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Slovo starosty
Vážení občané, letošní jaro bylo jiné 
než jsme byli zvyklí. Koronavirová 
situace byla na přelomu zimy a jara 
velmi špatná. Nicméně situace se 
postupně zlepšuje a cca od 25. květ-
na není v  naší obci hlášen žádný 
výskyt tohoto onemocnění. Ani od-
borníci neví, zda je to díky velké pro-
mořenosti, postupnému očkování 

nebo třeba počasí. Konečně nastal 
čas si trochu oddechnout a pomalu 
se vrátit ke společenskému životu. 
Prakticky hned po oznámení uvol-
nění opatření jsme narychlo uspo-
řádali jarní jarmark, připravili dětský 
den a nyní nás čeká největší kultur-
ní akce v obci – krojované hody. Se 
stavbou komunitního centra se také 

„pohlo“ a  stavba se zdárně blíží ke 
konci. Co se počasí týče, bylo letoš-
ní jaro výrazně chladnější a bohatší 
na srážky, než tomu bylo v minulých 
letech. Oteplilo se až v  posledních 
dnech a doufejme, že krásné počasí 
vydrží i na hody.

Váš starosta 
Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.
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Informace z obecního úřadu
Poděkování paní kronikářce
Obecní úřad děkuje kronikářce paní Marii Pávišové za její 
dlouholetou činnost kronikářky, kterou se rozhodla při 
dovršení věku 80 let ukončit.

Komunitní centrum
Většina prostor komunitního centra je vymalována, ob-
klady a dlažby jsou hotovy, dokončuje se dřevěná pod-
laha velkého sálu. Prostory budou v nejbližší době vyba-
veny nábytkem a postupně se budou provádět všechny 
potřebné revize tak, aby na začátku podzimu mohla být 
podána žádost o  kolaudaci. Nyní se práce přesouvají 
do venkovních prostor, kde se provádějí terénní úpra-
vy a následně dlažby chodníků a parkoviště, které bude 
nutno dokončit stejně jako druhou část parkoviště na 
desítky aut na hlavní ulici od spodního obchodu po ulič-
ku k řece. Většinu těchto prací provádějí z důvodu fi nanč-
ních úspor obecní zaměstnanci.

Komunitní centrum v nové fasáděKomunitní centrum v nové fasádě

InteriérInteriér

Pohled do sálu komunitního centra z prvního patraPohled do sálu komunitního centra z prvního patra

Příprava na pokládku podlahy a obkladů v komunitním sálePříprava na pokládku podlahy a obkladů v komunitním sále

Výhled ze vstupní haly v komunitním centru v 1. patřeVýhled ze vstupní haly v komunitním centru v 1. patře
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Jarní jarmark
Ihned po oznámení, že se rozvolňují covidová opatření, 
jsme se rozhodli uspořádat tradiční jarní jarmark. Před-
pověď počasí akci moc nepřála, a tak část prodejců vů-
bec nepřijela. Skutečné počasí ale příjemně překvapilo 
a návštěvnost byla velmi velká, i když byla akce svolána 
velmi narychlo. Prodávaly se sazenice zeleniny, ale také 
výborné pečivo, zákusky, občerstvení, káva přímo z pra-
žírny nebo keramika. Velmi úspěšný byl i bazárek dětské-
ho oblečení.  

Dětský den
Konal se v sobotu 5. června 2021. Celá akce byla v duchu 
pohádek. Na dvanácti stanovištích děti plnily různé úko-
ly. Celkem soutěžilo 115 dětí s tématem pohádek. Všech-
ny děti dostaly na závěr balíčky se sladkostmi. Největší 
úspěch však měli hasiči. Ti se museli ještě 2x vrátit pro 
vodu, kterou kropili rozdováděné děti. Na závěr se opé-
kaly na táboráku špekáčky. Počasí přálo a  nezbývá než 
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na přípravě této akce. Snad bude motivací pro nové tvá-
ře, které svou pomocnou ruku přiloží příště.

Kompostéry
Obec nabízí zdarma kom-
postéry pro likvidaci bio-
odpadu z Vaší zahrady. Vy-
dávají se v  úřední dny na 
obecním úřadě.

Kontrola čipů 

na popelnicích
Žádáme občany, aby si ve 
vlastním zájmu zkontrolo-
vali čipy na popelnicích. Každá popelnice musí být ozna-
čena samolepkou s čárovým kódem a černým plastovým 

Pečivo a zákuskyPečivo a zákusky

PřísadyPřísady

Bazárek dětského oblečeníBazárek dětského oblečení

Děti při plnění úkolůDěti při plnění úkolů

Oblíbení hasičiOblíbení hasiči

KompostéryKompostéry
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čipem. Nedostatky hlaste na obecním úřadě. Zároveň si 
na obecním úřadě můžete vyzvednout čárové kódy na 
pytle na tříděný odpad. Bez kódů pytle svozová fi rma ne-
odveze.

Směrové ukazatele
Po obci byly rozmístěny v rámci jednotného orientační-
ho systému ukazatele. Kromě obecních ukazatelů (pošta, 
úřad, ordinace) byly umístěny i ukazatele pro různé pod-
nikatelské provozovny. Podnikatelé si značení v plné výši 
hradí sami, a  navíc budou každoročně přispívat umís-
těním ukazatelů do obecního rozpočtu poplatkem za 
užívání veřejného prostranství. Turisté a návštěvníci naší 
obce již nebudou bloudit.

QR kód na popelniciQR kód na popelnici Čip na popelniciČip na popelnici

Dopravní značení v obci
Vedení obce nechalo zpracovat pasport dopravního 
značení našich komunikací. Obecní pracovníci podle něj 
umístili dopravní značky po obci. Jízda po obci by díky 
tomu měla být bezpečnější.

Nové mapování v obci
V minulých dvou letech probíhalo v naší obci pracovníky 
katastrálního úřadu zjišťování skutečných hranic pozem-
ků a jejich následné zaměření v terénu. V brzké době bude 
nové mapování vystaveno na obecním úřadě. Na přelomu 
července a srpna by podle vyjádření pracovnic katastrální-
ho úřadu mělo být vše hotovo, zapsáno a zakresleno a ve-
řejně dostupné na internetu. Po zápisu do katastru bude 
i obec řešit různé historické kostlivce, jako např. zastavěné 
obecní pozemky soukromými stavbami a podobně.

Poděkování občanům
Vedení obce děkuje všem občanům, kteří si upravují oko-
lí svého bydliště, ať už sekáním trávy, pletím zahrádky 
nebo zametením chodníku. Dříve byla samozřejmost, že 
se každý staral o okolí svého domu. Naši rodiče tak nejen 
díky tomu měli více pohybu na zdravém vzduchu, méně 
nadváhy a pěkně uklizené prostředí kolem sebe.  

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Směrovky po obciSměrovky po obci

tomu měla být bezpečnější.

Nové dopravní značkyNové dopravní značky

g g

Upravená zahrádkaUpravená zahrádka
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 17. 5. 2021
266/19/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program 

dnešního jednání zastupitelstva.
267/19/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapiso-

vatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ově-
řovateli zápisu Ilonu Ruinerovou a Ing. Jozefa 
Beňuše. 

268/19/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Řád ve-
řejného pohřebiště obce Přibice. 

269/19/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu 
o zřízení věcného břemene s obcí Ivaň na stav-
bu „Ivaň – nové napojení areálu bývalého VÚ 
Přibice na vodovod“ - vodovodní přípojka. 

270/19/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu 
o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o., č. 
sml. 8800095744-1/VB/P. 

271/19/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
prodeje částí pozemku p. č. 3456 v k. ú. Přibice. 

272/19/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
prodeje části pozemku p. č. 3018 v k. ú. Přibice. 

273/19/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
směny pozemku p. č. 3674 v k. ú. Přibice. 

274/19/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 2/2021. 

275/19/2021 Zastupitelstvo obce v případě realizace vyso-
korychlostní železniční trati trvá na tom, aby 
celá trasa ve vzdálenosti do 2 km od obyd-
lené části obce byla provedena zahloubením 
do terénu, zejména v místech křížení s želez-
niční vlečkou a silnicí 2/381 a ve směru k obci 
Přibice byla po celé délce osázena stromy 
a keři. 

Informace ze ZŠ a MŠ
Tento školní rok byl plný zvratů, obav 
a nejistot. Více než rok byli žáci kromě 
pár návštěv školy doma. Kvůli pande-
mii koronaviru se výuka přesunula do 
on-line prostředí, což není z dlouho-
dobého hlediska nic přínosného ani 
pro kantory, ani pro žáky. Učitelům 
chyběl přímý kontakt s žáky a málo-
který učitel nacházel v distanční výu-
ce pozitiva. Dokonce i někteří učitelé 
přemýšleli, že s touto prací skončí. Je 
obtížné mluvit před webkamerou, 
kde nesedí jenom pouze žáci, učitelé 
si nebyli jistí, zda žáci opravdu dávají 
pozor, nebo zda látku chápou, nebo 
zda vůbec mají o učení zájem.
Ale učitelům děkuji, že se snažili, 
i když byli třeba sami nemocní covi-

dem. I  tak učili z  domova, snažili se 
pozitivně myslet a  hlavně to dělali 
pro své žáčky.
V měsíci červnu ukončíme školní rok, 
žáci dostanou vysvědčení, učitelé 
budou žáky hodnotit mírněji s ohle-
dem na on-line výuku.
V  měsíci květnu proběhlo přijímací 
řízení na gymnázia. Z našeho pátého 
ročníku se hlásili
2 žáci. Jedna naše žákyně z 80 ucha-
zečů byla na prvním místě. Tímto 
velmi gratulujeme a  jsme pyšní, že 
dosáhla takového výsledku žákyně 
malotřídní školy. U této žákyně oce-
ňujeme její píli, samostatnost a  fl e-
xibilnost. Přejeme jí hodně štěstí ve 
studiu.

Nyní z jiného soudku.
Naši školu se snažíme zmodernizo-
vat. Nakoupili jsme nové šatní skříň-
ky, zatraktivnili jsme prostředí šatny 
a  umožnili žákům bezpečné zázemí 
pro uložení osobních věcí.
V měsíci březnu jsme získali dvě do-
tace. První dotace je z  MAS Podbr-
něnska – jde o revitalizaci počítačové 
učebny v ZŠ. Dotace ze strukturální-
ho fondu ERDF činí 760.618 Kč.
Dotace ze státu je 95 % a  5 % jde 
z  obce. Tímto děkuji panu starosto-
vi za předfi nancování projektu, bez 
jehož pomoci by se dotace nemohla 
vůbec uskutečnit.
Další dotace je z projektu Rozvoj ven-
kova – tam je částka 323.673 Kč. 80 % 

Nový konvektomatNový konvektomat Nové šatní skříňkyNové šatní skříňky
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je dotace od státu, 20 % od obce. Jde 
o  modernizaci školní kuchyně. Dne 
2. června už byl zakoupen nový kon-
vektomat, robot, škrabka a 2 chladicí 
vitríny. Alespoň se snažíme ulehčit 
práci paním kuchařkám, které jsou 
velmi šikovné.
Nadále se budeme snažit realizovat 
další projekty, pokud však zvládne-

me to množství administrativy.
Konec školního roku je neúprosně za 
dveřmi. Ještě hurá na výlet a pak vy-
toužené vysvědčení.
Vážené kolegyně, rodiče, pane sta-
rosto i  zastupitelé, končí školní rok 
plný zvratů, nejistoty a obav. Ale také 
končí rok, který byl prověrkou naší 
ukázněnosti, disciplíny a  vzájemné 

ohleduplnosti. Ráda bych Vám tou-
to cestou vyjádřila své uznání a po-
děkování a díky Vaší práci a Vašemu 
osobnímu nasazení, se nám toto 
období podařilo zvládnout. Snad ve 
zdraví.

Hezké a slunečné prázdniny
Mgr. Marcela Mrkvicová, 

ředitelka ZŠ a MŠ

Eko přednáška v tělocvičněEko přednáška v tělocvičně

Eko přednáška v tělocvičněEko přednáška v tělocvičně

Děti v zápalu hryDěti v zápalu hry

Eko přednáška v tělocvičněEko přednáška v tělocvičně

Eko přednáška v tělocvičněEko přednáška v tělocvičně

Děti a jejich výrobkyDěti a jejich výrobky
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Ohlédnutí za akcemi v MŠ
Současná doba a  aktuální situace 
není ideální pro nikoho z nás, stejně 
tomu je tak i  v  případě mateřských 
škol. Po pětitýdenní distanční výuce 
a uzavření MŠ bylo dětem, které jsou 
předškoláci či mají rodiče určitého 
povolání, umožněn nástup do MŠ. 
V pondělí 12. dubna 2021 se tedy MŠ 
otevřela v tomto omezeném provozu. 
Bohužel spolu s otevřením bylo nut-
no dodržovat určitá pravidla daná mi-
nisterstvem, jako např. testování dětí 
i pedagogů prostřednictvím antigen-
ních testů. Provoz a  celková organi-
zace byla náročná a pro nikoho z nás 
nebyla komfortní. Od 10. května 2021 
se MŠ otevřela pro všechny děti bez 
podmínek. Do školky se tedy praktic-
ky vrátily všechny děti.

Je smutné, že vzhledem k tomu, co se 
děje kolem nás, se MŠ i  ZŠ staly ter-
čem anonymních výhrůžek. Policie 
nás upozornila, co se děje a  my se 
i  dnes snažíme jednat tak, abychom 
pochopitelně co nejlépe zajistily 
bezpečí Vašich dětí. V  tomto ohledu 
je také důležitá spolupráce s  rodiči, 
které jsme s  danou situací okamžitě 
seznámili.
I přesto všechno se snažíme, aby byl 
čas strávený ve školce příjemný a pří-
nosný zároveň. K tomu přispěl i vzdě-
lávací program ve vesmírném stanu, 
kam byly děti pozvány k  nahlédnutí 
do světa vesmíru a techniky. Program 
pokračoval na zahradě, kde se děti 
účastnily her a soutěží s touto téma-
tikou.

Pro zpestření a  i  z  výchovně-vzdělá-
vacího hlediska měly děti 27. květ-
na 2021 připraven program v  rámci 
Evropské unie, jenž se zaměřil na 
bezpečnost dětí v dopravě. Děti byly 
nadšené a  samy se aktivně účastnily 
ztvárnění situací, které se dějí v  na-
šem každodenním životě – přecháze-
ní přes přechod, jízda na kole, chůze 
po chodníku, jízda v autě.  3. června 
2021 nás čeká hudební program, kte-
rý bude určitě neméně zajímavý jako 
programy předcházející. Všechny tři 
uvedené programy pro děti MŠ byly 
konány za podpory Evropské unie 
(vstup pro děti zdarma). Doufáme, že 
zbývající čas tohoto školního roku si 
užijeme vesele a ve zdraví.

kolektiv učitelek MŠ

Co je nového v knihovně?
Po delší pomlce je knihovna opět v provozu a na čtenáře 
tu čeká mnoho nových knih. Pro malé čtenáře tu máme 
elektronickou Albi tužku a k ní i Albi knížky, jako například 
kniha Hravé učení, Lidské tělo, Svět zvířat, Doprava, Hravá 
angličtina, Když roboti brebentí, Zpívánky a mnoho dal-
ších. Stačí, když malý čtenář zmáčkne tlačítko na Albi tuž-
ce a načte si vybranou knížku a může poslouchat příběhy, 
hrát kvízy, procvičit jazýček a dozvědět se plno nových in-
formací. Albi knihy si mohou děti půjčit i domů a užít si je 
v klidu a v pohodlí domova.
Pro velké čtenáře tu máme knižní novinky v podobě knihy 
od Karin Lednické Šikmý kostel 1. i 2. díl, od Evžena Boč-

ka máme knihu Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku 
Kostka, Od Filipa Rožka knihu Gamp, pes který naučil lidi 
žít, od Aleny Mornštajnové román Listopad. Od zahranič-
ních spisovatelů tu najdete knihu Kořist a knihu Duchové 
rodu Folcroftů od Darcy Coates, od Roberta Bryndzy kni-
hu Mlha nad Shadows Sands, od Bernarda Miniera knihu 
Údolí a mnoho dalších, které určitě stojí za přečtení. Dále 
najdete novinky z výměnného fondu z Břeclavi.
Na přelomu dubna a  května jste mohli potkat kartičky 
s úkoly. Byla to malá dobrodružná hra k pálení čarodějnic. 
Úkolem bylo získat 8 ingrediencí na výrobu kouzelného 
lektvaru  pro čarodějnici Helgu,  a  tím ji dopomoci k pře-

měně na krásnou princeznu, do které by se mohl 
zamilovat princ Pepa. Získání ingrediencí nebylo 
ale nic lehkého, bylo zapotřebí splnění různých 
kvízů, u kterých bylo i nějaké to ponaučení. Věřím, 
že jste tuhle stezku zvládli, a hlavně jste si ji uži-
li. Čarodějnice, teda teď už princezna Helga, Vám 
všem moc děkuje a těší se na svatbu se svým mi-
lovaným princem Pepou.
Závěrem bych Vás ráda pozvala do knihovny, při-
jděte si půjčit nějakou pěknou knížku. Přes léto 
od 1. června 2021 bude upravena provozní doba 
knihovny na každou středu od 15:30 h do 18:30 h. 
Od září zůstane provozní doba úterý a středa od 
15:30 h do 18:30 h.
Dětem přeji pěkné prázdniny, které se kvapem 
blíží a Vám všem krásné léto plné dobrodružství, 
zážitků a sluníčka.

Klára Macháčková, knihovnice
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Klub maminek

Cyklistická stezka Brno – Vídeň

Po delší pomlce už se zase začínáme 
scházet. Všechny jsme se na ten oka-
mžik opravdu těšily, už nám bylo po 
sobě smutno, a  to nejen maminkám, 
ale i dětem. Klubíkové dětičky nám za 
ten skoro rok, co Klub maminek nebyl, 
pěkně vyrostly. Některé děti už čeká 
po prázdninách školka, některé klubí-
kové děti se narodily, a některé se brzy 
narodí. My doufáme, že už se budeme 
scházet pravidelně a  bez přestávky. 
Budeme zase podnikat výlety do oko-
lí a vymýšlet spolu dobrodružství. Od 
června začne klubík už i s programem. 
Maminky se mohou těšit na výrobu 
náramku se jménem a  dětičky si po-
tisknou tričko, aby jim to o  prázdni-
nách slušelo. Na konci června bychom 
rády udělaly našim klubíkovým dětem 

Cyklobusy

Svazek obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň ve spolupráci 
se Statutárním městem Brno připravil pro cyklisty zdarma 
výjezdy cyklobusů do okolí cyklostezky. Cyklobusy bu-
dou vyjíždět v sobotu ráno z Brna se zastávkou v Židlo-
chovicích a dovezou cyklisty na různá místa cyklostezky 
Brno-Vídeň na česko-rakouské hranici s doporučením cy-
klovýletů po okolí. Odjezd cyklobusu zpět do Brna je ko-
lem 17.00 hodiny. Rezervace cyklobusu a bližší informace 
k aktuálním cyklovýletům najdete na www.brnoviden.cz/
aktuality/rezervacecyklobusů.

malou cestu za pokladem, kde budou 
plnit úkoly, najdou poklad a nakonec si 
spolu všichni opečeme špekáčky.
Za sebou máme jarní bazárek dětské-
ho oblečení, který proběhl 8. května 
2021, kdy se zároveň konal jarní jar-
mark. Myslíme, že na to, jak byl rych-
le uspořádaný a nebylo mnoho času 
na přípravu, tak byl bazárek docela 
úspěšný.  Moc se těšíme na podzimní 
bazárek a pevně věříme, že už nebu-
dou žádné komplikace. Přes prázd-
niny bude Klub maminek v  provozu 
i s programem. Doba a místo zůstáva-
jí stejné, a to každou středu od 9:30 h 
v knihovně. Rády mezi sebe přivítáme 
i nové maminky s jejich dětmi.

Za Klub maminek 
Klára Macháčková a Jana Badálková

Termíny a místa výjezdů cyklobusu:

26.6.2021 Hevlín
17.7.2021 Vídeň

14.8.2021 Mistelbach
28.8.2021 Vídeň

18.9.2021 Wolkersdorf
2.10.2021 Laa a/T

Jitka Jirků, tajemnice svazku

Děti v domečkuDěti v domečku

Děti v klubíkuDěti v klubíku Maminky s dětmiMaminky s dětmi
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Jarní úklid 

kolem vesnice
Každý z  nás určitě chodí rád na pro-
cházky do přírody. Ať už sám, s  přá-
teli nebo třeba s  pejskem. Člověk se 
pokochá pěknou krajinou, stromy, 
nabije se energií, trochu se i  opálí, 
udělá něco pro svoje zdraví a  nadý-
chá se čerstvého vzduchu. V poslední 
době se bohužel čím dál víc nachá-
zí na zemi i ve vodě stále větší a větší 
množství odpadků. Když se jde člověk 
třeba podívat k řece, tam jak se u nás 
říká „Podmalýho“ nebo ke schodům 
u „Ingstavu“, tak se nestačí divit, co tam 
všechno najde. Je tam například vidět 
pár PETek, ale při jejich sbírání lze najít 
spoustu dalších věcí ukrytých v trávě, 
jako třeba skleněné láhve od tvrdého 
alkoholu, krabičky od cigaret, obaly od 
cukrovinek, chipsů, platíčka od léků 
Ibalgin a  Valetol, kelímky a  plechov-
ky od limonád, piva a  energetických 
nápojů. Je zarážející, že když někdo 
si umí přinést půllitrovou plechov-
ku energeťáku, u řeky ji vypije, tak už 
nemá energii tu prázdnou plechovku 
vážící pár gramů odnést někam do 
koše. Prostě se vyhodí do křoví a ho-
tovo. Nezájem něco uklidit, proč taky, 
že.... Na toto chování má určitě vliv i vý-
chova. Všichni víme, že na Višinkách 
kdysi bývala skládka. Samozřejmě že 
černá. Lidé cokoliv vyvezli kamkoliv 
a bylo jim to úplně jedno. Nyní v době 
sběrných dvorů už toto vyvážení od-
padků do přírody není nutné. Protože 
už mě to dost vytáčelo, nafotila jsem 
na procházkách ten binec a fotky dala 
na FB. Čekala jsem na reakci ostatních. 
Zjistila jsem, že je nás víc, komu toto 
znečišťování přírody vadí. Tak jsme se 
domluvili, že to půjdeme uklidit. Na-
koupili jsme velké pytle, vybavili se 
rukavicemi a vyrazili do terénu. Úklidy 
jsme provedli celkem dva. Uklízení se 
zúčastnili: Eva Oblezarová, Ivana Boč-
ková, Eva Hájková, František Veleba ml. 
a Dana Janíčková s dětmi. Ta byla tak 
hodná, že vzala na pomoc i svoje auto 
s vozíkem, bez kterého bychom to ur-
čitě nezvládli. Začali jsme u cyklostez-
ky směrem ke vranovickému hřbitovu, 

Posbíráno u „Ingstavu“Posbíráno u „Ingstavu“

Rozbitý záchod v křoví na VišinkáchRozbitý záchod v křoví na Višinkách

Vytaháno z křoví u cesty na VišinkáchVytaháno z křoví u cesty na Višinkách

Plechovky a lahve od alkoholu u cesty na VišinkáchPlechovky a lahve od alkoholu u cesty na Višinkách
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potom pokračovali na Višinky. 
Tam se u cesty v trávě od Přibic až 
k „Bartůškovu“ dá najít neuvěřitel-
né množství odpadků. Hlavně do 
křoví se vyhazují zavařovací skle-
nice, plechovky, hrnce, konzervy, 
umělé květiny, co se dávají na 
hřbitov, staré magnetofonové 
kazety, igelity, plastové kýble se 
zatvrdlou stavební hmotou, pytel 
vápna, a opět PETky, láhve apod. 
Např. v křoví v zatáčce od Přibic na 
„Bartůškovo“ bylo nalezeno asi 16 
lahví od Stocku, textilní ubrous-
ky, rozbité nádobí a velké kanys-
try. Když jsem to tam tehdy před 
pár týdny pěkně nachystala na 
hromadu, tak si jeden kanystr ně-
kdo odnesl. Asi se mu hodil. Taky 
mohl odnést všechno, pomohl by 
nám. Kousek odtud byla naleze-
na igelitka, která když se zvedla, 
začaly se z ní sypat kosti (naštěstí 
zvířecí). Dále jsme ze země tahali 
zimní bundu (už v  ní taky nikdo 
naštěstí nebyl). Kousek opodál 
v poli bylo sedadlo z auta a okna 
z  nějaké staré verandy – to vše 
zhruba 100 metrů od sběrného 
dvora! Vrcholem všeho byl nález 
zeleného keramického záchodu. 
Netušíme, kdo má zájem vézt ta-
kový těžký záchod 1 km za Přibice 
do lesíku. Tímto bych chtěla všem 
zúčastněným moc a  moc podě-
kovat, že ve svém volném čase 
pomohli uklidit naše okolí. Cel-
kem to byly 2 plné vozíky za auto, 
které jsme odvezli do sběrného 
dvora. A  také kolem silnice smě-
rem na Pohořelice bylo posbírá-
no asi 10 pytlů – to zase vyhazují 
z  okýnek řidiči. A  kolem řeky od 
hřiště až po most na Pohořelice 
9 pytlů – to zřejmě přinesla velká 
voda. Ale i také někteří rybáři kro-
mě oškrábaných šupin nechávají 
na břehu konzervy od kukuřice 
a velké PETky od piva. Také bych 
chtěla poprosit ostatní, aby když 
na nějakou tu procházku jdou, tak 
ten tenký sáček na odpadky vzali 
s sebou a sem tam něco posbírali. 
Hned to kolem nás bude hezčí.

Eva Oblezarová

Posbíráno okolo řeky na úseku „Ingstav“ –  most na PohořelicePosbíráno okolo řeky na úseku „Ingstav“ –  most na Pohořelice

Na sklo máme kontejnery, někdo to háže do křovíNa sklo máme kontejnery, někdo to háže do křoví

Naplněný vozík na VišinkáchNaplněný vozík na Višinkách

Odvezeno ke sběrnému dvoruOdvezeno ke sběrnému dvoru
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Naše sestava u sběrného dvoraNaše sestava u sběrného dvora

Naše sestava u sběrného dvoraNaše sestava u sběrného dvora
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Z historie
Topůlky

Současná podoba hrobu

Na jaře roku 1959 podnik Československé státní lesy n. p., 
závod Židlochovice z  větší části Topůlky vykácel. Tentýž 
národní podnik vykácel i zbývající lesík, a to na konci roku 
1969. Po vykácení Topůlek nebyl již vysázen nový lesík, 

a  proto Místní národní výbor Přibice tyto pozemky pro-
najal obyvatelům Přibic na zahrádky. V současné době za-
hrádky nahrazují rodinné domy. Fotografi e Topůlek okolo 
roku 1985 pořídil pan Stanislav Nasadil.

František Veleba ml.

Od 17. dubna 1945 do 6. května 1945 
byla na řece Jihlavě frontová linie, 
a  mezi silničním mostem přes řeku 
Jihlavu a  Velkým Dvorem padlo rus-
kých a německých vojáků celkem asi 
100. Není jasné, jestli v tomto hrobě je 
pohřbený ruský nebo německý voják. 
Pravděpodobně tohoto vojáka po-
hřbili jeho spolubojovníci. Obyvatelé 

Přibic byli přesvědčeni, že je to ruský 
voják, proto se o  hrob starali a  díky 
jejich péči hrob nezanikl. V  dubnu 
tohoto roku jsem tyto údaje uvedl 
v žádosti k registraci hrobu v Centrál-
ní evidenci válečných hrobů českého 
ministerstva obrany. Nyní je již schvá-
leno hrob zaevidovat v této evidenci.
Bohužel v  dnešní době ti, co se zají-
mají o osudy ruských vojáků, kteří ze-

mřeli v naší republice, mají dost peněz 
z Ruska na péči o hroby ruských vojá-
ků. Před několika měsíci se dozvěděli 
o  hrobu neznámého vojáka u  Přibic 
a kvůli jejich přesvědčení, že je to rus-
ký voják, postavili tento pomník.

František Veleba ml.

Detail o informaci o fi nancováníDetail o informaci o fi nancování Původní hrobPůvodní hrob Nová podoba hrobuNová podoba hrobu
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Plánované akce

26. a 27.června 2021 Tradiční krojované hody

9. července 2021 Letní noc na hřišti

28. srpna 2021 Babské hody

Společenská rubrika 
Navždy nás opustili:
Marie Procházková
Růžena Koubková
Růžena Prokešová

Petr Hamerník
Jaroslav Prokeš
Stanislav Němec

Narodili se:
Ladislav Jukl
Teodor Merta
Richard Botík
Jan Sláma
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