
www.pribice.cz

ČÍSLO 22 1

ČÍSLO 22      JARO 2018  NEPRODEJNÉ
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ZPRAVODAJZPRAVODAJ

Slovo starosty
Vážení občané, máme za sebou zimu, a s jarem se rozjedou 
venkovní stavební práce, a to zejména na chodnících. V ob-
dobí zimy se obecní zaměstnanci věnovali zejména pracím 
uvnitř obecních budov. Dokončila se přístavba knihovny a 
práce na ordinacích jdou do fi nále také. Podařilo se změ-
nit k  nepoznání bývalou zdevastovanou zastávku lokálky 
na velmi pěknou obecní klubovnu, která bude sloužit ze-
jména pro zahrádkáře a bude k dispozici i na pronájem na 
soukromé akce. Na obecním úřadě byla vyměněna podlaha 
v kanceláři starosty, vymalovalo se, a to i v zasedací místnos-
ti. Zima byla také dobou pro přípravu projektů a podávání 

Prostředí zrekonstruované knihovny a hračky ve Family pointuProstředí zrekonstruované knihovny a hračky ve Family pointu

žádostí o dotace. V této oblasti jsme se velmi činili. Případné 
schválení většiny dotací bude známo v průběhu jara a léta. 
Jisté už máme třeba dotace na mzdy pro 3 zaměstnance od 
úřadu práce (45 000,- Kč měsíčně) nebo na 200 kompostérů 
do domácností z ministerstva životního prostředí.  Obec si 
také pořídila dalšího pomocníka – vysokozdvižnou plošinu. 
V brzké době nás čekají také pěkné kulturní akce, např. bese-
da u cimbálu, jarní jarmark, čarodky, oslava Dne matek nebo 
košt vín. 

Váš starosta 
Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.
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Stavební činnost v obci
Obecní knihovna
Obecní knihovna je již přestěhována v nových prostorách. 
Vchod je směrem od parku. Díky zateplení budovy obec 
ušetří mnoho tisíc ročně za vytápění původních prostor. 
V  knihovně je opět Family point - místo pro maminky s 
dětmi, přibyla i nová kuchyňka. Pokud vyjde dotace od 
Jihomoravského kraje, tak budou vyměněny i stávající re-
gály na knihy. Nakoupeny byly i nové knihy, tak přejeme 
všem čtenářům příjemný pobyt v knihovně. Otevřeno je 

každé úterý a čtvrtek od 16:30 h do 19:30 h. 

Budova zastávky – lokálka
Stavební práce uvnitř byly již dokončeny, v prostorách se 
nachází nyní velká společenská místnost s kuchyňkou a 
sociálním zařízením. Budova ještě dostane po zateplení 
zvenčí i novou fasádu. 

Nový plot ve školní zahradě
V průběhu prosince byl proveden nový betonový plot ve 
školní zahradě, na nákladech se podílel majitel sousední 
zahrady. Děti tak budou více v bezpečí a nebude hrozit 
zranění z  rozpadávajícího se cihlového plotu nebo po-
škrábání od zdevastovaného drátěného oplocení.

Osvětlení stezky ve Sliníku
Podél stezky z Těšiny do Sliníku bylo položeno kabelové 
vedení pro rozvody osvětlení. Stezkou tak bude možno 
konečně chodit i bez baterky.

Odstranění zastávky u kostela
Z důvodu neustále poničených skel, kde je jejich výměna 
dost nákladná, byla odstraněna zastávka dole u kostela a 

Sociální zařízení v klubovněSociální zařízení v klubovně

Zrekonstruovaná klubovna u lokálkyZrekonstruovaná klubovna u lokálky

Zeď ve školní zahraděZeď ve školní zahradě

Zeď ve školní zahraděZeď ve školní zahradě

Odstranění staré zastávky u kostelaOdstranění staré zastávky u kostela
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bude nahrazena podobnou zastávkou, jako je nahoře u 
kapličky směrem na Vranovice.

Stavební činnost ve výhledu
Studna na Lůži
V  lokalitě Lůža bude vybudována obecní studna, která 

Poničená skla na dolní zastávcePoničená skla na dolní zastávce

Skruže pro obecní studnuSkruže pro obecní studnu

bude následně sloužit jako zdroj vody k připravovanému 
koupacímu biotopu. 

Chodníky
Po rozjaření budou opět pokračovat práce na chodní-
cích. Dojde k prodloužení chodníku u Jamy a bude po-
kračováno i v trase od lokálky k hlavní silnici. 
Prakticky veškerá činnost v  obci je prováděna svépo-
mocí, čímž dochází k úspoře fi nančních prostředků. 

Chodník k JaměChodník k Jamě

Chodník od lokálkyChodník od lokálky

Další činnosti a kultura v obci
Kompostéry
Obec obdržela dotaci na nákup kompostérů do domác-
ností. Bude se jednat o stejný nebo podobný kompostér 
o objemu cca 1050 litrů. Pravidla by měla být stejná - tedy 
umístění na oploceném pozemku v obci Přibice, bezplatná 
výpůjčka a následný dar občanům. K dispozici bude celkem 
200 kompostérů. Na obecním úřadě vedeme pořadník ža-
datelů, do kterého se nechte zapsat. Kompostér mohou do-
stat i ti, kteří je už obdrželi i v minulosti. Rovněž může jeden 
žadatel dostat i více kompostérů najednou, pokud je využi-
je. Předpokládaný termín rozdávání kompostérů je léto.

Stárkovský sběr železa 
Stárkovský sběr železa letos proběhne v sobotu 7. dub-

na.  Železo připravte v sobotu ráno před své domy. Vyne-
sení těžších kusů zajistí stárci vlastními silami. Výtěžek akce 
bude sloužit již tradičně jako jeden ze zdrojů fi nancování 
letošních krojovaných hodů. Ty se uskuteční v sobotu 23. a 
v neděli 24. června. Hrát bude v sobotu Dambořanka a v ne-
děli Blučiňáci.

Plošina – nový pomocník 
Obec pořídila za 363 000,- Kč starší vysokozdvižnou plo-
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šinu Renault. Dosah plošiny je 15 metrů. Ta se využije ze-
jména na opravy veřejného osvětlení, prořezávky stro-
mů nebo čištění rýn a opravy střech obecních budov.

Výsadba stromů po obci 
Obec opět plánuje akci „Naše stromy 2018“, při které by 
byly vysazovány stromy a keře po obci. Tímto prosíme 
občany, aby na obecní úřad posílali tipy na výsadbu stro-
mů (musí to být v obci, výsadba by neměla být nad inže-
nýrskými sítěmi – voda, plyn, kabel nebo pod vedením 
elektřiny). Předpokládaný termín akce s účastí veřejnosti 
je 17. května 2018.

Podomní prodejci – šmejdi 
Stále se opakovaně v obci vyskytují případy, kdy podo-
mní prodejci podvodným jednáním dosáhnou uzavření 
nevýhodných smluv pro občany. Používají velmi vyna-
lézavé lži, na základě kterých se snaží obelstít zejména 
seniory. Používají i praktiky uzavírání smluv po telefo-

PlošinaPlošina

nu, které jsou značně zákeřné. Několik případů jsme řešili 
se seniory na úřadě. Pokud platíte zálohy na energie, 

nemůže vás nikdo odpojit, a přesto právě tito prodejci 
často používají tyto věty: „Posílá nás ředitel energetické 
společnosti, abychom s Vámi vyřídili přepis smlouvy na 
nové vedení společnosti. Pokud nepodepíšete, dojde pří-
ští týden k odpojení elektřiny a plynu“. Nebo třeba „Obec 
provádí nákup elektřiny formou aukce a je potřeba, abys-
te se do ní také zapojili. Posílá nás starosta, jinak budete 
bez plynu a elektřiny“. Tito prodejci nerespektují ani zákaz 
podomního prodeje, který u nás platí, a vymlouvají se, že 
o něm nevěděli. Právě proto obec nechala natisknout sa-
molepky, které jsou určeny občanům, zejména seniorům, 
aby si je nalepili ke zvonku do domácnosti. Pak je jejich 
pokutování jednodušší. Obec žádá občany o obezřetnost 
a nahlášení takových prodejců co nejdříve na obecní úřad. 
Následně občany informujeme rozhlasem o jejich pohybu 
po obci a prodejci Přibice rychle opustí. To je asi jediné, co 
na šmejdy nejlépe zabírá. 

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

SamolepkaSamolepka

Informace k evidenci odpadů

Letošní rok přinese nemalé změny, a 
jak se zdá, některé nebudou zrovna 
příjemné. Ochrana osobních údajů 
bude díky nařízení GDPR ještě přís-
nější (bude více papírování) a s  vel-
kou pravděpodobností budeme 
více platit za skládkování odpadů 
(základ poplatku za ukládání odpa-
dů na skládku by měl do roku 2024 
vzrůst ze současných 500 Kč za tunu 
na 2000 Kč za tunu). Jestliže jsme 
doteď chtěli dát občanům možnost 
ponížit svoje poplatky za odpady 

zodpovědným tříděním a snižováním 
produkce odpadů, tak do budouc-
na to platí dvojnásob. S ohledem na 
výše uvedené změny je třeba nahra-
dit stávající motivační systém ISNO 
novým modernějším motivačním 
a evidenčním systémem MESOH.
Co bude umět navíc nový motivační-
ho systému MESOH oproti stávající-
mu ISNO?
1. Získání odměn za třídění odpadů 

bude jednodušší. V případě rodin-
ných domků už nebude třeba se re-

gistrovat. Za každou obslouženou 
nádobu/pytel s  tříděný odpadem 
budou automaticky uděleny body. 
Pro rodiny z bytových domů je při-
pravena nová varianta zapojení se 
do motivačního systému prostřed-
nictvím sdílených veřejných kon-
tejnerů, kdy se obsloužený objem 
rozpočítává mezi uživatele daného 
kontejneru.

2. Bude podporováno domácí kom-
postování. Vznikne nový bonus BK 
(bonus kompostování). Hnědé ná-

Motivační evidenční systém odpadového hospodářství

(„MESOH“) - nástupce systému ISNO
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doby/kontejnery na bioodpad jsou 
fajn, nicméně bioodpad se musí 
svážet a zpracovávat. Nejekologič-
tější je bioodpad, který se zpracuje 
přímo v místě vzniku.

3.  Nově bude systém umět udělit 
body za způsob, jakým je domác-
nost primárně vytápěna. Je velký 
rozdíl, jestli někdo topí levným 
uhlím, obtěžuje kouřem sousedy a 
plní popelnice popelem, nebo jestli 
někdo topí plynem, který je o něco 
dražší, ale neprodukuje žádný od-
pad ani nepříjemné emise.

4. Další novinkou v rámci MESOH bu-
dou body za darování nepotřeb-
ných věcí např. starého nábytku, 
koberců, dveří atd. Od září bude 
v  odpadových účtech nová sek-
ce „Mohlo by se hodit“, kam bude 
možné nabídnout nebo poptat po-
třebnou věc. Představte si, že máte 
doma starou skříň, která je plně 
funkční, ale už není moderní. Žena 
rozhodne, že je třeba pořídit no-
vou. Starou skříň naložíte na vozík a 
odvezete na sběrný dvůr, kde se vy-
hodí do objemného odpadu nebo 
do kontejneru se dřevem. V  jiné 
domácnosti mají opačný problém. 
Chtěli by do dílny nějakou starší, 
klidně nemoderní, ale funkční skříň. 
Bohužel tato skříň je už rozštípaná 
v  kontejneru na sběrném dvoře. 
Nově byste starou nemoderní skříň 

mohli nafotit a nabídnout přes sek-
ci „Mohlo by se hodit“. Pán, co shání 
skříň do dílny, by si pro skříň přijel 
a zdarma odvezl. Všichni na tom 
vydělají. Obec bude mít méně od-
padů, díky čemuž ušetří peníze za 
jeho odstranění. Tyto ušetřené pe-
níze je možné dále použít formou 
slevy na poplatku jako kompenza-
ci pro Vás za vynaložené úsilí s na-
focením skříně. Nejenže získáte 
větší slevu na poplatku, ale navíc 
nemusíte skříň nikam odvážet. A 
pán, který poptával starou skříň? 
Ten je na tom nejlépe, protože ji 
nemusí kupovat, stačí si ji jen od-
vézt.

5. Poslední změnou v bodovém hod-
nocení budou body pro občany, 
kteří se zajímají o své výsledky, a 
pravidelně navštěvují svůj odpa-
dový účet. Máme potvrzeno, že ti 
občané, kteří jsou aktivní a hlídají 
si svoje EKO body, mají podstatně 
lepší výsledky. Navíc pokud chce-
me podporovat prevenci vzniků 
odpadů, nejde to bez zájmu lidí. 
Tím se dostáváme k  poslední no-
vince.

6. Emailové upozornění na svoz od-
padů – nejeden občan si stěžo-
val, že ztratil odpadový kalendář 
a nový se mu nechce tisknout. 
Pro tyto případy budeme co ne-
vidět spouštět službu emailového 

upozornění, kdy Vám např. den 
před svozem přijde email s  upo-
zorněním na blížící se svoz. Dole 
v emailu bude vždy nějaké krátké 
motivační sdělení, od kterého si 
slibujeme, že udrží třídící občany 
v  bdělosti. Protože dlouhé články 
lidé moc nečtou, hledáme nový 
způsob, jak předat cenné informa-
ce.
Z výše uvedených bodů je zřejmé, 

že se v budoucnu bude více dbát na 
prevenci a snižování produkce odpa-
dů, které je mnohem přínosnější, než 
jakékoli sebelepší třídění odpadů. To 
ale neznamená, že by třídění odpa-
dů bylo méně důležité. NE! Třídění je 
základ, bez kterého by to nešlo. Proto 
i nadále a ještě více jak kdy předtím 
chceme, aby občané měli možnost 
volby, zda se budou chovat ekologic-
ky a platit méně peněz, nebo zda bu-
dou pohodlní a za svoji pohodlnost si 
připlatí. S  velkou pravděpodobností 
se dá očekávat, že uvědomělý přístup 
k  životnímu prostředí se bude ještě 
více vyplácet a naopak laxní přístup 
se bude prodražovat. Díky současné-
mu systému v Přibicích zatím naštěstí 
nedojde ke zdražení poplatku pro ob-
čany.

S pozdravem 
starosta Ing. Miroslav Eff enberger, DiS 

a Ing. Radek Staňka, vedoucí týmu 
MOJE ODPADKY

Slevy na poplatku za svoz odpadu pro rok 2018

Sleva v korunách Počet osob 
                                                    0 Kč   19
                                           1-   50 Kč   20
                                         51-100 Kč 190
                                       101-150 Kč 238
                                       151-200 Kč   89
                                       201-250 Kč 200
                                       251-300 Kč 155
                                       nad 300 Kč   41

Průměrná sleva na občana v roce 2018 je 165,- Kč.
Pro srovnání: v roce 2017 byla průměrná sleva na občana 150,- Kč a v roce 2016 byla průměrná sleva 130,- Kč.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 13. 12. 2017
371/26/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli 
zápisu Ing. Ondřeje Malinovského a Petra Kuchyňku.

372/26/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
program dnešního jednání zastupitelstva.

373/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr 
prodeje části pozemku p.  č. 1532/1 za domem 
č. p. 217 v k. ú. Přibice. 

374/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu 
kupujícího na pozemek p.  č. 1663/15 v  k.  ú. Přibi-
ce a to tak, že kupujícím bude pouze Ing. Alžběta 
Martišová, Žitná – Radiša 42, Slovensko, zároveň 
schvaluje prodloužení termínu podpisu smlouvy do 
28. 2. 2018. Ostatní podmínky prodeje zůstávají ne-
změněny. 

375/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 
9/2017. 

376/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpo-
čet obce Přibice na rok 2018 v závazných ukazate-
lích na paragrafy. 

377/26/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.
378/26/2017 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

příspěvek ve výši 960.000,- Kč z  rozpočtu obce na 
rok 2018 pro ZŠ a MŠ Přibice v závazných ukazate-
lích dle návrhu. 

379/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje s  účin-
ností od 1.  1.  2018 Obecně závaznou vyhlášku 
č.  3/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu a Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu.

380/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje  fi nanční 
kompenzaci za užívání pozemků farnosti daných 
do směny, a to ve výši 37.498,- Kč stanovené doho-
dou ve prospěch Farnosti Přibice za cca ¾ roku 2017 
z výměry cca 15 ha polností s termínem úhrady do 
31. 12. 2017. 

381/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.  10.  2017 s  fi rmou 
Swietelsky na realizaci akce „Komunikace Svobod-
ný Hájek“, kterým se snižuje smluvní cena na částku 
2.475.769,44 Kč bez DPH, (2.995.681.02 Kč vč. DPH).

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 12. 2. 2018
382/27/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

program dnešního jednání zastupitelstva.
383/27/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli 
zápisu Irenu Doležalovou a Jiřího Prokeše.

384/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní 
smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Přibice pod vo-
jenskými garážemi za cenu 430,- Kč/m2 stanovenou 
znaleckým posudkem:

 p. č. st. 629 o výměře 1 m2 pro Kamil Cibulka, Přibice 
166

 p. č. st. 658 o výměře 24 m2 a st. 667 o výměře 3 m2 

pro SJM Miroslav a Libuše Matějkovi, Přibice 177
 p. č. st. 659 o výměře 22 m2 pro Ján Tomášek, Spodní 

676/14, Brno, Bohunice
 p. č. st. 660 o výměře 23 m2 pro Petr Procházka, Při-

bice 156
 p.  č. st. 661 o výměře 24 m2 pro Lenka Kuchařová, 

Přibice 172
 p. č. st. 662 o výměře 25 m2 pro Ing. Vladimír Kone-

ček, Přibice 178
 p. č. st. 663 o výměře 27 m2 pro Eduard Straka, Přibi-

ce 120,
 p. č. st. 664 o výměře 26 m2 pro SJM Jan a Růžena 

Koubkovi, Přibice 145
 p. č. st. 665 o výměře 32 m2 pro Jana Eff enbergerová, 

K Trati 443, Vranovice

 p. č. st. 666 o výměře 28 m2 pro SJM Vlasta a Vlastimil 
Pávišovi, Přibice 180.

385/27/2018 Zastupitelstvo obce ruší usnesení 
111/10/2015 a 192/16/2016 o prodeji pozemku pod ga-
ráží MUDr. Maruniaka z důvodu úmrtí.  

386/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní 
smlouvu na výkup pozemku v k. ú. Přibice pod cestou 
do kasáren, a to p. č. 1712/46 o výměře 50 m2 za celko-
vou cenu 1.000,- Kč. 

387/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pro-
deje části obecního pozemku p. č. 2200/1 v k. ú. Přibice.

388/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní 
smlouvu na prodej části obecního pozemku v k. ú. Při-
bice p. č. 1532/1, díl „a“ o výměře 49 m2 za cenu 250,- Kč/
m2 pro SJM Eva a Martin Turkovi, Vranovice, Obchodní 
185.

389/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pro-
deje pozemků pod a v blízkosti JZD bytovek v k. ú. Při-
bice, a to p. č. 1660/12, St. 404/3, 1660/19, 1660/16, St. 
433/2, 1660/3, 1800/6 a 1800/42. 

390/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní 
smlouvu na prodej obecního pozemku v  k. ú. Přibice 
p. č. 1665/23 o výměře 68 m2 za cenu 380,- Kč/m2 pro 
PharmDr. Mikuláš Danihelka, U Šatavy 752, 664 62 Hru-
šovany u Brna.

391/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pro-
deje pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. St. 134/4, st. 673, 
2199/9 a 2199/8. 
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392/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 
1/2018. 

393/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
kupní smlouvy na nákup vysokozdvižné plošiny Re-
nault V.I., r. v. 2002, s dosahem 15 m za cenu 300.000,- 
Kč plus DPH od fi rmy A a J Krejčí, s. r. o., Jabloňov. 

394/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavře-
ní smlouvy o dílo na zpracování změny územního 
plánu obce Přibice včetně SEA za konečnou cenu 
154.000,- Kč s firmou Studio Region, s. r. o., zastou-

pené Ing. arch. Miloslavem Sohrem. 
395/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek 

výběrového řízení na nákup stavebního materiálu 
(dlažba, obrubníky, polystyren) a uzavření smlouvy s 
fi rmou Stavebniny Vajbar, s. r. o., za cenu 291.264,- Kč 
vč. DPH. 

396/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje plán čin-
nosti fi nančního výboru na rok 2018.

397/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje plán čin-
nosti kontrolního výboru na rok 2018.

Požehnání mladým vínům
Vážení spoluobčané, v minulém 

zpravodaji číslo 21 jsem vás infor-
moval o připravované akci ZO ČZS 
o Žehnání mladým vínům. Uvede-
ná akce se uskutečnila 27. prosince 
2017 v souladu s avizovaným progra-
mem. Vstupné na Žehnání mladým 
vínům bylo po dohodě s komisemi a 
starostou obce a výborem ZO ČZS v 
Přibicích 50,- Kč, což si myslíme, že je 
pro každého z nás dostupné. Za tuto 
cenu mohli návštěvníci akce ochut-
nat mladá vína, poslechnout si pís-

ně v podání mužského pěveckého 
sboru „Přibičané z.s.“, a k dobré nála-
dě hrála cimbálová muzika. A nejen 
to, za uvedenou cenu byli přítomní 
svědci důstojného a nezapomenu-
telného aktu, při kterém pan děkan 
Svoboda požehnal mladým vínům.

Velmi si vážíme toho, že se této 
akce zúčastnilo 86 hostů, což je zhru-
ba o 100% více, než před rokem, a 
než tomu bývalo v minulých letech. 
Zaznamenali jsme i to, že přijeli hos-
té z okolních obcí, např. z Vranovic.

Na celou tuto akci vynaložila 
ZO ČZS Přibice celkem 11 512,-  Kč. 
Tedy s dotací od obce, kterou ZO 
ČZS Přibice na tyto akce dostávala i 
v minulých letech, jsme neprodělali. 
Nechceme na těchto akcích vydělá-
vat, ale nechceme ani prodělávat. 
Chceme, aby i nadále byla naše ZO 
ČZS Přibice organizátorem kultur-
ních a společenských akcí pro naše 
přibické občany.

Předseda ZO ČZS Přibice 
Ing. Vladimír Koneček

Ze života mužského pěveckého sboru Přibičané z.s.
Možná jste si povšimli v názvu tohoto článku, že 

oproti minulosti jsou za slovem Přibičané už i písmena 
„ z.s. „. Jsou tam proto, že na základě usnesení Krajské-
ho soudu v Brně byl náš pěvecký sbor zapsán dnem 23. 
února 2018 do spolkového rejstříku, má své IČO a jeho 
ofi ciální název je:  Mužský pěvecký sbor Přibičané z.s.  
Protože jsme provedli registraci a máme IČO, ihned jsme 
toho využili, a ve spolupráci s obecním úřadem jsme 
požádali ve stanovené lhůtě do 28. února 2018 Krajský 
úřad v Brně o dotaci na vysoké kožené boty pro každé-
ho člena k našemu kroji. Na ustavující schůzi spolku byly 
schváleny stanovy spolku a v souladu s nimi byl zvolen i 
jeho výbor, který je dle NOZ i jeho statutárním orgánem. 

Předsedou spolku Přibičané z.s. byl zvolen Ing. Václav 
Procházka, který je zároveň vedoucím mužského pěvec-
kého sboru. Místopředsedou spolku Přibičané z.s. byl 
zvolen Vlastimil Špaček starší. Tajemníkem spolku Přibi-
čané z.s. byl zvolen Ing. Vladimír Koneček, který byl záro-
veň pověřen vedením účetnictví spolku, psaním kroniky 
spolku a výkonem funkce manažera.

Mužský pěvecký sbor Přibičané z.s. se pravidelně 
schází každé úterý v 18.30 h v sále bývalého Lidového 
domu. V současné době máme 15 aktivních členů, kteří 
úspěšně reprezentují naši obec nejen u nás, ale i v okol-
ních obcích. 

V roce 2017 jsme zpívali na Zpívání u cimbálu v Žab-
čicích, na Besedě u cimbálu v  Přibicích, kde byli našimi 
hosty Lanštorfčané z Ladné, na Babských hodech v Hrušo-
vanech u Brna, na tradičních hodech v Přibicích, na Zpívá-
ní u vinných sklepů ve Velkých Němčicích, na hodech ve 
Starovicích, na Babských hodech v Přibicích, na Předho-
dovním zpívání v Ladné, kde spolu s námi zpívaly pěvecké 
sbory z Ladné, Rohatce, Hroznové Lhoty a Prušánek, kde 
také vystoupil folklórní kroužek z Ladné a sourozenci Sára 
a Michal Dvořáčkovi z Kostic. Dále jsme zpívali v Pavlově, 
což byla velmi zdařilá akce. Tam jsme zaznamenali takový 
úspěch, že si pavlovští občané prostřednictvím starosty 
objednali naše vystoupení i v tomto roce v prosinci 2018. 
Zpívali jsme i na Žehnání mladým vínům v Přibicích.

V tomto roce 2018 jsme naše zpívání zahájili 10. led-
na 2018 ve vinném sklepě u našeho spoluobčana, vinaře 
pana Stanislava Šopfa. Rodina pana Šopfa projevila ná-
klonnost a uznání našemu zpívání tím, že nás pan Šopf 
pozval k němu do nádherného vinného sklepa. A tak 
jsme dne 10. ledna 2018 vyměnili místo pro naši zkoušku 
za opravdu krásné prostředí jeho sklepa. Byla to pro nás 
nevšední a příjemná zkouška. Panu Stanislavu Šopfovi a 
jeho rodině děkujeme za pozvání a moc si toho vážíme.

Tajemník mužského pěveckého sboru Přibičané z.s. 
Ing. Vladimír Koneček
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Informace a akce ZO ČZS v Přibicích
Dne 16. února 2018 se konala vý-

roční členská schůze ZO ČZS v Přibi-
cích. Naše ZO ČZS v Přibicích má 48 
členů, z nichž je 32 občanů Přibic a 16 
našich členů je z jiných měst a obcí. 
Výroční schůze se zúčastnilo celkem 
25 členů, toho 7 členů, kteří bydlí 
mino Přibice a 18 členů ZO z Přibic. 

Naše ZO ČZS v Přibicích hospo-
daří na 43 831 m2, tedy téměř na 
4,5 ha v zahrádkářské kolonii, a tato 
půda je rozdělena na 51 zahrádek. 
Tyto zahrádky ke dni konání schůze 
užívá celkem 29 našich členů, z nichž 
někteří užívají zahrádek více. Někteří 
uživatelé ale pronajaté zahrádky ne-
užívají. Ve své zprávě jsem podrobně 
hovořil o způsobu využívání zahrá-
dek, protože provedenou kontrolou 
jsme zjistili, že některé zahrádky ne-
jsou nájemci již několik let obhospo-
dařeny, na zahrádkách jsou náletové 
dřeviny stromy a keře. Proto jeden z 
hlavních úkolů pro rok 2018 je, aby-
chom dali do pořádku uživatelské 
vztahy v zahrádkářské kolonii, a aby 
pronajaté zahrádky byly řádně vyu-
žívány. Podle předběžného zjištění 
jsou v zahrádkářské kolonii 3 zahrád-
ky volné a předpokládá se, že po 
uvedení zahrádek do původního sta-
vu budou volné, tudíž k pronajmutí, 
ještě další. 

Velkou pozornost jsem ve své 
zprávě věnoval kulturním a spole-
čenským akcím, které naše ZO ČZS v 
Přibicích organizuje. Vážení spoluob-
čané, ZO ČZS v Přibicích je jediným 
spolkem, jedinou základní organiza-
cí, která pro naše spoluobčany po-
řádá několik kulturních a společen-
ských akcí v roce. Je to výstava vína, 
žehnání mladým vínům, přednášky 
se zahradnickou a vinařskou témati-
kou a od letošního roku budeme ješ-
tě pořádat vinobraní, které má v naší 
obci již zažitou tradici, ale dosavad-
ní pořadatel od pořádání této akce 
ustoupil. Podrobně jsem se zabýval 
již zmiňovanou výstavou vín, která 
je velmi náročná na její organizaci. 
S přípravou další výstavy vín se musí 
začít ihned po skončení stávající vý-

stavy v daném roce, proto jsme již na 
letošní výroční schůzi 16. února 2018 
zvolili výstavní výbor pro pořádání 
výstavy vín v roce 2019. Vzhledem k 
tomu, že nikdo z přítomných členů 
ZO, kteří se zúčastnili schůze, neměl 
zájem ve výstavním výboru praco-
vat, doporučil jsem, aby výstavní 
výbor pracoval ve stejném složení 
jako v loňském roce. Svůj návrh jsem 
zdůvodnil tím, že dosavadní členové 
výstavního výboru přistupovali a při-
stupují ke všem úkolům, které je tře-
ba splnit proto, aby výstava vín v Při-
bicích byla zodpovědně připravena, 
a aby se uskutečnila ke spokojenosti 
všech návštěvníků velmi profesionál-
ně a zodpovědně. Ve výstavním vý-
boru pro letošní výstavu vín, která se 
bude konat 26. května 2018 jsou tito 
naši členové většinou členové vý-
boru: Předsedou výstavního výboru 
byl zvolen Martin Ferkovič, a členo-
vé jsou Luboš Synek, Hana Hulinová, 
Ing. Jan Boček, Petr Synek, Štěpán 
Rujzl, Marcela Synková, Bc. Jan Kou-
bek a Ing. Vladimír Koneček. Všem 
jmenovaným bych chtěl za jejich 
práci poděkovat, protože ji vykoná-
vají, jak už jsem se zmínil, nejen zod-
povědně a profesionálně, ale také v 
osobním volnu a zcela zdarma. A to 
nejen pro výstavu vín, ale uvedení 
členové výstavního výboru se anga-
žují i při organizaci ostatních akcí. Vý-
stavní výbor byl v uvedeném složení 
zvolen i pro výstavu vín v roce 2019 a 
již v tomto období musí zajistit cim-
bálku a hudbu na večer.

Ve své zprávě jsem vyjádřil po-
děkování a uznání nejen členům 
výstavního výboru, ale také všem 
přibickým vinařům, kteří nám pomá-
hají tím, že dodávají vzorky svých vín 
nejen na naši výstavu v Přibicích, ale 
také na výstavy vín do ZO ČZS v okol-
ních obcích, které nám potom dodají 
stejné množství vzorků na naši výsta-
vu. Bez takové spolupráce mezi ob-
cemi, ale také bez přibických vinařů, 
by výstava vín v Přibicích zanikla. Ješ-
tě jednou všem přibickým vinařům 
za jejich nezištnou spolupráci děkuji 

a jejich práce si moc vážím.
Naše ZO ČZS spolupracuje v ob-

lasti výměny vzorků vín na výstavy 
s 14-ti ZO a spolky, a to z těchto obcí: 
Ivaň, Křepice, Miroslav, Nosislav, Pa-
sohlávky, Pohořelice, Popice, Pouzd-
řany, Přísnotice, Starovice, Uherčice, 
Velké Němčice, Vranovice a Žabčice. 
Do těchto obcí dodáme na jejich 
výstavy od našich přibických vinařů 
kolem 650 lahví vín, což představu-
je zhruba 455 litrů vína, bez kterého 
by výstavy zanikly. No a kdo si myslí-
te, vážení spoluobčané, že těch 650 
lahví od našich vinařů vybere a kdo 
těch 650 lahví vína na naši výstavu z 
uvedených obcí přiveze? Toto opět 
ve svém volném čase a nezištně dě-
lají členové výboru ZO ČZS Přibice: 
Luboš Synek, Štěpán Rujzl, Jan Kou-
bek, Petr Synek, Vladimír Koneček, 
Jan Boček a Martin Ferkovič, kteří 
mají přiděleny určité obce, a za vý-
běr a dodání vzorků vín od našich 
přibických vinařů a za dovoz vín od 
nich na naši výstavu zodpovídají. A 
věřte, že i v tomto je na ně plné spo-
lehnutí, všichni jmenovaní si zaslouží 
uznání a poděkování za jejich práci, 
a já tak touto formou činím. Poděko-
vání si také zaslouží paní Hana Huli-
nová a paní Marcela Synková, které 
se rovněž nezištně a ve svém volnu 
zúčastňují příprav a organizování vý-
stav vín.

Největší odměnou pro nás orga-
nizátory výstavy vín je hojná účast a 
spokojenost hostů. Tyto výstavy vín 
neděláme pro zisk, děláme je ve spo-
lupráci s obecním úřadem pro vás, 
především pro vás přibické občany. 
Na tuto letošní Výstavu vín, která se 
bude konat 26. května 2018, vás vá-
žení přibičtí spoluobčané jménem 
výstavního výboru, jménem svým i 
jménem starosty obce, srdečně zvu.

Dne 7. března 2018 se sešel výbor 
na svém jednání, a mimo jiné rozho-
dl, že přibické vinobraní, tak jak jste 
na něj zvyklí, se po dohodě s vede-
ním obce bude konat 29. září 2018.

Předseda ZO ČZS Přibice
 Ing. Vladimír Koneček
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Zhodnocení 1. pololetí, 

přehled akcí ze základní školy a mateřské školky
Dětský karneval a rozdávání vysvědčení jsou dvě tradič-

ní akce ZŠ a MŠ, které znamenají konec 1. pololetí školního 
roku. Od začátku školního roku uběhlo 5 měsíců a vysvěd-
čení, které si žáci odnesli domů, by mělo zhodnotit jejich 
snažení. Pro většinu z dětí to byl pohled radostný: 43 dětí 
si odneslo domů vyznamenání a 6 dětí prospělo. 14 dětí si 
odneslo i pochvaly třídních učitelek. Nebyly žádné kázeň-
ské přestupky, a to díky výborné speciální  psycholožce 
naší školy paní Mgr. Karasové, která se snaží každý problém 
s dětmi rozebrat a hned řešit. Paní učitelka se zaměřuje na 
velmi úzkou spolupráci s rodiči, nejde o formální spoluprá-
ci, vznikají tu úžasné vztahy mezi učitelkami a rodiči.

Dne 27. ledna 2018 proběhl v naší škole tradiční dětský 
karneval, bylo velmi příjemné sledovat, jak se děti dokážou 
bavit. Ráda bych poděkovala rodičům, sokolům, seniorkám 
a OÚ za dary do tomboly, děkujeme i za fi nanční příspěv-
ky. Moc si toho vážíme. Tímto děkuji i všem zaměstnancům 
školy za pomoc při organizaci, která není vůbec jednodu-
chá, a děkuji i za to, že si udělají čas i ve svém volnu v so-
botu.

Protože se nezadržitelně blíží čas zápisu do ZŠ, kte-

rý proběhne 5. dubna 2018 od 15:30 h v  budově ZŠ, 
tak v MŠ se rozhodly paní učitelky usnadnit Vašim dětem 
přechod z MŠ na základní školu.  Paní učitelky si připravily 
cyklus několika setkání v  rámci stimulačně- edukativních 

skupin. Formou her bude u dětí rozvíjena jemná motorika 
(správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky na 
psaní), vyjadřovací schopnosti, sluchová analýza a syntéza, 
pravolevá orientace, paměť, postřeh, pozornost a soustře-
děnost. Zkrátka vše, čím se v první třídě začíná a s čím se 
leckdy spousta školáků potýká. Vstup do první třídy před-
stavuje pro dítě velkou životní změnu. Aby dítě mohlo 
zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, 
mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale 
také dobře připravené. Proto je velmi důležitá spolupráce 
rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte. Učitelky 
v MŠ vytváří portfolia a při konzultaci s rodiči je využívají, 
ukazuje to na zvyšování prestiže práce učitelek. Rodiče tak 
lépe chápou roli MŠ nikoli jako „hlídárny“ dětí, ale plnohod-
notné vzdělávací instituce. I rodiče by měli být svým dětem 
příkladem - zdravení, vzájemná úcta a pozdrav je základ 
slušnosti. Budeme velmi rádi, pokud si vyberete naši ZŠ při 
zápisu - nabízíme angličtinu už od MŠ, plně kvalifi kované 
pedagogy, učíme děti samostatně přemýšlet, rozvíjíme 
osobnostní rozvoj dětí, díky němu zjišťují, jak vycházet 
dobře s  druhými a porozumět i samy sobě, maximálně 
20 dětí ve třídě, vzájemné partnerství mezi rodiči a učiteli, 
malé domácí prostředí.

Toto vše si uvědomíte, až Vaše dítě přejde na velkou ško-
lu, kde přístup je jiný.

MaskyMasky
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Naši učitelé se neustále vzdělávají, a to díky projektům 
z EU. Společnost se mění, a proto se učitelé potřebují dále 
vzdělávat, aby dokázali držet krok s dobou a reagovat na 
to, co dnešní rodiny potřebují.

Zápis do MŠ proběhne 3. května 2018 od 14 do 17 

h. K  zápisu se dostaví rodič i s  dítětem, u zápisu rodič 

předloží OP, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte 
(dle § 50 zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví), 
u zápisu vyplní žádost, evidenční list, k  přednostnímu 
přijetí se přijímají děti v posledním roce před zahájením 
školní docházky, s trvalým pobytem v Přibicích, děti jsou 
přijímány podle kritérií, které jsou zveřejněny v naší MŠ. 
Zatím každý rok byly přijaty všechny děti, které se k zápisu 
dostavily.

Začíná druhé pololetí, plánujeme další akce, akce, pro-
gramy, pohádky, planetária zařazujeme podle aktuálních 
nabídek.

Co plánujeme: návštěvu knihovny, divadla, tvoři-
vá odpoledne s rodiči, výlety, akce k MDD, akce ke Dni 
matek, slavnostní rozloučení s  předškoláky, Den Země, 
recitační soutěž, pěveckou soutěž, dopravní výchovu, 
Den bez hranic, akce s  integrovaným systémem, výlet 
do Prahy, různé exkurze, vystoupení Afrikana - beseda 
s černochy z Afriky, nácvik afrických tanců a hra na afric-
ké bubny.

Jsme velmi potěšeni, že rodiče využívají čipů, čímž 
jsme zabezpečili vstupy do naší školy. Oba vstupy jsou vy-
baveny videotelefony a identifi kačním čipem - tímto jsme 
zamezili vstupu neoprávněným osobám. Dveře jdou ote-
vřít pouze v nastavený čas. Čas pro použití čipu je od 6:30 
h do 16 h. V  jinou dobu čip fungovat nebude. Budete-li 

potřebovat přijít v  jinou dobu, použijte zvonek, prosíme 
o dodržování časů pro příchod dětí do školky, nebudete 
tak narušovat průběh výchovně vzdělávací činnosti a paní 
učitelky se mohou plně věnovat Vašim dětem. Vstupujete-
-li do budovy a současně s Vámi jde jiný rodič, kterého zná-
te, vstupte současně, pokud ovšem současně s Vámi chce 
vstoupit jiná neznámá osoba, nedovolte souběžný vstup 
a požádejte tuto osobu, aby si zazvonila na videotelefon. 
Cizími osobami jsou často dealeři, obchodní zástupci, kteří 
bez vědomí zaměstnance školy nemají v budově co dělat.

Do konce roku toho chceme stihnout ještě hodně. Vě-
řím však, že ten úplný konec bude klidný a příjemný pro 
všechny, kteří se s naší školou setkávají.

A tato věta je i přáním pro všechny čtenáře zpravodaje.
Přeji všem, kteří se budou se školou jakkoliv setkávat, 

aby tyto kontakty byly zajímavé a oboustranně příjemné.
Mgr. Marcela Mrkvicová, ředitelka ZŠ a MŠ

Potírání housekPotírání housek VílaVíla Ozdoby ze včelího voskuOzdoby ze včelího vosku

DortDort
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Výroba krmítekVýroba krmítek Výroba housekVýroba housek

Tvoření Tvoření Tvoření Tvoření 

PirátPirát
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Děti v EkocentruDěti v Ekocentru Vánoční tvořeníVánoční tvoření

Bílá paní a vílyBílá paní a víly KrálíkKrálík

Terezka s maminkouTerezka s maminkou
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Kreativní učení - levá a pravá mozková hemisféra 
„Posláním od začátku do konce bu-

diž hledati a nalézati způsob, který by 
umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se 
však více naučili, aby ve školách neměl 
místa křik, pocit ošklivosti, vědomí mar-
né práce.“

Jan Amos Komenský 1592 -1620
„Méně učit a více naučit“ je nadča-

sová myšlenka, která jistě neznamená 
popíjet kávu a dívat se z  okna. Je to 
právě naopak – být součástí učení. 
Probírané učivo žákům vysvětlit a 
nechat si žáky tématiku osahat, ucho-
pit, umožnit také chybovat. Probudit 
v  žákovi uvědomění učiva ve více 
smyslech, než pouze audiovizuálním 
vjemem. A to hmatem, dramaticky, 
hudbou, kresbou, malbou nebo po-
hybem. Učitel v  tomto procesu není 
v  roli mentora, který něco diktuje, 
komentuje a hodnotí, ale v  roli po-
sluchače, spoluautora a moudrého 
rádce.  

Kreativní učení je podpůrnou po-
můckou pro proces učení. Není to 
ztráta disciplíny a řádu. Naopak, pro 
pedagoga je to práce silnější a ener-
gicky náročnější. Ne však těžší. 

Jde o jednoduchý princip zapama-
tování si učiva jinak. I dospělý si může 
vyzkoušet zapamatovat desetimístné 
číslo jen drilem nebo jinak – tím že si 
ho nejdříve nakreslí, spojí se symbo-
lem  nebo obrázkem, dokonce si mů-
žeme každou číslici vyjádřit i hudeb-
ním nástrojem. Stejně tak např. čtený 
příběh lépe pochopíme, když si jeho 
děj zahrajeme nebo si ho ještě pustí-
me ve fi lmové podobě.

Americký neurofyziolog Roger 
Wollcot Sperry získal v  roce 1981 za 
svůj výzkum o obou mozkových he-
misférách Nobelovu cenu za fyzio-
logii a lékařství. Společně se svými 
spolupracovníky objevil, že oblast 
činnosti levé hemisféry mozku se 
obecně zaměřuje na: jazyk, logiku, 
počítání, psaní, motorické reakce, po-
jem o čase. Pravá hemisféra mozku 
se zase obecně zaměřuje na duševní 
činnosti, v nichž hrají zásadní roli: slu-
chové vjemy a hudba, má převahu 
uvědomování si komplexních souvis-

lostí, představivost, denní snění, bar-
va, dimenze. Díky  Sperryho výzku-
mu začaly miliony lidí procvičovat ty 
stránky duše vních schopností, které 
nesprávně považovaly za „slabší“. Zjis-
tily, že tyto „slab ší“ vlohy, jsou-li rozví-
jeny pod vedením správných učitelů, 
mohou rozkvést bez ohledu na věk. 
Poznaly také, že nově získané schop-
nosti zpětně ovlivňu jí vlohy získané 
již dřív, které se pak díky tomu dále 
rozšiřují. (intern.zdroj.)

Metod, jak učit např.čtení, počítání 
nebo zapamatování si faktů, je něko-
lik. Žádná metoda však nevyhovuje 
všem. Zaměřovat se pouze na logiku 
věci je stejně omezující jako stimulo-
vat pouze představivost. Mám zkuše-
nosti, že práce s představivostí může 
některé dítě dost stresovat, protože je 
více zaměřeno na logiku a učení na-
zpaměť. Naopak dítě s  velkou před-
stavivostí může mít problém s mecha-
nickým učením zpaměti. V  takových 
případech to vypadá pro pedagogy 
jako slepá ulička, ale není. Každý ko-
lektiv je jiný a každá skupina, kterou 
učíme, nám dá při správném pozoro-
vání a sledování odpověď „jak na ně“. 
Kombinování drilu a představivosti je 
potom takovou  „osobní kuchařkou“  
každého učitele. Násobilku barvami 
nenaučíte – ta se musí nadrilovat.  
Např. sčítání a dělení a vše co souvisí 
s  logickým předpokladem a logikou 
určitého průběhu matematické ope-
race můžeme dopomoci pochopit 
třeba díky představivosti – prací se 
symbolem, hudbou, divadlem, atd. Je 
na každém učiteli jak své hodiny obo-
hatí, jaké metody zvolí. Stejně jako 
žáci jsou individuální osobnosti tak i 
pedagogové. 

V dnešní době se mnohé přehání. 
Jakmile nějaká nadšená myšlenka, 
bez ověření realitou, prorazí, začne se 
vkládat do šablon a plošně zavádět. 
Bohužel výsledkem může být chaos, 
který nabourá již ověřenou fungující 
praxi. Nové představy o výuce nutí 
některé pedagogy dělat věci, které 
jim třeba nejsou blízké, ještě si k nim 
nenašli cestu, nebo se v  nich zatím 

dostatečně neorientují. Potom se 
některé dobré pokrokové myšlenky 
„shodí“, neboť zůstanou nepochope-
ny a jsou odsouzeny jako nefunkční. 
V  některých případech je to škoda. 
Kreativní vyučování vyžaduje osob-
nost pedagoga, který je s kreativitou 
sžitý. Proškolený a vzdělaný v  tomto 
směru. Umí kreativitu využít v  sou-
ladu s  osnovami a podpoří tím celý 
výukový proces. Kreativní vyučování 
bude bližší výtvarníkům než mate-
maticky založeným kantorům. Možná 
je bližší ženám než mužům. A také 
to neznamená to, že všichni musíme 
učit kreativně. Pokrokové je však in-
spirovat se jeden druhým, hledat jak 
učit, obohacovat svoji práci a potom 
to používat v praxi. 

Jedna profesní kolegyně mne žá-
dala, zda neznám nějaký nápravný vý-
chovný program pro nejmenovanou 
Waldorfskou školu v  Čechách, kde 
učili tak kreativně, až neučili vůbec, 
protože se ve třídě spustila nekontro-
lovatelná nekázeň. Svobodě projevu 
se žádný člověk nenaučí nekázní, ne-
dodržováním pravidel a měkkou au-
toritou pedagoga. I příroda má jasný 
řád a strukturu, např. duha je vždy pro 
lidské oko viděna v  7 barvách slože-
ných ze tří barev základních. Skladatel 
nezkomponuje operu bez perfektní 
znalosti not a hudebního řádu. Stejně 
tak využití kreativního přístupu vyža-
duje jasnou strukturu, zacílení a smy-
sluplný záměr.

Kreativní vyučování a různé al-
ternativní přístupy, jsou často prak-
tikované jako uvolněné vyučování, 
bohužel se jedná se o amatérský pří-
stup a rozbourání struktury smyslu 
výuky. V klasickém přístupu je někdy 
přehnaný a zaslepený důraz na dril, 
zvýšený tón hlasu a direktivní auto-
ritářský přístup používány tam, kde 
selhává přirozená autorita dospělého. 
V  obou případech je výstupem dítě, 
které pramálo pochopí, co se učí, buď 
je rozverné, bez respektu z  volného 
přístupu, nebo „zašlápnuté“, vystreso-
vané ze známek a  pouze mechanicky 
se učící. 
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Kreativním obohacením výuky 
rozhodně neuděláme ze všech jed-
ničkáře, což ani není záměrem. Ze 
zkušenosti s  artefi letikou – učení 
prožitkem, objevováním a hledáním 
mám ale tu zkušenost, že lze elimino-
vat pětkaře. Ten, kdo si téma osahá 
v symbolické rovině, kresbou, spoje-

ním s hudbou nebo divadlem, nedo-
stane z probírané látky „za 5“, protože 
si vždy alespoň něco zapamatuje. Mé 
zkušenosti s artefi letickým přístu-
pem - výukou prožitkem ukazují, že 
například vlastivědné, přírodověd-
né téma lze spojit s výtvarným pro-
cesem a fantazií. Propojit symbol a 

představu lze někdy i v  matematice 
nebo v českém jazyce a výuku tím 
obohatit.

„Nejvýznamnějším uměním učitele 
je probouzet v žácích radost tvořit a 
poznávat.“ Albert Einstein

Mgr. Marcela Karasová,
 pedagog ZŠ a MŠ Přibice

Pozvání do nově zrekonstruované knihovny
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v 

době, kdy držíte v rukou tento zpravodaj, je knihov-
na buď už otevřená nebo bude zcela jistě otevřená v 
nejbližších dnech. Vím, že se všichni určitě už těšíte, 
až budete mít opět co číst. Věřte ale, že rekonstrukce 
knihovny je tak rozsáhlý projekt, že nelze nic uspěchat 
a musíme být trpěliví.

Pojďme si tedy alespoň připomenout, co vše se v 
knihovně událo za dobu jejího uzavření. S rekonstruk-
cí se začalo zhruba v polovině července loňského roku. 
Prvně bylo vystěhováno a uzavřeno dětské oddělené, 
probouraný sklad, vybudovány prozatímní vchodové 
dveře a pomalu se začalo rýsovat první patro. V říjnu 
dostala knihovna novou střechu a nová plastová okna. 

Family PointFamily Point Hračky Hračky 

Regály s knihami a Family pointRegály s knihami a Family point Knihy v regálechKnihy v regálech
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Bylo vybetonováno schodiště vedoucí do knihovny a 
začalo se s vnitřními pracemi. Během listopadu byla 
položena nová podlahová krytina a vymalováno. Poté 
přišly na řadu práce instalatéra a elektrikáře. A začalo 
se se stěhováním knih a mobiliáře! V prosinci bylo pře-
stěhováno do nových prostor knihovny zhruba 3 500 
svazků z oddělení pro dospělé, vybavení Family Poin-
tu a nakonec přišlo na řadu stěhování dětského oddě-
lení. Nahoru byla přestěhována spoustu banánových 
krabic plných knih. Veškeré vybavení včetně knih bylo 
potřeba očistit, knihy vytřídit a uložit do regálů. Čeka-
la nás spousta práce! Bylo odepsáno 677 zastaralých, 
poškozených a nepůjčovaných knih. Odepsání těch-
to knih bylo potřeba, protože zabíraly spoustu místa 
a místo nich budou přibývat knihy nové. Z knihovny 
nemůžeme dělat archiv, ale knihovnu, která je pro čte-
náře atraktivní a budou do ní rádi chodit. A aby měli 
čtenáři co číst a do nové knihovny se těšili, tak se z 
rozpočtu obce nakoupilo 48 nových knižních přírůst-
ků pro dospělé, 12 přírůstků pro děti a předplatné ča-
sopisu Čtyřlístek. Mezi novinkami jsou oblíbení autoři 
jako například Vondruška, Keleová-Vasilková, Kepler, 
Nesbo, Horáková a další.  Tyto knihy si můžete pro-
hlédnout na webu knihovny  Přibice v kolonce „Nové 
knihy“. Pár nových hraček také přibylo do Family Poin-
tu. Tyto hračky darovalo v prosinci 2017 našemu Fami-
ly Pointu Centrum pro rodinu a sociální péči na Biskup-
ské 7 v Brně, jež je naším kontaktním pracovištěm. Pár 
hraček jsme dostali i od místních občanů, a za to jim 
patří velký dík. Vybavení Family Pointu se tak rozšíří, 
což přispěje ke zkvalitňování služeb. Během ledna le-
tošního roku bylo na programu schodiště vedoucí do 
knihovny. Schodiště bylo zatím pouze vybetonované 
a řemeslníci pracovali na jeho obložení. Nyní už je ob-
loženo a doplněno krásným zábradlím od místního 
kováře. A zatímco schody do knihovny v prvním patře 

se stavěly, tak schody, 
kde se nacházel stáva-
jící vstup, se bouraly. 
Vstup do knihovny to-
tiž bude vybudován z 
druhé strany budovy, 
od parku. A ač budova 
knihovny je nová, na 
její mobiliář si bude-
me muset ještě chvíli 
počkat. Zatím bude 
knihovna vybavena 
starými regály, ale pou-
ze dočasně. Důvod je 
takový, že máme mož-
nost využít finanční 
prostředky z dotačního 
programu Jihomorav-
ského kraje na Podpo-

ru rozvoje venkova, konkrétně dotační titul pro obecní 
knihovny. Tento dotační titul byl ale vyhlášen v polovi-
ně února. A než bude dotace schválena a nábytek vy-
roben, tak to ještě chvíli vydržíme s nábytkem starým. 
Za sebe mohu říct, že jsem ráda, že je stěhování 
knihovny a rekonstrukce už za námi! Byla to spousta 
práce, která by se neobešla bez pomoci druhých. A tak 
bych tímto chtěla poděkovat především našemu panu 
starostovi, díky němuž jsme se rekonstrukce dočkali, 
a byly tak vyřešeny dlouholeté problémy. Dále bych 
chtěla poděkovat mojí mamce a sestře Leoně, kama-
rádce Šárce Kuchyňkové a další mojí kamarádce Simči 
z Ivaně a jejímu příteli Adamovi. Moc jim děkuji za po-
moc a čas, který věnovali zvelebování knihovny!

A nyní trochu statistiky...

Knihovní fond čítá k 20. únoru 2018 4 467 knihovních 
jednotek. Během loňského roku se v knihovně uskuteč-
nilo  celkem 1 049 výpůjček.  Z  toho naučná literatura 
499 a beletrie 521.  Nejvíce půjčovanými se staly tyto 
tituly: Vůně života od Táni Keleové-Vasilkové (7x), Nikdy 
taktéž od Táni Keleové-Vasilkové (6x) a Případ pro Tebe 
a Klub tygrů od Thomase Breziny (5x). Všechny tyto kni-
hy byly nakoupeny z rozpočtu obce v roce 2017. 

Nejlepší čtenářkou se stala paní Marie Pávišová, 
která si půjčila 58 knih, dále pak paní Věra Svobodo-
vá s 49 knihami, a o třetí místo se dělí Anežka Čábel-
ková a Renáta Brychtová, které si půjčily shodně 45 
knih. V knihovně byl taktéž velký zájem o meziknihov-
ní výpůjční služby. Bylo poskytnuto 87 kladně vyříze-
ných požadavků na tyto služby. Naše knihovny spolu-
pracuje ale především s Městskou knihovnou Břeclav, 
která nám poskytuje výměnný fond několikrát během 
roku. V roce 2017 bylo zapůjčeno 237 knih.  Čtenářů, 
kteří se v knihovně zaregistrovali a zaplatili čtenářský 
poplatek, knihovna eviduje 84, z toho 35 dětí do 15 
let. Registrační poplatky na letošní rok zůstávají beze 
změny, tj. dospělí 50,- Kč, důchodce 30,- Kč a děti do 
15 let 10,- Kč na celý rok. Je však nutno říci, že data 
jsou nižší než v předešlých letech, a to právě z důvo-
du rekonstrukce, kdy knihovna měla od srpna do října 
otevřeno na zkrácený provoz a od poloviny října byla 
zavřená úplně.

A co nás ještě, kromě nové knihovny, čeká? Samo-
zřejmě již tradiční Noc s Andersenem, která tentokrát 
připadla na pátek 20. dubna. Letos již 6. ročník. Při-
hlášky si můžete vyzvednout na obecním úřadě nebo 
v knihovně (pokud bude v době vydání zpravodaje 
otevřená :-)). Bližší informace budou později upřesně-
ny na webu knihovny.

Na všechny se moc těším v nové knihovně!
Vaše knihovnice Nikola Neubauerová

knihovnapribice@seznam.cz
www.pribice.webk.cz

j

j

Nové knihyNové knihy
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Řešíte volbu nebo změnu povolání? 

V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
 Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše po-

třeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem 
o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je 
daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastáv-
kou po určitý čas.

 Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spo-
kojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale re-
alizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha 
možností. O to těžší může být rozhodování. Co je pro 
nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpo-
vědi nemusíte být sami.

 Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým po-
radenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět 
let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatný-
mi osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více 
než dvou tisících konzultacích.

 
Co dělá kariérový poradce?

Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat 
s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či 
vzděláním formou individuálních či skupinových akti-
vit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, po-
kud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude 
vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Vět-
šina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje 
tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem 
tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce 
je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy 
i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné 
školy. 

Individuálních konzultací můžete využít přímo na 
pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu 
jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomorav-

ském kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Zno-
jmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní 
rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího 
vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. 
E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního 
uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana 
Rozprýmová.

 
Udělejte první krok

Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce 
se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběh-
ne osobní schůzka. 

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno

milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701

www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín

hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343

www.vzdelavanivsem.cz
 

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo

znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

www.vzdelavanivsem.cz
 

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice

frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847

www.vzdelavanivsem.cz

Drobné sakrální památky na katastru Přibic
Když jsem přemýšlel, o čem le-

tos psát do Zpravodaje, tak jsem 
se nakonec rozhodl napsat seriál o 
těchto drobných stavbách, kolem 
kterých chodíme bez povšimnutí 
a stojí za to si připomenout jejich 
příběh a jejich stavitele.

V  prvním díle vám budu vyprá-
vět příběh křížů. Ty se u nás začaly 
stavět na počátku 19. století. Kříže 

byly dřevěné, a jen u cesty do Vra-
novic manželé Václavíkovi postavili 
litinový kříž v kamenném podstav-
ci. Tyto první kříže byly postupně 
nahrazeny kamennými a také se 
stavěly kříže další. V  19. století o 
křížích v  kronikách moc informací 
není. Nejstarší zápis o postavení 
kříže je z roku 1825 a v účtech obce 
z roku 1882 je uvedena platba „Jak 

se kříž z krchova vezl do pole a tam 
se postavil“.  Jednalo se o středový 
kříž na hřbitově, který byl v  tomto 
roce nahrazen kamenným a bohu-
žel je škoda, že není uvedeno jeho 
umístění. V  článku uvedené ceny 
nejsou přepočítávány na stávající 
ceny. Stavitelé křížů měli větší nebo 
menší zemědělské hospodářství a 
tak je uveden případně další zdroj 
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obživy a jen čísla domů jsou stáva-
jící. 

Nejstarší záznam o postavení 
kříže je ve farní kronice z roku 1825, 
kdy byl u kostela na okraji hřbitova 
zhruba v místech, kde původně stá-
val pomník padlým v 1. světové vál-
ce. Dle této kroniky byl dřevěný a 
vyřezávaný, a na tomto místě vydr-
žel do roku 1862, kdy byl přestěho-
ván na rozcestí, kde byla za 100 let 
postavena kasárna. Ale vraťme se 
ke kostelu. V roce 1862 přibický fa-
rář František Čermák postavil místo 
tohoto kříže kříž kamenný a přestě-
hoval jej na stávající místo. Celkové 
náklady činily 336 zl. a z  toho 136 
zl. uhradila obec, která se také za-
vázala jej opravovat.  Zbytek se za-
platil ze sbírky po obci a zhotovil 
jej kameník Müller z  Brna. Kříž byl 
vysvěcen společně s křížem Jakuba 
a Kateřiny Mackových dne 22. října 
1862 židlochovickým děkanem L.
Tidlem. Součástí svěcení byla i mše. 
V srpnu 1927  kříž opravil Hauser ze 
Židlochovic za částku 462 Kč a tuto 
částku uhradila Kateřina Aujezdská 
na památku svého muže Františka 
Aujezdského (6.3.1873 - 18.6.1927), 
který se zabil pádem z patra stodo-
ly.

U cesty na dolní konec postavi-
li v roce 1926 tři metry vysoký kříž 
ze žuly manželé Václav a Františka 
Procházkovi, kteří bydleli naproti 
v  čp. 107. Jejich syn Václav byl po 
Josefu Sedlákovi druhým přibickým 
rodákem, který se stal knězem. Ten-
to kříž neměl svého předchůdce, 
a jelikož je na obecním pozemku, 
musela k jeho výstavbě dát souhlas 
obec. Kříž zhotovila firma Racek 
z  Brna za částku 4400 Kč, na jeho 
udržování byla složena kauce 100 
Kč a vysvěcen byl 9. května 1926.

U cesty do Ivaně původně stá-
val dřevěný kříž, který v  roce 1871 
manželé Antonín, který byl tesa-
řem,  a Agáta Sprinových nahradi-
li litinovým křížem v  kamenném 
podstavci. Náklady činily160 zl. 
Bylo ujednáno, že bude udržován 
z  příjmu farnosti a vysvěcen byl 5. 
října 1871. 

Jak už bylo výše uvedeno, na 
rozcestí u kasáren byl v  roce 1862 
přemístěn kříž od kostela, u ně-
hož z cesty z Přibic vycházely cesty 
k cestě do Vranovic a k cestě okolo 
Hájku. Té se říkalo cesta pouzdřan-
ská a dnes už zaniklá cesta ivaň-
ská. V  roce 1923 nahradili dřevěný 
kříž manželé František a Terezie 
Rujzlovi  tři metry vysokým křížem 
ze slezské žuly za částku 3000 Kč a 
vysvěcen byl 6. května 1923. Tento 
kříž zanikl mezi roky 1938-1945.

U cesty do Vranovic, jak už bylo 
uvedeno, kříž manželů Václavíko-
vých byl v  roce 1927 nahrazen kří-
žem kamenným od manželů Fran-
tiška a Terezie Rujzlových za částku 
1200 Kč a vysvěcen byl 22. května 
1927.

Za areálem JZD je dnes v polích 
kříž  Jakuba a Františky Macko-
vých. Jak už bylo řečeno, byl posta-
ven v  roce 1862. Jakub Macek byl 
v tomto roce přednostou obce (tak 
se v té době říkalo starostovi obce). 
Kříž Mackových měl svého před-
chůdce a u tohoto kříže se z  cesty 
z  Přibic do Židlochovic oddělovala  
smolínská cesta. Manželé Mackovi 
na opravu kříže založili fundaci, do 
které vložili 20 zl.  V  roce 1909 byl 
z  této fundace postaven nový zá-
klad kříže a vyměněny tři rozpadlé 
žulové dílce. Náklady činily 300 Kč.

Na poměrně odlehlém místě, 
které je dnes uprostřed pole, ale 
dříve to bylo u okraje cesty z Přibic 
do Židlochovic, na rozhraní kata-
strů Přibic, Vranovic a Žabčic, po-
stavili manželé Jan a Karolína Pro-
cházkovi na místě dřevěného kříže 
kříž kamenný. O kříži Procházko-
vých je velmi málo informací.

U cesty do Višinek, nebo ještě 
starší název trati je Stráň,  původně 
stával dřevěný kříž. Tento  nahradil 
v roce  1930 křížem z tmavé slezské 
žuly Jan Málek, který měl v  těchto 
místech pole. Autorem kříže je ka-
meník Ferdinand Dvořák z Břeclavi. 
Celkové náklady byly 2800 Kč a kříž 
byl vysvěcen 31. srpna 1930. Slav-
nostním kazatelem byl ivaňský ka-
zatel Petr Ducháň.

U lokálky u domu čp. 377 po-
stavili v  roce 1908 kříž  z  bílého 
mramoru  manželé Hamerníkovi a 
vysvěcen byl 5. června 1908. Tento 
kříž byl původně za dědinou u roz-
cestí, které se doposud zachova-
lo, neměl  předchůdce  a je o něm 
málo informací.

A na závěr kříž pod Sliníkem. 
V  roce 1910 ho postavili manželé 
František a Františka Hrozínkovi z 
čp. 42.  Kříž byl z pískovce a neměl 
svého předchůdce. Vysvěcen byl 
16. května 1910. Slavnostním kaza-
telem byl ThDr. Šilinger a slavnos-
ti se také zúčastnili učitelé a žáci 
zdejší školy.

František Hrozínek (na fotografii 
z  roku 1898 v  uniformě náčelníka 
SDH Přibice) byl hodně roků zastu-
pitelem, starostou obce a členem 
několika místních spolků. V  roce 
1905 odkoupil obchod se smíše-
ným zbožím a hostincem čp. 64. 
Tuto živnost posléze přestěhoval 
do čp.74 a na konci  roku 1913 tuto 
živnost  prodal. Jeho žena Františka 
byla příbuznou faráře Turka, který 
si ji přivedl do Přibic po svém jme-
nování přibickým farářem, a byla 
hospodyní na faře. A farář Turek 
po svém odchodu do výslužby se 
přestěhoval k manželům Hrozínko-
vým, kde strávil poslední roky své-
ho života.

František Veleba ml.
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Tříkrálová sbírka
Dne 6. ledna 2018 se konala již posedmnácté Tří-

králová sbírka. Tradičně přišli do našich domácností 
malí koledníci popřát štěstí a zdraví do nového roku 
2018. Celkem deset skupinek koledníků se sešlo nej-
prve v Obecním hostinci v Přibicích, kde jim požeh-
nal pan farář otec Jaroslav Sojka. Pak se na pětatřicet   
mladších i starších dobrovolníků prošlo všemi ulicemi 
a uličkami obce a do zapečetěných pokladniček bylo   
vloženo 30 297,- Kč včetně 10 €. Loni to bylo 26 427,- 
Kč. Peníze byly odeslány na účet charity  ČR a budou 
sloužit např. pro Azylový dům a Domov sv. Agáty pro 
matky s dětmi v Břeclavi. Velké díky všem dárcům, kte-
ří do pokladniček přispěli a díky také těm, kteří kole-
dujícím dětem darovali ovoce a sladkosti.  Poděkování 
patří i samotným koledníkům, kteří neváhali a svoje 

sobotní odpoledne obětovali dobré věci. Díky, že jste 
koledovali ne pro sebe, ale pro druhé.  

Ing. Ivana Bočková

Zabíjačka na place
V  sobotu 3. března uspořádali „staří 

páni“ zabíjačku na place. Panovala té-
měř „ladovská zima“. Celý den dost mrz-
lo, pofukoval vítr a sem tam poletoval 
sníh. I při tom však byla účast veřejnosti 
docela hojná, nikdo si totiž nechtěl ne-
chat ujít výborné zabíjačkové speciality, 
které „staří páni“ navařili. Snědly se tak 
dva kotle černé a bílé polévky, dva kotle 
ovaru a spousta guláše nebo pečených 
vrabců. Spousta výborných zabíjačko-
vých specialit a masa byla k  dispozi-
ci také v  připraveném chladícím voze 
z řeznictví U Prokešů. Aby nikdo nezmr-
zl, tak byl zajištěn i přísun svařáku. Akce 
se opět povedla.           

 Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Hosté na zabíjačceHosté na zabíjačce  Hlavní organizátoři Hlavní organizátoři

Stánek řeznictví U ProkešůStánek řeznictví U Prokešů

Koledníci na Tříkrálové sbírceKoledníci na Tříkrálové sbírce



Pozvánka na jarní jarmak
V sobotu 28. dubna se uskuteční již tradiční jarní jarmark. Žádáme prodejce, aby se co nejdříve přihlásili na obecním 
úřadě z důvodu rezervace místa k prodeji. Opět připravujeme ochutnávku místních vín ve sklípku u kostela.

PŘIBICKÝZPRAVODAJ

JARO 201820

Přibický zpravodaj vydává Obecní úřad Přibice. IČO: 00600211. Adresa vydavatele: Přibice 348, 691 24 Přibice. Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky, reg. Značka 
MK ČR E 20907. Email: zpravodaj@pribice.cz. Tel.: 519 432 223, tel. pro inzerci: Eva Oblezarová 734 609 512. Webové stránky: www.pribice.cz, sekce Zpravodaj. Redakční rada: 
Miroslav Eff enberger, Eva Oblezarová – šéfredaktorka, Vladimír Koneček. Uzávěrka příštího čísla je 20. 05. 2018. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. 
Toto číslo vyšlo v  Přibicích 16. 3. 2018 v  nákladu 420 výtisků. Tisk a  grafi cké zpracování zajišťuje Tiskárna Brázda, Hodonín. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí 
příspěvky, nevracet nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály nezveřejnit, důvody nezveřejnění nesdělovat. Ceny občanské inzerce: řádková inzerce zdarma, blahopřání 
a vzpomínky 50 Kč. Ceny komerční inzerce: celá strana 1500 Kč, 1/2 strany 800 Kč, 1/4 strany 500 Kč, 1/8 strany 300 Kč. Ceny jsou včetně DPH 21%. Omezený počet – 10 inzerátů.

7. dubna 2018
Stárkovský sběr železa

20. dubna 2018
Beseda u cimbálu

28. dubna 2018
Jarní jarmark 

Společenská rubrika za období  3.12.2017 - 10.3.2018

Životní jubilea:

Jana Špačková  70
Marie Hranická  90
Anna Prokešová 70
Alžběta Pouzová 75
Jiřina Netolická  85

Navždy nás opustili:
 
Jiří Tomek
Jiří Rujzl
Ludmila Strouhalová
Ludmila Poláková
Růžena Kadlecová
Marie Chromcová

Narodili se:
 
Kateřina Čechová
David Kýr
Anna Janíčková
Marie Janíčková
Tobiáš Hladil

Plánované akce
30. dubna 2018
Pálení čarodějnic

13. května 2018
Den matek

26. května 2018
Výstava vín

2. června 2018
Dětský den 


