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Slovo starosty
Vážení občané,
prázdniny máme za sebou a děti již usedly do školních lavic. Během léta se udělala spousta práce. Sběrný dvůr je dokončen a již plně slouží svému účelu. Sbíráme další úspěchy
v získávání dotací – máme třeba od Jihomoravského kraje
50.000 Kč na výsadbu stromů nebo 157.000 Kč na opravu
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závlah na hřišti. Z národních fondů máme stovky tisíc na vytvoření pracovních míst. Připravujeme další a další projekty,
a to i přes byrokratickou nepřízeň. Bezpečněji se brzy dostaneme po cyklostezce až do Vranovic.
Váš starosta
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.
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Informace z obecního úřadu
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr již slouží plně svému účelu. Odpady jsou vybírány každou sobotu od 9 do 11 hodin. Odpady se vybírají zdarma vyjma suti. Suť je zpoplatněna, obsluha sběrného dvoru vydá pouze poukaz k úhradě. Úhradu můžete
provést bankovním převodem nebo hotově na pokladně
obecního úřadu. Větší množství suti z kapacitních důvodů
nelze přivézt na sběrný dvůr a řeší se samostatným odvozem přímo na skládku. Ostatní odpady, zejména starý
nábytek, je vhodné předem rozložit tak, aby při uložení
na sběrném dvoře zabíral co nejméně místa (např. skříně
rozmontovat). Obsluha sběrného dvora má povinnosti
dohlížet na správné roztřídění odpadů. Z tohoto důvodu
je vstup na sběrný dvůr možný pouze jednotlivě.

Přístřešek s kontejnery

Sběrný dvůr

Z obce zmizí velkoobjemové
kontejnery na bioodpad
I přes opakovaná upozornění se
ve velkoobjemových kontejnerech
na bioodpad hromadí spousty odpadů, které tam nepatří. V těchto kontejnerech nacházíme pytle
s komunálním odpadem, suť, plas-

ty, zavařeniny ve sklenicích, mrtvá
zvířata a podobně. Obci vznikají
další náklady na vytřídění a odvoz
na skládku. Bioodpady bude možno likvidovat třemi způsoby. První
a nejrozumnější je likvidace bioodpadu ve vlastním kompostéru.
Kompostéry Vám vydá obec zdar-

Co se našlo v biokontejnerech
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ma. Druhý způsob bude do biopopelnic, které vám vydá obec rovněž
zdarma. Svoz popelnic bude probíhat podle svozového kalendáře.
Třetím způsobem je odvoz na sběrný dvůr. Tímto způsobem oddálíme
navyšování poplatků za odvoz odpadů v naší obci.

Pohled do biokontejneru

Nové schodiště
před kostelem

Parkoviště u kostela
Parkoviště u kostela
je těsně před dokončením. Kapacita se
zvýší na dvojnásobek. Asfaltový povrch
by měl být hotový již
brzy. Okolí se ještě
upraví a na podzim
se provede výsadba
zeleně.

Kontejnery na tříděný odpad

Parkoviště u kostela
před dokončením

Obecní
zaměstnanci
provedli opravu západního schodiště do kostela. Jako materiál byly
použity schodnice vyřezané z mrákotínské žuly.
Opravy byly prováděny
díky dotaci od Jihomoravského kraje.

Nové schodiště se zábradlím
a výsadbou
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Výsadba stromů – Naše stromyy 2019

Stočné bude zdražovat

Díky dotaci od Jihomoravského kraje budeme moci
vysadit více stromů v naší
obci. Budeme rádi za tipy,
kam by se stromy mohly
vysadit. Bude-li to možné,
vysadíme stromy na všechna navržená místa. Výsadby nemůžeme provádět
v ochranných pásmech inženýrských sítí a na neveřejné pozemky. Společná
výsadba proběhne na podzim ve spolupráci se žáky
ZŠ a MŠ, s dobrovolníky
a bude předem vyhlášena.

Po mnoha upozorněních ze strany obce, aby se nesplachovaly do záchodu vlhčené ubrousky, se chování některých obyvatel vůbec nezměnilo. Vznikly tak další náklady
na opravy zadřených a jinak poškozených čerpadel a tyto
náklady obec musí v souladu s podmínkami dotace promítnout bohužel do ceny stočného. Bude záležet jen na
nás občanech, jaká bude cena stočného.

Chodník od obecního úřadu ke škole
V nejbližší době budou zahájeny práce na chodníku od
obecního úřadu ke školní zahradě. Stavební práce budou
provádět obecní zaměstnanci.
Lípa napadená
drvopleněm

Komunitní centrum „liďák“
Po mnoha měsících bylo dokončeno výběrové řízení na
komunitní centrum. Do výběrového řízení se nakonec
přihlásily pouze 2 firmy a vysoutěžená cena byla opravdu astronomická. Dohromady za celý komplex by činila
80.000.000 Kč. Bohužel z důvodu nedostatku pracovních
sil na trhu se firmy výběrových řízení neúčastní vůbec
nebo nabízejí ceny, které jsou velmi přemrštěné. Zastupitelstvo na svém srpnovém zasedání jednomyslně odsouhlasilo zrušení veřejné zakázky. Přidělená dotace se
tak čerpat vůbec nebude. Bylo by totiž velmi nerozumné
obec zadlužit 50milionovým úvěrem, který by bylo nutno
vzít na dofinancování celého komplexu. Podmínkou dotace bylo právě dobudování celého komplexu. Zastupitelstvo naproti tomu odsouhlasilo vybudování a rozšíření
sociálního zázemí v „liďáku“ a následnou přístavbu pouze
společenského sálu. Vedení obce se bude snažit hledat
finance z jiných dotačních programů mimo oblast sociálních služeb, jejichž podmínky jsou aktuálně pro hospodaření naší obce neakceptovatelné. Stavební práce tak díky
tomu budou zahájeny se zpožděním a v menším rozsahu.

Nezapomeňme na čipování pejsků
Od 1. ledna 2020 začne platit povinnost označit svého psa mikročipem.
Tento úkon běžně provádí Váš zvěrolékař a je nezbytně nutný k tomu, aby
mohlo být považováno za platné očkování proti vzteklině právě u Vašeho čtyřnohého přítele. Výjimku mají
pouze starší psi a to tehdy, budou-li
označeni jasně čitelným tetováním,
které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Značení mikročipem
je podobné jako samotné očkování,
není se tedy třeba ničeho bát.
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Cyklostezka do Vranovic
V současné době provádí
obecní zaměstnanci práce na
podkladu nové cyklostezky od
posledního domu v Přibicích
směrem na Vranovice. Trasa
cyklostezky čekala na dokončení pozemkových úprav.
V polovině října se již dostanete po novém asfaltovém povrchu bezpečně z Přibic až do
Vranovic.

Práce na stezce
směr Vranovice

Oprava kříže u kostela
V současné době probíhá
oprava kříže u kostela. Odborná kamenická firma Nečesal –
Zmeškal provedla vybroušení
zašlého povrchu a obnovila
písmo. Celá žulová část dostala také impregnační nátěr.
Umělecký kovář Pavel Valášek
ve své dílně dokončuje kříž
s Kristem, který bude v nejbližší době umístěn místo
původního rozpadajícího se
žulového kříže.

Vybroušení zašlého
povrchu
a obnova písma

Závlahy na hřišti
Díky dotaci od Jihomoravského kraje probíhají v těchto
dnech opravy závlah na hřišti TJ Přibice. Na závlahu bude
využita nádrž na vodu a nové technologie tak, aby došlo
k úspoře vody a každá kapka se dostala tam, kde jí je nejvíce potřeba.

Obecní hostinec opět v provozu
Čipování pejsků

Od poloviny prázdnin nám funguje obecní hostinec.
Nově ho provozuje paní Jílková se svou rodinou. Výbornou pizzu, kterou pekli ve Vranovicích, tak nově pečou
u nás.
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Zamyšlení – vážně je člověk
inteligentní stvoření?
Naše hřiště se chlubilo do poloviny srpna nejlepším trávníkem v širokém okolí. Co asi bylo příčinou
toho, že někdo vezme konev Roundupu a projde se s ní v noci po hřišti? Nedokázal si tento jedinec najít

lepší využití svého času nebo se jen
potřeboval pomstít našim sportovcům? Vše se přece dá řešit i jinak,
než poškozovat veřejný majetek.
Jiný jedinec si zase asi potřeboval
zkrášlit svou zahrádku na úkor nás
všech. V tomto případě vytrhl třeba
červenolistý buk u Apoštolky. Kam
to spějeme?

Vytrhané rostliny u Apoštolky

Zničený trávník na hřišti

Kultura v obci
Tradiční
krojované hody
Ve dnech 22. a 23. června se
uskutečnily tradiční krojované hody. Hody začaly tradičně sobotním zvaním po
vesnici s kapelou. Večer hrála
k tanci a poslechu dechová
hudba Túfaranka. Hodový
večer se rozjel excelentně,
ale bohužel jej předčasně
ukončil velmi silný déšť,
kdy během noci napršelo u
nás nevídaných 60 milimetrů srážek. Neděle byla pod
taktovkou dechové hudby
Dambořanka. Vedla se v poklidnějším tempu, a i počasí
bylo mnohem vstřícnější.
Kdo přišel, nelitoval. Stárci
připravili skvělou zábavu.
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Tradiční krojované hody
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Přeteklo už hodně vody
a jsou tu opět ,,OSMÉ BABSKÉ HODY“
Osm párů bab dalo hlavy dohromady,
a růžičky namotaly, i lístky na tombolu ruličkovaly.
Aby byla tombola bohatá, svlékali sponzoři i gaťata.
Přispěli nám krásnými dary a my jim ze srdce upřímně
děkovaly.
Poté přišla práce nejtěžší, a to vymyslet půlnočko,
které oko diváka rozesměje a potěší.
Pot nám tekl po čele, ale byly jsme stále veselé,
snad se nám to povedlo a hosty z lavic nadzvedlo.
Ani jsme se nenadály a už pro kroje uháněly.
Stavěla se retro májka ala reprák a sluchátka.
A už je to tu, máme tady sobotu. Oblečeme si tu krásu –
naškrobené suknice a ve dvanáct sraz na place.
Přijela nám Pivoňka a zahrála nám pochod.

Baby jsme krásně sladěné, tak panáka rumu
a můžeme dát odchod.
Prošly jsme celé Přibice, kapela nám krásně hrála.
Večer bude veselice a nám se po vínku barví do růžova líce.
Slunce pálí, počasí je tropické, ani to nás neodradí a brázdíme ulice přibické.
A když slunce zapadá, průvodem si jdeme hrdě, makaly
jsme na všem tvrdě.
A přibičtí štramáci, to jsou přece naši mužáci.
Zazpívali krásné písně, vážíme si jejich přízně.
Protože jsme holky vděčné, darovaly jsme jim sólo nekonečné.
Zábava se vydařila, hospůdka se zaplnila.
Na place nebylo místečka a nám po půlnočku ukápla
i slzička.
Osmé babské hody už jsou za námi, děkujeme,
že jsme mohly být s Vámi.
Vaše přibické baby

Stárky na place

Stárky u kostela

Stárky v kostele s P. Jaroslavem Sojkou
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Vstup na plac a májka
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Z Přibic na konec světa
aneb Eliška jede vyhrát Světový taneční pohár
Asi to znáte každý, s blížícím se létem vyvstává otázka, kam letos na rodinnou dovolenou. Toto velké
dilema u nás letos odpadlo první víkend v březnu,
kdy skupina klasického baletu brněnské taneční
školy Filiánek vyhrála Český pohár v klasickém baletu a děti postoupily na světové finále, které se letos konalo 28. června – 6. července v portugalském
městě Braga. A jsme u toho – proč na konec světa.
Není to jen vzdáleností od naší vísky (Přibice – Braga
cca 2 730 km), ale pro naše předky bylo Portugalsko
opravdu konec světa, tedy až do doby, kdy Kryštof
Kolumbus objevil bramborová pole za Atlantikem.
Po týdnech tréninků se blíží červen a s ním i datum
odjezdu. Doma se nám tvoří hromada věcí, které
potřebujete na 11denní výlet napříč Evropou doplněné běžnými věcmi, které baletka potřebuje k životu. A to máte: kostým, sponky, piškoty, vlasové
gely, vosky, náhradní punčocháče, náhradní sponky, gumičky do vlasů, čelenky v národních barvách,
brože, pentle. A také věci, které potřebuje k životu
fandící rodič: českou vlajku, český dres (jedno jaký
sport). Dále to jsou různé předměty, o kterých si
zbytek asi 160 účastníků oprávněně myslí, že jim
je nevezmou do letadel. Protože jedeme autem,
na hromadě se objevují improvizované žerdě na
vlajky, objemné kostýmy tanečních kolegyň a pár
jiných drobností.
Je pondělí 24. června. Přibice se vzpamatovávají
z hodové zábavy a my přesouváme několik dní chystanou hromadu věcí do kufru auta. V poledne jsou
všechny předměty pečlivě naskládány a my uháníme, co nám D1 dovolí, nikoli však směr Pálava, ale
směr Rozvadov – přes Německo, Francii, Španělsko
do Portugalska. Ve středu časně ráno máme za sebou cca 3 000 km a vystupujeme z auta u Atlantiku
na mysu Cabo da Roca, což je nejzápadnější pevninský bod Evropy a náš první cíl putování. Kocháme se
výhledem na nekonečný oceán. Přejíždíme do Lisabonského mořského akvária, které patří k největším
v Evropě a hurá do Unescem chráněné Évory. Následuje první nocleh na portugalském území. Évora je
starobylé město, kde se nachází několikakilometrový zbytek římského akvaduktu, který přiváděl vodu
z dalekých hor.
A už se nám blíží pátek a s ním slavnostní zahájení
celé taneční soutěže, takže „rychlý“ přesun přes studentské město Coimbra do soutěžního města Braga.
Zahájení je velkolepé – jak to umí asi jen Portugalci
a Španělé. Průvodu historickým centrem města se
účastní všech 53 států z celého světa, což je dohromady něco přes 20 000 účastníků a jejich doprovodu. Česká výprava čítající něco kolem 200 lidí se roz-
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Eliška v zadní řadě 4. zleva

Baletní vystoupení

hodně svou hlučností v davu neztrácí.
V sobotu se už naplno soutěží a dostavují se první
výsledky. Brněnský Filiánek získává první dvě medaile, a to bronzovou v sólovém baletu v kategorii mini
žákyně a stříbrnou v kategorii sóla mini žáků.
A je tady námi dlouho nejočekávanější neděle, nervozita stoupá, na vystoupení se chystá další žhavé
tělísko v ohni, a to skupina klasického baletu v kategorii mini, ve které tančí i naše Eliška.
V sále pro cca 2 000 diváků zakládáme české území
a netrpělivě čekáme, až to přijde. Sál potemněl, diváci nervózně posedávají na sedadlech. První jdou
Němci, jejich výkon přikoval do židlí úplně všechny,
po Němcích přišli domácí, pak Angličané, a Filiánek
z Brna. Běží 3 minuty, které rozhodují o výsledku celoroční práce. Sedíme tiše a trneme s každým pohybem na pódiu. Nespletou se, neupadne někdo, budou všichni, kde mají být, nezradí kostým? Je konec,
ozývá se potlesk a jásot. Děti byly šikovné, žádná pohroma se nestala. Své 3 minuty slávy mají za sebou.
Co na to porota?
Vystoupení ostatních už skoro nevnímáme, jen bystříme, když nastupuje druhá česká škola olomoucká
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Tarantela, samozřejmě držíme palce i jim, ale pevně
věříme, že skončí za námi. Nervozita v sále by se dala
krájet, je tu vyhlášení výsledků.
3. místo nejsme, získávají ho Němci
2. místo taky ne, to mají domácí Portugalci
1. místo Němci, co zahajovali blok
Kontrolujeme výsledky a zjišťujeme, že jsme na
5. místě. Po chvilce zklamání přichází oslava, naše

děti jsou 5. nejlepší na světě, to je přeci úspěch hodný oslavy.
Asi za hodinu po našem vystoupení přichází zpráva z druhého sálu: Taneční škola Filiánek získává
Zlatou medaili v kategorii skupinový balet starší
žáci. Oslava propuká naplno, nesmíme přeci urazit
patrona vítězství. Byl to moc krásný zážitek a celkem
i s výlety jsme urazili 7 500 km.

Karel Nekola

Průvod ve městě Braga

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 17. 6. 2019
76/7/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
77/7/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli
zápisu Ing. Ondřeje Malinovského a Ilonu Ruinerovou.
78/7/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1644/50 o
výměře 7 m2 v k. ú. Přibice pro manžele XXX, za
cenu 500 Kč/m2.
79/7/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
z důvodu pozemkových úprav zrušení již podepsaných kupních smluv a vyhotovení nových smluv
po zpracování změny parcelního čísla v kupních
smlouvách na prodej pozemků v k. ú. Přibice z dosavadního parcelního čísla p. č. 1663/16 na p. č.
3026 a z p. č. 1664/110 na p. č. 3038.
80/7/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření směnné smlouvy na směnu obecního pozemku v k. ú. Přibice p. č. 3429 o výměře 8 822 m2
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za soukromé pozemky p. č. 3312 o výměře 37 m2
a p. č. 3313 o výměře 3 255 m2 s doplatkem ve výši
120.000,- Kč ve prospěch obce.
81/7/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření směnné smlouvy na směnu obecního pozemku v k. ú. Přibice p. č. 1551/2 o výměře 361 m2
za soukromý pozemek p. č. 4271 o výměře 3767 m2
bez doplatku.
82/7/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.
č. 3462 o výměře 446 m2 (původní parcelní číslo
1530/19) v k. ú. Přibice za cenu stanovenou a uhrazenou dle kupní smlouvy ze dne 13.1.2014 - kupující XXX.
83/7/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti pro umístění a
provozování komunikačního vedení a zařízení na
pozemcích 1631/4, 1631/2 a st. 351 v k. ú. Přibice
s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s.
84/7/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2019.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 28. 8. 2019
85/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
86/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli
zápisu Věru Fickovou a Václava Valáška.
87/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
kupní smlouvu na pořízení pozemku p. č. st. 500/1
o výměře 132 m2 v k. ú. Přibice za cenu 500,- Kč/
m2.
88/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
záměr prodeje pozemků p. č. 1712/137 o výměře 8
m2 a 1712/138 o výměře 7 m2 v k. ú. Přibice.
89/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
záměr prodeje pozemků p. č. 1664/74 o výměře
156 m2, 1664/75 o výměře 150 m2, p. č. 1664/76 o
výměře 174 m2 a 1664/77 o výměře 176 m2 v k. ú.
Přibice.
90/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 1644/10 o výměře
330 m2 v k. ú. Přibice.
91/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/6 o výměře
do 100 m2 v k. ú. Přibice.
92/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
záměr směny pozemků p. č. 2811 o výměře 453 m2
a 1552/7 o výměře 249 m2 v k. ú. Přibice.
93/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu č. JMK 058403/19/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Naše
stromy 2019“ ve výši 50.000,- Kč.

94/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice:
1) Schvaluje uzavření příkazní smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti Ing. Martinou Miklendovou (IČ: 74353128)
dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, kterou
si Obecní úřad Přibice zajistí splnění kvalifikačních
požadavků na výkon územně plánovací činnosti při
pořizování změny č. 1 územního plánu Přibice.
2) Rozhodlo, že nebude dále požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci změny č. 1 územního
plánu Přibice dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) tedy Městském
úřadu Pohořelice.
95/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice ruší veřejnou zakázku s názvem Polyfunkční centrum Přibice
z důvodu nedostatku finančních prostředků.
96/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
provedení stavebních úprav lidového domu ve zúženém rozsahu za účelem rozšíření sociálního zařízení a přístavby sálu.
97/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
výsledek výběrového řízení na akci „Komunikace
Přibice 2019“ a schvaluje smlouvu o dílo s vítězným
uchazečem firmou Strabag a.s. za částku celkem vč.
DPH 1.259.905,- Kč.
98/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2019.
99/8/2019
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu č. 1030052010/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene.

Co znamená efektivně využitá popelnice?
Efektivně využitá popelnice je ve
chvíli, kdy v ní nekončí odpad, který
lze odevzdat k opětovnému využití,
tedy vytřídit. V efektivně využité popelnici tedy nenajdete PLAST, PAPÍR,
SKLO, PLECHOVKY, POUŽITELNÝ TEXTIL, JEDLÉ OLEJE A TUKY, ELEKTORZAŘÍZENÍ, BIO ODPAD, STAVEBNÍ
SUŤ, ZÁŘIVKY apod.

 Díky menší frekvenci přistavování popelnice můžete získat více
EKO bodů* a tím pádem vyšší
slevu z poplatku za odpad.
 Efektivní využívání popelnic vede
ke snížení prašnosti, spotřeby
pohonných hmot, opotřebování
vozovky a také snížení produkce
CO2.

Proč efektivně využívat popelnici? Co tedy patří do efektivně využité
Pokud všechen odpad, který v do- popelnice?
mácnosti máte, důkladně vytřídíte,
můžete přistavovat popelnici ke
svozu méně často – např. 1× za měsíc.
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Do efektivně naplněné popelnice
patří např.: popel z uhlí, použité hygienické pomůcky (např. zubní nit,
tampóny, vatové tyčinky, vlhčené

ubrousky atd.), běžné žárovky (NE
– LED žárovky, zářivky apod.), roztrhaný nepoužitelný textil a obuv,
trus masožravých zvířat, účtenky,
sáčky z vysavačů, silně znečištěné
obaly (mastný papír apod.).
• Pro získání EKO bodů za efektivní
využívání nádob a pytlů je nutné
mít vyplněný Odpadový dotazník
a potvrzenou Inventuru stanoviště ve svém odpadovém účtu.
Přihlášení do odpadového účtu
můžete provést na www.mojeodpadky.cz. Případné dotazy můžete směřovat na e-mail: kolektiv@
mojeodpadky.cz.

9

PŘIBICKÝZPRAVODAJ

10

PODZIM 2019

www.pribice.cz
pr

Informace ze ZŠ a MŠ
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda
a je zde nový školní rok.
O tom, jaké změny se chystají, co nového připravujeme pro žáky, jaké nabídneme kroužky, najdete na našich
webových stránkách www.skolapribice. Najdete zde veškeré vnitřní řády:
školy, družiny, jídelny a jiné zajímavé
věci. Školní rok byl slavnostně zahájen
2. září v 8 hodin společným setkáním
v tělocvičně. Po tomto společném zahájení se žáci odebrali do svých tříd,
kde byli přivítáni třídními učiteli a případně jim byly sděleny základní informace. Žáci odcházeli domů v 9 hodin.
Všechny administrativní úkony byly řešeny až 3. září – sešity, učebnice, seznamy pomůcek, rozvrhy. Už od pondělí
byla v provozu školní družina.
Do první třídy nastoupilo pět prvňáčků, třem žákům první třídy byl udělen
řádný odklad.
Pedagogický sbor se nemění, ve škole
nejsou žádné změny, pouze v MŠ nám
nastoupila po mateřské dovolené paní
učitelka Michaela Hrozová (Tesařová).
Nejdůležitější úkoly ve školním roce
2019/20:
- plnění standardů ve vzdělávání
- poradenství a péče o děti a žáky
- práce na projektech a grantových
projektech EU, MAS Podbrněnsko
- sledování dotačních projektů, příprava, žádosti, monitorovací zprávy
- dokončení projektu Šablony do
škol 1 a podání žádosti projektu Šablony 2
- pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště, spolupráce
s PPP Brno a s OSPODem Pohořelice a DDM Pohořelice
- pořádání akcí, při kterých se zapojí i
rodiče
- propagace práce školy
- možnost navštěvování kroužků
různého zaměření – sportovní, florbal, keramika aj.
- soustavně usilovat o dosažení optimálně výchovně vzdělávacích výsledků
- účinná prevence a dobrá spolupráce s rodiči

ČÍSLO 28

- prevence úrazovosti žáků
- společné informativní schůzky rodičů, Dny otevřených dveří
O prázdninách došlo v budově školy
ke značným úpravám, byly vymalovány prostory školky, chodby, kanceláří.
V kancelářích byly dány nové podlahy, byly uklizeny a roztříděny všechny
sklady.
Tímto bych chtěla poděkovat zřizovateli, zejména panu místostarostovi a
jeho zaměstnancům, kteří se podíleli
na značných opravách a malování. Velmi si pomoci vážíme.
V měsíci červenci proběhl ve škole příměstský tábor pro vybrané žáky ZŠ a
měl velmi pěknou odezvu. Žáci byli vybírání podle studijních výsledků a chování a byla to tak odměna za celoroční
práci ve škole. Žáci navštívili papouščí
farmu a objevovali krásu okolí Přibic,
dále odpočívali na koupališti v Hustopečích. Také proběhl příměstský tábor
florbalu v budově školy.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat svým kolegyním, všem zaměstnancům školy, protože oni přišli kdykoli během svého volna o prázdninách
pomoci s úklidem školy.
Velké díky bych vyslovila všem učitelkám a zaměstnancům za ochotu a
pěkný přístup k dětem, poděkovala
jim za jejich nápady, vstřícnost a obětavost. Všechny akce, které pořádáme,
je nejenom třeba uvážlivě naplánovat,
promyslet, uskutečnit, ale je zapotřebí vynaložit spoustu volného času, za
toto vše nejenom jim, ale i jejich rodinám velmi děkuji.

Cesta do mandloňových sadů

Výlet za účelem ochrany přírody

Naučná ornitologická stezka
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Pozorování papoušků

Přednáška o papoušcích

Děti na environmentálním táboře

Děti na environmentálním táboře

Třídění odpadu v praxi

Třídění odpadu – teorie
Marcela Mrkvicová, ředitelka ZŠ a MŠ

Dětský podzimní bazárek
Po docela úspěšném jarním dětském bazárku jsme
se v Klubu maminek rozhodly, že uspořádáme i bazárek podzimní. Ten se konal 7. září 2019 od 8 do 10
hodin v„liďáku“. Maminky, které chtěly prodat věci po
svých dětech, se musely dopředu registrovat a bylo
jim přiděleno číslo, kterým prodávané věci označily
a ty nám následně přinesly už v pátek do „liďáku“. Na
podzimní bazárek se registrovalo sice jen 8 maminek, ale bylo opravdu z čeho vybírat. Nakupujících
bylo oproti jarnímu bazárku daleko víc a chválili si
výběr oblečení i pro větší děti, ne jen pro miminka.
Po úspěšnosti dětského podzimního bazárku jsme se
rozhodly, že v půlce listopadu uděláme bazárek pro
dospělé a velké děti. O přesném datu Vás budeme informovat. Závěrem bychom chtěly poděkovat skvělému týmu, který se na organizaci bazárku podílel.

Bazárek v „liďáku“

Klára Macháčková a Verča Maršáková
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Druhá etapa výzkumu habánského pohřebiště v Přibicích
V termínu 12. až 30. srpna 2019 proběhla druhá etapa
antropologicko-archeologického výzkumu pohřebiště
novokřtěnců v Přibicích. Výzkum, který prováděli pracovníci a studenti Ústavu antropologie Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity, navázal na loňskou etapu, při které bylo objeveno a vyzvednuto 27 hrobových
situací a množství jednotlivých lidských kosterních pozůstatků. V letošním roce byla zkoumána plocha o velikosti cca 10 × 6 m, ležící západně od loňského odkryvu.
Na této ploše bylo odkryto a zdokumentováno více než
25 hrobových situací. Kostry byly uloženy až ve třech
vrstvách a mladší hroby často porušovaly ty starší. Zesnulí byli zpravidla ukládáni na záda s pažemi překříženými v oblasti hrudníku. Orientace zemřelých převážně
respektovala mírný sklon svahu na lokalitě a většina jich
byla uložena ve směru jih-sever. Některé (zejména dětské) hroby byly však orientovány i kolmo k ostatním ve
směru západ-východ. Hloubky hrobových jam se pohybovaly v rozmezí od 40 cm zejména u dětských hrobů až
do 150 cm. Většina koster se nacházela poměrně mělce
v hloubce 60 až 80 cm.
Ze zajímavostí letošní sezóny lze zmínit pohřeb dospělého jedince, který byl do hrobu uložen se dvěma dětmi.
Jedno leželo přímo v oblasti jeho prsou a druhé u jeho
nohou. Byla také objevena další část hromadného hrobu, která sousedila s loňským odkryvem. Na lebce jednoho jedince byly patrné pravděpodobné stopy sečného
poranění. Lebka bude podrobena dalším analýzám, a
pokud se přítomnost sečného poranění potvrdí, podpo-

řilo by to hypotézu, že hromadný hrob by mohl souviset s masakrem z roku 1620, po kterém bylo pohřbeno
71 osob, které byly zabity přímo při násilném přepadení
dvorce či následně podlehly svým zraněním. Co se týká
nálezů hmotné kultury, byly obdobné jako v minulé sezóně. Nalezeny byly pouze záponky z oděvů a špendlíky
což potvrzuje, že pohřební ritus novokřtěnské komunity
nebyl nijak okázalý či honosný.
Terénního výzkumu se kromě studentů antropologie
v průběhu druhého týdne aktivně zúčastnil pan Ing. Ján
Vajs z Liptovského Mikuláše. Je přímým potomkem habánů, kteří byli po roce 1622 vyhnáni z Moravy a usídlili
se na Slovensku a aktivně se zajímá o habánskou komunitu. Velmi ho zaujal loňský výzkum pohřebiště, který
zaznamenal v médiích a kontaktoval vedení výzkumu
s prosbou, zda by se mohl jeho další etapy zúčastnit.
Spolupráce při výzkumu byla velmi přínosná pro obě
strany a pomohla vytvořit nové kontakty s habánskou
komunitou na Slovensku.
Terénní část výzkumu byla pro tento rok uzavřena a vyzvednuté kosterní pozůstatky byly dopraveny do laboratoří Ústavu antropologie Masarykovy univerzity, kde
budou podrobeny dalším analýzám. Jejich výsledky by
mohly přinést nový pohled na život habánské komunity
v Přibicích a přispět tak dalším střípkem k odhalování historie těchto komunit na Moravě. V příštích letech bychom
rádi postupně odkryli celé pohřebiště. Další etapa terénního výzkumu by měla proběhnout v srpnu příštího roku.
Mgr. Tomáš Mořkovský

Práce na vykopávkách
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Historie domu č. p. 125 a 127
V minulém díle jsem skončil s vyprávěním o historii
tohoto domu v roce 1850, kdy dům koupila obec.
V tomto roce byl přednostou obce Jiří Koubek (pojem „starosta obce“ se začal používat až v roce 1885).
V říjnu roku 1850 příbuzný Jiřího Koubka, vídeňský
portrétista a historický malíř Tischer daroval našemu
kostelu velký obraz. Jedná se o vyobrazení sv. Jana
Nepomuckého a nad ním je Matka Boží v nebeské
záři. Tento obraz se v kostele nachází doposud.

údy bude, nemůže se nyní ještě říci, očekává se ale blahodějný užitek.

Ale zpět k domu. Hned po jeho koupi byl do tohoto
domu přestěhován obecní chudobinec, nebo se také
říkalo obecní pastouška. Chudobinec se sem přestěhoval z domu dnešního č. p. 136, který obec prodala
Josefu Brychtovi. V chudobinci bydleli nejchudší obyvatelé obce, kterým se říkalo almužníci. Ti měli povoleno v obci žebrat.

V roce 1880 se předsedou spolku stal Jan Sprinc a ve
výboru byli Václav Veleba, Václav Čermák a J. Koubek.
Vydavatelem zboží byl Jan Mahovský z Vranovic. Po
něm posledním vydavatelem zboží byl Jan Valášek
z Přibic. Spolek ukončil činnost v roce 1883.

V domě byla také zřízena obecní sýpka a obecní stodola. V domě se nacházela i tzv. býkovna, kde byli
ustájeni obecní býk, obecní kozel a obecní kanec.
Tato hospodářská zvířata měla obec po jednom anebo i více kusech a staral se o ně obecní pastýř. Na jejich krmení měla obec vlastní seno a jetel. Jetel se na
panství Židlochovice začal pěstovat na počátku 19.
století. Slámu a ostatní krmení obec kupovala. Prvními obecními pastýři, kteří v tomto domě i s rodinami bydleli, byl Jakub Paar z Hajan a František Hörschl
z Babic u Rosic.
V roce 1871 vznikl v Přibicích Živnostenský spolek
Včela, který se dohodl s obcí na zřízení obchodu a
bytu pro vydavatele zboží v tomto domě. Spolek
uhradil všechny výdaje spojené se zřízením obchodu
a bytu a obci platil nájemné, které se pohybovalo kolem 26 zl. ročně. Prvním předsedou spolku byl Jakub
Procházka.
Řídící učitel obecné školy Přibice Václav Roháček o
spolku do kroniky obce zapsal: „Účel toho spolku jest,
údům pokrmy a nápoje, látky k oděvu a k nářadí, vůbec všeho, čehož k živobytí a živnosti potřeba jest poskytovati co možno nejlaciněji a dobré jakosti. Prodávat
se smí jen členům za hotové a i na úvěr do výšky sumy,
kterouž úd za spolkem má.

Po stvrzení stanov dne 20. března před svátky Velikonočními se začalo prodávati. Čert spolky začal, proto nemají
dlouhého trvání, ze začátku se chlubil, pak zeslábnul, až
konečně prasknul. Od zařízení toho spolku začala kořalka, ten pekelný nápoj panovati a ožralství se v osadě ke
zkáze obyvatelů rozmnožilo.“

V roce 1873 je v účtech obce o domu č. p. 37 uvedeno: „Stavení náleží z předu ze sýpky a na dvoře z bydliště
obecního sluhy, z prostranného dvora a z nových vystavených chlívků“ Obec v tomto období, kromě prostor
na obchod živnostenského spolku, pronajímala také
obecní sýpku v tomto domě za roční nájemné 25 zl.
V roce 1873 se obecním pastýřem stal Josef Cinkuš
z Přibic a jeho pomocníkem byl František Sládek z Radostic. Oba bydleli s rodinami v bytech po předchozích pastevcích. V bytě pro obecního sluhu bydlel Jan
Paar s rodinou, který byl synem Jakuba Paara.
V roce 1876 pošli oba obecní býci na sněť slezinnou a
obec utrpěla škodu 300 zl.
Kolem roku 1880 se obecnímu chudobinci začalo říkat obecní špitál, a to z toho důvodu, že kromě nejchudších obyvatel Přibic v něm také žili invalidé nebo
těžce nemocní. Vybavení obecního špitálu bylo velmi
skromné.
Pokračování příště…
František Veleba ml.

Každý úd toho spolku musil buďto najednou nebo částečně v lhůtách 10 zl. přispívati. Spolek řídí výbor. Výbor
vyvolil: předsedu, místopředsedu, účetníka a jednatele.
Povinnosti jednoho každého jsou k dočtení ve stanovách, které pod čís. 4 719 od místodržitelství dne
17.3.1871 potvrzeny byly. Jak užitečný spolek ten pro
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INZERCE - REKLAMA

OZNÁMENÍ
MUDr. Hana Krchňavá oznamuje,
že od 1. října 2019 bude přerušen provoz
gynekologické ambulance ve Vranovicích.
Zdravotní péče bude zabezpečena na
gynekologické ambulanci v Židlochovicích, budova polikliniky, nám. Míru 149.
V případě, že budete chtít změnit svého
ošetřujícího lékaře, informujte nás, prosím,
telefonicky na 519 433 212 (547 231 022).
Zdravotnickou dokumentaci si vyžádá nově
registrující lékař.
Aktuální informace:
www.poliklinika-zidlochovice.cz

ČÍSLO 28

15

PŘIBICKÝZPRAVODAJ

Společenská rubrika za období
27.5.2019 – 25.8.2019
Životní jubilea:

věk

Ladislav Kouřil

70

Narodili se:
Nela Kremzová

Plánované akce
podzim 2019
22. září 2019
Dětské atletické odpoledne

František Sehnalík

Jaroslav Prokeš

70

Jana Lásková

75

Marie Vondráková

91

Zdeněk Karásek

70

Petr Hamerník

85

Růžena Kolegarová

75

Navždy nás opustili:

30. listopadu 2019

Vilém Skoupý

70

Jaroslav Böhm

Věra Rujzlová

94

Václav Janíček

Adventní jarmark
+ Rozsvícení vánočního stromu

Daniel Belán
listopad 2019
Lampionový průvod

Paní Marie Vondráková
oslavila v červenci 91 let

Marie Vondráková 91 let

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 25.11.2019. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Toto číslo vyšlo v Přibicích 13.09.2019 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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