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Slovo starosty
Vážení občané,
dění poslední doby kvůli koronaviru 
změnilo prakticky vše, na co jsme byli 
zvyklí. Přestože se některá opatření 
postupně uvolňují, bude doba po-
koronavirová jiná. Co se týče zdraví 
našich občanů, není známo, zda by 
dosud některý tímto koronavirem 
onemocněl. Jako starosta bych touto 
cestou chtěl velmi poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří pro naše obča-
ny šili roušky, které byly zpočátku ne-
dostatkovým zbožím. Obec z různých 
zdrojů pořídila mnoho stovek roušek, 
které se zdarma rozdávaly v místních 
obchodech. Roušky byly průběžně 
pořizovány a doplňovány. Desinfekci 
zejména pro školu a veřejné prostory 
obec pořídila ve spolupráci s okolní-
mi obcemi v regionu tak, aby byla co 
nejlevnější. Děkuji také všem dobro-
volníkům, kteří pomáhají hlavně seni-
orům se zabezpečením potravin, léků 
a  podobně. Apeluji také na všechny 
občany, aby dodržovali nařízení vlá-
dy a  řídili se opatřeními ke snížení 
možnosti přenosu infekce. Bohužel 
ze státní pomoci obec obdržela za 
celou dobu koronavirové krize pouze 
200 jednorázových papírových rou-
šek, které stát nakupoval nehorázně 
předražené. Celkově obce situaci 
zvládly dobře, a proto v okolních stá-
tech šly obcím různé státní podpory. 
V našem státě je tomu bohužel přes-
ně naopak. Právě obce budou ty, kte-

ré veškerá vládní opatření zaplatí ze 
svých rozpočtů. Z  původně předpo-
kládaných 7% snížení rozpočtů obcí 
je už aktuálně 25%, což většinu obcí 
přivede na hranici bankrotu. Proto 
se starostové spojili a  podepisovali 
„Stávkovou pohotovost starostů“, ve 
které jsou uvedeny dopady opatření 
vlády na fungování každé jednotlivé 
obce. Mně jako starostovi obce bylo 
doporučeno, aby obec hledala nové 
fi nanční zdroje, které jim zákon umož-
ňuje, a to navýšení daně z nemovitos-
ti na trojnásobek, navýšení poplatku 
za odpady na 1.000 Kč a stočného na 
jeho několikanásobek. Ovšem ani tak 
zdaleka obec nedosáhne na dorov-
nání ztráty v  rozpočtu kvůli vládním 
opatřením. Současná vláda, kterou 
nejvíce podporují senioři, díky pár 
stovkám korun slíbených v navýšení 
důchodů, nepřímo vytáhne tisíce ko-
run právě z jejich peněženek. Bude to 

však prostřednictvím obcí, které jsou 
vládou k  těmto krokům donuceny. 
Přestože je jasné, že za krizi zaplatíme 
všichni, budou to právě obce, zastu-
pitelstva a starostové – kteří budou ti 
„zlí“ a  citelně zvýší veškeré poplatky 
a platby od občanů, a vláda zůstane 
ta „dobrá“, která občanům zvedne 
důchod nebo poskytne příspěvek. 
Takovou situaci asi nikdo žádnému 
starostovi v republice nezávidí. Ze si-
tuace, která se překotně mění, se těž-
ko hledá rozumné východisko. Obce 
jsou základem státu, ale stát tyto zá-
klady bezohledně podkopává. Jen 
doufejme, že se vše brzy změní a situ-
ace se dostane do rozumných kolejí, 
třeba formou mimořádných příspěv-
ků pro obce. Zatím nám nezbývá, než 
vyčkávat co bude a jak zaberou pro-
testy starostů obcí a měst.  

Váš starosta 
Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Pohled  z dronuPohled  z dronu
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Informace z obecního úřadu
Komunitní centrum Přibice
Plány na stavbu komunitního cen-
tra se pomalu a  postupně mění ve 
skutečnost. Jedná se o  přístavbu 
dosavadního „liďáku“ a  takto byla 
koncipována i  více než 20miliono-
vá dotace. V  komunitním centru 
vzniknou prostory pro jednotlivé 
místní spolky, prostory pro zázemí 
charitních a sociálních služeb nebo 
fi nanční poradenství. Vznikne zde 
také cvičebna s  posilovnou, menší 
společenská místnost, sociální zaří-
zení a  velkokapacitní multifunkční 
sál pro sportovní a  kulturní akce. 
Jen tento sál bude mít rozměry 
20 m x 50 m. V  první řadě muse-
lo dojít k  odbagrování terénu na 
jednotnou rovinu. Odvezlo se 538 
30tunových nákladních aut zeminy. 
Od 1. dubna 2020 nastoupila fi rma 
Syner, která bude celou stavbu reali-
zovat. Předpoklad dokončení stavby 
je konec léta 2021. Celkové náklady, 
které nás ještě čekají, budou cca 

66 milionů, z  čehož je 20 milionů 
dotace, 12 milionů úspor a  zbytek 
úvěr od České spořitelny. Úvěr byl 
schválen do limitu 40 milionů Kč, 
aby bylo možno průběžně fi nan-
covat faktury, než dorazí dotační 
prostředky. Výše úvěru je podobná, 
jako byla na kanalizaci (36 milionů). 
Maximální doba splatnosti je 20 let. 
Splátky jsou nastaveny stejně, jako 
byly u  posledního úvěru na inten-
zifi kaci čistírny (tedy cca 2 miliony 
Kč ročně). Nicméně vedení obce se 
bude snažit úvěr splatit co nejdříve, 
stejně jako tomu bylo u  úvěru na 
intenzifi kaci čistírny. Z  technických 
věcí jsme řešili mimo jiné lepší zalo-
žení stavby z důvodu vysoké hladi-
ny spodní vody. Provedlo se odvod-
nění celé lokality. Podkladové vrstvy 
se provedly silnější, hodně se hutni-
lo a  opakovaně se měřila únosnost 
pláně tak, aby následná stavba byla 
stabilní a vydržela co nejdéle. 

BagrováníBagrování

Stavební práceStavební práce

BetonováníBetonování

Vybetonovaná plochaVybetonovaná plocha

NákresNákresVizualizace nového komunitního centraVizualizace nového komunitního centra
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Vizualizace komunitního centra zbokuVizualizace komunitního centra zbokuVizualizace komunitního centra zepředuVizualizace komunitního centra zepředu

Vizualice komunitního centra ze severní stranyVizualice komunitního centra ze severní strany

Odkaz z minulé generace
Při provádění bouracích prací v „liďáku“ dělníci našli zazděnou nádobu se 
zápisem a tehdejšími novinami.

 Zápis ZápisZazděná nádobaZazděná nádoba

Noviny - detailNoviny - detail NovinyNoviny
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Separace dešťových vod Těšina

Parkoviště u kostela
V ulici Těšina se dokončuje posled-
ní část dešťové kanalizace. V  části 
přiléhající k  hlavní silnici byly sve-
deny dešťové vody do splaškové 
kanalizace a tekly přímo do čističky. 
Jednotlivé okapy každé nemovitos-
ti jsou postupně přepojovány ze 
splaškové do dešťové kanalizace. 
Tato ústí do potoka, který vytéká 
na Lůži, kde voda zasakuje. Dešťo-
vá voda tak zůstane na pozemcích 
v Přibicích, místo toho aby po troj-
násobném přečerpávání skončila 
v  řece, kde nenávratně odteče. Uli-
ce Těšina tak bude další v pořadí, ze 
které neskončí ani kapka dešťovky 
v čističce.

Dotace na opravu komunikace
Díky současné dotaci dojde k výmě-
ně starých obrubníků podél silnice 
od úřadu k  hasičce. Hotovo bude 
v polovině léta.

Dotace z úřadu práce
Vedení obce se podařilo získat do-
tace na veřejně prospěšné práce. 
V letošním roce tak obec obdrží cca 
540.000 Kč na mzdy zaměstnanců. 
Díky tomu se povede opět dobře 
udržovat naši obec.

Praktický lékař v Přibicích
Ordinace praktického lékaře v Přibi-
cích je otevřena každý čtvrtek od 

13:00 h do 15:00 h. MUDr. Michal 

Kříž přijímá nové pacienty! Další 
ordinaci provozuje v  Pohořelicích 
a  je tak dostupný stále. V  případě 
přijetí nových pacientů mohou být 
rozšířeny ordinační hodiny v  Přibi-
cích, v případě nedostatku pacientů 
mohou být ordinační hodiny v  Při-
bicích zrušeny úplně. Proto rozsah 
ordinačních hodin záleží jen na Vás 
občanech, tudíž se neváhejte zare-
gistrovat co nejdříve.

Opravy na budově školy
Nepřítomnost žáků byla příležitostí 
pro provedení větších oprav v  bu-
dově školy. Obecní zaměstnanci 
prováděli opravy střechy, omítek, 
obkladů, a  to jak v  učebnách, tak 
v jídelně a zejména v kuchyni.

Sběr železného šrotu
Stárci v  sobotu 6. června prováděli 
po obci sběr železného šrotu. Na-
sbírali více než 11 tun kovového 
odpadu. Celkem obdrželi ve výku-
pu částku 33.240 Kč, která pokryje 
část výdajů za kroje na letošní hody. 

Housenky bekyně velkohlavé 

decimují lesy

Bekyně velkohlavá je polyfágní 
druh motýla, jehož housenky po-
škozují listy dřevin žírem. Housenky 
se nesmírně přemnožily  a  požíra-
jí lesy kolem obce. Zejména duby 
jsou během několika dnů bez jedi-
ného listu. V  Česku patří její hou-
senky mezi nejobávanější listožravé 
škůdce. Při přemnožení způsobují 
rozsáhlé holožíry.
Položili jsme dotaz na odbor Život-
ního prostředí, zda se s tím dá něco 
dělat. Účinně lze s  tímto škůdcem 
bojovat postřikem. Nicméně lesy 
se nestříkají z  důvodu intervencí 
„ochránců přírody“.

Kulturní akce v obci
S  ohledem na nařízení vlády byly 
všechny kulturní a  sportovní akce 
v naší obci dosud zrušeny. Díky po-
stupnému uvolňování budou první 
kulturní akcí v obci tradiční krojova-
né hody a pár dnů nato letní noc na 
hřišti. Akce byly konzultovány s pra-
covištěm Krajské hygienické stanice 
v Brně.

Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Úpravy v TěšiněÚpravy v Těšině

 Bekyně velkohlavá - housenka Bekyně velkohlavá - housenka

Stromy bez listí po napadení Stromy bez listí po napadení 
housenkamihousenkami
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZE DNE 16. 12. 2019

132/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
program dnešního jednání zastupitelstva.

133/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje za-
pisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce 
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu 
Jiřího Prokeše a Petra Kuchyňku.

134/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počet obce Přibice na rok 2020 v závazných ukazate-
lích na paragrafy. 

135/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu obce Přibice na roky 
2021–2022.

136/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 8/2019.

137/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o  dotaci od Jihomoravské-
ho kraje na změnu územního plánu obce Přibice č. 
JMK054802/18/OÚPSŘ.

138/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice:

I. o v ě ř u j e
dle § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o  územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném 
znění, že změna č. 1 územního plánu Přibice není v rozpo-
ru s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
po Aktualizaci 1., 2. a 3., s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem Zásadami územního rozvoje Jihomorav-
ského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanovis-
kem krajského úřadu; 

II. v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v  účinném znění, za použití ustanovení § 55 ve spojení 
s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, změnu č. 1 územního plánu Přibice formou 
opatření obecné povahy.

139/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje po-
dání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 
na dětské hřiště u sportovního areálu TJ Přibice z pro-
gramu Podpory obnovy a rozvoje venkova z podpro-
gramu 117d8210H – podpora budování a obnovy mís-
ta aktivního a pasivního odpočinku. 

140/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne č. 1030053708/001.

141/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schva-
luje smlouvu o  zřízení věcného břemene č. HO: 
014330057238/001.

142/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvalu-
je kupní smlouvu na prodeje pozemku p. č. st. 500/1 
o výměře 132 m2 v k. ú. Přibice za cenu 500,- Kč/m2 
pro 
XXX, v podílu ¼,
XXX, v podílu ¼,
XXX, v podílu 1/32,
XXX, v podílu ¼,
XXX, v podílu 1/32,
XXX, v podílu 1/32,
XXX, v podílu 5/32,
s termínem úhrady nejpozději do 31. 12. 2023. Úhrada 
může být jednorázová nebo ve splátkách min. 50.000,- 
Kč ročně, vždy do 31. 12., poprvé k roku 2019. Návrh 
na vklad do katastru nemovitostí bude proveden po 
úplné úhradě celé kupní ceny.

143/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
směnnou smlouvu na směnu obecních pozemků, a to 
p. č. 2395 o výměře 1.525 m2 v k. ú. Ivaň a p. č. 3077 
o výměře 759 m2 v k. ú. Přibice za soukromý pozemek 
p. č. 3999 o výměře 6.066 m2 v k. ú. Přibice s doplat-
kem 50.000,- Kč ve prospěch soukromé osoby. 

144/11/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
kupní smlouvy na pořízení pozemků v k. ú. Přibice, a to 
- p. č. 3255 o výměře 4850 m2 za cenu 169.750,- Kč, 
- p. č. 3260 o výměře 3400 m2 za cenu 119.000,- Kč,
- p. č. 3261 o výměře 5474 m2 za cenu 191.590,- Kč,
- p. č. 3531 o výměře 193 m2 a p. č. 3532 o výměře 
3721 m2 za cenu 66.538,- Kč.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZE DNE 29. 1. 2020

145/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
program dnešního jednání zastupitelstva.

146/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje za-
pisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce 
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu 
Ing. Jozefa Beňuše a Ing. Ondřeje Malinovského.  

147/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne č. 1030050653/001.

148/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne č. 8800095744/1/BVB/P.

149/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1645/13 o vý-
měře 79 m2 v k. ú. Přibice za cenu 500,- Kč/m2 pro XXX, 
za účelem rozšíření služeb pro občany. Kupující uhradí 
náklady na geometrický plán.

150/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
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měr prodeje pozemku p. č. 3439 o výměře 2976 m2 v k. 
ú. Přibice. 

151/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje pozemku p. č. 3409 o výměře 99 m2 v k. ú. 
Přibice. 

152/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvalu-
je kupní smlouvu na pořízení pozemku p. č. 3259, 
orná půda, v k. ú. Přibice o výměře 4.254 m2 za cenu 
148.890,- Kč. 

153/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje částí pozemku p. č. 4528 v k. ú. Přibice. 

154/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
prozatím neprodávat pozemky v  lokalitě za Ungero-
vou zahradou pod kolejemi. 

155/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědo-
mí zprávy kontrolního výboru. 

156/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice ruší usne-
sení dle návrhu kontrolního výboru, a  to usnesení č. 
14/2/2018, 96/8/2019 a 137/11/2019.

157/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice prodlužuje 
termín podpisu a úhrady u prodeje pozemků schvále-
ného na základě usnesení č. 142/11/2019 do 31.3.2020.

158/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vý-
sledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poly-
funkční centrum Přibice II. – 1. část. a schvaluje vítěze 
této veřejné zakázky fi rmu SYNER, s. r. o., Dr. Milady Ho-
rákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 
48292516, za cenu bez DPH 53.001.591,28 Kč.

159/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice ruší výběrové 
řízení na veřejnou zakázku „Polyfunkční centrum Přibi-
ce II. – 2. část. 

160/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje na-
vržené provedení střechy dle projektové dokumenta-
ce zpracované Ing. Čechem na pozemku p. č. 3026 v k. 
ú. Přibice – Lokalita Svobodný Hájek.

161/12/2020 Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí 
s propachtováním/pronájmem státních pozemků p. č. 
3007, 3275, 3326, 3880, 3919, 3971, 4062, 4202, 4245, 
4326, 4342, 4371, 4436 a 4457 v k. ú. Přibice a souhlasí 
s  jejich ozeleněním (výsadbou travin, stromů a  keřů) 
a  souhlasí s  následným bezúplatným převodem do 
vlastnictví obce Přibice. 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZE DNE 25. 2. 2020

162/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
program dnešního jednání zastupitelstva.

163/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje za-
pisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce 
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu 

Ing. Ondřeje Malinovského a Ilonu Ruinerovou.
164/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru 
a schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0495625159/
LCD do výše 40 mil. Kč se splatností do 20 let, fi xní 
úrokovou sazbou na 10 let ve výši 1,74 % p. a. s Čes-
kou spořitelnou, a. s., bez zajištění.  

165/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vý-
sledek výběrového řízení na zajištění výkonu činnosti 
technického dozoru investora a  koordinátora BOZP 
na akci „Polyfunkční centrum Přibice II.“ A  schvalu-
je uzavření smlouvy s fi rmou AP investing, s. r. o., za 
cenu 1.178.000,- Kč (s DPH 1.425.380,- Kč). 

166/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních pra-
cí na akci komunitní centrum Přibice – Polyfunkční 
centrum Přibice II. – první část s  fi rmou Syner, s. r. 
o., IČO: 48292516 za cenu 53.001.592,28 Kč (s  DPH 
64.131.924,86 Kč). 

167/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schva-
luje smlouvu o  zřízení věcného břemene č. HO-
014330058549/001.

168/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje pozemku p. č. 1843/16 v k. ú. Přibice.

169/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje části pozemku p. č. 2200/1 v k ú. Přibice.

170/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 3439 o výměře 
2.976 m2 v k. ú. Přibice za cenu 35,- Kč/m2 pro XXX. 

171/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 3409 o výměře 
99 m2 v k. ú. Přibice v ceně 50,- Kč/m2 pro XXX.

172/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje pozemku p. č. 1664/73 o výměře 274 m2 
v k. ú. Přibice. 

173/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje všech částí pozemku p. č. 2560/12 o cel-
kové výměře 202 m2 v k. ú. Přibice 

174/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje všech částí pozemku p. č. 4528 o celkové 
výměře 437 m2 v k. ú. Přibice. 

175/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice neschvaluje 
záměr směny obecního pozemku p. č. 3012 o výměře 
3683 m2 v k. ú. Přibice. 

176/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje ak-
tualizované znění stanov DSO Čistá Jihlava.

177/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
účetní závěrku ZŠ a MŠ Přibice za rok 2019 a schvaluje 
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 v část-
ce 118.133,89 Kč v souladu se žádostí takto: 55.000,00 
Kč do fondu odměn a 63.133,89 Kč do rezervního fon-
du.

178/13/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Po-
volení užívání obecní cesty pro fi rmu Pískovna Pohoře-
lice, s. r. o., od soumezí katastrů Vranovic a Přibic do stá-
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vající pískovny „Za Hájkem“ do 31. 12. 2024 za fi nanční 
kompenzaci 100 tis. Kč ročně s  termínem úhrady do 
31. března příslušného kalendářního roku v průběhu 
užívání ve prospěch obce. Platba za rok 2020 ve výši 
100 tis. Kč bude provedena do 31. 5. 2020. Žadatel dále 
provede zemní práce při realizaci Komunitního centra 

Přibice v termínu do 25. 3. 2020 ve prospěch obce bez-
platně. Rozsah zemních prací je dán projektovou do-
kumentací Komunitního centra. Zastupitelstvo obce 
Přibice souhlasí s povolením navýšení limitu těžby do 
výše 200 tis. tun ročně za podmínky, že doprava bude 
prioritně vedena mimo intravilán obce Přibice.

Fotografi e obce z dronu

Pohled na stavbu nového komunitního centraPohled na stavbu nového komunitního centra

NOVÁ BETONÁRNA
NOVÁ VES 
• zabýváme se výrobou
• dopravou
• čerpáním betonu

Dopravu zajišťujeme 
autodomíchávači 
s čerpadly betonu.

Kontaktujte nás na 
tel.: 606 808 090

Harašta Petr
Nová Ves 53, Pohořelice
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Koncem ledna je za námi ukonče-
ní prvního pololetí školního roku 
2019/20.
Jaká byla polovina školního roku? 
Věříme, že zajímavá pro všechny, 
kteří se do školní práce nějak za-
pojili. Kromě běžného vyučová-
ní doprovázely školní život akce, 
které jsou běžnou a  dlouholetou 
tradicí. Některé se odehrávaly ve 
škole, děti se rovněž prezentovaly 
na celé řadě veřejných akcí: výsta-
va dravců, dvouměsíční plavecký 
kurz žáků 2. a  3. ročníku, doprav-
ní výchova, Den s  integrovaným 
systémem v  Pohořelicích, pod-
zimní tvoření v MŠ a v ZŠ, výsadba 
stromů, návštěva planetária, lam-
pionový průvod, vítání občánků, 
recitace na svatbě, beseda s moře-
plavcem, vánoční tvoření, hudeb-
ní výchovný koncert, rozsvícení 
vánočního stromu. Po krátkém 
oddychu začne ubíhat další část 
školního roku a  čeká nás spousta 
zajímavé práce.
Naše MŠ nabízí rodičům příjemný 
kurz pro děti, které půjdou v  září 
do školy.  Jde o edukační skupiny. 
V  rozsahu 10 lekcí se děti zdoko-
nalují v  jemné motorice, rozvíjí 
se zrakové a  sluchové vnímání, 
výslovnost, souvislé vyjadřování. 
Program je vytvořen učitelkami 
MŠ, je intenzivní, jde o systematic-
kou přípravu pro předškoláky za 
účelem úspěšného zvládnutí po-
žadovaného trivia, všechny aktivi-
ty jsou důležité pro školní úspěš-
nost dětí. Rodiče celý kurz mají 
zdarma - vše hrazeno z  projektu 
MAP Pohořelice - pracovní sešity, 
lektorky apod.
Hodiny vedou proškolené učitel-
ky, přítomnost rodičů je důležitá, 
rodiče získávají náměty pro práci 
se svými dětmi, současně mohou 
porovnat své dítě s  ostatními vrs-
tevníky.
Dne 11. března 2020 povede edu-
kační skupinu ředitelka školy, se-
známí rodiče s tím, co od dětí bude 
požadováno na zápisu a  ve škole, 

Informace ze ZŠ a MŠ provede menší besedu o  školní 
zralosti, o pomůckách, o vyšetření 
v poradnách apod. V září opět ško-
la dostala velkou dotaci z EU: Šab-
lony II. v částce 948.094 Kč.
Ředitelka školy žádala peníze na 
školního asistenta, který bude ve 
škole pracovat od dubna jeden 
rok. Dále dostala dotace na asi-
stenta v  MŠ. Tohoto asistenta už 
vykonává od února paní učitelka 
Říhová na dobu 18 měsíců. Další 
peníze jsou na vzdělávání pedago-
gických pracovníků, na bloky do-
učování, na projektové dny mimo 
školu:  MŠ, ŠD - projektový den ve 
škole, dále nákup 20 tabletů, které 
budou sloužit k  výuce - realizova-
ná výuka s ICT.
Dále škola obdržela dotaci na pla-
vání 17.600 Kč, takže žáci 2. a  3. 
ročníku měli 10 lekcí v  hustopeč-
ském bazénu zcela zdarma - výuka 
plavání.
Nyní jsme žádali v  měsíci únoru 
dotaci z MAPu Pohořelice - dotace 
by měla být využita na příměstský 
tábor v  měsíci červenci, dále na 
odpolední klub, díky kterému by-
chom mohli prodloužit odpoledne 
provoz školní družiny. Snad nám 
bude dotace schválena.
Příjemná atmosféra ve škole vytvá-
ří optimální předpoklady pro ka-
marádský a spolupracující kolektiv 
dětí různého věku i pro individuál-
ní všestranný rozvoj dítěte. Samo-
zřejmostí je zdravý životní styl ško-
ly - aktivní odpočinek ve vnitřním 
i venkovním prostředí,
výborná kuchyně - vaření zdravých 
a vyvážených jídel (velká pocta pa-
tří našim kuchařkám paní Uchyti-
lové a paní Mandákové).
Co škola nabízí:
- AJ učíme od prvního ročníku, 

začíná se hravou formou už 
v MŠ

- máme vhodné učebnice, di-
daktické pomůcky, informač-
ní a  komunikační technolo-
gie umožňují efektivní výuku 
a podporují aktivitu a tvořivost 
žáků

- žáci navštěvují mnoho kroužků 

Podzimní tvořeníPodzimní tvoření

Podzimní tvořeníPodzimní tvoření

Podzimní tvořeníPodzimní tvoření
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organizovaných školou
- (florbal, sportovní kroužek, do-

vedné ruce, keramika, Klubík, 
polytechnický kroužek)

- pořádáme mimoškolní akce, vý-
lety, dílny, sportovní akce

- máme funkční družinu - soutě-
že, sportovní aktivity, dílničky

Všem kolegům, zaměstnancům 
školy děkuji za trpělivou práci, čas-
to nelehkou, ale stále obohacující.
Poděkování patří zastupitelům 
obce, panu starostovi, zaměst-
nancům obce, zejména panu Ka-
ráskovi, panu Brychtovi a  panu 
Hochmanovi, bez kterých si chod 
školy neumíme představit (opravy, 
pomoc při akcích apod.).
Děkuji všem, kteří školu jakkoli 
podporují a spolupracují s ní, dále 
děkujeme všem za sponzorské 
dary do tomboly na karneval. To 
vše nám pomáhá, těším se na další 
spolupráci.spolupráci.

Sázení stromůSázení stromů Sázení stromůSázení stromů

Sázení stromůSázení stromů

Projekt VánoceProjekt Vánoce

Projekt MikulášProjekt Mikuláš

Vánoční tvořeníVánoční tvoření

Vánoční tvořeníVánoční tvoření
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Koronavirus jako jedno z prvních odvětví plošně zasáhl ob-
last vzdělávání a 11. 3. 2020 zavřel školy. Hned první den 
jsem poslala kolegy na na home offi  ce s tím, že pokud po-
třebují, mají možnost si do školy přijít, využít počítače, ko-
pírky a vše, co je nutné k přípravě podkladů pro žáky. Všich-
ni učitelé dostali školní notebooky, ty se skutečně hodily. 
I MŠ se 16. 3. uzavřela, ale učitelky se rozhodně nenudily. 
Měly za úkol pracovat na pedagogických dokumentech, 
pracovat na hodnocení dětí, studovat odbornou literaturu 
zaměřenou zejména na pedagogickou diagnostiku.
Co se vzdáleného vyučování týkalo, učili jsme jako většina 
kolegů za pochodu. Začali jsme denním nebo týdenním za-
dáváním úkolů, každý třídní učitel měl svou skupinu rodičů 
na e-mailech, SMS, žáci využívali učebnice, pracovní sešity 
písanky, barevné počítání apod.
Rodiče jsme požádali, že žáci na 1. stupni potřebují dohled 
nad plněním povinností. Učitelky byly upozorněny vede-
ním školy na citlivý přístup, nepřehlcování dětí a přiměřené 
množství úkolů ve stylu škola hrou.
V asynchronním režimu pracovali žáci 1. až 3. ročníku – ne-
docházelo k  přímému kontaktu učitel + žák, synchronně 
pracoval 4. a 5. ročník – učitelka byla propojena s žáky ko-
munikačním softwarem a obě strany komunikovaly v reál-
ném čase přes skype. Zde nebyla nutná asistence rodiče.
Navíc naše škola je propojena do on-line vzdělávacích 
programů – dobrodružná angličtina, didakta.cz – od nich 
využíváme různé výukové materiály, takže nám zadarmo 
spustili programy na výuku.
Kromě toho škola poskytovala rodičům informace o vzdělá-
vacích pořadech, například televizní Učitelka, portály Fred, 
Škola s nadhledem, hodně jsme využívali Dumy – učební 
materiály ze šablon, metodický portál RVP apod.
Navíc máme skvělou koordinátorku ICT paní učitelku Kate-
řinu Jochlíkovou, která učitelům pomáhala několik hodin 
denně, i učitelé totiž se museli učit pracovat s novými apli-
kacemi (zejména ti starší), aby mohli komunikovat s rodiči 
a dětmi. Učivo 2. pololetí musíme redukovat, určitě se ne-
podaří odučit všechno, co jsme si naplánovali.
Kladla jsem důraz na to, aby žáci pracovali doma podle 
svých možností a schopností.
Dne 25. 5. 2020 se škola znovu otevřela a většina rodičů děti 
do školy poslala. Pouze 3 žáci z celé školy nepřišli.
Byly vytvořeny skupiny o maximálním počtu 15 žáků. Ma-
lotřídky jsou na tom mnohem hůř. Máme 3 třídy a 3 učite-

le, čtvrtá jsem já. Měla jsem strach, jestli vůbec zajistím 
provoz, bála jsem se, aby nastoupili všichni zaměstnan-
ci, protože někteří jsou už v rizikové skupině.
Pokud bych nemohla prostorově nebo personálně vý-
uku zajistit, školu bych musela zavřít. Naštěstí mám 
skvělé kantory, kteří tuto těžkou dobu výborně zvládli. 
Vytvořila jsem ve škole 3 skupiny žáků. Jediný problém 
je v prolínání skupin. Skupiny se nesmějí potkávat, tak-
že každá skupina má jiný příchod i odchod do školy i ze 
školy a jinak přestávku a oběd. 
Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv do-
provázejícím osobám!!!!
Před otevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid 
a dezinfekce všech prostor. Důraz klademe na zvýšenou 
hygienu, děti musíme více sledovat. Paní uklízečky při 
úklidu zvýšily dezinfekci povrchů, ošetřují kliky, madla, 
učitelky musí častěji větrat a více času trávit venku. Po-
užíváme bezkontaktní teploměry. Všichni zaměstnanci 
dostali ochranné pomůcky, štíty a roušky. Přebírání dětí 
probíhá s větší důsledností. Tímto žádám rodiče o zod-
povědnost a  pochopení, hlavně při vstupu do školy. 
Přední vchod je určen MŠ a zadní ZŠ a cizím strávníkům.
Prosím o dodržování vstupů. Jde o zdraví Vašich dětí.
Tímto bych chtěla hlavně poděkovat paní Schimmerlo-
vé, paní Mandákové a paní Uchytilové za úklid. Největší 
dík patří paní ekonomce školy –  paní Fialové za veške-
rou práci, kterou zvládala během uzavření školy (zajiš-
ťování dezinfekcí, roušek, teploměrů apod.) Žáci byli 
poučeni o hygieně ve škole, jsou povinni dodržovat sta-
novená hygienická pravidla. Škola se snaží organizovat 
prostory v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků 
z různých skupin.
Během uzavření školy zde došlo k  různým úpravám. 
V  kuchyni byly opraveny kachličky, na dvoře natřena 
všechna zábradlí, domky, byly vymalovány chodby, ve 
školce byly instalovány protihlukové dveře, žáci 3. až 5. 
ročníku mají úplně novou šatnu s novými skříňkami.
Ráda bych využila této příležitosti a  poděkovala všem 
pedagogickým pracovníkům, nepedagogickým za-
městnancům školy, vedení OÚ i jeho zaměstnancům za 
pomoc při opravách a údržbě školy, zejména také rodi-
čům za domácí přípravu a ocenila u všech profesionální 
a lidský přístup při postupném znovuotevírání škol.

Mgr. Marcela Mrkvicová, ředitelka školy

Místní akční skupina Podbrněnsko pomáhá školství na Pohořelicku
Po čase se na stránkách vašeho zpravodaje objevuje zpráva 
z činnosti MAS Podbrněnsko. Jedná se, jen pro připomenu-
tí, o neziskovou organizaci podporující skrze fi nanční dota-
ce obce, školy, sociální služby nebo podnikatele v jejich čin-
nosti. Spolek působí ve venkovském regionu Pohořelicka, 
Rajhradska a  Židlochovicka. Spolek rozdělující především 
dotace z  Evropské unie celkově podpoří projekty za více 
než 100 milionů korun. V posledním roce 2019 navíc díky 

aktivnímu přístupu žadatelů a naší kanceláře bylo dodateč-
ně naší MAS přidáno jako bonus za dobrou práci dalších 40 
milionů korun, které putovaly na sociální oblast nebo bu-
dou v roce 2020 určeny školám, obcím nebo spolkům. Ak-
tuální výzvy můžete sledovat na http://www.podbrnensko.
cz/dotace/vyzvy-mas. 
Dnes bychom vám ale rádi představili naši činnost v oblasti 
podpory školství. Aneb, co zajímavého se na Pohořelicku 
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v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělává-
ní (MAP) od jeho rozjezdu událo (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04
7/0008646). V Přibicích MASka spolupracuje s místní školou 
na dofi nancování některých aktivit, které škola pro žáky 
a rodiče pořádá. Jedná se například o Edukativně stimulač-
ní skupiny nebo Environmentální kroužek, v rámci něhož se 
děti podívali do papouščí ZOO nebo pro ně bude připraven 
program Ekocentra Trkmanka. Projekt fi nancuje i kurzy pro 
učitele. Samozřejmě, že současná opatření s čínským virem 
Covid-19 provoz škol zkomplikovala, ale doufáme, že se vše 
vrátí co nejdříve do starých kolejí.
V rámci regionu bych pak upozornil na aktivitu zaměřenou 
na podporu zdravého tělesného rozvoje dětí v mateřských 
školách. Jedná se o projekt Lokomoce, se kterým přišla ško-
la v Ivani a nyní se již paní učitelky školí na jeho zavádění 
jak na Židlochovicku, tak například i na školce v Pohořeli-
cích nebo Troskotovicích. Aktivita Lokomoce v našem regi-
onu probíhala na konci minulého a na začátku současného 
školního roku. Projekt Lokomoce se zaměřuje na zafi xování 
správného pohybu a držení těla u dětí v mateřských ško-
lách a  na prvním stupni základních škol. Pod dohledem 
odborníků – rehabilitačních sester a neuroložky – probíhá 
zaškolení paní učitelek a jsou vyšetřeny děti odborníky při 
vstupu do projektu. Po roce cvičení pak odborníci děti opět 
prohlédnou a rodiče tak vidí pokrok a případně se i upra-
ví plán cvičení a her pro další rok. Děti každý den během 
svého programu hrami a dalšími aktivitami zpevňují tělo. 
Zlepšení se tak dostaví téměř s jistotou. Projekt vzešel pří-
mo od paní doktorky, která se ve své praxi setkává u dětí 
s řadou vad, které dříve nebyly vůbec tak běžné jako nyní. 
Vývojové vady u  malých dětí pak ovlivňují kvalitní život 

a celkovou fyzickou a zdravotní zdatnost na celý život. Děti 
v dnešní době nemají základní návyky, jako například to, že 
když padají, je potřeba si dát před sebe ruce. Dochází tak 
u banálních situací k závažným zraněním. Projekt se snaží 
vrátit přirozený a všestranný pohyb do života dětí, kterým 
se za poslední roky změnil životní styl a pohyb se vytratil. 
Děti tráví čas mnohem více u televize, počítače nebo s mo-
bilními telefony a na dříve běžné běhání po venku se už 
nedostává. Jejich tělesný vývoj pak za to platí svůj účet. 
V  rámci našeho projektu tak proběhlo představení Loko-
moce na škole v  Ivani, kde již přes rok takto s dětmi pra-
cují. V říjnu roku 2019 pak v mateřské škole v Pohořelicích 
proběhlo školení, které pedagogy z dalších škol proškolilo 
v dané problematice. Následovat budou v budoucnu ještě 
další školení, která rovněž budou hrazena z prostředků pro-
jektu MAP. Že se jedná o aktuální a potřebné téma ukazuje 
i zájem médií, kdy na představení projektu do Ivaně dojela 
i Česká televize. Rovněž je i paní doktorka v kontaktu s Mi-
nisterstvem školství, se kterým probíhá diskuze o zavádě-
ní programu do vzdělávacích osnov. MAS Podbrněnsko je 
ráda, že může regionu pomáhat i v rozvoji našich nejmen-
ších, protože jak praví přísloví: „Co se v mládí naučíš, ve stáří 
jako když najdeš”.
Kromě Lokomoce ale v rámci MAPu proběhly i známé akce 
pořádané našimi partnerskými subjekty, jako je tradiční 
den s  Integrovaným záchranným systémem a  podzimní 
unikátní Revolution train, který se zaměřoval na boj se zá-
vislostmi u starších dětí. Současně probíhají i další pláno-
vané aktivity jednotlivých škol a dalších školských zařízení. 

Martin Braun,
manažer MAS Podbrněnsko
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Knižní novinky v knihovně
Další rok je v plném proudu, loňské knihy už máte určitě všechny přečtené a ne-
trpělivě vyhlížíte knižní novinky pro rok 2020. Mám pro Vás dobrou zprávu. Jsou 
tu a je jich opravdu dost. Ráda bych Vám některé představila. Pro milovníky na-
pětí tu máme knihu Tatér z Osvětimi: Cilčina cesta od Heather Morrisové, Kanibal 
z Nine Elms a Temné Hlubiny od  Roberta Bryndzy, Zkurvenej příběh od Bernar-
da Miniera a Nenechám tě odejít od Chevy Stevens.
Pro milovníky románů tu máme Křišťálový klíč - Falknovká huť od Vlastimila Von-
drušky, Paměť kostí od Diany Gabaldon. Dva díly Knihy Venkovské sídlo, tři ves-
nické romány od Vlasty Javořické a Román s nádechem erotiky s názvem King.
Další novinky najdete od března v knihovně.
Maminky jistě ocení kuchařky od Barbory Charvátové, které se jmenují jak jinak 
Máma v kuchyni, máme tu oba dva díly a musím říct, že její recepty ocení i do-
spělí. Najdou se tu knihy o háčkování i šití a pro chlapy jsou tu knihy válečné, jako 
třeba Poslední batalion nebo Pradědova válka - Dopisy z fronty.

Klára Macháčková,
knihovnice

Z farnosti

Pro Tříkrálovou sbírku koledujeme už 20 let
Nový rok je již tradičně v obci ve znamení tříkrálových ko-
ledníků a Tříkrálové sbírky. Letos byla jubilejní, už dvacátá. 
Nebude od věci trochu zavzpomínat na některé ročníky. 
V Přibicích koledujeme od počátku vzniku tohoto projektu, 
vynechali jsme pouze jeden ročník. Za těch 20 let se v ko-
ledování vystřídala řada rodičů i dětí, někteří z nich jsou už 
dnes také rodiči a chodí koledovat zase se svými dětmi. Vý-
jimkou nejsou i takzvaní „držáci“, ti chodí koledovat každý 
rok, nebo vynechali jen minimálně. Všem těmto bývalým 
i současným koledníkům děkujeme, že pomohli a pomáha-
jí, že našli odvahu zvonit a prosit o fi nanční dary.
V obci koleduje převážně 7 - 9 skupinek, ve složení - vedoucí j p p ,

a tři děti.  Jeden ročník byl výjimeč-
ný – chodili jsme společným prů-
vodem v  královských převlecích 
a se zvířaty (bez velblouda). Zázemí 
příprav jsme měnili vícekrát – dnes 
již neexistující fara, kostel, knihov-
na, obecní hostinec a v posledních letech obecní úřad. Po-
časí pamatujeme také různorodé – sníh střídal bláto, ledov-
ku ….. S Tříkrálovou sbírkou jsme také pomáhali v okolních 
obcích – koledovali jsme jeden rok v Pohořelicích, pomáhali 
jsme nastartovat sbírku ve Cvrčovicích a v Ivani. Děkujeme 
dárcům, kteří nás často obdarují i něčím na zub nebo na za-

hřátí. Malí koledníci si navíc vykole-
dují fůru sladkostí, o které se potom 
spravedlivě dělí. V  počátcích jsme 
sice zažívali i  několik negativních 
reakcí od některých občanů, což už 
nyní není. Peníze ze sbírky pomáha-
jí vždy v regionu, do kterého obec 
připadá. V našem případě je to Ob-
lastní charita Břeclav. Z  vybraných 
peněz se zajišťují projekty na po-
moc především lidem bez domova, 
matkám s dětmi v tísni, pomoc se-
niorům – pečovatelské a ošetřova-
telské služby.
Letos jste nám do Tříkrálových po-
kladniček věnovali celkem 34 220 
Kč. Pro zajímavost – v  sousedních 
Vranovicích koledníci vybrali 72 
150 Kč, v Ivani 37 219 Kč.

Ivo Procházka, Eva HájkováTříkrálová sbírka v roce 2003Tříkrálová sbírka v roce 2003
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Do staré kostnice bylo možno 

nahlédnout během Noci kostelů
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má 
umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a  se-
tkání s křesťanstvím a nabízí možnost v noční atmosféře 
navštívit nejen kostely a  modlitebny, ale také prostory 
klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a  další běžně 
nedostupná místa. Letos poprvé se uskutečnila i v naší 
farnosti. Byly připraveny komentované prohlídky kos-
tela, věže včetně celé půdy a  také nasvícená kostnice 
pod zákristií. Dále prohlídka bohoslužebných předmětů 
a oděvů. Pro děti jsme připravili např. „poznávačku“ svět-
ců a světic v kostele, základní vědomosti z bible a další. 
Večer po mši sv. přišla vhod malá čajovna a ochutnávka 
mešních vín. Promítaly se fotky ze života farnosti.
Této premiérové akce se zúčastnilo na 100 dospělých 
a  asi 50 dětí. Polovinu tvořili místní návštěvníci, velká 
účast rodičů s  dětmi byla ze sousedních Vranovic. Za-
stoupení měla také Ivaň, Pouzdřany, Pohořelice, Mikulov, 
Vrbice. 
Pro příští rok plánujeme Noc kostelů uskutečnit v  Ivani 
nebo v Pouzdřanech, kde je kostel zajímavý svým histo-
rickým vybavením.    

Eva Hájková

Tříkrálová sbírka v roce 2006Tříkrálová sbírka v roce 2006

Tříkrálová sbírka v roce 2008Tříkrálová sbírka v roce 2008

Tříkrálová sbírka v roce 2020 – přípravy na OÚTříkrálová sbírka v roce 2020 – přípravy na OÚ

Tříkrálová sbírka v roce 2020 Tříkrálová sbírka v roce 2020 
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Ze sportu

Fotbalistka roku je zároveň mist-

ryní Moravy a Slezska v běhu
V  sobotu 25. ledna 2020 proběhlo 
v  divadle v  Boleradicích slavnostní 
vyhlášení výsledků ankety okresu 
Břeclav „Fotbalista roku 2019“. Jako je-
diná dívka byla také oceněna Karolína 
Kuchyňková z  Přibic, a  to v  kategorii 
mladší žáci a  žákyně. Cenu přebrala 
spolu s tatínkem Petrem Kuchyňkou, 
který byl oceněn v kategorii „Nejlepší 
jedenáctka okresu“. Karolínka hraje 
fotbal od 6 let za TJ Sokol Ivaň a podle 
jejích slov se nejlépe cítí v obraně. Pro 
úplnost – tuto cenu získala i mamin-
ka Karolínky, a to v roce 2015 a starší 
sourozenci Petr a Denis se také aktiv-
ně věnují fotbalu. 
Kája je všestranná, což dokazuje fakt, 
že jí není cizí také atletický ovál. Na 
konci ledna totiž získala na Mistrovství 
Moravy a Slezska v Ostravě medaili za 
první místo v běhu na 800 m časem 
2:31,92 min. V  současnosti se jedná 
o třetí nejlepší čas v České republice 
v této věkové kategorii. (Výsledky lze 
dohledat na stánkách Českého atle-
tického svazu). Atletice se Kája věnuje 
třetím rokem v atletickém oddílu Tě-
lovýchovné jednoty Sokol Přísnotice 
pod vedením trenérů Gabriely Ko-
legarové a  Jiřího Sedláčka, kteří také 
pocházejí z  řad atletů tohoto klubu. 
Odsud vzešla řada úspěšných profesi-
onálních sportovců, šestice z nich se 
stala reprezentanty České republiky. 
Co o  Karolínce říká zakladatel, dlou-
holetý trenér a  předseda oddílu pan 
František Němec? „ Od začátku jsem 

věděl jasně, že pokud bude trénovat, 
dosáhne na špičku republiky a může 
se dostat do reprezentace”.
Podle slov p. Němce je klíčovou my-
šlenkou výchovného působení pře-
devším důraz na přiměřený tělesný 
rozvoj dětí a šíření sportovního týmo-

vého ducha, založený na vzájemném 
respektu a uznání. „Výchova metodou 
osobního příkladu musí být upřed-
nostněna před výkony“, dodává ne-
stor přísnotické atletiky pan František 
Němec, který získal za svou činnost 
např. ocenění Hejtmana Jihomorav-

Fotbalista roku 2019 – Karolína KuchyňkováFotbalista roku 2019 – Karolína Kuchyňková

Fotbalista roku 2019 - oceněníFotbalista roku 2019 - ocenění
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ského kraje. Nejvíce si však váží Ceny 
Otakara Jandery z  roku 1983 udělo-
vané zasloužilým trenérům mláde-
že. Atletický oddíl TJ Sokol Přísnotice 
v letošním roce oslaví 50 let od svého 
vzniku.
Mezi nejúspěšnější závody K. Ku-
chyňkové v minulém roce je účast na 
dětské olympiádě EUROPEAN KIDS 
ATHLETICS GAMES BRNO 2019, a  to 
v běhu na 600 m. V tomto závodě si 

vybojovala 2. místo. Těchto her se letos 
zúčastnili závodníci z 18 států Evropy.
 Medaile za třetí místa v běhu na 300 
m a v hodu raketkou získala také v zá-
vodě Čokoládová tretra, která je sou-
částí mítinku Zlatá tretra Ostrava, pod 
patronací světového rekordmana Jana 
Železného.
 Druhé místo získala v běhu na 600 m 
na KIDS ATHLETICS 2019 Poruba. 
Na MORENDA MÍTINKU 2019 AC Mo-

ravská Slavia Brno získala první místo 
v  disciplíně běh na 600 m a  medaili 
obdržela z rukou Jarmily Kratochvílové 
a  ve své kategorii svým výkonem vy-
tvořila rekord tohoto mítinku.
Již druhým rokem je účastnicí Brněn-
ského běžeckého poháru. Loni získala 
1. místo, kdy ve své kategorii nenašla 
přemožitelku. V  letošním roce pohy-
buje na 2. místě, závody stále probíhají.

Eva Hájková

Fotbalista roku 2019 – společné fotoFotbalista roku 2019 – společné foto

Mistrovství Moravy a Slezska 2020Mistrovství Moravy a Slezska 2020 Brněnský běžecký pohár 2019Brněnský běžecký pohár 2019
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Kultura v obci

Už zpíváme 5 let
Dne 7. dubna 2020 uplynulo 5 let od 
chvíle, kdy Ing. Václav Procházka star-
ší svolal do sálu bývalého kina několik 
spoluobčanů, o  kterých věděl, že si 
rádi zazpívají a navrhl jim, aby spolu 
založili „Mužský pěvecký sbor“. (Sám 
v té době už několik let zpíval v Muž-
ském pěveckém sboru „Šatavan“ 
v Žabčicích). Všichni přítomni byli ná-
padem Ing. Procházky nadšeni, a tak 
na základě jeho iniciativy, lásky k folk-
lóru a  lidové písničce vznikl u  nás 
v  Přibicích Mužský pěvecký sbor, 
který už 5 let úspěšně vystupuje a re-
prezentuje naši obec v širokém okolí 
pod názvem „ Přibičané“. V době zalo-
žení měl sbor 15 členů. Prvními členy 
sboru byli Ing. Václav Procházka starší, 
Ing. Václav Procházka mladší, Jaroslav 
Eff enberger – Slávek, Ing. Vladimír Ko-
neček, Ing. Miroslav Eff enberger, DiS., 
Jan Vybíral, Hynek Koubek, Vlastimil 
Špaček, Václav Valášek, František Valá-
šek z Vranovic, rodák z Přibic, Michal 
Gaga, Jaroslav Prokeš, Pavel Rech, 

Kamil Páviš a Mgr. Jiří Netolický. V prů-
běhu činnosti sboru přišli do našich 
řad Jan Hochman z  Vranovic, rodák 
z  Přibic, Vilém Soukal, Dan Nguyen, 
Petr Hanuš z  Blučiny, Dušan Spáčil 
z  Brna, Martin Mrenica z  Drnholce 
a Pavel Šumpela. V závěru roku 2019 
jsme mezi nás přijali další tři mladé 
zpěváky: Petra Pekaříka z  Ivaně, Pav-
la Hulmana z Pohořelic a Jana Čeledu 
z  Vranovic. Rádi bychom mezi námi 
přivítali další zpěváky z Přibic.
 
V průběhu pěti let naší činnosti z na-
šeho sboru nedobrovolně odešel 
zakladatel sboru a  náš první vedou-
cí Ing. Václav Procházka starší, kte-
rému jsme a  budeme vděčni za to, 
že v  Přibicích Mužský pěvecký sbor 
„Přibičané, z. s.“, existuje. Dále z  růz-
ných důvodů z  našeho sboru odešli 
Hynek Koubek, Jan Vybíral, Jaroslav 
Eff enberger, Petr Hanuš, Dušan Spáčil 
a Martin Mrenica. K dnešnímu dni má 
náš Mužský pěvecký sbor 18 členů. 

Jsme hrdí na to, že jsme jeden z nej-
mladších Mužských pěveckých sborů 
v širokém okolí a jsou v něm zastou-
peny 3 generace. Nejstaršímu členu 
našeho sboru je 70 let a nejmladšímu 
členu sboru je 19 let. Věkový průměr 
našich členů je 46 let. Poprvé jsme 
zpívali na hodech v  Přibicích v  roce 
2015. Od té doby jsme zpívali celkem 
na 36 kulturních a  folklórních akcích 
nejen v Přibicích, ale i v širokém oko-
lí. Nejdále jsme zpívali na Moravském 
večeru v  obci Slaná u  Semil v  Libe-
reckém kraji. Máme už i stabilní mís-
ta a  fanoušky. Pravidelně každý rok 
jezdíme zpívat, a  to do Pavlova, do 
Vrbovce u Znojma a do Starovic. Jsou 
ale i místa kromě Přibic, kde jsme zpí-
vali během 5 let vícekrát.
 Od 21. února 2018 je náš Mužský pě-
vecký sbor registrován u  Krajského 
soudu v  Brně jako spolek „Přibičané, 
z. s.“.
 Ing. Vladimír Koneček, jednatel Muž-
ského pěveckého sboru „Přibičané, z. s.“

Z historie obce
Josefa Macková - kojná španělské královny 

Marie Kristiny Rakouské
Dne 5. června 1829 se v dnešním č. p. 54 narodil 
Antonín Macek, který se 30. dubna 1856 oženil 
s  Josefou Pucovou (nar. 10. října 1839 ve Vra-
novicích), bytem Vranovice č. p. 32. Tito manže-
lé Antonín a Josefa Mackovi bydleli v dnešním 
č. p. 138 a  měli spolu děti: Františka, Jakuba, 
Kateřinu a  Antonína. Jejich syn Jakub odešel 
do Ameriky, kde 18. října 1887 v  Sangamonu 
County v Ilinois obdržel občanství USA.
Dne 29. května 1858 se Antonínu a Josefě Mac-
kovým narodil syn František. Pár dní poté 2. 
července 1858 se na zámku v  Židlochovicích 
narodila arcivévodovi Karlovi Ferdinandovi Habsbur-
sko-Lotrinskému a  jeho ženě Alžbětě Františce Marii 
Rakouské dcera Marie Kristina a  její kojnou se stala 
právě Josefa Macková.
Marie Kristina (na fotografi i) se 29. listopadu 1879 v mad-
ridském královském paláci vdala za španělského krále Al-
fonse XII. a měli spolu děti: Marii de las Mercedes, Marii 
Terezii a Alfonse. Po úmrtí manžela Alfonse XII. se Marie 
Kristina stala regentkou Španělska, kterou byla až do roku 

1902, kdy na královský trůn usedl její syn Alfons XIII. Marie 
Kristina zemřela v Madridu dne 6. února 1929.
Josefa Macková zemřela dne 10. ledna 1909 v  8 h 
ráno v Přibicích  č. p. 138 na zánět plic a pohrudnice 
ve věku nedožitých 70 let. Pohřbena je na místním 
hřbitově, její hrob se tam dodnes nachází. Do listu 
o  prohlídce mrtvé (na fotografi i) bylo uvedeno, že 
odkojila španělskou královnu.



27.–28. června 2020

Tradiční krojované hody

3. července 2020

Letní noc na hřišti

29. srpna 2020

Babské hody
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Společenská rubrika 

1.12.2019 – 15.6.2020
Plánované akce 

zima 2019

Narodili se:   

Viktorie Valášková
Čeněk Varmužka
Bára Růžičková
Marian Šopík
Miroslav Hruška
Viktorie Procházková

Navždy nás opustili: 
Tekla Wagnerová

Luděk Pokorný

Františka Flodrová

Miroslav Kolegar

Zdenka Stratilová

Jarmila Partyková

Marie Sovková

Zdeňka Peklanská

á

Tradiční krojované hody  

Přibice 
27.–28. 6. 2020 

Sobota          Neděle 
hodový průvod po vesnici se zvaním  11:00 Mše svatá 

20:00 zahájení zábavy       18:00 zazpívají Přibičané 

            19:00 zahájení zábavy  
 

Po oba dny k tanci a poslechu hraje DH Dambořanka  


