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Slovo
starosty
Vánoce jsou za dveřmi a s nastávající zimou pomalu ustává také
čilý stavební ruch v naší obci.
Uplynulý podzim byl nebývale
akční. Provedly se demolice budov fary a budovy školy, na Svobodném Hájku byla dokončena
silnice a rozvody elektřiny, dokončena byla také nová knihovna
a po jejím přestěhování vybudujeme nové ordinace pro lékaře.
Na zastávce u lokálky máme nová
okna a novou střechu, pokračovala také oprava chodníků. Vydali
jsme stolní kalendáře na příští rok
a nové pohlednice obce. Všem
občanům přeji klidný zbytek adventu, bohatého ježíška nejen pro
děti, příjemné prožití vánočních
svátků, do nového roku 2018 vše
dobré a hlavně pevné zdraví přeje
Váš starosta Miroslav Effenberger

Pohled z Výšinek směrem k JZD
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Zimní pohled na Přibice od řeky

Stromy s námrazou a jmelím u řeky

Pohled na les
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Nástavba knihovny a vybudování ordinací lékařů
Vnitřní prostory nové knihovny jsou již hotovy. Nyní dochází ke stěhování knih do nových, daleko důstojnějších,
prostor. Přesný termín otevření knihovny bude sdělen rozhlasem a SMS zprávami. Předpokládané náklady na stavební práce činily 1 500 000,- Kč. Dosud je proinvestována
zhruba polovina, a to zejména díky tomu, že většina prací
je prováděna svépomocí zaměstnanci obce. Nové prostory knihovny díky zateplení a oknům se speciálními izolačními skly ušetří nemalé peníze z rozpočtu obce potřebné
na vytápění.

Budování stropu v knihovně

Stavební práce
na silnici Svobodný
Hájek
Stavební firma Swietelsky postupně
dokončila novou asfaltovou komunikaci v lokalitě Svobodný Hájek. Jedná
se o cca 250 m nové silnice. Náklady
na tuto akci činí 3 000 000,- Kč. Tuto
silnici obec musela vybudovat výrazně dříve, než se předpokládalo. Díky
přísným stavebním předpisů by bez
této komunikace nebylo možno vydat
stavebním úřadem stavební povolení
na rodinné domy v této lokalitě.

Nová podlaha v knihovně

Budování krovů v knihovně

Zastávka u lokálky
Také na bývalé vlakové zastávce probíhají opravy. Budova má nová okna, která
se podařila panu místostarostovi zajistit ve stavebním
bazaru za velmi výhodnou
cenu. Jednalo se o nepřevzatou zakázku úplně nových oken a dveří, proto
jsme neváhali je pořídit. Zároveň se vyměnila v rámci
brigád zahrádkářů střešní
krytina. Dojde také na zprovoznění toalet a na jaře budova dostane novou fasádu.
Budova bude sloužit zejména pro potřeby zahrádkářů.

Brigáda

Budova zvenku

Oprava střechy
Výstavba nové silnice

2 na Svobodném Hájku

Budova zevnitř
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Rekonstrukce bývalé zastávky ČD pokračuje
Jak jsem se již zmínil v minulém čísle
našeho zpravodaje, i nadále pokračuje rekonstrukce bývalé zastávky ČD
u nás v Přibicích. Máte možnost vidět, že již byly instalovány nové dveře
a okna, byla provedena oprava stávající vazby, zateplení stropu, postaven
nový komín a v současné době se
provádí omítání stěn uvnitř budovy
a byly provedeny některé práce pro
budování odpadu a přívodu vody.

Tyto práce jsou prováděny pracovníky obce. Začalo se i s rekonstrukcí
střechy, což je prováděno brigádnicky
členy ZO ČZS v Přibicích. O to, že jsem
mohl napsat, že je střecha budovy rekonstruována členy ZO ČZS a nejen
členy výboru ZO ČZS, se zasloužili pánové Jan Synek a Josef Duda, kteří se
brigád při rekonstrukci střechy zatím
jako jediní nečlenové výboru zúčastňují, a já jim chci touto cestou za je-

Autobusová zastávka u kostela
Po trvalých kritikách na autobusovou zastávku u kostela bylo rozhodnuto o její výměně. Důvodem byly
zejména náklady na častou výměnu
poškozených skel, z nichž jedno vyjde na více jak 10 000,- Kč. Po silném
podzimním větru byla také poškoze-

na střecha a náklady na opravu skel
a krytiny by činily téměř 50 000,- Kč.
Nově bude u kostela zastávka v designu horní autobusové zastávky.
Odpadnou tak náklady na výměnu opakovaně poškozených výplní
z bezpečnostního skla.

jich pomoc poděkovat. Pravidelně se
těchto brigád zúčastňují členové výboru ZO ČZS Luboš Synek, Petr Synek,
Martin Ferkovič, Jan Boček a Vladimír
Koneček pod vedením odborníka na
střechy Štěpána Rujzla. Moc děkuji
i členům výboru za jejich pomoc, protože na rekonstrukci střechy strávili již
několik sobot ze svého volného času.
Předseda ZO ČZS Přibice
Vladimír Koneček

Oprava
komunikace
ve Sliníku
V lokalitě dolní Sliník byla provedena provizorní oprava nejhorších
výmolů. Práce budou pokračovat
na jaře.

Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy se sice pomalu, ale jistě, blíží ke svému
konci. Předpoklad dokončení podle posledních informací
bude v polovině příštího roku. Pokud jste nepořídili nebo
neprodali pozemky, není potřeba nic řešit na finančním
úřadu. Ale pokud jste v roce 2017 nějakou nemovitost prodali, darovali nebo pořídili, máte povinnosti podat daňové
přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna 2018. Pokud
si s daňovým přiznáním neporadíte sami, je lepší navštívit
přímo Finanční úřad v Brně a vzít s sebou i smlouvu o převodu nemovitosti. V souvislosti s pozemkovými úpravami
se množí dotazy ohledně nájemních smluv na pozemky.

Opravy dřevěného
obložení na
fotbalovém hřišti
Sportovci TJ Přibice několikrát pomáhali
obci s tříděním odpadů ve sběrném dvoře.
Za vytříděné železo obec pořídila pro naše
sportovce dřevo, kterým členové TJ provedli
opravy obložení kolem hřiště, za což jim děkujeme.

ČÍSLO 21

Někteří vlastníci pozemků nevědí, kdo jejich pozemky užívá. V naší obci prakticky neexistuje kousek orné půdy, na
kterou by někdo nečerpal dotace ze státního zemědělského a intervenčního fondu. Uživatelé se tak dají dohledat
ve veřejné části evidence uživatelů zemědělské půdy na
internetové adrese http://eagri.cz/public/app/lpisext/
lpis/verejny2/plpis/ , kde jsou uvedeny údaje za rok 2017.
Po zápisu pozemkových úprav automaticky všechny nájemní smlouvy ze zákona končí a bude nutno uzavírat
nové. Až tento čas přijde, budete v některém s dalších čísel zpravodaje informováni.

Vlhčené ubrousky nepatří do WC
Upozorňujeme občany, že vlhčené ubrousky nepatří do WC.
Tyto ubrousky se totiž namotávají na čerpadla čističky a dochází k postupnému ucpávání
různých částí technologie. Škody na čerpadlech jsou ročně
v mnoha desítkách až stovkách
tisíc korun. Díky podmínkám

dotace na intenzifikaci ČOV
musí obec tyto náklady v plné
výši promítat ve výši stočného.
Žádáme občany, aby vlhčené
ubrousky, případně hadry, do
WC nesplachovali ve vlastním
zájmu. Společně tak předejdeme dalšímu zvyšování ceny
stočného.
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Svatomartinský lampionový průvod
Již tradičně se v předvečer svátku svatého Martina uskutečnil lampionový průvod tradičně ve velkém zájmu veřejnosti. Letos na něm bylo opět více strašidel, a to jak
mezi dětmi, tak i dospělými. Děti si to pěkně užily, skoro
všechny šly i do sklepení, kde měla strašidla kolem rakve
s pomníkem své hnízdo.

Strašidla

Roztomilá
čarodějnická učnice

Bílá paní

Jeptiška
Strašidla ve sklepě

Kalendáře, pohlednice

Před sklepem u kostela
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Obec nechala zpracovat stolní kalendáře s fotografiemi naší obce. V kalendáři najdete také termíny všech
kulturních akcí, které se k datu uzávěrky podařilo zajistit. Navíc nezmeškáte žádný svoz odpadů – v daný den
je vždy vyobrazena barevná popelnice, která se sváží.
Budete vědět, kdy je otevřen sběrný dvůr, nebo kdy
mají děti prázdniny. Cena kalendáře je 60,- Kč. Obec
vydala i pohlednice, které jsou k dispozici za 6,- Kč.
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Rozsvícení vánočního stromu
V předvečer první adventní neděle se uskutečnilo již tradičně rozsvícení vánočního stromu. Děti ze základní a mateřské školy si připravily pěkný program. Několik koled zazpívali i Přibičtí mužáci.
Na jarmarku jste mohli pořídit adventní věnce, vánoční dekorace,
jmelí, čerstvé pečivo a cukroví, medovinu, svařák a další jarmarkové zboží. K vidění byla i práce uměleckého kováře. Ve sklípku
u svatého Jana se až do půlnoci degustovala vína místních vinařů.

Degustace vín a zpěv ve sklepě

Žáci ZŠ při vystoupení na place

Další zdařilá akce
v obecním sklepě
U příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu jsme jako jeden z bodů programu
opět otevřeli obecní sklep, který poskytl nejen
ochranu některých přítomných občanů před
nepřízní počasí, ale stal se již podruhé místem
zábavy a ochutnávání výborných vín našich
vinařů. K tomu již tradičně napekla pro návštěvníky sklepa zdarma paní Zdena Dudová
slané pečivo, za což jí upřímně jménem vedení
obce děkujeme. Po svém vystoupení u vánočního stromu se do sklepa kromě spoluobčanů přesunuli i členové mužského pěveckého
sboru Přibičané, kde ve zpívání pokračovali
a přispěli tak k velmi příjemné atmosféře pří
ochutnávání vín. Na toto ochutnávání vín dodali svá vína tito přibičtí vinaři: Stanislav Šopf,
Josef Duda, Václav Valášek, Jan Koubek, Jan
Vybíral, Vlastimil Špaček a Štěpán Rujzl. Dodaná vína na tuto akce všem, kdo je přišli ochutnat, velmi chutnala a uvedeným vinařům za
dodané vzorky vín moc děkujeme. Je vidět, že
rekonstrukce sklepa nebyla marnou akcí, že
se obecní sklep u kostela stal nejen nedílnou
součástí, že do daného prostředí svou architektonickou podobou nejen zapadá, ale že se
stává i nedílnou součástí kulturních akcí u nás
v Přibicích, a že se o něm pochvalně vyjadřují
nejen naši spoluobčané, ale i přespolní, kteří
náš sklípek navštíví.
Místostarosta obce Vladimír Koneček

Opravy
chodníku
Na sklonku podzimu byly zahájeny
práce na opravách
chodníku od lokálky
směrem k horní autobusové zastávce.
Stavební práce obec
provádí opět svépomocí, aby se uspořily
finanční prostředky.
I přes nepřízeň počasí s brzkým nástupem zimy se podařilo
udělat desítky metrů
nového chodníku.
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Budování chodníku od lokálky k hlavní silnici

Chodník od lokálky k hlavní silnici
28.11.2017

Chodník od lokálky k Těšině
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Bourání školy a fary
Byly provedeny bourací práce staré školy, fary a farního přístavku.
Uvolnilo se tak místo pro nový
účel. Projekt multifunkčního komunitního centra je již na stavebním úřadě. Postupně se tak připravujeme na přístavbu „liďáku“,

kde mimo jiné vznikne sál pro
sportovní, kulturní a společenské
účely. V severní části bývalé farní
zahrady se zase vyřizuje stavební
povolení na bydlení pro seniory.
Celkem zde vznikne 10 bytových
jednotek pro osoby starší 65 let.

Vnitřek budovy ZŠ – třida před demolicí

Prosakující stropy ZŠ

Bourání staré školy
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Bourání fary

ČÍSLO 21
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Sportovní odpoledne
10. září se uskutečnilo na hřišti TJ Přibice atletické odpoledne. S ohledem
na první ročník byl zájem dětí nebývale veliký, celkem sportovala v různých
disciplínách téměř stovka dětí. Každý závodník dostal čokoládovou medaili.
Nakonec se u táboráku opékaly i špekáčky.
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Oprava silnice
Od hospody U Vdolka směrem k bývalé holírně byla provedena oprava
silnice technologií silkot.
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Plány do budoucna
Aktuálně připravujeme projekty
multifunkčního komunitního centra s přístavbou sálu „liďáku“, bydlení
pro seniory, relaxační zónu u lokálky, koupací biotop a zónu aktivního
i pasivního odpočinku na Lůži, opravy chodníků, komunikací a podobně.
Miroslav Effenberger
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 25. 9. 2017
341/24/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
342/24/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu
Irenu Doležalovou a Martina Vlka.
343/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
ve výši 2.000,- Kč rodičům žáka první třídy v ZŠ Přibice
na školní potřeby. Částka se vyplácí vždy v měsících
září až listopad pro aktuální školní rok po předložení
dokladů o úhradě školních potřeb.
344/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr
dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci silnice
na Svobodném Hájku s firmou Swietelsky, stavební,
s. r. o., za 2.476.259,78 Kč bez DPH (2.996.274,33 Kč
vč. DPH).
345/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy na Zpracovatele žádostí
o dotace pro Obec Přibice s firmou RPA Dotace, s. r. o.,
za 699.000 Kč bez DPH.
346/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění, doplnění změny č. 1
ÚP Přibice o úpravu výrokové části ÚP - intenzita zastavění plochy Ox - občanská vybavenost smíšená.
Bude navrženo zvýšení intenzity zastavění pozemku.
347/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení
pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. 1531/8 o výměře
40 m2, 2732/25 o výměře 140 m2, 2755/8 o výměře
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779 m2 a 2755/9 o výměře 239 m2 za celkovou cenu
17.970,- Kč.
348/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu úhrady kupní ceny prodávaných pozemků do 15. 12. 2017, a to pro p. č. 1663/11, 1663/21,
1664/105, 1663/19 v k. ú. Přibice.
349/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. 2781 o výměře
746 m2 a 2732/33 o výměře 88 m2 za celkovou cenu
16.500,- Kč.
350/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení
pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. 2755/18 o výměře
552 m2, 2755/19 o výměře 213 m2, 2732/30 o výměře
63 m2, 2755/4 o výměře 1328 m2 a 2732/22 o výměře
56 m2 za celkovou cenu 33.180,- Kč.
351/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vzor kupní smlouvy pro prodej stavebních pozemků v lokalitě
Svobodný Hájek.
352/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemků v k. ú. Přibice, lokalita Svobodný Hájek,
s termínem podpisu kupní smlouvy nejpozději do 15.
12. 2017, a to:
1. p. č. 1664/110 o výměře 774 m2 pro manžele Radek Klimeš, Vranovice Nová 586, a Andrea Klimešová, Vranovice Pinďulky 253, za cenu 1.161.000,Kč vč. DPH;
2. p. č. 1663/14 o výměře 961 m2 pro Miroslav Doležal, Přibice 375, za cenu 1.441.500,- Kč vč. DPH;
3. p. č. 1663/15 o výměře 1039 m2 pro žadatele do
podílového spoluvlastnictví ½ Marek Hladký, Bra-
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tčice 208, a Ing. Alžběta Martišová, Žitná – Radiša
42, Slovensko, za cenu 1.558.500,- Kč, vč. DPH;
4. p. č. 2653/2 o výměře 1300 m2 a p. č. 2656/1 o výměře 244 m2 pro manžele MUDr. Michal a MUDr.
Olga Křížovi, Česká 195, za cenu 2.316.000,- Kč, vč.
DPH.
353/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje částí obecního pozemku p. č. 2199/1 v k. ú.
Přibice.
354/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 2200/9 v k. ú. Přibice.

355/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030037831/002.
356/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny pozemků, případně jejich částí v k. ú. Přibice,
a to 1292/40 a PK 1712.
357/24/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č.
6/2017.
358/24/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o činnosti kontrolního výboru.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 22. 11. 2017
359/25/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
360/25/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu
Martina Vlka a Mgr. Jiřího Netolického.
361/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení
pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. 1660/3 o výměře 29
m2 a 1800/6 o výměře 94 m2. Dále 1660/12 o výměře
208 m2, st. 404/3 o výměře 84 m2, 1660/19 o výměře
302 m2, 1660/16 o výměře 342 m2, st. 433/2 o výměře
125 m2, 1800/42 o výměře 317 m2 a 1800/140 o výměře 636 m2, a to za cenu 500,- Kč/m2.
362/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu úhrady kupní ceny prodávaného pozemku
do 30. 4. 2018, a to pro p. č. 1663/19 v k. ú. Přibice.
363/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Přibice, lokalita
Svobodný Hájek, s termínem podpisu kupní smlouvy
nejpozději do 28. 2. 2018, a to p. č. 1663/16 o výměře
1084 m2 pro Ing. Vladimír Hochman, Ivaň 64, za cenu
1.626.000,- Kč vč. DPH.
364/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej obecního pozemku p. č.
2200/9 o výměře 78 m2 v k. ú. Přibice pro manžele
Petr a Jana Kubešovi, Přibice 214, za odhadní cenu
21.840,- Kč.
365/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
uložení přípojek inženýrských sítí pro akci ,,Novostavba bytového domu komunitního bydlení seniorů Přibice“, na pozemku p. č. 2206/1 v k. ú. Přibice, ve vlastnictví JMK.
366/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření
kupujícího na pozemek p. č. 1663/14 v k. ú. Přibice
nově na Miroslav Doležal, Přibice 375, a Veronika Kořínková, Valchařská 20, Brno. Termín uzavření smlouvy do 28. 2. 2018.
367/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
směnné smlouvy s manžely Zdenkou a Josefem Du-
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dovými, Přibice 187, na směnu části obecních pozemků v k. ú. Přibice rozdělených na základě geometrického plánu č. 744-46/2012 p. č. PK 1712 označenou jako
díly „g + j“ o výměře 1088 m2 za soukromé pozemky
označené dle stejného geometrického plánu jako p.
č. 1712/157 o výměře 9 m2, 1712/158 o výměře 22 m2,
1712/159 o výměře 22 m2, 1712/160 o výměře 22 m2
a dále část dosavadního pozemku PK 1713 označenou jako díly „e + b“ o výměře 64 m2, dále pozemky
1712/164 o výměře 498 m2, 1712/146 o výměře 22
m2, 1712/147 o výměře 22 m2, 1712/148 o výměře 22
m2, 1712/149 o výměře 17 m2, 1712/153 o výměře 22
m2, 1712/154 o výměře 22 m2, 1712/155 o výměře 22
m2, 1712/156 o výměře 14 m2 a p. č. 2623 o výměře
154 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření směnné
smlouvy s Janem Dudou, Pasohlávky 179, na směnu
části obecních pozemků v k. ú. Přibice rozdělených
na základě geometrického plánu č. 744-46/2012 p. č.
1712/1 o výměře 462 m2, 1712/150 o výměře 6 m2,
1712/151 o výměře 22 m2, 1712/152 o výměře 22
m2 za obecní pozemky St. 480 o výměře 18 m2 a p. č.
1292/40 o výměře 982 m2.
368/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje účast
v dražbě č. j. 182 EX 8391/14-195 a složení jistiny dle
usnesení o nařízení této dražby, a to v termínu 8. 12.
2017 v případě, že v tomto termínu nebude zřejmé,
že se dražba neuskuteční.
369/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č.
8/2017.
370/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.1.2018 v souladu s novou legislativou měsíční
odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné konečné výši jako doposud, a to člen zastupitelstva 300,- Kč; člen výboru/komise 800,- Kč a předseda
výboru/komise 1.100,- Kč. Měsíční odměna pro člena
výboru/komise, který není členem zastupitelstva je
stanovena na 300,- Kč. V případě nástupu náhradníka
se vyplácí měsíční odměna za výkon funkce od 1. dne
následujícího měsíce, ve kterém funkce vznikla.
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Informace ze ZŠ a MŠ, přehled akcí a činností
Vážení přátelé, naposledy se v tomto
roce setkáváme na stránkách přibického zpravodaje, a to je doba, kdy
každý sčítá své úspěchy i prohry. Než
se i my zamyslíme nad uplynulým
rokem, rádi bychom se vrátili k předchozím měsícům.
Za všechny úspěchy vděčím šikovným pedagogům i ostatním zaměstnancům školy, zastupitelům, ale
i rodičům. Děkuji všem, kdo nám pomohli a pomáhají, a také všem, kdo
nám fandí, aby se nám práce dařila
ku prospěchu našich dětí. Jsem ráda,
že mí kolegové dokázali ohromný
kus práce a úspěšně vedli evropské
projekty, díky kterým jsme si mohli
splnit pár snů. Skrývá se za tím však
mnoho úsilí a starostí.

Během roku 2017 naši žáci v rámci
výuky a v zájmu rozšiřování znalostí
besedovali s odborníky, zajímavými
lidmi, absolvovali řadu exkurzí a výstav. Spolupracovali na instalaci výstav a přípravě kulturních vystoupení. Reprezentovali školu v soutěžích.
Všichni zaměstnanci školy se školili
ve svých profesích a zdokonalovali
se odborným studiem a samostudiem. Jelikož jsme získali na další vzdělávání hodně peněz z EU z programu
Bezpečné klima, naši 4 pedagogové
absolvovali 40 kurzů - hlavním přínosem projektu bylo zkvalitnění pedagogických schopností a dovedností
zaměstnanců školy v oblasti bezpečného klimatu ve škole. Se změnami
v legislativě je na školy kladen stále

Dýňování

Dýňování
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vyšší nárok při prevenci, zjišťování
i řešení jednotlivých případů šikany. Přestože je každý takový případ
vždy jedinečný, existují relativně
jasná pravidla a postupy, kterých
je dobré se držet. Školský zákon od
letoška nově stanovuje práva a povinnosti pedagogického pracovníka.
V nových paragrafech se mimo jiné
uvádí, že pedagog má chránit bezpečí a zdraví dětí. A ta není omezena
jen tím, kdy má například dohled na
chodbě. Hovoří se o tom, že pedagog má za úkol předcházet všem formám rizikového chování dětí. Učitel
si musí všímat projevů dětí a nesmí je
přehlížet. Pokud se nezasáhne u šikany co nejdříve, agresoři si hledají
stále další a další oběti.

Tvořivé dílny ve školce

Sportovní objev

Výlet do Prahy

ZIMA 2017

www.pribice.cz

Práce učitelů není vůbec lehká. Když
člověk navštíví kteroukoliv školu
a kteroukoliv poradnu, tak všude slyší, že nárůst administrativy, enormní
zvýšení pedagogické a metodické
zátěže, absence kvalifikace pro práci
s dětmi s SPV je skutečně neúnosné.
Zavedením podpůrných opatření,
individuálního vzdělávání, vzdělávání nadaných dětí je sice hezké, ale
někdy dochází k demotivaci pedagogických pracovníků. Jsem přesvědčená, že pro samou diskusi na téma
inkluze zapomínáme na zdravá jádra
tříd. Věnujeme dost času těm zdravým, běžným dětem, které v pondělí
ráno přijdou do třídy a jsou ochotny
se učit? Má třídní učitel a nejen on na
ně dostatek času? Není zahlcen péčí
o složité děti, o administrativu spojenou se začleňováním? Zůstává mu
ještě síla a chuť na ty bezproblémové. To je otázka.
Kvalitní vzdělávání se také odehrává
v MŠ, v září vstoupila do života novinka českého školství, a to povinný
ročník předškolního vzdělávání.
První dojmy a zkušenosti jsou rozmanité. Způsob omlouvání neurčuje školský zákon, ale školní řád naší
MŠ. Školní řády najdete na našich
webových stránkách. V MŠ obdivuji učitelky, protože posledních pár
let se rodiče víc zajímají o kolektivní
zařízení pro dvouleté děti. Místo jeslí
nyní plní funkci naše MŠ. Dvouleté
dítě žije převážně jen v přítomnosti,
nemá pojem o čase, je důležité, aby
si k učitelce vytvořilo vztah, prožívá
z osamění silnou psychickou zátěž, je
v napětí, někdy apatické, často pláče, přestává mluvit, nebo jíst. Osoby,
které zajišťují péči o dvouleté děti,
musí mít obrovskou trpělivost, klidný
přístup. Vím, že to rodiče nemají jednoduché, kvůli např. neuspokojivé
finanční situaci v rodině, kvůli přání
se vrátit na stejnou lukrativní pozici
v zaměstnání. V tomto složitém období a citově choulostivém období
má blízkost rodičů ale zásadní opodstatnění. Zastávám názor, že dítě
do MŠ by mělo být přijímáno až od
3. roku života. Vývoj každého dítěte
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je individuální, a to je nutné brát při
zařazení do kolektivu a při kolektivní výchově v úvahu. A nyní z jiného
soudku.
Během měsíce října jsme získali novou dotaci 40 000,- Kč na podporu zabezpečení mateřských a základních
škol. Obsahem projektu jsme nově
zabezpečili oba vchody monitorovacím systémem včetně čipových karet
pro rodiče MŠ i ZŠ, a tím jsme zajistili
monitorování osob vpuštěných do
budovy školy. Provedla se i úprava
vstupních dveří. Po ukončení provozu se do školy nikdo nedostane, čipy
jsou funkční pouze po určitou dobu.
Důvodem pro realizaci je odbourání
neustálého zvonění na učitelky nebo
zaměstnance školy. Všichni se mohou více věnovat své práci.
Nadále děti ZŠ dostávají potraviny
z projektu „Ovoce do škol“ a tento
rok nově i „Mléko do škol“. Zatím
tyto projekty se nevztahují na MŠ,
ale pouze na ZŠ. Počty žáků ZŠ a dětí
MŠ se poslední roky stále drží stejně:
ve škole letos máme 49 dětí a v MŠ
37 dětí, tam jsme museli snížit počty z důvodu nařízení hygieny. Ale
všechny děti, které se dostavily k zápisu do MŠ, byly přijaty.
Svým žákům nabízíme i několik
kroužků: náboženství, keramiku, flo-

orbal, sportovní kroužek, anglický
kroužek v MŠ.
Naši žáci se každoročně umísťují i na
gymnáziu a velmi nás těší, když se
spokojeně vrací k nám, aby se podělili o své zkušenosti s mladšími spolužáky a poděkovali svým učitelům.
Ještě několik slov k našim akcím.
Velmi krásnou akcí v MŠ byl Halloween. Zde byla velmi hojná účast
rodičů, děti měly krásné převleky
a parádní strašidelné pamlsky. Krásné bylo i loutkové divadlo v MŠ,
v měsíci říjnu proběhlo plavání
žáků 2. a 3. ročníku, proběhl dopravní den ve spolupráci s Domáčkem Pohořelice, kde výuka proběhla
na novém dopravním hřišti v Pohořelicích. V měsíci říjnu proběhly
2 akce ve škole: dýňování a podzimní tvoření, proběhl i Den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků, v měsíci listopadu bylo focení
dětí, krásný byl tradiční strašidelný
lampionový průvod ve spolupráci
s obcí, dále návštěva kouzelníka,
který se kouzlení věnuje již téměř
20 let a výhradně se věnuje dětskému publiku a návštěva knihovny
Pohořelice s výstavou strašidel.
Celý měsíc listopad se nesl v duchu
předvánočních příprav. Děti nejen
pilně nacvičovaly program k rozsví-

Dopravní den
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cení vánočního stromku na návsi,
ale vyráběly i různé dárečky pro vánoční besídku. Vrátím se k rozsvícení vánočního stromu, které se každoročně koná první adventní sobotu: ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří přišli povzbudit děti
z naší školy při jejich vystoupení.
Přestože se blíží konec roku, školních i mimoškolních akcí neubývá.
V měsíci prosinci nás čeká vánoční
focení v MŠ, návštěva Mikuláše,
13.12.2017 vánoční tvoření v MŠ,
21.12.2017 v 16 h vánoční besídka v ZŠ, Zážitkový stan - vesmírná
show pro předškoláky a školáky, kde

se děti zábavnou formou seznámí
s noční oblohou a nejbližším vesmírem kolem nás. Dne 27.1.2018
v 15 h vás zveme na tradiční dětský
karneval ve škole. Děti čeká spousta
her, dovádění, soutěží, dětská tombola a můžete si zakoupit i malé občerstvení.
2.2.2018 žáky ZŠ čekají jednodenní
pololetní prázdniny a jarní prázdniny letos vychází od 5.2.2018 do
11.2.2018.
Zápis do ZŠ proběhne 5.4.2018
v ZŠ - začátek v 15:30 h.
O ostatních akcích vás budeme informovat.

Díky Projektu 22 jsme obdrželi velkou finanční dotaci z EU. Pomocí projektu se v naší škole budete potkávat
s asistentkami pedagoga: personální podporou MŠ s paní Mgr. Zuzanou Chlíbcovou a ve škole s paní
Jitkou Fialovou. Oběma přejeme, aby
se jim práce v naší škole líbila.
Závěrem bych chtěla za celou školu všem do nového roku popřát radost ze života, zdraví a spokojenost,
a kdyby se Vám náhodou nedařilo,
tak mít vždy po ruce někoho, kdo
Vám pomůže.
Marcela Mrkvicová,
ředitelka školy

Chléb náš vezdejší
Stejně jako v každém ročním období, i na konci podzimu
má příroda svoji poetiku. Zahrady a pole sice již nehýří
spoustou plodů, jako tomu bylo v létě, ale přesto i v těchto dnech může být krajina kolem nás krásná. Listí na stromech a suchá tráva vytváří paletu všemožných barev,
což je pro nás předzvěstí, že se příroda pomalu ale jistě
chystá k zimnímu spánku. A právě na podzim, kdy sklízíme poslední úrodu z polí a zahrad, nastává také čas na
díkůvzdání za všechny dary, které se nám během roku
urodily. Slavnost, kterou se každoročně ukončují práce
na polích a zahradách, lze najít téměř ve všech zemědělských kulturách. Nedílnou součástí této slavnosti je
i děkovná mše svatá v krásně vyzdobených kostelích, při
které jsou plody naší sklizně přinášeny v obětním průvodu a žehnány. V našem kostele sv. Jana Křtitele proběhla
slavnostní mše svatá spojená s poděkováním za úrodu
a sklizeň v neděli 8. října. Přípravy na tuto slavnost započaly už v průběhu týdne, kdy přibické ženy vyzdobily

interiér kostela nejrůznějšími předměty symbolizujícími
podzimní sklizeň úrody. Dekorace zahrnovala jak samotné plody z našich zahrad a polí, tak i nástroje využívané
při zemědělských pracích. Zlatým hřebem celé výzdoby
pak byl trakař naložený spoustou ovoce a zeleniny, který „jako by právě přijel ze zahrady“. Celá slavnost vyvrcholila průvodem dětí, které přinášely jednotlivé vzorky
úrody představující „plody země a lidské práce“. Součástí
slavnosti bývá také posvěcení úrody. V závěru mše svaté
tedy otec Jaroslav Sojka posvětil všechny přinesené plody i vzorky úrody ve výzdobě a symbolicky tak požehnal
naší letošní úrodě. Podle staré tradice toto požehnání
celou úrodu ochrání a pomůže k dobré sklizni i v dalším
období. O kvalitě letošní úrody se všichni mohli přesvědčit po skončení mše svaté, kdy si každý mohl nabídnout
chléb, koláčky a další dobroty z pestré nabídky přinesených plodů.
Marek Lang

Společenské akce přibických zahrádkářů
Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že naše ZO ČZS pořádá v naší
obci „ Žehnání mladým vínům“. Každá taková akce, ať už je to Žehnání
vína nebo Výstava vín apod., vyžaduje určité úsilí a aktivní přístup od
těch, kteří tuto akci připravují a organizují. V neposlední řadě je příprava
a provedení takové akce i náročné
na čas, který musí organizátoři ze
svého volna obětovat v její prospěch
a já všem, kteří tyto akce připravují,
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upřímně děkuji a jejich práce se velmi vážím. Všichni to dělají ve svém
volnu a bez nároku na jakoukoliv odměnu a navíc zůstávají většinou anonymní. Je třeba také říci, že v případě
„Žehnání mladým vínům“ se jedná
o důstojný akt, který si zaslouží alespoň v počátku zahájení a samotného žehnání přineseným vínům, které
provádí pan farář, i určitý důstojný
přístup všech zúčastněných. Jedním
z projevů důstojného přístupu by

mohlo být třeba i to, že na žehnání
vína přijdeme alespoň trochu slušně
oblečení, že v průběhu samotného
aktu žehnání zachováme pozornost
a tím pomůžeme vytvořit aktu žehnání vínům důstojnější a slavnostnější atmosféru ve vánočním čase.
Toto není nějaký můj výmysl nebo
výmysl členů výboru. Je to reakce na
upozornění a názor některých vnímavých účastníků žehnání a já i celý
výbor s tímto názorem souhlasíme.
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Nechceme tímto říci, abyste chodili
na žehnání vína v obleku, to určitě
ne, jen se přikláníme ke slušnějšímu
oblečení, které si akt žehnání vína
určitě zaslouží. Chceme uchovávat
a rozvíjet tradice a žehnání mladým
vínům je jednou z pěkných a ušlechtilých tradic, která by neměla upadnout v zapomnění. Věřte, že žehnání
vínům u nás v Přibicích se stalo nejen

zachováním tradic, ale i důstojnou
a příjemnou akcí v období Vánoc. Už
samotné žehnání panem farářem je
velmi působivé a přináší nevšední
zážitek. Ke zvýšení prestiže přispívá
i ta skutečnost, že na žehnání vystupuje mužský pěvecký sbor Přibičané
se kterými je možné si zazpívat, že
tam hraje i cimbálová muzika, že se
na žehnání zpívá a ochutnávají mla-

dá vína. Toto všechno dělá z celé
akce nejen důstojný akt, ale také
v celém komplexu příjemný kulturní večer, na který vás všechny
vážení spoluobčané 27.12.2017
nejen jménem svým, ale i jménem
výboru a jménem všech přibických
zahrádkářů srdečně zvu.
Předseda ZO ČZS Přibice
Vladimír Koneček

Program na Žehnání mladým vínům
Na základě jednání výboru ZO ČZS a doporučení vedení
obce s cílem vytvořit podmínky pro větší účast na Žehnání
mladým vínům u nás v Přibicích jsme se dohodli, že pokusně pro letošní rok bude cena vstupného 50 Kč. Vinaři,
kteří dodají nejméně dvě láhve vína na žehnání, budou
mít vstup zdarma. Máme zájem na tom, abychom takovou
pěknou a hodnotnou akci nedělali jen pro několik málo
našich občanů, ale aby Vás přišlo co nejvíce a tím podpořili
zachování a rozvoj tradic u nás v Přibicích.
Na žehnání vín bude následující program:
1. Zahájení a zhodnocení vinařského roku
2. Slovo starosty obce

3. Vlastní akt žehnání vínům, který provede pan farář
4. Mužský pěvecký sbor Přibičané zazpívá píseň „Pijme
vínečko“
5. Ochutnávání vín všemi přítomnými hosty
6. Mužský pěvecký sbor Přibičané zazpívá pásmo písní
7. Od 20.00 h bude hrát k poslechu, zpěvu, ale i k tanci
cimbálová muzika
8. V celém průběhu se budou ochutnávat vína přibických
vinařů
9. Podle zájmu a nálady vystoupí v průběhu večeře hudebníků a ochutnávání vín mužský pěvecký sbor Přibičané
Předseda ZO ČZS Přibice Vladimír Koneček

Tradice hodů v Přibicích a návrh na její zdokumentování
Hluboko do minulosti sahá tradice
hodů v Přibicích. Dříve bylo zvykem
na přelomu dubna a května stavět
máj, který se na konci května skácel.
Při stavění a kácení máje se konala májová taneční zábava. Na konci
června na svátek zasvěcení kostela se
konaly „malé hody“, kterým se také říkalo salátové nebo salámové, a v říjnu
se konaly „velké hody“, kterým se také
říkalo císařské. Hodové taneční zábavy se do roku 1950 konaly v hostinci
Františka Hrozínka, který na konci
roku 1913 přešel do vlastnictví rodiny Partykovy. V tomto hostinci měli
taneční zábavu členové a příznivci
místního sdružení Národní jednoty
pro jihozápadní Moravu. V obecním
hostinci a později v katolickém domě
měli taneční zábavu katolíci. A poté,
když začali katolíci pořádat taneční
zábavy v katolickém domě, tak i ná-
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jemce obecního hostince pořádal taneční zábavy. Součástí hodů byla hodová mše. Nejstarší doklad o kolotočích na hodech, který jsem doposud
nalezl, je z roku 1921. Tradice nošení
krojů vznikla kolem roku 1950.
A vzhledem k tomu, že je to tak stará
tradice, tak pan starosta přišel s myšlenkou zdokumentovat historii
hodů. A proto by Vás chtěl požádat,
abyste fotografie z hodů, prapory
nebo dokumenty z hodů přinesli na
obecní úřad, kde by se vyfotografovaly a poté by Vám byly vráceny. Anebo
můžete napsat nějakou vzpomínku
na hody. Během hodů se odehrála
i spousta příběhů, tak i ty můžete napsat. Tak, prosím, hledejte a vzpomínejte. Na závěr jeden smutný příběh
z hodů v říjnu roku 1929.
V tomto roce byl na statku v Pouzdřanech zaměstnán Josef Matějovič,

který se narodil 19.3.1900 ve Vídni
slovenským rodičům. Matějovič měl
v Přibicích děvče Žofii Houbovou,
kterou se při příležitosti hodů rozhodl navštívit. Ale jeho milá si ho málo
všímala a tancovala s jinými chlapci.
To Matějoviče natolik rozlítostnilo, že
se rozhodl k sebevraždě. Odešel do
sousední vesnice, kde si koupil benzín
a poté se vrátil do Přibic, kde okolo 16.
hodiny před zraky své milé a všech
návštěvníků hodů se u obecního hostince polil benzínem a zapálil. A i když
oheň na něm rychle byl uhašen, tak
i přesto utrpěl těžké popáleniny. Posléze byl odvezen záchrannou službou Červeného kříže do Zemské
nemocnice v Brně (dnes u sv. Anny),
kde na následky popálenin 1.11.1929
zemřel a 4.11.1929 byl pohřben na
Ústředním hřbitově v Brně.
František Veleba ml.
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STKO
Vážení občané,
blíží se konec dalšího „ISNO“ roku (termín k 31.12.2017).
Proto si vás dovolujeme touto formou požádat o provedení „inventury“ Vašeho odpadového účtu (stanoviště)
na stránkách www.mojeodpadky.cz. Pro správný výpočet
slevy je důležité, aby počty výsypů a počty zúčastněných
osob v systému odpovídaly skutečnosti na Vašem stanovišti. Zjistíte-li nesoulad v počtu provedených výsypů
u jednotlivých vyvážených komodit, obraťte se prosím na
Vaši ISNO poradkyni Lucii Rážovou, STKO spol. s r.o., tel.
kontakt 736 516 020, a ta s Vámi provede kontrolu ISNO
účtu.
Rovněž si Vás dovolujeme požádat o kontrolu a případnou
úpravu osob, které se na daném stanovišti podílí na systému. Také upozorňujeme na skutečnost, že
osoba, která není evidována na řádně vyplněném stanovišti (potvrzená inventura + vyplněný registrační formulář) nemá nárok na výpočet slevy za třídění odpadu.
Je důležité, aby se stav Vašeho účtu udržoval stále aktuální, abychom se vyhnuli případným nesouladům se skutečností a následným reklamacím. Období reklamací je dáno
platnou Vyhláškou Obce.

Plánované akce
27. prosince 2017
Žehnání vín
6. ledna 2018
Tříkrálová sbírka
27. ledna 2018
Dětský maškarní ples ve škole
Rádi bychom Vám všem, kteří se podílíte na třídění odpadů, touto cestou poděkovali a vyjádřili přání do dalšího „ISNO“ roku, aby se naše ISNO rodina rozrostla o další
účastníky.
Děkujeme.
Lucie Rážová
STKO, spol. s r.o.
isno@stko.czmobil: +420 736 516 020

Společenská rubrika za období 2.9.2017 - 2.12.2017
Životní jubilea:
Marie Kučerová
Bohumil Šmídek
Václav Andrlík
Marie Pávišová

75
75
80
93

Zlatá svatba:

Navždy nás opustili:

Zdenka a Josef Dudovi

Rudolf Netolický
ckýý

Narodili se:
Filip Dofek
Emma Košutová

Marie Pávišová oslavila
93. narozeniny
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