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Slovo starosty
Vážení občané,
letos jsme prožili jaro, jaké dříve bývávalo. Nebyla žádná extrémní horka. Dokonce napršelo nebývalé množství vody po
předchozích vyprahlých letech. Částečně se doplnily i studny. Časté dešťové srážky zpomalily práce na sběrném dvoře
a na prostranství okolo Apoštolky. Zúročila se práce vedení
obce z přípravy žádostí o dotace i pro spolky. Mezi schválené dotace od Jihomoravského kraje pro místní spolky patří třeba dotace pro zahrádkáře na chladící boxy, které jste

mohli vidět již na letošní výstavě vín. Nově založený spolek
Přibická chasa obdržel dotaci 138 000,- Kč na krojové součásti. Mužáci obdrželi 55 000,- Kč na krojové kalhoty a opasky.
Další dotace se teprve budou schvalovat. Pozemkové úpravy
polností jsou již hotové. Během jara se konala spousta kulturních akcí. V novodobé historii obce se konala první svatba
na obecním úřadě.
Váš starosta
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Opravené okolí Apoštolky
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Informace z obecního úřadu
Prostranství u Apoštolky
Díky dotaci od Jihomoravského kraje se dokončují úpravy prostranství
u Apoštolky. Šikovní obecní zaměstnanci tento prostor upravili k nepoznání. Byla odtěžena spousta materiálu, vybudované nové betonové zdi
a zídky ze štípané mrákotínské žuly.
Schody jsou vyřezány rovněž ze stejné žuly, stejně jako dlažební kostky
kolem kapličky a přístupové cesty
k ní. Na podzim se ještě doseje tráva
a bude vše dokončeno.

Pokládání cesty k Apoštolce

Apoštolka před úpravami jejího okolí
Výsadba okrasných keříků u Apoštolky

Apoštolka

Patálie s výběrovým řízením na
komunitní centrum liďák

na díky dotaci ve výši 2 300 000,- Kč.
Nyní se již pokládá zámková dlažba.
Výběrové řízení na stavební firmu Před hody budou navezeny i konstále není ukončeno, přestože měl tejnery na třídění odpadů. Již brzy
být vítěz vybrán již v dubnu. Bohu- budete moci využít nové prostory.
žel zákony nahrávají v tomto případě spíše těm, kteří chtějí výběrové Pozemkové úpravy
řízení blokovat nebo různě napadat. Pozemkové úpravy v katastru obce
Systém je tak složitý a má spousty mimo zastavěné území jsou již domožností, které jsou dobře využi- končeny. Nové parcely jsou již nyní
telné pro různé možnosti bloková- elektronicky dohledatelné přes
ní. Prakticky denně jsou podávány nahlížení do katastru. V květnu tak
podněty a připomínky, leckdy až přestaly ze zákona platit všechny
bizardní. Tyto připomínky a podněty nájemní smlouvy na zemědělskou
musí být vypořádány. O čas potřeb- půdu a je nutno uzavřít nové. Výše
ný na jejich vypořádání se prodlužu- „nájmu“ se v Přibicích pohybuje doba pro podání nabídek a ukon- je aktuálně podle bonity cca od
čení výběrového řízení. Postupně se 4 000,- Kč do 6 000,- Kč za hektar.
tak výběrové řízení prodloužilo už Ve vztahu k finančnímu úřadu se
o více než dva měsíce a stále nejsme pro letošní rok nic nemění. Nicméně v lednu příštího roku budu nutno
u konce…
připravit nová přiznání k dani z nemovitosti a daň se bude odvádět
Sběrný dvůr
Práce na sběrném dvoře jdou do fi- podle nových parcel.
nále. I přes nepřízeň počasí se sběrný dvůr dokončí včas. Termín dokon- Kaly z čistíren na Vaše pole?
čení je dán smlouvou do 30. června Rtuť, kadmium, arsen, olovo, zbyt2019. Sběrný dvůr budujeme zejmé- ky léčiv, hormonů a další koktejl
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Apoštolka po úpravách okolí
mikrobiologického sajrajtu podle
jednoho, podle druhého zase nezbytné hnojivo k obohacené špatné půdy.
V poslední době dostalo vedení obce spousty podnětů na jarní aplikaci čistírenských kalů na
pole. Tyto podněty řešila policie,
Česká inspekce životního prostředí i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který zahájil
správní řízení o pokutě pro „zemědělce“, který pole kalem „pohnojil“.
Asi se všichni shodneme, že zápach
při aplikaci kalů se nikomu nelíbí.
Samotný zápach však není nic proti
všemu, co se nám s nimi do půdy
a následně do spodních vod dostane. Obec nechala specializovanou
laboratoří odebrat vzorek „kalového hnojiva“ a provést rozbor. Ve
spolupráci s výše uvedenými byly
zjištěny následující informace, které by si měl každý uvědomit. Kalu
se jen v první várce oficiálně aplikovalo 350 tun (skutečné množství
není reálné zjistit). „Zemědělec“
dostane za odebrání každé tuny
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kalů 900,- Kč. Tady si každý dokáže
jednoduše spočítat, o jak výnosný byznys se jedná (první dávka
315 000,- Kč). Z rozborů je jasné,
že pole bylo mimo jiné obohaceno
arsenem, kadmiem, rtutí, niklem,
olovem, naftalenem, antracenem
a spoustou dalších „živin“ pro rostliny a naše vody. Zákon a prováděcí vyhlášky stanoví maximální
povolené množství jednotlivých
složek, a to v případě kalů velmi
benevolentně. Mikrobiologická kritéria kalů do půdy jsou stanovena
rovněž (437/2016 sb., příloha č. 7.)
Bohužel ale nestanovuje nutnost
rozborů pro zemědělce. Tato vyhláška stanoví, že kaly na pole nesmí obsahovat salmonelu. Vzorek
z Přibic byl ale na salmonelu pozitivní! Obsah termotolerantních
koliformních bakterií byl překročen
stonásobně, stejně jako výskyt enterokoků. Víte, že kaly mohou obsahovat zbytky léčiv a hormonální
antikoncepce? Tento koktejl se dostává do spodních vod. Vážně toto
chceme? Abychom byli nestranní,
poskytujeme rozbor kalů odebraný
na hromadě na poli za areálem bývalého JZD.
Jak tomu předejít?
V Přibicích je jedinečná možnost
díky proběhlé pozemkové úpravě,
kdy letos všechny nájemní smlouvy
ze zákona končí! Není nic jednoduššího, než pole „zemědělcům“,
kteří kaly na pole navážejí, nepronajímat. Každopádně si do smlouvy
dejte větu, že se na Vaše pozemky
nesmí aplikovat čistírenské kaly,
ani hnojiva z kalů vyrobená. V naší
oblasti působí řada zemědělců, kteří hospodaří s péčí řádného hospodáře, a preferujte uzavírání smluv
právě s nimi.

Vyvážení kalů na pole
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Internet optickou sítí
V minulém roce se v Přibicích vybudovala optická síť. Momentálně se
začíná zprovozňovat a během června
se začnou připojovat první uživatelé. Aktivace přípojky stojí 2 000,- Kč.
V ceně je zahrnuto zavedení optického kabelu, optická zásuvka a její
instalace a modem. Vybírat můžete
ze 3 tarifů - 50, 100 a 200 megového.
Ceny zůstávají stejné jako u bezdrátového připojení, tedy od 299,- Kč
pro nejnižší, od 399,- Kč pro střední
a od 499,- Kč pro nejvyšší tarif. K internetu je možné pořídit i službu televize. Základní televizní balíček obsahuje 73 programů, z toho 47 v HD
kvalitě, možnost sledovat vysílání
7 dní nazpět a prostor pro 50 hodin
nahrávek. Cena základního televizního balíčku je 199,- Kč. Více informací
najdete na stránkách www.novamorava.net, kontaktní osoba - Pavel
Bzduch, tel. 777 087 449.

popelnice na bio. Nesprávné je též
vhazovat bioodpad v různých pytlech
nebo obalech, byť by byly z papíru.
Ani s tím si drtič neporadí. Samozřejmostí je, jak již všichni víme, že Nevhazujeme ani uhynulá zvířata ani zbytky
potravin, natož pak běžný komunální
odpad. Budeme-li dodržovat tato jednoduchá pravidla, nemusíme se obávat množení potkanů kolem těchto
sběrných míst a zároveň nám nebude
za vesnicí vznikat skládka jen proto,
že se každý dovezený kontejner na
místo určené k drcení (na luži) musí
stejně znovu pracně roztřídit kvůli
výše zmíněným faktorům. Věřím, že
tyto informace povedou ke všeobecné spokojenosti nás všech.

Spousta energie kvůli energii

Práce na zahradách jsou již v plném
proudu. Obec nabízí zdarma všem
majitelům zahrad a zahrádek v Přibicích kompostéry. Velikost kompostérů je 1050 l. Kompostováním získáte po určité době kompost, který
obohatí Vaši zahrádku o potřebný
humus. Díky dotaci máme dostatek
kompostérů pro všechny i pro ty, kteří
již kompostéry mají. Kompostér musí
být umístěn na oploceném pozemku
v Přibicích.

Přesto, že to všichni víme, pořád
spousta z nás, především senioři,
dělají neustále stejnou chybu. Ano,
jedná se o prodejce energií, kterým
se stále daří nachytat další a další důvěřivé občany. Tito občané se ovšem
po zjištění skutečného stavu věci,
tedy po podpisu smlouvy, nedokáží z této situace sami dostat. Znovu
apelujeme - není důvod nic měnit,
zvláště máte-li silného a stabilního
dodavatele a jste s ním spokojeni! Nikdo Vám v dnešní době nedá
nic navíc, natož zadarmo! A hlavně,
ta spousta energie vynaložená na
ukončení smlouvy na odběr rádoby
výhodnější energie, za to opravdu
v žádném případě nestojí!

Bioodpad a biokontejnery

Sekání trávy

Ještě jednou se vracíme k problematice biokontejnerů. Vzhledem k tomu,
že jsme do nich doposud házeli i věci,
které tam nepatří, odmítla nám firma
zaměřená na likvidaci tohoto odpadu
tento vyvážet. Pojďme si tedy shrnout, co do těchto kontejnerů dávat
a co rozhodně ne. Protože se tento
odpad likviduje drcením (viz foto),
není možné do něho vhazovat zbytky hlíny s kamením (např. po úklidu
kolem domu). Není také žádoucí vhazování trávy a drobného bioodpadu.
K tomu nám slouží kompostér nebo

Ministerstvo životního prostředí, jak
už jste mohli zaznamenat v médiích,
vydalo doporučení a opatření v boji
se suchem. Obce se mají snažit vysazovat stromy, keře a další zeleň, což se
naše obec snaží již dlouhodobě. Dalším opatřením je omezení sečení travnatých ploch na veřejných prostranstvích. Při vysokých teplotách nízko
sečený trávník totiž pustí sluneční
paprsky až na půdu, kterou rozpaluje, a ta vysychá mnohem intenzivněji
do větších hloubek, než u pozemků
s vyšším travním porostem. Chápeme

Kompostéry
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rozhořčení některých lidí, že se seče
v obci méně. Každopádně, pokud si
občané budou u svých domovů veřejné prostranství sekat a udržovat sami,
tak jak tomu bývalo dříve, není to nic
proti ničemu.

Pravidla na neznačených
křižovatkách
Vážení spoluobčané, dovolujeme si
Vás upozornit, že v mnohých případech křížení vozovek v naší obci platí
pravidlo pravé ruky. Zvláště pak nebezpečná je nově vznikající křižovatka od hřbitova dolů v místě křížení
Svobodný hájek - cyklostezka. Právě
z bezpečnostních důvodů neplánujeme osadit tuto křižovatku značkami, načež všichni účastníci přijíždějící
z jakéhokoliv směru jsou povinni dát
přednost zprava a tím výrazně snížit
rychlost při vjezdu do této křižovatky.
Jinak lze konstatovat, že po naší
obci jezdíme ohleduplně a bereme
ohled jak na cyklisty, tak i hrající si
děti, u nichž se nedá očekávat nějaké
striktní dodržování pravidel silničního provozu.

Seniorky šijí dětem sukýnky
na vystoupení
Děvčata z naší školy vystupovaly na
Dni matek v sukýnkách, které jsou už
velmi staré. Za jejich krásné vystoupení se parta seniorek domluvila, že
když obec zaplatí materiál, tak ony
ušijí nové. A jak řekly, tak i udělaly.
Trojice švadlen paní Valášková, Effenbergerová a Pouzová se scházely a za
více než 200 hodin u šicího stroje se
dílo podařilo. Za to jim patří velký
dík!

Seniorky při šití
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Příprava hodů –
stárkovský sběr železa

Výstavba nového
schodiště do kostela

Tradiční stárkovský sběr železa proběhl v sobotu 13. dubna. Stárci sbírali od rána do odpoledních hodin
železný šrot. Výtěžek bude sloužit
jako jeden ze zdrojů financování
letošních hodů, které se uskuteční
v sobotu 22. a v neděli 23. června.

V úterý 4. června se odbagrovalo
staré betonové západní schodiště
do kostela. Nahradí ho nové z mrákotínské žuly. Schodiště se realizuje díky dotaci od Jihomoravského
kraje.

Výstavba nového
západního schodiště

Vybagrování původního
západního schodiště

Kultura v obci
Hrkači
Tradičně v Přibicích v době velikonočních svátků odlétají zvony
do Říma. Dokonale je vždy nahradí hrkači.

Beseda u cimbálu
V pátek 26. dubna se konala
v liďáku beseda u cimbálu. Kromě našich mužáků vystoupili
i mužáci ze sousedních Pohořelic, doprovázela cimbálová muzika Ponava. Akce se vydařila
a i hostů bylo dost.

Hrkači

Mužáci z Pohořelic

ČÍSLO 27

Hosté na besedě
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Pálení čarodějnic
Tradičně 30. dubna bylo pálení čarodějnic. Průvod se sešel u knihovny s připravenou čarodějnicí. Ta se upálila na
připravené hranici za hřištěm. Děti si zasoutěžily a odměněny byly sladkostmi. Na závěr se opékaly špekáčky.

Malí čarodějové

Čarodějnice

Perníková chaloupka
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Pálení čarodějnice

Babka kořenářka

Průvod čarodějnic
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Jarní jarmark
V sobotu 4. května se na place před obecním hostincem
od 9 hodin uskutečnil tradiční jarní jarmark. Vranovické
zahradnictví ve spolupráci s učilištěm Cvrčovice připravilo spousty sazenic zeleniny a květin. Umělecký kovář
Pavel Valášek ukazoval výrobu podkov a jiných předmětů. Po dobrotách z Matějova pekařství se jen zaprášilo.
Pořídit se daly třeba šperky a kdejaké zboží. Třešničkou
na dortu byla ochutnávka vín.

Stánek se sazenicemi

Prodej sazenic

Ochutnávka vín

Den Matek
V neděli 12. května se uskutečnila
oslava Dne matek. Akce se konala
v sále lidového domu. Krásný program pro maminky převedly děti
z místní školy pod vedením pana učitele Farkaše a paní učitelek. Několik
písní o maminkách zazpívali přibičtí
mužáci a do večera hrála cimbálová
muzika Šatava. Pro maminky bylo
připraveno i občerstvení a každá dostala růži.

Rozdávání růží

Eliška hraje na violoncello
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Po stopách Římanů
V sobotu 18. května se uskutečnila akce „Po stopách Římanů“. Byla to krásná procházka za příznivého počasí,
při které přednášel pan doktor Ondrej Šedo z archeo-

logického ústavu ve spolupráci se spolkem RomaGerm.
Asi 40 posluchačů se tak dozvědělo o třech římských táborech, které byly na území Přibic. Akce se velmi vydařila.

Výstava vín
V sobotu 25. května se konala v sále obecního hostince
výstava vín. Hosté mohli ochutnat vína místních vinařů
i vinařů ze širokého okolí. Vína byla nově ve dvou dalších
chladících boxech pořízených díky dotaci od Jihomoravského kraje. Odpoledne hrála cimbálová muzika Eliška
a večer hudební skupina Meteor. Počasí přálo, ale přesto
byla účast slabší než je obvyklé.

Udělení ceny starosty

Cimbálová muzika Eliška

Skupina Meteor
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Chladící boxy pořízené z dotací

Šoumen Dan
při verbuňku

Výstava vín v sále obecního hostince

Nalévači
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Dětský den
V sobotu 1. června se uskutečnil dětský den na fotbalovém hřišti. Děti
soutěžily v mnoha disciplínách. Velkým lákadlem bylo sněhové dělo,
které si děti náležitě užívaly. Nakonec
z nich pěnu smyli hasiči z Vranovic.
Kdo chtěl, mohl se svézt terénním
autem nebo proletět vrtulníkem.
Počasí vyšlo na jedničku a účast
dětí byla velmi hojná. Přišlo jich 140.
V podvečer se opékaly špekáčky.

Skákání v pytlích

Hasiči

Plnění úkolů

Pěna ze sněhového děla

Ukázka různých druhů ptactva
Opékání špekáčků
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 20. 5. 2019
56/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
57/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje zapisovatelkou
dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu
Václava Valáška a Mgr. Jiřího Netolického.
58/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje prodej obecních pozemků v k. ú. Přibice:
p. č. 1644/31 o výměře 48 m2
za cenu 530,- Kč/m2 a pozemek
p. č. 1644/52 o výměře 79 m2 za
cenu 465,- Kč/m2 pro XXX;
p. č. 1644/51 o výměře 174 m2
pro XXX, za cenu 465,- Kč/m2.
59/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 1644/2 v k. ú.
Přibice.
60/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje prodej pozemku p. č. 684 v k. ú. Přibice o výměře 3 m2 za cenu 500,-Kč/m2
pro SJM XXX.
61/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje prodloužení
lhůty za úhradu kupní ceny pozemku p. č. 1663/16 v k. ú. Přibice do 30. 6. 2019.
62/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje úpravu usnesení č. 23/3/2018 prodej pozemků p. č. 1800/42 a p. č. 1800/6 –
změna adresy kupující ¼ podílu;
¼ XXX; ostatní údaje zůstávají
beze změny.
63/6/2019
Zastupitelstvo obce
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Přibice schvaluje kupní smlouvu
na prodej pozemků v k. ú. Přibice za cenu 500,- Kč/m2 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.
Pozemky p. č. 1660/3 o výměře
29 m2, 1660/16 o výměře 342 m2
a st. 433/2 o výměře 125 m2 do
podílového spoluvlastnictví, a to:
918/4451 XXX;
918/4451 XXX;
779/4451 XXX;
918/4451 XXX;
918/4451 SJM XXX.
64/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje záměr směny pozemků p. č. 1551/2 a p. č.
3429 v k. ú. Přibice.
65/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3462 o výměře
446 m2 v k. ú. Přibice.
66/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330054171/001.
67/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice
schvaluje
uzavření
smlouvy o příspěvku ve věci
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok
2019.
68/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice
schvaluje
vyhlášku
č. 1/2019 o stanovení systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
69/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje účetní závěrku
obce Přibice za rok 2018.
70/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje závěrečný účet
obce Přibice za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Přibice za rok 2018
bez výhrad.
71/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Přibice za rok 2018 a souhlasí s dokrytím hospodářského
výsledku ve výši – 55.675,81 Kč
z rezervního fondu.
72/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje vyplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva v rozsahu stanoveném
předpisy pro vyplácení cestovních náhrad jako zaměstnancům.
73/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2019.
74/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice schvaluje Smlouvu o zápůjčce 50.000,- Kč pro Český
zahrádkářský svaz ZO Přibice, IČ: 65804899. Výpůjčka se
sjednává jako bezúročná s termínem vrácení nejpozději do
31.12.2019 za účelem pořízení
chladících boxů.
75/6/2019
Zastupitelstvo obce
Přibice bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru.
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu za obec Přibice
Voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech
24. a 25. května 2019 se zúčastnilo 194 voličů, což je

číslo strany

název strany

23,18 %. Z celkového počtu 39 kandidujících politických
stran a hnutí rozdělili voliči své hlasy mezi 19

platné hlasy
celkem

platné hlasy v %

39

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

30

15,54

27

Česká pirátská strana

28

14,50

5

Občanská demokratická strana

27

13,98

30

ANO 2011

25

12,95

28

Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)

21

10,88

9

Komunistická str. Čech a Moravy

18

9,32

26

Koalice STAN, TOP 09

15

7,77

6

ANO, vytrollíme europarlament

7

3,62

7

Česká str. sociálně demokrat.

5

2,59

12

Koalice Rozumní, ND

3

1,55

16

Vědci pro Českou republiku

3

1,55

32

Moravané

3

1,55

37

Evropa společně

2

1,03

2

Strana nezávislosti ČR

1

0,51

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

1

0,51

19

PRO Zdraví a Sport

1

0,51

21

Moravské zemské hnutí

1

0,51

25

Koalice Svobodní, RČ

1

0,51

33

PRVNÍ REPUBLIKA

1

0,51

Volební komise
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Informace ze ZŠ a MŠ
Hlásí se o slovo léto a samozřejmě doba prázdnin, volna a odpočinku. Ve škole je červen obdobím hektickým,
uzavírají se známky, žáci se snaží na poslední chvíli vytáhnout ke spokojenosti výsledky své práce, aby vysvědčení
bylo co nejlepší. Je to doba výletů, sportovních turnajů
a dalších akcí pořádaných nejen námi, ale také okolními
školami. Nejen červen je ale nabitý událostmi. Za poslední půlrok jsme kromě výuky zvládli spoustu dalších
činností. V naší škole i v MŠ proběhly zápisy. Do základní
školy přišlo 8 budoucích prvňáčků, ale 3 děti žádají odklad školní docházky. Do MŠ se přihlásilo 12 dětí, bohužel kapacita školky je naplněná, bylo přijato 7 dětí. 5 dětí
přijato nebylo, ale šlo o děti dvouleté, MŠ je hlavně pro
děti od 3 do 6 let. Naši žáci se zúčastnili také sportovních
aktivit. Všichni žáci školy bojovali o nominaci do krajského kola, jde o Čokoládovou tretru - běžecké závody pro
děti do 11 let pod patronací Jana Železného. Základní
školy na území republiky soutěžily na tratích 100, 200,
300 m/dle věkové kategorie/ v Brně. Dne 21. 5. 2019 proběhlo krajské čtvrtfinále, odkud naše Karolína Kuchyňková postoupila do republikového semifinále v běhu
na 300 m a také v hodu raketkou. Ze 119 závodnic se
umístila na krásném 3. místě. Nyní bude soutěžit v Ostravě. Dále soutěžila Sofie Kratochvílová, Eliška Nekolová
a Lukáš Mandák. Všem dětem děkujeme za výdrž a za
reprezentaci školy.
Dalším velkým překvapením bylo vítězství naší školy
v Hrách bez hranic v Pohořelicích 9. května. Soutěže
se zúčastnilo 7 týmů z různých okolních škol - soupeřili
jsme s Loděnicemi, Vlasaticemi, Vranovicemi, Pohořelicemi, Troskotovicemi a Ivaní. Soutěžilo se v 6 disciplínách
a náš tým se umístil na neuvěřitelném prvním místě.
Naši školu reprezentovali Pavel Vlk, Patrik Prokeš, Sofie
Kratochvílová, Karolína Kuchyňková a Lukáš Mandák.
Dne12. května u příležitosti Dne matek uspořádala naše
škola vystoupení žáků ZŠ. V neděli žáci poděkovali maminkám a babičkám za jejich lásku pásmem lidových
písní. Překvapením bylo vystoupení žáků s hrou na hudební nástroje. Na violoncello zahrála Eliška Nekolová
a na harmoniku Václav Procházka.
Velký dík patří samozřejmě učitelkám, které toto představení připravily.
Velmi zdařilá také byla beseda na téma „Druhá světová válka“, která proběhla 12. dubna. Beseda umožnila
žákům prostřednictvím vyprávění lépe pochopit těžkou
dobu druhé světové války. Velmi děkujeme paní Hájkové
a panu Velebovi.
Dne 4. května v obci Přibice proběhl jarní jarmark. Poprvé naše škola tam měla stánek s rukodělnými produkty
žáků naší ZŠ i dětí MŠ.
Jinak se snažíme, aby naše škola byla školou pro všechny. Probíhají zde různé kroužky, které nevedou naši za-
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Účastníci Čokoládové tretry

Rozhovor s vítězi

Karolína Kuchyňková – 3. místo

Hry bez hranic
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městnanci, ale lidé z okolí. Jde o tyto kroužky: florbal,
sportovní, keramika, taneční a dovedné ruce.
Dovedné ruce navštěvují hlavně děvčata, jeho náplní je
podporovat a rozvíjet rukodělné činnosti našich žáků.
Kroužek je založen na kreativnosti a šikovnosti dětí. Rozvíjí estetické cítění, fantazii, jemnou motoriku, zlepšuje
koordinaci očí a rukou.
Chtěla bych zejména poděkovat paní Marii Effenbergerové, Anně Valáškové a vedoucí kroužku paní Aleně
Pouzové. Velmi si Vaší pomoci vážíme. Učíte děti vytvořit
společné dílo, děti se učí radosti z týmové práce. Ještě
bych těmto 3 ženám taky chtěla poděkovat za šití sukýnek a halenek pro naše žáky, aby další vystoupení bylo
ještě lepší, než to poslední. Přece jenom děti ve stejném
oblečení působí lepším estetickým dojmem. Florbal
v měsíci červenci pořádá příměstský tábor, který povede
zkušený lektor Filip Ramšák. Aktuálně bude škola v měsíci červenci pořádat příměstský tábor, bude zaměřen na
enviromentální výchovu, lesní pedagogiku.
Maximální počet dětí je 15. Vše bude upřesněno v měsíci
červnu.
V naší MŠ se prolínají životy našich nejmenších. I ti si připravili pro maminky besídku ke Dni matek, dále navštívili planetárium, dokončují edukační skupinky - příprava
dětí na ZŠ a pod vedením paní uč. Friesové objevují krásy Přibic, děti chodí na polodenní jarní vycházky, všímají
si, co kde roste. Dále navštíví hrob neznámého vojína.
Co nás čeká:
- sportovní den ve škole ke Dni dětí
- fotografování v MŠ i ZŠ
- 25. června 2019 - rozloučení s předškoláky
- výlet ZŠ
- 23. června 2019 - den s Integrovaným systémem
v Pohořelicích
- vystoupení na tradičních hodech lidová píseň
- 27. června 2019 - závěrečná schůzka rodičů i pro
rodiče nově přijatých dětí
Naše škola v měsíci srpnu dokončuje projekt „Šablony
č. 1“ a bude žádat o další projekt -jedná se o projekt „Šablony č. 2 - ZŠ a MŠ Přibice“, výše rozpočtu je 953 200,- Kč.
Provoz MŠ bude v měsíci červenci omezen. Bude otevřeno od 1. července do 12. července 2019. Potom
bude uzavřen z důvodu malování celých prostor MŠ
a kanceláří. Děkujeme za pochopení.
V lednu 2020 proběhne v našem školství reforma financování, změna spočívá v tom, že namísto finančních
prostředků na žáka bude od 1. ledna základní školství
financováno ze státního rozpočtu podle počtu výukových hodin. Ředitelé škol tak budou moci předvídat objem finančních prostředků při sestavování rozpočtů škol
a hlavně malé malotřídky, jako my, na tom budou podstatně lépe.
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Děkuji všem pracovníkům školy za přípravu, organizaci
a čas, který věnovali dětem nad rámec svých pracovních
povinností. Děkuji rodičům a zřizovateli za spolupráci
a podporu, bez které by se některé akce nemohly realizovat. Všem přeji prázdniny plné sluníčka a pohody, ať
se ve zdraví shledáme plni energie na začátku příštího
školního roku.
Mgr. Marcela Mrkvicová,
ředitelka ZŠ a MŠ

Žáci ZŠ na výstavě o válce

Žáci ZŠ na výstavě o válce

Žáci ZŠ na výstavě o válce

Žáci ZŠ na výstavě o válce
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Novinky v knihovně
Zdravím všechny čtenáře přibické
knihovny i ostatní obyvatele Přibic.
Na jaře proběhlo v knihovně pár
změn. Hlavní změna je nová knihovnice. Další neméně důležitá změna
je otevírací doba knihovny a Family
pointu. Dny úterý a čtvrtek zůstávají stejné, jen se od 1. dubna 2019
mění čas. Pro knížku si můžete přijít od 16:00 do 19:00 hod. Dále se
změnila e-mailová adresa: pribiceknihovna@seznam.cz. Co zůstává stejné, jsou registrační poplatky: dospělí
50,- Kč, důchodci 30,- Kč a děti, mládež 10,- Kč. Na jaře přibylo i pár nových knih. Například kniha od Haliny
Pawlovské - Díky za fíky, dále Michaela Klevisová - Zmizela v mlze, Jodi
Picoultová - Vypravěčka, Století od
Miroslava Zikmunda a mnoho dalších zajímavých knih.

Máme za sebou i malou velikonoční
dílničku, na které si děti mohly vyrobit veselého zajíčka z ruliček od
toaletního papíru, nalepit na umělohmotné vajíčko samolepky s velikonočním motivem, vytvořit ze
silonkové ponožky, travního osiva
a pilin hlavu pana Trávníčka. Dětská
fantazie nezná mezí, tak se jim pod
rukama rodily opravdové originály. Největší úspěch mělo bezesporu
zdobení perníčků, zdobilo se ostošest a děti si mohly své výtvory ihned
sníst. Akce se zúčastnilo i pár maminek, které s velkým nadšením svým
dětem pomáhaly v tvorbě výrobků.
Velké díky patří mojí mamince, která
mně s akcí ochotně pomohla a dětem byla trpělivě po ruce. Účast na
velikonoční dílničce byla opravdu
hojná.

Děti tvoří

Další velmi vydařená akce byla přednáška paní Věry Sosnarové, autorkou
knihy Krvavé jahody. Přednáška se
konala 25. května ve 14:00 v liďáku. Paní Věra Sosnarová byla jako
14 ti letá dívka na jaře roku 1945
odvlečena sovětskými vojáky na Sibiř do gulagu, kde přežila dlouhých
20 let, a poté se vrátila do tehdejšího
Československa. Byla to velmi emotivní přednáška. Paní Věra popisovala
hrůzy, které cestou na Sibiř i v gulagu
prožívala. Ani jedno oko v sále nezůstalo suché, a je jen těžko uvěřitelné,
co museli tehdy lidé v gulagu zažít za
hrozné věci.
Už se těším na další akce, na kterých
se spolu budeme potkávat, anebo si
jen tak přijďte půjčit něco na čtení.
Rádi Vás uvidíme.
Klára Macháčková

Děti v zápalu tvoření

Klub maminek a první jarní bazárek
Jak už mnozí víte, v Přibicích už více jak půl roku funguje Klub maminek. Scházíme se každou středu v 9:30
v místní knihovně.
Na jaře se nám povedl uspořádat první jarní bazárek,
který se konal 23. března od 8:00 do 11:00 h v liďáku.
Maminky si mohly volat o svá registrační čísla už dva
týdny před bazárkem. Označené věci přinášely v pátek
22. března do liďáku. My jsme označené věci roztřídily
a vyskládaly na předem připravené stoly a čekaly na sobotu 23. března, kdy si mohly přijít maminky nakoupit
vše, co potřebují na své ratolesti. Bylo z čeho vybírat:
od sukýnek, kraťásků, botiček až po hračky. Prodávají-
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cích bylo sice jen 12, a i počet nakupujících nebyl nějak
závratný, ale myslíme si, že první ročník byl vydařený
a prodávající mohli být spokojení. Pro neprodané zboží si maminky mohly chodit po domluvě už v sobotu
23. března nebo v neděli 24. března.
Rády bychom uspořádaly bazárek i na podzim, který by
se předběžně měl konat v sobotu 7. září. Maminky budou moci nakoupit nebo prodat podzimní a zimní věci,
hračky, boty a dětské potřeby. Všichni jsou zváni.
Za Klub maminek
Klára Macháčková
a Veronika Maršáková
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Historie domů č.p. 125 a 127
Domy č.p. 125 a 127 (na fotografii) tvořily původně jeden celek, který měl
č.p. 37. K farnosti Přibice patřila do roku
1787 obec Ivaň a do roku 1870 obec
Vranovice. V roce 1582 byl ustanoven
farářem v Přibicích Eliáš Severín, který
za ne zcela jasných okolností farnost
opustil kolem roku 1622. Jelikož byl nedostatek katolických duchovních, tak
v roce 1625 majitel panství Židlochovice uzavřel smlouvu s klášterem benediktinů v Rajhradě na duchovní správu
ve farnosti Přibice. V roce 1628 převzal
duchovní správu farář v Židlochovicích
a v roce 1678 převzal duchovní správu
ve farnosti Přibice farář z Pohořelic.
Přibická farnost byla pro duchovní velmi
atraktivní, protože byla dobře zajištěna.
Farář dostával od obyvatel obcí desátky,
platby za bohoslužby, štólu (poplatky za
křty, svatby a pohřby), faráři patřil lesík,
louky a rozsáhlé pozemky včetně půllánu, který se nacházel mezi smolínskou
cestou a hranicí s katastrem Vranovic.
Na farských polích pracovali v rámci robotních povinností lidé z obcí farnosti
Přibice. Roboty byli zbaveni jen kostelníci - dle pradávných zvyklostí. Například
v roce 1780 byli kostelníky z Přibic Matěj
Páviš a Bartoloměj Fries, z Vranovic Jakub
Vitásek a z Ivaně Jan Toncr.
Jelikož lidé z farnosti Přibice odmítali dovážet do Pohořelic desátky a také úrodu
z farských polí, rozhodl se farář Antonín
Suchánek postavit v Přibicích hospodářskou usedlost. V roce 1720 koupil
pozemek od majitele panství a na své
náklady postavil stodolu se špejcharem
a bytem pro správce a jeho rodinu. Tato
budova později měla č.p. 37. Správci
byli vždy z Pohořelic a v 18. století jim
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byl nejdéle Florián Eder. V roce 1727
byl farář Suchánek přeložen do Židlochovic. Nový farář z Pohořelic Michal
František Kröner odkoupil hospodářskou usedlost od Suchánka za 750 zl. Ve
smlouvě byla uvedena také povinnost
odsloužit každoročně za blaho jeho
duše o svátku sv. Jakuba rekviem a dalších 12 zádušních mší svatých během
roku a na svůj náklad provádět na hospodářských budovách potřebné opravy. Podmínka pro připojení nemovitosti
k fundačnímu farnímu jmění farnosti
Pohořelice se přestala plnit po odchodu faráře Krönera z Pohořelic. V roce
1775 byl celkový desátek z obce Přibice
76 kop žita, 5 kop ječmene, 5 kop ovsa,
1 mandel pšenice, 40 mír hrachu, 60 mír
čočky a 60 vajec. Za konání bohoslužeb
obdržel farář každou třetí neděli 30 zl.
V roce 1784 byla obnovena samostatná farnost Přibice. Ale faráři z Pohořelic
zůstala část desátků, všechny pozemky
a část poplatků za štólu. Proto si také
farář z Pohořelic ponechal usedlost
č.p. 37. Farář z Přibic se musel spokojit
s platem od náboženského fondu, části
desátků, poplatků za bohoslužby a části
poplatků za štólu. Obec Přibice dala faráři z Přibic v následujících letech nějaké pozemky, ale ty již nedosáhly takové
rozlohy jako v minulosti. V roce 1790
farář z Pohořelic prodal půllán a v následujících letech prodal i zbývající pozemky v katastru Přibic. Za získané peníze
z prodeje koupil pozemky v katastru
Pohořelic. Proti tomuto prodeji podávala obec Přibice opakovaně písemné
protesty k Zemskému guberniu, ale
všechny byly zamítnuty. V Přibicích zůstala nadlouho velká averze vůči poho-

řelickým farářům,
a ti proto nebyli
dlouho zváni na církevní slavnosti do
Přibic.
V roce 1804 se farářem v Pohořelicích
stal Šebestián Libischer, který dle zápisu ve farní kronice
Pohořelic převzal po předchozím pohořelickém faráři usedlost č.p. 37 v tak
neutěšeném stavu, že jí bylo zapotřebí
celou přestavět. Nechal tedy postavit
nový špejchar, rozdělený na dvě části, zevnitř obedněný prkny a střechou
pokrytou slaměnými došky. Vedle špejcharu byl postaven byt pro faráře, který sestával ze světnice, s dvěma okny,
kachlovými kamny, pecí a z velkého
sklepa, který však pro opakované zaplavování vodou nebyl využíván. Naproti
bytu faráře stál menší chlév a komora.
Ke stavení patřila zahrada o výměře 300
sáhů, dlouhá 47 sáhů, která se nacházela
za cestou, za ohradní zdí s dvoukřídlými
vraty. K usedlosti patřila dřevěná stodola vedle zahrady. V roce 1823 byla stodola opravena. V roce 1840 byly doškové
střechy nahrazeny pálenou krytinou.
V roce 1848 byla zrušena robotní povinnost a desátky byly nahrazeny finanční
platbou faráři. Po zrušení desátků neměl pohořelický farář důvod nadále
vlastnit usedlost č.p. 37 a dne 21. listopadu 1850 ve veřejné dražbě na radnici v Přibicích byla usedlost prodána za
2 203 zl. obci Přibice, kterou v dražbě
zastupoval přednosta obce (tak se v té
době říkalo starostovi obce) Jiří Koubek.
Pokračování příště.
František Veleba ml.
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Výstava „Jak 2. světová válka zasáhla do života obyvatel Přibic“
Výstavu jsem připravil s Evou Hájkovou č.p. 389. Touto cestou děkuji
všem, kteří nám jakkoliv pomohli –
p. Miroslavu Pouzovi, Daliboru a Jarmile Koubkovým, Františku a Marii
Velebovým, Mgr. Šárce Kuchyňkové.
Plakát je dílem MgA. Martiny Kurko-

vé, roz. Nožičkové. Velmi děkuji také
Četnické stanici Bílovice nad Svitavou o.s., jejíž členové pomohli připravit program pro děti ze základní
a mateřské školy. Samozřejmě děkuji všem, kteří se na výstavu přišli
podívat.

Žáci ZŠ na výstavě

Dochované předměty z války

Dochované předměty z války

Žáci ZŠ na výstavě

Návštěvníci na výstavě

Foto s vojáky v dobových uniformách

Oznámení o změně ordinační doby během prázdnin
MUDr. Ludmila Bartlová
Vážení pacienti,
v červenci a srpnu 2019 bude z důvodu zástupu
v okolních ordinacích přechodně zkrácena ordinační
doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
12.00 – 18.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

V týdnech 15 . - 19. 7. a 12. - 16. 8. bude z důvodu
čerpání dovolené zastupovat MUDr. Josef Nentvich
od 12.00, zdrží se dle počtu pacientů.
Aktuální informace o uzavření ordinace z důvodu dovolené či nemoci a o zastupujícím lékaři najdete na našich
webových stránkách: www.lekarivranovice.cz
Děkuji za pochopení
MUDr. Ludmila Bartlová

LÉTO 2019

www.pribice.cz

Oznámení o změně ordinační doby
během prázdnin MUDr. Petr Bartl
Vážení pacienti,
v týdnech 15. - 19. 7. a 12. - 16. 8. 2019 bude z důvodu
čerpání dovolené zkrácena ordinační doba.
Ordinovat budou MUDr. Veselá nebo MUDr. Konečný
v ordinaci ve Vranovicích denně od 8.00 do 12.00.

Hledám ke koupi dům se zahradou do
7 mil. Přibice, Ivaň.
Děkuji.
Telefon: 732 219 013

Obecní úřad zažil poprvé svatbu. Novomanžele
Kolegarovy oddával pan starosta. Hodně štěstí při
společné cestě životem!

Aktuální informace o případném uzavření ordinace
z důvodu dovolené či nemoci a o zastupujícím lékaři
najdete na našich webových stránkách:
www.lekarivranovice.cz
Děkuji za pochopení
MUDr. Petr Bartl

Blahopřání
nejstarší občance Přibic
Paní Tekla Wagnerová oslavila 96. narozeniny. Pan starosta ji navštívil a pogratuloval osobně. Přejeme hodně
zdraví!
Svatba Tomáš a Iva Kolegarovi

Tekla Wagnerová – 96 let

ČÍSLO 27
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Společenská rubrika za období
6. 3. 2019 - 26. 5. 2019
Životní jubilea:
Jaroslava Beránková
Marie Kadlecová
Stanislav Němec
Rudolf Říha
Olga Fialová
Terezie Sedláčková
Jarmila Hrozínková
Libuše Billová
Jan Fiala
Zdeněk Varmužka
Tekla Wagnerová

věk
80
75
70
75
70
85
85
85
70
75
96

Narodili se:
Štěpán Harašta

Navždy nás opustili:

Vítání občánků 24.3.2019
Jakub Badálek
Tobiáš Němec
František Huslík
Marisa Křížová

Svatba

Plánované akce léto 2019
22. a 23. června 2019
Tradiční krojované hody
5. července 2019
Letní noc na hřišti

Iva a Tomáš Kolegarovi
7. července 2019
Děkanská pouť u Apoštolky
7. srpna 2019
LUNOC, Aquabar
31. srpna 2019
Babské hody

Cecilie Koubková
Rudolf Říha

Přibický zpravodaj vydává Obecní úřad Přibice. IČO: 00600211. Adresa vydavatele: Přibice 348, 691 24 Přibice. Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky, reg. Značka
MK ČR E 20907. Email: zpravodaj@pribice.cz. Tel.: 519 432 223, tel. pro inzerci: Eva Oblezarová 734 609 512. Webové stránky: www.pribice.cz, sekce Zpravodaj. Redakční rada:
Miroslav Effenberger, Eva Oblezarová – šéfredaktorka, Vít Uchytil. Uzávěrka příštího čísla je 25. 8. 2019. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Toto
číslo vyšlo v Přibicích 12. 6. 2019 v nákladu 420 výtisků. Tisk a grafické zpracování zajišťuje Tiskárna Brázda, Hodonín. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí příspěvky,
nevracet nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály nezveřejnit, důvody nezveřejnění nesdělovat. Ceny občanské inzerce: řádková inzerce zdarma, blahopřání a
vzpomínky 50 Kč. Ceny komerční inzerce: celá strana 1500 Kč, 1/2 strany 800 Kč, 1/4 strany 500 Kč, 1/8 strany 300 Kč. Ceny jsou včetně DPH 21%. Omezený počet – 10 inzerátů.
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