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Slovo starosty
Vážení občané, už jen pár dní nám zbývá do vánoč-
ních svátků a  zanedlouho se rozloučíme s  rokem 
2019. V tomto zpravodaji se dozvíte informace o ak-
cích od letošního podzimu. Povedlo se opět rozšířit 
o  další části síť obecních chodníků. Nad obecním 
úřadem a u „Žabiňáku“ se podařilo vyměnit 2 úseky 
starého vodovodu za nový. Hotová je i cyklostezka 
do Vranovic. Zvýšil se počet parkovacích míst u kos-
tela, provedlo se spoustu jednotlivých oprav komu-
nikací a v úseku od úřadu k hasičce je povrch zcela 
nový. Ve spolupráci se Základní a mateřskou školou 
Přibice a širokou veřejností se vysadily desítky stro-
mů po obci. Dokončila se rekonstrukce kříže u kos-
tela. Zmodernizovala se i  školní kuchyně. A  nejen 
o tom, ale i o dalším bude tento zpravodaj. 

Váš starosta 
Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Vedení obce přeje všem občanům Vedení obce přeje všem občanům 

klidné a radostné prožití vánočních klidné a radostné prožití vánočních 

svátků v kruhu svých nejbližšíchsvátků v kruhu svých nejbližších

 a do nového roku pevné zdraví,  a do nového roku pevné zdraví, 

hodně štěstí, sil a pohody.hodně štěstí, sil a pohody. 
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Informace z obecního úřadu
Adventní jarmark a rozsvícení 

vánočního stromu
V  sobotu 30. listopadu se konal tra-
diční adventní jarmark a  rozsvícení 
vánočního stromu. Odpoledne si lidé 
mohli přijít nakoupit adventní věneč-
ky, svícny, jmelí, krásně zdobené per-
níčky, různé pečivo, bižuterii, ozdoby, 

kalendáře apod. a  ochutnat výborný 
svařák. Děti z MŠ a ZŠ měly připrave-
né pásmo říkanek a písniček. Vánoční 
strom se rozsvítil, až děti třikrát zvo-
laly: „Stromečku, rozsviť se!“Také byl 
otevřený obecní sklípek, kde se moh-
lo ochutnat a  zakoupit dobré víno 
z Vinařství Koubek Přibice.

Sklípek, kostel a cedrySklípek, kostel a cedry

Účinkující dětiÚčinkující děti Cypřiše u kostelaCypřiše u kostela

Hojná účast na jarmarkuHojná účast na jarmarku Malované perníčkyMalované perníčky

Stánek s adventními věnečkyStánek s adventními věnečky
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Zamyšlení: Jak to bude s poštou

v Přibicích do budoucna?
Přibická pošta podle strategie vedení tohoto pod-
niku není na seznamu pošt, které nelze zrušit nebo 
přemístit do jiného města. Vedení obce řešilo s  ve-
dením České pošty stížnosti na problém s  doručo-
váním písemností, které jsou prioritně doručovány 
motorizovanou jednotkou z  Pohořelic, která spíše 
rozváží jen výzvy k  vyzvednutí zásilky, na kterých je 
napsáno: „Již dnes k vyzvednutí na poště v Přibicích“. 
Bohužel se tyto písemnosti sváží zpět do Pohořelic 
a vedoucí pošty v Přibicích neprávem schytává kriti-
ku od občanů, když si písemnost přijdou téhož dne 
vyzvednout do Přibic a  dopisy tam nejsou. Listovní 
zásilky se na přibickou poštu dostávají nejdříve v ná-
sledujících dnech. Česká pošta má oddělené zvlášť 
dvě služby, a to poštovní služby na pobočce a zvlášť 
doručování listovních zásilek po domácnostech. Přes-
tože dříve toto zvládala místní poštovní doručova-
telka, která všechny zná a  ví, na které okno zaťukat, 
byla tato služba zvlášť oddělena. Důvodem měla být 
úspora nákladů. Auto s  dvěma doručovateli zvládne 
údajně více obcí. To, že mnoho zásilek nedoručí a jen 
rozdají výzvy, se už ale neřeší. Nyní do Přibic denně 
dojíždí nejméně 4 poštovní auta, která takto objíždí 
celý region (ale ty asi dostali zadarmo a  jezdí určitě 
na vzduch nebo vodu, tak to asi vyjde levněji a ekolo-
gičtěji). Všeobecná politika České pošty, ať už finanč-
ní nebo manažerská, dovedla naši vedoucí pošty paní 
Fickovou až k  podání výpovědi. V  obci se následně 
zvedla vlna podpory pro naši paní vedoucí. Starosta 
obce uspořádal v listopadu v Přibicích jednání přímo 
s ředitelem doručovací a účelové sítě České pošty pro 
Jižní Moravu. Následně 4. prosince bylo na obecním 
úřadě v Přibicích jednání i s vedoucím týmu optimali-
zace a rozvoje poštovních služeb. Oba tvrdili, že tyto 
služby podle jejich strategie nelze sloučit. Navrhli 
obci, aby poštu v Přibicích provozovala obec Přibice 
v rámci programu Pošta Partner, tak jak to postupně 
zavádí v jiných obcích. Na jednu stranu bychom moh-
li ovlivnit provoz pobočky, ale na druhou stranu nám 
ani jeden z nich nezaručí, že v této službě bude dosud 
problémové doručování listovních zásilek převedeno 
také pod obec. První finanční analýzy jasně vykazují 
požadavky na doplácení z obecního rozpočtu nejmé-
ně kolem 200.000 Kč ročně. Na závěr se hodí přísloví: 
„A teď babo raď“. Co bude dál? Vedení obce vyčkává 
na novou strategii České pošty, která napoví. Pokud 
by obec měla vynakládat veřejné prostředky na za-
bezpečení poštovních služeb v obci, bude za to žádat 
spolupráci ze strany pošty na vytvoření podmínek na 
rychlé a  bezproblémové doručování listovních zási-
lek. To, že by se měla pošta v Přibicích úplně zrušit, je 
pro nás nepřípustné a není na pořadu dne.

Opravy silnicOpravy silnic

Výkop pro nový vodovod u „Žabiňáku“Výkop pro nový vodovod u „Žabiňáku“

Výkop pro nový vodovod u „Žabiňáku“Výkop pro nový vodovod u „Žabiňáku“
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Daňové přiznání
Pozemkové úpravy mimo zastavěné 
území obce byly dokončeny letos 
na jaře. Všech vlastníků půdy se tak 
týká povinnost z  důvodu nových 
parcelních čísel podat daňové při-
znání k  dani z  nemovitosti. Daňové 
přiznání se podává po ukončení ka-
lendářního roku u  fi nančního úřadu 
pro Jihomoravský kraj – pracoviště 
Brno-venkov – Brno, Příkop 8. Termín 
pro podání je do 31. ledna 2020. Již 
nyní si můžete formuláře vyzved-
nout i na obecním úřadě. Pokud jste 
prováděli v roce 2019 nějaké prode-
je, nákupy, směny nebo jiné převody 
polností, doporučujeme se osobně 
zastavit na pracovišti fi nančního úřa-
du. V případě, že jste nic neprodávali 
a  nekupovali, můžete se stavit na 
obecním úřadě. S  sebou si vezměte 
„Rozhodnutí“ Státního pozemkové-
ho úřadu, které občanům přicházelo 
zpravidla v dubnu nebo v květnu le-
tošního roku. Jedná se o rozhodnutí 
o  schválení komplexních pozem-
kových úprav v  katastrálním území 
Přibice a  části katastrálního území 
Ivaň. Právě příloha číslo 1 tohoto roz-
hodnutí obsahuje soupis původních 
parcelních čísel, ke kterým pozbývá-
te vlastnické právo a zároveň seznam 
nových parcel, které pozemkovou 
úpravou nabýváte. Tato listina v tom-
to případě bude stačit jako podklad 
pro zpracování daňového přiznání, 
které podepíšete a ušetříte si tak ces-
tu do Brna na fi nanční úřad.

Územní plán – stavební pozemky 

a  ochrana zemědělského půdního 

fondu.
Obec v současné době dokončuje po 
spoustě let průtahů změnu územní-
ho plánu. V  této změně jsme mimo 
jiné vyčlenili plochu pro jedno sta-
vební místo o výměře 1000 m2, kte-
ré je soukromého vlastníka, a  jsou 
k němu prakticky přivedeny veškeré 
inženýrské sítě. Každou jednotlivou 
změnu územního plánu posuzuje 
mnoho dotčených orgánů, mezi ni-
miž je i  Odbor životního prostředí 
Krajského úřadu. Tento nám vydal 

nesouhlasné stanovisko k  jakému-
koliv rozšíření ploch určených ke 
stavbě rodinných domů. V  nesou-
hlasném stanovisku se doslova píše: 
„Nově uplatněný požadavek na vyme-
zení návrhové plochy, byť nepatrného 
rozsahu, je v příkrém rozporu s jednou 
ze základních zásad ochrany země-
dělského půdního fondu vyplývající 
z  ustanovení § 4 odstavce 1 zákona 
o ochraně zemědělského půdního fon-
du, tj.: Odnímat zemědělskou půdu jen 
v nezbytném případě. Při projednává-
ní Návrhu územního plánu v září 2012 
bylo mimo jiné uplatněno souhlasné 
stanovisko k devíti plochám k bydlení, 
které v  celkovém součtu vykazují vý-
měru 9,15 ha. Jelikož tyto plochy do-
sud nebyly dlouhodobě využity, nelze 
považovat vymezení nové zastavitelné 
plochy pro bydlení za nezbytný případ 
ve smyslu zákona o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu“.  
Díky zpřísnění podmínek ochrany ze-
mědělského půdního fondu je vyvíjen 
tlak na zmenšení těchto ploch pod 7 
hektarů, které jsou dle pořizovatele 
změny UPO limitní pro naši obec. První 
forma je co nejdříve zastavit rodinný-
mi domy plochy, které jsou určeny k zá-
stavbě. Druhá forma je převést zpět 
pod ochranu zemědělského půdního 
fondu plochy, kde neprobíhá aktuálně 
„řízení stavebního úřadu na zastavění 
rodinnými domy“.  
Zrušení ploch určených k  zástavbě 
RD dojde další změnou územního 
plánu. Bude se týkat většiny ploch 
o výměře nad 3000 m2 bez ohledu na 
počet vlastníků jednotlivých ploch, 
a to bez náhrady. Stavební zákon to-
tiž stanoví v § 102 odst. 3 toto: „Ná-
hrada vlastníkovi nebo oprávněnému 
nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení 
došlo na základě jeho návrhu nebo 
po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti 
územního plánu nebo jeho změny, či 
regulačního plánu nebo jeho změny, 
která zastavění dotčeného pozemku 
umožnila“. Všechny plochy určené 
k zástavbě RD v Přibicích byly vyme-
zeny před více než 5 lety. Zákon má 
za to, že pětiletá lhůta je dostatečná 
pro vyřízení stavebního povolení na 
stavbu RD a pokud v této době neby-

la ani zahájena, vlastník pozemku 
prokázal, že o  stavbu RD na svém 
pozemku zájem nemá. Je tedy na 
místě dát šanci jiným plochám, 
kde by stavba vzniknout mohla. 
Původní plochy určené k zastavění 
tak přejdou pod ochranu zeměděl-
ského půdního fondu. Zároveň nic 
nevylučuje tyto plochy po nějakém 
čase převést zpět pod plochy sta-
vební v případě, že bude oprávněný 
zájem tyto plochy zastavět. V Přibi-
cích tak máme spousty ploch urče-
ných k zastavění stavbami.

Pozemky k pronájmu na „Lůži“
Obec Přibice nabízí pro malopěsti-
tele k pronájmu pozemky na „Lůži“. 
Jedná se o plochu mezi jabloňovým 
sadem a plochou na překládání bio-
odpadu u řeky.

Levné energie – past na seniory
Všichni jsou trvale zásobováni in-
formacemi a  reportážemi o  neka-
lých praktikách „šmejdů“ s  levnými 
energiemi. Přesto se podaří šmej-
dům v Přibicích prakticky vždy uko-
řistit podpis na změnu dodavatele, 
nebo přihlášku do aukce energií, 
případně plnou moc k obojímu. Jak 
je toto možné? Obec má nařízení 
o  zákazu podomního prodeje, ten 
však šmejdi nerespektují. Lidé se 
často nechají nachytat na tyto věty:
„Vy máte nárok na nižší cenu“. „Neo-
deslali jste k potvrzení pokračování 
smlouvy a  musíte to hned pode-
psat, jinak vás odpojíme“.  
Před jakýmkoliv podpisem si vždy 
dopřejte dostatek času na rozmyšle-
nou, a to alespoň do druhého dne!
Seriózní dodavatelé neuzavírají 
smlouvy prostřednictvím podomní-
ho prodeje!!!

Stočné
Z  důvodu navyšování nákladů na 
provoz čistírny odpadních vod je 
nutno aktualizovat cenu stočného. 
Náklady jsou navyšovány také kvůli 
nutným opravám a  údržbě zařízení 
z  důvodu odstraňování škod vznik-
lých vlhčenými ubrousky. Kalkulaci 
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cen pro nás připravila fi rma Lanak, kte-
rá provádí administraci provozu čis-
tírny odpadních vod. Naposledy byla 
cena stočného aktualizována v  roce 
2016. Aktualizace ceny je realizována 
v  souladu s  podmínkami dotace na 
intenzifi kaci čistírny. Aktuální cena za 
kubík je vč. DPH 34,50 Kč. Nutno bude 
cenu upravit na 39,- Kč. To znamená, 
že při ročním paušálu bude cena na 
místo dosavadních 1.242,- Kč na no-
vých 1.404,- Kč od 1. ledna 2020, což je 
navýšení o 13,50 Kč měsíčně na osobu.

Vodovod nad obecním úřadem
Ve spolupráci s  VaK Břeclav se po-
dařilo vyměnit problematický úsek 
vodovodu od obecního úřadu ke 
škole za nový. Výkopové práce obec 
provedla svépomocí a dodávku ma-
teriálu a  montáž potrubí provedla 
společnost VaK. Do budoucna se tak 
ušetří voda, která v  těchto místech 
při poruchách unikala.

Vodovod nad obecním úřademVodovod nad obecním úřadem

Oprava vodovodní přípojky u pošty
Před vchodem na poštu se začaly 
propadat dlaždice a  následně zača-
la vzlínat voda. Obecní pracovníci 
okamžitě dlažbu rozebrali a provedli 
opravu vodovodní přípojky a povrch 
dlažby uvedli do původního stavu.

Cyklostezka do Vranovic
Na podzim byla dokončena i posled-
ní asfaltová vrstva cyklostezky do 
Vranovic od posledního domu v Při-
bicích. Od této chvíle se po dlouhých 
letech čekání dostanou chodci i cyk-
listé bezpečně z Přibic do Vranovic.

Parkoviště u kostelaParkoviště u kostela

Asfaltové zálivky hlavní ulice 

a opravy výtluků po obci
Některá místa místní komunikace už 
zasloužila opravu. Provedeny byly 
opravy výtluků a také středové prask-
liny v asfaltu. Byly prořezány a opatře-
ny asfaltovou zálivkou tak, aby mohly 
sloužit svému účelu co nejlépe.

Nový asfaltový povrch 

od obecního úřadu k hasičce
Další hotovou akcí je nový asfaltový 
povrch na místní komunikaci od obec-
ního úřadu k hasičce. Dosavadní stav 
komunikace již neumožňoval menší 
opravy, a proto fi rma Strabag položila 
zcela nový asfaltový koberec.   

Chodník od obecního úřadu ke škole
Jedním z požadavků rodičů bylo vy-
budování nového chodníku od obec-
ního úřadu až k zadnímu vchodu do 
školy. Chodník provedli svépomocí 
obecní zaměstnanci.

Pořízení nového pomocníka
Obec pořídila nového pomocníka – 
těžkou profesionální vibrační desku. 
Tato technika nahradila starou vib-
rační desku, která již dosloužila. Toto 
zařízení bude sloužit při budování 
nových chodníků, opravách komu-
nikací nebo na hutnění výkopů a po-
dobně.

Biotop
Pomaličku probíhají průběžně práce 
na ohrázování lokality na budoucí 
biotop na Lůži. Nyní je na řadě odve-
dení a zatrubnění části potoka, který 
pramení ve Žlíbkách.

Parkoviště u kostela
Postupně plníme požadavky občanů 
i stavebního úřadu na rozšíření parko-
vacích míst v  centru obce. Tentokrát 
se dokončilo parkoviště u  kostela. 
Poslední fáze – asfaltový povrch byl 
položen na podzim a již slouží svému 
účelu. Rozšířené parkování tak ocení 
zejména rodiče dětí při návštěvě školy.

Zatrubnění potoka u biotopuZatrubnění potoka u biotopu

Zatrubnění potoka pro budoucí biotopZatrubnění potoka pro budoucí biotop
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Výsadba stromů
V  rámci akce „Naše stromy 2019“ bylo 24. října ve 
spolupráci s veřejností a dětmi ze Základní a Mateř-
ské školy Přibice vysazeno na desítky stromů. Akce 
se realizovala díky dotaci od Jihomoravského kraje. 
Stromy se podařilo vysadit na více místech po obci. 
Jednalo se zejména o lokality ve „Sliníku“, podél hlav-
ní ulice, nad knihovnou nebo třeba u „Žabiňáku“. Vý-
sadba byla doplněna také u lokálky nebo před sběr-
ným dvorem. Dosazena byla lípa, růžovokvětý akát, 
jedlé kaštanovníky, různé druhy cedrů a  cypřišů, 
kvetoucí ibišky, tisy, jinany, jilm a  liquidambar nebo 
tamaryšky. 

Výsadba stromůVýsadba stromů

Pejsci v Přibicích
Každého chovatele pejsků se dotkla novela zákona, 
na základě které je povinnost až na určité výjim-
ky nechat psy očipovat. Obec díky novele musela 
schválit i novou vyhlášku o poplatku ze psů. Aktu-
alizována byla po dlouhých letech i výše poplatku, 
a  to na částku 200 Kč na rok za každého psa. Po-
platek je splatný vždy za příslušný kalendářní rok 
do 31. března. Upozorňujeme také na ohlašovací 
povinnost stanovenou vyhláškou „Poplatník je po-
vinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal star-
ším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 
tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také 
zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, 
jeho ztrátu, darování nebo prodej)“. Chovatelům 
pejsků i  jiných domácích mazlíčků doporučujeme, 
aby například na obojek napsali kontaktní telefon 
na majitele. Obec řeší každou chvíli problémy s na-
lezeným nebo ztraceným psem. Telefon na známce 
nebo obojku velmi pomůže k jeho rychlému návra-
tu domů.

Kroje pro chasu
Díky dotaci ve výši 138.000 Kč od Jihomoravského 
kraje spatřily světlo světa nové přibické kroje pro Při-
bickou chasu. Inspirací pro ně byly motivy paní An-
tonie Pospíšilové, která za svého života namalovala 
spoustu těchto motivů třeba i  na skleničky, koštýře, 
talířky a podobně. Její motivy byly tak jasnou volbou 
pro náš kroj. Dotace pokryla cca 50 % nákladů na je-
jich pořízení. Kroje jsou jak pánské tak dámské. Cha-
su v krojích budete vídat na kulturních akcích nejen 
v obci, ale také jako přespoláky na folklorních akcích 
mimo domov.

Kalhoty pro chasuKalhoty pro chasu Košile pro chasuKošile pro chasu

Nové krojové kalhoty a opasky pro mužáky
Přibické mužáky 
napříště uvidíte 
již s novými kro-
jovými kalhota-
mi a  koženými 
opasky, které 
mají díky dotaci 
od Jihomorav-
ského kraje ve 
výši 50.000 Kč.

kalhoty pro mužákykalhoty pro mužáky

Opasky pro mužákyOpasky pro mužáky
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 Návštěva v Klubu seniorek 
Nečekaná návštěva zachycuje seniorky v  jejich klubu. 
Ženy si v  klubu vyměňují recepty, vzájemně je zkouší 
a vzorky nosí právě na ochutnání do klubu. Vyměňují si 
zkušenosti také v šití a ručních pracích. Přejeme příjem-
nou zábavu.

Klub seniorekKlub seniorek

Klub maminek 
Klub maminek v naší knihovně stále rozšiřuje svou působ-
nost. Maminky organizují bazary oblečení, adventní nebo 
vánoční dílničky a spoustu dalších zajímavých aktivit. 

Bazar oblečení 
Na podzim se konaly v „liďáku“ dva bazary oblečení, akce 
se opakovala díky předchozímu úspěchu. Nového maji-
tele tak našlo spoustu oblečení.

Modernizace školní kuchyně
Obec uvolnila 120.000 Kč na nákup části nového vybave-
ní ve školní kuchyni. Jedná se o novou myčku a sporák. 
Příští rok je v plánu ještě fi nančně podstatně náročnější 
výměna starého konvektomatu.

Bazar v „liďáku“Bazar v „liďáku“

Nová myčka Nová myčka Nový sporákNový sporák

Sportovní den
V sobotu 22. září se uskutečnil již tradiční sportovní den 
na hřišti. Děti se tak mohly vyřádit v soutěžích, které pro 
ně připravili dobrovolníci. Nakonec byl pro všechny při-
praven táborák s  opékáním špekáčků. Velké díky patří 
všem dobrovolníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem po-
díleli na přípravě této akce. 
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 26. 9. 2019
100/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

program dnešního jednání zastupitelstva.
101/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje za-

pisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce 
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu 
Jiřího Prokeše a Ing. Ondřeje Malinovského.

102/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
s účinností od 1. 1. 2020 cenu stočného ve výši 39,- Kč/ 
m3 vč. DPH.

103/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 6/2019. 

104/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
kupní smlouvu na výkup pozemků v k. ú. Přibice p. č. 
3485 o výměře 1.299 m2, p. č. 3974 o výměře 408 m2 

a p. č. 3976 o výměře 115 m2 za cenu 7,- Kč/m2.
105/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

kupní smlouvu na prodeje pozemků p. č. 1712/137 
o výměře 8 m2 a 1712/138 o výměře 7 m2 v k. ú. Přibice 
za cenu 500,- Kč/m2 pro kupujícího xxx. 

106/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kup-
ní smlouvu na prodej pozemků p. č. 1664/74 o výměře 
156 m2, 1664/75 o výměře 150 m2, 1664/76 o výměře 
174 m2 a 1664/77 o výměře 176 m2 v k. ú. Přibice pro:

 1) xxx a  xxx, 691 23 Ivaň 35, za cenu 1.100.000,- Kč.  
S termínem úhrady celé kupní ceny do 30. 11. 2019.

 2) V případě neuhrazení celé částky ve stanovené lhůtě 
druhému žadateli v  pořadí – xxx, s  termínem úhrady 
celé kupní ceny do 31. 3. 2020. 

Mikulášská nadílka
Již tradičně našimi ulicemi 
procházel sv. Mikuláš s andě-
ly a  bandou čertů. Hodným 
dětem přinášel nadílku.

Setkání ročníku 1939
Pravidelně se potkávají vrstevní-
ci z ročníku 1939. Snímek zachycuje 
jejich přátelské posezení.

sv. Mikuláš, andělé a čertisv. Mikuláš, andělé a čerti

Posezení ročníku 1939Posezení ročníku 1939

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.
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107/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1644/10 o vý-
měře 330 m2 v k. ú. Přibice za cenu 2.250,- Kč/m2 vč. 
DPH. Pro žadatele: 

 1) xxx, s  termínem úhrady celé kupní ceny do 31. 12. 
2019, 

 2) v případě neuhrazení celé částky ve stanovené lhůtě 
druhému žadateli v pořadí – xxx, s  termínem úhrady 
celé kupní ceny do 31. 3. 2020.

108/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje pozemku p. č. 3689 o výměře 1211 m2 v k. 
ú. Přibice. 

109/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
směnnou smlouvu na směnu pozemků p. č. 2811 
o  výměře 453 m2 a  1552/7 o  výměře 249 m2 v  k. 
ú. Přibice za soukromé pozemky – zahrádky u byto-
vek, a to p. č. 3237 o výměře 112 m2, 3238 o výmě-
ře 85 m2, 3239 o výměře 97 m2, 3240 o výměře 67 
m2, 3241 o výměře 256 m2, 3242 o výměře 89 m2, 
3243 o výměře 77 m2, 3244 o výměře 96 m2 a část 
komunikace v  JZD p. č. 1080/60 o  výměře 92 m2, 
část potoka p. č. 3905 o výměře 120 m2 a p. č. 3906 
o  výměře 104 m2. Celkem obec směnou pozbyde 
pozemky o celkové výměře 702 m2, na kterých ne-
lze stavět a získá pozemky o celkové výměře 1.195 
m2, a to bez doplatku. 

110/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-

měr prodeje obecních pozemků v k. ú. Ivaň - v kasár-
nách p. č. 480/30 o výměře 76 m2, 480/45 o výměře 99 
m2 a 480/118 o výměře 913 m2.

111/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene č. HO-
014330056352/002 z důvodu zřízení přípojky nízkého 
napětí na Svobodném Hájku. 

112/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
dohodu o ukončení nájemního vztahu na pohostin-
ství v budově lidového domu č. p. 84 v Přibicích s pa-
nem Tomášem Birknerem, jejíž součástí je vyplacení 
zůstatku z investovaných fi nancí ve výši 298.125,- Kč 
ve prospěch dosavadního nájemce. Zůstatek bude 
vyplacen po ukončení nájmu, a to do 31. 1. 2020. 

113/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice stanovuje 
funkci místostarosty jako neuvolněnou.

114/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice volí do funkce 
místostarosty Mgr. Jiřího Netolického, 691 24 Přibice 3.

115/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice stanovuje 
výši odměny pro neuvolněného místostarosty od 1. 
10. 2019 na částku 13.000,- Kč hrubého měsíčně. 

116/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice volí do funk-
ce předsedkyně fi nančního výboru Ilonu Ruinerovou, 
691 24 Přibice 291.

117/9/2019 Zastupitelstvo obce Přibice volí do funk-
ce členky fi nančního výboru Evu Oblezarovou, 691 24 
Přibice 86.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 18. 11. 2019

118/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-
gram dnešního jednání zastupitelstva.

119/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapi-
sovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Při-
bice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ilonu 
Ruinerovou a Věru Fickovou.

120/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o  příspěvku ve věci spolufi nancování sociál-
ních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2020 v částce 
66.184,- Kč s městem Pohořelice. 

121/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vě-
domí závěrečné účty za rok 2018 dobrovolných svazků 
obcí Čistá Jihlava a Cyklistická stezka Brno – Vídeň.

122/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplat-
ku ze psů.

123/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schva-
luje smlouvu o  zřízení věcného břemene č. HO-
014330056924/001.

124/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje pozemku p. č. st. 500/1 o výměře 132 m2 
v k. ú. Přibice.

125/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kup-

ní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1664/121 o výměře 
67 m2 v k. ú. Přibice za cenu 500,- Kč/m2 pro kupující 
XXX a XXX, každý ideální ½.  

126/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kup-
ní smlouvu na prodej pozemku p. č. 3689 o výměře 1211 
m2 v k. ú. Přibice za cenu 54.370,- Kč pro XXX. 

127/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr směny obecních pozemků u kasáren, a to p. č. 3077 
o výměře 759 m2 v k. ú. Přibice a p. č. 2395 o výměře 
1525 m2 v k. ú. Ivaň. 

128/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvalu-
je kupní smlouvu na prodej pozemků v k. ú. Ivaň, a to 
p. č. 480/30 o výměře 76 m2, 480/45 o výměře 99 m2, 
480/118 o výměře 913 m2 za cenu 600,- Kč/m2 pro KO-
VOSOLIL s. r. o., IČO: 29318629, 691 23 Ivaň 331. 

129/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje části pozemku p. č. 1645/1 v k. ú. Přibice.

130/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 7/2019.

131/10/2019 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje sta-
rostu obce Přibice Miroslava Eff enbergera, jako urče-
ného zastupitele pro činnosti spojené se změnou č. 1. 
Územního plánu obce Přibice. 
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Informace ze ZŠ a MŠ
Uplynuly tři měsíce od okamžiku, kdy 
se po prázdninách vrátili žáci do škol-
ních lavic.
Proti minulému roku došlo k  mír-
nému poklesu počtu žáků. Odešlo 
hodně žáků z pátého ročníku a přišlo 
pouze pět prvňáčků, ostatní děti měly 
odklad školní docházky.
Úvodní měsíce byly ve znamení celé 
řady akcí. Ve svém komunitním plánu 
máme akce jak kulturní, společenské, 
osvětové, tak i  vzdělávací. Některé 
jsou pravidelné, každý rok se opa-
kují, některé jednorázové, které vy-
vstaly z potřeb naší obce. Naše škola 
je součástí příspěvkové organizace 
a aktivně se zapojuje do života obce. 
Nesplňujeme jenom výchovnou 
a vzdělávací funkci, ale zároveň se stá-
váme centrem společenského, kultur-
ního a volnočasového života obce.
Tři předešlé měsíce byly ve znamení 
řady akcí: zahájení výuky plavání (2. 
a  3. ročník ZŠ – na plavání jsme zís-
kali dotaci 17.600 Kč), dále dopravní 
výchova v  Pohořelicích, vystoupení 
dravých ptáků ve Vranovicích, pod-
zimní tvoření v MŠ a v družině. Z růz-
ných druhů přírodnin si děti vyráběly 
různé předměty, každý výrobek byl 
jedinečný, děti pustily uzdu své fan-
tazii a všichni si odnášeli domů nejen 
krásné dekorace, ale i dobrou náladu.
Velmi zdařilou akcí byla výsadba stro-
mů ve spolupráci s OÚ. Proběhl pro-
jektový den Děti a  stromy, v  rámci 
oslav celosvětového Dne Země jsme 
zasadili nové stromy.  Strom se dnes 
stává především symbolem ochrany 
životního prostředí. Naši nejmenší 
pak budou za pár let vyprávět ještě 
svým dětem, že zrovna tento strom 
sázeli.
Dále žáci navštívili Planetárium Brno. 
Děti prožily s  hlavní hrdinkou Sárou 
jedinečné dobrodružství na staré mě-
síční základně u Hadleyho brázdy, kde 
před více než 50 lety přistála výprava 
Apollo 15. Nebojácná Sára byla tako-
vým vesmírným Robinsonem Crusoe.  
Spadla na Měsíc a čekala na záchranu 
kosmické lodi. Součástí představení 
byla stručná procházka Sluneční sou-
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Činnost v mateřské škole
Začátek školního roku byl obdobím, 
kdy si děti zvykají ve školce. Zvlášť 
pro nově příchozí děti bývá toto ob-
dobí obtížné. Je potřeba zvyknout si 
na pravidla, na režim, který platí pro 
všechny. Nicméně pravidla je potřeba 
připomínat – základní pravidla se tý-
kají bezpečnosti a chování. Myslíme si, 
že je přirozené a příjemné, když se na 
vesnici navzájem zdravíme, když si do-
kážeme říci o pomoc a když dokážeme 
poděkovat. Protože dokázat poprosit 
může být v životě hodně důležité. Stej-
ně tak jako dokázat přijmout odmítnu-
tí, umět se omluvit. Samozřejmostí by 
mělo být poděkování. Kouzelná slůvka, 
která nás provází, nikoho nic nestojí, 
přitom dokáží zpříjemnit den, život. 
Když přidáme úsměv, pak je hned ve-
seleji. A  to i  přes to, že občas se ještě 
objeví i ve školce slzička (hlavně u těch 
nejmenších), ale už všichni  ví, že rodiče 
přijdou…
V říjnu jsme se těšili na společné tvoře-
ní s rodiči s názvem „Halloween.“ Hod-
ně dětí přišlo přestrojených za různé 
„příšery,“ ale nikdo se nebál a  všichni 
jsme si odpoledne užili. Některé ma-
minky napekly i  dobroty, které vypa-
daly hrůzostrašně – prsty, pavouci, ale 
chutnaly výborně. Děti si mohly s po-
mocí rodičů vyrobit ducha, netopýra, 
dýňový zápich … Domů odcházela 

většina dětí k nepoznání – paní učitelka 
jim vykouzlila na obličej obrázky podle 
jejich přání.
Předškolním dětem začaly v říjnu edu-
kativně stimulační skupiny, kde se děti 
připravují na vstup do školy. Jednou 
za čtrnáct dnů se sejdou předškoláci 
s rodiči a paní učitelkou ze školky. Děti 
pracují za spolupráce rodičů a paní uči-
telky. Domů si odnáší úkoly, které mají 
do další schůzky splnit.
Než půjdou děti k zápisu do první třídy, 
budou mít všech deset lekcí za sebou. 
Rodiče pak budou mít obrázek o tom, 
jak se jejich dětem daří plnit úkoly, mo-
hou srovnat školní zralost svých rato-
lestí s ostatními vrstevníky. Děti si záro-
veň pomalu zvykají na nové prostředí 
– na třídu školy.
V  listopadu přivítala paní učitelka Eva 
Minaříková spolu s  šesticí děvčat ze 
školky a  první třídy naše nové malé 
spoluobčany. Věříme, že se program 
líbil. Děti ze školky dělaly účinkujícím 
publikum v  rámci generální zkoušky. 
Děti dokázaly naslouchat a vystoupení 
ocenily děti vždy potleskem.
Do naší školky přijela paní logopedka 
z Hodonína, která provedla logopedic-
kou intervenci u osmi dětí.
Na základě doporučení paní logo-
pedky budou děti v  péči odborného 
logopeda (ambulance), v  některých 

případech zatím v  péči logopedické 
asistentky ve školce. Příští rok proběh-
ne následná depistáž a zároveň vyšet-
ření dalších dětí.
Na svátek svatého Martina jsme se se-
šli s rodiči a ostatními dětmi v podve-
čer na lampionovém průvodu. Cestou 
na nás čekala podivná stvoření, která 
si připravila pro děti dokonce soutěž 
s odměnou. Na úplný závěr se všichni 
mohli zahřát teplým čajem.
Pak už přichází čas pro děti snad nejmi-
lejší. Těšení se na Vánoce. K tomu patří 
i nacvičování na rozsvícení vánočního 
stromu na návsi. Ale také psaní dopisů 
Ježíškovi, vyrábění ve školce i  v  rámci 
odpoledního tvoření s  rodiči. Pro děti 
je čas do Vánoc neskutečně dlouhý 
a pro dospělé zase utíká jako voda. Ale 
všichni si přejeme vidět pod stromeč-
kem rozzářené dětské oči, dojetí, spo-
kojenost, pohodu, štěstí, radost. To vše 
přejeme všem lidem a do nového roku 
jen to dobré! 

Učitelky MŠ

stavou. V měsíci listopadu proběhl ve 
škole školní turnaj ve vybíjené. Celý 
turnaj se obešel bez zranění, nesl se 
v duchu fair play a byl napínavý až do 
konce posledního zápasu. Kdo nehrál, 
povzbuzoval a držel palce svým spo-
lužákům nebo svým favoritům. Všem 
žákům děkujeme za účast a za super 
hru.
K pravidelně opakujícím se již tradič-
ním akcím patří lampionový průvod 
ve spolupráci s  OÚ. Tento průvod se 
nese v duchařském stylu, všechny po-
stavy jsou zahaleny v maskách, pravá 
totožnost některých postav zůstane 
navždy utajena. Lampionový průvod 
končil u sklípku a na závěr byli všichni 
účastníci průvodu pozváni ke společ-
nému občerstvení.

Prosinec je také měsícem tradic, ve 
kterém probíhá mnoho kulturních 
aktivit. Úspěšnou akcí je rozsvícení vá-
nočního stromu. Děti z MŠ i žáci ZŠ si 
připravili zimní pásmo pod vedením 
učitelů zdejší školy. Děti byly rády, že 
jste se na ně přišli podívat. Tímto bych 
chtěla poděkovat učitelům za nácvik 
této akce.
Dne 9. prosince proběhlo vánoční 
tvoření v prostorách MŠ, tvoření je ur-
čeno všem dětem i žákům ZŠ a jejich 
rodičům.
V  naší škole probíhá velké množ-
ství kroužků: keramický, sportovní, 
fl orbal, dovedné ruce, klubík. Od 
října začal nový kroužek – je určen 
zejména chlapcům – polytechnický, 
děkuji všem vedoucím kroužků za 

jejich trpělivost a  ochotu pracovat 
s dětmi.
Co nás čeká? V dubnu proběhne zápis 
do 1. ročníku ZŠ – zápis se uskuteční 
16. dubna 2020, dále 7. května 2020 
proběhne zápis k předškolnímu vzdě-
lávání (zápis do MŠ), v únoru Vás čeká 
karneval, na jaře jarní dílničky apod.
Jen několik dní zbývá do konce roku 
2019.  Ráda bych poděkovala všem, 
kteří nám v naší školní práci nějak po-
mohli a věřím, že se budeme setkávat 
při dalších příležitostech v  roce bu-
doucím.
Za všechny v přibické škole přeji všem 
krásné Vánoce a hodně zdraví v roce 
2020.

 Mgr. Marcela Mrkvicová, 
ředitelka školy
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Vánoce v knihovně
Po roce nám zase pomalu, ale jistě nastává vánoční čas. 
I když z výloh obchodů na nás Vánoce křičí už od října.  
Právě v tento adventní čas bychom si měli uvědomit, že 
Vánoce nejsou jen o  dárcích, o  nekonečných frontách 
v obchodech, o přehnaném úklidu celého domu, a nebo 
o  tom, kdo upeče více druhů cukroví. Měli bychom se 
v tomto vánočním čase spíše zastavit a užívat si tu krás-
nou vánoční atmosféru a být se svými blízkými. Uklidit 
se dá jen to nejnutnější, přece jen uklízíme postupně 
celý rok a  navíc Ježíšek není kontrola z  hygieny.  Co se 
týče cukroví, myslím, že stačí pár druhů, nejlépe ty druhy, 
které máme nejraději. Nikoho přece nebaví jíst vánoční 
cukroví ještě v  únoru. Dárků taky nemusí každý dostat 
hromady, mnohdy potěší i maličkost.
Bezesporu dobrým dárkem je kniha. Když darujete svým 
blízkým knihu, darujete příběh, vědění a  radost. Navíc 
budete mít s obdarovaným další téma, které spolu mů-
žete probírat. Dále je šance, že vám váš blízký po přečtení 
knihu půjčí, to asi třeba s kávovarem nepůjde. A z  ryze 
praktického hlediska je kniha dárek, který vás nijak fi -
nančně nezruinuje, navíc se dobře balí do balicího papí-
ru a je to „tvrdý“ dárek.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny bez rozdílu věku do 

knihovny na vánoční dílničku a malé vánoční posezení, 
které se bude konat 13. prosince 2019 od 16:00 h. Zú-
častnit se mohou i  ti, kteří nejsou v  knihovně registro-
vaní.
Dále bych chtěla popřát všem obyvatelům Přibic krásné 
Vánoce, ať jsou přesně takové, jaké si přejete, a šťastný 
nový rok 2020.

Za místní knihovnu 
Klára Macháčková

Roční výročí Klubu maminek
Rok se s rokem sešel a 17. října Klub maminek v Přibicích 
oslavil rok své existence. Tento rok byl opravdu plný po-
znávání nových přátel jak pro děti, tak pro nás maminky. 
Sama za sebe mohu říci, že je to skvělá příležitost pro čer-
stvé maminky nebo i přistěhované rodiny, jak se tady se-
známit. Rádi přivítáme nové členy, náš „klubík“ je vhodný 
pro děti klidně už od narození až do předškolního věku. 
Za ten rok proběhla spousta tvoření, které si užily hlavně 
děti, ale i maminky. Klub maminek uspořádal dva dětské 
bazárky a jeden pro dospělé. Zorganizovali jsme výlet do 
dětské herny Parkáček Břeclav, který si děti opravdu užily 
a to nejen návštěvou herny, ale i cestou vlakem. Jsme rádi, 
že nám toto vše umožnil pan starosta Ing. Miroslav Eff en-
berger a  poskytl nám zázemí v  místní knihovně, kde se 
scházíme každou středu od 9:30 h. A zároveň bych chtěla 
poděkovat panu starostovi a celé obci za podporu.

Veronika Maršáková   a Klára Macháčková

Klub maminekKlub maminekDěti v Klubu maminek v knihovněDěti v Klubu maminek v knihovně

Klub maminek v knihovněKlub maminek v knihovně
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Rybářský spolek Vranovice
Vranovický rybářský spolek regist-
ruje 701 členů, z toho 79 dětí do 15 
let. Počty členů v  obcích: Vranovi-
ce 179, Velké Němčice 111, Křepice 
63, Uherčice 62, Žabčice 44, další 
jsou i  ze vzdálenějších obcí. Letošní 
kroužek ve Vranovicích navštěvu-
je 15 nových dětí. Další kroužky dle 
zájmu jsou ve Velkých Němčicích 
a  Křepicích. Výroční členská schůze 
se konala poslední neděli v  březnu. 
Důležitým bodem programu byly 
volby. Statutárními zástupci jsou 
nadále předseda Zdeněk Škňouřil 
a  jednatel Luboš Mrkvica. Hospodá-
řem zůstává se svou odborností z ry-
bářské školy Ing. Petr Dvořáček. Dále 
se výbor omladil o  nové dva členy 
výboru, Radka Malého a  Petra Dvo-
řáčka ml. Výroční schůze seznámila 
zúčastněné členy s  hospodařením 
na svěřených revírech, účetní uzávěr-
kou, rozpočtem na rok 2020, zprávou 
jednatele, zprávou předsedy KRK 
a nakonec se v diskusi řešilo několik 
záležitostí, například omezení úlov-
ků na místních vodách. Nelze opo-
menout účast na výročních schůzích, 
která nepřekročí 10 % řádných členů. 
Sice nemají povinnost se zúčastnit, 
nicméně jednou za rok by se mohli 
zajímat o to, co se ve spolku děje a co 
se plánuje. V červnu se na Stříbrňáku 
pořádaly tradiční rybářské závody za 

maximální účasti závodníků. V sobo-
tu lovilo 122 dospěláků a v neděli 96 
dětí, celkem za oba dny se nachytalo 
143 kaprů, 26 cejnů, 8 línů, 3 úhoři, 2 
štiky a 15 ostatních druhů ryb. Za do-
spělé se umístili: 1. místo Reim Mar-
tin, 2. místo Kocman Tomáš, 3. místo 
Ludín Pavel, 4 místo Picmaus Michal, 
5. místo Staňko Michal. Vítězové si 
odnesli ceny za 25.000 Kč. Děti zvítě-
zily všechny, ale těmi nejúspěšnější-
mi lovci byli: 1. místo Smetana Petr, 
2. místo Dreveňák David a  3. místo 
Škamradová  Helenka. V říjnu se ko-
nal IX. sjezd MRS (jednou za 4 roky), 
kde se schvalovaly návrhy změn sta-
nov a bližších podmínek rybářského 
práva (rybářský řád). Toto jednání 
probíhalo za účasti delegátů 102 
organizací z  celé jižní Moravy, kteří 
zastupovali asi 70 000 členů. A co se 
nejdůležitějšího změnilo? Asi největ-
ší změnou je od roku 2020 zrušení 
brigádnické povinnosti na návrh br-
něnského spolku. Zástupci našeho 
spolku byli proti zrušení, ale návrh 
byl schválen s rozdílem vice jak 5 000 
hlasů. Další velkou změnou byl ná-
vrh na navýšení členského příspěv-
ku, a  to o 800 Kč pro všechny členy 
mimo mládeže do 15 let a člena, kte-
rý si na daný rok nezaplatí povolenku 
k lovu. To znamená, že budou tři dru-
hy členství. Mládež do 15 let 200 Kč, 

tzv. udržovací členství bez povolenky 
450 Kč. V případě, že se člen po úhra-
dě udržovacího členského příspěvku 
v  daném roce rozhodne si povolen-
ku pořídit, je povinen dále uhradit 
plný členský příspěvek ve výši 1.250 
Kč a členství s plánovaným nákupem 
povolenky na příslušný rok 1.250 Kč. 
Samozřejmě naši delegáti s návrhem 
nesouhlasili, nicméně návrh na navý-
šení byl schválen. V září byly zahájeny 
práce na odbahnění a  zprůtočnění 
výtažníku za chatou, bude využíván 
k odchovu lína a pro kroužek rybář-
ské mládeže. Z    povinnosti k  našim 
svěřeným revírům: Svratka 1, Svratka 
1A a Svratka 1M je celková zarybňo-
vací povinnost 360.000 Kč. Prostřed-
ky na zarybnění získáváme z prode-
je povolenek a  částečně z  vlastního 
rybochovu.  V  polovině roku se na 
výborové schůzi schválilo obnovení 
rybářského plesu po 27 letech. Tímto 
zveme rybáře i nerybáře na ples, kte-
rý se uskuteční ve Velkých Němčicích 
dne 4. ledna 2020. K tanci a poslechu 
bude hrát dechová hudba Túfaranka 
ze Šakvic, připravíme pestré občers-
tvení a bohatou tombolu. Doufáme, 
že se tato kulturní událost vydaří 
a stane se pravidelně pořádanou akcí 
spolku a příště to bude určitě ve Vra-
novicích.

Luboš Mrkvica, jednatel

Z farnosti

Kříž u kostela
Jeho předchůdcem byl dřevěný kříž, 
o kterém je ve farní kronice uvede-
no: „U  kostela je dřevěný kříž vyře-
závaný roku 1825.“  Tento kříž stával 
naproti sakristie na okraji hřbitova. 
V roce 1862 byl tento kříž přestěho-
vaný na rozcestí cest, kde jsou dnes 
bývalá kasárna V. Ú. 4350 Vranovice. 
Důvodem přestěhování kříže bylo 
postavení nového kříže u  kostela. 
V  Pamětní knize Přibic je uvedeno: 
„V  tomto roce byl na povzbuzení 
zde přítomného velebného pána 

farního administrátora Františka 
Čermáka u  kostela nový kamenný 
sv. kříž postaven. Kříž tento postavil 
z  Brna p. Müller, kamene řezbář, za 
363 zl.. A  byly uhrazeny takto: 136 
zl. z  obecní kasy a  zbývající část-
ka sbírkou v  obci. Druhý nový kříž 
v poli k Židlochovicím (pozn. za are-
álem bývalého  JZD) byl na útraty 
manželů Jakuba a  Františky Mac-
kových ½ láníků z č.p. 94 postaven. 
Oba kříže byly dne 22. října 1862 od 
nejdůstojnějšího p. děkana Ludvíka 
Tidla  (pozn. děkan židlochovický) 

slavným způsobem posvěceny. Po 
posvěcení křížů bylo od něho kázá-
ní drženo a  pak slavné služby Boží. 
K  správě kříže u  kostela jest obec 
zavázána.“
Přednosta obce Jakub Macek, I. rad-
ní Matěj Nermut, II. radní Josef Ho-
ráček a výborníci: Matěj Koubek, Jiří 
Koubek, Josef Procházka, František 
Černý, Matěj Nermut, Václav Horá-
ček, Matěj Celnar, Dominik Hamer-
ník, Josef Horáček a  Josef Koubek 
dne 6. října 1862 podepsali smlou-
vu, v  které se uvádí: „My nížepsaní 
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představení a spolu výbor obce Při-
bické vyjadřuje tímto, že jsme bě-
žícího roku léta Páně 1862 nechali 
nový kamenný kříž u  Přibického 
chrámu Páně postaviti a  zavazu-
jeme se, že obec Přibická povinna 
bude tento kříž vždycky v dobrém 
stavu udržovati a  kdyby toho je-
denkráte potřebí bylo, opět nový 
kříž na tom samém místě na obecní 
útraty nechat postaviti.“
V srpnu 1927 se uskutečnila oprava 
kříže, kterou zaplatila rodina Au-
jezdských. Na památku Františka 
Aujezdského, který se v tomto roce 
zabil pádem z patra stodoly. V roce 
1988 opravu kříže zaplatila farnost 
a  v  roce 1989 farnost zaplatila vy-
čištění a pozlacení kříže.
Samotný památník se tedy 157 let 
od svého postavení dočkal velké 
rekonstrukce. Rozpadající se vrch-
ní části kříže hrozilo v  důsledku 
těžké dopravy v  jeho blízkosti zří-
cením. Proto muselo dojít k odstra-
nění vrchního kamenného kříže. 
Po jeho odstranění provedla od-
borná kamenická a  restaurátorská 
fi rma Nečesal vybroušení památ-
níku, přesekání stávajících nápisů 
písmem švabach. Veškeré plochy 
byly opatřeny podkladovým nátě-
rem Mixton. Nápisy jsou vyzlace-
ny 24karátovým zlatem. Památník 
byl přespárován a  následně došlo 
k  celkové impregnaci mramorové-
ho památníku. Horní část památ-
níku se podle očekávání rozpadla 
již při demontáži na několik kusů, 
a proto bylo nutné celou horní část 
vyrobit zcela novou. Kristovo tělo 
z původního památníku je uloženo 
na půdě kostela. Při opravě se řešily 
dvě varianty - první variantou bylo 
nechat zhotovit nový žulový kříž. 
Při konzultacích s  restaurátorem 
vyvstal problém se zajištěním stej-
ného odstínu žuly, a nejen z tohoto 
důvodu bylo nakonec rozhodnuto, 
že kříž bude vyroben celý z  kovu. 
Tato varianta zvítězila i díky tomu, 
že náš přibický občan pan Pavel 
Valášek je jedním z nejšikovnějších 
a  nejuznávanějších uměleckých 
kovářů v širokém okolí. Proto jsme 

se rozhodli, že právě jeho práce 
bude krášlit naši obec, stejně jako již 
nyní krášlí různá náměstí a  veřejná 
prostranství u  nás i  v  zahraničí. To, 
jestli bylo naše rozhodnutí správné, 
můžete posoudit sami.   Takové dílo 
pochvalu nepotřebuje, to se chválí 
samo. Celkové náklady na opravu za 
veškeré kamenické, kovářské a  sta-
vební práce činily 120.000 Kč a byly 
v  plné výši uhrazeny z  rozpočtu 
obce.   Vedení obce má za to, že je 
potřeba pečovat o  dědictví našich 
předků, ke kterému patří památníky, 
kříže, kapličky a  Boží muka, a  pro-
to každoročně investuje do jejich 
oprav. V  neděli 24. listopadu, kdy 
byla slavnost Ježíše Krista Krále, byl 
kříž po mši svaté vysvěcen panem 
děkanem Jaroslavem Svobodou 
z Pohořelic, který ten den sloužil mši 
spolu s  panem farářem Jaroslavem 
Sojkou.

Ing. Miroslav Eff enberger,DiS., 
František Veleba ml.
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Oprava věžičky na kostele
Věžička se opravovala v  loňském 
roce, kdy většina nákladů byla pokry-
ta z dotace ministerstva kultury a do-
tace od obce. Výměna žaluziových 
okenic ale nebyla tehdy provedena 
z důvodu nedostatku fi nancí  a času. 
Z hlediska funkce střechy nejsou oke-
nice nezbytné, proto nebyly dočasně 
instalovány ani dřevěné původní 
žaluzie, které již byly na konci život-
nosti. V letošním roce došlo k výrobě 
replik a jejich instalaci na sanktusní-
kovou věž. Celkově nás nová výroba 
a osazení 4 žaluziových okenic stála 
58.000 Kč a vše bylo uhrazeno z far-
ních sbírek, letos žádná dotace ne-
byla. Celou věžičku opravovala fi rma 
STŘECHY – 1. Slezská s. r. o. Dokonče-
na byla 13. listopadu 2019.
A  ještě něco z  historie: V  roce 1920 
Václav Vondrák a jeho žena Anastázie 
(roz. Sprincová) pořídili tento zvon za 
částku 1.500 Kč (ceny jsou z té doby 
a dnes by to bylo asi 10× více) ve zvo-

nařské dílně Hillara v  Brně. Zároveň 
obec pořídila provaz ze zvonu do 
sakristie za částku 200 Kč. Zvon byl 
vysvěcen 20. listopadu1920.

P. Jaroslav Sojka, 
František Veleba ml.

Zvon v sanktusníkové věžičceZvon v sanktusníkové věžičce

Vytahování původní věžičky vloni Vytahování původní věžičky vloni 
13.12.201813.12.2018 Václav a Anastázie VondrákoviVáclav a Anastázie Vondrákovi

Poděkování za úrodu
Jako každý rok proběhlo v  našem kostele po-
děkování za úrodu. Letos to bylo 20. října. Paní 
Jana Wagnerová a Šárka Baštánová opět kostel 
nádherně vyzdobily tím, co se na našich zahra-
dách a polích urodilo. K vidění byly krásné kvě-
tiny, ovoce, zelenina, dýně, obilí, dekorace z růz-
ných druhů travin... Při přímluvách děti i dospělí 
přinášeli před oltář krom uvedeného i  např. 
upečené koláče, chléb a víno.        

Eva Oblezarová

Výzdoba pod kazatelnouVýzdoba pod kazatelnou Výzdoba u křtitelniceVýzdoba u křtitelnice
Detail výzdoby Detail výzdoby 
na oltářina oltáři  Výzdoba na oltáři Výzdoba na oltáři

Detail výzdoby na Detail výzdoby na 
obětním stoleobětním stole
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Historie domů č. p. 125 a 127 – dříve dům č. p. 37
V  roce 1883 zanikl Živnostenský 
spolek Včela a  novým nájemcem 
obchodu v tomto domě se stal Jan 
Valášek, který bydlel tam, kde dnes 
bydlí Jan a Olga Fialovi - v dnešním 
č. p. 40. Zanikajícímu živnostenské-
mu spolku Včela uhradil náklady na 
pořízení oken a dveří do obchodu. 
Jan Valášek si v  č. p. 37 chtěl také 
zřídit hospodu, ale to mu obecní 
zastupitelstvo neodsouhlasilo. Jan 
Valášek si v  č. p. 37 pronajal ještě 
jeden chlév a půlku sklepa.
V  roce 1886 je v  účtech obce 
o domu č. p. 37 uvedeno:
 
a) Přední stavba má 17 sáhů délky, 
stěny chatrné z měkkého materiálu 
křidlicí krytá. Náleží z  kupeckého 
krámu a dvouch světnic a z komo-
ry. Jan Valášek platí obci ročně 60zl. 
nájmu.
b) Ve velkém prostranném dvoře je 

obydlí pro obecního pastýře, které 
náleží ze světnice, síně, z  kuchyně 
a  pak ještě z  komory. Světnice má 
dvě okna na dvůr.
c) Sklep užívá polovicu kupec – 
nájemník Jan Valášek a  polovicu 
obecní pastýř.
d) Na dvoře jsou dva chlévy pod 
jednou střechou. Jeden užívá ná-
jemník a jeden obecní pastýř.
Za dvorem jest veliká zahrada, kte-
rou obecní pastýř užívá. Celá stav-
ba se zahradou má cenu 1600zl.
V roce 1888 se Jan Valášek rozhodl 
ukončit pronájem tohoto obchodu.  
Na fotografii je oznámení o prode-
ji obchodu, který otiskla Moravská 
orlice dne 29. dubna 1888. Novým 
nájemcem obchodu se stala Anna 
Rechová, roz. Nermutová z  Přibic. 
Ta také chtěla v  tomto domě, kro-
mě obchodu provozovat  hospodu, 
ale opět s  tím obecní zastupitel-

stvo nesouhlasilo. V  roce 1889 si 
podal žádost o pronájem obchodu 
bratr Anny Rechové František Ner-
mut, ale obecní zastupitelstvo se 
rozhodlo ponechat pronájem ob-
chodu Anně Rechové.
Od roku 1890 se počet žáků na naší 
dvoutřídní škole pohyboval kolem 
200, a proto c.k. okresní školní rada  
v  Hustopečích nařídila naší obci 
postavit novou školní budovu. 
Dlouho se nemohlo najít vhodné 
místo.  Uvažovalo se, že se ško-
la postaví právě na místě č. p. 37. 
Potom se vedla neúspěšná jedná-
ní s  Františkem Pregetem o  koupi 
jeho domu, který má dnes č. p. 76.  
V roce 1895 c.k. školní rada  v Hus-
topečích  souhlasila s  rozšířením  
dvoutřídní školy na trojtřídní, ale 
s tím, že se musí co nejdříve posta-
vit nová škola.
V roce 1896 zemřel Jan Malý a dě-

Sportovní rubrika
Vážení příznivci přibické kopané,
rádi bychom se v  probíhajícím předvánočním shonu 
ohlédli nad uplynulou podzimní částí sezóny 2019, kde 
se oběma našim mužským týmům dařilo se střídavými 
úspěchy.
Obě mužstva skončila svorně po podzimní části na os-
mém místě ve svých soutěžích. Mužstvo A s konečnou 
bilancí 5 vyhraných, 6 ztracených a 2 smírnými utkání-
mi s celkovým počtem 17 bodů.
Mužstvo B sbíralo pouze výhry nebo porážky v celko-
vém poměru 5 ku 6 a celkovým počtem 15 bodů. Všem 
našim sportovcům patří díky za předvedené výkony 
a  pevně věříme, že v  jarní části budeme svědky ještě 
lepších výkonů a vysokého bodového přídělu.
Všem fanouškům, kteří nás podporují, srdečně děkuje-
me.

V jarní části přípravy čekají A mužstvo přátelské zápasy 
v termínech 14. února, 21. února, 28. února a 6. března 
2020.

  Na podzim pokračovala i  činnost výboru TJ Přibice, 
kdy jsme se vlastními silami, ale i s významnou pomo-
cí obce Přibice věnovali dalšímu zlepšování zázemí pro 
naše sportovce.
Mezi hlavní akce patřila bezesporu instalace prakticky 
nových závlah a  související instalace retenční nádrže 
s nutnou prořezávkou stromů. Vše bylo provedeno díky 
dotaci z Jihomoravského kraje a z obce Přibice.
Všem, kteří se na těchto i ostatních brigádách podíleli, 
děkujeme.
 
Závěrem nám dovolte všechny Vás pozvat na výroč-
ní schůzi s  ohlédnutím za uplynulým rokem, která se 
nově bude konat na hřišti TJ Přibice dne 22. února 2020 
v 15:00 h.
Rádi bychom Vám touto cestou popřáli mnoho zdraví, 
štěstí a pevných nervů do nadcházejících dnů před pří-
chodem nejkrásnějších svátků v roce.
 

Výbor Tělovýchovné jednoty Přibice z. s.
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Cukrářství Eva Jadlovcová Cukrářství Eva Jadlovcová 

rozšiřuje svou nabídku o sweetbary 

na Vaši oslavu nebo fi remní akci.

Kontakt: Eva Jadlovcová, Přibice 149

Tel.: +420 777  947 220

E-mail: jadlocz@seznam.cz

dicem se stal jeho synovec Ferdi-
nand Malý. S ním se obec dohodla 
na odkoupení domu Jana Malého 
pro stavbu nové školní budovy. 
Ferdinand Malý za prodej  domu  
dostal 1.400 zl., dům a  stodolu 
Jana Malého si mohl rozebrat na 
stavební materiál a  také obdržel 
dům č. p. 37.
Poté, když se v roce 1896 stal vlast-
níkem domu č. p. 37 Ferdinand 
Malý, nastalo velké stěhování. 
Anna Rechová  přestěhovala ob-
chod do svého domu, který dnes 
má č. p. 131.
A  obchod poté v  č. p. 37 zcela za-
nikl. Také obecní hospodářská zví-
řata, obecní seno, obecní špitál 
a  obecní pastýř s  rodinou – vše 
bylo přestěhováno na radnici. V le-

tech 1883–1896 byli obecními pas-
týři postupně Josef Cinkuš, Václav 
Sládek (pocházel z Radostic), Fran-
tišek Sládek, Antonín Cinkuš a Jan 
Cinkuš.
Ferdinand Malý dům č. p. 37 pře-
stavěl a  postavil novou stodolu. 
V roce 1897 Ferdinand Malý za 140 
zl. prodal krávu a tuto částku použil 
na založení nadace Jana Malého na 
podporu žáků zdejší školy. Správ-
cem nadace se stala místní školní 
rada. Ta rozhodla, aby se zvýšilo 
jmění nadace, nakoupit státní ob-
ligace za 103.11 zl.
Dne 14. července 1899 si rodina 
Malých připravila na oběd houbo-
vou polévku, ale k jejich smůle byly 
houby jedovaté. Na otravu houba-
mi ještě toho dne zemřela jejich 

dcera Marie, 
dne 16. čer-
vence jejich 
syn Ferdi-
nand a  dne 
18. červen-
ce také otec 
F e r d i n a n d . 
Z  dětí Ferdi-
nanda a  Ju-
liany Malých 
přežil jen 
Rudolf a  Rů-
žena. Ovdovělá Juliana Malá, roz. 
Stöhrová se v listopadu 1899 vdala 
za Františka Rujzla z Přibic. Dům č. 
p. 37 se poté využíval jako země-
dělská usedlost. Tímto bych uza-
vřel vyprávění o tomto domu.

František Veleba ml.
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Svatba na obecním úřadě

V sobotu 23. listopadu 2019 se 
uskutečnila letošní 2. svatba na 
obecním úřadě. Gratulujeme 
novomanželům Klímovým.



27. prosince 2019

Žehnání vín v obecním hostinci

29. prosince 2019

Vánoční koncert DH Šohajka 
v kostele

4. ledna 2020

Tříkrálová sbírka

Paní Marie Pávišová oslavila v prosinci 95 let
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Společenská rubrika za období  

2.9.2019 – 30.11.2019
Plánované akce 

zima 2019

Životní jubilea: věk

Jiřina Říhová 75
Vladimír Koneček 70
Jarmila Lásková 80
František Veleba 70
Růžena Janíčková 75
Jan Koubek 80
Olga Rujzlová 80
Miloslav Černý 70
Jarmila Schimmerlová 91
Marie Pávišová 95

Narodili se:   

Štěpán Harašta
Milan Hnízdil
Daniel Belán
Klára Svobodová
Nela Kremzová
František Sehnalík
Lukáš Chmelík
Valerie Valášková

Navždy nás opustili: 
Marie Kadlecová
Jarmila Krupičková

Paní Marie Pávišová 

oslavila v prosinci 95 let


