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Informace z obecního úřadu
Vážení občané, máme za sebou horké a extrémně suché léto,
prázdniny skončily, děti jsou opět ve škole… Hotové jsou další
stovky metrů chodníku v Těšině, na plno se rozjela nástavba
knihovny za účelem vybudování ordinací a nových prostor
pro knihovnu. Nad knihovnou se dokončuje rozšíření dětského hřiště, prováděly se opravy v budově školy a nová výmalba.
Máme za sebou letní kulturní akce, tradiční krojované hody,
letní noc na hřišti, Lunoc u Aquabaru a čerstvě i babské hody.
Obec nadále pokračovala ve výkupu zemědělských pozemků
a pozemků v zahrádkářské kolonii. Připravujeme podklady
pro kolaudaci vodovodu a kanalizace na Svobodném Hájku,
bylo vypsáno výběrové řízení na komunikaci na Svobodném
Hájku, Projektuje se bydlení pro seniory a komunitní dům Průvod vesnicí
s přístavbou sálu…
Váš starosta Miroslav Effenberger

Hlavní stárci u kostela

Společné focení velkých a malých stárků
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Krojované děti
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Stavební činnost v obci
Chodníky
Kompletní rekonstrukce chodníku od hlavní silnice od kostela do ulice Těšina je hotová až k lokálce. Nyní se pokračuje směrem k horní autobusové zastávce. Nově se chodníky
budují tak, aby bylo možno provádět jejich zejména zimní
údržbu prostřednictvím komunální techniky. Stavební činnost provádí
p
obec opět
p svépomocí.
p
Nový chodník
k lokálce

Nový chodník od lokálky do Těšiny

Stavební úpravy domu č. p. 53 v Těšině

Budování chodníku naproti garáží u lokálky

Budování chodníku ke garážím u lokálky

Provedlo se několik stavebních úprav na domu č. p. 53 v Těšině, který bude sloužit prozatím jako sklad pro obec a zahrádkáře. Přesunuje se tam veškerý materiál, který byl dosud uložen v budově školy. Jedná se zejména o lavice, kastle, lahve...

Místní důchodkyně na neplacené brigádě. Děkujeme!

Pokračujeme směrem k hlavní silnici

Vysychající rybník na Lůži

Opravy školy

Nový chodník v Těšině
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V průběhu letních prázdnin byly prováděny v budově školy
opravy, jednalo se zejména o opravy dlažeb, které z důvodu sedání budovy praskají, došlo také na opravy v kuchyni,
jídelně a přilehlé chodbě, které byly vynuceny vlhnoucími
zdmi. Ve škole se také malovalo. Všechny práce prováděli
obecní zaměstnanci.
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Knihovna a ordinace lékařů
Nad stávající knihovnou se nyní provádí nástavba, kde
v podkroví vznikne nová prostorná knihovna. Ve stávající
části dojde k rozšíření sociálního zařízení a budou vybudovány 2 ordinace tak, aby mohli dohodnutí lékaři začít ordinovat co nejdříve. Pokud se všechny potřebné dokumenty
povede včas vyřídit, bude se v Přibicích ordinovat možná už
p
počátkem p
příštího roku.
Balanc factory

Přístavba knihovny a ordinace lékařů

Hřiště
nad knihovnou

Houpačka

Demolice staveb v centru obce

Díky dotaci 380 000,- Kč se
povedlo rozšířit dětské hřiště nad knihovnou a přibické
děti mají opět více prostoru
ke svým hrám. Přibyla zde
i další fitness sestava pro
mládež a dospělé. Stavbu
zrealizovala firma Hřiště s.r.o.
za cca 450 000,- Kč bez DPH.

Podařilo se získat potřebná povolení k odstranění stávajících
staveb staré školy, fary a přístavku s kadeřnictvím. Nyní dochází k vyklízení těchto budov a demolice budou zahájeny
ještě tento měsíc.

Basketbalový koš

Bourání fary – odstranění střechy
Kolotoč a houpačky

Skluzavka a houpačka pro nejmenší
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Bourání fary – pohled zezadu
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Připravujeme projekty
Komunitní centrum
– Lidový dům

potřebujeme do podzimu, abychom
se mohli co nejdříve přihlásit k možZastupitelstvo obce na svém zase- nému čerpání dotací na tuto akci.
dání dne 3. července 2017 vybralo
jednomyslně z nabídek projekčních Bydlení pro seniory
kanceláří nabídku firmy SPZ Design, Po odsouhlasení zastupitelstvem byla
s.r.o. za cenu 1 798 750,- Kč bez DPH uzavřena smlouva na projekční práce
na zpracování projektové dokumen- za účelem vybudování sociálních bytů
tace na komunitní centrum s multi- pro seniory. Nejvýhodnější nabídku
funkčním sálem komunitních aktivit. podala firma Atelier99, s.r.o. za cenu
Tato stavba vznikne přístavbou vel- 484 000,- Kč bez DPH. Bydlení by mělo
kého sálu a propojením stávajících vzniknout v místech současného kaprostor současného „Liďáku“. Projekt deřnictví. Ze stejného důvodu, jako

v předchozím případě, projekt potřebujeme do podzimu. Aby mohlo být
vydáno stavební povolení, musí dojít
k demolici starých budov předem.

Vybudování komunikace
na Svobodném Hájku
Prakticky všechny pozemky na svobodném Hájku znají své majitele,
a proto dojde i k vybudování místní
komunikace v této lokalitě. V současnosti probíhá výběrové řízení na realizátora stavby.

Majetkoprávní transakce v obci
Výkupy pozemků
Jedná se zejména o výkupy zemědělských polností
a pozemků v lokalitě zahrádkářské kolonie. Jen za
toto léto obec takto investovala další stovky tisíc
korun. V budoucnu to ale vyřeší spoustu problémů,
kdy nebude nutné řešit spory mezi uživateli a vlastníky. Došlo také na směny pozemků, kde obec získala části místní komunikace.
Miroslav Effenberger

Nové parcely na garáže nad bytovkama

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 3. 7. 2017
316/22/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
317/22/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Martina
Vlka a Petra Kuchyňku.
318/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: „Zpracovatel projektové dokumentace na komunitní centrum s multifunkčním sálem
komunitních aktivit“ a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: SPZ Design, s.r.o., za cenu 1.798.750,Kč bez DPH.
319/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek
výběrového řízení na akci: „Zpracovatel projektové
dokumentace na bytový dům komunitního bydlení seniorů“ a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem: Atelier 99 s. r. o. za cenu 484.000,- Kč bez
DPH.
320/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
kupní smlouvy na nákup pozemků v k. ú. Přibice
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p. č. 2732/3 o vým. 56 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 2732/11 o výměře 50 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 2732/19 o výměře 56 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 2732/27 o výměře 60 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 2732/35 o výměře 77 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 2735/3 o výměře 998 m2, orná půda,
p. č. 2746/1 o výměře 1350 m2, orná půda,
p. č. 2755/1 o výměře 1170 m2, orná půda,
p. č. 2755/12 o výměře 694 m2, orná půda,
p. č. 2755/13 o výměře 140 m2, orná půda,
p. č. 2785/1 o výměře 1020 m2, orná půda,
za cenu 85.068,- Kč.
321/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
kupní smlouvy na nákup pozemků v k. ú. Přibice
p. č. 2732/24 o výměře 55 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
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p. č. 2732/32 o výměře 67 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 2755/6 o výměře 1067 m2, orná půda,
p. č. 2755/7 o výměře 563 m2, orná půda,
p. č. 2755/22 o výměře 686 m2, orná půda,
p. č. 2755/23 o výměře 420 m2, orná půda,
a dále pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK)
p. č. 803/1 o výměře 2683 m2, 1060/1 o výměře 2597 m2
a 1866/1 o výměře 855 m2
za cenu 152.881,- Kč.
322/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
kupní smlouvy na nákup pozemků v k. ú. Přibice, a to p.
č. 2732/31 o výměře 67 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 2755/20 o výměře 617 m2, orná půda, p. č.
2755/21 o výměře 258 m2, orná půda za cenu 14.130,- Kč.
323/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
směnné smlouvy na části obecního pozemku p. č. 2200/1
o celkové výměře 504 m2 v k. ú. Přibice, a to nově označené jako p. č. 2200/31 o výměře 502 m2 a 2200/32 o výměře 2 m2 za pozemky p. č. 2725/2 o výměře 30 m2 a 1852/30
o výměře 45 m2 a pozemek PK 819 o výměře 2.216 m2,
vše v k. ú. Přibice s manžely Janem a Jiřinou Brychtovými,
Přibice 209.
324/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1665/22 o výměře 28 m2 v k. ú Přibice za cenu obvyklou, tj. 380,- Kč/m2 pro
manžele Ing. arch. Jana a Martin Ocelkovi, Purkyňova 50
Brno.
325/22/2017 Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
pozemku p. č. 1664/73 v k. ú. Přibice a navrhuje žadateli
pokračovat v nájemním vztahu.
326/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. St. 612 o výměře
68 m2, jehož součástí je stavba obchodu č. p. 435 v k. ú
Přibice, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem na 368.314,- Kč pro žadatele Zdeňka Sovková, 691 24
Přibice 384.
327/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 29. 3. 2017 na prodej pozemku p. č. 1663/21 o výměře 1.283 m2 v k. ú. Přibice, kterým se rozšiřuje kupující o Mgr. Romana Bittnera, do SJM.

328/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení
termínu pro zaplacení kupní ceny stavebního pozemku p.
č. 1663/19 v k. ú. Přibice z důvodu bankou stanovených
podmínek pro čerpání úvěru, a to do 31. 10. 2017.
329/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje pořadník k přidělení stavebního místa podle data podaných žádostí.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků
v k. ú. Přibice v ceně 1.500,- Kč/m2 vč. DPH, a to p. č.:
1664/110 o výměře 774 m2,
1663/14 o výměře 961 m2,
1663/15 o výměře 1039 m2,
1663/16 o výměře 1084 m2,
2653/2 o výměře 1300 m2 a 2656/1 o výměře 244 m2.
330/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.
1030038561/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na elektrické vedení v lokalitě Svobodný Hájek.
331/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní
smlouvy na nákup pozemků v k. ú. Přibice, a to pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p. č. PK 659 o výměře 183
m2, p. č. PK 660 o výměře 1.331, p. č. PK 2000/1 o výměře 165
m2 a p. č. PK 2200/2 o výměře 1.439 m2 za cenu 53.006,- Kč.
332/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene č. HO – 014330044107/001 –
přípojka NN Hašek.
333/22/2017 Zastupitelstvo obce Přibice
1) Bere na vědomí:
Informace o výsledku projednávání návrhu zadání změny
č.1 územního plánu Přibice uvedených ve zprávě o projednání návrhu zadání
2) Schvaluje:
a) Zprávu o projednání návrhu zadání změny č.1 územního plánu Přibice
b) Zadání změny č.1 územního plánu Přibice
3) Ukládá:
Starostovi obce zadat zpracování návrhu změny č.1
územního plánu, vyhodnocení vlivu na životní prostředí
a rozboru udržitelného rozvoje území oprávněné osobě.
334/22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 4/2017.
335/22/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečné účty dobrovolných svazků obcí Čistá Jihlava a Cyklistická stezka Brno-Vídeň za rok 2016.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 17. 7. 2017
336/23/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
337/23/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli Ing. Ondřeje
Malinovského a Jiřího Prokeše.
338/23/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu
o ukončení nájmu a vzájemném vypořádání s nájemkyní
paní Janou Rujzlovou na prostory kadeřnictví v budově
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přístavku fary č. p. 41. Touto dohodou dojde k předčasnému ukončení nájemního vztahu k 30. 9. 2017 a nájemkyní
vynaložené náklady budou kompenzovány odstupným
ve výši 50.000,- Kč.
339/23/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace ve výši
10.000,- Kč na zimní přikrmování zvěře pro Myslivecké
sdružení Vranovice – Přibice, z.s.
340/23/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 5/2017.
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Co nás čeká v novém školním roce 2017/2018?
Prázdniny skončily, pro děti začíná doba,
kdy zase budou muset ráno vstávat, sbalit do tašky školní pomůcky a vydat se do
prostředí, které před 2 měsíci radostně
opustily. Pro 11 budoucích prvňáčků začíná období získávání zkušeností v novém prostředí. Přejeme jim hodně štěstí
a pohody ve škole.
První dny, ale i týdny a někdy i měsíce,
jsou ve školce ve znamení pláče a smutku. Ale to samozřejmě neplatí pro všechny děti, jen pro ty malé, které byly doposud jen v kruhu své rodiny a maminky.
Zvykat si na odloučení, velké množství
dětí, na dodržování pravidel a režimu
je pro ně velice náročné. Platí to však
i pro celý tým zaměstnanců školky, který musí překonat toto hektické období
bez chybičky. Zvládnout pláč, stres, uhlídat utíkající děti, nakrmit, uspat, zabavit
a připravit program pro ostatní.
Školku máme plně obsazenou, je naplněna do posledního místa. V letošním
roce bylo přijato celkem 11 nových dětí.
Upozorňuji rodiče předškolních dětí,
že školka je pro jejich děti povinná!
V naší MŠ od září bude zaměstnána
chůva, která je financovaná z projektu
evropských fondů. Kvalifikační předpoklady na chůvy jsou velmi přísné, ale
podařilo se nám sehnat paní, která kvalifikační předpoklady má. Tato chůva se

bude hlavně starat o dvouleté děti.
Také ve škole bude z evropských fondů
od září placen asistent pedagoga, který
bude mít na starosti děti s výukovými
problémy.
Škola má pět ročníků ve třech třídách.
Byli bychom rádi, kdyby se proměnila
na plně organizovanou prvostupňovou
školu s pěti samotnými ročníky, ale dětí
je stále málo.
Ve škole máme hodně starostí, je jich čím
dál více, hlavně administrativy, ale atmosféru vytvářejí lidé ve škole - jak pedagogové, tak i správní zaměstnanci. Hezky
jsme se sešli, lidsky i po odborné stránce,
krásně se doplňujeme. Vážíme si jedna
druhé, chodíme si navzájem pro radu.
Navíc máme zázemí v obci, která zatím
škole přeje. V malém kolektivu se pracuje dobře. Ve škole došlo k minimálním
personálním změnám, na mateřskou dovolenou odešla paní uč. Denisa Šebrlová,
která nám i dětem bude velmi scházet,
ale přejeme jí zdravé dítě a věříme, že po
mateřské dovolené se s ní opět setkáme.
V MŠ jsou 4 učitelky, v základní škole taky
4 učitelky. Učitelky jsou zvyklé si o práci
povídat, logicky na sebe navazuje ŠVP,
ale také práce jednotlivých učitelů, například koordinátor environmentální výchovy, nebo výchovný poradce. Společně pořádáme akce, zejména ty stěžejní.

Jak už jsem se zmínila, získali jsme 3 projekty z EU.
První se nazývá: Bezpečné klima v českých školách. Účelem dotace je podpora aktivit v dané škole, tyto aktivity
musí přispívat k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu dané školy, a to zejména prostřednictvím aktivit zaměřených
na vzdělávání a rozvoj pedagogických
pracovníků. Celkový rozpočet projektu
je 31 240,- Kč.
Druhý projekt je větší, název má: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - č. 22. Ten zahrnuje školního
asistenta, chůvu, osobnostně sociální
rozvoj předškolních pedagogů, vzdělávání pedagogů v ZŠ, doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem. Dotace činí 608 938,- Kč.
Třetí projekt je o zabezpečení školy
čipy, ale tady zatím čekáme na finance.
Ani prázdniny nejsou dobou úplného
klidu a nicnedělání.Ve škole proběhly
opravy kuchyně, vymalování spodních
prostor školy. Poděkování za úspěšný
průběh patří hlavně obci a jejich zaměstnancům, také uklízečkám a správním zaměstnancům, kteří odvedli velmi
dobrou práci.
Dětem přeji, aby se jim v naší škole dařilo a hlavně líbilo.
Marcela Mrkvicová, ředitelka školy

Artefiletika - vzdělávání dětí ve škole může být kreativní
Co se vám na systému vzdělávání ve škole líbí, co naopak byste chtěli změnit, čemu nerozumíte a s čím jste nespokojeni?
Tyto jednoduché otázky můžeme položit jak rodičům, dětem,
ale stejně tak pedagogům a ředitelům škol. Každý odpoví podle osobního přesvědčení a svých zkušeností. Všichni se snad
shodneme, že práce, studium nebo cokoliv co děláme by nás
mělo především bavit.
„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“
J.A.Komenský
Učitel, žák a rodič jsou „spojenci na jedné lodi“. Vzdělávací proces je týmovou spoluprácí mezi všemi. Každý si sám za sebe
může odpovědět, co by mohl změnit, aby ho toto „spojenectví“ bavilo. Snadno by slovo „bavit“ mohlo pro každodenní režim školy a domácích úloh znít nevhodně a neuvěřitelně. Ale
jde to.
V naší škole se snažíme učit kreativně. Důležité je zdravě vyvážit poměr učení se nazpaměť, vědomého uvažování s rozvíje-
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ním vlastní logiky a kreativního učení se hrou – které podpoří
to, co se děti učí zpaměti. Naučenou látku tak začnou používat
zcela přirozeně v tvůrčím procesu.
U nás se osvědčuje artefiletický přístup. Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy. Cílem
artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení
jejich sociálních schopností a prevence psycho-sociálních
selhávání prostřednictvím výtvarných činností reflektovaných
v žákovské skupině. Jednoduše řečeno, žáci jsou v takto zaměřených hodinách vedeni k vlastnímu vyjádření a projevu ve
své skupině navzájem.
Povinnost učení je opakující se rutina a tomu se nevyhne
nikdo z nás. Můžeme si však jednou za čas, třeba jednou za
14 dní, zkusit naši povinnost udělat jiným způsobem – právě
takovým, aby nás chvíle takto strávená zaujala a bavila. Místo
obvyklé únavy načerpáme ozdravnou energii, která ze změny
vzniká – a tím se zároveň stáváme kreativními - tvoříme si úkol
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po svém.Význam slova kreativní znamená tvůrčí, svěží, dělat
věci různými způsoby tak, aby i samotný proces obohatil a naučil. Zaměřit se pouze na výsledek unavuje. Být pohlcen tvorbou jenž směřuje k výsledku dodává chuť do života.
Je mnoho metod a teorií, jak naučit jinak např. matematiku.
Pro praxi je ale také mnoho těchto metod neaplikovatelných.
Nelze si jenom hrát a stimulovat pravou hemisféru. Mozek má
i druhou půlku, která vyžaduje pravidla a řád.
Artefiletika je propojení kreativity vycházející z přirozené
tvorby dítěte . Umožnuje například, aby jedno probírané
téma dítě zaujalo – v logice, kresbě, psaní, dramatickém projevu, soutěži, volné tvorbě v přírodě, atd. Tento artefiletický
přístup uplatňujeme formou tzv. projektové výuky, kdy propojíme jednak různé předměty v souvislý celek a navíc ještě
jedno téma rozvineme ve více rovinách dětského projevu. Žák
se tak nejen učí klasicky např. počítat, ale tzv. si čísla i osahají,
zahraje si s nimi hru a učí se dětsky přirozeným, vlastním způsobem dovednost počítání využít. Tím si žák učivo lépe zapamatuje a pochopí.
Zaujmout děti, udržet kázeň a naučit, vyžaduje profesionální
metodický přístup, osobnost učitele a hlavně chuť do práce.
Pokud se k tomu ještě přidá otevřená komunikace a spolupráce s rodiči začne nás všechny vzdělávání ve své každodennosti
třeba i více bavit.
„Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání.“ Herbert
Spencer

Artefiletika - téma Zima. Děti nejdříve venku otiskují stopy
ve sněhu a blátě na velký papír. Ve třídě ve dvojicích nachází
v otiscích různé tvary. Potom tvary obtahují, malují a dokreslují. V další hodině skládají příběh z vytvořených obrázků, který přepisují. Následuje dramatizace celého díla - hraní divadla
s tématikou vytvořeného příběhu. Z pohledu vzdělávacího se
zapojila hrubá a jemná motorika, kresba a malba, představivost, transformace symbolu ve slovo, sloh, pravidla českého
pravopisu, tvorba kompozice textu a dramatizace, v neposlední řadě psychosociální interakce- komunikace, domluva
na spolupráci, ocenění druhých potleskem, radost ze svého
díla.
Marcela Karasová, učitelka ZŠ

Stopy v blátě

Hledání tvarů

Děti hrají divadlo – hrají příběh
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Děti malují a hledají tvary
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Ze života ČZS a ZO ČZS v Přibicích
Přátelé zahrádkáři, vážení spoluobčané, letošní rok je pro zahrádkáře rokem
velmi významným, je to rok 60. výročí
založení ČZS v tehdejší Československé republice. Český zahrádkářský svaz
je nejmasovější spolkovou organizací
v naší republice a má 135 000 členů.
Paradoxem ale je, že tato nejmasovější spolková organizace v ČR nemá
svůj vlastní zákon. Všechny jiné spolky
v ČR jako například myslivci, včelaři
apod. svůj zákon mají, ale zahrádkáři
ne. Výbor ZO ČZS ani členové naší ZO
nejsou k tomuto problému lhostejní
a svoji nespokojenost otevřeně vyjadřují na svých schůzích. Současný
parlament předložený zahrádkářský
zákon v tomto volebním období neschválil a s největší pravděpodobností
už ani neschválí. Tento úkol čeká novou vládu, nový parlament a následně
senát. Protože se nechceme dočkat
toho, že i v dalším volebním období
budou kompetentní lidé a orgány přistupovat k vypracování zahrádkářského zákona a k jeho schválení stejně
liknavě, uvažujeme v naší ZO, že budeme iniciovat Přibickou výzvu nebo petici na celostátní úrovni s cílem přimět
k práci všechny, kdo jsou k vypracování a schválení zahrádkářského zákona
kompetentní tak, aby zahrádkářský
zákon byl co nejdříve vypracován
a schválen. V tomto směru jsem dne
23. srpna 2017 informoval představenstvo ÚS ČZS v Břeclavi.

Některé ze zahrádkářských akcí
V měsících září a říjnu se mimo jiné konají v blízkém okolí tyto zahrádkářské
výstavy:
• 12. – 18. září se v Lednici koná výstava netradičních druhů ovoce
• 19. - 21. září se na Mušově u sklepů
koná již tradiční výstava zahradní
techniky
• 22. – 24. září se v Ostravě na Černé
louce koná výstava „Život na zahradě“
• 23. – 25. září se ve Slavkově u Brna
koná oblastní výstava ovoce, zeleniny a zahrádkářských výpěstků
• 28. - 29. září se ve Šlapanicích
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•

•

•

u Brna v Orlovně koná výstava chrizantém, ovoce, zeleniny a netradičních výpěstků
29. 9. - 1.10. se ve Věžkách koná zahrádkářská prodejní výstava
28. 9 - 1.10. se v Kroměříži koná tradiční podzimní a prodejní výstava
pro zahradníky a zahrádkáře „Floria“
1. - 2. 10. se v Uherském Hradišti
koná Okresní výstava ovoce, zeleniny, hroznů a okrasných rostlin
5. - 8. 10 je v Olomouci výstava
FLORA Olomouc. Dále bude na výstavišti samostatná expozice ČZS
a mezinárodní výstava EUROPON

ZO ČZS Přibice
Dne 17. července 2017 se konala mimořádná členská schůze ZO ČZS v Přibicích. Hlavním důvodem pro svolání
mimořádné členské schůze byla volba
nového předsedy ZO ČZS v Přibicích
a doplnění výboru ZO ČZS . Místo odstupujícího předsedy ZO byl předsedou ZO ČZS v Přibicích zvolen tajemník
ZO Ing. Vladimír Koneček a členem výboru ZO ČZS byl místo odstupujícího
pana Jiřího Rujzla zvolen Ing. Jan Boček. Naše ZO ČZS má celkem 53 členů
z toho je 15 členů, kteří nejsou občané
Přibic. Věkový průměr členů naší ZO
stárne a k tomu, abychom mohli plnit
poslání, které Český zahrádkářský svaz
má, je nutné průběžně doplňovat naši
členskou základnu o nové, zejména
mladé členy. Velmi si vážíme každého
nového člena, který se rozhodne posílit naši zahrádkářskou organizaci.
Budeme rádi, když do naší ZO ČZS
v Přibicích vstoupí další občané z Přibic. V červenci a srpnu vstoupilo do
naší ZO ČZS 5 nových členů, občanů
Přibic. Na poslední výborové schůzi
byl zvolen nový tajemník ZO, kterým
se stal pan Štěpán Rujzl.
Před naší ZO stojí v tomto roce ještě
důležité úkoly, které chceme splnit,
a těmito úkoly jsou:
1. Důsledně - řádnou inventarizací
převzít funkci předsedy ZO
2. Z řad členů ZO vybrat skladníka
materiálu

3. Plnit úkoly uložené poslední členskou schůzí a úkoly plynoucí ze
zprávy kontrolní komise ZO a ze
zprávy o činnosti ZO schválené
členskou schůzí 3. února 2017
4. Vyřešit pozemky v zahrádkářské
kolonii tak, aby jejích užívání bylo
v souladu s platnými zákony
5. Zavést novou aktuální evidenci členů ZO včetně jejich platných doručovacích adres a kontaktů (telefonní čísla a e-mailové adresy)
6. Ve spolupráci s důvěrníkem pro
zahrádkářskou kolonii zpracovat
přesnou evidenci uživatelů zahrádek v zahrádkářské kolonii
7. Zabezpečit a zprovoznit dočasný
– náhradní sklad materiálu místo
skladu ve škole, která se bude bourat
8. Ve spolupráci s obcí zahájit rekonstrukci bývalé vlakové zastávky tak,
aby tato již byla připravena pro přípravu vzorků na výstavu vín v roce
2018
9. Průběžně plnit plán práce přijatý na členské schůzi dne 3. února
2017 (školení, žehnání vína apod.)
10. Získávat nové členy do ZO ČZS
v Přibicích
11. Důsledně a řádnou inventarizací
předat funkci tajemníka ZO
12. Zavést systém v účasti členů a vinařů na bodování v obcích, se
kterými si vyměňujeme vzorky vín
pro výstavy tak, aby se nestalo, že
v některé z obci nezajistíme účast
degustátorů (bodérů) za naši ZO
13. Prostřednictvím ÚS ČZS v Břeclavi
provést u Krajského soudu v Brně
změny funkcí ve spolkovém rejstříku
Vážení spoluobčané, přátelé zahrádkáři, již nyní je sídlo naší ZO ČZS v budově bývalé zastávky ČD, která, jak
jsem se již zmínil, potřebuje v co nejbližší době kompletní rekonstrukci. Po
dohodě s vedením obce jsme se my
zahrádkáři zavázali, že na této budově
provedeme některé práce svépomocí.
Jako první chceme opravit střechu. V
této době je veškerý materiál na stře-
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chu objednán. Po jeho dodání bude
nutné okamžitě začít s rekonstrukcí
střechy nejen proto, aby se tento materiál dlouho někde neskladoval, ale
také proto, aby po provedené rekonstrukci střechy mohlo být ještě letos
započato se stavebními úpravami

budovy, s budováním přípojek vody,
elektřiny a odpadů. Protože některé
práce budou prováděny svépomocí,
bude nutné, aby se zahrádkáři na pracovní výpomoci podíleli. O pomoc při
rekonstrukci budovy vás požádáme
místním rozhlasem, nebo někdo z čle-

nů výboru osloví zahrádkáře osobně,
a pokud to čas dovolí, tak i dopisem.
Budeme rádi, když se pracovní výpomoci zúčastní i ti zahrádkáři, kteří nejsou členy výboru ZO. Za vaši pomoc
vám předem děkujeme.
Vladimír Koneček, předseda ZO ČZS

Historie katolického domu
a ukončení činnosti na něj navázaného spolku
Katolický dům postavil v roce 1932 Spolek pro stavbu a udržování katolického domu v dolní části farní zahrady. Tento
spolek založili členové Jednoty Orel, Sdružení venkovské katolické omladiny, Místního sdružení katolických žen a dívek
a Spořitelní a záloženský spolek Přibice. Předsedou byl zvolen
Václav Dofek, jednatelem Jindřich Macek a pokladníkem Jan
Aujezdský.
Stavba domu byla financována z darů obyvatel Přibic. Dar ve
výši 20 000,- Kč dal Spořitelní a záloženský spolek s podmínkou, že v domě bude mít svoje sídlo. Také pivovar Starobrno si
dal podmínku, že se v hostinci v katolickém domě bude čepovat jeho pivo. A zbývající částku potřebnou na výstavbu domu
půjčil Spořitelní a záloženský spolek s podmínkou, že ve vedení spolku bude mít svého zástupce. Menší částky poskytli
obyvatelé obce. Katolický dům byl postaven velmi rychle
a dne 26. června 1932 byl s velkou slavností vysvěcen.
Na konci 30. let se spolek dohodl s farářem na přikoupení další
části farní zahrady, aby se mohla zřídit kuželna. Dále v suterénní místnosti zřídil Spořitelní a záloženský spolek šrotování
obilí a v roce 1942 bylo v sále zřízeno kino Edison. V roce 1948
se v suterénní místnosti přestalo šrotovat a Lacrum Brno v ní
zřídil sběrnu mléka. Pro tuto sběrnu byl postaven vodovod
z Apoštolky, na který se také napojily obě školní budovy a
dům Františka Valáška.
Po únoru 1948 byly všechny spolky, které byly nějak spojeny
s církví, zakázány, a to postihlo i Spolek pro stavbu a udržování katolického domu. Katolický dům tedy přešel do vlastnictví
MNV Přibice, které se do něho záhy přestěhovalo. V roce 1950
byl zrušen hostinec a Spořitelní záloženský spolek Přibice byl
v roce 1954 nuceně sloučen se státní spořitelnou, která následně využívala jeho prostory.

Ještě před znárodněním katolického domu se chystalo jeho
rozšíření. V době znárodnění již byly zakoupeny cihly a ty se
posléze použily na stavbu kabin na fotbalovém hřišti. V roce
1959 byla v domě zřízena kancelář JZD Přibice. V roce 1969
MNV Přibice uskutečnilo rozsáhlou obnovu domu a v prostorách státní spořitelny byla zřízena pošta.
V roce 1968 se obnovila v Přibicích Československá strana lidová
a její členové i s bývalými členy Spolku pro stavbu a udržování
katolického domu se pokusili následně získat zpět do vlastnictví katolický dům. V důsledku okupace v srpnu 1968 však byly
jejich snahy marné, a tak teprve v roce 1990 mohl být spolek
obnoven a jejím předsedou se stal Jan Charouz, kterého později nahradila Marie Bendová. Spolku se podařilo v roce 1995 dohodnout s obcí převod domu zpět na spolek. Tento převod byl
podmíněn tím, že v případě, že by spolek v budoucnu neměl
zájem budovu provozovat, má dojít k převodu zpět na obec,
a to za symbolickou jednu korunu. Budovu tedy nebylo možno
nikdy převést na nikoho jiného, a ani požadovat po nikom žádné finanční prostředky. Zároveň ani nikdo z členů spolku, natož
církev nebo lidová strana, neměl a ani nemohl mít nárok na jakékoliv finanční prostředky z budoucího převodu, jak se někteří
mylně domnívali. Tato budova byla jediným majetkem spolku.
Vedení spolku po zvážení všech možností rozhodlo v souladu
s dříve uzavřenými smlouvami o převodu na obec za symbolickou jednu korunu. Věříme, že se brzy podaří obci zajistit potřebné dotace na zvelebení a rozšíření této budovy na komunitní
centrum, čímž se naplní přání našich spoluobčanů, kteří téměř
před sto lety tuto stavbu vybudovali za účelem setkávání všech
občanů. Po převodu domu na obec došlo také ke zrušení Spolku pro stavbu a udržování katolického domu.
František Veleba, Marie Bendová

Jaké změny nás čekají v knihovně?
Na přelomu května a června se v Místní knihovně v Přibicích uskutečnila
sbírka hraček a knih pro Family Point.
Za celou dobu konání akce se nahro-
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madilo velké množství hraček, plyšáků a knih, za což velice děkujeme
všem, kteří se rozhodli nám pomoci
rozšířit počet hraček. Největší úspěch

měl vláček na baterky a krabice plná
plyšáků. Získali jsme také několik knih,
které byly zařazeny do fondu knihovny. Cílem této akce bylo sesbírat mezi
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veřejností věci pro děti a následně tak
poskytnout dětem kvalitnější zázemí.
Však radovat z nich jsme se stihli pouze měsíc. Zhruba v polovině července
totiž začala rekonstrukce knihovny,
a tak musel být provoz Family Pointu
a dětského oddělení knihovny přerušen. Otevřeno zůstalo pouze oddělení pro dospělé. Zároveň se zkrátila
otevírací doba knihovny. Nová otevírací doba bude
každé úterý od 16:30 do 18:30,
a to až do odvolání.
Práce jsou v plném proudu, už není
místnost, kde by se něco nedělo. Již
teď jsou patrné změny v dětském
oddělení, jsou vybourány prozatímní
vchodové dveře, probouraný sklad,
pomalu se začíná rýsovat i první patro, kde bude nová knihovna. Prosím všechny naše čtenáře o velkou
dávku trpělivosti a zachování přízně.
Zároveň upozorňuji, že knihovna je
nyní spíše staveništěm, a tak prosím,
abyste dbali zvýšené opatrnosti. Po
dokončení rekonstrukce se stávající
i noví čtenáři mohou těšit na moderní
a příjemný interiér s důstojným zázemím. O aktuálním vývoji situace vás
budu i nadále informovat na webových stránkách a na facebooku.
Nikola Neubauerová,
knihovnice

Sesbírané hračky

Sesbírané hračky

Probíhající práce
na knihovně

Stavební práce na knihovně

Kam dál v kariéře? Udělejte první krok za vysněným cílem
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé děti,
větší děti a náctiletí? Komu z vás se podařilo dávný sen proměnit ve skutečnost? Téma profese se chtě nechtě v našem
životě objevuje už od mateřské školy. Jak ale vybrat tu správnou? Kdy uvažovat, že je na čase brát tyto úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si vůbec dokážete představit. Skvělým
pomocníkem může být kariérový poradce – odborník, který
dobře pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláváním. Je dostupný úplně pro každého.
Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrování, již
čtvrtým rokem poskytuje Centrum vzdělávání všem (CVV).
Je odborníkem v rámci individuálních i skupinových aktivit
a prezentuje se také na veřejných akcích typu veletrhy pracovních příležitostí.
„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jihomoravském
kraji (Brno, Hodonín, Boskovice a Znojmo). Lidem v odlehlých
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částech regionu se chceme přiblížit pomocí online služeb. Těší
nás rostoucí zájem o skupinové programy, například Re:START
pro rodiče na/po rodičovské dovolené. Kariérové poradenství
chceme podpořit především na základních, středních a vyšších odborných školách,“ popsala současnou strategii vedoucí
centra CVV Hana Rozprýmová. Velký krok dopředu v této oblasti činí právě Jihomoravský kraj. Jako jediný v ČR zajišťuje dostupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.
„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni i na
další instituce. Spolupracujeme s HR odborníky v oblasti kariéry i se školami. Poskytujeme maximálně až 10 konzultací,
zpravidla ale zájemci využijí v průměru dvě až tři,“ upřesnila
Martina Milotová, kariérová poradkyně, která má na starosti
pobočku v Brně a v Boskovicích.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. Jen
za loňský rok jich poradci CVV absolvovali více než 500. „Na
pohovor jsem šla s daleko větším sebevědomím. Cítila jsem
se příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, že to je práce,
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kterou skutečně hledám,“ prozradila Martina, absolventka
vysoké školy. Služeb CVV využila v době, kdy hledala pracovní uplatnění. Během několika setkání odcházela s jasnou vizí,
co chce v životě skutečně dělat. Zjistěte více informací o kariérovém poradenství na www.vzdelavanivsem.cz, nebo se
rovnou objednejte na konzultaci:
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

Volba povolání
Uprostřed různých životních situací je to právě profese, do
které investujeme velké množství času. Cítíte se v ní tak, jak
potřebujete? Jste spokojení, nebo hledáte změnu? Tápete
při volbě vhodné školy? Možná hledáte radu, jak zlepšit pracovní podmínky ve stávající práci, nebo přemýšlíte o úplném
restartu své kariéry?
Buďte připraveni na pohovor
Jak daleko jste na cestě k vysněné profesi? Kariérový poradce
je tím, kdo může vaše kroky velmi usnadnit či usměrnit. Ať
už jste z vesnice či z města, máte vysokoškolský titul nebo
základní vzdělání. Situace na trhu práce se neustále mění. A
vy musíte pružně reagovat.
Mgr. Anna Kovaříková
propagace a marketing
Centrum vzdělávání všem
Pražská 636/38b, Brno
Tel.: 702 088 934
E-mail: kovarikova@vzdelavanivsem.cz
www.vzdelavanivsem.cz

Rozloučení s působením pana děkana Jaroslava Svobody
Místní farníci se v průběhu prázdnin
rozloučili s působením pana děkana
Jaroslava Svobody, který v Přibicích
působil 5 let. Naši obec předal mladšímu panu faráři Jaroslavu Sojkovi
z Vranovic. Jaroslav Svoboda nadále
zůstává děkanem Mikulovsko-Pohořelického děkanátu. Za dobu jeho působení se v přibickém kostele mnoho
udělalo, za což bych mu velmi rád poděkoval. Podařilo se ve vzájemné shodě vyjednat po desítkách let směnu
chátrajícího areálu fary, který farnosti
nepřinášel žádný užitek, ale pro obec
to je vhodné místo na právě projek-

Oprava poslední části střechy kostela
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tovaný bytový dům pro seniory a přístavbu multifunkčního sálu k „Liďáku“.
Za to farnost získala 15 hektarů bonitní zemědělské půdy, která bude každoročně přinášet do rozpočtu farnosti
desetitisíce korun nájemného. Tato
směna byla jednomyslně schválena
zastupitelstvem, farní radou i brněnským biskupstvím jako oboustranně výhodná. Byly opraveny pohony
zvonů v částce 90 000,- Kč, hodiny na
kostele jsou satelitně řízeny a opraveny nákladem 60 000,- Kč. Dále byl
modernizován i vnitřní inventář kostela – oltář, ambon a sedes nákladem

65 000,- Kč. Doplněno bylo skleněné
zábradlí na kůru za 17 000,- Kč, byla
instalována mříž do zadní části kostela
nákladem 27 000,- Kč, do presbytáře
byl pořízen nový koberec za 35 000,a také bylo instalováno nové ozvučení
nákladem 70 000,- Kč. Největší výdaje
však spolkla oprava střechy. Pan děkan
velmi chytře rozdělil opravu do více
etap, protože možnost dotací od krajského úřadu byla zpravidla ohraničena částkou 100 000,- Kč na jeden rok.
V případě, že by byla střecha opravena
najednou, obdržela by farnost pouze
100 000,- Kč a zbytek zdrojů by musela hledat jinde. Díky rozdělení na 4
etapy bylo možno čerpat každoročně
krajskou stotisícovou dotaci. Společně s dotacemi od obce tak byla provedena postupně oprava střechy kostela v celkové částce přes 800 000,- Kč.
Díky panu děkanovi tak přibický kostel
bude další desítky let „v suchu“. Vedení
obce si jeho práce na údržbě největší
kulturní památky v obci velmi váží a to
i s ohledem na vysoce nadstandardní
úspěšnost při získávání dotací pro náš
přibický kostel.
Děkujeme Vám pane děkane!
Miroslav Effenberger
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Cyrilometodějská pouť u Apoštolky
Začátek července je pro mnohé z nás
spojen především s počátkem letních
prázdnin a odjezdem na dovolenou.
Avšak ještě než se vydáme na každoroční „zasloužený odpočinek“, předkládá nám kalendář jeden den, který
je nejen pro naši zemi tak významný,
že byl dokonce ustanoven státním
svátkem. Připomínáme si totiž příchod
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a s ním spojený
počátek rozkvětu kultury v našich zemích. A právě u příležitosti tohoto svátku se v neděli 9. července uskutečnil
u studny Apoštolky 5. ročník tradiční
poutě mikulovského děkanátu. Hlavním bodem poutě byla slavnostní mše
svatá, kterou tentokrát sloužil společně s dalšími kněžími z mikulovského
děkanátu vzácný host, a to pomocný
biskup brněnský Pavel Konzbul. Vzhledem k jeho relativně krátké biskupské
službě se s ním mnozí poutníci setkali
poprvé, a proto je vhodné jej v několika větách představit. Mons. Ing. Mgr.
Pavel Konzbul, Dr. se narodil 17. října
1965 v Brně-Juliánově. Teologické studium na Cyrilometodějské teologické
fakultě Univerzity Palackého dokončil
v roce 2000. Od července 2002 pracoval jako pastorační asistent ve farnostech Letovice a Rozhraní a poté v nich
působil jako jáhen. Po kněžském svěcení, které přijal v roce 2003, působil
jako kněz v Boskovicích a Hustopečích.
V letech 2005 až 2013 byl spirituálem
Biskupského gymnázia v Brně a poté
působil jako farář brněnské katedrální
farnosti. V říjnu 2015 se stal III. sídelním
kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. Dne 21. května 2016 jej papež František jmenoval
pomocným biskupem brněnským
a titulárním biskupem litomyšlským
(vysvěcen byl brněnským biskupem
Vojtěchem Cikrlem a spolusvětiteli Janem Graubnerem a Josefem Hrdličkou
o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června
2016 v brněnské katedrále). U příležitosti 240. výročí založení brněnského
biskupství byly v závěru mše svaté předány děkovné listiny a dárkové publikace vybraným osobám z jednotlivých
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Potlesk při předávání ocenění

Sloužení mše svaté

Podávání svatého přijímání
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farností děkanátu jako poděkování
za jejich dlouholetou obětavou a nezištnou službu v církvi. Za naši farnost
převzala ocenění paní Jana Wagnerová. Z okolních farností byli odměněni
paní Anna Machová (farnost Vranovice), paní Marie Rybecká (farnost Ivaň)
nebo pan František Osička (farnost
Pohořelice). Jak už to bývá na poutích
zvykem, po skončení mše následovala
hostina, kterou pro všechny poutníky
připravily přibické ženy, spojená s dechovou hudbou. Stejně jako v minulém roce i letos se pouť setkala s velkým zájmem veřejnosti a věříme, že
tomu tak bude i v příštím roce.
Marek Lang

Lidé na mši

Průběh mše
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Pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul

Kněží s pomocným biskupem

Paní Jana Wagnerová přebírá ocenění

Příprava na průvod na mši
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Zmínka o první vystudované přibické
učitelce – Karolíně Rujzlové
Narodila se 14. července 1875 v Přibicích, byla dcerou Františka Rujzla a Marie roz. Novákové. Karolína Rujzlová, dle
sčítacího operátu Řepčína z roku 1900, v roce 1892 vstoupila do Kongregace sester dominikánek v Řepčíně u Olomouce a zvolila si jako řádové jméno Tomáška Rujzlová. Po
získání učitelské způsobilosti působila v dívčím vzdělávacím ústavu jako učitelka.
Kongregace sester dominikánek postavila v Řepčíně klášter a dívčí vzdělávací ústav, který zahájil činnost dne 20.
září 1889. Nejprve byla otevřena trojtřídní obecná škola.
Do roku 1900 se ještě dívčí vzdělávací ústav rozšířil o dětskou zahrádku (mateřská škola), trojtřídní měšťanskou
školu, soukromé dívčí paedagogium (ústav učitelský) sester dominikánek.
V roce 1897 se ženským spolkům podařilo prosadit studium žen na filosofické fakultě c. k. české univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze. A v roce 1901 byla ke studiu na
filosofické fakultě přijata také Tomáška Rujzlová, která se
tak stala první ženou z Přibic, která studovala a úspěšně
vystudovala univerzitu. Dne 23. října 1902 o ní Brněnské
noviny napsaly:

LUNOC 2017
Je jako Vánoce, těšíš se na ni celý rok. Jsi nervózní, kdy
už to bude, dáš si na večeři sumčí řízek a pak to přijde.
Dárky v podobě skvělých kapel - letos pohodovka Funky Chicken, pro mě velké překvapení Smrtislav, srdcovka Holden, rozjetí Radiostars a na závěr Ghost of you.
Malý fesťák pro srdcaře, co si každý rok nahlásí homeoffice, vezmou si dovolenou, sjedou se z celé republiky (a
nejen to) a užívají si spolu pohodové atmosféry Přibic,
bezkonkurenčního zázemí Aquabaru a parádního občerstvení. Děkujeme Vondrákům, že nám ty letní Vánoce dopřávají každý rok!
Letitá návštěvnice Lucie Procházková

I během studia na univerzitě vyučovala nadále v Řepčíně
a po skončení studia byla 10. ledna 1903 zvolena podpřevorkou Kongregace sester dominikánek v Řepčíně. V této
funkci působila až do listopadu 1904, kdy se jí vzdala pro
nedostatek času. Kromě podpřevorky Kongregace byla také
zvolena ředitelkou soukromého dívčího paedogogia v Řepčíně a byla také členkou Katolické jednoty českých učitelek.
Tomáška Rujzlová působila v Řepčíně až do16. září 1919, kdy
ji ministr školství a národní osvěty Gustav Habrman jmenoval učitelkou na městském učitelském ústavu v Kladně.
Tomáška Rujzlová po odchodu z Řepčína přestala používat
řádové jméno a vrátila se ke svému rodnému jménu Karolína Rujzlová. Na učitelském ústavu v Kladně patrně strávila
zbytek své učitelské kariéry a zemřela dne 25. února 1956.
František Veleba ml.
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Opět velmi vydařené krojované hody
Krojované hody v Přibicích připadly
na 24. a 25. června a nesly se v duchu
lásky, radosti a přátelství.Vše oficiálně
začalo v sobotu v pravé poledne, kdy
se všech šestnáct párů se šesti sklepníky sešlo u kostela a po společném
focení se jako tradičně vyrazilo zvát po
vsi. Se špalírem stárků se samozřejmě
vydala i DH Ištvánci, která nás doprovázela i na večerní zábavě. I když počasí vyšlo nad očekávání dobře, tak jsme
naše nejmenší stárečky nechali odpočívat ve stínu a zvaní se neúčastnili.
Program pokračoval srazem chlapců
u hlavního stárka, aby se posléze vydali vyzvednout děvčata, která na ně
naopak čekala u hlavní stárky. Všichni
spolu poté šli pochodem na plac, kde
proběhl tradiční nástup, na který po
chvíli navázala, letos úplně poprvé,
Moravská beseda, kterou si nacvičili
jak stárci dospělí, tak i malí krojovaní.
Pak už se naplno rozjela hodová zábava plná sól, při kterých byl plac natolik
zaplněn, že by se tam stěží vešel byť
jen jeden další taneční pár. Také nás
navštívila přespolní chasa ze Starovic.
Proběhla samozřejmě i tombola, ve
které byla spousta hodnotných cen.
V sobotu hrála kapela do 3:00 h. To, že
dechová hudba dohrála, nikoho neodradilo a všichni se náramně bavili až
do ranních hodin.
Neděle nám začala, jak bývá zvykem,
mší svatou v místním kostele v 11 hodin. Odpolední program nám značně
narušilo počasí, kvůli kterému se zrušilo vystoupení dětí, přibických mužáků a dětské cimbálky. Pokračovalo se
tedy v 18:30 h, kdy kluci opět vyzvedávali děvčata u hlavní stárky a spolu
všichni opět zamířili na plac, kde započala večerní zábava za doprovodu DH
Blučiňáci. V neděli nás navštívila přespolní chasa ze Střelic a Žatčan. Blučiňáci nám zahráli také do 3:00 h, ale tím
zábava samozřejmě nekončila a opět
vesele pokračovala.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
nás jakýmkoliv způsobem podpořili.
Doufáme, že se Vám letošní hody líbily
a potkáme se na nich opět příští rok!
Valerie Vondráková
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Velcí stárci se sklepníky
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Malé stárky

Hodový prapor
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Hodový koštýř
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Hlavní stárci

Zpívání pod májí
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Babské hody – tentokrát v duchu včelky Máji
My, baby přibické, bychom velmi rády
poděkovaly všem, kteří na Babské hody
i přes chladnější počasí dorazili. Dále
těm, kteří s organizací hodů pomohli
a všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Páteční přípravy komplikoval déšť,
ale ani ten nám náladu nepokazil. Akční
stárky nakoupily igelity a s výzdobou se
pokračovalo i za silných srážek. Zmrzlé
a promoklé jsme se „daly na modlení“
a vyšlo to! V sobotu jsme se probudily
do krásného slunného rána. Celý hodový den pak probíhal nad očekávání
výborně. Letos hody připravilo 20 stárek
a 5 sklepníků. Tu správnou atmosféru
nám navodila tradičně pozvaná dechová
kapela Pivoňka. Večerní program zahájili
v 18 hodin Přibičané, kteří zpívali až do
našeho příchodu. Letošní pochod zahr-

Bubeník

noval několik netradičních prvků. Hody
pak pokračovaly v duchu včelky Máji.
Proto i sólo bylo - jak jinak, než medové.
Nevynechaly jsme ani půlnoční překvapení, které oživili naši krasoni. Příští rok se

Muzikanti

těšíme zase nashledanou. Rády bychom
mezi sebou přivítaly další posily. Takže
pokud to s Vámi jen trochu šije, neváhejte, přidejte se, s námi to žije :-)
Přibické stárky

Náhradní bubenice Ivanka

Přibické stárky

Stárky s muzikanty
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Vzpomínka na první stárku v roce 1957
Na letošních hlavních krojovaných
hodech si zatancovala po kulatých
šedesáti letech i tehdejší první stárka
Jaroslava Beránková. Psal se rok 1957,

Paní Beránková
s praporem po 60 letech

kdy paní Beránková vlastnoručně
vyšívala hodový prapor, který doma
stále opatruje. Toho roku nebyly hody
jen tak ledajaké, protože se do míst-

Prapor ročníku 1911

ního kostela vrátily po válce zvony,
které byly právě na hody vysvěceny.
V tomto roce byly stárci a stárky údajně poprvé v krojích.

Prapor ročníku 1939

Energie v novém
Asi každý člověk si dnes zažil klasickou scénu prodejce
versus spotřebitel, nabízení levnější elektřiny, či plynu.
Většina lidí se k tomuto způsobu obživy staví negativně, mnohdy až odpudivě. Je to způsobeno především
obrovským tlakem společností a různých nabídek ze
všech stran. Tato situace vyvrcholila až do stádia, kdy
lidé mnohdy raději nic neřeší a nechávají aktuální nastavení, než by čelili drsné konkurenční bitvě a zbytečnému papírování.
Mnohdy je také situace opačná. Člověk se ke změně
odhodlá, ale současný dodavatel mu přestup neumožní, nebo vynaloží veškeré úsilí pro zachování zákazníka. Po prvním neúspěšném pokusu už ztrácíme víru
a raději kývneme na lepší nabídku naší společnosti,
než bychom celé peripetie opakovali.
Všechny tyto zkušenosti nás vedly k tomu, abychom
občanům celek energií představili v novém a férovějším kabátu. Nejen že porovnáváme aktuální ceny, ale
především pomáháme se složitými případy odstupu
od smluv, na místě počítáme možné roční úspory na
obou komoditách a navíc jednáme rychle, precizně
a především profesionálně. Prioritou je pro nás však
samotný zákazník. Vysvětlení pojmů, běžného vyúčtování a vůbec celého smyslu věci je samozřejmostí. Tím
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eliminujeme i případné přešlapy do budoucna. Dlouhodobá spolupráce je v dnešní době vzácností, proto
se snažíme budovat pevné vztahy s možností dalšího
kontaktu. To všechno pod českou stálicí na trhu, společností Centropol Energy, která má aktuálně nejvýhodnější nastavení cenových stropů. O transparentnosti cen a výhodách Centropol Energy se zmiňoval již
portál Novinky.cz na svém webu. Článek je ze začátku
letošního září.
Možnosti roční úspory jdou na běžném rodinném
domě až k tisícům korun, ačkoli vše je závislé od množství spálené elektřiny či plynu. Člověk by si řekl, že na
jeho malém bytě nemá smysl nic takového řešit, ale
opak může být pravdou. Neřešení smluv a jejich nastavení nás může stát hodně, proto už nečekejte, ale
vykročte vpřed!
Brzy budete mít možnost se přesvědčit, že změna
může být i opravdu k lepšímu. My jsme tu od toho,
abychom Vám to ukázali.
Jan Černý
vedoucí kanceláře Centropol Energy a.s., Brno
Telefon: +420 720 038 717
www.centropol.cz
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Společenská rubrika za období 29.5.2017 - 1.9.2017
Životní jubilea:
Ludmila Fröhlichová
Ludmila Rujzlová
Jan Effenberger
Oldřich Beránek
Věra Rujzlová

70
80
75
80
92

Navždy nás opustili:

Narodily se:

Anastasie Ruine
Ruinerová

Marie Lahučká
Valentýna Maršákováá

Prodloužení
ordinačních hodin od září 2017

Varování před podomními
prodejci – prodejci po telefonu

Vážení pacienti, od 4. září 2017 dojde k dalšímu rozšíření
ordinačních hodin v ordinaci praktického lékaře pro dospělé ve Vranovicích. V pondělí bude ordinace v provozu
až do 18.00, ve středu a v pátek do 14.00.
Toto rozšíření je umožněno tím, že se v ordinaci budeme střídat s MUDr. Martinou Veselou. V pondělí dopoledne, ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne bude ordinovat MUDr.
Petr Bartl, v pondělí odpoledne, v úterý, ve středu a ve čtvrtek
dopoledne MUDr. Martina Veselá (podrobně viz tabulka).

Opět varujeme zejména starší občany před
ukvapeným uzavíráním jakýchkoliv smluv od
kohokoliv, kdo Vás přijde osobně navštívit.
Přestože je podomní prodej v naší obci zakázán, objevují se v Přibicích podomní prodejci.
V poslední době lákají na levnější elektřinu
nebo plyn. Jsou nesmírně vynalézaví a používají propracované manipulativní metody.
Nabídku si vyslechnout můžete, ale podepisujte s rozvahou. Prodejci to nedělají jako
službu občanům, ale pro svůj zisk. V případě,
že u Vás takový prodejce zazvoní, ihned
volejte na obecní úřad. Díky Vaší všímavosti
můžeme obratem vyhlásit rozhlasem relaci,
po které zpravidla nelegální prodejci okamžitě Přibice opustí. Tímto se podařilo v poslední
době redukovat počet takto rychle a nevýhodně uzavřených smluv. Upozorňujeme také
na velmi zákeřné praktiky prodeje po telefonu, kdy k uzavření smlouvy a k její platnosti
stačí pouhé ANO, ale vyvázat se z unáhlených
rozhodnutí zabere spoustu nervů, času a doporučených dopisů.

pondělí

MUDr. Petr Bartl
7.30 – 11.30

úterý
středa
čtvrtek
pátek

12.00 – 18.00
pro objednané
7.30 – 14.00

MUDr. Martina Veselá
12.00 – 18.00
7.30 – 9.30 Ivaň,
10.00 – 13.00 Vranovice
7.30 – 14.00
7.30 – 11.30

Odběry krve denně od 7.00, polední pauza denně 11.30
– 12.00
Samozřejmě v rámci dovolených, školení či onemocnění
některého z nás se toto rozdělení může měnit, ale budeme
se snažit, aby vždy byl přítomen aspoň jeden z nás, a vy jste
nemuseli jezdit k zastupujícím lékařům. Abyste vždy našli
dveře v naší ordinaci otevřené.
Aktuální informace vždy naleznete na našich webových
stránkách www.lekarivranovice.cz.
Věříme, že prodloužení ordinační doby oceníte a využijete.
MUDr. Petr Bartl

Plánované akce
listopad 2017
Svatomartinský lampionový průvod
2. prosinec 2017
Adventní jarmark + Rozsvícení vánočního stromu
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