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Na počátku roku 2018 jsem napsal…
„Tento únorový příspěvek píši mezi dvěma koly prezidentské volby. Proto mi 

dovolte, abych vám všem poděkoval za vaši účast u  těchto voleb v kole prvním. 
V Přibyslavi byla volební účast 65,77 %, což je o 3,85 % více, než účast v celé zemi. 
Děkuji vám za váš zájem rozhodovat ve věcech veřejných. Tento článek vyjde až 
po uzavření volebních místností kola druhého a my již budeme znát výsledek naší 
volby. A byť jsem byl vždycky odpůrcem přímé volby v našem ústavním uspořádání, 
věřím, že bude odrážet očekávání nás občanů od hlavy státu. Já osobně od prezi-
denta čekám tři zásadní věci: důstojnou reprezentaci naší země, nadhled a přehled 
při jmenování funkcí jemu svěřených a určité indikování a nastolování témat, jež 
trápí veřejnost a zároveň unikají ostatní politické reprezentaci.“

Po  čtyřech letech se zdá, že se toho tolik nezměnilo. Opět svůj příspěvek píši 
mezi dvěma koly prezidentské volby. Volební účast v Přibyslavi vzrostla na 73,55 %, 
výsledky druhého kola zatím nejsou taktéž známy, článek vyjde taktéž až po uzavření 
volebních místností. Ukázalo se, že funkci prezidenta lze vykonávat i bez naplnění 
mých třech očekávání - a svět se také nezhroutil. Dnes, kdy čtete tyto řádky, už bu-
dete tušit, zda bude nová hlava státu v nastoleném trendu pokračovat, či se pokusí 
nastavenou laťku posunout výše. Neexistuje vlastně jiný důvod k otočení kormidla 
než soustavně ukazovat lidem, že život lze naplnit i bez závisti, msty, falše a drzosti, 
že lze jednat slušně i s oponenty. 

Měsíce leden a únor jsou na radnici měsíci příprav na budoucí investiční akce. 
Byť máme v letošním roce v běhu již tři investice (rekonstrukce opláštění a vytápění 

KD, veřejné osvětlení a zateplení bytového domu v Ronově), řešíme nyní soutěže 
na opravu mostů směrem na Šlapanov, včetně výstavby chodníku, a výstavbu areálu 
pro hasiče a osadní výbor v Poříčí. Dokončuje se projektová dokumentace na tech-
nickou infrastrukturu „K  Hesovu“, opravu chodníku v  Tyršově ulici a  revitalizaci 
školní zahrady v MŠ v Bezručově ulici. V přípravě jsou mnohé projekty další, ať již ty, 
které se týkají bezpečnosti pohybu na komunikacích, například chodník v Keřkově 
a Dobré, přechod pro chodce v Dobré, chodník od kruhového objezdu k nádraží, 
či propojení ulice Jižní směrem k Osivě. Město usiluje na několika frontách o stav-
bu bytového domu. Ve hře je jak investice ze strany města Přibyslav, tak ze strany 
soukromého subjektu.

Samostatnou kapitolou je revitalizace náměstí, kde zastupitelstvo neschválilo po-
kračování projektování podle dokončené studie. V tuto chvíli se zdá, že vše směřuje 
k vyhlášení architektonické soutěže, která má zajistit porovnání více návrhů.

Zásadní pro budoucnost města jsou i připravované projekty, které se týkají rozší-
ření sběrného dvora a skládky SKO. 

Zdá se, že do závěrečné fáze vstupují jednání s TJ Sokol Přibyslav o předání majet-
ku, věřím, že se podaří tento palčivý problém posunout a tato organizace v průběhu 
jara schválí podmínky převodu majetku na město Přibyslav tak, aby umožnila městu 
Přibyslav do celého areálu investovat.

Martin Kamarád, starosta města

Mnozí občané města, a nejenom obyvatelé opravovaných ulic, se zajímají o pro-
bíhající a plánované investice v našem městě. K těmto investicím patří i revitalizace 
Bechyňova náměstí, jejíž projektovou část na základě vypracované studie pozasta-
vilo Zastupitelstvo města Přibyslav ještě v minulém volebním období. Argumentem 
mnohých zastupitelů byla zejména skutečnost, že nechtějí přijímat zásadní rozhod-
nutí na konci volebního období tak, aby nově zvolení zastupitelé již neměli možnost 
dané rozhodnutí ovlivnit.

Řešení projektu formou architektonické soutěže
Jednáním koaličních partnerů byla upřednostněna varianta architektonické sou-

těže s tím, že musí být předem vyjasněny a stanoveny podmínky, které s sebou tato 
administrativně i fi nančně náročnější varianta nese. Cílem je přilákat více kvalitních 
architektů, kteří připraví svá řešení, jak obnovit přibyslavské náměstí. Odborná po-
rota následně bude hodnotit nejlepší návrh, který nejlépe naplní zadávací podmínky 
soutěže. Pokud nenastanou nějaké změny, můžeme se během letošního roku těšit 
na řadu zajímavých návrhů.

Zadávací podmínky
Aktuálně rada města připravuje ve  spolupráci s  odborníky zadávací podmínky 

pro vypsání architektonické soutěže. Všem zastupitelům budou poskytovány in-
formace tak, aby bylo dosaženo maximální možné shody na společném postupu 
napříč politickými subjekty v  rámci zastupitelstva města. Rovněž občané budou 
informováni a bude jednáno s dotčenými subjekty. Projekt tak velkého rozsahu si 
to nepochybně zaslouží.

Nové zastupitelstvo bude rozhodovat
Zastupitelstvo v novém složení bude schvalovat všechny příslušné dílčí kroky, které 

povedou k dokončení revitalizace náměstí. Záměr dokončit opravu náměstí je stano-
ven na rok 2030. Již nyní je nutné počítat s etapizací (rozdělením realizace v čase), 
která je nutná pro zachování částečné funkčnosti náměstí ve všech fázích realizace.

Původní studie
Studie, která byla vypracována, napomohla vidět Bechyňovo náměstí v různých 

spektrech zájmů, které se zde protínají. Řešení náměstí by nikterak nemělo omezit 
všechny významné funkce, které plní. Centrum poskytování služeb občanům i ná-
vštěvníkům, místo pro setkání a volný čas, vyváženost zeleně a zpevněných ploch, 
vyváženost mezi chodci a dopravními prostředky, památková zóna a stálí obyvatelé 
této části města apod. Význam hotové studie, která je chráněna svými autorskými 
právy, spočívá také v tom, že nabízí svůj způsob reálného řešení.

Michael Omes, místostarosta města

Revitalizace Bechyňova náměstí

KA M  VO LAT  V   U RČ I TÝC H 
S I T UAC Í C H  V E   M ĚST Ě ?
• nesvítí veřejné osvětlení … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• nefunguje rozhlas … 604 334  747 (Radek Havlíček)
• nefunguje kabelová TV … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)
• nefunguje internet … 720 511 730 (servis TKR - Jiří Jirásko)
• je překážka na cyklostezce … 724 019 182 (Hana Mikulincová)
• je poškozená dopravní značka ve městě nebo v obci …
 569 430 831  (Václav Matějů)
• 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 … 569 484 257 (redakce PO)
• odpadové hospodářství (skládka TKO, kompostárna) …
 722 183 366 (Jan Trdý)

 Koledníci Tříkrálové sbírky. Foto: Michael Omes
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poř.č. č. pokladničky hodnota [Kč] Obec - místní část / ulice
1 05 13 933 Přibyslav - Bechyňovo náměstí, Kostelní
2 06 6 261 Přibyslav - Česká, Havlíčkova, Gen. Luži
3 07 12 676 Přibyslav - Ronovská
4 08 8 880 Přibyslav - Žižkova, U Barevny, Rašínova, U Trati
5 09 4 950 Přibyslav - Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova
6 010 7 809 Přibyslav - Husova, Vyšehrad, Pecháčkova
7 011 7 711 Přibyslav - Prokopova, Komenského, Pelikánova
8 012 10 500 Přibyslav - Nezvalova, Jiráskova
9 013 7 940 Přibyslav - Nerudova, Seifertova

10 014 4 407 Přibyslav - Tržiště (bez DPS)
11 015 6 169 Přibyslav - Tyršova, Niklfeldova, U Lesa
12 016 9 249 Přibyslav - Příkopy, Jana Otty, Krátká
13 017 4 800 Přibyslav - Bezručova, Wolkerova
14 018 8 028 Přibyslav - Lesnická, Zahradní, Hasičská
15 019 5 960 Přibyslav - U Koupaliště, Bezpalcova, Podrázského, Ludmilova
16 020 10 975 Přibyslav - Cihlářská, Dr. Půži, Malinského, Jižní
17 021 8 515 Přibyslav - Tříkrálový koncert, dům s pečovatelskou službou
18 022 16 337 Přibyslav - Česká Jablonná
19 023 22 468 Přibyslav - Dolní Jablonná
20 024 14 491 Přibyslav - Dobrá
21 025 8 050 Přibyslav - Dvorek, Uhry
22 026 5 968 Přibyslav - Hřiště
23 027 8 795 Přibyslav - Keřkov
24 028 5 700 Přibyslav - Poříčí, Polenská
25 029 3 302 Přibyslav - Ronov
26 030 5 087 Přibyslav - Utín
27 031 7 338 Modlíkov
28 032 6 489 Nové Dvory I
29 033 4 746 Nové Dvory II
30 034 7 900 Nové Dvory III � 19 135
31 035 8 349 Olešenka I
32 036 4 670 Olešenka II � 13 019
33 037 6 561 Stříbrné Hory I
34 038 8 420 Stříbrné Hory II � 14 981
35 039 21 971 Žižkovo Pole

S O U Č E T
228 961
305 405

Přibyslav (bez samostatných obcí)
Přibyslavsko (Přibyslav + samostatné obce)

Tříkrálová sbírka 2023 Přibyslavsko
Děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili jako koledníci, vedou-

cí skupinek, hudebníci na Tříkrálovém koncertu, představitelé 
institucí, a především dárcům.

Výsledek, který v rámci Přibyslavska překonal hranici 300 tis. 
Kč, je úžasný. Navzdory pěknému počasí nám tentokrát přišlo 
málo dětí a na několika místech chodili vedoucí sami bez králů. 
Nebyly tedy obsazeny všechny úseky tak, jako např. před třemi 
lety. Děkuji několika obětavým rodinám, které chodily více úse-
ků v Přibyslavi nebo zajistily sbírku v některé z obcí mnohdy až 
do večerních hodin. Jedna ze skupinek zvládla koledování do-
konce v sedmi přibyslavských ulicích. Pochůzka jim trvala přes 
4 hodiny. Velkou pomocí byli tradičně přibyslavští skauti a jejich 
vedoucí. S vynaloženým úsilím se podařilo všechny úseky pro-
jít. Nepodařilo se však zavítat do všech domácností, protože 
na mnohých místech se koledníci nedozvonili nebo jim nebylo 
otevřeno. Omlouváme se, pokud jste se koledníků z nějakého 
důvodu nedočkali. Tříkrálová sbírka je dobrovolná a není v žád-
ném případě pro nikoho povinná. Hezkým způsobem spojuje 
tradici tříkrálových koledníků s charitou a pomocí potřebným. 
Je to příležitost vykonat dobrý skutek, který má hluboký smysl 
v naší společnosti. Solidarita s těmi, kteří jsou odkázáni na po-
moc druhých je předpokladem pro dobré soužití všech lidí bez 
rozdílu. Vážím si solidarity a lidí dobré vůle na Přibyslavsku.

Děkuji.
Za dobrovolníky Michael Omes

Poděkování

Obec Přibyslav – souhrnné informace
OKRSKY Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůpočet zprac. v %

3 3 100,00 3 028 2 227 73,55 2 227 2 213 99,37

Obec Přibyslav
KANDIDÁT Navrhující 

strana
Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 221 9,98 X X

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 91 4,11 X X

+4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 770 34,79 0 0,00

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 6 0,27 X X

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 380 17,17 X X

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 635 28,69 0 0,00

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 27 1,22 X X

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 83 3,75 X X
+) postupující kandidát

VÝSLEDKY 1. KOLA PREZIDENTSKÝCH VOLEB V PŘIBYSLAVI

Foto: Ivo Havlík
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    Tajemník Městského úřadu Přibyslav vyhlašuje dle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na obsazení místa vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Přibyslav 
 
Název územního samosprávného celku: město Přibyslav 
Druh práce: vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (vedoucí úředník) 
Místo výkonu práce: Přibyslav  
Pracovní úvazek: 1,0 - na dobu neurčitou; předpokládaný nástup 1. 6. 2023 
Platová třída odpovídající druhu práce: 11 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka dle § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb.: 
 státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR, jde-li o cizího státního občana, 
 věk minimálně 18 let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost, 
 ovládání jednacího jazyka,  
 splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. 

Jiné požadavky územního samosprávného celku: 
 vzdělání a praxe dle § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického směru, 

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. 

 dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet), 
 řidičské oprávnění skupiny B. 

Výhodou: 
 zkouška Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a 

vyvlastnění, 
 zkouška Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) v ochraně přírody a krajiny, 
 znalost agendového informačního systému Vita – stavební úřad, 
 praxe ve veřejné správě, zejména stavebním úřadu. 

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:  
 jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 datum a místo narození uchazeče, 
 státní příslušnost uchazeče, 
 místo trvalého pobytu uchazeče, 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 kontaktní údaje (telefon, email), 
 datum a podpis uchazeče. 

Uchazeč k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady:  
 životopis, ve kterém uvede, mimo jiné, údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 

týkajících se požadovaných činností, 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením, 

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně ověřenou kopii o složení ZOZ, 
 čestné prohlášení a ověřenou kopii osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 

(nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971), 
 motivační dopis, ve kterém stručně uvede svoji motivaci k výkonu práce vedoucího/vedoucí odboru výstavby a 

životního prostředí, 
 souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení. 

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:  
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 582 22 Přibyslav, tak, aby byly doručeny nejpozději do pondělí 13. 3. 2023 do 16:30 na podatelnu MÚ. 
Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být viditelně označena textem „Výběrové řízení – vedoucí OVŽP“. 

Kontaktní osoba: Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ, tel. 569 430 831, e-mail: matejuv@pribyslav.cz 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Přibyslavi dne 26. ledna 2023 

Ing. Václav Matějů, tajemník MÚ Přibyslav 

 

MĚSTO PŘIBYSLAV 
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o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části. 
Krajským úřadem na základě námi podané žádosti bylo schváleno předčasné užívání 
stavby. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán na rekonstrukci ulice Hasič-
ská, dále i na rekonstrukci domu s pečovatelskou službou č.p. 239, ul. Tržiště. Na tuto 
investici řešíme uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky, podpora formou dotace je stanovena ve výši 1.364.900 Kč. 
Probíhají stavební práce v rámci investice „Zateplení kulturního domu v Přibyslavi“ 
a na stavebních úpravách bytového domu č. p. 17 v Ronově nad Sázavou. Zároveň 
v tomto domě řešíme v bytě v přízemí rekonstrukci havarijního stavu podlahy. 

V loňském roce v listopadu bylo vyhlášeno výběrové řízení na odbahnění záchyt-
ného rybníčku před Jabloneckou nádrží. Výsledek prozatím není znám. V  tomto 
měsíci bylo vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu nového objektu u sportovního 
hřiště v Poříčí, název investice „Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště, Poříčí - 
Přibyslav“. Objekt bude sloužit jako zázemí pro víceúčelové sportoviště pro cca 20 
osob, součástí je garáž pro uskladnění prostředků pro údržbu travnatých ploch hřiš-
tě. Dále je objekt vybaven společenskou místností s kuchyňkou a sociálním zázemím. 
Na odbor výstavby a životního prostředí byla podána žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro zamýšlenou investici „Chodník podél silnice III/03820 v Keřkově“. 
Dále se bude zpracovávat projektová dokumentace pro stupeň vydání stavebního 
povolení. Pro záměr yybudování přechodu pro chodce na  silnici I/19 v  Keřkově 
bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Ostatní
V tomto období probíhá inventarizace majetku města Přibyslav. Byly provedeny 

odečty bytových vodoměrů a čidel na radiátorech, které slouží k vyúčtování služeb 
nájemníkům. Toto bylo provedeno k  datu 31. 12. 2022 pro následné vyúčtování 
a zaslání faktur dodavatelů energií též k tomuto datu. 

Bytová oblast
Odborná fi rma dle našeho požadavku zpracovává podklady pro realizaci po-

ptávky na rekonstrukci bytu v Ronově nad Sázavou č.p. 25. Před předáním novému 
nájemci byt projde celkovou rekonstrukcí. 

Průběžně jsou řešeny požadavky nájemníků v bytech a osadních výborů v neby-
tových prostorech. Připravuje se projektová dokumentace na výměnu pozinkova-
ného potrubí přívodu vody z domu s pečovatelskou službou č.p. 240, do č.p. 254 
a č.p. 239. 

Ing. Ludmila Benešová, vedoucí OSM

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
V lednových dnech jsme začali odstrojovat vánoční strom

A také slavnostní ozdoby z lamp veřejného osvětlení. Rychle ten sváteční čas utekl. 
První měsíc v roce se střídalo jarní počasí se zimním. V četě byla také velká nemoc-
nost, udeřily chřipky, virózy, angíny. Některé dny byli v práci jen dva zaměstnanci, 
dlouhodobě nám chybí zedník. Práce je moc, dny ubíhají, není to jednoduché. 

Spoustu drobných oprav vyžaduje sportovní hala
V malém sálku jsme nechali vyměnit rozbité zrcadlo, opravy potřebovaly některé 

zámky do šaten, sprchy, toalety. Hlavně se ale soustředíme na dokončení projektu 
opravy sportovní haly – jeho přípravu ke stavebnímu povolení. Aktuálně spolupra-
cujeme se statikem. Všechny sportovní spolky i cvičitele budeme včas informovat 
o zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a o dalších termínech. K hlavní-
mu vchodu do haly jsme museli přidat cedule zákaz ježdění po schodech na skate-
boardech, koloběžkách a podobně. Schody tím velmi trpí, některé již mají ulámané 
hrany. Já vím, chtělo by to skatepark. I  o  podobě jeho výstavby v  našem městě 
jednáme, prozatím máme v hledáčku dvě možné lokality. Do té doby prosíme jezdce 
na koloběžkách, vynechte schody sportovní haly. Děkujeme.

Cyklostezka v zimě slouží hlavně k procházkám
Přes zimní období cyklostezku pravidelně nezametáme. Čas od času mi někdo 

v  hezkých slunečných lednových a  únorových dnech zavolá a  ptá se, jestli může 
vyrazit na brusle. Jestli je na to asfaltová plocha připravená, čistě zametená. Vždy 
si hezky popovídáme, nechám na volajícím, zda si chce opravdu troufnout na ko-
lečkové brusle, ale doporučím kolo, běh, procházky. Je to na každém. My musíme 
v zimních měsících pracovat na odstraňování nedostatků – nečistoty na mostních 
pilířích, poškozená vyžilá prkna, přerostlá zeleň. Po ukončení těžby v lokalitě Nové 

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

Dotace města Přibyslav zřízeným příspěvkovým organizacím jsou schváleny 
v těchto částkách: Mateřská škola 3.012.500 Kč., Základní škola 9.830.000 Kč a Kul-
turní zařízení města Přibyslav 4.792.000 Kč.

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

12. 2022 byl 183.308.203 Kč. 
Na sbírkovém účtu pro pořízení betlému je ke dni 17. 1. 2023 106.687 Kč. Zbývá 

vybrat cca 10.000 Kč.
Na  vázaných účtech pro budoucí sanaci skládky byla k  31. 12. 2022 zákonná 

rezerva v celkové výši 45.107.481 Kč.

Hospodářská činnost města
Zastupitelstvo města Přibyslav na svém jednání dne 14. 12. 2022 také schválilo 

fi nanční plán hospodářské činnosti na rok 2023, který předpokládá celkové výnosy 
ve výši 42.611.561 Kč, náklady 24.793.900 Kč a očekávaný hospodářský výsledek 
ve výši 17.817.661 Kč. 

Mgr. Milan Kachlík, vedoucí OHS

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Investice

Investiční akce, které byly zahájeny v roce 2022, byly stavebně dokončeny. V řešení 
máme vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby rekonstrukce ulice Rašínova 
a Pelikánova. Zmiňovaná žádost o vydání rozhodnutí změny stavby před jejím dokon-
čením byla stavebním úřadem MÚ Havlíčkův Brod povolena. Vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby budeme řešit i na investici „Okružní křižovatka na I/19, 
Přibyslav“ po zajištění stanovených podmínek do 31. 5. 2023, jak je uvedeno v zápise 

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Volby prezidenta republiky
V lednu se konala dvě kola voleb prezidenta republiky. Děkuji členům okrskových 

volebních komisí a pracovníkům Městského úřadu Přibyslav za zajištění zdárného 
průběhu těchto voleb. Výsledky voleb v  Přibyslavi jsou zveřejněny na  webových 
stránkách města ve složce „Město a úřad“, v podsložce „Volby“, v podsložce „Volby 
prezidenta republiky 2023“. Výsledky voleb v rámci celé republiky jsou na webových 
stránkách www.volby.cz.

Ing. Václav Matějů
tajemník MÚ Přibyslav

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ

Rozpočet města Přibyslav
Zastupitelstvo města na svém 3. veřejném jednání v tomto volebním období dne 

14. prosince 2022 schválilo Rozpočet města Přibyslav na rok 2023. Rozpočtové pří-
jmy jsou stanoveny ve výši 96.781.200 Kč a výdaje ve výši 210.545.370 Kč. Provozní 
část rozpočtu je sestavena jako přebytková + 31.660.000 Kč. Rozpočet jako celek 
ovšem počítá s vyššími výdaji než příjmy, a to ve formě investic do rozvoje města. 
Celkem je na investice vyčleněno 145.424.170 Kč. Finanční prostředky na plánované 
investiční výdaje jsou v  rozpočtu kryty z  kumulovaného zůstatku na  bankovních 
účtech města ve výši 113.764.170 Kč. 

V příjmové části rozpočtu nejsou uvedeny dotace, s výjimkou již známých dotací 
na výkon státní správy.
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Dvory také na opravě poničených částí asfaltových ploch. Pravidelné zametání přijde na řadu 
opět počátkem jara.

Koupaliště zatím čeká na svoji sezonu
I  když je teprve únor, už teď se připravujeme na  jednu z  prvních krásných akcí, která 

koupaliště otevírá: ACO Běh a jeho kulturní část. Začínáme plánovat a těšíme se. Jeden z or-
ganizátorů, který má na starosti samotné závody, se mi z první schůzky omluvil. Je na Novém 
Zélandu, ale v první polovině května se prý vrací, takže vše v pohodě stihne. A dodal, že byl 
okouknout slavný Queenstown Marathon 2022, kde dělal podporu kamarádovi z  České 
republiky, který závod běžel. A dodal: „Myslím, že se Přibyslav konkurenci hravě vyrovná.“ 
To je hezký vzkaz pro naše běžce, všechny účastníky a organizátory této již tradiční akce 
města Přibyslavi.

Hana Mikulincová, DiS.
vedoucí OTS

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odpady

Na začátku měsíce ledna došlo ke schůzce se zástupci společnosti AVE CZ, která se stará 
o vývoz popelnic v našem městě. V průběhu tohoto roku dojde k očipování popelnic, čímž 
dojde k pasportizaci jednotlivých nádob. Výsledkem tohoto kroku bude převedení do vir-
tuálního systému, který nám přinese snadnou lokalizaci jednotlivých nádob, tím se omezí 
případné krádeže. Čipy nám umožní ve spojení s různými technologiemi a softwary i evidenci 
dalších dat, jako je evidence majitelů, určení typu a velikostí nádob a údaje o stavu nádob 
a  době vývozu. Další výhodou bude snadnější monitoring v  reálném čase pro dispečery 
a rychlejší řešení vzniklých problémů.

Zároveň nám byla prezentována statistika o míře třídění odpadů v našem městě. Bohužel 
patříme mezi nejhorší na Vysočině, i v celorepublikovém průměru jsme ve spodních patrech 
tabulek.

  2019 2020 2021 leden - září 2022

kg/ob. Přibyslav ČR Přibyslav ČR Přibyslav ČR Přibyslav ČR

papír 17,4 23,2 17,6 23,8 17,9 25,3 16,5 19,3

plast 15,5 16,6 16 18,2 15,4 19 10,7 17,1

sklo 15 14,7 15,1 16,3 16,6 16,4 8,5 15,1

Čísla jasně ukazují, že v třídění plastu a papíru je naše město podprůměrem. Naopak sklo 
se nám daří třídit efektivně.

V produkci směsného komunálního odpadu si stojíme také velice špatně.

  2019 2020 2021 leden - září 2022

kg/ob. Přibyslav Polná Přibyslav Polná Přibyslav Polná Přibyslav Polná

SKO 257,8 188,6 206,6 209,4 214,5 172,4 163,6 116,9

Už v roce 2025 začnou platit nové normy, které stanovují cíl recyklovat 55 % komunálního 
odpadu. Za nesplnění těchto norem budou obcím účtovány pokuty. Naše město se tak musí 
do 2 let výrazně zlepšit v podílu vytříděného odpadu. 

Město Přibyslav vyzývá všechny občany k lepšímu přístupu k nakládání s komunálním 
odpadem – snažme se třídit co nejvíce.

Během tohoto roku dojde k několika krokům a úpravám odpadové politiky města, které bu-
dou postupně prezentovány. V úvaze je například vývoz komunálního odpadu 1x za 14 dní. 

Letošní rok ukáže, jakým způsobem se naši občané k výše uvedené výzvě postaví. Pokud 
nedojde ke zlepšení, bude město nuceno přikročit v oblasti třídění k razantním opatřením.

Zeleň
Ve spolupráci s odborem správy majetku a odborem technických služeb byly vytipovány 

vhodné lokality a části zeleně, které dostanou v budoucích měsících nové osázení. Cílem je 
vytvořit dlouhodobou koncepci výsadeb nové zeleně. Tato koncepce bude následně zveřej-
něna na webových stránkách města, aby každý občan mohl nahlédnout, na podobu míst 
v jednotlivých částech města. Koncepce bude obsahovat i návrh výsadby v okolních vesni-
cích, které pod Přibyslav spadají.

Ve  spolupráci s  Osivou a.s. se bude diskutovat o  možnostech výsadeb stromů a  keřů 
na vhodných pozemcích a vytváření nových skupin porostů nebo sadů. 

Pokud máte nápady, jak zlepšit životní prostředí v našem městě a okolí, nebo jakékoliv 
podněty, kontaktujte OVŽP na email: prchalj@pribyslav.cz

Bc. Jan Prchal
referent OVŽP

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV
Provoz pečovatelské služby

Během měsíce ledna probíhal provoz Pečovatelské služby Přibyslav bez 
vážnějších 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 statistických výkazů a formulářů o poskytované so-
ciální službě. Bylo provedeno vyúčtování „Dotace na poskytování sociální 
služby na rok 2022“, kde jsme v minulém roce obdrželi na provoz Pečova-
telské služby Přibyslav dotaci v souhrnné výši 1.553.000 Kč. Dotace byla 
určena pro poskytovatele sociálních služeb určených pro obyvatele Kraje 
Vysočina formou Příspěvku na vyrovnávací platbu. 

V nadcházejících měsících budou realizována povinná školení sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Tyto obě profese se vzdělá-
vají 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 2022 poskytla Pečovatelská služba Přibyslav své služby 132 
klientům, a to jak z Přibyslavi, tak i z okolních obcí. Na úhradách od kli-
entů za poskytovanou péči byla v roce 2022 vybrána částka 437.098 Kč. 
V uplynulém roce nebyla podána a řešena žádná stížnost na kvalitu námi 
poskytovaných služeb.

Mše svatá ve středisku pečovatelské služby
V sobotu 28. 1. proběhla již tradičně ve středisku pečovatelské služby 

ve spolupráci s místní římskokatolickou farností mše svatá. O termínu mše 
svaté v únoru se dozvíte buď na dalších stránkách Přibyslavského občasní-
ku, nebo z ohlášek v kostele. Všichni jste srdečně zváni. 

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

již od roku 2019, a to jednou měsíčně. Termín další poradny v měsíci úno-
ru je v úterý 21. 2. 2023 v čase od 9.00 do 11.00 hodin ve společenské 
místnosti střediska pečovatelské služby, ulice Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní 
vchod). Vzhledem k tomu, že se jedná o registrovanou sociální službu, je 
odborné poradenství zcela zdarma a servis sluchadel (např. čištění či vý-
měna komponentů sluchadel, prodej baterií apod.) za minimální poplatek. 
Není nutné se objednávat! 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek, která funguje pod záštitou města Při-

byslav již od roku 2010, nabízí zapůjčení různých pomůcek pro nemocné, 
lidi po úrazech či po operaci, pro seniory nebo zdravotně postižené občany 
všech věkových kategorií. Cílem je zlepšit podmínky rekonvalescence či do-
mácí léčby, jak pro samotné nemocné, tak pro osoby o ně pečující. Úhrada 
za zapůjčení těchto pomůcek je stanovena v Ceníku kompenzačních a re-
habilitačních 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 jed-
notlivých kompenzačních pomůcek poskytnou pečovatelky nebo vedoucí 
Pečovatelské služby Přibyslav na tel.: 569 482 128 nebo 725 102 511.

Tuto službu v roce 2022 využilo 36 občanů. Někteří měli tuto pomůcku 
zapůjčenou třeba jen několik dní (aby překlenuli dočasnou těžkou životní 
situaci) a někteří ji mají zapůjčenou dlouhodobě, třeba i několik let. V roce 
2022 byla na půjčovném vybrána částka 68.833 Kč.

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Krizová intervence

Občas se setkáváme s případy, které vyžadují více než podporu či zásah 
z naší strany, ale z dlouhodobého hlediska potřebují participaci několika 
orgánů a  využití všech dostupných prostředků k  potlačení nežádoucího 
chování a poskytnutí komplexní pomoci. Typickým příkladem může být do-
mácí násilí. V případě soužití s agresorem je nezbytný zákrok policie, která 
jako účinný nástroj využívá institut vykázání. Odbornou pomoc ohroženým 
osobám pak poskytují intervenční centra. Matrika při splnění podmínek 

(pokračování na str. 8)
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bude 
poskytovat své služby, včetně servisu sluchadel, v úterý dne 
21. 2. 2023 od 9 do 11 hodin ve společenské místnos   Střediska 
pečovatelské služby, ul. Tržiště 254 v Přibyslavi (zadní vchod).
Není třeba se objednávat!

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

Bezplatná Alzheimer poradna 
proběhne v přízemí městského úřadu

ve čtvrtek 16. 2. 2023 od 13 do 16 hod.
Na konzultaci je nutné se předem objednat

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

e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz

Více informací naleznete na www.alzheimerporadnavysocina.cz

(pokračování ze str. 7)

může pomoci se zrušením trvalého bydliště agresora v domě oběti a sociální pomoc 
se promítne do zprostředkování právě zmíněné podpory, psychoterapie, adiktologa, 
náhradního bydlení apod. Nutno říci, že při první schůzce s osobou v krizi posky-
tujeme pomoc psychosociální, neboť jsme často prvními, na koho se osoba obra-
cí. Snažíme se tak zamezit pokračování násilného jednání a nastartovat kvalitnější 
život dané osobě. Pokud jde o domácí násilí, pamatujme, že psychickým terorem 
(urážkami, ponižováním, výhružkami apod.) vše začíná. Jihlavské intervenční cen-
trum poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím na tel. 567 215 532, 
606 520 546, www.intervencni-centrum.cz. 

Nová zelená úsporám Light
Poživatelé důchodu a  příjemci příspěvku na  bydlení mohou žádat o  dotace 

na zateplení rodinného domu v rámci programu Ministerstva životního prostředí 
„Nová zelená úsporám Light“. Žádosti se podávají pouze on-line a získat můžete 

Na konci roku 2022 proběhlo jednání zástupců samospráv z Brzkova, Polné, Přibyslavi a Věžni-
ce s 1. náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina Hanou Hajnovou ve věci možné těžby uranu v lokalitě 
Brzkov a okolí. Mezi zúčastněnými panovala jednoznačná shoda v tom, že budoucnost Vysočiny 
není v těžbě a zpracování uranu, toto by byl krok zpět do minulosti. Dle informací 1. náměstkyně 
hejtmana Kraj Vysočina chce aktivně do uranové problematiky mluvit, a to ve spolupráci s míst-
ními samosprávami.

Dle sdělení 1. náměstkyně Hany Hajnové: 
„Já jsem osobně přesvědčena, že stávající legislativa ložisko uranu v Brzkově a okolí chrání 

dostatečně. V této věci není potřeba činit jakékoli kroky, které blokují další území a ztrpčují míst-
ním občanům život.

Kraj Vysočina již v loňském roce během aktualizace Politiky územního rozvoje ČR pozitivně reago-
val, když Ministerstvo pro místní rozvoj na náš návrh zrušilo článek 202. Ten hovořil o vymezení plo-
chy a stanovení územních podmínek těžby uranu v oblasti jižně od Přibyslavi. Bohužel v následném 
projednávání se probudilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a prosadilo opětovné navrácení tohoto 
článku, což už se nám zvrátit nepodařilo. Nicméně prosadili jsme si alespoň podmínku, že do krajské 
ZÚRky to propíšeme nejdříve v okamžiku, kdy si své úkoly splní Ministerstvo životního prostředí.“

Vzhledem k tomu, že do gesce paní Hany Hajnové náleží mimo jiné problematika regionálního 
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, využili zástupci samospráv setkání k dotazům 
ohledně aktuální problematiky výstavby větrných elektráren na území Kraje Vysočina. Dle sdě-
lení starosty z Brzkova Aleše Bořila: „Na naší obci se dotazovalo již několik zájemců o výstavbu, 
zajímalo by mě, jak Kraj Vysočina tuto problematiku upravuje a co připravuje do budoucna?“ 
Slova Aleše Bořila a aktuálnost problematiky potvrzuje i místostarosta Polné Martin Bohdálek: 
„Záležitost větrných elektráren jsme již řešili na  členské schůzi Mikroregionu Polensko. Firmy 
zabývající se výstavbou těchto elektráren již kontaktovaly více obcí na Polensku, nejenom Brzkov.“

Na větrné mapě Česka patří mezi ty potenciálně nejzajímavější oblasti i Kraj Vysočina. Na jeho 
území se v současnosti nachází 3 lokality s větrnými elektrárnami – Pavlov na Jihlavsku, Věžnice 
a Kámen. Energetická situace v posledních dvou letech výrazně zvýšila zájem investorů, ať už z řad 
soukromých fi rem, nebo i samospráv, o další možné instalace těchto obnovitelných zdrojů ener-
gie. I současné kroky vlády v oblasti podpory komunitní energetiky otevírají další nové příležitosti 
pro masivnější využití alternativních zdrojů. Podle dostupných dat pokrývají větrné elektrárny 
aktuálně jen 1% české spotřeby elektřiny (cca 690 GWh), přitom je ČR z pohledu jejich většího 
využití velmi perspektivní a do roku 2040 by mohla tento podíl až zdesetinásobit.

Dle sdělení 1. náměstkyně Hany Hajnové: 
„Vedení Kraje Vysočina vnímá, že s ohledem na energetickou krizi se pohled na umisťování vě-

trných elektráren proměnil, a i pohled současné rady kraje je k těmto zdrojům více vstřícnější, než 
tomu bylo v minulosti. Co se nemění, je, že pro samotné umístění je klíčový souhlas příslušných 

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY MÍSTO TĚŽBY URANU?

 Na fotografii zleva: 1. náměstkyně hejtmana Hana Hajnová, místostarosta 
Polné Martin Bohdálek, starosta Brzkova Aleš Bořil, starosta Přibyslavi 

Martin Kamarád, zástupce obcí Luboš Kliment, starosta Věžnice David Drahoš

obcí a  jejich obyvatel. I  krajský úřad na Vysočině zažívá v poslední 
době výrazně zvýšený zájem potenciálních investorů, kteří se dotazují 
na možnosti umístění obnovitelných zdrojů energie, včetně větrných 
elektráren. Využívají přitom institut tzv. předběžné informace, kterou 
se dotazují na odboru životního prostředí, zda jimi zamýšlený projekt 
výstavby, např. větrné elektrárny, je z  pohledu povolovacího řízení 
v pořádku, či nikoliv.

K proměně situace dochází nejen na poli energetiky, ale v Kraji Vy-
sočina i v krajině, kdy Vysočina patří mezi nejvíce postižené regiony 
kůrovcovou kalamitou. I  proto jsme se rozhodli zahájit aktualizaci 
Strategie ochrany krajinného rázu, o kterou se opírají úředníci stát-
ní správy při posuzování vlivu na životní prostředí, abychom všichni 
v oblasti záměrů na umisťování obnovitelných zdrojů energie vychá-
zeli z co nejaktuálnějších a nejpřesnějších dat.“

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat 1. náměstkyni hejtmana 
Kraje Vysočina Haně Hajnové nejen za vlídné přijetí, ale i za pozitiv-
ních zprávy, jak ve věci těžby urany, tak možné výstavby větrných elek-
tráren. V rámci obojího by měl být rozhodující názor místních obyvatel. 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

až 150 tis. Kč. Více informací získáte na www.novazelenausporam.cz nebo u porad-
ce MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. kontakt: 722 945 540, niklfeldova@havlickuvkraj.cz. 

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

lo 167 Ukrajinců, z toho cca 65 i nadále pobývá v Přibyslavi a zapojuje se do běžného 
života. 

Různé
V lednu mimo jiné zpracováváme statistické údaje a podáváme žádost o dotaci 

na výkon sociální práce na MPSV. Poprvé za posledních 10 let budeme vykazovat 
práci s imigranty, kteří v roce 2022 tvořili značnou část naší klientely.

Lenka Vaverková, DiS.
sociální pracovnice
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 326/2022 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Sta-
vební úpravy MK ulice Pelikánova a ulice Rašínova, Přibyslav“ mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 a  společností M - SILNICE 
a.s., Husova 1697, 530  03 Pardubice, IČO 42196868. Celková cena díla je ve  výši 
6.370.538,59 Kč bez DPH, tj. 7.708.351,69 Kč včetně DPH.
Termín: 27. 01. 2023
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

327/2022 Rada města Přibyslav schvaluje pacht pozemků parc. č. 30/3 o výměře 306 m2, parc. 
č. 37/3 o výměře 144 m2, parc. č. 61/27 o výměře 10 967 m2, parc. č. 61/52 o výměře 
1 176 m2, parc. č. 69/17 o výměře 1 518 m2, parc. č. 87/20 o výměře 624 m2 a parc. 
č. 87/21 o výměře 573 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi Zemědělskému družstvu Bystřina 
se sídlem v Olešence, Olešenka 18, 582 22 Přibyslav, IČO 00122734 od 1. 1. 2023 
na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. Pachtovné je stanoveno ve výši 3.500 
Kč/ha/rok za ornou půdu a 2.500 Kč/ha/rok za trvalý travní porost.
Termín: 15. 01. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

328/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na proná-
jem nebytových prostor budovy Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav ze dne 12. 1. 2012 
mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a Čes-
kou republikou - Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 
7, IČO 72496991. Dodatek řeší změnu částky za služby spojené s užíváním nebytových 
prostor do 31. 12. 2025.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

329/2022 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek k  licenční smlouvě o  technické podpoře 
„STARLIT Optimum“, která byla uzavřena dne 26. 10. 2005 mezi městem Přibyslav, 
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a fi rmou STARLIT s.r.o., 471 12 
Volfartice 62, IČO 18383769, DIČ CZ18383769. Dodatek bude uzavřen s  fi rmou 
STARLIT s.r.o., Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, IČO 18383769, DIČ CZ18383769.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

330/2022 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Při-
byslav, Bezručova 683, 582 22 Přibyslav, IČO 75011930 na rok 2023.
Termín: 20. 01. 2023
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

331/2022 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Při-
byslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 na rok 2023.
Termín: 20. 01. 2023
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

332/2022 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zařízení 
města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 71169113 na rok 2023.
Termín: 20. 01. 2023
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

333/2022 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaření příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Přibyslav, Bezručova 683, 582  22 Přibyslav, IČO 75011930 
na roky 2024 a 2025.
Termín: 18. 01. 2023
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

334/2022 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaření příspěvkové orga-
nizace Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav, IČO 70944938 na roky 
2024 a 2025. 
Termín: 18. 01. 2023
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

335/2022 Rada města Přibyslav schvaluje střednědobý výhled hospodaření příspěvkové orga-
nizace Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582  22 Přibyslav, 
IČO 71169113 na roky 2024 a 2025.
Termín: 18. 01. 2023
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

336/2022 Rada města Přibyslav schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 k rozpočtu města Při-
byslav na rok 2022.
Termín: 19. 01. 2023
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

337/2022 Rada města Přibyslav souhlasí s přijetím daru 10.000 Kč na Kovaný betlém a s uzavře-
ním darovací smlouvy mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a …, 582 22 Přibyslav, IČO 15033490.
Termín: 31. 12. 2022
Zajistí: Mgr. Kachlík Milan
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 30. 12. 2022

 1/2023 Rada města Přibyslav souhlasí s  cenovou nabídkou a  uzavřením 
smlouvy o dílo se společností Energetické služby POZE s.r.o., Údolní 
420/13, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 03759067 ve výši 151.734 Kč 
(včetně DPH) za zpracování žádosti a stanovisek potřebných pro re-
zervaci výkonu výrobny elektrické energie - fotovoltaické elektrárny 
v areálu města Přibyslav a na skládce Ronov nad Sázavou.
Termín: 13. 01. 2023
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

2/2023 Rada města Přibyslav schvaluje plnou moc města Přibyslav (Zmoc-
nitel) pro společnost Energetické služby POZE s.r.o., Údolní 420/13, 
Brno-město, 602 00 Brno, IČO 03759067 (Zmocněnec) k podání žá-
dostí a stanovisek potřebných pro rezervaci výkonu výrobny elektrické 
energie – fotovoltaické elektrárny v areálu města Přibyslav a na sklád-
ce Ronov nad Sázavou o výkonu 1,98 MWp nebo nižším na adresách 
uvedených v textu plné moci.
Termín: 13. 01. 2023
Zajistí: Mikulincová Hana, DiS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

3/2023 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. IV-12-2023514/VB/1 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, provozo-
vat, opravovat, udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho 
obnovu, výměnu a modernizaci v rozsahu dle geometrického plánu č. 
2022-248/2022. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je ve výši 
2.000 Kč + DPH.
Termín: 30. 06. 2023
Zajistí: Krejčová Jana
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

4/2023 Rada města Přibyslav souhlasí se stavbou jiné stavby (pergoly) u ro-
dinného domu Poříčí 28, 582 22 Přibyslav na pozemku parc. č. 22/4 
v k. ú. Poříčí u Přibyslavi ve vlastnictví manželů …, 582 22 Přibyslav.
Termín: 26. 01. 2023
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

5/2023 Rada města Přibyslav souhlasí se stavbou jiné stavby u řadového ro-
dinného domu Nezvalova 649, 582 22 Přibyslav na pozemku parc. č. 
314/71 v k. ú. Přibyslav ve vlastnictví paní …, 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 01. 2023
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

6/2023 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Dodatek č. 3 k  Rámcové 
dohodě č. O2OP/383163 uzavřené dne 17. 12. 2012 mezi městem 
Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582  22 Přibyslav, IČO 00268097 
a společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4 - Michle, IČO 60193336.
Termín: 31. 01. 2023
Zajistí: Koudela Jiří 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

7/2023 Rada města Přibyslav určuje počet členů komise zahraniční na  15 
členů a  jmenuje členem komise pana Josefa Sobotku, Na  Vyhlídce 
596, 582 22 Přibyslav.
Termín: 18. 01. 2023
Zajistí: Kamarád Martin
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Usnesení Rady města Přibyslav 
ze dne 11. 01. 2023

  

 

 

  
 

      Město Přibyslav 
                             

Město Přibyslav nabízí k prodeji:
5 ks podokenních topidel zn. BETA 5,5 kW – cena 500 Kč/ks
2 ks podokenních topidel zn. BETA 4,4 kW – cena 500 Kč/ks
2 ks podokenních topidel zn. BETA 3,3 kW – cena 400 Kč/ks
8 ks podokenních topidel zn. BETA 2,2 kW – cena 300 Kč/ks

Bližší infromace - pan Petr Štefáček, tel. 739 447 360
Odběr v měsíci duben-květen 2023;

nakládka a odvoz na vlastní náklady.

P R O D E J  M A J E T K U
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Německý jazyk s rodilou mluvčí Irmou
Ve spolupráci s Vysočina Education v Jihlavě se nám také podařilo sehnat do naší 

ZŠ rodilou mluvčí na výuku německého jazyka.

Žáci 8. a 9. ročníků, kteří si jako druhý cizí jazyk zvolili němčinu, mají v letošním 
školní roce možnost konverzovat přímo s lektorkou Irmgard Simou. Jezdí k nám 
pravidelně na pondělní hodiny, podporuje a motivuje žáky ke konverzaci a je velkým 
obohacením výuky německého jazyka na naší škole.

Věříme, že spolupráce s Irmou bude pokračovat i v dalším školním roce ☺

Francouzský jazyk s rodilou mluvčí
Žáci 8. ročníků si v letošním školním roce mohli poprvé zvolit jako druhý cizí jazyk 

také francouzštinu. Pro tuto volbu se rozhodlo čtrnácti žáků.

Výuka je zaměřena na komunikaci a získání základních znalostí tohoto románské-
ho jazyka. K dosažení tohoto cíle nám pomáhá a výuku obohacuje i rodilá mluvčí 
Kelly Priour, která pochází z jihozápadní Francie. Díky spolupráci s Vysočina Edu-
cation v  Jihlavě a  ochotě lektorky mají žáci možnost setkávat se s  francouzskou 
mluvčí až do konce školního roku. 

Dva pondělky v  měsíci navštěvuje naši školu, 
připravuje žákům zajímavý program, seznamuje je 
s kulturou a tradicemi Francie, obohacuje jim slovní 
zásobu, upevňuje nabyté znalosti gramatiky, trénu-
je výslovnost a motivuje je do dalšího studia tohoto 
nelehkého cizího jazyka. 

Kéž je našim žákům výuka s lektorkou novým impulsem pro studium ☺

Bonne chance et bon courage!

Za ZŠ Přibyslav 
Eva Němcová a Kateřina Smolinková

Intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím
I v  letošním školním roce měli žáci naší školy možnost účastnit se intenzivního 

kurzu anglického jazyka s rodilým mluvčím, který organizujeme ve spolupráci s ja-
zykovou agenturou English Focus. 

Přečtěte si, co o kurzu píší naši deváťáci:
On days December 12 – December 17 Charles Murrey visited our school. He 

is a  native speaker from the USA. We had private English lessons with him. We 
were divided into two groups, younger (pupils from 6th and 7th grade), and older 
(students from 8th and 9th grade).

The fi rst day we were getting to know each other’s. At the beginning of the fi rst 
lesson he introduced himself and then we talked about us. We learned new things 
through games, we did projects about countries too. Every day we had three lessons. 
Each of us had private conversation with him and we talked about interesting topics, 
we asked him questions.

He taught us three things. 1. Dream big 2. Loud and proud 3. If you don´t ask you 
don´t get. These three advices are very motivating, we will always remember them.

It was great! We really enjoyed it! Thank you for this experience!
We recommend it to everyone ☺

Ema, Vendy, Nela, Vojta, Kája

Školní kolo olympiády z anglického jazyka
Dne 10. ledna 2023 se konalo školní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého 

se účastnilo téměř 50 žáků II. stupně naší ZŠ.
Soutěžilo se v porozumění poslechu a v konverzaci 

na běžná témata ze života.

Kategorie IA byla určena 
pro žáky 6. a 7. ročníků:

1. místo Sára Kacetlová 7. A
2. místo  Barbora Janů 7. B

Stanisłav Woźny 7. C
3. místo  Sofi e Pechová 6. A

Wah Eh Poo Htoo 7. C

Kategorie IIA byla 
pro žáky 8. a 9. ročníků:

1. místo  Linda Holcmanová 8. C
2. místo  Filip Němec 8. C
3. místo  Hana Janů 8. A

Václav Vinkler 9. B

Vítězové obou kategorií postupují  do 
okresního kola, které se koná v AZ Centru 
v Havlíčkově Brodě 21. března 2023. 

Soutěžící, kteří se umístili na 2. místě, se 
připravují jako náhradníci. 

Všem děkujeme za příjemnou atmosféru a skvělé znalosti při soutěži.

Postupujícím přejeme hodně úspěchů 
při reprezentaci školy v okresním kole ☺ Good luck ☺

Cizí jazyky v naší škole
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Vážení čtenáři,

dveře školy se pro děti po vánočních svátcích otevřely v úterý 3. ledna. Návrat 
po Vánocích a oslavách příchodu nového roku byl plný vyprávění o dárcích a nových 
zážitcích.

My, pedagogové i asistenti, jsme se v pondělí 2. ledna v dopoledních hodinách 
setkali na semináři o čtenářské gramotnosti. Seminář vedla paní Peslerová, která 
nám představila řadu dětských knih a seznámila nás s tím, jak s knihami pracovat 
a jak v dětech podporovat přirozenou touhu po čtenářství a knihách jako takových. 
Za její kooperace byly vybaveny všechny třídy dětskými knihami, které jsou dětem 
kdykoli k dispozici.

Za spolupráce s lyžařskou školou Zajda byl zahájen lyžařský kurz - letošní zimu 
se účastní 13 dětí naší školy. Nutno zmínit, že se děti navrací z kurzu nadšené a plné 
zážitků, se kterými pak rády seznamují své kamarády.

Úvodní povídání o Třech králích bylo zakončeno návštěvou kostela, kde tradičně 
navštěvujeme jesličky. Pan farář Pavel Sandtner dětem představil Betlém včetně 
příběhu o  Ježíškovi. Společně jsme si pak zazpívali za doprovodu varhan několik 
známých vánočních koled.

Děti zhlédly i první divadelní představení tohoto roku, „Křížem krážem po Novém 
Zélandu“, kterým nás provázel pták kivi.

Přejeme vám příjemně prožité únorové dny.

Za MŠ Přibyslav,
zástupce ředitele Mgr. Veronika Dobrovolná

Pár písmen 
z MŠ 
Přibyslav…

Ústředním tématem letošní první tiskové besedy města Přibyslav, která se konala 
na radnici 4. ledna, byla revitalizace zahrady mateřské školy v Bezručově ulici.

Ředitelka mateřské školy Martina Maloušková (na snímku) novináře informova-
la, že v období března až června bude vyměněno oplocení půlhektarové zahrady, 
v prázdninových měsících budou provedeny terénní úpravy, skáceny přestárlé stro-
my a túje a vysázeny nové stromy a keře.

Ředitelka očekává, že zahrada potom více přispěje k  přírodovědné výchově 
předškolních dětí a bude vytvářet jejich vztah k zahradničení. „Děti budou malými 
zahradníky, ze semínek vypěstované bylinky po jejich dozrání samy natrhají a zane-
sou kuchařkám, obdobně to udělají se sklizenými švestkami. Naše mateřská škola 
přitom bude spolupracovat s přibyslavskými zahrádkáři,“ řekla Martina Maloušková.

V zahradě budou vyměněny herní prvky, vznikne v ní umělý kopec s průlezem. 

Do mateřské školy nyní chodí 161 dětí, škola má sedm tříd, šest sídlí v Bezručově 
ulici a jedna v Tyršově ulici.

Do  školky dochází osm dětí z  Ukrajiny, které se dobře adaptovaly a  s  českými 
dětmi stále lépe komunikují. Nemalý podíl na tom má školní asistentka, paní Oksana, 
která do Přibyslavi uprchla z bombardovaného Žytomyru, největšího města regionu 
Volyň na severozápadní Ukrajině. Město Rusové krvavě zasáhli (pravděpodobně 
z Běloruska) raketami Iskander již v prvních dnech loňského března.

Starosta města Martin Kamarád a jeho první zástupce Michael Omes uvedli tři 
zajímavá čísla:
• samospráva do nového roku vkročila s přibližně 190 mil. Kč na svém účtu;
• v  uplynulém roce skládka mezi Ronovem nad Sázavou a  Pořežínem přijala 

22 350 tun komunálního odpadu;
• od napadení Ukrajiny Ruskem město přijalo 162 uprchlíků, většina se už domů 

vrátila, 65 jich v Přibyslavi zůstalo.

Z letošní první tiskové besedy O oplocení mateřské školy a její zahradě

Text a foto: Ivo Havlík

Uzávěrka příštího čísla 17. 2. 2023 do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 1. 3. 2023)
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Sváteční čas uplynul jako voda a  máme 
tu už konec měsíce ledna, měsíce, kdy začí-
ná rozverné masopustní veselí. I my jsme se 
k  němu přidali a  v  den uzávěrky Přibyslav-
ského občasníku jsme pořádali maškarní rej 
našich členů v sále hasičské zbrojnice za hu-

debního doprovodu pana S. Sejkory. Kdo se zúčastnil, jistě neodcházel rozladěný. 
Panovala zde po celé odpoledne veselá, družná zábava, kterou podtrhly i nápadité 
maškarní kostýmy některých účastníků. Děkuji celému výboru, že se se ctí zhostil 
své hostitelské funkce a postaral se o drobné pohoštění nás všech. Děkujeme také 
SDH Přibyslav, že nám ochotně propůjčují prostory hasičské zbrojnice k našemu 
setkávání, zvláště teď, když jsme ztratili příjemné zázemí v místním kulturním domě. 
A  co nás čeká v  měsíci únoru? Rozhodli jsme se, že se sejdeme tentokrát v  sále 
přibyslavské radnice u šálku dobré kávy nebo čaje, a že se společně začteme do za-
jímavé knihy, a to ve čtvrtek 16. února ve 14 hodin. A která kniha to bude? Tak to 
se nechte překvapit. 

Prosila bych touto cestou členy výboru, abychom se sešli ve čtvrtek o týden dří-
ve 9. 2. ve 14.00 h. v malém zasedacím sále. Musíme projednat podrobnosti této 
únorové akce a zároveň připravit podklady pro členskou schůzi, která se uskuteční 
v měsíci březnu.

Věra Schusterová
předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav

Co je u nás nového…
(svaz invalidů informuje)

Sbor dobrovolných hasičů města Přibyslav uspořádal výroční valnou hromadu, 
jednání se zúčastnili starosta města Martin Kamarád, tajemník městského úřadu 
Václav Matějů, velitel HZS Havlíčkův Brod Jan Šimanovský, starosta SDH Olešenka 
Tomáš Badura a člen okresní rady represe Jaromír Joukl.

Přinášíme výňatky z výroční zprávy, kterou přednesl starosta sboru Josef Sobotka: 
Náš sbor má 64 členy. Nejstarším je Jaroslav Kocián, který právě v  den valné 

hromady oslavil 88. narozeniny. U  sboru je již rekordních 70 let, což je z  našich 
členů nejdéle.

Dne 25. května jsme se starostou města Martinem Kamarádem v naší zbrojni-
ci přivítali nositele titulu Zasloužilý hasič Kraje Vysočina. Pouťovou zábavu jsme 
uspořádali 24. června, museli jsme ji přemístit do Sokolovny z důvodu velmi ne-
příznivého počasí. Poprvé jsme použili nové vratné plastové půllitry a identifi kační 
pásky na ruku. Zahrála hudební skupina Airback. Do Sokolovny přišlo 600 platících 
účastníků. Musím poděkovat všem našim členům a někde i jejich rodinným přísluš-
níkům, kteří zvládli přípravu, prodej a úklid po této ojedinělé akci.

Již několik let pořádáme jednodenní zájezd pro naše zasloužilé hasiče. Tentokrát 
jsme zajeli do Dobrohostova na přehlídku dechových hudeb Stock Fest. 

Potřetí za sebou se nám v rámci Mlékárenských dnů a ve spolupráci s městem po-
vedlo uspořádat Odpoledne s hasiči. Namátkou z programu: Ukázka zásahové techni-
ky, hašení požáru, vyprošťování zraněné osoby z auta, dva požární útoky dětí z Dobré, 
Červený kříž, záchranka, skákací hrad, soutěž pro děti, vysokozdvižná plošina HZS, 
naše Erena a Pragovka z Centra hasičského hnutí. Rádi jsme přivítali čtyři skauty 
z partnerského města Mook Midellar. Ještě před zahájením jsem s Petrem Neuvirtem 
na pozvání ACO Industries přijel ukázat naší Erenu na Den otevřených dveří ACO. 

Večerní zábava na nově zbudovaném parketě s hudbou Airback navzdory dešti-
vému počasí přilákala přes 400 účastníků.

Pro naše členy jsme 10. prosince uspořádali jednodenní zájezd do předvánoční 
Olomouce. Většina účastníků si připlatila vstupenky do Moravského divadla na ko-
medii bratří Mrštíků Rok na vsi.

Symbolicky na 4. adventní neděli jsme pozvali své členy a přátele na šálek vánoč-
ního punče s cílem vzájemně si popřát veselé vánoce.

Opět chválím členy naší JPO2 za výstavbu zpevněné plochy na našem hasičském 
cvičišti, kterou budeme nejvíce využívat při tanečních zábavách. Tomáš Kulík svařil 
dva díly konstrukce hangáru několik členů ji natřelo. Po sestavení konstrukce a ople-
chování, které chystáme na březen letošního roku, hangár rozšíříme o pět metrů. 
Vznikne tak velký prostor pro rozmístění stabilních setů laviček.

Nezapomínáme ocenit naše starší členy při životních jubileích. V  loňském roce 
v únoru oslavil 75. narozeniny Svatopluk Klusáček. K 70. narozením jsme blahopřáli 
Jaroslavě Novotné, Josefu Bednářovi a Jiřímu Stejskalovi.

Josef Sobotka
starosta SDH Přibyslav

Nejstarší přibyslavský hasič 
je členem sboru už 70 let

 Nejstarší přibyslavský hasič Jaroslav Kocián (na snímku uprostřed) v den výroční 
valné hromady sboru oslavil 88. narozeniny a 70 let trvající členství v SDH Přibyslav. Po jeho 

pravé ruce stojí Miloslav Jonák a Věra Daníšková, po levé ruce Josef Sobotka a Miroslav Fišar.
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Mnemotechniky jsou paměťové pomůcky, které 
pomáhají lépe si zapamatovat a následně vybavit abs-
traktní, těžko zapamatovatelné informace nebo seznam 
jmen či pojmů. Mohou mít podobu slovní i grafi ckou. 
Lidé se často učí pouhým memorováním, protože tak je 
to ve škole naučili. Zapomínají však na potenciál vlastní-
ho mozku. Ten si lépe než pouhá slova zapamatuje ob-
razy, které v sobě obsahují silné emoce, osobní zážitky, 
absurdní, erotické či dokonce nechutné prvky. 

Mnemotechnik existuje celá řada, nyní vám představím dvě z nich. První z nich se 
nazývá akrostikum, což je pomocná věta, jejíž jednotlivá slova začínají na počáteční 
písmena informací (termínů, slov), která si potřebujeme uložit do paměti. Nejzná-
mější je asi akrostikum na římské číslice – Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města.

Druhou mnemotechnikou, kterou zde zmíním, je kategorizace. Je vhodná, když 
si potřebujeme zapamatovat velké množství pojmů, slov, u nichž nezáleží na pořadí. 
Tyto pojmy si rozdělíme do jednotlivých kategorií na základě společných rysů, vlast-
ností. Kategorizace tedy roztřídí množství informací do logických celků, strukturuje 
je. Mozek si pak tyto celky snadněji zařadí a zapamatuje. I zde je vhodné zapojit 
obrazy (vizualizaci) a  emoce, vhodné je také znát celkový počet položek. Typic-
kým příkladem kategorizace je nákup – snadněji si ho zapamatujeme, když si dáme 
k sobě všechno ovoce, potom zeleninu, mléčné výrobky atd., než když si budeme 
snažit zapamatovat neroztříděný seznam.

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

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

spokojena.pamet@gmail.com

Mnemotechniky

Zadání nového úkolu:
Zkuste si vytvořit akrostikum, pomocí kterého si zapamatujete československé 

a české prezidenty v řadě za sebou (Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zá-
potocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman. Můžete připojit i nového 
prezidenta, v době psaní příspěvku není ještě znám). Budu ráda, když mi svá akros-
tika dáte vědět osobně nebo napíšete do e-mailu.

Zkuste si víkendový nákup zapamatovat pomocí kategorizace a seznam nechat 
doma.

Leden se nesl ve  znamení voleb. Mnoho emocí, mnoho ostrých slov, nadějí 
i zklamání. 

Já v tuto chvíli výsledek ještě neznám, ale věřím, že jsme volili moudře a čeká nás 
pět let důstojného vedení. 

Ovšem nesmíme zapomínat, že život si tvoříme hlavně my sami a je na nás, jak ho 
prožijeme. Přijďte si ho tedy okořenit v  únoru na  jednu z  našich tvořivých dílen, 
bude z čeho vybírat. Nebo se nechte přenést 6. 2. 2023 od 18.00 h. do krásné 
Gruzie a Arménie, o které nám bude vyprávět Pavel Svoboda. Fotograf, dobrodruh, 
cestovatel. Do těchto zemí se vrací opakovaně, v lednu se například vrátil ze sněhem 
pokryté Gruzie.

Ale nepředbíhejme….

Jak v Kulturním zařízení města Přibyslav vypadal měsíc leden?

V  kulturním domě se čile pracuje. Postupně vám budeme na  našich webových 
stránkách www.kzmpribyslav.cz přinášet aktuální fotografi e z  této rozsáhlé 
rekonstrukce.

Do knihovny přibyly nové knihy, které se velmi rychle rozpůjčovaly, a my jsme rádi, 
že k nám chodíte.

Postupně přebalujeme starší knihy, aby i ony opět vypadaly „jako nové“.

Březen je vyhlášen měsícem čtenářů. Vymýšlíme pro vás proto akce, o kterých se 
budete dozvídat postupně, buď v dalším čísle Přibyslavského občasníku, nebo na Fa-
cebooku Kulturní zařízení města Přibyslav.

Vyznáváme heslo, že vzdělávání nikdy nekončí. Vydala jsem se proto do Brna na se-
minář o čtenářských klubech pro děti. Velmi zajímavý seminář plný nových nápadů, 
které uplatníme při práci s dětmi. Také jsem měla možnost seznámit se s knihovni-
cemi a knihovníkem z různých koutů republiky. 

Turistické informační centrum bylo první týden uzavřeno, probíhala zde inventura, 
která dobře dopadla a opět tak mohlo vítat nové turisty i místní. 

Proběhly první dílny macramé pro dospělé pod mým vedením. Během dvou setkání 
jsme zvládly vytvořit dekoraci na zeď. Oceňuji kreativitu, kterou do tvoření účastnice 
vložily; vznikly tak osobité dekorace, které mohou hrdě zdobit jejich domovy.

Rády bychom s kolegyní uspořádaly další macramé dílny v druhé polovině roku.

Čile se pracuje na plánech pro celý rok, v březnu se můžete například těšit na výstavu 
lega a soutěžit o nejkrásnější velikonoční vajíčko.

Únor bílý, pole sílí…

6. 2. od 18.00 h. vás čeká přednáška o Gruzii a Arménii v radničním sále.

18. 2. od  19.30 h. si pro nás Filmový klub připravil česko-slovenský fi lm Arvéd 
o Jiřím Arvédu Smíchovském. Zajímavá, rozporuplná postava našich dějin.

Následuje koncert kapely Lucie Dlabolova Band hrající indie folk.

Nezapomeňte, že promítání probíhá v sále ZŠ Přibyslav.

27. 2. od 16.00 h. proběhnou první dílny pro děti. Přijďte na drátkování s paní 
Šimanovskou k nám do Kurfürstova domu.

28. 2. od 16.00 h. se uskuteční dílny pro dospělé, taktéž drátkování s paní Šima-
novskou v Kurfürstově domě.

Tradiční dílnička pro děti v knihovně se uskuteční až 3. 3. od 14.30 h., za  to si 
užijete hned dvě v jednom měsíci.

Akce Odlož mobil v knihovně je prodloužena až do konce února, máte tak stále 
šanci přinést k nám mobilní telefony, které již nebudete potřebovat. 

V měsíci březnu se pro vás chystá malování pravou mozkovou hemisférou. Touto 
technikou rychle zlepšíte své kreslící a malovací dovednosti.

Krásné zimní dny…

Bc. Michala Stejskalová
knihovnice

Nový rok v KZMP…
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Svůj letošní první příspěvek budu věnovat dobrým zprávám z  Kraje Vysočina, 
které možná mohly zapadnout v záplavě informací spojených s ostře sledovanými 
volbami prezidenta. Děkuji všem, kteří využili svého práva a volili. 

Je nás víc! Každoroční dobrou zprávou je údaj ze statistik krajských nemocnic. 
Za rok 2022 bude mít v rodném listě některé město z Vysočiny zapsáno 4 938 děvčat 
a chlapců. 

Stavíme! Podle harmonogramu prací pokračuje stavba kamenného lůžkového 
hospice v blízkosti Nemocnice Havlíčkův Brod, v prvním čtvrtletí zahájíme druhou 
fázi rekonstrukce vstupního pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě a během 
několika týdnů začne stěhování vybraných provozů do nového pavilonu Péče o ro-
dinu v pelhřimovské nemocnici. Velké stěhování čeká za pár týdnů i nové klienty 
Sociálního centra Kraje Vysočina v Jihlavě. Na 130 klientů bude moci využívat služby 
pobytového zařízení, které stojí v těsné blízkosti Nemocnice Jihlava.

Pečujeme! V  částech regionu chybí kapacity především v  ordinacích dětských 
lékařů. Situace bohužel není lepší ani v sousedních krajích. Pro obsazení volných or-
dinací nebo přilákání nových lékařů, kteří by se starali především o dětské pacienty, 
dělá vedení Kraje Vysočina maximum. Bohužel – nepomáhá ani fi nanční motivace. 
Prozatím k  dílčímu řešení pomohly svým přístupem Nemocnice Havlíčkův Brod 
a Nemocnice Pelhřimov, které chtějí na přelomu jara a léta letošního roku otevřít 
ve svých areálech po jedné pediatrické ordinaci. Podle předběžných odhadů by tak 
mohla být nabídnuta registrace až pětistovce malých pacientů na každém otevře-
ném pracovišti. Ze strany kraje a jeho nemocnic jde o hledání kompromisního řeše-
ní. I nadále kraj nabízí stipendia medikům, kteří se už při studiu rozhodnou nastoupit 
do terénu jako praktici jak pro dospělé, tak pediatři pro děti a dorost. Nově nabízíme 
fi nanční podporu i městům a obcím, které otevřou novou fungující ordinaci nejen 
dětského lékaře, ale i stomatologa. Dobrou zprávou je, že v současné době se na lé-
kařských fakultách vzdělává s podporou stipendia Kraje Vysočina už 18 budoucích 
stomatologů, kteří plánují po ukončení studia působit v našem regionu. 

Měníme kotlíky! Podle předběžných informací ze Státního fondu životního pro-
středí by mohla být další výzva pro předkládání žádostí na výměnu kotlů pro níz-
kopříjmové domácnosti vyhlášena ze strany Ministerstva životního prostředí v první 
polovině roku 2023. Žádné bližší informace však dosud kraje neobdržely. Aktuálně 
je možné získat dotaci na výměnu zdroje tepla v rámci programu Nová zelená úspo-
rám, kterou má na starosti Státní fond životního prostředí. Pokud hledáte více infor-
mací, doporučuji navštívit weby zmíněného dotačního programu. Z našich statistik 
vyplývá, že kotlíkové dotace byly schváleny 9 346 domácnostem. K dnešnímu dni 
vyplatil Kraj Vysočina dotace na pořízení nových ekologických zdrojů tepla ve výši 
více než 770 milionů korun.

Uklízíme! Připravujeme 14. ročník Čisté Vysočiny. Dobrovolníci budou Vysočinu 
uklízet v termínu od 10. do 23. dubna 2023. Registrace byla spuštěna, potrvá až do kon-
ce února a  je dostupná pod odkazem https://www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. 
V této aplikaci si dobrovolníci vyberou úsek silnice, který chtějí uklízet. Nestane se 
tak, že se plýtvá silami a stejný úsek uklízí více skupin. Navíc odpad sebraný u re-
gistrovaných úseků pak hromadně sveze k  likvidaci spolupracující Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny. V loňském roce tak bylo uklizeno 70 tun opadu. Také se 
ptáte, kde se stále bere? Je povzbuzující, že podle některých účastníků lze sledovat 
pozitivní trend. Situace se zlepšuje a odpadků kolem silnic, které chodí každoročně 
uklízet, se vyskytuje méně.

Přeji Vám úspěšný rok 2023.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina
(redakčně kráceno)

Několik zpráv z Kraje

Vážení čtenáři,
v lednovém vydání Přibyslavského občasníku byl otištěn článek pana Ivo Havlíka 

k ukončení provozu naší restaurace.

Pominu fakt, že se autor zmýlil již v první větě. Nenasytili a nenapojili jsme naše 
hosty naposledy v  sobotu 17.12, ale otevřeno bylo i  v  neděli do  večerních ho-
din… Proti čemu se ale musím nanejvýš důrazně ohradit, jsou nepravdy obsažené 
ve druhém odstavci. K uzavření restaurace nás nepřivedla žádná z uvedených „ran“ 
(od zákazu kouření až po rostoucí ceny potravin a energií). Nejednalo se o žádnou 
objektivní skutečnost, ale o naprosto subjektivní a „sobecké“ rozhodnutí mé osoby 
upřednostnit rodinu a nedělat věci polovičatě. Tyto vykonstruované závěry mě mrzí 
o to víc, že se nejednalo o lehké rozhodování - z hostů, jejichž počet byl v posledních 
letech opravdu velký, se postupem času stali dobří známí a kamarádi.  

Rád bych podotkl, že základní podmínkou novinářské etiky je mít informace oz-
drojované, pravdivé. Nestalo se tak. Pro pana Havlíka bylo zřejmě jednodušší napsat 
vyfabulovaný článek - hlavně, když bude čtivý! 

Doufáme, já i moji rodiče, že článek s nepravdivými důvody uzavření naší restau-
race bude stažen z přibyslavského webu. 

Jakub Vlček

(Poznámka redakce: Citovaný článek byl dle žádosti z webu města Přibyslav odstraněn)

Reakce na článek „U Kubínů 
po 200 letech přestali vařit i čepovat“

V lednu 1923 ve španělském Getafe poprvé vzlétl virník. Pilotoval ho Španěl Juan 
de la Cierva a napoprvé s ním uletěl jen 180 metrů. Tehdy se to považovalo za velký 
úspěch.

Podrobný článek o historii virníků a jejich užívání přinesl server www.novinky.cz 
z pera Alexe Švamberka.

Jak dokládá fotografi e, virník přistává a vzlétá i na travnatém letišti v Hřištích. 

“Laicky by se dalo říct, že virník je něčím mezi klasickým letadlem a vrtulníkem - ale 
díky rotujícímu křídlu má blíže k vrtulníku,” vysvětluje Luboš Janáček z Aeroklubu 
Přibyslav. 

Na rozdíl od helikoptéry dvoumístný virník nedokáže vzlétnout vertikálně, potře-
buje přibližně sto metrů dlouhý rozjezd. Teprve když je rotor poháněný proudem 
vzduchu dostatečně roztočen, vznese se do oblak. Pro přistání již stačí tolik místa, 
co vrtulníku. 

Je známo, že jeden virník přistál v Praze před Národním muzeem, vzlétnout však 
z Václavského náměstí už nedokázal, musel být odvezen.

Text a foto: Ivo Havlík

Virníky létají 100 let, nyní už také 
v Hřištích
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Lednové vydání měsíčníku královéhradecké diecéze 
Adalbert přináší rozsáhlé interview s přibyslavským fa-
rářem P. Pavlem Sandtnerem. Rozhovor vychází pod 
titulky „Utvářet krajinu a zduchovňovat ji“ a „Boží řeč 
jsem si vzal k srdci“. 

Náš kněz je na titulní straně časopisu vyfotografován 
pod padajícími sněhovými vločkami s modelem jedno-
ho ze zastavení kované křížové cesty, o jejíž zhotovení 
požádal uměleckého kováře Petra Štáfl a z  kovárny 
v Uhrách. Dílo je už hotovo a počítá se s tím, že ori-
ginální křížová cesta, která povede z Hesova a skončí 
u velkého ocelového kříže, který již stojí na  rozhraní 
Dvorka a  Uher, bude letos postavena, vysvěcena 
a projde po ní první procesí.

Pavel Sandtner v rozhovoru odpovídá na otázku: „To 
lze jen tak někde v  přírodě umístit takové umělecké 
dílo?“ těmito slovy: „Problém byl s polní cestou. Ona 
tam dř íve byla, ale pozdě ji zanikla a byla zaorána. Pole 
patř í mě stu Př ibyslav, pronajaté ho má společ nost Osi-
va, a. s., která je známa př edevším produkcí kvalitního 
kmínu a máku. Vyšla nám vstř íc a souhlasila s obno-
vou celé polní cesty, i  když tím př išla o  nemalý kus 
produkč ní plochy. O geodetické vytýč ení se postarala 
mě stská  samospráva“.  

Kněz dodává, že ho potěšila iniciativa spolku OPU-
KA: „Parta mladých lidí se dala dohromady na  jař e 
roku 2020, tedy ve shodnou dobu, kdy se zrodila myš-
lenka kované kř ížové cesty. Název OPUKA vyjadř uje 
zkratku‚obč ané Př ibyslavi pro urbanismus, krajinář ství 

a  architekturu. Spolek už vysadil ovocnou alej 96 
stromů  pů vodních odrů d jabloní, hrušní a tř ešní a na-
bídl se, že podél naší kř ížové cesty vysadí dvaatř icet 
zimních dubů  (Quercus petraea). Celá kř ížová cesta 
bude dlouhá 1,4 km, dubová alej bude na  př ibližně  
850 m, samozř ejmě  mimo lesního úseku. Znalci vě dí, 
že dub zimní, zvaný též držák, je po  buku lesnicky 
nejvýznamně jší listnatou dř evinou ve stř ední Evropě . 
Mně  se tato myšlenka velmi líbí. Dubových alejí vskut-
ku mnoho není. Obdivuji alej vedoucí z  Olbramovic 
poblíž Benešova, kde jsem se narodil, k zámku ve Vr-
chotových Janovicích. Úpravy zámecké zahrady se tam 
chopila Sidonie Nádherná. Krásný barokní koncept 
promě ny krajiny je také k vidě ní kolem Kuksu poblíž 
Dvora Králové. Proč  bychom i  v  Př ibyslavi nemohli 
utvář et krajinu a  zduchovň ovat ji podobně , jako se 
o to mnozí pokoušeli v duchu baroka?“

Druhá celostránková fotografi e Pavla Sandtnera 
zachytila ve farní kuchyni s knihami receptů od nejvý-
znamnější české kuchařky Marie Sandtnerové, z  její-
hož rodu přibyslavský farář pochází. 

Kněz rovněž vzpomíná na dramatické snesení zlo-
meného kříže z vrcholu městské věže, prozrazuje cíle 
svých turistických výprav (mimo jiné v  Ekvádoru vy-
stoupil na vrchol vyhaslého vulkánu Rumiñahui, který 
leží v  nadmořské výšce 4696 m), děkuje všem, kteří 
mu pomáhali a modlili se za jeho uzdravení, když mu 
lékaři před deseti lety diagnostikovali velmi závažné 
onemocnění. 

Utvářet krajinu 
a zduchovňovat ji

Pavel Sandtner, kněz

měsíčník královéhradecké diecéze
1/2023 / ročník XXXIII / 29 Kč

 18 Reportáž s návštěvy biskupa v Indii

 24 Seriál: Řeholní řády a kongregace v diecézi

 16 Epifanie – Zjevení Páně

 29 Časopis Rodinný život

Novoroční vydání časopisu Adalbert publikuje rozhovor s přibyslavským knězem

Redakce měsíčníku Adalbert rozhovor ilustrovala 
několika snímky ze života přibyslavské farnosti a výraz-
ně vyexponovala číslo účtu pro fi nanční podporu stav-
by originální křížové cesty, to je 1120706379/0800. 

Podle slov Pavla Sandtnera již několik čtenářů mě-
síčníku královéhradecké diecéze na tento účet poslalo 
peněžitý dar.

Ivo Havlík

Primátorkou Sliače, našeho partnerského města, které leží na středním Slovensku 
v Bánskobystrickém kraji v okrese Zvolen, byla v nedávných komunálních volbách 
opět zvolena Ĺubica Balgová (na snímku). 

Vrcholné představitele měst a  obcí ve  Slovenské republice volí bezprostředně 
všichni voliči, nikoli až zastupitelé, kterým se na Slovensku říká poslanci. Ve Sliači 
žije 4938 obyvatel, primátorku si vybírali z pěti kandidátů, tří žen a dvou mužů. 

Volby měly dramatickou předehru, když jeden občan fyzicky napadl a zranil man-
žela Ĺubice Balgové.

Současně s volbami do místní samosprávy ve Sliači proběhlo referendum proti 
umístění americké vojenské základny ve městě, konkrétněji na letišti Sliač - Tri duby. 
Jak známo, toto letiště ve Slovenském národním povstání v roce 1944 tvořilo záso-
bovací most, na němž přistávala letadla se sovětskou i anglo-americkou pomocí.

Slovenská televizní stanice TA3 v pořadu Tak takto? na téma referenda vyzpovída-
la primátorku Balgovou. Ta ostře odmítla posměšky některých politiků a diplomatů 

Primátorkou Sliače zůstává Ĺubica Balgová
ironizujících petici. Odsoudila výroky z ofi ciálních míst, že občané Sliače jsou „trapní 
a směšní“.

Řekla, že už nyní město provozování vojenských objektů výrazně omezuje, nejen 
tím, že na jednoho civilistu připadají dva vojáci. 

Hovořila o komplikacích stavebního rozvoje, stavební uzávěrou, omezením výšky 
staveb, nedostatečnými vodovodními rozvody. Vojenské „městečko“ na letišti si ná-
rokuje takovou spotřebu vody, která by standardně stačila pro dvanáct tisíc osob.

Zdůraznila, že občané města nebrojí proti již přítomné základně NATO, ale proti 
základně čistě americké: „Pokud to je základna NATO, je to naše základna, protože 
jsme součástí NATO,“  řekla v televizi Balgová a poukázala na diskomfort z toho, že 
hlučné vojenské stíhačky létají nízko nad městem a zamořují ho zplodinami.

Ivo Havlík

Petr Málek (na snímku Ivo Havlíka) ve Velké Losenici přikládá své řemeslně zdatné 
ruce a ostrou sekeru k  tomu, aby na Vysočině přibývaly rodinné domy ze dřeva. 
V prosinci vyrobil svoji nejmenší stavbu - betlém pro svatou rodinu, kterou v kovárně 
v Uhrách vykoval Petr Štáfl . Betlémský chlév, který stál na Bechyňově náměstí pod 
vánočním stromem, bude nyní uschován a vrátí se tam v příštím adventu.

Ivo Havlík

PŘIBYSLAVSKÝ TESAŘ
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Přibyslavský občan Zdeněk Benák (1955) má rád přírodu. Každý rok na své nákla-
dy vyrobí, zavěsí na stromy nebo pro stejný účel jiným lidem rozdá několik desítek 
ptačích budek a všechny trvale udržuje.

„Často musím oplechovat nebo jinak vyztužit vletový otvor, protože ho svým sil-
ným zobákem oklovají strakapoudi, a  tím budku zpřístupní nejen sobě, ale také 
jiným predátorům,“ říká muž, který má doma specializované truhlářství.

Ve vlastním lese a na vlastních loukách už také vyhloubil pět mokřadů. Nyní na lou-
ce ve své rodné obci Oudoleň u Oudolenského potoka buduje šestý.

Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosys-
témy. Podílejí se na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňu-
jí podnebí velkým výparem, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší. Rašeliniště 
jsou významným úložištěm uhlíku. 

Mokřady dříve tvořily asi šest procent souše. Podle odhadů z přelomu 80. a 90. let 
20. století jich asi polovina zmizela vybagrováním, zavezením zeminy, odvodněním, 
tvorbou příkopů.

V České republice došlo mezi lety 1950 a 2018 ke ztrátě zhruba 950 tisíc hekta-
rů mokřadů. Odhaduje se, že od  počátku existence lidstva zanikla celá polovina 

původních mokřadů, zejména v důsledku rozvoje zemědělství.

„Význam mokřadů je i ve zmírňování klimatických změn. V neposlední řadě jsou 
mokřady centry biodiverzity – jsou biotopem specifi ckých společenstev a jinde se 
nevyskytujících, nebo vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů,“ 
uvádí Agentura ochrany přírody České republiky.

„V mokřadu, který jsem vyhloubil před pár lety ve svém lese u Slavětína, už kvákají 
žáby. Že se množí v mém mokřadu v Poříčí, podivné není, ale jak se tito bezocasí 
obojživelníci dostali do dříve suchého lesa, je pro mě záhada,“ říká Zdeněk Benák. 
Vodomil se už těší na práci s výsadbou rákosin a jiných vhodných rostlin, jakými jsou 
rdesno obojživelné, rdest vzplývavý, leknín, žabník jitrocelový, ostřice měchýřkatá, 
orobinec širolistý, kyprej vrbice nebo zevar vzpřímený. Největší radost ovšem má, 
když se v mokřadu objeví život.

Mokřad o ploše pouhých 10 metrů čtverečních dokáže zadržet až 9000 litrů vody. 
Proto Český svaz ochránců přírody zahájil kampaň Naše mokřady, která si klade 
za úkol vyhledávát a mapovat i drobné mokřady. Zmíněná mapa jistě zaznamená 
i šest mokřadů Zdeňka Benáka z přibyslavského Poříčí.

Text a foto: Ivo Havlík

Po budkách pro ptáky Zdeněk Benák hloubí už šestý mokřad

Přibyslavská čerpací stanice pohonných hmot kon-
cem uplynulého roku do  Záchranné stanice Pavlov 
odeslala zcela plný trezor, do něhož motoristé vhazo-
vali drobné mince. 

V lednových dnech naše benzinka z Pavlova obdr-
žela písemné poděkování a informaci, že po otevření 
několik kilogramů těžké kasičky se z ní vysypaly mince 
o  celkové hodnotě 7979 Kč. Redakci Přibyslavského 
občasníku to sdělil Jiří Hintnaus.

Záchranná stanice Pavlov (vesnice leží mezi městy 
Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou) je jediným 
útulkem zraněných živočichů na  Vysočině. Žije v  ní 
150 zvířecích obyvatel, nejvzácnějším je norek evrop-
ský. Většina zvířat se kvůli svým handicapům už do vol-
né přírody vrátit nemůže, bez pomoci lidí by nepřežila.

Čtyři pětiny zvířat v  Pavlově jsou ptáci. Například 
výr velký, luňák červený, orel královský, puštík bělavý.

Ivo Havlík

V kasičce benzinky bylo 
téměř 8000 Kč

V lednu zahájila devátý rok své práce na přibyslavském Bechyňově náměstí. Ateliér a vypalovací pec absolventka 
proslulé keramické školy v jihočeské Bechyni dříve měla v bývalé garáži svého rodného domu v České Jablonné. 

Snímek mistryni uměleckého řemesla zachytil nad poklopy tzv. františků. „František“ je označení pro vonný 
kužel zapalovaný o vánočních svátcích k vytvoření tradiční atmosféry s vůní kadidla. Kadidlo, neboli olibanum, 
přinesli Tři králové jako jeden z darů narozenému Ježíškovi. Kolik františků před jejich tvůrkyní stojí, necháváme 
na pozornosti našich čtenářů.

Text a foto: Ivo Havlík

UMĚLECKÁ KERAMIČKA JANA MARINCOVÁ 

Omluva
Vážení čtenáři, omlouvám se rodině Vlčkových, 

že jsem ve svém článku "U Kubínů po 200 letech 
přestali vařit i čepovat" nepravdivě uvedl důvody 
uzavření jejich restaurace.

Ivo Havlík
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Technická četa města Přibyslav pod vedením Radka Havlíčka měla ve třetím dni nového roku 
2023 plné ruce práce. S motorovou pilou a výškovou technikou v centru města sťala tři stromy. 

V Husově ulici odstranila jírovec maďal a na Bechyňově náměstí před restaurací U Huberta 
dva smrky pichlavé (také se jim říká „stříbrné“). Stromy šly k zemi v zájmu bezpečnosti, listnáč 
byl prohnilý a jehličnany se naklonily nad památník obětí dvou světových válek. 

Připomeňme, že před Vánocemi v roce 2021 byla vedle nyní setnutého smrku ze shodného 
důvodu setnuta douglaska tisolistá, jejíž semena ze Severní Ameriky do Evropy přivezl v roce 1827 
Skot David Douglas, odtud má své jméno. V červnu 2020 musel být v Husově ulici skácen jiný ne-
mocný jírovec, jemuž se lidově praví kaštan koňský, navzdory svému jménu je však pro koně jedo-
vatý. Starší kaštany bývají napadeny dřevokaznými houbami, což se projevuje rovněž v Přibyslavi. 

V posledních třiceti letech jsou kaštany v Česku a v celé Evropě ohrožovány klíněnkou jírovcovou, 
odumírání celých alejí způsobuje bakterie slízotoková, proti níž dosud nebyla nalezena ochrana.

Stínání nemocných a nebezpečně rostoucích stromů neznamená, že v centru Přibyslavi ubývá 
zeleně. V minulém roce samospráva vysadila několik desítek nových stromů v zámeckém parku 
a společnost Penny Market dala růst nové aleji za hřbitovní zdí.

Text a foto: Ivo Havlík

V centru města byly v zájmu 
bezpečnosti sťaty tři stromy V závěru letošní první tiskové besedy se Martin Kamarád a Michael Omes s novináři podělili o nedobré 

zkušenosti s bezdomovci. 
V Přibyslavi jich na ulici střídavě žije čtyři až pět, žádný z nich není občanem města. Navzdory tomu se 

město snaží těmto lidem pomáhat. Podaná ruka však vychází nazmar, tito lidé ji nepřijímají. 
Přibyslav má tedy co dělat s  tzv. okultními, což jsou lidé, kteří se z nějakého jen jim známého důvodu 

neobracejí na veřejné či charitativní služby.
„Pokud by spolupracovali, nikdo z nich by na ulici žít nemusel, až to pochopí, dokážeme jejich sociální 

postavení řešit,“ řekl starosta města.
Jako boj s větrnými mlýny popsala zkušenost s lidmi bez přístřeší v lednovém občasníku sociální pracovnice 

Lenka Vaverková. Napsala: „Bezdomovců m v naš em mě stě  bylo vě nová no mnoho č asu a energie, jedná no 
s mnoha institucemi, které  př ispí vají  k ř eš ení  jejich situace, ale bohuž el i zde platí  zná mé  rč ení  - komu není  
rady, tomu není  pomoci.“ Někteří sociologové uvádějí, i když jde o zjednodušení chudoby, která je příčinou 
i důsledkem, že určitá část lidí jsou bezdomovci takzvaně z povolání.  

Text a foto: Ivo Havlík

Bezdomovci podanou ruku nepřijímají

 Ve starém užitkovém automobilu Fiat Ducato trvale žije jeden 
z „cizinců” našeho města. Své přístřeší zaparkoval u železničního nádraží. 

Snímek dokládá, že mu slouží elektrocentrála.
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V letošním ročníku republikového turnaje ČEPS cup startovalo přes 1000 chlapec-
kých i dívčích týmů z prvních stupňů základních škol. Velkého úspěchu pak dosáhla 
obě družstva ZŠ Přibyslav, která byla složena převážně ze zástupců našeho klubu! 
Děvčata sehrála krajské kolo v úterý 20. prosince v útulné měřínské tělocvičně a od-
vezla si odtud postup do republikového fi nále. Děvčatům se podařilo vyhrát všechny 
své zápasy s dominantním skórem 40:2. Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena 
Michaela Jajtnerová, do sestavy nejlepších hráček pak byla nominována i Veronika 
Talíková. Chlapci odjeli na krajské kolo do Jihlavy v úterý 10. ledna. V nepočetné 
sestavě vyhráli základní skupinu (3 výhry, 1 remíza) a postoupili do fi nále. V něm 
jednoznačně vyhráli 6:1 a stejně jako děvčata vybojovali postup mezi 16 nejlepších 
prvostupňových fl orbalových školních týmů v republice! Nejlepším brankářem tur-
naje byl zvolen Antonín Sikora. 

Republiková kola se uskuteční v Praze na Chodově, děvčata ho sehrají v úterý 
28. března, chlapci pak o den později. Držme našim sportovcům a žákům palce! 
Moc děkujeme našim mladým sportovcům nejen za reprezentaci školy, ale i města 
či našeho klubu. Jedná se o  skutečně velký sportovní úspěch, který ovšem třeba 
ještě nemá svůj úplný konec… Zároveň jménem klubu děkujeme za  spolupráci 
ZŠ Přibyslav.

Martin Ležák
Člen VV klubu SK JUVENIS Přibyslav

ČEPS Cup - postupy děvčat 
i chlapců do republikových 
finále!

Radek Havlíček se vzdal funkce trenéra prvního mužstva kopané SK Přibyslav. 
Podle svých slov ho k tomu vedly rodinné důvody. Fotbaloví trenéři se v Přibyslavi 
střídají poměrně často. 

V této souvislosti je zajímavé, že přibyslavský obránce Michal Votava trénuje di-
vizní celek Tatran Ždírec nad Doubravou a za naše mužstvo může nastoupit pouze 
tehdy, když Ždírec hraje mistrovské utkání v  jiném dni, než Přibyslav. Novým tre-
nérem Slavoje Polná od  loňského podzimu je bývalý ofenzivní záložník Přibyslavi 
Lukáš Adamec.

Připomeňme, že Přibyslav po podzimní části kraluje krajskému přeboru 1. B třídy, 
dvanáct zápasů vyhrála, dva remizovala a žádný neprohrála. 

Na  jaře půjdeme poprvé na  fotbal pod novým trenérem Františkem Prchalem 
v neděli 26. března, doma budeme hostit Českou Bělou, která je v tabulce poslední.

Hřiště u sokolovny v lednu značně utrpělo, nedávno rekonstruovaný trávník zoraly 
polní myši a hraboši. 

Ivo Havlík

Fotbal mění trenéra, hřiště zoraly myši

Prvními sportovci, kteří v dresech se znakem města Přibyslav vstoupili do nového 
roku 2023, jsou stolní tenisté hrající pod hlavičkou TJ Sokol Přibyslav. 

V nevelké suterénní herně v sobotu 7. ledna první mužstvo hostilo TJ CHS Cho-
těboř, zvítězilo 10:5 a upevnilo si třetí místo krajského přeboru II. třídy, do něhož 
v minulé sezóně postoupilo.

Přibyslavští nastoupili v sestavě Prokop Kamarád, Jaroslav Sobotka, Václav Matě-
jů, Zdeněk Slota a Bohuslav Filip.

Předseda oddílu Martin Kamarád uvádí, že v  soutěžích mužů startují čtyři při-
byslavské týmy a dodává: „Náš oddíl rozš í ř il v té to sezó ně  tré ninky mlá dež e ze dvou 
dní  na tř i dny, což  umož ň uje ve stí sně ný ch podmí nká ch herny navš tě vovat tré ninky 
ví ce dě tem. Byť  nyní  hraje v oddí le mnoho zač á teč ní ků, zí skat medaile na krajský ch 
bodovací ch turnají ch se povedlo pomě rně  š iroké mu spektru hrá č ů .“

Ivo Havlík

Nejmenší míček je už ve hře 

 Na snímku Ivo Havlíka nejmenší míček na stůl posílá Václav Matějů, mimochodem tajemník 
Městského úřadu Přibyslav, a za ním je do hry připraven středoškolský student Prokop Kamarád

Hokejisté Přibyslavi vyhráli základní část Vesnické hokejové ligy, ve které na zim-
ním stadionu ve Žďáru nad Sázavou soupeří třináct mužstev. 

Přibyslavští porazili Pavlov 7:4, Vatín 8:5, Znětínek 9:1, Novou Ves 8:2, Ostrov 
nad Oslavou 5:3, Škrdlovice 15:1, Rudolec 7:4, Veselíčko 9:2, Řečnici 11:3. Podlehli 
pouze dvakrát - Světnovu 2:4 a Bohdalci 3:6. Žádné střetnutí neremizovali.

Ve čtvrtfi nále měli ve druhém lednovém týdnu za soupeře Veselíčko a dvakrát nad 
ním zvítězili, poprvé výsledkem 6:3, podruhé (v sobotu 14. ledna) 5:3. Za nejlepší 
přibyslavské hráče v tomto dvojutkání byli vyhlášeni Pavel Forman a Jonáš Mareček. 

Čtvrtfi nále se letos hraje na dva vítězné zápasy, každý proto musí skončit výhrou. 
Při remíze by následovaly samostatné nájezdy. Vloni se kvůli covidové pauze výsled-
ky zápasů sčítaly.

„Mužstvo Veselíčka a jeho širého okolí (nastupují tam i kluci z Olešenky) má vyni-
kajícího brankáře Brostíka, který chytal za Plameny Žďár nad Sázavou. Věděli jsme, 
že nebude snadné ho překonat. Navíc Veselíčko hrálo výborně odzadu, a bruslilo 
nám do brejků. Vždyť první zápas byl ještě tři minuty před dramatickým koncem 
vyrovnaný 3:3,“ ocenil postup vedoucí přibyslavského mužstva Rostislav Teml. 

Připomeňme, že v loňském ročníku Vesnické ligy Přibyslav skončila druhá, když 
ve fi nále podlehla Bohdalci.

Originální hokejová soutěž horního Posázaví dostala 3. ledna těžkou ránu. Ve věku 
52 let tragicky zahynul její zakladatel a  po  třiadvacet let neúnavný organizátor 
Karel Daniel. 

Text a foto: Ivo Havlík

Hokejisté bojují o finále Vesnické 
hokejové ligy

 Na snímku o puk bojují zleva Michal Teml, Ondřej Kárník a Tomáš Svoboda



Str. 19Sport / InzerceÚNOR 2023

Sportovci z Přibyslavi a okolí starý rok uzavřeli sedmibojem. V přibyslavské hale 
30. prosince 2022 zápolilo dvacet dvojic, osmatřicet mužů a dvě ženy. Soutěž začala 
v osm hodin ráno, trvala bez přestávky až do šesté večerní hodiny. 

Ve hře byly míčky a míče na stolní tenis, líný tenis, volejbal, nohejbal, kopanou 
a basketbal; sedmou disciplínou byly šipky. 

Organizačně náročný turnaj uspořádali Adam Vostál, nejmladší člen zastupitelstva 
města, a Matěj Vopršal. Adamova sestra Eva, která vede přibyslavský klub Pohoda, 
řekla, že si málokdo dovede představit, kolik času přípravě soutěže její bratr věnoval. 
Adam prohlásil: „Práce s tím bylo opravdu dost a doufám, že si to všichni užili“. 

Nejmladším účastníkem sedmiboje byl patnáctiletý Matyáš Vopršal z Přibyslavi 
a nejstarším padesátiletý Radek Tomas z Polné. 

Hned dvě disciplíny vyhrál nejmladší pár, který přijel ze Žďáru nad Sázavou. Osm-
náctiletá Lucie Janáčková a dvacetiletý Radek Fňukal nenašli přemožitele ve stolním 
tenise a šipkách. V nohejbalu zvítězila dvojice Bačkovská a Pavel, v líném tenise Vopr-
šal a Najman, ve volejbalu Šmíd a Kubát, v basketbalu Krčál a Strašil, ve fotbalových 
penaltách Mrázek a Veselský. 

Absolutními vítězi se stala dvojice Šmíd a  Kubát, na  druhém místě skončil pár 
Vopršal a Najman, na třetím Krčál a Strašil. 

Na ochoze haly se vystřídalo hodně diváků a hrací plochu nakonec obsadili malí 
potomci startujících.

Tex a foto: Ivo Havlík

Sportovní závěr roku v hale trval 
10 hodin

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

Pronajmu byt 2+1(68 m2) v Přibyslavi. Bez RK. 

Pro více informací mě kontaktujte na tel. čísle:  

734 419 026  

Pořez kulatiny 
mobilním katrem

Josef Eis
Tel: 605 053 130

www.pila-pribyslav.cz
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Děkujeme všem přátelům a známým, 

kteří se přišli dne 23.12.2022 rozloučit 

s panem 
 

Josefem Bártou 
 

 

   Zároveň děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

                                                                                                  rodina Bártova 

 

Poděkování
Děkuji řidičům za pomoc při dopravní nehodě dne 12. ledna 2023 
na namrzlé silnici u Stříbrných Hor. 

Vránová Tereza
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POZVÁNKA 

Honební výbor zve členy Honebního společenstva Přibyslav 
na valnou hromadu, 

která se bude konat 4. března 2023 v 10 hod.  
v Dolní Jablonné v hasičské klubovně („u Strašilů“).  

 



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

*ilustrační fotografie

Využijte poslední možnosti pořídit si vůz ŠKODA FABIA COMBI Tour s atraktivní výbavou. Počet vozů je omezen,  

a proto včas navštivte naši autorizovanou prodejnu nebo nás kontaktujte online či telefonicky.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu:

ŠKODA FABIA COMBI Tour: 5,3–6,0 l/100 km, 119,7–136,6 g/km

Nyní již od

ŠKODA

FABIA
COMBI

Nyní již od
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letiště Přibyslav

Největší setkání 
hasičských vozidel a hasičů v ČR

www.pyrocar.cz
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 Malování podle čísel. Foto: redakce PO



KZMP ÚNOR 2023Str. 26



Str. 27KZMPÚNOR 2023



 

 
 

.) 
 

 
Po  8.00  12.00  13.00  17.00 

  8.00  12.00  13.00  17.00 
St  8.00  12.00  13.00  17.00 

  8.00  12.00  13.00  16.00 
  8.00  12.00  13.00  17.00 

So  9.00  11.00      
 Ne      

 

        
 

tel.: 569 484 361    e-mail: ic@pribyslav.cz 
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KZM Přibyslav
I N F O R M U J E únor 2023

– od 1. února 2023 Pojď hrát fl orbal s námi SK Juvenis SK Juvenis Přibyslav

– od 1. února 2023 Odlož mobil v knihovně/sběr starých telefonů Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– od 1. února 2023 Uzavření kostymérny z důvodu rekonstrukce KD Kulturní dům KZM Přibyslav

– 1. února 2023 v 19.30 h. Na cestách s nočníkem/beseda Zasedací sál radnice Město Přibyslav

– 4. února 2023 Quiz Pivnice Přibyslav Pivnice Přibyslav

– 6. února 2023 v 18.00 h. Gruzie, Arménie/ přednáška Pavla Svobody Zasedací sál radnice KZM Přibyslav

– 9. února 2023 v 16.00 h. Koncert žáků Koncertní sál ZUŠ žáci ZUŠ J.V.Stamice HB, pob. Přibyslav

– 11. února 2023 od 10.00 h. Partylite/prodejní výstava svíček Kurfürstův dům/výstavní síň KZM Přibyslav

– 11. února 2023 v 15.00 h. Dětský karneval v Utíně SDH Utín SDH Utín

– 16. února 2023 od 13.00 h. Bezplatná Alzheimer poradna Radnice města MěÚ Přibyslav

– 16. února 2023 v 14.00 h. Posezení u kávy s knihou Velký sál radnice Přibyslav SPCCH ČR ZO Přibyslav

– 16. února 2023 v 16.00 h. Kurz malování podle čísel Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 17. února 2023 v 12.00 h. Uzávěrka březnového čísla Přibyslavského občasníku Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 17. února 2023 od 16.00 h. Terasa/Country kapela Společenská místnost - pečovatelský dům Terasa

– 18. února 2023 v 19.30 h. FK/Arvéd-fi lm, Lucie Dlabolová Band/koncert Sál ZŠ Přibyslav FK Přibyslav, KZM Přibyslav

– 21. února 2023 od 9.00 h Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé/poradna DPS Přibyslav DPS Přibyslav

– 27. února 2023 v 16.00 h. Dílny pro děti/drátkování Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 28. února 2023 v 16.00 h. Dílny pro dospělé/drátkování Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 2. března 2023 v 16.00 h. Kurz malování podle čísel Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 3. března 2023 od 14.30 h. Tvořivá dílna v knihovně Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– 4. března 2023 od 20.00 h. Sokolský ples Sokolovna Přibyslav T.J. Sokol Přibyslav

– od 6. března 2023 Výstava lega Kurfürstův dům KZM Přibyslav

– od 6. března 2023 Nejkrásnější velikonoční vajíčko/soutěž Kurfürstův dům KZM Přibyslav


