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Slovo starosty
Vážení občané, podle počasí vypadá, že už tu máme jaro. Přes 
zimu obecní pracovníci pracovali kromě zimní údržby a od-
klízení sněhu například ve sportovních kabinách. Sportovci 
tak mají kompletně nové sprchy a vybudované WC. Zahájena 
byla stavba sběrného dvora, úprava prostranství u Apoštolky 
a následovat budou úpravy u kostela. Brzy se dokončí práce 
na optické síti. Budova knihovny a ordinací je zkolaudována. 

Výběrové řízení na stavbu komunitního centra je vyhlášeno 
a nabídky se budou podávat do 9. dubna. Na kraj a Minister-
stvo pro místní rozvoj bylo zpracováno a podáno celkem 8 žá-
dostí o dotaci na obecní a spolkové aktivity v Přibicích. 

Váš starosta 
Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.
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Informace z obecního úřadu
Žádáme o dotace
Letos v únoru jsme požádali MMR 
a kraj jménem obce a spolků o do-
tace na opravu silnice od obecního 
úřadu k hasičce, na výsadbu stromů 
po obci, na opravu kříže u kostela, 
na závlahy na hřišti pro TJ Přibice, na 
kroje pro Přibickou chasu, na provoz 
pro včelaře, na kroje pro mužáky, na 
chladící boxy pro zahrádkáře. Teď už 
si jen přejme, aby jich z této „várky“ 
vyšlo co nejvíce.

Odklízení sněhuOdklízení sněhu

Nové sprchy v kabináchNové sprchy v kabinách Nové WC v kabináchNové WC v kabinách Kabiny před rekonstrukcíKabiny před rekonstrukcí

Sběrný dvůr
Před několika dny byly zahájeny 
práce na vybudování sběrného 
dvora, na který se nám podařilo 
získat 2 300 000,- Kč dotace. 

Po dobu výstavby bude sběrný 
dvůr uzavřen. Předpokládané ote-
vření můžeme očekávat již 8. červ-
na 2019.

Sběrný dvůrSběrný dvůr Sběrný dvůrSběrný dvůr Nová pergola ve sběrném dvořeNová pergola ve sběrném dvoře

Malá horolezecká stěna
Na dětském hřišti u lokálky přibyla 
kromě části nového hřiště sloužícího 
zejména k procvičení i malá horole-
zecká stěna. Děti tak budou mít na 
tomto hřišti opět něco nového.

Nová horolezecká stěna Nová horolezecká stěna 
na hřišti u lokálkyna hřišti u lokálky

Kontejnery na bioodpad
Upozorňujeme občany, že do kontej-
nerů na bioodpad patří větve, listí, 

případně tráva. Bohužel se setkává-
me se skutečností, že se v těchto kon-
tejnerech objevuje komunální odpad, 
suť, mrtvá zvířata nebo zavařeniny ve 
sklenicích. Kontejnery jsou vyváže-
ny na kompostárnu, kde po vysypání 
a zjištění obsahu jsou naloženy a dove-
zeny zpět k přetřídění. Žádnou z těch-
to činností nedělá nikdo zdarma a stojí 
nemalé peníze, které budou promít-
nuty do výše poplatku za svoz odpadu. 
Pokud se podaří např. vyfotit hříšníka, 

který není ochoten respektovat tato 
pravidla, bude možno mu náklady na 
vytřídění a likvidaci naúčtovat.

Pozemkové úpravy
V nejbližších měsících dojde k zápisu 
nových parcelních čísel a nových map 
do katastru nemovitostí. Následně 
bude možno, aby si každý vlastník své 
pozemky nechal 1x zdarma vyměřit od 
pozemkového úřadu. Toto vyměření 
bude vhodné udělat až např. při pro-
deji nebo převodu pozemků. Nyní je to 
zbytečné. Protože při užívání pozemků 
zemědělci by došlo první orbou k po-
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škození značek a další zaměření byste 
již museli platit. Daň z pozemků se v le-
tošním roce nemění – vše ještě zůstává 
při starém. Daňové přiznání s novými 
parcelními čísly se bude podávat až 
v lednu 2020. Zápisem na katastr (jaro 
2019) končí ze zákona všechny ná-
jemní smlouvy!!! Po zápisu bude nut-
no uzavírat nové nájemní (pachtovní) 
smlouvy i s novými nájemníky a vyjed-
návat lepší podmínky nájmu. 

Kontrola skládek
V měsíci dubnu bude prováděna kon-
trolním výborem kontrola skládek ma-
teriálu a ostatních předmětů po obci. 
Uložení jakéhokoliv materiálu je zpo-
platněno dle aktuálně platné vyhlášky 
1/2016 uveřejněné na obecním webu. 
Dle této vyhlášky je nutno hlásit zá-
bor veřejného prostranství předem na 
obecním úřadu.

Poplatky
Počátkem roku obdržela každá do-
mácnost předpis poplatků na letošní 
rok. V případě, že některý z poplatků za 
loňský rok nebyl v plné výši uhrazen, 
prosíme o jeho úhradu co nejdříve. 
Vyhnete se tak exekučnímu řízení. Po-
platky na rok 2019 jsou splatné takto: 
za psa do konce března, za odpady 

do konce května a za stočné do kon-

ce roku. Nájemné za pozemky dle ná-
jemní smlouvy.

Vlhčené ubrousky nepatří 

do záchodu!
Náklady na provoz kanalizační sítě se 
mimo jiné skládají z údržby čerpadel 
na přečerpávající stanici a na čistírně 
odpadních vod. Veškeré výdaje na ce-
lou kanalizační síť a čistírnu se podle 
podmínek dotace z roku 2015 musí v 
plné výši pokrýt z vybraného stočné-
ho. Stále se vyskytují případy, kdy se 
kvůli bezohlednému splachování vlh-
čených ubrousků, dámských vložek 
a tamponů zvyšují výrazně náklady na 
opravy. Výše uvedené předměty se na-
motávají na oběžná kola čerpadla, kte-
rá ucpou a následně zničí motor čerpa-
dla. Aktuální průměrná cena jednoho 
čerpadla činí 200.000,- Kč. Dvě čerpa-

dla máme na čerpací stanici, 3 na příto-
ku do ČOV, 1 v zásobní jímce, 1 u písko-
vého lapače a 1 v kalové jímce.  Každé 
z nich je ohroženo poškozením kvůli 
vlhčeným ubrouskům, dámským vlož-
kám a podobně. Selským rozumem si 
každý dokáže spočítat, že při výměně 
jednoho čerpadla za 200.000,  Kč se 
zvedne cena stočné o tuto částku. Při 
tisíci obyvatelích Přibic je to tedy na 
každého o 200,- Kč vyšší stočné za jedi-
né čerpadlo na výměnu ročně!  

Kolaudace knihovny a ordinací
Dne 26. 2. 2019 se uskutečnila kolau-
dace knihovny a ordinací. Podařilo se 
zajistit desítky listin – revizí, certifi kátů, 
potvrzení a podobně. Po vystavení ko-
laudačního rozhodnutí budou zaháje-
na jednání s pojišťovnami na otevření 
ordinace. Předpokládané ordinační 
hodiny MUDr. Kříže budou čtvrtek od-
poledne a úterý dopoledne. Ordinační 
hodiny se budou rozšiřovat v závislosti 
na nově přihlášených pacientech. Pro-
to se neváhejte přihlásit co nejdříve po 
zahájení provozu. Přesný termín ote-
vření bude včas uveřejněn.

Kompostéry
Práce na zahradách jsou již v plném 
proudu. Obec nabízí zdarma všem ma-
jitelům zahrad a zahrádek v Přibicích 
kompostéry. Velikost kompostérů je 
1050 l. Kompostováním získáte po ur-
čité době kompost, který obohatí Vaši 
zahrádku o potřebný humus. Díky do-
taci máme dostatek kompostérů pro 
všechny i pro ty, kteří již kompostéry 
mají. Kompostér musí být umístěn na 
oploceném pozemku v Přibicích. 

Naše stromy 2019
V rámci akce naše stromy 2019 bude 
ve spolupráci s dětmi z místní školy 
vysazeno na podzim opět několik de-
sítek stromů. Občané mohou podávat 
náměty na místa výsadby stromů na 
obecní úřad.

Děti sázely petrklíče 
Děti z místní školy sázely ve čtvrtek 28. 
února petrklíče před knihovnou a do 
truhlíků na oknech obecního úřadu. 
Díky tomu se dostaly i do zpravodaj-
ství České televize.

KompostéryKompostéry

Děti sází petrklíčeDěti sází petrklíče

Žehnání vín
Jako každoročně na svátek svatého 
Jana 27. prosince se uskutečnilo tra-
diční žehnání vín. Vína nám požehnal 
pan děkan Jaroslav Svoboda. Večer za-
zpívali mužáci a hrála cimbálová muzi-
ka Eliška. Ochutnávka mladých vín se 
podařila a zábava byla také příjemná.

Cimbálová muzika EliškaCimbálová muzika Eliška

Hosté na žehnání vínHosté na žehnání vín
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Šohajka
28. prosince 2018 se uskutečnil kon-
cert dechové hudby v Přibickém 
kostele. V plném kostele výborně 
hrála dechová hudba Šohajka s le-
gendární zpěvačkou Jožinkou Du-

cháčkovou. Mezi vánočními písněmi 
byly vstupy mluveného slova z vá-
nočních básní a povídek. Pro všech-
ny přítomné to byl opravdu úžasný 
zážitek, který chytil za srdce. Podob-
ný koncert připravujeme i letos.

Koncert DH Šohajka v kosteleKoncert DH Šohajka v kostele  Kostel v zimě Kostel v zimě

Obecní zabíjačka
Již tradičně se na place u obecního hostince uskuteč-
nila, zejména díky starším hráčům TJ Přibice, v sobotu 
2. března 2019 obecní zabíjačka. Počasí přálo, a proto 
byla účast velmi hojná. Navařena byla spousta zabí-
jačkových specialit, od polévek, přes ovar, pečené 
vrabce, guláš a podobně. Další zabíjačkové speciali-
ty a maso byly k dispozici z pojízdné prodejny masa 
pana Prokeše. O výborné pečivo se postaralo Matějo-
vo pekařství. Dostatek svařáku zabezpečilo vinařství 
Valášek. K dobré náladě hrál a zpíval harmonikář Fran-
ta Valášek.

Hosté na zabíjačceHosté na zabíjačce

Zabíjačka v plném prouduZabíjačka v plném proudu

Organizátoři zabíjačkyOrganizátoři zabíjačky

Jarní jarmark
V sobotu 4. května 2019 se na place před obec-
ním hostincem od 9 hodin uskuteční tradiční Jar-
ní jarmark. Pořídit zde budete moci sazenice přísad 
a  spoustu jarmarkového zboží. Chybět nebude ani 
ochutnávka vín a další dobroty. Zájemci o prodej se 
předem hlaste na obecním úřadě z důvodu zajištění 
potřebného místa.

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Založení spolku Přibická chasa, z.s.
Místní mládež se zájmem o folklor založila ofi ciální spolek 
„Přibická chasa“. Účelem spolku je šíření folkloru, zpěvu 
a tanců, pořádání krojovaných akcí v obci a podobně. Před-
sedou je Mgr. Jiří Netolický a tajemníkem Dan Nguyen. Čle-
nové spolku se schází pravidelně vždy pátek v podvečer. 
Počet zakládajících členů bylo 16 a postupně jich přibývá. 
Rádi přijmeme další členy. Výhodou založení ofi ciálního 
spolku je možnost čerpat dotace na pořízení krojů a dal-
ších aktivit.  

Mgr. Jiří Netolický
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Příprava hodů – 

stárkovský sběr železa
Tradiční stárkovský sběr železa pro-
běhne v sobotu 13. dubna 2019.  
Železný šrot připravte před své domy. 
S  většími kusy stárci rádi pomohou. 
Výtěžek bude sloužit jako jeden ze 
zdrojů fi nancování letošních hodů, 
které se uskuteční v sobotu 22.   

a   neděli 23. června. Letos bude hrát 
Šardičanka a Túfaranka. Stárci se již 
nyní scházejí vždy v pátek v „Liďáku“ 
a trénují písně a tance. Zároveň vyrábí 
mašle a růže na ozdobu májek. 

Dan Nguyen

Další etapa výstavby optické sítě
Vážení občané Přibic, v současné 
době probíhá další etapa výstavby 
optické sítě. Zafoukáváme posled-
ní páteřní trasy. Dále bude násle-
dovat provaření vláken a splitterů 
v rozvaděčích. Na konci měsíce 
března/začátkem dubna začne-
me s připojováním prvních objek-
tů k  optické síti, přičemž bychom 
chtěli mít všechny do konce roku 
připojené. 

Tomáš Raus
T: 606 780 646

Onlinex NM s.r.o.
Chystání ozdob na hodyChystání ozdob na hody

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 3. 12. 2018
20/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-

gram dnešního jednání zastupitelstva.
21/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapi-

sovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Při-
bice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Věru 
Fickovou a Ilonu Ruinerovou.

22/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
směny obecních pozemků, případně jejich částí, a to p. č. 
1852/7, 1852/8, 1852/10 a 1852/19 v k. ú. Přibice. 

23/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní 
smlouvu na prodej pozemků v k. ú. Přibice za cenu 500,- 
Kč/m2 s termínem úhrady nejpozději do 31.  12.  2023. 
Úhrada může být jednorázová nebo ve splátkách min. 
50.000,- Kč ročně, vždy do 31. 12., poprvé k roku 2019. 
Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude proveden 
po úplné úhradě celé kupní ceny. A to pozemky p. č. 
1800/6 o výměře 94 m2 a p. č. 1800/42 o výměře 317 m2 
do podílového spoluvlastnictví 

 ¼ XXX
 ¼ XXX
 ¼ XXX
 1/12 XXX
 1/12 XXX
 1/12 XXX
24/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kup-

ní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1664/110 o výmě-
ře 774 m2 v k. ú. Přibice nejvyšší nabídce - pro: XXX, do 
podílového spoluvlastnictví, každý ideálně ½, za cenu 
1600 Kč/m2.

25/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kup-
ní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1644/32 o výměře 
246 m2 v k. ú. Přibice za odhadní cenu 530,- Kč/m2 pro 
XXX.

26/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Čes-

kou telekomunikační infrastrukturou, a. s., v rámci stavby 
11010-080816 VPIC Přibice – Přestavba a úpravy KD. 

27/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schva-
luje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-
014330049741/001.

28/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dle 
ust. § 44 písm. D) stavebního zákona změnu určení 
pozemků pro stavby k bydlení, a to p. č. 1664/73, p. č. 
1664/74, p. č. 1664/75, p. č. 1664/76, p. č. 1664/77, p. č. 
1664/66, p. č. 1664/52 v k. ú. Přibice. 

29/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje re-
gistraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
20.250.000,- Kč na Komunitní centrum Přibice id. Č. 
117D03D000379. 

30/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsle-
dek výběrového řízení na dodavatele akce Sběrný dvůr 
stavební část a Sběrný dvůr dodávka vybavení. Zastupi-
telstvo obce Přibice schvaluje uzavření smlouvy s vítěz-
ným uchazečem stavební části – fi rmou Petr Harašta, 691 
24 Přibice 63, IČO: 13060899 za cenu 2.600.000,- Kč bez 
DPH a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem dodávky 
vybavení fi rmou MEVA-BRNO, s. r. o., 24. dubna 428, 664 
43 Želešice, za cenu 334.300,- Kč bez DPH. 

31/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
s  účinností od 1. 1. 2019 Obecně závaznou vyhlášku 
obce Přibice č. 1/2018 o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

32/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
s  účinností od 1. 1. 2019 Obecně závaznou vyhlášku 
obce Přibice č. 2/2018 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

33/3/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje plán 
kontrol fi nančního a kontrolního výboru na rok 2019.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 18. 12. 2018
34/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-

gram dnešního jednání zastupitelstva.
35/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapi-

sovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibi-
ce Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Václava 
Valáška a Ing. Ondřeje Malinovského.

36/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počet obce Přibice na rok 2019 v závazných ukazatelích 
na paragrafy. 

37/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu obce Přibice na roky 2020-
2021.

38/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje sta-
rostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření s 
omezením změn mezi závaznými ukazateli na straně vý-
dajů do 100.000,- Kč. Přijaté účelové prostředky (dotace/
transfery/příspěvky) lze zapojovat na straně příjmů i vý-
dajů bez omezení. Takto provedené rozpočtové opatření 
bude dáno na vědomí členům zastupitelstva. 

39/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 6/2018. 

40/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne s E.ON distribuce, a.s. č. 1030048687/001 na pozemku 
2200/1 v k. ú. Přibice.

41/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
s E.ON distribuce, a. s., č. 1030048470/001 na pozemku 
2200/1 v k. ú. Přibice.

42/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
s E.ON distribuce, a. s., č. 1030048370/001 na pozemcích 
p. č. 2198/1, 1631/3, 1631/4, a st. 351 v k. ú. Přibice.

43/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
prodeje části obecního pozemku p. č. 1531/1 v k. ú. Přibice.

44/4/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 1 k rozpočtu Základní školy a Mateř-
ské školy Přibice, příspěvkové organizace.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 21. 2. 2019
45/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje za-

pisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce 
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu 
Ilonu Ruinerovou a Petra Kuchyňku.

46/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
program dnešního jednání zastupitelstva.

47/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvalu-
je prodej obecních pozemků v k. ú. Přibice za cenu 
500,- Kč/m2. 

 A to p. č. 1531/8 o nové výměře 286 m2 pro společné 
jmění manželů XXX;

 p. č. 1531/42 o výměře 223 m2 pro XXX;
 p. č. 1531/43 o výměře 201 m2 do podílového spolu-

vlastnictví, každý id. ½ pro XXX;
 p. č. 1531/44 o výměře 207 m2 pro XXX.
 Každý kupující uhradí příspěvek na zpracování geo-

metrického plánu ve výši 3000,- Kč.
48/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-

měr prodeje části pozemku p. č. 2198/1 v k. ú. Přibice.
49/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

smlouvu č. 1030048553/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene.

50/5/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu obce na rok 2019 pro:

 Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., 140.000,- Kč na 
provozní výdaje a částku 80.000,- Kč na spolufi nanco-
vání ke krajské dotaci na opravu závlah na hřišti.

 Mužský pěvecký sbor Přibičané, z. s., – 20.000,- Kč na 

spolufi nancování ke krajské dotaci na pořízení krojo-
vých součástí.

 Přibická chasa, z. s., – 20.000,- Kč na spolufi nancování 
ke krajské dotaci na pořízení krojových součástí.

 ZO Český svaz včelařů Vranovice, z. s. – Vranovice ve 
výši 5000,- Kč na provozní výdaje. 

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Přibice, z. s. – ve výši 70.000,- Kč na spolufi nancování 
ke krajské dotaci na nákup chladících boxů a 40.000,- 
Kč na spolufi nancování výstavy vín, vinobraní, žehnání 
vín a přednáškovou činnost.

 Středisko volného času Pohořelice, příspěvková orga-
nizace (Domeček) – 3.000,- Kč na provozní výdaje.

 Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice, z. s. – 
10.000,- Kč na nákup krmiv a výsadbu.

 Pokud spolek neobdrží dotaci od Jihomoravského kra-
je, nebude projekt spolku spolufi nancován ani z pro-
středků obce Přibice.

51/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o úplatném převodu akcií, jejímž předmětem 
je prodej 20 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny za 
celkovou cenu 1.700,- Kč pro XXX. 

52/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí se 
stavbou RD na pozemku p. č. 1663/17 v k. ú Přibice dle 
situace zpracované Ing. Rostislavem Čechem v 4/2018 
vč. sklonu střechy 25 st. 

53/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu. 
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54/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vý-
sledek výběrového řízení a uzavření smlouvy na do-
dávku kameniva – 8 schodů, 15 t soklového kamene, 
40 bm stříšek na taras a 180 m2 dlažebních kostek za 
nejvýhodnější cenu od dodavatele fi rmy Granit Zed-

níček, IČ: 28272072, Budišov, za cenu 219.857,- Kč vč. 
DPH.  

55/5/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje po-
dání žádosti o dotaci na opravu kříže u kostela a na 
opravu místní komunikace na ulici Za Školou. 

Informace ze ZŠ a MŠ
Vážení rodiče, milí žáci,
dostáváte do rukou nový článek, 
kde Vás chceme seznámit s novin-
kami v naší škole.        
Dětský karneval a vydávání vysvěd-
čení jsou dvě tradiční akce ZŠ, které 
znamenají konec prvního pololetí.
Od začátku školního roku uběhlo 5 
měsíců a žáci si odnesli domů vy-
svědčení.
Ze 45 žáků naší školy si 38 žáků od-
neslo vyznamenání a 7 žáků prospě-
lo. Učitelé nemuseli na poradě řešit 
žádné kázeňské přestupky. 
23. února 2019 se uskutečnil ve ško-
le maškarní ples. Tělocvičnu zapl-
nili čarodějové, princezny, loupež-
níci a  mnoho jiných pohádkových 
bytostí. Za zvuku hudby proběhla 
promenáda masek. Chtěla bych po-
děkovat všem, kteří přispěli do tom-
boly, rodičům, obecnímu úřadu i TJ 
Sokol. Díky Vaší pomoci si děti od-
nesly mnoho krásných věcí. Podě-
kování patří všem zaměstnancům 
školy, kteří ve svém volném čase při-
pravili tuto akci.
Jak už všichni víte, naše MŠ má dvě 
třídy. Ke všem dětem přistupujeme 
individuálně, obzvlášť k těm nej-
menším a snažíme se je nenásilnou 
formou začlenit do prostředí školy. 
Aby bylo zajištěno příznivé a bez-
pečné prostředí, vypomáhá učitel-
kám ve třídě pomocná síla - školní 
asistentka. Svým vlídným přístupem 
podporuje děti v režimových čin-
nostech a v adaptaci na nové pro-
středí. Kladen je důraz na zvládnutí 
sebeobsluhy, kde se učíme základ-
ním hygienickým návykům a stolo-
vání. Aby toto harmonické prostředí 
fungovalo, je velmi důležitá spolu-
práce rodičů a učitelek.
V MŠ se uskutečnilo vyšetření zraku 
pomocí speciální diagnostické vi-
deokamery v rámci projektu „Kou-

kají na nás správně?“ Vyšetření je 
spolehlivé, rychlé a zcela bezpeč-
né, děti vnímají vyšetření jako hru, 
neboť se uskutečňuje v klidném 
a  známém prostředí mateřské ško-
ly. Běžné vyšetření zraku u dětských 
lékařů v rámci preventivních prohlí-
dek dioptrické vady často neodhalí. 
Včasným vyšetřením zraku mají ro-
diče možnost ochránit své dítě před 
vznikem pozdějších komplikací 
- bližší informace na www.primavi-

zus.cz. Vyšetření se účastnilo 18 při-
hlášených dětí, výsledky rodiče znali 
během týdne.
V zimních měsících v MŠ pokračují sti-
mulační skupiny pro předškolní děti, 
kurz vedou učitelky MŠ, které pracují 
s  materiály vypracovanými peda-
gogicko-psychologickou poradnou. 
Během 10 lekcí se děti na zkoušku 
dostanou do role školáka. Po celou 
dobu kurzu by měl být přítomen ro-
dič, který má možnosti vidět, jak jeho 

Děti z 1. třídy na průlezkáchDěti z 1. třídy na průlezkách

Děti z 2. třídy na průlezkáchDěti z 2. třídy na průlezkách Děti z 3. třídy na průlezkáchDěti z 3. třídy na průlezkách
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dítě dokáže pracovat samostatně, jak 
si poradí s úkoly, co mu činí problémy 
a v čem naopak vyniká.
Při těchto sezeních pokračuje spo-
lupráce se slečnou Koudelkovou, 
která dětem přináší příběhy žabáka 
Ferdy a jeho kamarádů.
Chceme-li hodnotit práci školy za 
uplynulé období, musíme se vrátit 
do minulosti.

Pravidelné školní akce - 

od září do ledna:
- dopravní den v Pohořelicích
- den s integrovaným systémem v 

Pohořelicích
- vesmírný stan, výlet do Planetá-

ria Brno
- projektové dny - sázení stromů, 

příroda
- Halowen v MŠ
- lampionový průvod
- rozsvícení vánočního stromu, vá-

noční koncert v kostele
- vánoční tvoření v MŠ i v ZŠ
- plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku

Pravidelné školní akce, 

které nás čekají: 
- školní kolo recitační soutěže
- dny otevřených dveří v MŠ i v ZŠ
- březen - návštěva knihovny
- dopravní dny, Hry bez hranic – 

Pohořelice
- vystoupení ke Dni matek
- zápis do ZŠ se uskuteční 

 25.dubna 2019 v 15:30 h

- beseda s panem Velebou a paní 
Hájkovou

- zápis do MŠ - 2. května 2019

- jarní tvoření v MŠ a v družině
- sportovní den
- Den Země
- výlety
- loučení s předškoláky
- zahradní slavnost
- vystoupení žáků ZŠ na hodech
Podrobnější informace budou 
upřesněny s dostatečným časovým 
předstihem.

Kroužky pracující ve škole:
- fl orbal
- dovedné ruce, poděkování patří 

našim seniorkám
- sportovní kroužek
- keramika
- Klubík - spolupráce se SVČ Poho-

řelice
- kroužek AJ v MŠ a taneční krou-

žek v MŠ
Nově připravujeme příměstský 
tábor ve škole v prvním týdnu 
v  červenci. Program bude zajištěn 
po celý den od 7 h do 17 h, tábor 
bude určen pro žáky 1. stupně s 
enviromentálním zaměřením pod 
vedením p. uč. Jochlíkové a Mrkvi-
cové. Na tento tábor škola dostala 
dotaci.
Během měsíce dubna obdrží žáci 
naší školy přihlášky.

Začíná druhé pololetí školního roku.
Přeji všem, kteří se budou se školou 
jakkoliv setkávat, aby tyto kontakty 
byly zajímavé a příjemné.

Mgr. Marcela Mrkvicová, 
ředitelka ZŠ a MŠ

Eliška se dívá skrz otvor v lezecké stěněEliška se dívá skrz otvor v lezecké stěně

Děti v plaváníDěti v plavání

SáňkováníSáňkování

Radost v plaváníRadost v plavání

Děti se sněhulákemDěti se sněhulákem



www.pribice.cz

ČÍSLO 26 9

Klub maminek Přibice
Plány a těšení se staly skutečností a v polovině října loň-
ského roku vznikl v Přibicích Klub maminek. Klub ma-
minek vznikl hlavně díky podpoře pana starosty a obce 
Přibice, která poskytla fi nance na nákup stolů, židlí a dal-
ších drobností. Také bychom chtěly moc poděkovat  sleč-
ně knihovnici Nikole Neubaerové, která nám poskytla 
zázemí v knihovně ve stávajícím  Family pointu. Prosíme 
ji hlavně o trpělivost a pevné nervy, protože knihy jsou 
pro naše dětičky opravdovým lákadlem.
 Pro koho je klub maminek určený? Hlavně pro všechny 
fajn maminky a jejich děti, které ještě nechodí do školky. 
Zváni jsou i starší sourozenci, tatínci, babičky, dědečci, 

prostě jakýkoliv rodinný příslušník, který má zájem si 
u šálku čaje nebo kávy popovídat s ostatními maminka-
mi, něco nového se dozvědět, anebo si něco pěkného 
vyrobit. Děti si pohrají a seznámí se svými vrstevníky.
Jestli vás klub maminek zaujal, nebo jste jen zvědaví, jak 
to u nás chodí, tak jste srdečně zváni. Scházíme se kaž-

dou středu v 9:30 h v knihovně. Dvakrát do měsíce se 

můžete těšit na různý zajímavý program.

Závěrem bychom vás rády pozvaly na dětský bazárek, 
který pořádá klub maminek. Bazárek se bude konat 

23. března 2019 od 8:00 do 11:00 h.

Klára Macháčková a Veronika Maršáková

Mužský pěvecký sbor Přibičané zpíval v Libereckém kraji
Dne 23. února 2019 úspěšně reprezen-
toval mužský pěvecký sbor Přibičané 
pod vedením Ing. Václava Procházky 
naši obec na celovečerním vystou-
pení pod názvem „Moravský sklípek“ 
v  obci Slaná u Semil v Libereckém 
kraji. Na této akci jsme vystoupili s 
pásmem lidových písní z Moravského 
Slovácka většinou od neznámých au-
torů. Písně jsme si rozdělili do tří sku-
pin a do každé skupiny jsme zařadili 
12 písní. V první skupině jsme zpívali 
písně o Přibicích a o víně. V druhé sku-
pině to byly písně o lásce a o životě. 
Ve třetí skupině jsme zpívali písně o 
bojích, válkách a sem jsme také zařa-
dili písně známé proto, aby si je s námi 
mohlo zazpívat i obecenstvo, což se 
ukázalo jako prozíravé a  lidé v sále s 
námi opravdu zpívali. Po každé třetí 
písni provedl náš kolega a vinař Vašek 
Valášek s  velkým úspěchem řízenou 

degustaci vzorků vín, které se zúčast-
nili všichni přítomní diváci, kterých 
bylo 120 a degustovalo se celkem 
8 odrůdových vzorků vín. Zařazení 
degustace do průběhu programu se 
setkalo u přítomných diváků s vel-
kým pozitivním ohlasem. Po našem 
vystoupení byla volná zábava v tom, 
že náš kolega a harmonikář Franta 
Valášek vytáhl harmoniku a potom 
už spolu s námi zpívali téměř všichni 
lidé v sále. Konzumovalo se přibické 
víno a veselá zábava trvala od 18.00 h 
do 24.00 h. Vystoupení mužského pě-
veckého sboru Přibičané moderoval 
Ing. Vladimír Koneček. Po celou dobu 
našeho vystoupení i  po něm pano-
vala v  sále velmi příjemná, přátelská 
a veselá nálada a lidé odcházeli domů 
spokojeni a obohaceni o náš morav-
ský folklór s přáním, abychom mezi 
ně přijeli znova.

V současné době připravujeme 
pásmo písní pro vystoupení ve Vr-
bovci u Znojma na akci „Odemyká-
ní Stezky hroznové kozy“. Tato akce 
zaměřená na víno, vinohrady a vi-
nařskou obec je ve Vrbovci velmi 
známá a  má několikaletou tradici. 
Pravidelně se jí zúčastňují stov-
ky návštěvníků z celé republiky. 
Součástí je 5 km pochod průvodu 
účastníků v dobovém oblečení přes 
vesnici a vinohrady s mnoha kultur-
ními zastaveními. Tato akce se koná 
6. dubna 2019 a její program je zve-
řejněn na internetu. 
Dále jsme pozváni na další vystou-
pení, a to na den otevřených sklepů 
v Šakvicích, který se koná 8. červ-
na 2019. 

Manažer mužského 
pěveckého sboru Přibičané 

Ing. Vladimír Koneček

Višinky
Původní název trati Višinky je Obecní stráň. Tento ná-
zev se v písemných pramenech objevuje od počátku 
18.  stol. a nelze vyloučit, že je ještě starší. Stráň míva-
la stepní charakter s malým množstvím keřů a stromů. 
Vzhledem k tomu, že má velmi příkrý sráz, tak se nedala 
příliš zemědělsky využívat a proto sloužila pro pastevec-
tví. Posečená tráva se sušila na seno.
V roce 1895 se postavila železniční trať Vranovice - Po-
hořelice, kvůli které se musel v Stráni vytvořit zářez. Trať 
po překonání Stráně pokračuje po inundačním mostě, 
kterému se říká Petóny, k  Jihlavce a dále k Pohořelicím. 

Předchůdce nynějšího inundačního mostu byl postaven 
v roce 1903 a byl to jeden z prvních železničních železo-
betonových mostů v Rakousku-Uhersku.
Ale zpět k Stráni -  na přelomu 19. a 20. století obec po 
několik roků část Stráně zalesňovala akáty. Sazenice aká-
tů dodávala obci Zemská zemědělská rada zcela zdarma 
a taky někdy přispěla fi nanční částkou na uhrazení nákla-
dů spojené se sázením akátů. 
Dne 2. prosince 1908 byla v Přibicích uspořádána velká 
oslava 60. výročí korunovace Jeho Výsosti císaře a krále 
Rakousko-Uherska Františka Josefa I. O oslavě je v kro-
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nice obecné školy Přibice uvedeno: „Z těch příčin i v naší 
tiché dědince, jež večer před tím památným dnem byly odě-
ny všechny domy, zvláště ale budova školní v roucho slav-
nostní, jsouc vlajícími prapory barev moravskými opatřena 
a hojně osvětlena. V den slavnostní obcovali žáci s učitel-
stvem a veškerým obyvatelstvem Přibickými službami Bo-
žími po nichž v budově školní na staré škole v I. třídě k tomu 
účelu vkusně upravené promluvil o blahodárném působení 
Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. ve prospěch na-
šeho národa a národního školství, správce školství. Aby 
památná tato slavnost neminula se s účelem, učiněna po 
skončení slavnosti na popud správce školy peněžitá sbírka 
v obci. Za peníze vybrané opatřeno 100 višňových stromků, 
které vysázeny na pozemku od obce k tomu účelu věnova-
nému. Až sad vzroste, bude se z výnosu opatřovati chudým 
dětem zdejší školy potřeby školní.“
Višňové stromky byly vysázeny ve Stráni a za čas se jí 
začalo říkat Višinky. Dne 2. března 1930 se v Přibicích 
uskutečnila oslava 80. narozenin prezidenta T. G. Masa-
ryka. Na památku této události byl ve Višinkách založen 

Jubilejní sad p. prezidenta T. G. Masaryka, v kterém byly 
vysázeny třešně a višně. V roce 1932 obecní zastupitel-
stvo povolilo místnímu honebnímu výboru vysázet na 
obecním pozemku ve Višinkách mezi višňovým sadem 
a železnicí třešně. Honební výbor třešně vysázel v roce 
1934 a celkem jich bylo 70 kusů.
Ve výkazu revize lesů obce Přibice ze dne 19. června 
1940 se uvádí:  
p.č. 1292 ( Višinky),  o výměře  7.0002 ha, z toho zalesněno 
jest asi 0.40 ha akátovou  pařezinou asi 2 roky starou o za-
kmenění 0.9.
p.č.1293, (u inundačního mostu) pastvina, jest zalesněna 
akátovou pařezinou asi 5 roků starou a zakmenění 0.9, ve 
výměře 1.0035 ha.
V roce 1976  je v Pamětní knize Přibic uvedeno: „Stráň 
nad tratí se vlivem člověka mění z višňového sadu („Viši-
nek“), na stráň s chatami a zahrádkami. Divoká příroda 
mizí a nahrazuje se přírodou kultivovanou.“  V této době 
Višinky získaly dnešní podobu.

František Veleba ml.

Řopík – vojenský bunkr u železničního mostu na Jihlavce
Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v 
Německu v roce 1933 rozhodla vláda 
Československa o výstavbě stálého 
opevnění hranic státu. Po vzoru Fran-
cie se začaly na klíčových místech 
stavět pevnůstky „vzor 36“. Tyto ob-
jekty ale nevyhovovaly modernímu 
vedení války a tak brzy přistoupilo 
Ředitelství opevňovacích prací k no-
vému, vlastnímu řešení, které dosta-
lo název „vzor 37“.
Podél celé hranice tehdejšího stá-
tu bylo vystavěno tisíce pevnůstek 
a též mnoho objektů těžkého opev-
nění. V roce 1938 však byly bohužel 
díky Mnichovské dohodě, kdy nám 
bylo nařízeno odstoupit pohraničí 
Německu, opuštěny bez boje. Na již-
ní Moravě se začalo budovat pásmo 
obrany až v roce 1938, po obsazení 
Rakouska nacisty. Na důležitých pří-
stupech k Brnu a dalším městům se 
vyskytují až ve třech pásmech. Stej-
ně jako u Prahy, kde byla vybudová-
na tzv. Pražská čára, také před Brnem 
byla plánovaná příčka zachycující 
německé jednotky, které by prolomi-
ly obranu na hranicích. Bohužel se do 
Mnichovské krize podařilo vybudo-
vat jen dva úseky vedoucí od Přibic 
k Bohuticím a pár objektů u Třebíče.

Součástí úseku 15 je i řopík, který si 
blíže představíme.  Nachází se neda-
leko Přibic u železniční tratě do Po-
hořelic. V srpnu 1938 byl postaven 
jako typ D2, což je polovina běžného 
typu A, jakým je například jeho sou-
sed na břehu řeky Jihlavy směrem 
k  Přibicím. Typ D se stavěl na mís-
tech, kde bylo nutné bránit skalní os-
trohy, silnice a také, jako zde, mosty. 
Jeho sousedem byl podobný objekt 
typu D1, který bránil druhou stranu 
mostu a byl po válce zničen. Osádku 
pevnůstky tvořili 4 vojáci obsluhující 
dvě střílny, jednu hlavní, ve které byl 
umístěn kulomet vz. 37 a vedlejší, 
velitelskou, která bránila vchod do 
bunkru. Uvnitř byl osazen i ventilátor 
na výměnu vzduchu a odpovídající 
zásoba munice. Obranu linie znáso-
bovala i řeka Jihlava. V roce 1938 ob-
sadily opevnění jednotky 6. divize, 
která měla velitelství v Pohořelicích 
a též jednotky Stráže obrany státu, 
tvořené četníky, policisty a vojen-
skými posilami. Jak již bylo zmíněno 
výše, k obraně státu již nedošlo. Jinak 
tomu bylo ale v roce 1945. Německá 
armáda zahrnula bývalé čs. opev-
nění do plánu obrany Jižní Moravy 
před postupující Rudou armádou. 

Díky vyhození mostů přes řeku Jih-
lavu do vzduchu byla přibická linie 
důležitým obranným prvkem. To, že 
se u našeho řopíku bojovalo, svědčí 
nejen vstřely blízko hlavní střílny řo-
píku, ale i nálezy ruských nábojnic 
v okolí. Dle některých údajů měla 
obrana trvat skoro až týden. Po vál-
ce byl objekt reaktivován a doplněn 
chybějícím vybavením. Nyní se po-
kouší občanské sdružení Četnická 
stanice Bílovice nad Svitavou o uve-
dení objektu do podoby těsně po 
betonáži v roce 1938. 

Josef Šlesinger, 
Četnická stanice Bílovice 

nad Svitavou, občanské sdružení

 Řopík u železničního mostu Řopík u železničního mostu
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna 2019 proběhla 
v  naší obci Tříkrálová sbírka, kterou 
již posedmnácté pořádala Charita 
Česká republika. Jedná se o největší 
dobrovolnickou akci u nás. Koledníci 
se sešli v zasedací místnosti obecní-

ho úřadu, kde jim pan farář Jaroslav 
Sojka požehnal. Po vesnici chodilo 
celkem 10 skupinek – vždy jeden 
dospělý člověk se zapečetěnou po-
kladničkou a děti převlečené za krá-
le. Počasí koledníkům přálo. Letos 

se vybralo celkem 32 435,- Kč, což je 
o 2 138,- Kč více než v loňském roce. 
Charita Česká republika děkuje všem 
dobrovolníkům a dárcům, kteří při-
spěli na pomoc potřebným! 

Eva Oblezarová

Oznámení – inzerce

 Tříkrálová sbírka – koledníci u obecního úřadu Tříkrálová sbírka – koledníci u obecního úřadu Nejmladší koledníček Anežka NekolováNejmladší koledníček Anežka Nekolová

Vážení vlastníci pozemků,
jistě jste již byli informováni o tom, že v současné době probí-
há dokončení Komplexních pozemkových úprav v KÚ Přibi-
ce. Všechny nájemní a pachtovní smlouvy, uzavřené před do-
končením a schválením těchto úprav, tak pozbydou platnosti.
Obracíme se na Vás s nabídkou propachtování pozemků 
ve Vašem vlastnictví a nabízíme Vám uzavření nové pach-
tovní smlouvy s naší společností.
Společnost SUIGAL CZ s.r.o. patří od roku 2015 pod Země-
dělské družstvo Hrotovice, družstvo, stabilní a dobře hos-
podařící zemědělský podnik v kraji Vysočina a dobré jméno 
si stále více získává i u Vás, na jižní Moravě. Pokud se tedy roz-
hodnete poskytnout svoji půdu do užívání právě naší společ-
nosti, budete mít jistotu pravidelného vyplácení pachtovné-
ho a Vaše půda bude u nás v dobrých rukou. Od 1. října 2018 
navíc zvyšujeme pachtovné na částku 5 000,- Kč/ha.
V případě zájmu poskytnout Vaše pozemky do pachtu se na 
nás můžete obrátit prostřednictvím emailové adresy novot-
na@zdhrotovice.cz nebo na telefonní číslo 775 559 030 či 
775 559 002.

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
SUIGAL CZ s.r.o.



Jubilant Jan Páviš – 90 let

13. dubna 2019

Stárkovský sběr železa 

13. a 14. dubna 2019

Výstava o 2. světové válce v Přibicích

26. dubna 2019 

Beseda u cimbálu

30. dubna 2019 

Pálení čarodějnic  

4. května 2019 
Jarní jarmark

12. května 2019 
Den matek

25. května 2019 
Výstava vín

1. června 2019 

Dětský den 
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Společenská rubrika za období  

1.12.2018 - 5.3.2019

Životní jubilea:
Marie Pávišová  94
Květoslava Dupalová 80
Ján Páviš  90
Vlastimil Špaček 70
Růžena Koubková 80
Marie Hranická  91
Josef Eff enberger 70

Narodili se
Marisa Křížová

Plánované akce -

jaro 2019

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj bude 21. března úřadovat i v Pohořelicích 

Ve čtvrtek 21. března 2019 bude fi nanční úřad úřadovat mimořádně i v Pohořelicích na městském 
úřadě od 8:30 do 16 hodin, kde bude vybírat přiznání k dani z příjmů. 

Vážení občané,
jsme zemědělská společnost PRO-AGRO-SLUŽBY s.r.o., 
která se z  větší části snaží vracet organickou hmotu do 
půdy. Nejsme zastánci drancování půdy, která se pak stá-
vá erozní, neúrodnou měsíční krajinou. Máme zájem ob-
hospodařovat ve Vaší obci i v sousedních katastrech půdu, 
proto Vás oslovujeme prostřednictvím místního zpravo-
daje. Nabízíme Vám pachtovné ve výši 2 000,- - 6 400,- 

Kč/ha, dle bonity pozemku. V případě Vašeho zájmu nás 
kontaktujte na tel.: 777  593  780 i SMS nebo na e-mail: 
p-a-sluzby@seznam.cz

PRO-AGRO-SLUŽBY s.r.o.

Tel.: 777 593 780

E-mail: p-a-sluzby@seznam.cz

Vážení spoluobčané, sousedé,
jsem soukromý zemědělec Hugo Šilberský ml, který již 20 let 
obhospodařuje půdu v  naší obci a v  sousedních katastrech. 
Od některých z Vás jsem získal již důvěru k obhospodařování 
Vašich pozemků. Chtěl bych Vám prostřednictvím Přibického 
zpravodaje nabídnout výnosnější pacht (nájem) za Vaše 
pole, louku, sad i vinici. Bez toho, abyste museli své pozemky 
prodávat a neodkázat Vašim dětem právě to, co odkázali Vám 
Vaši předci! Jsem schopen Vám nabídnout 2 000,- - 6 500,- Kč/

ha dle bonity půdy. Prosím kontaktujte mě na tel.: 776 385 938 

i SMS nebo na e-mail: verubaru@seznam.cz. Nezávazně Vám 
zdarma zpracuji nabídku výše pachtu.

Hugo Šilberský ml.

Tel.: 776 385 938

E-mail.: verubaru@seznam.cz

Vážení občané,
jsme společnost Agroproduct s.r.o. se sídlem v Ivani. Zabýváme se zemědělskou výrobou. Máme zájem obhospodařovat 
Vaši půdu a nabídnout Vám zajímavý pacht (nájem). Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme na tel. čísle: 731 113 155 i SMS 

nebo na e-mailu: agroproduct@iol.cz

Ing. Václav Koubek, Agroproduct s.r.o. Ivaň


