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Slovo starosty
Vážení občané, letošní léto pomalu končí, školáci už jsou v lavicích. Mezi
zajímavosti, které se udály, patří odkrytí části habánského pohřebiště za
obcí směrem na Ivaň. V obci se zahájilo budování rozvodů optického kabelu pro rychlý internet. Započaty byly také práce na upřesnění katastrálních
hranic v obci. Povedlo se získat další dotace – třeba na změnu územního
plánu nebo na vybudování sběrného dvora. Podařilo se získat stavební povolení na přestavbu Lidového domu s přístavbou velkého sálu. To nejdůležitější je, že nám bylo potvrzeno přiznání dotace na tuto akci ve výši 20 250
000,- Kč. Během podzimu bude provedeno výběrové řízení a stavební práce by měly začít od jara příštího roku. Vše dokončeno by mělo být koncem
roku 2020. Knihovna dostala nové regály na knihy, cyklostezka do Sliníku
zase nové osvětlení. Na Lůži je hotová nová obecní studna. Naši fotbalisti
postoupili do 1.B třídy skupiny B. Letošní léto jsme se mohli bavit na hodech, letní noci nebo Lunoci, a léto zakončily Babské hody.
Váš starosta Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Opravená apoštolka

Poděkování za práci zastupitelům
Pomalu končí čtyřleté volební období a nezbývá mi než poděkovat všem
zastupitelům za jejich práci. Zejména
druhá polovina volebního období po
částečné obměně členů zastupitelstva obce byla o všestranné spolupráci všech jeho členů. Zastupitelé mezi
sebou neřešili žádné žabomyší války
a příkladně pracovali pro společné
dobro naší obce, za což jim patří velký dík. Účast na jednáních zastupitelstva byla velmi dobrá a v drtivé
většině případů se všichni přítomní
zastupitelé při rozhodování shodli.
Díky přátelské a vstřícné atmosféře se
také podařilo zrealizovat podstatně
větší množství projektů a akcí. Stávající zastupitelstvo končí volbami v

ČÍSLO 24

první říjnový víkend ve složení: Ing.
Miroslav Effenberger, DiS. - starosta;
Ing. Vladimír Koneček - místostarosta; Mgr. Jiří Netolický - předseda finančního výboru; Irena Doležalová
- předsedkyně kontrolního výboru a
zastupitelé Jiří Prokeš, Petr Kuchyňka,
František Stankovič, Martin Vlk a Ing.
Ondřej Malinovský. Velkou výhodou
pro obec bylo, že místostarosta dobře
znalý obecní problematiky, vykonával
funkci jako důchodce a mohl se tak
osobně účastnit důležitých jednání a
vyřizovat potřebné věci na úřadech
nebo pomáhat koordinovat práci zaměstnanců v běžné pracovní době.
Zvláštní poděkování by patřilo i předchozímu místostarostovi Ing. Václavu

Procházkovi, který už mezi námi bohužel není. Velice si cením přístupu
všech výše jmenovaných. Jednotnost
v hlasování byla dána tím, že zastupitelé neřešili stranickou příslušnost,
ale příslušnost k obci Přibice, a tak by
to mělo být. Zastupitelé tím dokázali,
že když je vůle se domluvit, tak to jde.
Dosud na třiceti veřejných zasedáních
přijali celkem 443 usnesení. Z výsledků kontrol a zejména auditů zveřejněných na webových stránkách obce
vyplývá, že s obecním majetkem bylo
nakládáno hospodárně a že je vše
vedeno a účtováno bez chyb a nedostatků, což je dílem administrativní
pracovnice Mgr. Kuchyňkové a paní
účetní Šustové.
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Co se podařilo za toto volební období?
Spoustu prací obec realizovala svépomocí a za uspořené mnohamilionové
finanční prostředky pořídila desítky
hektarů pozemků. Podařilo se vyjednat dříve nemyslitelné. Například díky
směně pozemků s církví obec získala
areál bývalé fary, který se postupně
přemění na komunitní centrum. Administrativní úkony v této věci byly
velmi náročné, nicméně nakonec bylo
před cca týdnem úspěšně vydáno
stavební povolení na tento komplex.
Stavební povolení na 10 bytových jednotek pro seniory ve farské zahradě
máme již také. Naše obec žije kulturou
a sportem a podporuje všechny aktivity jak finančně, tak pomocí zaměstnanců. Byly založeny i nové tradice
– např. úspěšný jarní jarmark. Na výborné úrovni je spolupráce s místními
spolky např. tělovýchovnou jednotou
nebo zahrádkáři, kdy se díky společné
práci mnoho zařídilo a vybudovalo.
Zavedl se revoluční systém třídění odpadů, který šetří přírodu, statisíci korunami ročně obecní kasu i peněženky
občanů. Zavedeno bylo sběrné místo
odpadu. Zdarma jsou k dispozici kompostéry pro všechny, které jsou stále
k dispozici. Pro děti bylo vybudováno
zbrusu nové hřiště ve školní zahradě
nebo nad knihovnou a u lokálky. Ve
školní zahradě byl vybudován nový
betonový plot. Přistavena byla nová
knihovna s Family pointem a Klubem
pro maminky. Byly postupně položeny

Nové regály v knihovně

stovky metrů nových chodníků – podél hlavní silnice od obecního úřadu
až k bytovkám vč. úprav kanalizace,
chodník od knihovny až k Žabiňáku,
od hlavní silnice u kostela až do Těšiny
a dále k lokálce, od lokálky k obchodu u
Sovků, vydláždilo se prostranství před
bytovkami nebo celý dvůr obecního
hostince včetně nové pergoly. Nové
vodovody byly provedeny ve Sliníku,
v ulici Těšina nebo před školou. Od
začátku se zrealizovaly stavby, které
se administrativně řešily již v předchozím období a to modernizace čističky
a zateplení hostince. Došlo na výsadby
tisíců tulipánů, stovek levandulí nebo
stovek keřů a stromů, většinou se zapojením veřejnosti a zejména dětí ze
školy a školky v rámci každoročních
akcí Naše stromy. Vyměněna byla autobusová zastávka u kostela. Ze zdevastované zastávky vlaku vznikla krásná moderní klubovna. Došlo k opravě
hřbitovní zdi, prohloubení vyčištění a
zprovoznění obecních studní. Vybudovala se nová obecní studna na Lůži pro
účely chystaného koupacího biotopu.
Podařilo se převést budovu Liďáku
do vlastnictví obce, jehož sál byl následně opraven. Reprezentativně bylo
upraveno prostranství před kostelem,
kde se vybudoval nový vstupní portál
do historického sklepa. Vybudováno bylo osvětlení kostela. Ke hřišti TJ
byl vybudován nový chodník, silnice,
za hřištěm tenisová zeď s asfaltovým

Nové regály v knihovně

Apoštolka před opravou
povrchem. V kabinách byly zrekonstruovány záchody, do posilovny bylo
pořízeno nové sportovní vybavení,
fitness cvičící prvky byly umístěny nad
knihovnu. Projet se dá po nové cyklostezce na Vranovice. Díky velké podpoře obce byla provedena kompletní
rekonstrukce střechy kostela. Obec
svépomocí zrealizovala inženýrské sítě
na Svobodném Hájku. Provedeny byly
demolice starých budov fary a školy,
aby tak uvolnily místo novému komunitnímu centru se sálem a bydlením
pro seniory. Opraveny byly silnice v
polovině Sliníku, od čističky k lesu, od
hospody u Vdolka k holírně nebo průtah obcí. Byl zřízen zákaz podomního
prodeje zejména pro ochranu seniorů.
Obec začala vydávat vlastní kalendář s
obecními fotkami a termíny kulturních
akcí, svozů popelnic a podobně. Obec
pravidelně finančně podporovala TJ
Přibice, farnost Přibice, zahrádkáře,
včelaře, myslivce, Mužáky, Dům dětí a
mládeže nebo linku bezpečí. O nadstandartní rozvoj naší obce se zajímal
osobně i pan hejtman JUDr. Šimek,
který Přibice nedávno navštívil a vyjádřil velkou vstřícnost k podpoře našich
projektů.

Co se v tomto volebním období pořídilo?
Obec za uspořené finanční prostředky pořídila v dražbě dům č. p. 53, kde se buduje sběrný dvůr a obecní sklad. Pořídila
spoustu techniky od sekaček, zbíječek, pil, vibrační desky, vibrační vál, vibrační pěch, řezačku asfaltu, řezačku betonu,
nakladač UNC, vysokozdvižnou plošinu nebo bagr. Všichni tito pomocníci nám šetří mnoho času i finančních prostředků. Služby těchto pomocníků za úplatu využívaly v hojné míře i občané.
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Získané dotace

Budova knihovny a ordinace lékařů

Každý ví, že získat dotace není nic
jednoduchého, s některými dotačními tituly je to přímo byrokratický boj.
Psaní a vymýšlení dotačních projektů
zabere spoustu času a energie, a i když
je vše připraveno perfektně, nejsou
všechny projekty podpořeny, zejména z důvodu nedostatku peněz u poskytovatelů dotace. O některé dotace
jsme žádali opakovaně, než se úspěch
dostavil. Přes počáteční nesnáze každého projektu se Přibicím daří získávat dotace nadstandardně dobře. Od
roku 2015 do léta 2018 se podařilo
získat pro obec mnoho milionů z různých dotačních titulů, ať z prostředků
Evropské unie, Ministerstva financí,
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu práce
nebo od Jihomoravského kraje. Díky
dotacím jsme vybudovali dětské hřiště v přírodním stylu ve školní zahradě,
Family point v knihovně, pořídili popelnice na třídění odpadů pro celou
obec, opakovaně kompostéry pro domácnosti nebo kontejnery na odpady.
Díky každoročním dotacím z úřadu
práce bylo vykonáno spousta prací
na údržbě obce za miliony korun. Ve
dvou dotačních etapách se vybudovalo dětské hřiště nad knihovnou. Z
dotací se pořídili kroje pro Mužáky, vysadily se spousty stromů a keřů, pořídilo vybavení knihovny, změna územního plánu, opraví se komunikace a
dobuduje sběrný dvůr a rozšíří dětské
hřiště u lokálky i o prvky pro cvičení
seniorů. Největší dotovanou investicí
bude komunitní centrum.

Na stavbě byly dokončeny veškeré
stavební práce včetně úprav okolí
s vybudováním parkoviště a terasových zídek. Nyní již probíhají jen
administrativní práce na kolaudaci
a řeší se s pojišťovnami co nejdřívější nástup lékařů. Administrativa
je bohužel velmi zdlouhavá, nicméně už se chýlí ke konci. Celá budova
tak již brzy bude moci sloužit svému účelu.

Zrekonstruovaná knihovna

Hospodaření s pozemky
Obec investovala do nákupu pozemků částku téměř 7 500 000,- Kč. Na počátku volebního období vlastnila obec 61 hektarů pozemků. Za 15 hektarů obecní
zemědělské půdy vyměnila areál fary, prodala pozemky na Svobodném Hájku.
Odprodeji, výkupy nebo směnami pozemků se vyřešily desítky majetkoprávních nesrovnalostí. Vykoupila se podstatná část zahrádkářské kolonie. Nyní obec
vlastní přes 81 hektarů pozemkům, což je neuvěřitelný nárůst o téměř 33%.

Hospodaření s finančními prostředky
Obec díky hospodárnému nakládání s finančními prostředky uspořila miliony,
které byly v první řadě použity už v roce 2016 na předčasné uhrazení osmimilionového úvěru na čističku, který se měl splácet až do roku 2024. Od té doby je
obec bez dluhů. Přestože miliony investovala do nákupu pozemků, nemovitostí
a vybavení, má uloženo na účtech pro budoucí investice ještě cca 9 000 000,- Kč.

Kompostéry
Stále jsou zdarma k dispozici na obecním úřadu kompostéry pořízené z dotace.
Občané si je mohou umístit na zahrady v Přibicích. Kompostér mohou obdržet i
ti, kteří již mají kompostéry z minulosti. Jeden žadatel může dostat i více kompostérů, pokud je využije. Objem kompostéru je cca 1 100 litrů.

Křížek
Rodina Bočkova nechala na své náklady vyhotovit na okraji svého vinohradu
p
y Nádherv trati Vinohrádky kovový křížek na podstavci
z mrákotínské žuly.
né dílo vytvořil umělecký kovář Pavel
Valášek. Slavnostního aktu svěcení se
17. června 2018 za přítomnosti šlapanického pana faráře ujal pan farář
Jiří Jeniš, který v Přibicích sloužil jako
jáhen. Po požehnání zahrál na kytaru
pan Motyčák za doprovodu příčné
flétny a přibičtí Mužáci zazpívali píSvěcení kříže
seň „Kříž v poli“.

ČÍSLO 24

Manželé Bočkovi (vlevo)

3

PŘIBICKÝZPRAVODAJ

Bioodpad v obci
Po obci jsou rozmístěny kontejnery na bioodpad. V poslední době se vyskytlo několik případů, kdy v bioodpadu skončil
odpad, který tam vůbec nepatří: třeba sklenice se zavařeninami, nebo nábytek. Žádáme občany, aby do kontejnerů neházeli nic, co do nich nepatří. Navyšují se tak náklady na třídění odpadu, které by bylo následně promítnuto do poplatku
za odpad. S největší pravděpodobností se jedná o přespolní hajdaláky, kteří se takto zbavují odpadu. Budeme rádi za
případné fotografie nebo videa takových osob.

Kontejnery na textil

Sběrný dvůr

Kromě dvou kontejnerů na textil pořídila obec díky dotaci
další dva, které jsou umístěny na sběrném dvoře.

V průběhu podzimu a zimy by se měl dočkat sběrný důr
nové podoby. Díky dotaci 2 300 000,- Kč budou upraveny
a vydlážděny povrchy, vybudována bude betonová zeď,
vybudují se přístřešky a pořídí kontejnery na třídění odpadů.

Studna na Lůži
V průběhu léta se podařilo vykopat na Lůži desetimetrovou studnu, ve které bylo v době největšího sucha 5 metrů vody. Studna je již zkolaudovaná a bude sloužit jako
zdroj vody pro připravovaný koupací biotop.

Studna na Lůži

Nepetuj
Obec se připojila k akci „Nepetuj“. Jedná se o akci za účelem snížení počtu PET lahví jejich opětovným plněním.
Petky tvoří velké procento plastových odpadů. K akci se
můžete připojit tím, že si na obecním úřadě vyzvednete samolepku „Nepetuj“, kterou nalepíte na svou PETku,
kterou opakovaně plníte kohoutkovou vodou nebo jinými nápoji. Samolepka obsahuje i kód, na základě kterého se po registraci můžete účastnit soutěže o ceny.

Dětský den
Oslava Mezinárodního dne dětí se konala v sobotu 2.
června 2018. Účast dětí byla hojná. Více jak 130 dětí
soutěžilo v deseti disciplínách. Zdarma na tuto oslavu
přivezl pan Hugo Šilberský nafukovací skákací hrad, který byl neustále v obležení dětí. Díky rodině Růžičkové z
AMK Ivaň se mohli zájemci projet v závodních autech a
zastřílet z luku. Na umělém povrchu si ale nejvíc zařádily
děti pod pěnovým dělem. Kubíky pěny z dětí nakonec
smyly proudy vody od vranovických hasičů. Za splněné
soutěže děti dostaly sladké odměny a na závěr si opekly
špekáčky na táboráku. Akce byla velmi vydařená.

Hasiči na hřišti
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Tradiční krojované hody
Letošní tradiční krojované hody se uskutečnily v sobotu 23. a v neděli 24 června 2018. Sobotní program začal již ve 12
hodin zvaním a hodovým průvodem vesnicí, ke kterému letos stárci přidali předávání hodového práva a praporu na
obecním úřadě. Večer hrála dechová kapela Dambořanka. Účast byla hojná, počasí dobré. Nedělní program byl zahájen
v 11 hodin mší svatou v kostele. Ve 12 hodin prošel obcí hodový průvod. Od 14 do 17 hodin probíhala v kinosále výstava
o historii hodů a májových v Přibicích. Od 17 hodin hrála cimbálová muzika Eliška a zpíval mužský pěvecký soubor Přibičané. V 19 hodin přišli na plac stárci. Celý večer hrála dechová hudba Blučiňáci. Po oba dny do Přibic zavítaly i přespolní
krojované chasy a atmosféra byla výborná.

Cimbálka

Tančící stárci

Mužáci

Krojovaní stárci u kostela

Stolní kalendáře – obec Přibice
Obec připravuje opět klasické stolní kalendáře na rok 2019. Budou v nich fotografie týkající se Přibic. V kalendáři budou vyznačeny svozové dny jednotlivých popelnic, kulturní akce a podobně. Kalendáře se budou prodávat od konce listopadu. Uzávěrka materiálů pro kalendář bude 10. listopadu 2018. Obecní úřad rád uvítá podněty na jeho
doplnění a vylepšení.

Magnetky
Obec nechala zpracovat a vytvořit vlastní turistické magnetky, které jsou k dispozici
na obecním úřadě nebo na poště. Cena magnetky je 30,- Kč.
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Turistická magnetka Přibice
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Kouzelník
V měsíci listopadu nás navštíví díky výbornému ohlasu opět kouzelník Šeklin. Vystoupení bude v Liďáku, těšit se
mohou děti i dospělí. Termín bude včas upřesněn.

Nezaměstnanost v Přibicích

Klub maminek

Dle informací z úřadu práce mají Přibice celkem 29 nezaměstnaných (4,4%), což je jedna z nejvyšších nezaměstnaností na okrese Brno - venkov.

V knihovně byl zřízen Klub maminek. Bližší informace o
možnosti jeho využití získáte v knihovně nebo u Kláry
Macháčkové na tel.: 775 367 232.

Optický kabel = rychlý internet, kvalitní televize
Společnost Onlinex NM, potažmo
za spolek Nová Morava, který působí v Přibicích již 15 let a mnohým z
Vás zajišťuje připojení k internetu v
Přibicích, realizuje vybudování optického kabelu. Cílem je zpřístupnit
moderní technologie a dostat rychlý
a kvalitní internet i do Přibic. Optické sítě představují nejmodernější a
nejkvalitnější možnost připojení k
internetu i s výhledem do budoucna. Vzhledem k finanční náročnosti
výstavby se snažíme zavést rozvod
do každého domu či bytu, a to zdar-

ma, protože následné dodatečné
zapojení by vzhledem k ceně nebylo nejspíš reálné. Zprovoznění sítě je
plánováno na jaro 2019. Za aktivaci
přípojky bude účtován jednorázový
poplatek 2 000,- Kč, ve kterém bude
zahrnuto zavedení kabelu do domu,
osazení účastnické zásuvky a optický
převodník (modem). Nabízeny budou služby internetu až do rychlosti 1000 Mbit/s a televize s možností
zpětného sledování až 7 dní dozadu.
Děkujeme za shovívavost při výkopových pracích. Pracovníci Nové Mo-

ravy Vás budou osobně obcházet za
účelem zjištění místa, kam budete
chtít v domě přivést vlákno optického kabelu. Ceny tarifů budou začínat
na cca 300,- Kč/měsíčně podle vybraného tarifu a budou velmi podobné
jako ceny za bezdrátové připojení.
Dojde při tom k velmi výraznému
zrychlení a zkvalitnění přenosu. Za
stavbu je zodpovědný pan Tomáš
Raus tel.: 606 780 646, který bude
poskytovat informace ke stavbě i k
připojení internetu.

Koupací biotop v Přibicích
V lokalitě Lůža by se podle zpracované studie mohl vybudovat koupací biotop. Možnost letního koupání v Přibicích a okolí citelně chybí. Mnohé obce již biotop mají
a po zhlédnutí několika z nich včetně informací o jejich
provozu je na místě takový biotop v naší obci vybudovat. Koupací biotop funguje pouze na přírodní bázi, bez
použití chloru a podobné chemie. Proto je koupání v
takovém zařízení vhodné i pro alergiky. Jeho provoz je
šetrnější vůči životnímu prostředí a ze zkušeností obcí
provozujících takové koupaliště i levnější. Největší podíl
čištění zabezpečují
p
j vodní rostliny,
y které jsou
j
vysazeny
y
yv

Koupací biotop na Lůži – vizualizace
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Koupací biotop na Lůži – vizualizace
oddělené biologické části, přes kterou se obsah biotopu
filtruje. Koupací biotopy mají výrazně nižší pořizovací
cenu oproti běžným koupalištím a také daleko lépe zapadnou do krajiny. U biotopu se díky nižším provozním
nákladům očekává bezztrátovost. Koupacím biotopem
obec získá kromě zisku zlepšení občanské vybavenosti v
obci a exkluzivitu v kontextu okolních obcí. Vzniknou zde
volná pracovní místa zejména pro brigádníky. Z biotopu
budou profitovat také místní podnikatelé, a to především
v oblasti obchodu, pohostinství a vinařství. Při samotné realizaci obec využije vlastní mechanizaci a stavba tak bude
výrazně levnější. Z výkopů se vybuduje protipovodňová
hráz, která zabrání případnému zaplavení. Pokládky folií a
technologie zabezpečí odborná firma.
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Komunitní centrum Přibice
Po více než tříletém administrativním martiriu, kdy se podařilo převést pozemky do vlastnictví obce,
provést demolice budov školy a
fary, zpracovat projektovou dokumentaci, zajistit souhlasy všech
dotčených organizací správců sítí,
sousedů a podobně, získat stavební
povolení, připravit žádosti o dotace
do několika dotačních titulů, osobně je obhájit před komisí hodnotitelů, můžeme stavět. Díky více než

Vizualizace komunitního centra

dvacetimilionové dotaci se již brzy
začne s budováním přístavby komunitního centra se sálem. Do té
doby nás ještě čeká velké výběrové
řízení na realizační firmu. V budově
vzniknou prostory pro činnost sociálních služeb, které bude poskytovat především pro seniory Charita
Břeclav. Bude zde poskytováno rovněž poradenství v sociální a finanč-

Vizualizace - Ing. Arch. M. Matějka

ní oblasti. Své zázemí najdou i místní spolky. Pro menší události bude
sloužit společenská místnost, nad
kterou bude cvičebna pro rehabilitační a posilovací cviky. Prostorný
sál bude sloužit pro kulturní a sportovní aktivity.
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Vizualizace komunitního centra

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 11. 6. 2018
417/29/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
418/29/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu
Petra Kuchyňku a Mgr. Jiřího Netolického.
419/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení v rámci akce Pozemkové úpravy Přibice zpracovaný dne 12. 4. 2018 firmou
EkosT.
420/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
kupní smlouvy na nákup zemědělských pozemků v k.
ú. Přibice, a to p. č. PK 645 o výměře 1701 m2 a PK 646
o výměře 155 m2 za cenu 17,- Kč/m2.
421/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 1531/1 v k. ú. Přibice.
422/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje z důvodu
problematického zabezpečení financování nákupu
pozemku prodloužení termínu úhrady kupní ceny do
30. 9. 2018 u pozemku p. č. 1664/110 a p. č. 1663/19 v
k. ú. Přibice.
423/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene č. HO-014330048614/001.
424/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene č. HO-014330048579/002.
425/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
č. 1030043505/001 o smlouvě budoucí o zřízení věc-
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ného břemene.
426/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.
HO–014330048613/001 o zřízení věcného břemene.
427/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene č. HO-014330048544/001
(Přípojka elektřiny sběrný dvůr).
428/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene č. HO-014330048973/002.
429/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě s firmou ONLINEX NM, s. r. o., v rámci akce Optika
Přibice 2 a na základě této smlouvy poskytne oprávněný z věcného břemene jedno optické vlákno pro
účely obecního intranetu.
430/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Přibice za rok 2017.
431/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet obce Přibice za rok 2017 bez výhrad.
432/29/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
Dohodu č. 1/2018 vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a Dodatek č. 4 Vak – 2018 ke smlouvě o
provozování ze dne 10. 3. 2004 vodního díla pro veřejnou potřebu vodovodu s Vodovody a kanalizace
Břeclav, a. s.
433/29/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje v
souladu s uzavřenými dohodami provedení oplocení
hranic pozemků odkoupených obcí u řeky v místech
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od měřící stanice kolem bývalé lávky od p. č. 1579/3
po 1575/2.
434/29/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu o zápůjčce pro Český zahrádkářský svaz
ZO Přibice, jejímž předmětem je bezúročná finanční půjčka 50.000,- Kč s termínem navrácení nejpozději do 30. 10. 2018 za účelem pořízení chladících
skříní.
435/29/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace 50.000,- Kč z rozpočtu

Jihomoravského kraje č. 050750/18/ORR na Vybavení
knihovny Přibice.
436/29/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2018.
437/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice pro Linku bezpečí, z. s., v částce 1.000,- Kč.
438/29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění
sídla podnikání do prostor budovy č. p. 348 pro manžele XXX.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 11. 6. 2018
439/30/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
440/30/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu
Irenu Doležalovou a Martina Vlka.
441/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Přibice, a
to p. č. 1663/16 o výměře 1084 m2 pro XXX, za cenu
1500,- Kč/m2.
442/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
na směnu obecních pozemků označených dle geometrického plánu č. 778-1/2018 jako díl „g“ o výměře
178 m2 a díl „j“ o výměře 899 m2 za pozemky označené dle stejného geometrického plánu jako p. č.
1712/166 o výměře 598 m2, díl „e“ o výměře 106 m2,
díl „a“ o výměře 33 m2 a díly „k+b“ o výměře 142 m2 a
stávající pozemek p. č. 2623 o výměře 154 m2.
443/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku
1531/1 v k. ú. Přibice, a to p. č. st. 678 o výměře 41 m2;
st. 679 o výměře 7 m2, 1531/41 o výměře 118 m2 do
společného jmění manželů XXX, za cenu 250,- Kč/m2.
444/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám 449/3, 601 82 Brno, ke stavbě „Pře-

stavba a změna účelu užívání kulturního domu na
polyfunkční centrum s multifunkčním sálem“.
445/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
č. 1030044533/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
446/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
č. 1030042355/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
447/30/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet DSO Čistá Jihlava za rok 2017.
448/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování 50 parkovacích míst podél ulice Hlavní na pozemku p. č. 2200/1.
449/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení limitu zastavěnosti uvedené v územním plánu obce v
ploše občanská vybavenost „Ox“ z důvodu budování
komunitního domu – polyfunkčního centra a komunitního bytového domu.
450/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/MJ/2018/00050“ vč. dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby.
451/30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění
sídla spolků na čísle popisném 348. Jedná se o spolky
„Mužácký soubor Přibičané“ a „Přibická chasa“.

Informace k podzimním volbám
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce
Přibice a do Senátu Parlamentu České republiky. Místem konání voleb je
zasedací místnost Obecního úřadu
Přibice. Volební místnost bude otevřená v pátek 5. října 2018 v době
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 6. října 2018 v době od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Voličům budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb můžou
voliči obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může požádat
ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost – do přenosné volební schrán-

ky, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 12. října
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do
14.00 hodin. Voliči obdrží hlasovací
lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
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Kandidáti pro volby do Senátu Parlamentu ČR
Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

56

SPD

SPD

advokát

Velké
Němčice

Válka Jaroslav Ing.

56

ČSSD

ČSSD

místostarosta

Břeclav

3

Štogl Karel Mgr.

45

Piráti

Piráti

právník

Praha

4

Zemánek Richard Mgr.

50

KDU-ČSL

KDU-ČSL

učitel

Břeclav

5

Tesařík Zdeněk Ing.

52

KSČM

KSČM

starosta obce Tvrdonice

Tvrdonice

6

Koštial Rostislav

57

ODS

ODS

starosta města Mikulov,
vinohradník, zemědělec

Mikulov

7

Nazarčuk Libor

47

ANO

ANO

sommelier, vinař

Břeclav

poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

věk

1

Novák Richard JUDr.

2

Povolání

Bydliště

Kandidátní listina: KDU-ČSL
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Boček Jan Ing.

46

KDU-ČSL

KDU-ČSL

objektový a technický
poradce

Přibice

2

Malinovský Ondřej Ing.

32

KDU-ČSL

BEZPP

manažer investic v
energetice

Přibice

3

Motyčáková Gabriela Bc.

43

KDU-ČSL

BEZPP

zdravotní sestra

Přibice

4

Košková Stanislava Ing.

43

KDU-ČSL

BEZPP

vedoucí laboratoře

Přibice

5

Lang Marek Mgr. Ph.D.

30

KDU-ČSL

KDU-ČSL

vysokoškolský učitel

Přibice

6

Procházka Ivo

56

KDU-ČSL

KDU-ČSL

svářeč

Přibice

7

Janíčková Jana

55

KDU-ČSL

KDU-ČSL

kuchařka

Přibice

8

Smolík Václav Bc. DiS.

39

KDU-ČSL

BEZPP

státní zaměstnanec

Přibice

9

Varmužková Ludmila

68

KDU-ČSL

KDU-ČSL

důchodce

Přibice

Kandidátní listina: PRO PŘIBICE
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Koneček Vladimír Ing.

69

NK

BEZPP

místostarosta obce

Přibice

2

Gaga Michal

60

NK

BEZPP

technolog

Přibice

3

Ficková Věra

35

NK

BEZPP

vedoucí pošty

Přibice

4

Šopf Stanislav Bc.

40

NK

BEZPP

informatik

Přibice

5

Procházka Václav Ing.

45

NK

BEZPP

vedoucí odboru

Přibice

6

Synek Luboš

52

NK

BEZPP

mistr výroby

Přibice

7

Rech Pavel

48

NK

BEZPP

strojník

Přibice

8

Nasadil Stanislav

68

NK

BEZPP

dokumentarista

Přibice

9

Straka Eduard

75

NK

BEZPP

důchodce

Přibice
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Kandidátní listina: ZA ROZVOJ PŘIBIC
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Effenberger Miroslav Ing.
DiS.

39

NK

BEZPP

starosta obce

Přibice

2

Kuchyňka Petr

55

NK

BEZPP

správce ČOV,
zastupitel

Přibice

3

Netolický Jiří Mgr.

28

NK

BEZPP

státní zaměstnanec,
zastupitel

Přibice

4

Prokeš Jiří

42

NK

BEZPP

osoba samostatně
výdělečně činná

Přibice

5

Uchytil Vít

48

NK

BEZPP

osoba samostatně
výdělečně činná

Přibice

6

Valášek Václav

57

NK

BEZPP

osoba samostatně
výdělečně činná

Přibice

7

Ruinerová Ilona

48

NK

BEZPP

účetní

Přibice

8

Beňuš Jozef Ing.

54

NK

BEZPP

manažer
zahraničního
obchodu

Přibice

9

Oblezarová Eva

42

NK

BEZPP

administrativní
pracovnice

Přibice

Zapojte se s námi do kampaně #NEPETUJ!
Není nám lhostejné životní prostředí
a stále narůstající náklady za svoz odpadů, proto jsme se rozhodli, že se staneme partnerem ekologické kampaně
#NEPETUJ a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit
produkci jednorázových PET lahví
a zároveň jít ostatním lidem příkladem. Například tím, že si zakoupíte
lahev na více použití,nebo samotnou
PET lahev několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na úřadě
přichystány etikety #NEPETUJ, které si můžete bezplatně vyzvednout,
nalepit na svoji lahev a jít příkladem
svému okolí. Poté je možné načíst QR
kód z etikety a na webu www.nepetuj.cz zapsat počet naplnění lahve.
Díky tomu budeme schopni světu
říci, kolik jste vy, naši občané, ušetřili
PET lahví.
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Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po
něm zůstane dalším generacím.
Kampaň #NEPETUJ může být jednou
z cest, jak jen nečinně nepřihlížet
globálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?

Kromě dobrého pocitu z toho, že
podpoříte životní prostředí, se můžete registrací své etikety zapojit
do soutěže o věcné ceny od partnerů kampaně #NEPETUJ. Více informací naleznete na webu
www.nepetuj.cz

Samolepky do kampaně NEPETUJ
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Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Katastrální pracoviště Brno venkov, Úzká 6, Brno
Vážení občané,
v letošním roce zahájí Katastrální úřad
pro Jihomoravský kraj, KP Brno venkov
v souladu s ustanovením § 40 zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění,
obnovu katastrálního operátu novým
mapováním v obci Přibice a v katastrálním území Přibice. K obnově katastrálního operátu novým mapováním
se přistoupí, pokud současná katastrální mapa nevyhovuje svou přesností současným požadavkům na vedení
katastru.
Obnova katastrálního operátu proběhne v těchto etapách:
• zjišťování hranic pozemků a vnějšího obvodu budov (proběhne od
března do července/srpna 2018),
• podrobné měření polohopisu katastrální mapy (proběhne v druhé
polovině roku 2018) ve spolupráci
s odborem obnovy katastrálního
operátu KÚ pro Jihomoravský kraj
• 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 - §37 katastrálního zákona (zdi a ploty tvořící
vlastnickou hranici není třeba označovat). Způsob označení hranic pozemků
je popsán v § 91 vyhlášky č. 357/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška), v platném znění.
Součástí nového katastrálního operátu
je zobrazení všech evidovaných parcel
zapsaných na listech vlastnictví, tedy i
parcel v terénu neidentifikovatelných,
to je parcel sloučených do větších
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celků (dříve v užívání pozemků socialistickou organizací). U těchto parcel
se vyžaduje označení pouze zachovaných hranic pozemků. 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 zeměměřické 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 (§ 7, 8, 10
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
v platném znění). 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 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; při tom
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 zeměměřickým činnostem a
využívání značek.
Obnovený katastrální operát bude veřejně vyložen v obci pro účely řízení o
námitkách v termínu, který bude včas
oznámen.
Brno, srpen 2018
Ing. Zina Matušková v.r.
ředitelka KP Brno - venkov
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Informace ze ZŠ a MŠ Přibice
Prázdniny skončily, pro děti a rodiče
začíná doba, kdy budou muset ráno
vstávat o něco dřív, sbalit do tašky
školní pomůcky a vydat se do prostředí, které před dvěma měsíci žáci
radostně opustili.
Slavnostní zahájení školního roku
proběhlo tak jako v předchozích letech v prostorách tělocvičny ZŠ. Ředitelka školy v prvé řadě přivítala nastupující prvňáčky, kteří pod vedením
paní učitelky Mgr. Zuzany Chlíbcové
vstoupili do pomyslné brány základního vzdělávání. Pro 8 letošních prvňáčků začíná období získávání zkušeností v novém prostředí. Přejeme jim
hodně štěstí.
Po přivítání všech ostatních přítomných v krátkém proslovu představila
paní ředitelka personální obsazení
školy. Ve škole došlo k minimálním
personálním změnám.
Místnosti v naší škole neosiřely ani v
letních měsících, celý měsíc červenec
byl provoz MŠ, v měsíci červenci také
probíhal ve škole příměstský tábor
floorbalu pod vedením Filipa Ramšáka.
V měsíci srpnu se jako každoročně
uklízelo, prováděla se nezbytná úpra-

Nově natřené dětské hřiště

va školní zahrady, za to patří poděkování panu starostovi, který uvolnil své
zaměstnance a ti odvedli velmi dobrou práci.
Velký dík patří také paní Schimmerlové, Mandákové, Uchytilové, Friesové a
Fialové - díky jejich obětavé práci se
vše podařilo stihnout, aby děti a žáci
vstoupili 3. září do pěkného prostředí.
Počty dětí v naší škole: MŠ: 39 dětí, ZŠ:
45 žáků
Škola opět připravuje celou řadu akcí,
které bude nabízet dětem i dospělým.
MŠ plánuje podzimní tvoření: halloween, adventní tvoření, rozsvícení
vánočního stromu, edukačně stimulační skupiny s nejstaršími dětmi, jarní
tvoření, ZŠ-koloběžkyádu, drakiádu,
přibický běh, dýňování, exkurzi do
Archeoparku v Pavlově, mikulášskou
nadílku, karneval, tvořivá odpoledne.
Dále plánujeme různá vystoupení:
Vánoce, Den matek, adventní zpívání
v kostele, turnaje ve vybíjené, recitační a pěveckou soutěž, nově připravujeme v srpnu adaptační kurz pro
budoucí prvňáčky - Škola nanečisto,
apod. Divadla a výlety vždy plánujeme podle aktuálních nabídek.
Ke 100-letému výročí vzniku Česko-

Domečky před natřením

slovenské republiky bude v naší škole
projektový den. Ten je stanoven na
26. října 2018. Děti si poslechnou státní hymnu, pro děti bude nachystáno
100 balónků v národních barvách, na
procházku půjdeme k pomníku padlých, budeme promítat krátký film k
tématice, pro zúčastněné děti budou
připraveny soutěže, děti dostanou
malé upomínkové dárky.
Jaký bude tento školní rok? To záleží na nás všech, nejenom na žácích,
ale i na rodičích, rodinných příslušnících, učitelích a také na ostatních
občanech, kteří se svým způsobem
spolupodílí na utváření a formování
žáků, což je také součástí společenské
výchovy a vzdělávání. Jistě od našich
dětí čekáme pěkné školní výsledky,
uvítáme ale i slušné chování na veřejnosti a ohleduplnost ke zbudovanému společnému majetku.
Dovolte mi, abych vám všem výše
jmenovaným školou povinným popřála do nového školního roku hodně energie, elánu, nezbytnou kapku
štěstí a hlavně takové školní výsledky,
abyste si na konci školního roku mohli s hrdostí říct: Pracovali jsme dobře,
své úkoly a předsevzetí jsme splnili.
Mgr. Marcela Mrkvicová,
ředitelka školy

Domečky po natření

3 roky trvání mužského pěveckého sboru „Přibičané z.s.“
4. dubna tomu byly 3 roky, co Ing. Václav Procházka starší
založil v naší obci mužský pěvecký sbor, který nese název
„Přibičané“. Jak už jsem se zmínil v jednom z předchozích
článků o našem sboru, jeho poslední slova před odchodem na jiný svět k nám členům sboru byla: „ Kluci, nikdy
se nehádejte a zpívejte“. Tato jeho slova máme všichni neustále v živé paměti a mohu říci, že se jich i držíme. Spolek členů mužského pěveckého sboru „Přibičané“ je jedna
správná a zodpovědná parta lidí s velkým smyslem mimo
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jiné i pro folklór a pro udržení a rozvoj tradic nejen u nás
v Přibicích.
K dnešnímu dni má náš soubor 16 členů a to: Ing. Václav
Procházka, Jaroslav Effenberger, Dan Nguyen, Ing. Miroslav Effenberger, DiS, Vlastimil Špaček, Ing. Vladimír Koneček, Václav Valášek, František Valášek, Michal Gaga, Jaroslav Prokeš, Pavel Rech, Kamil Páviš, Mgr. Jiří Netolický, Jan
Hochman, Vilém Soukal a Pavel Šumpela.
V našem repertoáru máme doposud 93 písní, které svým
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zpěvem šíříme nejen u nás v Přibicích, ale i v širokém okolí. V tomto roce 2018 jsme k dnešnímu dni zpívali ve vinném sklepě manželů Šopfových, na dvoře manželů Valáškových, na Besedě u cimbálu v Přibicích, na Dni matek v
Přibicích, na Dni otevřených sklepů ve Vrbovci u Znojma,
na slavnostním svěcení Boží muky manželů Bočkových,
na hodech v Přibicích, na Babských hodech v Olbramovicích a na Babských hodech v Přibicích.
V letošním roce pojedeme ještě zpívat do Břeclavi na oslavu 100. výročí založení republiky, která se uskuteční 29.
září 2018 na Pohansku za účasti zástupců České republiky,
Slovenska a Rakouska. Potom budeme zpívat na vinobraní u nás v Přibicích, dále na Folklórním dni v Rajhradicích,
na Svatomartinském zpívání v Žabčicích, na posezení s
důchodci v Pavlově, na rozsvícení vánočního stromu v
Přibicích a na Žehnání vín rovněž u nás v Přibicích. Na zpívání od měsíce října bychom měli vystupovat ve vylepšeném kroji o novou vysokou krojovou obuv, kterou nám v
současné době šije pan Tureček v Lanžhotě. Tuto krojovou
obuv si pořizujeme především z dotací JM kraje, dále z dotací obce, z členských příspěvků členů sboru a každý člen
sboru na ně přispívá ještě z vlastních prostředků, protože
cena krojové obuvi je 6 500 ,- Kč za pár.
Rádi mezi námi uvítáme další zájemce o naše folklórní
zpívání. Stále se scházíme na pravidelných zkouškách každé úterý v 19:00 h v sále bývalého Lidového domu.
Ing. Vladimír Koneček,
tajemník mužského pěveckého sboru Přibičané z.s.
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Slavíme 100. výročí
vzniku Československé republiky
Dne 11. listopadu 2018 tomu bude
100 let, kdy byla ukončena 1. světová válka. I když boje probíhaly daleko od Přibic, tato válka velmi silně
zasáhla i naši obec.
Přibice patřily do odvodního obvodu 99. pěšího pluku R-U armády
se sídlem ve Znojmě a k odvodům
se chodilo do Židlochovic. Většina
mužů strávila celou válku u tohoto
pluku, jen menší část z nich byla u
jiných jednotek. Jakub Procházka
byl po celou dobu války námořníkem na křižníku Viribus Unitis, jehož
domovským přístavem byla Pula.
Všem mužům se do války nechtělo,
ale vyhnout se vojenské službě se
podařilo jen Janu Šimonovskému,
který v roce 1912 odešel s rodinou
do Ameriky. Obec mu dvakrát poslala neúspěšně povolávací rozkaz.
Celkem bylo do války povoláno
asi 354 mužů z Přibic.
Starostou obce byl v roce 1914
František Aujeský, radními byli Alois
Fröhlich, Václav Vondrák a Antonín
Duda, kteří hned na počátku války
všichni narukovali. Proto c.k. okresní hejtman v Hustopečích Petr Kendlmayer pověřil správou obce až do
konce války kronikáře obce a starostu Spořitelního a záloženského
spolku Přibice Jana Macka. Řídícím
učitelem naší školy byl v té době
Michal Brázdil, který na konci roku
1914 odešel do výslužby. Po válce bylo do školní kroniky dopsáno
„musel žádat, byl špatným Rakušanem“ a správou školy byl pověřen
Alois Špalek. Dále ve škole učily učitelky Bohumila Abrahámová, Alžběta Šrotová a učitel Ludvík Vokál,
který ale na podzim narukoval.
Po celou dobu války se vyhlašovaly
sbírky kovů, kaučuku, papíru, upisovaly se válečné půjčky, prováděly
se odvody koní a dobytka, soupisy osetých ploch. U zemědělců se
prováděly soupisy zemědělských
zásob a rekvizice, zemědělci museli plnit povinné odvody zeměděl-
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ských plodin a zvířat atd… Děti ze
zdejší školy sbíraly ostružinové a jahodové listí, pro vojáky pletly břišní
pásy, kukly, nákoleníky, nátepničky
a jiné. Také chodily po obci vybírat
peníze.
Jako příčina války se uvádí zastřelení rakousko-uherského následníka
trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženy Žofie Marie v Sarajevu dne 28. června 1914.
Jejich památka byla v Přibicích uctěna dne 8. července 1914 mší svatou
za účasti žáků a učitelů zdejší školy
a obyvatel obce. Dne 1. srpna 1914
byla vyhlášena mobilizace.
V roce 1915 už se začal projevovat
nedostatek potravin, a proto byly
zavedeny postní dny, kdy se nemělo prodávat maso, povolen byl
jen prodej vnitřností drůbeže, a to
kromě slepic. Na konci dubna roku
1915 byl v Přibicích založen Červený kříž, do kterého se přihlásilo 8
osob a roční členský příspěvek byl
2 Koruny. V květnu přišli do Přibic
uprchlíci z Istrie, rodiny Kutičů a Vukovičů našli ubytování v domech,
které nyní mají číslo popisné 100,
50 a 132. Tyto rodiny zde pobývaly
do konce ledna roku 1918. Na začátku července bylo dětem zakázáno
členství ve spolcích Sokol, Orel a Lassade. Při odvodu v listopadu bylo
úředně nařízeno, že se v Přibicích
ten den nesměl prodávat alkohol.
Na konci roku 1915 projížděly přes
Přibice vlaky plné uprchlíků z Haliče
a Bukoviny. Někteří šli přes Přibice
pěšky. Na Haliči přišli o veškerý svůj
majetek, proto odcházeli jinam, byli
to převážně židé.
V roce 1916 byly zavedeny lístky
úplně na všechny potraviny a zboží,
za které se ale stejně moc nakoupit
nedalo. Díky tomuto nedostatku
rozkvetl černý trh a na vesnice jezdili překupníci, tzv. „keťasi.“ Dne 1.
května byl zaveden letní čas. V srpnu se odevzdávaly měděné kotle na
pálení slivovice pro zbrojní výrobu.

Dne 6. října prošlo obcí 52 srbských
zajatců, kteří byli přiděleni na práci
v cukrovaru Vranovice. Dne 29. října
bylo v kostele oznámeno, že se na
Dušičky nesmějí dávat svíčky pod
pokutou 500 K nebo 1 měsíce vězení. Dne 24. listopadu se žáci a učitelé zdejší školy spolu s obyvateli obce
zúčastnili bohoslužby za zemřelého
rakousko-uherského císaře Františka Josefa I.
V roce 1917 na jaře bylo na památku nového rakouského císaře Karla
I. vysazeno okolo kostela 14 lip. Dne
21. května byl pro válečné účely zabaven zvon z místního kostela a dne
6. srpna byly zabaveny další 2 zvony.
Měly být zrekvírovány také píšťaly
varhan, ale odborník, který ověřoval
jejich vhodnost pro zbrojní výrobu,
se nechal podplatit máslem a tak je
označil za nevhodné pro zbrojní výrobu. Ve věži kostela tedy nakonec
zůstal jen největší zvon zasvěcený
sv. Janu Křtiteli. Dne 11. listopadu
se žáci a učitelé zdejší školy s obyvateli zúčastnili děkovné bohoslužby za záchranu císaře Karla I., který
s vozem spadl do rozvodněné řeky
na italské frontě.
V roce 1918 je v kronice Přibic uvedeno: „v chlívech již není co k braní
a béře se již kde které telátko.“ V říjnu roku 1918 bylo v obci umístěno
11 válečných zajatců. Dne 28. října
1918 byla vyhlášena Československá republika a lidé se začali těšit na
konec války. Dne 4. listopadu 1918
žáci a učitelé zdejší školy s obyvateli oslavili vznik republiky mší svatou. Nedostatek potravin trval až
do roku 1920, proto až do této doby
probíhaly soupisy zemědělských zásob a hospodářských zvířat. Pokračovaly rekvizice, jen je vykonávala
jiná armáda.
Dne 4. května 1919 byla u kostela zasazena lípa svobody. V červnu 1919
vznikla místní pobočka Sdružení
vdov a válečných invalidů. V roce
1920 a 1921 byly pořízeny nové zvony a poté se na Velikonoční svátky
vyzvánělo za padlé vojíny z Přibic.
Legionář Antonín Kadlec v roce
1922 založil místní pobočku Družiny
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čsl. válečných poškozenců, do které
se ale přihlásilo velmi málo osob, a
tak ještě téhož roku pobočka ukončila činnost. Jan Macek, jehož syn
Jan padl, založil v roce 1922 mešní
nadaci Za padlé vojíny přibické. Z
této nadace se platila mše svatá každý rok na den 28. října. Legionáři
byli sdruženi v pobočce Jednoty le-

gionářské ve Vranovicích a přibičtí
legionáři si v lednu 1921 v hostinci u
Partyků uspořádali ples. Dne 10. září
1922 byl u kostela odhalen pomník
padlým.
A pokud Vás zajímají osudy přibických mužů na bojištích Velké války,
zvu Vás na výstavu ve dnech sobota 27. a neděle 28. října 2018 v sále

„Liďáku“, kde budou údaje o zemřelých, raněných a nemocných, zajatých, legionářích, deníky, spousta
fotografii, dopisů a předmětů z války. Děti a učitele ze Základní a mateřské školy Přibice zvu na tuto výstavu v pátek 26. října 2018.
František Veleba ml.

Výzkum habánského pohřebiště v Přibicích
V srpnu letošního roku se na poli jižně od obce Přibice na trati „Mlynářovy“ (též Mlenářovo či Mlynářovo) objevil výkop, ve kterém se v průběhu
tří týdnů pohybovalo několik desítek
lidí. Probíhal zde totiž antropologicko-archeologický výzkum habánského pohřebiště.
Z písemných pramenů je známo, že
novokřtěnci (na Moravě nazývaní
později habáni) založili v Přibicích
svůj dvorec v roce 1565. Jejich komunita prosperovala a ve dvorci žilo
až několik stovek lidí. Po tragických
událostech z roku 1620 (podrobně popsaných v článku prof. Josefa
Ungera v předchozím čísle Přibického zpravodaje), které znamenaly
faktický konec komunity v Přibicích,
museli poslední novokřtěnci opustit
Moravu na podzim roku 1622. Novokřtěnci tedy působili v Přibicích
téměř šedesát let a po celou dobu
pohřbívali své zesnulé na vlastním
vyhrazeném pohřebišti. Po jejich odchodu z Přibic bylo pohřebiště opuštěno, postupně zpustlo a na jeho

místo se časem zapomnělo. Až v létě
roku 1972 si místní spolupracovník
archeologů Václav Effenberger všiml,
že při budování elektrického vedení
v trati „Mlynářovy“ byly při výkopu
jednoho sloupu narušeny kostrové
hroby. Při následujícím záchranném
výzkumu vedeném Josefem Ungerem se podařilo odkrýt a zdokumentovat 4 hroby a lebku. Nalezené
záponky a špendlíky ukazovaly na
skutečnost, že by se mohlo jednat o
pohřebiště novokřtěnců. Místo bylo
po dokumentaci následně zasypáno
a ve výzkumu se dále nepokračovalo.
V roce 2018 byla v souvislosti s vědeckou a pedagogickou činností
Ústavu antropologie Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity lokalita novokřtěnského pohřebiště v Přibicích vytipována jako vhodná pro
univerzitní výzkum. Na jaře bylo místo pohřebiště znovu identifikováno a
zahájeno jednání se starostou Přibic
a vedením zemědělského podniku,
na jehož pozemcích se lokalita nachází. Po velmi vstřícném přístupu

Studenti antropologie při preparaci a dokumentaci nálezových situací na pohřebišti v Přibicích. Foto Robin Pěnička
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obou stran mohl být výzkum v létě
2018 zahájen.
Začátkem srpna, po sklizni zemědělských plodin v dotčené lokalitě, byla
strojně skryta ornice na ploše 15x15
metrů. Už při tomto mělkém odkryvu byly nalézány ojedinělé lidské
kosti z hrobů již dříve porušených orbou při zemědělských pracích. Vlastní výzkum pak proběhl v termínu 13.
až 31. srpna 2018. Vedením výzkumu
byli pověřeni Mgr. Tomáš Mořkovský
a RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. Výzkumu se dále zúčastnilo 30 studentů
antropologie z Masarykovy univerzity v Brně, kteří byli v rámci své praxe
proškoleni v identifikaci, preparaci,
dokumentaci a exkavaci hrobových
situací přímo v terénu.
Při výzkumu bylo odkryto a zdokumentováno celkem 27 hrobových
situací a velké množství jednotlivých
lidských kostí z porušených hrobů,
a to vše na ploše pouhých 7x6 metrů. Kostry byly uloženy až ve třech
vrstvách a mladší hroby často porušovaly ty starší. Zesnulí byli zpravidla

Vedoucí výzkumu Tomáš Mořkovský při rozhovoru s redaktorkou ČT Barborou Žítkovou. Foto Robin Pěnička
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Fotografická dokumentace hrobu č.
23. Běžnou situací na pohřebišti je
přimísení kostí jiných jedinců do zásypu hrobů. Foto Robin Pěnička
ukládáni na záda s pažemi překříženými v oblasti hrudníku. Orientace
zemřelých převážně respektovala
mírný sklon svahu na lokalitě a většina jich byla uložena ve směru jih-sever. Některé (zejména dětské)
hroby byly však orientovány i kolmo
k ostatním ve směru západ-východ.
Hloubky hrobových jam se pohybovaly v rozmezí od 30 cm (zejména u
dětských hrobů) až do 160 cm. Většina koster se nacházela poměrně

mělce v hloubce 60 až 80 cm. Byla
odkryta také část hromadného hrobu, který by mohl souviset s masakrem z roku 1620, po kterém bylo
pohřbeno 71 osob, které byly zabity
přímo při násilném přepadení dvorce
či následně podlehly svým zraněním.
Co se týká nálezů hmotné kultury,
tak ty jsou podle očekávání poměrně
chudé. Nalezeny byly pouze záponky
z oděvů, špendlíky a několik hřebíků.
Hřebíky sloužily patrně k sepnutí pohřebních rubášů, protože novokřtěnci nepohřbívali v rakvích.
Dosavadní poznatky z výzkumu potvrdily, že pohřební ritus novokřtěnské komunity nebyl nijak okázalý či
honosný. To také odpovídalo jejich
víře. Vedli velmi zbožný život plný
práce, kterým usilovali o spásu duše
v posmrtném životě. Jako protestanti
však na rozdíl od katolíků nevěřili, že
by po smrti mohli ke spáse duší svých
zemřelých ještě něčím přispět. V pohřebním ritu tedy zaznamenáváme
spíše praktičnost a šetrnost. Zemřelí
byli pohřbíváni velmi blízko sebe či v
několika vrstvách, protože z plochy
pohřebiště odváděla komunita vrchnosti nájem a proto se snažila pohřebiště příliš nerozšiřovat. Zemřelí byli
pohřbívání pouze v základním prostém oděvu a pohřebním rubáši bez
jakýchkoliv milodarů. Také hrobové
jámy byly kopány velmi úsporným
způsobem a byly mělké a úzké.
Pro místa svých pohřebišť si habáni
vybírali málo úrodné pozemky, pro
které neměli jiné lepší využití. To pla-

tí i v případě pohřebiště v Přibicích.
To leželo ve srovnání s jinými lokalitami poměrně daleko od vlastního
dvora. Z výzkumů Jiřího Pajera víme,
že dvůr se nacházel na místě dnešních usedlostí č.p. 121, 123, 125, 127
a 129, což je přibližně 700 m vzdušnou čarou od pohřebiště. Důvodem
pro výběr takto vzdálené lokality
byla patrně skutečnost, že pozemek
byl málo úrodný a na jiné využití se
nehodil. Při odkryvech byla na místě
zaznamenána poměrně malá vrstva
ornice a pod ní se nachází neúrodný
písek či štěrk.
Terénní část výzkumu byla pro tento rok uzavřena. Letošní sezona byla
však v terénu velmi úspěšná a díky
panu starostovi neunikla ani médiím.
Reportáž z výzkumu odvysílala česká
televize a následně se o něj začala zajímat i další média. Výzkum navštívili
také badatelé zabývající se problema-

Kolmý letecký pohled na část odkryté
plochy pohřebiště. Foto Mikoláš Jurda

Celkový letecký pohled na lokalitu výzkumu jižně od obce Přibice pořízený z dronu. Foto Mikoláš Jurda
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tikou novokřtěnců na Moravě (Jiří Pajer, Andrea Loukotová) a ohlasy máme
už i ze zahraničí. Rýsuje se tak multidisciplinární spolupráce při výzkumu
tohoto pohřebiště. Vyzvednuté kosterní pozůstatky byly dopraveny do
laboratoří Ústavu antropologie Masarykovy univerzity, kde budou podrobeny dalším analýzám. Jejich výsledky by mohly přinést nový pohled na
život habánské komunity v Přibicích a
přispět tak dalším střípkem k odhalování historie těchto komunit na Moravě. V příštích letech bychom rádi postupně odkryli celé pohřebiště. Další
etapa terénního výzkumu by měla
proběhnout v srpnu příštího roku.
Mgr. Tomáš Mořkovský

Dokumentační snímek části hromadného hrobu odkrytého na pohřebišti v Přibicích. Foto Robin Pěnička

Poděkování
Děkuji spoluobčanům za hojnou účast na výstavě o historii hodových a májových zábav. Děkuji také všem, kteří zapůjčili fotografie,
prapory a další věci a poskytli cenné informace. Za pomoc s přípravou výstavy děkuji manželům Jarmile a Daliborovi Koubkovým a
Evě Hájkové č.p. 389.
František Veleba ml.

Detail vystavovaných fotografií

Detail praporů různých ročníků

Hosté prohlížející si fotografie
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Vystavené prapory jednotlivých ročníků

Vystavené fotografie

Hojná účast hostů

17

PŘIBICKÝZPRAVODAJ

Sedmé - šťastné - Babské hody
Letošní hody jsme pojaly jako šťastné hody - sedmička
je přece jen šťastné číslo pro většinu z nás... Ačkoliv se
jeví toto číslo jako šťastné, nastávají občas situace, kdy se
to nepotvrzuje. I když po celou dobu tvrdých prázdninových nácviků doslova teploty trhaly rekord, v den hodů
se matka příroda rozhodla, že se situace dramaticky otočí. Již brzké jitro naznačilo, že se slavnostní hodový den
úplně nevyvíjí podle představ a modliteb většiny stárek.
V Přibicích, kde PŘECE NIKDY NEPRŠÍ, lilo jako z konve. K
radosti místních zahrádkářů, k slzám načesaných stárek.
Výhodou moderních technologií a sociálních sítí je, že se
dokáže panika šířit velmi rychle a důsledně. Ve 12 hod
byl svolán krizový štáb do obecní hospody, kde bylo, po
vášnivé diskuzi a intervenci ze strany nájemce hostince,
odhlasováno, že do toho jdeme!!!! Hody budou přesunuty do sálu, DH Pivoňka přijede až večer. Kde sehnat
ale muziku? Co teď? Známý našich známých, kteří mají
známého, věděli, že by mohl přijet šikovný harmonikář a
vytvořit během zvaní hodovou atmosféru. A on opravdu
přijel a hrál a zpíval a liják neliják - se usmíval - jméno tohoto zlatého člověka je Petr Šarda a my mu budeme ještě
dlouho neskonale vděčny! Od této chvíle již se mohla plně
projevit hodová euforie, včetně inovativních a ohleduplných přístupů k hodovému stejnokroji a k vyleštěným
nástrojům muzikantů. Místo krojů jsme oblékly, v některých případech, až večerní róby, a společně si zazpívaly,
zastavily dva kombajny, zvaly od domu k domu, a u všech
dveří ujišťovaly, že „hode boly hode bodó“. Oplátkou nám
byla obrovská podpora místních občanů, kteří zapomněli na zdraví a přáli nám, ať nám hlavně ne….je  (neprší).

Zvaní po vesnici s panem harmonikářem

V kroji
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Jaká to změna! Ovšem
největší akce se měla
teprve odehrát!!! Večer na hody přišlo víc
lidí, než bylo stárek a
sklepníků, což pesimistické scénáře dopoledne neočekávaly. Hospoda se brzy zaplnila,
pochod byl odtančen
za nečekaně těsných
Už máme nachystáno
podmínek, sólo zaplnilo sál do posledního
místečka. Letos poprvé nás navštívily krojované „Ivaňské
baby“ a zatančily tanec Karice. Pravé bujaré veselí ale nastalo až při půlnočním překvapení, kdy složitou sestavu,
se kterou jsme měly co dělat, abychom se vešly na plac,
bylo nějakým zázrakem (a to jsme nestihly zhubnout!)
možné odtancovat v těsném až intimním kontaktu s publikem :-) Obrovské ovace a vyvolání si opáčka jen ukázalo,
že když je vůle a chuť, zvládne se vše.
Děkujeme ze srdce všem, opravdu všem za podporu,
protože se stal zázrak... Vždyť to byly sedmé, šťastné Babské hody!
Naši sponzoři: Petr Fiedler, Petr Ševela, Matějovo pekařství, Petra Birknerová, Koubek & Hanzlík, Yveta Pospíšilová, Eva a Martin Jadlovcovi, Tomáš Birkner, Pavel Valášek, CIB Servis, Stavospol, Obchod Sovková, Hospoda u
Vdolka, Martin Venka, Restaurace STEAK BAR u Vdolečka,
Štěpán Rujzl, PARK Restaurant, Potraviny K + E, manželé
Hochmannovi - Vranovice, Martin Huslík, Václavovy vinné sklepy, manželé Strouhalovi, Obec Přibice, Kateřina
Valášková, Metrum, Dana Vaňková, Farma Přibice, paní
Rubášová - Žabčice, Petr Harašta, manželé Čechovi, rodina Koškova, AQUABAR, Jiří Prokeš, Jaroslav Prokeš, manželé Doležalovi, manželé Kouřilovi, manželé Vyhnánkovi,
manželé Janíčkovi ml., manželé Bobrekovi, paní Šmídová
- Pohořelice, paní Něničková - Pohořelice, Vinařství Šopf,
Vinařství Boček, manželé Motyčákovi, Lucie Smetanová,
Vinařství Koubek, Expres podlahy, MAX BEAUTY Studio Hustopeče a my všechny stárky :-) DĚKUJEME VÁM!
Přibické stárky

Trénink na půlnočko
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Přepište dějiny
Historický úspěch slaví Mužstvo A TJ Přibice. Poprvé v
historii (pamětníci prominou) naše mužstvo postoupilo
do I.B třídy po přesvědčivých výkonech a celkově prvním místě v okresním přeboru. Celkový bodový náskok
po podzimní a jarní části činil 9 bodů na druhý celek
soutěže a celkové skóre 55:30 hovoří za vše. Do týmu v
průběhu roku přišla řada posil a celé mužstvo se semklo a začalo velmi dobře spolupracovat. Je třeba zmínit
i vřelou podporu diváků, kteří hnali naše sportovce ke
stále lepším výkonům a v těsných zápasech byli oním
rozhodujícím dvanáctým hráčem. Za úspěch patří díky
zejména všem hráčům, trenérům a výboru TJ Přibice
stejně tak i obci Přibice, bez které by úspěch nebyl možný. Ve vyšší soutěži nás čeká řada nových výzev, těžších
soupeřů a delšího cestování na venkovní zápasy, pro
které se nám podařilo zajistit autobusovou dopravu. Do
další náročné soutěže přejeme našemu týmu hodně
zdaru, žádné zranění a mnoho vyhraných utkání.
Michal Křenek, Výbor TJ Přibice z.s.

Fotbalové mužstvo

Letní noc
na hřišti

Jubilantka Marie Vondráková 90. let
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Jubilantka Klára Dofková 90. let

Letní noc s TJ Přibice I v letošním roce
jsme se rozhodli uspořádat Letní noc
na hřišti, která se konala 21. července 2018. Po loňském úspěchu jsme
opět oslovili kapelu Projekt Rock,
která si tentokrát vzala i předkapelu. I
přes nepřízeň počasí s opakujícími se
přeháňkami se přišlo pobavit mnoho
hudbychtivých posluchačů z blízkého i dalekého okolí. Někteří z nich přijeli i díky spokojenosti s organizací v
loňském roce. Velké poděkování patří
všem našim sponzorům, organizátorům a všem ostatním, kteří se podíleli
na realizaci celé akce. V příštím roce
bychom chtěli navázat na letní tradici
a uspořádat další ročník Letní noci.
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Plánované akce - podzim
22. září 2018

Atletický víceboj

29. září 2018

Přibické vinobraní

27. a 28. října 2018

Výstava – „100 let republiky“

listopad

Lampionový průvod

1. prosince 2018

Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromu

Společenská kronika
Životní jubilea:
Jan Vybíral
Věra Skoupá
Ladislav Říha
Marie Velebová
Marie Vondráková
Jiřina Brychtová
Mária Effenbergerová
Bohumil Rujzl
Klára Dofková
Věra Rujzlová

70
70
70
80
90
75
75
75
90
93

Navždy nás opustili:

Narodili se:

Anna Janíčková

Valerie Vondráková
Teodor Kinc
Dominik Kolegar
Jakub Šopík

Srdečně Vás zveme na výbornou PIZZU
do nově otevřené pizzerie ve Vranovicích, Kopečky 714.
Kvítkova pizza má otevřeno denně od 13 do 21 hodin mimo
pondělí. Využijte akci pro měsíc září, kdy dovezeme Pizzu
do Přibic za symbolických 10 Kč.
Z naší široké nabídky vybíráme např.: Margherita za 120,-,
Šunková za 140,-, Žampionová za 150,-, Hawai za 150,-,
Vegetariánská za 165,- a spousta dalších,
které můžeme upravit i na Vaše přání
Tel: 727 836 302 Facebook: Kvítkova pizza
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 Effenberger, Eva Oblezarová – šéfredaktorka, Vladimír Koneček. Uzávěrka příštího čísla je 20. 11. 2018. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Toto číslo vyšlo v Přibicích 21. 9. 2018 v nákladu 420 výtisků. Tisk a grafické 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
a20
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.
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