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Slovo starosty
Vážení občané, letošní jaro přešlo velmi rychle do léta. Po
třech letech nic nepomrzlo, a navíc i občas zapršelo, tak
se příroda po dlouhodobém suchu trochu zregenerovala.
Dlouhodobé sucho v předchozím období se podepsalo zejména na smrcích, které se už nedokázaly ubránit kůrovci a
musely se vykácet. Jako náhradu děti ze školy vysadily desítky nových stromů. V dubnu obdivovali místní i přespolní
krásu výsadeb holandských tulipánů. Novou fasádu má už i
bývalá zastávka lokálky. Dokončil se chodník k Jamě. Ve dvoře obecního hostince byl zhotoven přístřešek pro kapelu. U
kostela byla vyměněna autobusová čekárna. Naše obec byla
poctěna vzácnou návštěvou - přijel pan hejtman. Postupně
začínáme sklízet úrodu dotací, na které jsme přes zimu připravovali podklady. O kompostérech pro naše občany jsme
psali už minule a rozdávat se budou v červenci. Z dotací od
Jihomoravského kraje bude nové vybavení knihovny, boty
pro Mužáky nebo chladící
skříně pro zahrádkáře. Nové
sportovní prvky na hřiště u
lokálky budou pro změnu
z dotace od ministerstva
místního rozvoje stejně jako
skoro milion na opravu silnice ve Sliníku k bývalé cihelně, kompostéry zase z dotace z ministerstva životního
prostředí. Potěšil nás i výsledek celkem čtyřdenního
auditu hospodaření obce
za rok 2017. Ve zprávě o
přezkoumání hospodaření
obce je konstatováno, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Váš starosta
Ing. Miroslav Effenberger, DiS
Tulipány u kostela
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Tulipány u kostela

Hejtman Jihomoravského kraje u kostela
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Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje v Přibicích
Hejtman Jihomoravského kraje několikrát a všímá si, co nového se
JUDr. Bohumil Šimek navštívil v úte- v Přibicích v poslední době podařilo
rý 24. dubna 2018 naši obec. Jednalo vybudovat. Se zaujetím shlédl sklese o vůbec první oficiální pracovní pení u kostela a úpravy v okolí. Na
návštěvu hejtmana v Přibicích. Sta- místě zbořené školy a fary jsme se
rosta a místostarosta s panem hejt- zastavili, abychom mu ukázali místo
manem probírali dotační možnosti financování
obecních projektů, problematickou funkčnost
stavebního úřadu v Pohořelicích a spoustu dalšího. Byli jsme potěšeni
vstřícností pana hejtmana, který se zájmem
procházel naší obcí.
Obdivoval naši nebývalou akčnost v přípravě projektů. Soukromě
Hejtman JM kraje na obecním úřadu
navštívil naši obec již

pro komunitní dům a bydlení pro seniory, kterému pan hejtman vyjádřil
podporu už při předchozím jednání
na půdě krajského úřadu.

Hejtman JM kraje na místě komunitního
domu a bydlení pro seniory

Výsadby
tulipánů
Letošní jaro bylo v centru obce neobvykle barevné. Oživit a zkrášlit veřejná
prostranství se podařilo
díky 4 000 tulipánů přímo
z Holandska. Vysazeny byly
už loni v létě. Nejedno projíždějící auto přibrzdilo za
účelem nafocení přibické
krásy.

Tulipány u kostela
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Tulipány u dolní zastávky

Tulipány u kostela

Tulipány v zatáčce u kostela

Tulipány v zatáčce na Pohořelice
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Budova zastávky – lokálka
A máme komplet hotovo! Budovu lokálky je opravena
k nepoznání. Celá byla zateplena a má už i fasádu. Poprvé sloužila zahrádkářům při sbírání vzorků na letošní košt.

Před budovou byla vystavěna zídka ze štípaných betonových tvárnic. Mezi ní a budovou přibude ještě v brzké době
terasa.

Zateplování sídla ZO ČZS Přibice

Pokračování prací

Příprava na košt

Zrekonstruované sídlo ZO ČZS Přibice

Naše stromy 2018
V rámci akce Naše stromy 2018 bylo ve spolupráci s dětmi z místní školy
vysazeno 40 stromů na veřejná prostranství v obci. Jednalo se zejména o

Vysazování stromů po obci
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Proschlý smrk
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lípy, a to v počtu 13 kusů, dále jedlé kaštanovníky, ginkga, svídy, ibišky, oskeruše, cedry, platan nebo cypřiš. Později budou dosazeny i ořešáky nebo
motýlí keře. Děti si výsadbu doslova užívaly.

Stromy nachystané k vysázení

Děti sázející stromy u kostela

Kompostéry
Díky dotaci z ministerstva životního prostředí budou
pořízeny dvě stovky kompostérů o objemu 1050 litrů.
Kompostéry budou na obec dodány v nejbližších týdnech a předpokládaný termín rozdávání občanům je
červenec. 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 žadatelů, do kterého se nechte zapsat. Kompostér mohou
dostat i ti, kteří je už obdrželi v minulosti. Rovněž může
jeden žadatel dostat i více kompostérů najednou, pokud
je využije.

Prodejna Jednoty v Přibicích
Společnost JEDNOTA Mikulov pořídila v Přibicích v křižovatce naproti bytovek pozemek, na kterém připravuje
stavbu montované prodejny. Pokud se podaří vyřídit vše potřebné, prodejna přivítá první zákazníky ještě letos.

Ploty u zahrad u řeky

Dotace pro zahrádkáře

Podařilo se vykoupit poslední pozemek mezi zahradami a korytem řeky v místě bývalé lávky u limniografické stanice (u schodků). V nejužších místech tak dojde
k rozšíření průchodu kolem řeky a místo bude bezpečně
průjezdné. Sloužit bude jako přístupová cesta zejména
pro majitele zahrad. Do podzimu by se měly v souladu
s dřívějšími dohodami na náklady obce předělávat ploty
u odkoupených pozemků.

Díky oficiálnímu zaregistrování – zřízení právní subjektivity přibických zahrádkářů bylo možno požádat o dotace na
nákup chladících skříní. Jihomoravský kraj tak zahrádkářům
přispěje 50% předpokládaných nákladů na chladící skříně
cca 70 000,- Kč, dalších 70 000,- Kč přispěje obec Přibice. Náklady budou činit celkem cca 150 000,- Kč. Dvě nově pořízené chladící skříně se budou využívat při kulturních akcích
v Přibicích (košt, svěcení vína, jarmark, hody a podobně).

Boty pro Mužáky
Mužský pěvecký soubor Přibičané také uspěl s žádostí o dotaci u Jihomoravského kraje. Obdrží celkem 46 000,- Kč na pořízení 15-ti párů bot ke kroji.
Cena za pár vyjde na 6 500,- Kč a na míru je šije pan Tureček z Lanžhota. Obec
přispěje 15 000,- Kč a zbytek doplatí Mužáci. V nových botách by mohli poprvé vystoupit na adventním jarmarku.
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Stárkovský sběr železa

Jarní jarmark

Stárkovský sběr železa letos proběhl 7. dubna 2018.
Za posbíraný a vykoupený železný šrot se utržilo přes 30
tisíc Kč, které budou použity jako jeden ze zdrojů financování letošních hodů.

28. dubna se v naší obci uskutečnil tradiční jarní jarmark. Kromě sazenic zeleniny, bylinek a různých květin
nabízela firma Jukka za poloviční ceny ovocné stromky a
ovocné i okrasné keře. Kdo přišel, určitě dobře nakoupil.
Pochutnat si mohl kdokoli třeba na jarních specialitách
od pana šéfkuchaře Nekoly nebo výborných domácích
plackách a pečivu pekárny Blansko. Excelentní kávu nabízeli z pražírny Pouzdřany. Koření zase prodávala paní
z Velkých Němčic. Pořídit se daly šperky od více šikovných rukou a spousta dalšího. Děti si mohly zařádit na
skákacím hradu, zatímco ostatní obdivovali třeba práci
uměleckého kováře.

Stárkovský sběr železa

Vystoupení kouzelníka
Šeklina
V sále Lidového domu se 18. května 2018 konalo
vystoupení kouzelníka Šeklina. Bylo to profesionální
vystoupení na úrovni, které se všem přítomným velmi
líbilo. Není divu, protože tento kouzelník vystupuje i
v televizi třeba po boku Heleny Vondráčkové nebo Evy
Decastelo. Má za sebou i vystupování v americkém Las
Vegas nebo v Arabských emirátech u arabského prince.
Na konci vystoupení se děti fotily s papoušky nebo králíčkem, kteří byli součástí vystoupení.

Jarní jarmark

Prodávající na jarmarku

Spokojené děti

Vystoupení kouzelníka Šeklina
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Ochutnávka vín u obecního sklepa
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Čarodky
Tradičně se konala v poslední dubnový den akce pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny soutěže, táborák a
pro
p tyy odvážnější
j i stezka odvahyy v lese.

Plnění soutěžních úkolů

Opékání špekáčků

Čarodějnice na stezce odvahy

Čarodějnice na stezce odvahy

Děti u táboráku

Růže pro maminky, babičky, prababičky

Seniorky

Den matek
V neděli 13. května
2018 se uskutečnila v sále
Lidového domu oslava
Dne matek. Děti ze školy a
školky si pod vedením učitelek pro maminky a babičky připravily moc pěkné
vystoupení. Všechny maminky a babičky dostaly
červenou růži. Pro babičky navíc odpoledne hrála
cimbálová muzika Šatava.
Maminky

Děti při vystoupení
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!!! Vlhčené ubrousky nepatří do záchodu !!!
I přes dřívější upozornění se stále v čerpadlech na
čerpací stanici a v čistírně odpadních vod objevují namotané vlhčené ubrousky. Tyto způsobují poškození
čerpadel, kterým se tak výrazně snižuje životnost. Žádáme občany, aby zabezpečili, že se žádné vlhčené
ubrousky nebo hadry do odpadu nedostanou. V systému je čerpadel hned několik. Díky podmínkám dotace,
kterou jsme obdrželi na intenzifikaci čistírny, obec musí
všechny náklady promítnout do výše stočného. To zna-

mená, že při rozbití nejlevnějšího čerpadla v systému,
které stojí 160 000,- Kč, je nutno počítat se zvýšením
stočného o 160,- Kč na osobu! V případě, že se poškodí
v rámci roku a budou muset vyměnit čerpadla tři, bude
muset dojít k navýšení stočného třeba o 500,- Kč nebo
o 800,- Kč na osobu!!! Věřím, že vážnost situace pochopí
všichni, a vlhčené ubrousky a hadry se už v kanalizaci
objevovat nebudou, a díky tomu nebude muset být výrazně navyšováno stočné.

Nové mapování zastavěné části obce
Vážení občané, v letošním roce
zahájí Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, KP Brno venkov, obnovu
katastrálního operátu novým mapováním v obci Přibice. K obnově katastrálního operátu novým mapováním
se přistoupilo z důvodu nepřesností
hranic pozemků. Obnova katastrálního operátu proběhne v těchto etapách:
• zjišťování hranic pozemků a vnějšího obvodu budov (cca od léta
2018),
• podrobné měření polohopisu katastrální mapy
• kancelářské zpracování výsledků
měření, námitkové řízení a vyhlášení platnosti obnoveného operátu (proběhne v roce 2019).
Obnovou katastrálního operátu nedochází ke změně Vašeho
vlastnictví zapsaného u příslušného katastrálního úřadu. Zjišťování
průběhu hranic pozemků a vnějšího
obvodu staveb provádí v terénu komise v součinnosti s vlastníky nemovitostí. Vlastníci nemovitostí jsou ke
komisionálnímu zjišťování průběhu
hranic zváni nejméně týden předem
a jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné
hranice svých pozemků - zdi a ploty
tvořící vlastnickou hranici není třeba
označovat).
Součástí nového katastrálního
operátu je zobrazení všech evidovaných parcel zapsaných na listech
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vlastnictví. V ostatních případech
budou hranice těchto parcel zobrazeny do nové katastrální mapy matematicko-kartografickým převodem
z map dřívějších pozemkových evidencí. Při tomto převodu se odstraňují i chyby, které vznikly například
v určení výměr při vzniku původních
map, tj. asi před 160 lety.
Při zjišťování hranic se vyšetřuje
skutečný průběh hranice v terénu,
šetří se změny hranice druhu pozemku podle skutečného stavu, zobrazení staveb, způsob a využití stavby,
druh a způsob využití pozemku. Výsledky jednání komise s vlastníky při
zjišťování hranice se zaznamenávají
v náčrtu zjišťování hranic a v soupisu nemovitostí, ve kterém příslušní
vlastníci potvrdí svým podpisem
souhlas.
Kromě zjišťování hranic komise
ověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru. Jedná se především o
údaje o vlastníku (jméno a příjmení
fyzické osoby, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, v případě právnické
osoby její název a sídlo, IČO, atd.).
Ke zjišťování hranic je nezbytné
přinést průkaz totožnosti, zřizovací
listinu právnické osoby, případně i
jiné úřední listiny pro zápis do katastru nemovitostí, vztahující se k Vaší
osobě a nemovitosti ve Vašem vlastnictví. V případě zastupování vlastníka je třeba předložit plnou moc
(nemusí být ověřený podpis), a to i

v případě společného jmění manželů. Neúčast vlastníka nebo jeho zástupce při jednání není na překážku
využití výsledků zjišťování hranic (KZ
§42, odst. 6) k vyhotovení nové katastrální mapy.
Po zjištění průběhu hranic bude
obnova katastrálního operátu pokračovat zaměřením vyšetřených hranic
a dalšího obsahu katastrální mapy.
Zaměstnanci katastrálního úřadu,
členové komise pro zjišťování průběhu hranic a osoby oprávněné vykonávat zeměměřičské činnosti mohou
po oznámení vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu na nemovitosti. Na nemovitost, která je oplocena,
mohou vstoupit se souhlasem jejího
vlastníka nebo oprávněného uživatele. Pověřený zaměstnanec orgánu
státní správy prokazuje oprávnění
ke vstupu na nemovitost služebním
průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit
život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem
do tohoto zařízení o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby mohou v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti
ke zřizování, udržování, přemísťování a obnovování měřických značek,
signalizačních a ochranných zařízení bodového pole a vlastník nemovitostí nebo oprávněný uživatel je
povinen strpět umístění značek na
nemovitosti a zdržet se všeho, co by
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tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Porušení
pořádku na úseku zeměměřictví se
dopustí ten, kdo poškodí, zničí nebo
neoprávněně přemístí měřickou značku a může být za to pokutován.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a

oprávněného uživatele nemovitosti
a po ukončení zeměměřické činnosti
uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co
nejméně rušily hospodaření a užívání
nemovitosti. Mohou také po předchozím upozornění v nezbytném
rozsahu provádět na vlastní náklad

nutné úpravy terénu, oklešťovat a
odstraňovat porosty překážející zeměměřičským činnostem a využívání
značek.
Obnovený katastrální operát bude
veřejně vyložen v obci pro účely řízení o námitkách v termínu, který bude
včas oznámen.

Výstava o historii hodů a májových
Na letošní hody se uskuteční v sále Lidového domu výstava o historii hodů a májových. Pokud máte fotografie a
případně jiné předměty vztahující se k těmto tradicím v Přibicích, můžete je zapůjčit na obecní úřad do 15. června
2018. Rádi je Vám je vystavíme (stačí na ofocení a originály hned vrátíme). Výstava je připravována pod vedením
našeho historika Františka Veleby, ke kterému můžete materiály na výstavu přinášet také.
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 16. 4. 2018
398/28/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
399/28/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli
zápisu Ing. Ondřeje Malinovského a Martina Vlka.
400/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy na poskytování služeb DPO – pověřence
pro ochranu osobních údajů s firmou Midori Legal,
s. r. o., zastoupenou PhDr. Mgr. Monou Nechvátalovou za cenu 9.000,- Kč měsíčně na dobu 5 let.
401/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí id. č. 115D314010184 o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci akce
Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Přibice ve výši 696.966,- Kč
na pořízení 200 ks kompostérů a 2 ks kontejnerů na
textil pro obec Přibice.
402/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci akce Předcházení
vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Přibice a schvaluje uzavření kupní
smlouvy s vítězným uchazečem firmou MEVA-BRNO, s. r. o., na pořízení 200 ks kompostérů a 2 ks
kontejnerů na textil za cenu bez DPH 616.000,- Kč
(745.360,- vč. DPH).
403/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci akce Relax u lokálky a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou Hřiště CZ, s. r. o., na prvky v rámci
akce Relax u lokálky za cenu 499.600,- Kč bez DPH
(604.516,- Kč vč. DPH).
404/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Přibice za rok 2017 a rozděle-
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ní hospodářského výsledku ve výši 23.353,80 Kč
v souladu s žádostí, a to: 3.000,- Kč do fondu odměn a 20.353,80 Kč do rezervního fondu.
405/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci
Motivačního a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství s poskytovatelem Jana Staňková, IČO
07007345, Uherčice 335, za cenu 2,50 Kč bez DPH
na obyvatele měsíčně.
406/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2018 s městem
Pohořelice ve výši 54.537,- Kč.
407/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na
úseku agendy přestupků s městem Pohořelice za
paušální částku 1500,- Kč za přestupek.
408/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na pojištění pro obec Přibice na období tří let
od společnosti Allianz, a to smlouvu č. 400043148 –
pojištění majetku za cenu 40.541,- Kč ročně, smlouvu č. 400043145 – pojištění odpovědnosti za cenu
24.480,- Kč ročně a smlouvu č. 1310001297 – skupinové úrazové pojištění 16.848,- Kč.
409/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek
č. 1 k příkazní smlouvě č. SML-Z-M-17-287 ze dne
26. 9. 2017 s RPA Dotace, s. r. o.
410/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 pro:
Římskokatolická farnost Přibice ve výši 150.000,- Kč
na spolufinancování k dotaci na opravu kostela;
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., ve výši 130.000,Kč na provozní výdaje;
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Mužský pěvecký sbor Přibičané, z. s., ve výši 15.000,Kč na spolufinancování ke krajské dotaci na pořízení
krojové obuvi;
ZO Český svaz včelařů Vranovice, z. s. – Vranovice ve
výši 5000,- Kč na provozní výdaje;
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Přibice, z. s., ve výši 70.000,- Kč na spolufinancování ke krajské dotaci na nákup chladících boxů a
40.000,- Kč na kulturní akce a provozní výdaje (na
výstavu vín, na vinobraní, na žehnání vín a na přednáškovou činnost);
SVČ Pohořelice, příspěvková organizace (Domeček),
ve výši 3.000,- Kč na provozní výdaje;
Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice, z. s., ve výši
10.000,- Kč na provozní výdaje.
411/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek
výběrového řízení v rámci akce Komunikace Přibice
(oprava komunikace – nový asfaltový povrch ulice k Cihelně, opravy výtluků po obci, prodloužení
komunikace Svobodný Hájek a schvaluje uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem firmou Cesting – Ivica Ištvanović za cenu 1.021.356,- Kč vč. DPH.
412/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Přibice – lokalita
K Holírně za cenu 400,- Kč/m2 stanovenou znalec-

kým posudkem: p. č. 2200/33 o výměře 12 m2 pro
XXX, a p. č. 2200/34 o výměře 98 m2 pro XXX.
413/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Přibice - lokalita
u Hřbitova za cenu 380,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem v této lokalitě: p. č. 1665/24 o výměře 42 m2 pro XXX.
414/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje pozemku p. č. 1663/16 o výměře 1.084 m2
v k. ú. Přibice.
415/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Přibice za cenu
1.000,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem
v této lokalitě: p. č. st. 134/4 o výměře 7 m2, 2199/9
o výměře 22 m2, st. 673 o výměře 15 m2 a 2199/8 o
výměře 85 m2 pro XXX a XXX, každý ideální ½.
416/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č.
2/2018.
Osobní údaje nejsou zveřejněny z důvodu platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2017/2018
Poslední dny ve školním roce jsou
vždycky speciální. Léto už klepe na
dveře, žáci myslí na cokoliv a učitelé
se snaží dohonit, co jim ještě zbývá
v osnovách. Určitě tomu nebude jinak i v naší základní a mateřské škole
v závěrečném měsíci červnu. V těchto dnech se dávají dohromady termíny všeho, co se chystá. Kromě pobytu
ve školních lavicích se připravuje celá
řada aktivit, které budou organizovány v jiném prostředí.
MŠ například vyrazí na školní výlet 12. června 2018 do rodinného a
zábavného centra do Wikylendu do
Brna. Páťáci se chystají na výlet do
našeho hlavního města.
26. června 2018 zveme rodiče
dětí MŠ i ZŠ na rozloučení se školním rokem. Toto rozloučení se bude
konat v 16 h na našem školním hřišti
a bude to odpoledne plné her a zábavy, na které jste srdečně zváni.
Pětadvacátého května začalo
v celé EU platit GDPR- Obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Do-
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sud platil zákon č.101/2000Sb., nyní
se řídíme nařízením EU. Říkáme si,
že se vlastně nic neděje, plnili jsme
stojedničku, vyrovnáme se i s tímto
podobným nařízením. Školy musí
složitěji připravit, napsat, nechat
podepsat a pak archivovat, uložit
a pak zamknout balíky souhlasů na
všechno. Snad nebude nutné nechat
si odsouhlasit i to, aby se dítě mohlo
naučit napsat své vlastní jméno, rok
narození a bydliště. My malotřídky
musíme mít svého pověřence, kterého zajistila obec. Ochrana osobních
údajů ve škole nemůže být zabezpečena jednotlivými dokumenty,
jednotlivým plněním úkolů, ale musí
vytvářet systém, který ve svém celku
a provázanosti zajistí ochranu osobních údajů dle požadavků GDPR. Vše
se nám promítne ve školních řádech,
v organizačních řádech, ve školních
matrikách, ve správním řízení, v organizaci výchovy a vzdělávání, v poradenských službách, na webových
stránkách, při mimoškolních akcích,

ve smlouvách a účetních dokladech,
v pracovních náplních, ve školní jídelně.
A nyní z jiného soudku. Od měsíce
března v naší škole proběhlo mnoho
akcí. do ZŠ Dne 5. dubna 2018 proběhl zápis na školní rok 2018/2019.
K zápisu se dostavilo 10 dětí, 3
dětem byl dán odklad školní docházky. Každé z dětí se představilo, povědělo, kde bydlí, zarecitovalo básničku a plnilo různé úkoly - poznávání
geometrických tvarů, určování odlišně zařazeného obrázku v řadě, zvládnutí jemné motoriky. Po skvělém
zvládnutí veškerých úkolů obdržely
děti knihu a drobné sladkosti. Všem
dětem gratulujeme a těšíme se na ně
3. září 2018.
Dne 3. května 2018 proběhl i zápis
do MŠ. Celkem jsem obdržela 17 žádostí o přijetí dětí do MŠ. Vzhledem k tomu,
že máme určitou kapacitu, bylo 10 dětí
přijato a 7 dětí nepřijato. Děti s trvalým
pobytem Přibice byly přijaty všechny.
Nepřijaty byly děti z jiných obcí a měst.
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V měsíci březnu pořádala celá naše
škola jarní dílničky, první jarní den pořádala družinka vynášení Moreny, ten den
nám sluníčko na cestu svítilo, po svačině
jsme se vydali vyhnat zimu ze vsi a zároveň přivítat dlouho očekávané jaro.
Moreně jsme na rozloučenou řekli básničku, zamávali jí a pak už jen sledovali,
jak ji unáší proud řeky. Celou výpravu
zvládli i ti nejmenší.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme připravili besedu se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Náhradní
termín besedy je 14. června 2018.
Česká spisovatelka se kromě psaní
živí i herectvím. Své úspěchy slaví také
s vlastním dílem, s velkou dávkou citu a
porozumění v příbězích vysvětluje velmi
náročné a těžké téma domácího násilí.
Její debut „Nikolina cesta“ si získal nejen
mnoho čtenářů, ale také mnohá ocenění. Mezi další knihy autorky patří „Náš

dvůr má tajemství“, „A - Ž půjdeš do školy“. Pokud někdo z řad veřejnosti by měl
o tuto besedu zájem, může na ni přijít,
beseda začíná v 9:30 h. Je možno zakoupit si i knihy této autorky. Jinak v MŠ si
děti hodně předčítají před odpoledním
odpočinkem.
Další úspěšnou akcí byla návštěva
dopravního hřiště v Pohořelicích. Zde si
děti zapůjčily kola, koloběžky a učily se
dopravním předpisům na silnici. Žáci si
opakovali dopravní značky, povídali o
bezpečném chování na silnici, probírali
povinnou výbavu cyklisty a jeho kola, a
samozřejmě nezapomněli ani na různé
problémové situace na křižovatkách.
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví je
velice důležitá. Akce se vydařila na jedničku.
Další krásnou akcí byl Den matek
v měsíci květnu. Ve spolupráci s OÚ jsme
připravili kulturní program pro maminky

a babičky a taky pro místní seniorky. Musím zde pochválit všechny děti, ale hlavně bych ocenila naše 2 sólisty: Anežku
Marii Motyčákovou a Tomáše Hangyu,
kteří se nebáli a zazpívali nádherná sóla.
Také děti v keramice zaslouží pochvalu, protože vyrobily mnoho srdíček z hlíny, doufáme, že srdíčka udělala
všem radost.
Dne 1. června 2018 proběhl na naší
škole Sportovní den. Třídy prvního stupně poměřovaly síly v pěti disciplínách.
Vše vypuklo ráno v 8 h s nástupem tříd
s třídními učiteli na velkém hřišti. Doufám, že sportovní den přinesl našim žákům nejen poměření svých sil, ale také
naučit se bojovat v týmu a jako tým
držet při sobě. Vždyť heslem každého
sportovce by mělo být již známé: Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Nejlepším sportovcem byl Lukáš Mandák a
sportovkyní Sofie Kratochvílová.

Děti z MŠ na vycházce

Děti z MŠ na výletě

Děti ochutnávající ovoce a zeleninu

Děti ochutnávající ovoce a zeleninu

Děti umístěné na 2. místě

Děti umístěné na 1. místě
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Děti při výsadbě stromů

Nejlepší sportovci Sofinka a Lukáš

Po celý rok do naší školy dodává
ovoce, zeleninu a mléčné výrobky firma Laktea. Dodávky jsou zdarma. Cílem
projektu je zvýšit oblibu ovoce a zeleniny, vytvoření stravovacího návyku ve
výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé
populace, bojovat proti dětské obezitě.
V měsíci květnu proběhl Den Země.
I my s dětmi jsme si tuto událost připomněli, povídali jsme si o přírodě, o
stromech, keřích a za pomoci OÚ vysadili několik stromů. Chceme vést děti
k tomu, že přírodu je potřeba chránit a
zároveň ji oživovat.
Konec školního roku se blíží. Statistické hodnocení jeho průběhu bude
předmětem závěrečné porady pedago-

Děti při výsadbě stromů

gických pracovníků. Červen je posledním měsícem školního roku, je to období bilancování a následné tvoření plánů
pro nový školní rok.
Přeji všem, kteří mají s naší školou
cokoliv společného, pevné nervy do posledních dní, za celý kolektiv bych všem
chtěla popřát krásné prázdniny, příjemně prožitou dovolenou, dětem plno
prosluněných zážitků, na které budou
dlouho vzpomínat.
Mým zaměstnancům bych chtěla
poděkovat za vynikající celoroční práci,
za bezvadný tým a za příjemné prostředí
v této škole.
Mgr. Marcela Mrkvicová,
ředitelka školy

Děti umístěné na 3. místě

Další ročník Noci s Andersenem za námi!
Naše knihovna přivítala v úterý 20. března 2018 po řekli pár vět. Následovala pohádka o tom, jak pejsek a
několikaměsíční rekonstrukci znovu své čtenáře. Všich- kočička pekli dort. Poté jsme si rozdali pracovní listy, do
ni, kteří se do knihovny těšili, přišli do nově zrekonstru- kterých jsme měli na základě přečtené pohádky doplňoovaných prostor už na třetí hodinu odpolední. „Už jsem vat správné informace. Dalším úkolem bylo zapamatose otevření nemohla dočkat. Neměla jsem co číst a těši- vat si, co pejsek s kočičkou dali do dortu a ingredience
la jsem se na novinky,“ tak zněla slova většiny čtenářek. správně nalepit do pracovního listu. Nejlepší byli odA po nových knižních titulech se jen zaprášilo! Přišli se měněni čokoládovými medailemi. A jelikož venku bylo
podívat i ti nejmenší, kteří ocenili především nové hrač- nádherné počasí, děti si přály jít na hřiště do parku nad
knihovnou. Tam se všichni vyřádili a opět jsme se přesuky ve Family Pointu.
A měsíc po otevření knihovny jsme v ní už stihli i no- nuli do knihovny, kde jsme si dali večeři. Jako zpestření
covat. V pátek 20. dubna 2018 se totiž konala v pořadí jsme vyráběli indiánské čelenky a lapače snů, které měly
spíše
již šestá Noc s Andersenem. Sešlo se celkem 23 dětí a zachytit
y škaredé sny.
y To zaujalo
j
p holčičky,
y, a tak klu3 dospělí. Začínali
jsme v 18:00 hodin. Děti se nejprve
ubytovaly a zaujaly
nejlepší pozice na
spaní. Poté jsme si
řekli, za jakým účelem se v knihovně
scházíme, a kdo to
byl vlastně ten pan
Andersen. Letošním tématem byl
Pejsek a kočička od
Obrázky technikou
Josefa Čapka, o kte„enkaustika“
Obrázky z Noci s Andersenem
Děti v zápalu tvoření
rém jsme si taktéž
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ci hráli hry. Pak už se venku pěkně setmělo, a my jsme
se vydali na stezku odvahy. Nakonec následoval přesun
zpět do knihovny, kde jsme si losovali z krabice lístečky a podle krátkého úryvku jsme měli za úkol uhodnout
příslušnou knihu. Děti byly na hádání velice šikovné a
nejlepší hadačka byla odměněna čokoládovou medailí.
Kolem půlnoci se četly horory a pohádky, ale děti byly
stále neúnavné a spát se šlo až kolem druhé hodiny
ranní! A brzo se i vstávalo - v šest hodin ráno! Dali jsme
si ke společné snídani buchty, které napekly maminky,
potom ranní rozcvičku v parku, a jako správní pejsci a
kočičky jsme si upekli opravdický dort. Ingredience jsme
vyčmuchali na obecním úřadě a dali jsme se do pečení
a zdobení vlastních dortíků. Nakonec jsme si uklidili své
spacáky, rozdali pamětní průkazy a vydali jsme se domů.

Chutný dort s ovocem

Děti s ukázkou svých obrázků

Děkuji všem rodičům a dobrovolníkům, kteří si udělali
čas a pomohli při přípravě Andersenovské noci, napekli
buchty, přespali jako dozor v knihovně či se jakkoliv zapojili. Všem obrovské DÍKY!
Nezaháleli jsme ani v květnu. To se totiž v knihovně
skutečně žehlilo. Pořádali jsme kreativní odpoledne
s enkaustikou. Zájemci o tuto starověkou výtvarnou
techniku si pomocí speciálních žehliček a barevných
vosků vyzkoušeli možnosti této malby a pod vedením
zkušené lektorky Jany Švecové si vytvořili originální obrázky.
Výtvarná dílna se setkala s příznivým ohlasem také
díky skvělé lektorce, proto bylo předběžně dohodnuto
další pokračování.
V knihovně stále dochází k dalším změnám. Nyní je
největší novinkou to, že nám byla schválena dotace od Jihomoravského kraje na nákup nových knihovních regálů.
Ty nám vyrobí firma místního truhláře Martina Venky.
V době letních prázdnin bude běžný provoz knihovny, tj. každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 19:30 hodin.
Jakákoliv změna bude uveřejněna na webu knihovny.
Zároveň apeluji na všechny čtenáře, kteří mají již dlouho
půjčené knihy, aby je vrátili do knihovny! Brání tak jiným
čtenářům v jejich přečtení.
S přáním pěkného léta vaše knihovnice
Nikola Neubauerová

Děti s vyrobenými lapači snů a čelenkami

Beseda u cimbálu
20. dubna 2018 uspořádal v naší
obci mužský pěvecký sbor „Přibičané z.s.“ v pořadí již třetí Besedu
u cimbálu. Jako hosty jsme pozvali
Mužský pěvecký sbor z Němčiček u
Hustopečí, který předvedl velmi kvalitní vystoupení. K poslechu, zpěvu
a příjemné náladě hrála na této besedě u cimbálu cimbálová muzika
Eliška z Velkých Němčic. Rovněž tato
velmi zdařilá akce byla poznamenána malou účastí zejména přibických
občanů. Zatímco v loňském roce
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přišlo kolem 80-ti posluchačů, letos
jich bylo jen kolem 50-ti. Pokud zde
píši o účasti, nedá mi to, abych neuvedl tu skutečnost, že pří zpívání
v Pavlově 15. prosince 2017 jsme si
získali obecenstvo natolik, že na tuto
Besedu u cimbálu přijelo 8 našich
fanoušků i z Pavlova. Je možné, že
taková malá účast byla způsobena
velmi příjemným počasím, kterého
lidé po delší zimě využili k práci na
polích a zahrádkách. I přes malou
návštěvnost této akce na ní panova-

la velmi příjemná atmosféra a dobrá
nálada, a podle vyjádření některých
zúčastněných to byl příjemný a kvalitní folklórní zážitek. 19. května
2018 jsme zpívali od 11.00 do 18.00
na Dni otevřených sklepů ve Vrbovci
u Znojma. Byla to akce velmi zdařilá,
návštěvníkům otevřených sklepů se
naše zpívání líbilo, což znamená, že
jsme naši obec Přibice reprezentovali úspěšně.
Tajemník mužského pěveckého sboru
„Přibičané z.s.“ Ing. Vladimír Koneček
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37. výstava vín v Přibicích
V sobotu 26. května 2018 se konala u nás v Přibicích
tradiční, v pořadí již 37. výstava vín, kterou zorganizovala
ZO ČZS v Přibicích za finanční pomoci Obecního úřadu
Přibice. Této výstavě předcházela dlouhodobá příprava,
kterou jsem popisoval už v předchozím výtisku našeho
zpravodaje. Na přípravě a provedení výstavy se podílel
výstavní výbor v tomto složení: Předseda Martin Ferkovič
a členové Bc. Jan Koubek, Luboš Synek, Marcela Synková,
Jan Synek, Petr Synek, Hana Hulinová, Štěpán Rujzl, Ing.
Jan Boček a Ing. Vladimír Koneček. Přínosem bylo pro nás
i to, že pan Josef Duda přivezl a po výstavě zase odvezl
vlastním autem zcela zdarma chladící boxy, které jsme si
vypůjčili z Velkých Němčic a Vranovic. Všem jmenovaným
za jejich práci děkuji. Upřímně děkuji i přibické mládeži,
chlapcům a dívkám, kteří se podíleli na nalévání vín návštěvníkům výstavy. Všichni tito mladí Přibičané přišli na
výstavu velmi, ale opravdu velmi slušně a hezky oblečeni,
a moc jim to slušelo. Velice nám svou prací pomohli.
Rozdělování vín před jeho hodnocením a následnou
výstavou už probíhalo v novém sídle ZO ČZS Přibice v
prostorách bývalé vlakové zastávky, která je velmi hezky
zrekonstruována a stala se významnou dominantou části
Přibic. Na letošní výstavu vín dodali vinaři z Přibic a blízkého okolí celkem 425 vzorků vín, z toho 287 vzorků vína
bílého a 138 vzorků vína červeného. Přibičtí vinaři dodali
na tuto výstavu 96 vzorků vín. Všem vinařům, kteří podpořili naši výstavu vín tím, že na ni dodali vzorky svých
vín jménem ZO ČZS v Přibicích děkuji a nelehké práce
vinařů si velmi vážím. Bez nich by se žádná výstava vín
neuskutečnila.
37. výstava vín měla tradiční program. Po slavnost-

ním zahájení výstavy se uskutečnilo předání cen vinařům
za jejich vítězná vína, která vybraly degustační komise
v neděli před konáním výstavy. Na hodnocení vín přišlo
celkem 47 degustátorů z Přibic a širokého okolí. Z přibických vinařů získal nejvyšší cenu pan Josef Duda za kolekci
5-ti nejlepších vín výstavy s celkovým hodnocením 19,04
bodu. „Cenu starosty“ získal vinař Štěpán Rujzl za veltlínské zelené a „Cenu senátora“ získal vinař pan Stanislav
Šopf za červené víno Cabernet Moravia. Pět přibických
vinařů získalo za svá vína cenu „Vítěz odrůdy“: Josef Duda
za odrůdu Pálava, Štěpán Rujzl za Veltlínské zelené, Bc. Jan
Koubek za Modrý portugal, Stanislav Šopf za Cabernet
Moravia a Václav Valášek za Cabernet Sauvignon. Všem
vítězům blahopřejeme.
Od 13.00 h do 18.00 h hrála k poslechu a příjemné náladě cimbálová muzika Vojara a od 20.00 h začala zábava, na které hrála kapela
Sprint z Blanska.
Na 37. výstavu vín přišlo
méně návštěvníků než v
loňském roce, a to asi o 20
lidí. Jako již tradičně naši
výstavu vín navštívilo málo
přibických občanů, což nás
mrzí, protože veškeré kulturní akce, tedy i výstavy
vín, pořádáme především
pro naše přibické občany.
Předseda ZO ČZS Přibice
Ing. Vladimír Koneček Soutěž v natahování koštýře

Předávání cen

Účinkující muzikanti

Přibický košt

Mládež nalévající víno
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Vůně jara v kostele
I když začátkem jara příroda ještě
mnohdy odpočívá zimním spánkem
a na některých místech stále leží sníh,
první paprsky slunce už pomalu, ale
jistě, vytahují z prokřehlé půdy první
rostliny. Navzdory nižším teplotám
se klubou ze země, jako by se už nemohly dočkat nové sezóny. Stačí pár
teplejších dnů, a zahrádky, parky i
louky se rozsvítí pestrobarevnými koberci květů, které svou krásou a vůní
okouzlí každého člověka. Květiny však
nejsou jen krásné na pohled či voňa-

vé, ale mají také schopnost potěšit a
mohou tak mít vliv i na lidskou psychiku. Proto se stále častěji můžeme
setkat s nejrůznějšími květinovými
výzdobami v budovách, a nejinak
tomu je i v našem přibickém kostele,
kde nám pro zpříjemnění atmosféry
při slavení jednotlivých církevních
svátků připravují květinová aranžmá
především paní Jana Wagnerová a
Šárka Baštánová. S jejich dekoracemi jste se mohli setkat například během Velikonoc, kdy téměř celý kostel

představoval malou „vernisáž“ různých druhů květin. Tyto výzdoby však
nejsou připravovány pouze pro jednorázové akce, jako jsou významné
svátky, svatby nebo křtiny, ale čerstvé
voňavé květiny všem návštěvníkům
zpříjemňují téměř každou nedělení
bohoslužbu. Vzhledem k velkému zájmu všech návštěvníků věříme, že nás
bude tato krása těšit i nadále a děkujeme všem, kteří se na květinové výzdobě kostela podílejí.
Mgr. Marek Lang

Květiny na oltáři

Květiny u Božího hrobu

Květiny u obětního stolu

Výzdoba u obětního stolu

Výzdoba u stojanu na paškál

Květiny u sochy Panny Marie Lurdské
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Drobné sakrální památky v katastru Přibic
V dnešním díle bude článek o jedné z nejvýznamnějších
památek v Přibicích, a to o Apoštolce, u které dle legendy
křtili sv. Cyril a Metoděj. Patrně až do roku 1835 to byl jen
vydatný pramen vyvěrající vody, který nebyl nijak upravený.
Původní název Apoštolky je Svatá studánka a teprve v 19.
století se objevuje název Apoštolka. Určit stáří této pověsti a stáří uctívané studánky je velmi obtížné. Já jsem našel
nejstarší doklady o její existenci na počátku 18. století a Augustin Sedláček v knize Okres Židlochovice r.v. 1910 uvádí,
že Svatá studánka je uváděna v gruntovní knize z roku 1589.
Tuto gruntovní knihu jsem ale dosud nenalezl.
O Apoštolce je nejvíce informací až od 19. století. V roce
1835 přibický farář Werner opatřil studánku poklopem a
pumpou, a pohořelický farář dodal potřebné železné roury. Pumpa byla brzo poničena vandaly, a proto místní celoláník Lounek postavil na studánkou zděné klenutí. Péči a
udržování studánky poté převzal jeho tchán Lazar, který za
to dostal do užívání od obce pozemek u Apoštolky, který
částečně oplotil. Dne 12.4.1848 se světila nová školní budova, dnes zvaná „Stará škola“. Této slavnosti se měl zúčastnit i majitel panství Židlochovice Albrecht Habsburský,
proto přibický administrátor Karel Jelínek dal studánku již
několik dní před touto návštěvou vyčistit, aby se Albrecht
Habsburský mohl se svým doprovodem ze studánky napít.
Na fotografii je skica návrhu kaple nad studánkou, kterou nechalo obecní zastupitelství v Přibicích vyhotovit
v roce 1864. Za povšimnutí stojí nápis Apoštolka, a to je
poprvé, kdy je tento název zmíněn.
Skica je už ve špatném stavu a tak i jméno autora, které se nachází v pravém dolním rohu, je neúplné. Z tohoto
zbytku se dá ale předpokládat, že jde o stavebního inženýra Jiruše ze Židlochovic. Kaple byla dostavěna v roce 1865
a o jejím postavení otiskl deník Moravská orlice dne 7. 11.
1865 článek.
Apoštolka je dnes zastrčená v koutě za rodinným domem, ale původně u její přední strany končila cesta, která
k ní vycházela ze silnice do Vranovic. Na jedné straně této
cesty stála kovárna pana Runda, naproti ní
přes cestu byl obecní pozemek a pak byla
farní zahrada. Dne 11.6.1870 obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu na prodej tohoto obecního pozemku majiteli kovárny
Matěji Rundovi s tou podmínkou, že cestu
nezastaví a ani nezmenší.
V roce 1885 obec celou kapli opravila.
Při této opravě byl zalíčen nápis Apoštolka
a místo tohoto nápisu byl zavěšen obraz,
který obec koupila v Brně. V roce 1897 byla
zakoupena nová pumpa, kterou zaplatili lidé, kteří chodili k Apoštolce pro vodu.
V prosinci 1933 v ručních pracích chlapeckých III. 2.třídy zdejší školy dostali chlapci za
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úkol změřit kapli, aby mohli zhotovit její model. V roce 1958
byla Apoštolka zapsána na seznam nemovitých kulturních
památek. V roce 1969 byla kaple a prostranství před ní upraveno. V roce 1980 znovu došlo k opravám a také bylo vysázeno 20 thují. Poslední velká oprava Apoštolky se uskutečnila
v roce 1994.
U Apoštolky se příležitostně konaly mše svaté, ale teprve
v posledních letech se mše začaly konat pravidelně.
Jelikož pramen byl vydatný, tak z něho byl napájen rybníček (říká se také haltýřek) v dolní části farní zahrady. V písemných pramenech je haltýřek zmiňován už na počátku 18. století a ze studánky byl napájen povrchově přes farní zahradu.
Aby se mohla regulovat jeho hladina nebo případně vypustit, tak byl opatřen stavidlem a odtoková strouha vedla mezi
domy č.p. 86 a 85 do řeky. Hráz rybníčka byla osázena vrbami
a v roce 1897 a u hráze zřídila obec studnu s pumpou. V roce
1932 spolek Pro stavbu a údržbu Katolického domu koupil
spodní část farní zahrady i s rybníčkem. Na místě rybníčka
spolek postavil Katolický dům, a aby spolek dostal od obce
souhlas s touto stavbu, tak musel splnit podmínku obce – a
to postavit novou studnu s pumpou jen kousek od Katolického domu.
V roce 1882 postavila obec nový rybníček v horní části
farní zahrady, a jak je uvedeno v účtech obce, jeho okraje
byly obloženy kameny a vymazány slinem. Napájení obou
rybníčků zůstalo patrně povrchové, tj. potůčkem, který vedl
přes farskou zahradu. Bylo tomu tak patrně až do roku 1909,
kdy farář Neveselý odvodnil celou farskou zahradu pomocí
drenáže, které byly svedeny do rybníčka v dolní zahradě.
Dále bylo ze studánky vybudováno několik vodovodů do
domů v okolí kostela. Mně se doposud podařilo nalézt jen
dva záznamy o těchto vodovodech. V březnu 1940 požádalo
družstvo pro postavení sběrny mléka u sochy sv. Jana obec
o odprodej 50 m2 obecního pozemku. Do této sběrny měl
být postaven vodovod z Apoštolky pod cestou u kovárny a
podél silnice do Vranovic okolo fary, staré školy a pod silnicí. Druhá varianta byla ta, že by vodovod byl veden přes
farní zahradu a p
pod silnicí do sběrny, kde by se používala
k chlazení mléka a poté povrchově by
byla odvedena do řeky. Ale když byl
pro židovský původ zavřen obchod se
smíšeným zbožím sester Steinerových
v č.p. 88, tak byla sběrna v roce 1941
zřízena v jejich domě, a voda po využití ve sběrně byla odvedena povrchově přes zahradu do řeky. A jak jsem už
dříve uvedl, v roce 1948 byla postavena
nová sběrna mléka v suterénní místnosti Katolického domu. Do této sběrny
byl postaven nový vodovod, na který se
napojily obě školní budovy a dům Františka Valáška.
František Veleba ml.
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Přibičtí habáni a jejich pohřebiště
Když si roku 1565 založili novokřtěnci, na Moravě zvaní později
habáni, zcela nový dvůr na zelené
louce v Přibicích, jistě si nedovedli
představit ten hrůzný konec. O jejich
osudech nám svědčí na svou dobu
pečlivě psaná kronika v německém
jazyce. Dvůr stával na dolním konci
Přibic ve směru na Ivaň u břehu řeky
Jihlavy a v následujících letech dobře
prosperoval. Lidé zde měli společný
majetek, který spravovali představení
zodpovědní za duchovní i hospodářskou stránku života desítek, jistě více
než stovky mužů žen a dětí. Na tomto dvoře se nezabývali produkcí velmi kvalitních fajánsí, ale zaměřili se
kromě zemědělství, vinařství a chovu
dobytka na kovovýrobu, jak vyplývá z řemeslného pořádku pro nožíře a pochvaře prezentovaného roku
1612. Přestože fara v Přibicích byla
v rukou protestantů, novokřtěnci na
svém dvoře měli svoji modlitebnu
a zemřelé ukládali také na vlastním
pohřebišti, z něhož platili vrchnosti
nájem. K roku 1590 se uvádí v majetku přibických novokřtěnců kovárna,
zahrada, vinohrady a chmelnice. Celkem poklidná léta soužití s židlochovickou vrchností narušovaly vpády
z Uher, kdy roku 1605 vpadly na jižní
Moravu hordy Bočkajovců, kteří ve
spojení s Turky ničili a odvlékali lidi
do otroctví. Roku 1607 se v Přibicích
sešlo velké shromáždění, na němž
bylo dohodnuto vykoupení zajatých.
Jistě velmi nepříjemné byly průtahy
vojska, například roku 1608, kdy se
zde ubytovali jednak pěšáci Lichtenštejnského pěšího regimentu a
Tifenbachových rejtarů. Nejstrašnější
událost však přibické novokřtěnce
čekala 28. června 1620. Ve tři hodiny
ráno přepadla dvůr císařská soldateska sestávající z rejtarů a mušketýrů v síle asi 1500 mužů, většinou Poláků. Mučením vynucovali prozrazení
úkrytu peněz, takže pálili rozžhaveným železem, do ran sypali střelný
prach, který zapalovali, jiným dávali
na břicho rozžhavenou pánev, nebo
kleštěmi odcvakávali prsty. Jednomu
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bratrovi otočili hlavu obličejem dozadu. Vedle toho znásilňovali ženy
včetně deseti až dvanáctiletých děvčat. Během dvou až tří hodin zavraždili 52 bratří a jednu sestru s dítětem
a dalších 60 osob zranili. Výslovně
se v kronice píše, že tato soldateska, přestože se nazývali křesťany,
prováděla takové hrozné násilí, že
„do těchto dob v této zemi to nikdy
nebylo spatřeno ani za Turků a Tatarů.“ Dále bylo odvlečeno 70 osob,
většinou žen, spolu s koňmi, krávami
a dalším majetkem. Povraždění byli
brzy společně pohřbeni. Z kořisti se
však soldateska dlouho netěšila, protože mezi Hevlínem a Grafendorfem
je přepadli moravští a uherští rejtaři.
Mnoho Poláků se na útěku utopilo.
Celkem bylo pobito 600 až 700 mužů
a 160 jich bylo zajato. Celá kořist na
dvaceti vozech jim byla odňata a 50
osob osvobozeno. Přesto ale jedna
zajatá sestra se navrátila až 5. listopadu z Plzně. Všechny tyto události
byly vlastně předehrou k bitvě na
Bílé hoře 8. listopadu 1620. Dne 5.
ledna příštího roku shořel vyrabovaný areál novokřtěnského přibického
dvora, a tak by se zdálo, že tato kapitola přibických dějin se uzavřela.
Nebylo tomu tak, protože v létě roku
1621 byl na mikulovském zámku vyslýchán Rudolf Hirzl, který prozradil
úkryty peněz na novokřtěnských
dvorech. V Přibicích byly zakopány
ve dvou skrýších, a tak jedna skrýše
byla nalezena 24. července a druhá
až po sedmi dnech. Na základě císařského mandátu vydaného na podzim roku 1622 se novokřtěnci, kteří
nepřestoupili na katolickou víru,
vystěhovali do tehdejších Horních
Uher, a to do Sobotiště, Brodského a
Velkých Levár. Místo dvora bylo postupně překryto novou výstavbou a
na pohřebiště se zapomnělo.
Bylo to až v létě roku 1972, když
probíhal archeologický výzkum kostela a hřbitova „Na klášterce“ pod
hrází Starého rybníka, kdy si spolupracovník archeologů Václav Effenberger všimnul, že při budování elek-

trického vedení v trati „Mlenářovo“
při výkopu jednoho sloupu byly narušeny kostrové hroby. Při následujícím záchranném výzkumu se podařilo odkrýt 4 hroby a lebku. Záponky
a špendlíky byly svědectvím toho, že
se jedná o novokřtěnské pohřebiště.
Po fotografické dokumentaci bylo
místo zasypáno a dále se ve výzkumu nepokračovalo.
V souvislosti s vědecko-pedagogickou činností Ústavu antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity bylo roku 2018 novokřtěnské pohřebiště vyhlédnuto jako
vhodný objekt pro školení studentů.
Po identifikaci místa a jednání se
starostou Přibic i vedením zemědělského podniku se zdá, že nic nestojí
v cestě soustavnému výzkumu, který
by odkryl celé pohřebiště patrně se
stovkami hrobů. Z hlediska odborného lze očekávat nové poznatky o
novokřtěnské populaci včetně příčin
úmrtí, k nimž patřila často smrtelná
zranění. Z hlediska pietního by bylo
dobré věnovat tomuto místu pozornost, zvláště když roku 2020 to bude
400 let od tragického zániku novokřtěnského dvora v Přibicích. Ostatně již dnes by si datum 28. června zasloužilo alespoň tichou vzpomínku
na bývalé spoluobčany.
Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Pohled na hroby přibických novokřtěnců
odkryté roku 1972. Foto J. Unger
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Preventivní oční vyšetření pro seniory zdarma
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až
80% informací z našeho okolí. Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést
až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí
bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65 let,
kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře.
Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu
specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u
kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen
zavolat na telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič
medbusu v den vyšetření objednané seniory vyzvedne
v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět
domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření
zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a
zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční
onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci projektu
medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a
zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která posky-
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tuje špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, se projekt
medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu
šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční
onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné
ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe nedokáží
postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy stydí
a třeba ani nemají tušení, že právě jejich problém je možné
léčit.
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy a současně
tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.
Projekt medbus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k
dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, kteří využili nabízených služeb.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u
očního lékaře, neváhejte se obrátit na Nadační fond Josefa
Hycla – projekt medbus.
Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz
Web: www.medbus.cz
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Vážení pacienti,
vzhledem k mateřským povinnostem MUDr. Martiny Veselé bude od 1.7.2018 přechodně zkrácena ordinační doba – viz tabulka. Děkujeme za pochopení.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 11.30
7.30 – 9.30 Ivaň
10.00 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30

12.00 – 14.00
12.00 – 13.00
12.00 – 14.00
12.00 – 18.00 (od 14.00 do 18.00 pouze objednaní)
12.00 – 13.00

Odběry krve denně kromě úterý od 7.00. Objednat se můžete na tel. čísle
519 433 332.
Aktuální informace o uzavření ordinace z důvodu dovolené či nemoci a o zastupujícím lékaři najdete na našich webových stránkách: www.lekarivranovice.cz

Charitní pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby – charita - je poskytnout kvalitní pomoc seniorům a
osobám se zdravotním postižením tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Proto spolupracujeme s uživateli naší služby individuálně tak, abychom zachovali jejich domácí zvyklosti a oni mohli důstojně žít, a případně opět se
zapojovat do běžného života společnosti.
Zároveň podporujeme schopnosti klienta a dopomáháme i k co největší jeho soběstačnosti.
Důležitou součástí spolupráce je rodina klienta. Blízkost rodiny je pro každého z nás
velmi důležitá a pro osoby, které věkem či onemocněním dochází o plnou svoji soběstačnost, je nepostradatelná.
Pečovatelská služba dochází do domácností v předem určeném a vymezeném čase
během celého dne tak, aby pomoc byla smysluplná a splnila klientům jejich přání,
zůstat co nejdéle doma. Pokud to situace vyžaduje, zabezpečujeme podporu klientům i ve večerních hodinách a o víkendech. Tuto službu i mimo všední dny už několik
našich klientů plně využilo.
Pracovní doba: pondělí – neděle 7:00 – 20:00
Kontaktní osoba: Lenka Králíková, tel.: 519 322 208
Web: www.breclav.charita.cz
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Plánované akce
23. a 24. června 2018
Tradiční krojované hody

14. srpna 2018
LUNOC *

8. července 2018
Děkanská pouť u Apoštolky

1. září 2018
Babské hody – hraje DH Pivoňka

21. července 2018
Letní noc na hřišti

*LUNOC: 14. srpna 2018 se koná u Aquabaru LUNOC. Letos navíc oživené o akustickou stage! Vystoupí skupiny NEME, Onset, Banfi, Holden, Dejdar, Smrtihlav a Teepee. Začátek je v 18:30

Společenská kronika
Životní jubilea:
Eduard Straka
Oldřich Sedláček
Zdenka Dudová
Josef Páviš
Jan Veleba
Miloslava Uchytilová
Jan Sovka
Tekla Wagnerová
Ing. Bohumil Marušák
Božena Kadlecová

75
85
70
85
85
70
75
95
70
85

Navždy nás opustili:

Vítání občánků 11.3.2018:

Jan Effenberger

Eliška Malínková
Kateřina Čechová
David Kýr
Anna Janíčková
Marie Janíčková
Emma Schimmerlová
Filip Dofek
Marie Lahučká
Valentýna Maršáková

Narodili se:
Eliška Malínková
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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
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