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Slovo starosty
Vážení občané,
Přibice byly v minulých dnech opět v hledáčku kamer České televize, protože naši obec sužují v nebývalém rozsahu
dlouhodobá sucha. Právě pro občany takových obcí, jako
jsou Přibice, připravil státní fond životního prostředí dotace na nádrže pro zadržování dešťové vody ze střech domů.
Více informací o těchto dotacích je v samostatném článku.
Díky suchu vysychají studny, prohloubeny byly zatím obecní studny na Svobodném Hájku a na hřbitově, pracuje se na
studni u horní autobusové zastávky. I v minulých měsících
pokračovalo zvelebování naší obce. Podařilo se upravit prostranství před vojenskými bytovkami, dokončil se vodovod
na Svobodném Hájku. Obec pořídila dalšího pomocníka
– starší nakladač UNC za 400 000,- Kč. Podařilo se upravit
prostranství před vojenskými bytovkami, dokončil se vodovod na Svobodném Hájku. Byla provedena náročná oprava
vodovodu před školou. Provádí se výměna vodovodu ve Sliníku. Započalo se s opravami chodníku směrem od hlavní
silnice do ulice Těšiny. Provedla se výsadba stromů a keřů po

obci a spousta další práce. Ale rozhodně nemůžeme říci, že
by nebylo dále co dělat. No a když je hodně práce, musí být
také zábava. Tou největší kulturní a společenskou akcí v naší
obci budou zanedlouho tradiční krojované hody, na které
jste všichni srdečně zváni.
Váš starosta
Miroslav Effenberger

Nová opěrná zídka s výsadbou u sklepa

Nejoblíbenější závěr Dne dětí s hasiči
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Natáčení ČT v Přibicích
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Stavební činnost v obci
Svobodný Hájek
V průběhu jara byly dokončeny stavební práce na Svobodném Hájku, a to přípojky kanalizace a hlavní vodovodní řad.
Vše se provádělo opět svépomocí, dodávku materiálu na
vodovod zabezpečil přímo VaK Hustopeče a odborné vodařské práce byly v podání mistrů pana Špačka a pana Renče.
Obec tímto ušetřila velmi výrazným způsobem. Za postupně
uspořené finanční prostředky došlo k nákupu více jak dvou
desítek hektarů zemědělských pozemků a byl pořízen také
materiál na opravy chodníků, které budou trvale pokračovat.

ly. Z důvodu velmi problematického přístupu právě v těchto
místech bylo nakonec s vedením VaK Hustopeče dohodnuto, že se před domem nad školou vodovod úplně přerušil.
Nově se vodovod vybudoval „obchvatem“ v místech chodníku. Po položení nové části vodovodu obecní zaměstnanci
položili v těchto místech nový chodník.
Ve Sliníku: Vedení obce vyjednalo pro obec další bezplatnou
výměnu vodovodního řadu v lokalitě Sliník a části ulice Těšina. Celkem se vyměnilo 267 metrů téměř sedmdesát let starého, značně zkorodovaného litinového potrubí. Na tomto
úseku docházelo velmi často k poruchám. Další úsek, který
se bude obec snažit vyjednat pro příští rok v rámci výměny,
bude od obecního úřadu k hasičce.

Vodovod Svobodný Hájek

Opravy kanalizace na ulici ke hřišti
Na ulici Ke hřišti došlo na dvou místech k propadu kanalizace. Na jaře se podařilo poruchy opravit vlastními silami
zaměstnanců obecního úřadu. Do budoucna je tato lokalita
více riziková a bude nutno za pár let kanalizaci v těchto místech prakticky vyměnit za novou.
Oprava vodovodu v Těšině

Opravy vodovodu

Oprava vodovodu v Těšině

Před školou: V období silných mrazů došlo k vážné poruše
hlavního vodovodního řadu pod schodištěm do budovy ško-

Prohloubená studna na hřbitově

Oprava vodovodu u školy – nový chodník, nová výsadba

Rekonstrukce prostranství před vojenskými
bytovkami
Oprava vodovodu ve Sliníku
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Oprava vodovodu
před školou

V minulých měsících byla dokončena rekonstrukce prostranství před vojenskými bytovkami. Byly zde provedeny úpravy
odvodů dešťové vody a dešťové kanalizace. Dále byla polo-
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žena zámková dlažba do vjezdů k bytovkám a provedeny
terénní úpravy. Vše opět svépomocí.

k horní autobusové zastávce. Nově se chodníky budují tak,
aby bylo možno provádět jejich zejména zimní údržbu prostřednictvím komunální techniky. Stavební činnost provádí
obec opět svépomocí.

Prostranství u bytovek

Chodník v Těšině
před rekonstrukcí

Nový chodník z hlavní ulice
do Těšiny

Úprava prostranství u bytovek

Uvítací cedule
Na začátku obce ve směru od Vranovic a Pohořelic byly instalovány uvítací cedule se znakem obce Přibice. Tyto doplní
stávající oblíbené informační cedule, ze kterých se projíždějící dozvědí o nejbližší kulturní akci v obci.

Stavba zdi u Kociolkového

Opěrná zídka u sklepa před kostelem
Chodníky
Nyní přišla na řadu kompletní rekonstrukce chodníku od
hlavní silnice do ulice Těšina, dále směrem k lokálce. U domu
rodiny Kociolkových byla vystavena kamenná opěrná zeď.
Následně se zrekonstruuje i chodník od lokálky směrem

Nová opěrná zeď u Kociolkového
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Poté, co dostatečně slehla zem v místě vykopaného pařezu
po usychajícím akátu u kostela, došlo na dostavbu další části
opěrné zídky, tentokrát vpravo od vstupu do sklepa u kostela. V tomto místě byla provedena rovněž výsadba zeleně.

Nakvétající levandule u kostela
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Majetkoprávní transakce v obci
Areál fary
Obec Přibice se stala po zdlouhavém
vyjednávání vlastníkem celého areálu bývalé fary. Učinil se tak velký krok
pro možnost přístavby a přestavby
stávajícího „Liďáku“ na multifunkční
komunitní centrum se sálem. Obec
celý areál fary vyměnila s farností za 15
hektarů zemědělské půdy. Vyjednávání s církví, zejména s biskupstvím, bylo
více než složité. I když v loňském roce
byla dohodnuta s farní radou a panem
děkanem směna za 3 stavební pozemky ve Svobodném Hájku a 2 hektary
zemědělské půdy, nakonec tuto variantu biskupství odmítlo, přestože se
dva měsíce tvářilo, jakože je vše domluveno. Další odsouhlasenou variantou bylo, že za areál fary dostane biskupství 15 hektarů zemědělské půdy.
Následně přišel pokyn z biskupství,
že by to mělo být alespoň 17 hektarů.
Toto již vedení obce odmítlo. Následně se vyjednávalo dále a bylo nakonec
dohodnuto 15 hektarů polností. Nicméně těsně před podpisem smlouvy
přišel další pokyn, aby obec přidala
ještě „nějakou“ budovu…. Opakovaně
se ukázalo, že to, co se ráno domluvi-

lo, to odpoledne neplatilo. Požadavky
biskupství neúměrně rostly. Nakonec
proti sobě stálo na jedné straně biskupství a na druhé straně obec s farní
radou a panem děkanem. Po velmi
zdlouhavém a ostrém vyjednávání nakonec biskupství přistoupilo právě na
variantu směny areálu fary za 15 hektarů zemědělské půdy. Za úvahu stojí
zamyšlení, zda vedení církve prostřednictvím biskupství nestaví hromadění
majetku nad zájmy farníků – občanů
a celé naší obce, která každoročně přispívá na opravy kostela a v poslední
době výrazně investovala do zvelebování veřejného prostranství právě
u přibického kostela. Farnímu společenství vždy byl, je a bude k dispozici
veškerý obecní majetek od bezplatného zapůjčení lavic pro různé slavnosti
až po zapůjčení prostor v budově školy
nebo obecního úřadu k různým příležitostem a podobně. Velice rád bych
poděkoval a vyzdvihl práci přibické
farní rady a našeho pana faráře za
ochotu a vstřícnost vůči naší obci. Díky
vzájemné spolupráci s obcí bylo konečné vyjednávání s brněnským biskupstvím završeno dohodou. Podařilo

se nakonec zajistit maximálně vhodné
místo pro komunitní centrum se sálem, které v obci chybí. Navíc se počítá s umístěním bytového domu pro
seniory v severní části areálu fary. Nyní
se již vyřizují podklady pro demolici
budov staré fary a staré školy. Studie,
jak bude centrum obce vypadat v budoucnu, je uveřejněna na webových
stránkách obce v oddíle „Investice“.

Zemědělské pozemky
Obec v poslední době vykoupila
díky velmi dobré finanční situaci cca
30 hektarů polností, tyto pozemky
obec potřebuje zejména na rozšíření
polních cest, remízů, větrolamů či biokoridorů, aby se zamezilo degradaci
zemědělské půdy v okolí naší obce.

Zahrádkářská kolonie
Obec pokračuje ve výkupu pozemků
v bývalé zahrádkářské kolonii u jezera.
Současné zahrádky jsou totiž umístěny napříč přes několik parcel různých
vlastníků a situace je zde těžko řešitelná. Proto se do vypořádání této lokality vložila obec.

Osvětová činnost v obci
Naše stromy 2017
Díky úspěšně podpořenému dotačnímu projektu se v rámci akce naše stromy 2017 má obec nyní opět více zeleně. Celá akce se uskutečnila ve čtvrtek
18. května. Program byl zahájen v 8 hodin ve škole výukou o stromech a dřevi-

Štěpkování
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nách, do které se mohl zapojit kdokoliv
z řad široké veřejnosti. Následně jsme
společně se žáky základní a mateřské
školy a veřejnosti v rámci terénní akce
poznávali stromy v naší obci. Nechybělo
ani pásmo básniček a písniček na téma
„stromy“. U dětského hřiště nad knihov-

nou byla připravena ukázka štěpkování
odpadu vzniklého z ořezu dřevin a jeho
zpětného využití jako mulčovacího
materiálu do nových výsadeb. Vedení
obce potěšil zájem občanů o návrhy na
umístění jednotlivých stromů a nutno
podotknout, že stromy byly nakonec

Výsadba stromů u kostela
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vysazeny za spolupráce žáků školy, zaměstnanců obce a veřejnosti na všechny
obecní pozemky, které byly veřejností
navrženy k osázení. Podmínkou dotace
bylo vysázení 20ti stromů a 400 keřů. Nakonec však díky registraci obce v Agro

Počítání stáří stromů

Tuřany, jako velkoodběratele, bylo využito cca 30% slevy na nákup dřevin.
Rozpočet akce mírně přesáhl 70 000,Kč, z nichž 50 000,- uhradí Jihomoravský
kraj. Nakonec bylo vysazeno celkem po
obci 38 stromů a u dětských hřišť 400

Výsadba stromů žáky
základní školy

Výsadba stromů dětmi z mateřské školky

keřů buxusu. Nejvíce se vysadilo lip, a to
16 kusů. Vysazeny byly také borovice, tulipánovníky, jinany, hloh, cedry, sekvoje,
červené kaštany a jerlín. Bylo nádherné
pozorovat děti, s jakou chutí se vrhly na
výsadbu.

Výsadba stromů žáky
základní školy

Výsadba buxusů kolem
dětského hřiště nad
knihovnou

Výsadba stromů směrem na Pohořelice

Kultura v obci
Zabíjačka na place
Tradičně se na place konala zabíjačka. Účast byla opět hojná a každý si pochutnal na specialitách. Kromě zabíjačkové
polévky, ovaru nebo pečených vrabců byly k dispozici i další
pochoutky. Každého zahřál svařák. S harmonikářem Slávkem se zpívaly písničky a bylo veselo.

Zabíjačka na place

ČÍSLO 19*
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Posezení u cimbálu
V sobotu 22. dubna se uskutečnilo posezení u cimbálu. Kromě přibických mužáků vystoupil i mužský pěvecký sbor Lanštorfčané z Ladné. Hrála cimbálová muzika Ponava. Návštěvnost byla hojná a atmosféra vynikající.

ské výrobky, různé ruční výrobky. Umělecký kovář předvedl
výrobu dekoračních předmětů. Pořídit se dalo třeba koření
a mnoho dalších zajímavých věcí. Pro děti byly připraveny
dva skákací hrady. U sklepa před kostelem probíhala ochutnávka vín. Počasí přálo a akce se vydařila.

Sazenice muškátů
Zpěváci

Před sklepem
Cimbálová muzika Ponava

Jarmark
V sobotu 29. dubna se konal na place opět jarní jarmark.
Občané si mohli pořídit přísady zeleniny a další zahradnické produkty. Nechybělo výborné pečivo z pekárny, cukrář-

Prodej přísady

Ochutnávka vín u sklepa

Pálení čarodějnic
Kupující na jarmarku
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V neděli 30. dubna se uskutečnilo na hřišti TJ Přibice pálení čarodějnic. Děti ze školy a školy si po absolvování soutěží
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opekly špekáčky. Počasí opět přálo a nikomu se nechtělo
domů.

zpívali mnoho lidových písniček za doprovodu dětské cimbálové muziky Šatava pod vedením pana učitele Ivo Farkaše.

Plnění soutěžních úkolů

Den matek
V neděli 14. května se uskutečnila v Lidovém domě oslava
Dne matek. Akce byla rozdělena na dvě části. První byla v režii školy a pro maminky žáků bylo připraveno vystoupení ve
stylu „Šlapeto“. Velký dík zde patří paním učitelkám a paní ředitelce za přípravu pěkného vystoupení. Druhá část oslavy –
pro babičky - byla v režii obce. Pro seniorky bylo připraveno
opět vystoupení žáků školy. Následně si všichni společně za-

Tomáš Hangya –
sólo Holubí dům

Starosta rozdává růže

Maminky a babičky na vystoupení dětí

Den dětí
Zaplněný sál Lidového domu

V sobotu 3. června se na hřišti uskutečnil Den dětí. Děti absolvovaly 12 soutěží, za které dostaly sladkou odměnu. Děti
se mohly projet například v závodním autě nebo čtyřkolce.
Někteří si na svůj obličej nechali namalovat různé kresby
nebo absolvovali krátký let helikoptérou. Největším lákadlem však bylo opět hasičské vozidlo. Suchý tak zůstal málokdo.
Miroslav Effenberger

Dětská cimbálka

Malování na obličej

Vystoupení dětí
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Soutěžící na hřišti
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Ohlédnutí za 36. výstavou vín
Jak všichni víte, v sobotu 20. května
2017 se u nás v Přibicích uskutečnila již 36. tradiční výstava vín. Mnozí
z našich přibických občanů se této
výstavy zúčastnili, a ti mohou sami
posoudit, jaká ta výstava byla. Ale
většina našich občanů se výstavy nezúčastnila, a proto mi dovolte, abych
vám o ní poskytl touto formou několik informací.
Důsledně a na úrovni připravit výstavu vín vyžaduje velké pracovní úsilí od
celého výstavního výboru. Možná si
někteří ani neuvědomujete, kolik času
musí členové výstavního výboru přípravě a provedení takové výstavy vín
věnovat nejen po stránce administrativní, ale i po stránce manuální práce,
a to ve svém volném čase a samozřejmě zdarma. Možná vás v některém dalším čísle našeho zpravodaje podrobně
seznámím s tím, co všechno je třeba
zabezpečit a udělat před výstavou,
v průběhu výstavy a po výstavě, aby
se tato akce mohla uskutečnit.
Nyní k samotné výstavě. Celkový počet vzorků dodaných na naši výstavu
byl 432. Tyto vzorky nám výměnným
způsobem poskytly ZO ČZS, vinařské
spolky a hlavně vinaři z Ivaně, Křepic,
Miroslavi, Nosislavi, Pasohlávek, Pohořelic, Popic, Pouzdřan, Přísnotic, Starovic, Uherčic, Velkých Němčic, Vranovic,
Žabčic a samozřejmě vinaři od nás
z Přibic. No a my musíme zase stejný
počet vzorků dodat od přibických vinařů do uvedených obcí na jejich výstavy, což je mnohdy velmi složité. Ale
jinak to nejde. Pokud chceme, aby
tyto výstavy nezanikly, musíme vzorky vín zajišťovat tímto způsobem, aby
bylo co vystavovat. Proto si v ZO ČZS
Přibice velmi vážíme každého vinaře,
který nám poskytne vzorky nejen na
naši výstavu, ale i na výstavy do obcí,
které poskytují vzorky nám. Všem přibickým vinařům za tuto jejich nezištnou podporu a pomoc děkujeme.
Zahájení 36. výstavy v Přibicích a předání cen se zúčastnili senátor Ing. Jan
Hajda a starosta obce Přibice Ing. Miroslav Effenberger. Zahájení výstavy
a předání cen organizoval a modero-
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val předseda výstavního výboru pan • Dornfelder od vinaře Miloše Šabaty
Martin Ferkovič.
z Velkých Němčic
Na výstavě byla oceněna některá vína • Cabernet Sauvignon od vinaře Jana
titulem „Šampion výstavy“. Titulem
Vybírala z Vranovic
„Šampion mladého bílého vína“ bylo • Zweigeltrebe od vinaře Jana Vybíraohodnoceno víno Ryzlink vlašský od
la z Vranovic
vinaře Břetislava Ludvíka z Přísnotic, • Svatovavřinecké od vinaře Jana Vykteré bylo ohodnoceno 19,3 body.
bírala z Přibic
Ze starých bílých vín se „Šampionem • Cabernet Morávia od vinaře Bohuvýstavy“ stalo Rulandské bílé ročník
slava Furcha z Uherčic
2015 ze společnosti Merlon a.s. Žabči- • Neuburské od vinaře Jiřího Kozla
ce, které získalo rovněž 19,3 bodu.
z Vranovic
Z červených mladých vín získalo titul • Müller Thurgau od vinaře Vladimíra
„Šampion“ víno odrůdy Frankovka
Ruibara z Miroslavi
vinaře Bc. Jana Šátka z Uherčic, které • Rulandské šedé od vinaře Josefa
bylo ohodnoceno 19,3 body. Ze staDudy z Přibic
rých červených vín se stalo „Šampi- • Tramín z vinařství Hordeum Uherčionem“ víno Modrý portugal ročník
ce
2015 s hodnocením taktéž 19,3 bodu • Pálava od vinaře Josefa Dudy z Přibic
od vinaře Antonína Vintrlíka z Křepic.
• Sauvignon od vinaře Jiřího Košíčka
Cenu senátora za nejlepší mladé čerz Vranovic
vené víno získalo Svatovavřinecké • Ryzlink rýnský od vinaře Jana Vybíravíno od vinaře Jana Vybírala z Přibic.
la z Vranovic
Cenu starosty obce
Přibice za nejlepší
mladé bílé víno získalo víno odrůdy
Pálava od vinaře
Josefa Dudy z Přibic. Dále byly vyhodnoceny vítězné
vzorky jednotlivých
odrůd mladých vín
takto:
• André od vinaře
Zdeňka Kučery
Košt v plném proudu
z Přibic

Pan Josef Duda s oceněním
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• Sylvánské zelené od vinaře Luboše
Celnara z Vranovic
• Chardonnay od vinaře Aleše Rohrera
z Uherčic
• Veltlínské zelené od vinaře Břetislava Ludvíka z Přísnotic
• Hibernal od vinaře Františka Maška
ze Starovic
36. výstava vín v Přibicích měla i některé priority. Na výstavu přišlo 286
platících hostů, což je o 26 hostů více
než v loňském roce. A co je velmi důležité, že po několika letech nebyla tato
výstava prodělečnou akcí. Na tombole
se prodalo 150 losů, ale bohužel se na
všechny nedostalo, což je pro nás poučení pro příští výstavu v roce 2018. Na
přípravě organizaci a provedení této
výborné akce v Přibicích se podílel 11ti členný výstavní výbor, jejímž před-

sedou byl pan Martin Ferkovič. Panu
Ferkovičovi a celému výstavnímu výboru patří poděkování za to, že se jim podařilo zorganizovat úspěšnou výstavu
vín. Poděkování patří i přibické mláde-

ži, která zajišťovala nalévání vybraných
vzorků vín hostům. Moc vám děkujeme
a vaší pomoci si velmi vážíme.
Za ZO ČZS
Přibice Vladimír Koneček

Mládež nalévající vzorky vín

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 6. 3. 2017
245/19/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
246/19/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu
Jiřího Prokeše a Martina Vlka.
247/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o výpůjčce a budoucí smlouvu darovací ke stavbě cyklostezky Přibice 1. od DSO Cyklostezka Brno-Vídeň.
248/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení ordinací a nástavbu knihovny v budově č. p. 381 v Přibicích.
249/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Přibice, příspěvková organizace, za rok
2016.
250/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje dokrytí
ztráty ZŠ a MŠ Přibice za rok 2016 ve výši 18.641,80 Kč
z rezervního fondu.
251/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet
finančního příspěvku ZŠ a MŠ Přibice na rok 2017.
252/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek
výběrového řízení na akci „Administrátor veřejných zakázek zadávaných v rámci IROP“ (komunitní centrum,
bydlení pro seniory, sociální bydlení) a schvaluje uzavření smlouvy na tuto akci s firmou RPA Tender, s.r.o.,
za cenu 263.780,- Kč.
253/19/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vzor
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření
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veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Tělovýchovnou jednotu Přibice, z. s., ve výši
130.000,- Kč na provozní výdaje, za podmínky, že nejpozději do 30. 6. 2017 bude tato organizace provozovat
svou činnost vč. „výčepu“ a „udírny“ v souladu se živnostenským zákonem a zákonem o účetnictví; pro ŘKC - farnost Přibice ve výši 150.000,- Kč na opravu kostela; pro
Český zahrádkářský svaz ZO Přibice ve výši: 15.000,- Kč
na ochutnávku vín, 5.000,- Kč na přednáškovou činnost
se zahrádkářskou a vinařskou tématikou, 10.000,- Kč
na žehnání vín za podmínky, že vstupné na žehnání
vín bude činit z důvodu dotace maximálně 50,- Kč; pro
Středisko volného času Pohořelice ve výši 3.000,- Kč na
provozní výdaje; pro Český svaz včelařů, o. s., ZO Vranovice ve výši 5.000,- Kč na provozní výdaje.
254/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivaň, a to p. č. 480/30 o výměře
76 m2, p. č. 480/45 o výměře 99 m2 a p. č. 480/118 o výměře 913 m2.
255/19/2017 Zastupitelstvo obce ruší předchozí usnesení o prodeji pozemku p. č. 1663/11 a 1663/12 v k. ú.
Přibice a schvaluje prodej následujících pozemků za
obvyklou cenu v k. ú. Přibice v lokalitě „Svobodný
Hájek“ a uzavření kupních smluv na tyto pozemky za
cenu bez DPH 100,- Kč/m2, přičemž se kupující zavazuje uhradit obci Přibice příspěvek na vybudování inženýrských sítí, který činí bez DPH za 1 m2 prodávaného
pozemku 700,- Kč. Termín uzavření kupních smluv do
31. 3. 2017.
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kupní příspěvek celkem vč.
cena bez na IS bez
DPH v Kč DPH v Kč DPH v Kč
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256/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny obecních pozemků v k. ú Přibice
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Kupující

Id. ½
Lukáš Bělíček,
691 24 Přibice
132
a
Dana Koblihová,
Osvobození 74,
691 10 Kobylí
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257/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení pozemků v k. ú. Přibice vedených ve zjednodušené evidenci (PK) za cenu 620.000,- Kč, a to: p. č. 1341/1 o výměře
547 m2, p. č. 1341/2 o výměře 2701 m2, p. č. 1431/1 o výměře 496 m2, p. č. 1431/2 o výměře 1285 m2, p. č. 1431/3
o výměře 818 m2, p. č. 1733 o výměře 4993 m2, p. č. 1789
o výměře 5561 m2, p. č. 1834 o výměře 2079 m2,
p. č. 1862 o výměře 690 m2, p. č. 1914 o výměře 960 m2,
p. č. 1915/1 o výměře 2305 m2, p. č. 2065/1 o výměře
755 m2, p. č. 2065/2 o výměře 1259 m2, p. č. 2100/2
o výměře 1593 m2, p. č. 2152 o výměře 2791 m2, p. č.
2224 o výměře 1475 m2, p. č. 2422 o výměře 3108 m2,
p. č. 2465 o výměře 1418 m2, p. č. 2583 o výměře
1284 m2, celkem 36118 m2.
258/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výkup podílu ½ pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK)
v k. ú. Přibice za cenu 264.240,- Kč, a to p. č. 144/1 o výměře 3334 m2, p. č. 916 o výměře 3633 m2, p. č. 917 o vý-
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měře 3661 m2, p. č. 919/1 o výměře 3996 m2, p. č. 1206
o výměře 3971 m2, p. č. 1340/1 o výměře 72 m2, p. č.
1340/2 o výměře 975 m2, p. č. 1340/5 o výměře 324 m2,
p. č. 1345/1 o výměře 24 m2, p. č. 1345/2 o výměře
2947 m2, p. č. 1424/1 o výměře 761 m2, p. č. 1424/2 o výměře 981 m2, p. č. 1425 o výměře 205 m2, p. č. 1432/2
o výměře 241 m2, p. č. 1434/1 o výměře 765 m2, p. č.
1434/2 o výměře 309 m2, p. č. 1740 o výměře 4534 m2,
p. č. 1954/1 o výměře 295 m2, p. č. 1954/4 o výměře
1158 m2, p. č. 2155 o výměře 3046 m2.
259/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu
pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. 1533/10 o výměře
186 m2 ve vlastnictví Růženy Kolegarové, 691 24 Přibice 362, za obecní pozemek p. č. 1533/11 o výměře
212 m2 a schvaluje uzavření směnné smlouvy bez doplatku z důvodu, že na obecním převáděném pozemku leží těleso příkopy vodoteče.

260/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. 1533/9 o výměře 256 m2
ve vlastnictví Ing. Milana Švarce, 69301 Kurdějov 242,
za obecní pozemky p. č. 1533/8 o výměře 464 m2
a 1533/13 o výměře 19 m2 s doplatkem v ceně obvyklé
stanovené znaleckým posudkem, a to ve výši 250,- Kč
za každý m2 v rozdílu výměr ve prospěch obce a schvaluje uzavření směnné smlouvy.
261/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v k. ú. Přibice p. č. 1536/16 o výměře 83 m2 za
cenu obvyklou 250,- Kč/m2: pro Božena Effenbergerová, 691 24 Přibice 356.
262/19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú Přibice, a to p. č. 2653/2 o výměře
1300 m2 a p. č. 2656/1 o výměře 244 m2.
263/19/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 27. 3. 2017
264/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
265/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu
Ing. Ondřeje Malinovského a Petra Kuchyňku.
266/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu o výpůjčce se ZŠ a MŠ Přibice.
267/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
268/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
prodej pozemků v k. ú Ivaň, a to p. č. 480/30 o výměře 76 m2, 480/45 o výměře 99 m2 a 480/118 o výměře 913 m2 za cenu obvyklou, tj. 500,- Kč/m2 s tím, že
ve smlouvě bude zakotveno právo vstupu přes prodávané pozemky k pozemkům v k. ú. Ivaň, a to p. č.
533/4; :/5; :/6, :/7, :/8, :/9 a 480/38; :/42 a :/47. Kupní
smlouva za uvedených podmínek se schvaluje pro
obec Ivaň. Termín na uzavření smlouvy s obcí Ivaň je
do 30. 4. 2017. V případě, že v tomto termínu nebude
smlouva uzavřena, schvaluje Zastupitelstvo obce Přibice prodej výše uvedených pozemků za výše uvedených podmínek pro žadatele - Radim Strouhal, Přibice
230, s termínem uzavření smlouvy do 30. 6. 2017.
269/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Přibice, a to části pozemku p. č. 1645/1 a pozemek p. č. st. 612 a na něm stojící
budovy obchodu s číslem popisným 435.
270/20/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu
obecních pozemků v k. ú. Přibice
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za areál fary, a to pozemků p. č. st. 136 – druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
čp. 41, p. č. 1631/1 – druh pozemku zahrada, p. č. 1630
– druh pozemku ostatní plocha a pozemku p. č. 1629
– druh pozemku ostatní plocha, a schvaluje uzavření
směnné smlouvy.
271/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pořízení 46 pozemků v k. ú. Přibice vedených ve zjednodušené evidenci (PK) za cenu 1.210.774,- Kč, a to p. č.
123/2, 146/2, 168/2, 174/2, 307/2, 438/2, 440/2, 723/2,
724/1, 775/2, 775/3, 779/1, 779/2, 1052/2, 1052/4,
1092/2, 1172/1, 1172/4, 1172/5, 1172/7, 1172/9, 1173/2,
1321/1, 1473/2, 1474/1, 1696/2, 1697/2, 1797/1, 1826/1,
1826/2, 1881/2, 1935/1, 1935/4, 1985/1, 1985/2, 2063/1,
2063/2, 2111/2, 2151/2, 2244, 2388, 2389, 2390, 2391,
2456, 2581 a schvaluje uzavření kupní smlouvy.
272/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pořízení 12 pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. 2732/18,
2732/34, 2749, 2782, 2785/2, 2785/3 a pozemků
vedených ve zjednodušené evidenci (PK) p. č. 102,
878/41, 1900, 1963/1, 1963/2, 2182 za celkovou cenu
188.411,- Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy.
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273/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pořízení pozemku v k. ú. Přibice, a to pozemku vedeného
ve zjednodušené evidenci (PK) p. č. 622 za celkovou
cenu 98.566,- Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy.
274/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
pořízení pozemků v k. ú. Přibice p. č. 2746/7, 2732/17,
2740/3 a 2732/9 za cenu 15 Kč/m2 a schvaluje uzavření
kupní smlouvy.
275/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
pořízení pozemků pod cestou u řeky v k. ú. Přibice
p. č. 1575/2 o výměře 28 m2, 1576/2 o výměře 64 m2,
1576/4 o výměře 46 m2 a 1577/4 o výměře 116 m2 za
cenu 100,- Kč/m2.
276/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Přibice p. č. 1536/17 o výměře 106 m2 za cenu obvyklou 250,- Kč/m2: pro kupující
každému id. 1/2 - Ing. Bedřich Hlavoň, Hlavní 313/153,
62400 Brno a Ludmila Římánková, Vondrákova 639/20,
63500 Brno.
277/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
pořízení 9 pozemků v k. ú. Přibice, a to pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) p. č. 97, 719/3,
720/3, 923/1, 1765, 2330, 2331, 2332, 2569 za celkovou
cenu 375.530,- Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy.
278/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
pořízení ideální 1/2 celkem 26 pozemků v k. ú. Přibice, a to pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) p. č. 117/2, 183, 290, 371, 723/1, 724/2,
726/1, 1019/1, 1020/2, 1171/1, 1171/2, 1199, 1262/2,
1263/1, 1297, 1516, 1776/1, 1890/1, 1926/2, 2161/1,
2280, 2288, 2289, 2290, 2400, 2401 za celkovou cenu
659.209,- Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy.
279/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pořízení 28 pozemků v k. ú. Přibice, a to pozemků
p. č. 1080/172 a 1080/334 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) p. č. 120, 147, 271, 273, 713/2,
948, 1072, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279, 1338/1, 1338/2,
1338/5, 1438/2, 1440/2, 1440/4, 1966/1, 1966/2, 2045/1,
2045/2, 2099, 2246, 2454, 2455, 2578 za celkovou cenu
1.007.828,- Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy.
280/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření rámcové smlouvy s Fio bankou za účelem
majetkové evidence cenných papírů, přičemž zastupitelstvo stanovuje, že nemůže být čerpán jakýkoliv
úvěr na základě této rámcové smlouvy bez dalšího
schválení zastupitelstvem obce.
281/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330042592/001 pro E.on ke stavbě „Přibice, Bytovky, obnova NN.
282/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
pořízení UNC - nakladače BOBCAT 773 od firmy Bohumír Haut, IČO: 66550441 za cenu 399.300,- Kč vč. DPH
a schvaluje uzavření kupní smlouvy.
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283/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2017.
284/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje plán
kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2017.
285/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.

286/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek k pojistné smlouvě s Generali rozšířením pojistného na výkon veřejné služby.
287/20/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodloužení lhůty pro úhradu za pozemek p. č.
1664/114 v k. ú. Přibice do 20. 4. 2017.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 29. 5. 2017
288/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
289/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu
Irenu Doležalovou a Bc. Jiřího Netolického.
290/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje přijetí dotace na základě Registrace akce „Odpočinková
zóna Přibice“ od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
382.497,- Kč.
291/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Odpočinková zóna
Přibice“ a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem firmou Hřiště CZ, s.r.o., za cenu bez DPH
449.490,- Kč, tj. vč. DPH 543.883,- Kč.
292/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření kupní smlouvy na nákup zemědělských pozemků p. č. PK 463 o výměře 2.349 m2, PK 721 o výměře 4877 m2 a PK 2140/1 o výměře 1187 m2, vše v k. ú.
Přibice, za cenu 143.021,- Kč.
293/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr směny částí obecního pozemku p. č. 2200/1 o celkové výměře 504 m2 v k. ú. Přibice.
294/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice neschvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 1531/28 v k. ú. Přibice.
Tento pozemek lze žadatelům pronajmout.
295/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření kupní smlouvy na nákup pozemků v k. ú. Přibice v lokalitě zahrádkářské kolonie u Jezera, a to p.
č. 2732/2 o výměře 55 m2, 2732/10 o výměře 56 m2,
2732/26 o výměře 78 m2, 2735/2 o výměře 988 m2,
2741 o výměře 1.398 m2, 2755/10 o výměře 799 m2,
2755/11 o výměře 191 m2 za cenu 71.300,- Kč.
296/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1665/1 v k. ú Přibice.
297/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1664/73 v k. ú Přibice.
298/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice ruší usnesení
č. 279/20/2017 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
pořízení 28 pozemků v k. ú. Přibice, a to pozemků p.
č. 1080/172 a 1080/334 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) p. č. 120, 147, 271, 273, 713/2,
948, 1072, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279, 1338/1, 1338/2,
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1338/5, 1438/2, 1440/2, 1440/4, 1966/1, 1966/2,
2045/1, 2045/2, 2099, 2246, 2454, 2455, 2578 za celkovou cenu 1.007.828,- Kč a schvaluje uzavření kupní
smlouvy“ z důvodu odstoupení prodávající od smlouvy.
299/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
Smlouvu č. 1030033545/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (přípojka elektřiny na sběrný
dvůr).
300/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
Smlouvu č. HO-014330043226/001 o zřízení věcného
břemene (přípojka elektřiny p. Sedlák).
301/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
Smlouvu č. 1030034385/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (přípojka elektřiny p. Venka).
302/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu č. 1030036937/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (přípojka elektřiny
p. Hnízdil).
303/21/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
č. 1030035135/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (přípojka elektřiny p. Vaculík).
304/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
účetní závěrku obce Přibice za rok 2016.
305/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje závěrečný účet obce Přibice za rok 2016 bez výhrad.
306/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
výběrové řízení na „dodávku betonových výrobků“
a schvaluje uzavření smlouvy s nejlevnějším dodavatelem Stavebniny Vajbar s.r.o. za cenu 314.080,- Kč vč.
DPH.
307/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní č. 941700097014000208485 se společností GAS NET s.r.o., na základě které bude moci dojít k realizaci prodloužení plynovodu Svobodný Hájek II. etapa.
308/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření smlouvy na vybudování vodovodu v lokalitě
Svobodný Hájek s Vak Břeclav na částku 297.750,- Kč
vč. DPH.
309/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu
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obce Přibice na provoz linky bezpečí pro společnost
Linka Bezpečí ve výši 3.000,- Kč.
310/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Přibice na provoz hospice Rajhrad pro Oblastní
Charitu Rajhrad ve výši 3.520,- Kč.
311/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Přibice na natáčení CD pro Mužáky z Pohořelic,
z. s., ve výši 2.000,- Kč.
312/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Přibice č. 1/2017,
kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Při-

bice č. 2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu,
a to za účelem uspořádání letní noci.
313/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2017.
314/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje opravu usnesení č. 250/19/2017 ze dne 6.3.2017,
a to v původní částce 18.641,80 Kč na novou částku
18.796,14 Kč, kterým bylo schváleno dokrytí ztráty ZŠ
a MŠ Přibice z rezervního fondu za rok 2016.
315/21/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace na výsadbu stromů
a keřů ve výši 50.000,- Kč od Jihomoravského kraje.

Upozornění
V minulém zpravodaji č. 18 došlo při tisku k přehození prvních dvou číslic u konečné částky za nákup pozemku: Správně mělo být uvedeno: Parcela č. 1664/109, rozloha: 773 m2, kupující: Jaroslav Prokeš ml., Přibice
393, 691 24, kupní cena bez DPH 77 300,- Kč, příspěvek na IS bez DPH 541 100,- Kč, celkem včetně DHP v Kč:
748 264,- Kč. (Chybná částka byla 478 264,- Kč a soubor ke zpracování byl přeposlán v pořádku). Dle vyjádření
starosty jsou ceny stejné pro všechny, nikdo není nijak zvýhodňován. Děkujeme za pochopení.

Akumulace srážkové vody
pro splachování WC a zálivku zahrady
• dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
• pro stávající domy i novostavby v celé ČR

Využití přečištěné odpadní vody
s možným využitím srážkové vody
• dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace
s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně
však 50 % z celkových způsobilých výdajů
• pro stávající domy i novostavby v celé ČR
Více informací je uveřejněno na:
https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/
nebo do telefonu 800 260 500, případně: dotazy@sfzp.cz
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Zrekapitulování téměř uplynulého školního roku 2016/2017
v ZŠ a MŠ
Vždy, když píši článek do zpravodaje, uvědomuji si, jak ten čas
letí. Sotva se stačíme ohlédnout, je školní rok za námi. I letos
jsme se ve škole snažili o to, aby se naše jméno zapsalo do
podvědomí lidí. Jsem ráda a vážím si toho, že se mnou na pracovišti jsou tak šikovní a spolehliví lidé, jak pedagogičtí, tak
správní zaměstnanci.
Naše MŠ nabízí rodičům přípravné edukativní skupiny pro
děti, které půjdou do školy. V rozsahu 10 lekcí se děti zdokonalují v jemné motorice, rozvíjí si sluchové a zrakové vnímání, výslovnost, souvislé vyjadřování, procvičují prostorovou
orientaci, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.
Program byl vytvořen jako intenzivní, systematická příprava
pro předškoláky za účelem úspěšného zvládnutí požadovaného trivia - čtení, psaní a počítání. Přítomnost rodiče je ve
skupinkách velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci
s dítětem doma, současně vidí své dítě při spolupráci s ostatními vrstevníky, rodiče poznávají slabé i silné stránky svého
dítěte.
Dne 6. dubna.2017 proběhl v ZŠ zápis dětí do 1. ročníku. Letos
oproti loňsku byl posunutý termín z důvodu novely školského
zákona o 3 měsíce. I tak nestíhaly pedagogicko-psychologické poradny vyšetřit všechny děti s odkladem v řádném termínu. Do školy bylo zapsáno 11 prvňáčků a další 3 rodiče požádali o odklad školní docházky. Při zápise panovala pohoda,
úsměvy. Děti postupně docházely v doprovodu obou rodičů
bez rozechvění. Slzičky se nekonaly, spíš byla vidět zvědavost.
Co asi přijde? Pak spolu s rodiči usedly ke stolkům, kde na ně
čekaly učitelky. Připravené úkoly se proměnily v hru a při ní si
všichni vlastně jen tak povídali. Dne 4. května 2017 proběhl
také zápis do MŠ, k zápisu se dostavilo 10 rodičů, kteří mají
zájem o naši MŠ.
Každoročně naše škola pořádá mnoho akcí. Zorganizovali jsme a uspořádali:
dopravní dny, podzimní odpoledne pro děti a rodiče, plavání, návštěvy divadel, planetária, kina, lampionový průvod,
recitační soutěž, pěveckou soutěž, Mikulášské nadělování,
vánoční besídky, vystoupení u vánočního stromu, dětský karneval, hudební koncerty, Den pro zdraví, projektové dny, jarní
tvoření, dny otevřených dveří, testování žáků 3. a 5. ročníků,
Den matek, ekologické dny, celoročně sběr víček - charitativní
akce, sázení stromů, sportovní dopoledne ke Dni dětí, výtvarné soutěže, den se záchranným systémem, spolupráce s Policií aj.
Již dlouholetou zavedenou akcí je Den matek. Letos naši žáci
i děti z MŠ připravili kulturní vystoupení, během něhož děti
nadšeně předvedly svoje recitační a pěvecké výkony. Nejlepší pěvecký výkon předvedl žák 3. ročníku Tomáš Hangya,
který písní Holubí dům doslova roztleskal sál. Žáci ZŠ si připravili písně ze staré Prahy. Nakonec maminkám děti předaly
vlastnoručně vyrobená přání a babičkám malý dárek. Chvíle

ČÍSLO 19*

Zvědavé nakukování do bunkru

Výlet k bunkrům

Sázení stromů u hřiště nad knihovnou
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strávené společně s našimi maminkami rychle utekly a domů
všichni odcházeli plní příjemných dojmů a zážitků.
Také pálení čarodějnic je oslavou oblíbenou u dospělých
i dětí, a tak naše učitelky si připravily hry pro děti společně se
Sokolem Přibice. Děti za odměnu dostaly pytlík plný sladkostí.
MŠ i ZŠ se zúčastnila poprvé celostátní soutěže Zdravá pětka. Děti připravily zdravou svačinku, kterou měly věnovat
někomu, kdo si ji zaslouží. Děti MŠ pod vedením paní Friesové ji věnovaly paní Strouhalové a Stankovičové, děti ze ZŠ ji
věnovaly našim kuchařkám jako poděkování za to, jak pro ně
dobře vaří.
V naší škole proběhl Den Země, dne 8. května 2017 děti MŠ
i ZŠ sázely stromy a keře pod vedením pana starosty. Seznámily se s netradičními stromy, uvědomily si, jak je zeleň pro
člověka důležitá. Den Země je aktivita na podporu enviromentálního hnutí, v současné době se do aktivit spojeným se
Dnem země zapojuje asi miliarda lidí na celé planetě.
Dne 22. května 2017 se naši žáci 5. ročníku vydali na výlet do
Prahy, kde poznávali krásy našeho hlavního města pod vedením p. uč. Jochlíkové. Výlet byl velmi zdařilý a děti si odnesly
mnoho zážitků z našeho hlavního města.
Koncem května jsem se dozvěděla, že ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem ZŠ a MŠ Přibice 22, naše škola tak získá prostředky ve výši 608 938,- Kč. Z Evropského sociálního fondu
517 597,- Kč, ze státního rozpočtu 91 340,- Kč. Tato dotace
bude využita na asistenty a chůvy, na vzdělávání učitelů.
Jako v každé škole, i tady najdete děti se specifickými poruchami učení nebo chování, některé z nich potřebují asistenta
pedagoga. S těmito dětmi pracujeme podle individuálních
plánů, učitelé vypracovávají plán pedagogické podpory. Je to
ale postup, který má smysl v případě, že je rodina ochotna se
školou spolupracovat, když plní rodiče to, na čem se domluví. Jinak jsou plány podpory jen slovy na papíru, škola se pak
může snažit jak chce, výsledky ale nebývají nijak převratné.
Inkluze se nám zatím vyhýbá, zatím poskytujeme podpůrná
opatření prvního a druhého stupně. Mám pocit, že se pořád
vymýšlí něco nového, přestože nám tyto změny komplikují
život.
Najít kvalifikovanou uč. 1. stupně na malotřídní školu je pomalu zázrak. Komu by se chtělo do rezortu, který je až příliš
často zatížen nejrůznějšími změnami.
Dále jsme požádali ještě o jeden projekt na lepší zabezpečení
školy, ale stále nevíme, zda nám projekt bude uznán.
Poslední dny ve škole jsou hektické a speciální. Léto klepe na
dveře, žáci už na učení nemyslí a učitelé se snaží dohonit, co
jim ještě zbývá v osnovách.
Pokud jste dočetli až sem, poznali jste, že se všichni snažíme
pro naše žáky vydobýt si své místo na slunci a připravit je pro
život co nejlépe. Jsem ráda, že mám v kolektivu zaměstnanců
kolem sebe lidi se srdcem na dlani, jen mám s přibývajícím věkem obavy, aby mi ty moje lidi nesemlela přemíra byrokracie.
Závěrem děkuji obci za podporu a všem přeji krásné slunečné
odpočinkové prázdniny.
Marcela Mrkvicová, ředitelka ZŠ a MŠ
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V jarních měsících jsme ukončili ukázkové edukativní hodiny
s předškoláky, určené pro děti MŠ a jejich rodiče. Také jsme
připravili společně se ZŠ v rámci velikonočních svátků dílničky
pro veřejnost s názvem Jarní tvoření. V dubnu nás navštívili
zástupci VIDA CENTRA Brno a ukázali nám přímo v mateřské škole několik zajímavých pokusů. Děti z nich byly natolik
nadšené, že jsme se rozhodli pro výlet s dětmi právě do tohoto nově otevřeného centra. Téma výletu – Věda nás baví už
v předškolním věku.
V měsíci květnu jsme měli v naší MŠ dvě divadelní představení:
1. pásmo pohádek se zdravotní tematikou
2. loutkové představení pro děti MŠ a ZŠ pod názvem Vodnická pohádka.
Také máme za sebou zápis do mateřské školy, kam se přišlo
zapsat deset dětí.
Že je květen bohatý na činnosti ukázal Den Matek, který jsme
společně oslavili veřejným vystoupením s žáky ZŠ kulturním
pásmem pro všechny maminky a babičky.
V červnu děti MŠ a ZŠ oslavily Den dětí hned dvakrát. Jednou
v MŠ a podruhé na veřejné oslavě v rámci obce. Ještě nás čeká
společné focení, aby měly děti památku, až budou vzpomínat na bezstarostné časy ve školce. Předškoláci se připravují
na absolventské vystoupení, ve kterém se pochlubí svým
rodičům, co všechno již zvládnou a jak krásně se umí v tomto
věku prezentovat.
Tímto slavnostním představením předškoláků se rozloučíme
i s letošním školním rokem a pak už jen
HURÁ NA PRÁZDNINY!
Eva Valová,
vedoucí učitelka MŠ

Děti s p. Stankovičovou

Děti s připravenou svačinkou
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Preventivní vyšetření zraku pro seniory
Oční péče o seniory je dostupnější:
- Zajišťujeme preventivní oční vyšetření včetně dopravy k lékaři a zpět zcela zdarma
- Spolupracujeme výhradně s renomovanými očními klinikami, které poskytují vysoce kvalitní zdravotní péči
- Oční vyšetření zahrnuje komplexní měření a diagnostiku nejmodernějšími přístroji a v případě nálezu bude
okamžitě zahájena léčba
Služba je určena lidem starším 65 let, kteří:
- Nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře
- Jsou pojištěni u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven
Tel. 517 076 800
- Vybereme termín vyšetření
- Sdělíme vám přesné datum a čas preventivního vyšetření u očního lékaře
- Zajistíme dopravu zdarma
- Náš řidič vás vyzvedne a dopraví k očnímu lékaři i zpět domů zdarma
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Pátý ročník noci s Andersenem je úspěšně za námi!
Začali jsme v 18:00 hodin. Děti se nejprve
ubytovaly a poté je čekala návštěva. Jelikož se pan Andersen nemohl dostavit,
poslal za nimi pana starostu, který jim
přinesl zprávu od něj. Pověděl jim něco
o jeho životě a o jeho knížkách. Poté
jim paní knihovnice přečetla pohádku
O malé mořské víle a vydali jsme se na
hřiště za knihovnou, kde jsme chvíli řádili na prolézačkách. Pak jsme se šli do
knihovny navečeřet a čekali jsme, než se
setmí....
Po setmění jsme se vydali na stezku plnou úkolů. Děti byly rozděleny na dvě
skupiny a vydaly se po dědině hledat
světýlka. U každého světýlka byl úkol.
Děti luštily Morseovu abecedu, hádaly
pomocí hmatu předměty v krabicích,
vyzkoušely svůj sluch, skládaly papírovou lodičku, puzzle... Potom jsme vyráběli v knihovně truhličky z krabic na
vajíčka, do kterých jsme si později dávali poklad, který byl v knihovně ukryt.
Hrálo se na kytaru, zpívalo, měli jsme
noční stezku odvahy, vybarvovali jsme
obrázky...
Kolem půlnoci se četly pohádky a o půl
jedné jsme šli všichni spát.
A ráno se vstávalo brzy. Všichni jsme se
společně nasnídali, uklidili si své spacáky a ještě jsme vypracovávali pracovní
listy (hledání rozdílů, bludiště, křížovka). Měli jsme v plánu i ranní rozcvičku
v parku, ale dětem se moc nechtělo
a venku stejně foukal studený vítr, tak
jsme to rozpustili dříve.
Děkuji všem rodičům a dobrovolníkům, kteří si udělali čas a pomohli při
přípravě Andersenovské noci, napekli
buchty, přespali jako dozor v knihovně
či se jakkoliv zapojili. Všem obrovské
DÍKY!
V březnu knihovnu také navštívily
děti z místní školy a školky. Besedovali jsme na téma Knížka o knížce
aneb jak se rodí knížka. Pověděli jsme
si, jak vlastně probíhá celý proces, než
se z autorova nápadu knížka dostane
až na pulty knihkupectví. Poté si děti
měly možnost knihovnu prohlédnout.
Březen byl nejen měsícem čtenářů, ale
také měsícem knihy. A tak naše knihovna vyhlásila knihobraní a nabídla čte-
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nářům starší a nepotřebné tituly zdarma k rozebrání. Některé knihy si své
čtenáře našly, ale spoustu jich v knihovně zůstalo. A tak je knihovna věnovala
na 2. ročník bazaru knih, který pořádá
Lesní školka Vranovice. Výtěžek z tohoto bazaru přispěje na provoz školky.
Začátkem března knihovnu obohatil
také nový výměnný fond z Městské
knihovny Břeclav, který je obměňován
3x - 4x do roka.
Nezaháleli jsme ani v dubnu! Poslední
dubnový víkend knihovna pořádala
v rámci Jarního jarmarku výstavu fotografií dvou velmi talentovaných přibických fotografů Davida Cibulky a Jana
Koubka. Výstava nesla název Přibice
a okolí jižní Moravy, a tak byla na fotografiích zachycena například tato
místa: Kolby, kostel sv. Linharta na Mušově, rybník Vrkoč, Věstonická nádrž,
řeka Jihlava a jiné výjevy z Přibic a blízkého okolí. Návštěvnníci z výstavy byli
nadšení a nešetřili slovy chvály. Výstava
byla k vidění po celý měsíc duben během otevírací doby knihovny.
Od 15. května do 12. června v knihovně probíhá sbírka pro Family Point.

Cílem této sbírky je sesbírat mezi veřejností hračky pro děti a následně tak
obohatit náš Family Point o nové hračky a hry, které budou k užitku dalším
dětem. Dovoluji si vás proto požádat
o hračky, které máte doma a nikdo si
s nimi nehraje. Knihovna s vděčností
přijme jakýkoliv dar, např. stavebnice
(klidně nekompletní), dřevěné kostky,
puzzle pro menší i větší děti, zachovalá leporela nebo pohádkové knížky,

Foto kaštanové aleje
a stromu za JZD

Výroba truhlíků

Foto řeky Jihlavy

Plnění úkolů u světýlek

Plnění úkolů u
světýlek
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zvířátka všeho druhu, autíčka, traktory nebo vláčky (klidně nekompletní),
hračky pro nejmenší, panenky, stolní
hry... Pokud se hraček sejde větší množství, budou rozděleny mezi ostatní Family Pointy v Jihomoravském kraji.

kteří mají již dlouho půjčené knihy, aby
je vrátili do knihovny! Brání tak jiným
čtenářům v jejich přečtení.
A nyní opět trochu statistiky. Víte, jaké
byly nejpůjčovanější knihy roku 2016
v naší knihovně?

V době letních prázdnin bude běžný provoz knihovny, t.j. každé úterý
a čtvrtek od 16:30 do 19:30 hodin.
Jakákoliv změna bude uveřejněna na
webu knihovny.
Zároveň apeluji na všechny čtenáře,

Oddělení pro dospělé
1. Hrana rozkoše - Eve Berlin (7x)
2. Hrana touhy - Eve Berlin (7x)
3. Hrana pokušení - Eve Berlin (6x)
4. Chytrá žena pro manžela přes plot
skočí - Alena Jakoubková (6x)

5. Dva životy - Táňa Keleová-Vasilková
(6x)
Oddělení pro děti
1. Sofie první (8x)
2. Čtyři kouzelné pohádky o princeznách - Walt Disney (8x)
3. Poník Pepíno (7x)
4. Příběh o prasátku Peppě - Neville Astley (7x)
5. Pohádky na dobrou noc 2 - Walt
Disney (7x)
Nikola Neubauerová, knihovnice

Historie hřbitovů v Přibicích
Od postavení kostela kolem roku 1200 se kolem něj nacházel hřbitov. Pro jeho malou rozlohu byla na přelomu 13.
a14. století zřízena pod sakristií kostnice na uložení kosterních ostatků. V roce 1697 hřbitov prošel rozsáhlou obnovou, kdy byla postavena nová ohradní zeď se dvěma vchody. A po této opravě se pravděpodobně již neuskutečnila
větší oprava tohoto hřbitova. V 1. polovině 19. století napsal do farní kroniky přibický administrátor Jelínek: ,,V Přibicích byl od pradávna hřbitov prostřed obce kol 20 kroků
šíře a obehnán zdí z kamene s dvěma dveřmi. Zeď byla dle
nadpisu na hlavních dveřích vystavěna roku 1697.´´
Na podzim roku 1831 vypukla v obci epidemie cholery
a pro její oběti byl na okraji obce zřízen cholerový hřbitov. V následujícím roce se představení obce rozhodli na
místě cholerového hřbitova zřídit nový hřbitov. Ten byl
21. října 1832 vysvěcen farářem pohořelickým a děkanem
židlochovickým Antonínem Weixerem. Nový hřbitov byl
provizorně ohrazen dřevěným plotem a hřbitov u kostela
byl ještě do konce roku 1832 odstraněn a místo upraveno.
Nový hřbitov byl společný jak pro katolíky, tak pro evangelíky.
V roce 1836 byla okolo hřbitova postavena zeď a také
márnice. Dne 19. prosince 1842 byl postaven a vysvěcen
přibickým farářem Janem Křtitelem Vernerem dřevěný
středový kříž. Roku 1863 byl hřbitov rozdělen zdí na katolický a evangelický hřbitov a taky márnice byla rozdělena
mezi oba hřbitovy. Na tomto samostatném evangelickém
hřbitově byli také pohřbívání evangelíci z okolních obcí,
kde neměli evangelíci vlastní hřbitov (např. Nová Ves, Vranovice, Cvrčovice, Ivaň ). Roku 1881 byl na náklady manželů Jiřího a Marie Koubkových nahrazen dřevěný středový kříž kamenným. Roku 1907 obec hřbitov opravila.
V roce 1939 byl katolický hřbitov rozšířen asi o 1/3 směrem k později postavené hasičské zbrojnici. Byla také postavena nová zeď okolo katolického hřbitova a také se
postavila nová márnice. Katolická část staré márnice byla
posléze zbourána. Zeď byla postavena z dutých betono-
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vých kvádrů, které se vyráběly přímo na místě, za 1,- Kč od
kusu a celkem bylo potřeba 1200 kusů tvárnic.
Na schůzi dozorčí rady a představenstva Spořitelního a záloženského spolku Přibice dne 23. července 1939 navrhl
člen rady Václav Čermák, aby náklady na novou hřbitovní
bránu na katolickém hřbitově uhradil spolek. V zápisu ze
schůze je uvedeno: ,, Přispět na bránu u opraveného hřbitova. Koubek pokladník navrhuje po debatě, že by bylo možno, aby Raiffeisenka zaplatila bránu dobrou a vzhlednou ať
stojí co chce, a do vydání by obnos mohl býti rozvrhnut na
2 až 3 roky. Usneseno, aby se návrh Koubka pokladníka stal
skutkem.´´ Obnova hřbitova byla dokončena v roce 1940
a dne 27. října 1940 byl vysvěcen.
Na přelomu dubna a května 1945 byli na katolickém hřbitově u studny pohřbeni 3 ruští vojáci, kteří byli na přelomu roku 1945/46 převezeni na vojenský hřbitov v Hustopečích. V roce 1965 MNV Přibice za souhlasu obou církví
zbouralo zeď, která oddělovala evangelický a katolický
hřbitov. V roce 2006 se Obecní úřad Přibice dohodl s církví
na převodu hřbitova do vlastnictví obce a uskutečnila se
velká obnova hřbitova.
Na hřbitově byli také pohřbeni tři faráři přibické farnosti. Původní umístění jejich hrobů bylo u středového kříže, pravděpodobně v místě dnešní lavičky. Jako první na
tomto místě byl pohřben dne 21. dubna 1853 Jan Křtitel
Verner, který se narodil 28. října 1777 v Březolupech u Velehradu, a přibickým farářem byl ustanoven v roce 1830. Dle
farní kroniky byl na jeho hrobě postaven litinový náhrobek. V roce 1898 zemřel František Turek, který se narodil
v Polné, a do Přibic přišel v roce 1884. Dne 19. ledna 1920
zemřel František Neveselý, který narodil se v Horákově
8. května 1854, a do Přibic přišel po úmrtí Františka Turka.
Po rozšíření hřbitova byli přemístěny hroby kněží na stávající místo, ale přeneseny byli pravděpodobně jen ostatky
Františka Turka a Františka Neveselého. Pomník na hrobě
kněží byl v roce 1962 na náklady farnosti opraven.
František Veleba ml.

19

PŘIBICKÝZPRAVODAJ

Společenská rubrika za období 1.3.2017 – 28.5.2017
Životní jubilea
Cecilie Koubková
Vlastimil Schimmerle
Josef Duda
Jiří Rujzl
Marie Ferbyová
Tekla Wagnerová
Růžena Kadlecová
Miluše Hromádková

90
70
75
85
70
94
85
75

Navždy nás opustili

Vítání občánků 23. 4. 2017:

Květoslava Petrová
Drahomíra Biedermannová
Jiří Brychta
Drahomíra Valášková
Jiří Koubek
Vlastimil Staněk
Miloslav Špaček
Václavka Závodná

Jiří Studýnka
Agáta Křenková
Adam Sláma
Karel Huslík
Natálie Popková
Richard Kříž

Změny v ordinaci praktického
lékaře
Od 1. června 2017 dojde k významné změně v ordinaci praktického lékaře – náš tým posílí MUDr.
Martina Veselá. Mnozí z vás si ji jistě pamatují
z doby, kdy u nás stážovala (v letech 2011 - 2013).
Po atestaci pracovala v Brně a v Pohořelicích. Nyní
bude pracovat na plný úvazek v naší ordinaci. Cílem této změny je, abychom zajistili provoz ordinace i v době dovolených, školení apod. Zároveň plánujeme od září prodloužení ordinačních
hodin, čímž zkrátíme čas, který trávíte v čekárně.
Také bychom chtěli rozšířit spektrum poskytovaných výkonů – např. o péči o diabetiky II.typu, podávání analgetických infuzí a další výkony. To ale
bude záviset na schválení ze strany zdravotních
pojišťoven. Aktuální informace
vždy naleznete
na našich webových stránkách
www.lekarivranovice.cz.
Věříme, že tyto
změny oceníte,
a že bude veselá
nejen paní doktorka, ale i vy,
naši pacienti.
MUDr. Petr Bartl,
MUDr. Martina Veselá
praktický lékař

Vítání občánků

Vítání občánků

Plánované akce
24. a 25. června 2017

Krojované hody

22. července 2017

Letní noc na hřišti

8. srpna 2017

LUNOC

2. září 2017

Babské hody
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