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Slovo starosty
Vážení občané, prázdniny máme za sebou a děti již
s jistými opatřeními usedly do školních lavic. Léto začalo chladně a deštivě a přineslo nevídané srážky, které
vygradovaly 26. června průtrží, kdy během půl hodiny
napršelo 60 mm srážek. Tato večerní průtrž byla doprovázena velmi silným krupobitím s až 4cm velkými
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kroupami, které nadělaly spoustu škody nejen na úrodě.
Desítky hasičů pomáhaly s odčerpáváním vody zejména
ze sklepů až do brzkých ranních hodin. Následně se pak
prováděl úklid obce od bahna a naplavenin. Přednostně
se uklízel plac, aby mohly proběhnout sobotní hody.
Váš starosta Ing. Miroslav Effenberger, DiS.
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Informace z obecního úřadu
Během léta se udělala spousta práce
zejména na komunitním centru. Přední část stavby roste každým dnem.
Velké komplikace nadělalo nebývale
obrovské množství srážek na stavbě
společenského sálu, kde po průtrži zůstalo na čerstvě zaizolované podkladní
vrstvě po kolena bahna a vody. Došlo
k utržení části svahu v blízkosti sousední stodoly. Po zásahu hasičů byl přivolán statik, který na části stavby nařídil
do doby zabezpečení svahu přerušit
stavební práce. Následně se zpracovával projekt sanace svahu, na jehož
základě se provedlo jeho hřebíkování
(několikametrové vrty v ploše svahu,
které byly osazeny ocelovými hřeby
a zalité betonem, povrch svahu byl
ocelovými sítěmi propojen s těmito
hřeby a zabetonován). Účet za sanaci
po živelné pohromě tak vyšel na statisíce. Naštěstí je dílo pojištěno. V současné době se celý prostor důkladně
pročišťuje, aby mohla být položena
nová izolace a následně vybetonována základová deska. Nyní je jasné, že
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dojde k časovému posunu termínu výstavby této části stavby, čerpání dotace
na výstavbu však neohrozí. Pravidelně
se na stavbě konají každý čtvrtek kontrolní dny a řeší se veškeré detaily. Po
provedení částí demolic na starém objektu se ukazují různí kostlivci. Například stropy v patře stávajícího „liďáku“
jsou ve stavu, kdy už není rozumné je
opravovat, ale celé se vymění za nové.
Také stávající krovy, které měly původně zůstat a stabilizovat, nakonec bude
nejrozumnější udělat nové také. Nicméně stavba roste jako z vody.

Voda ve Sliníku

Hasiči při odčerpávání

Kroupy

Voda na silnici do Pohořelic

Voda ve Sliníku

Voda v jedné ze zahrad ve Sliníku

Poničená kukuřice na poli
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Jeřáb na stavbě

Voda po červnové průtrži

Voda na místě stavby sálu

Bagrování svahu

Bagrování svahu

Zpevněný svah

Stavební práce pokračují

Stavební práce pokračují

Pohled ze severní strany
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Jaké řešíme nyní dotace?
Aktuálně se z dotací ve výši
20.250.000,- Kč realizuje komunitní
centrum s velkým společenskosportovním sálem. Obci se podařilo navýšit dotaci na výkon veřejných prací
pro letošní rok z původních 540.000,Kč o dalších 270.000,- Kč. Dětské hřiště u fotbalového hřiště se realizovalo
také z dotace cca 447.300,- Kč, a na
opravy komunikací vyřizujeme navýšení několika set tisíc z původních
311.000,- Kč. O dotacích na výkon
státní správy nebo na volby ani nemluvíme, ty už bereme automaticky.
Vedení obce se snaží o zvelebování
obce co nejvíce, a proto jsou rozjeté
další projekty na financování z dotací. U těchto budeme vědět výsledek až za několik měsíců – třeba na
kompostéry nebo asfaltový povrch
cesty do Ivaně. Tento výčet dotací je
jasný.

středků byl projekt tehdy realizován
bez obrubníků, musela obec nechat
provést obrubníky dodatečně. Přestože každý ví, že se obrubníky mají
realizovat před pokládkou asfaltového povrchu, rozhodnutí ministerstva o dotaci zase každého přesvědčí zrealizovat obrubníky dodatečně
a získat zpětné proplacení jak obrubníků, tak i již položeného asfaltového povrchu. Díky tomu obec
využije maximum dotačních peněz.

Kříž před úpravou

Co budeme realizovat
Obecní zaměstnanci pracují na několika místech. Jedná se zejména
o zemní, bourací a úklidové práce na
komunitním centru, opravy a realizace dalších úseků kanalizace, údržby
komunální techniky, úpravy kolem
sportovního a dětského hřiště nebo
údržbové práce na hřbitově. Postupně budou realizovaná parkovací místa podmíněná stavebním povolením
na komunitní centrum v lokalitách
nad komunitním centrem k bývalé
konírně a od dolního obchodu podél
hlavní ulice.

Dokončené akce
Obrubníky kolem silnice
od úřadu k hasičce
Tato akce má svá specifika. Obec
opakovaně žádala o poskytnutí dotace na opravu. Žádosti byly vždy
neúspěšné, proto v loňském roce
provedla obec na své náklady alespoň nový asfaltový povrch. Nicméně na přelomu jara a léta přišla
z ministerstva informace, že i náš
původně neúspěšný projekt bude
nakonec podpořen zpětně. Protože
z důvodu úspory finančních pro-
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Obrubníky

Oprava kříže ve Sliníku
Vedení obce nechává každoročně
opravit nejméně jednu historickou
sakrální stavbu. Desítky let se do
těchto staveb nic neinvestovalo,
a odkazy našich předků považujeme
za důležité zachovávat dalším generacím. Nejinak tomu bylo s 3,5 metru
vysokým křížem na okraji obce ve
směru na Pohořelice. Z archivu našeho občana Františka Veleby víme,
že ve Sliníku byl tento kříž vystavěn
v roce 1910 Františkem a Františkou
Hrozínkovými a 16. května téhož
roku byl vysvěcen. František Hrozínek byl náčelníkem hasičského sboru v Přibicích a také starostou obce
Přibice. Jeho manželka Františka
Hrozínková, roz. Palíšková, byla neteří faráře Turka, který byl v roce 1901
pohřben na přibickém hřbitově.

Kříž po úpravě

Dětské hřiště
u fotbalového hřiště
Díky dotaci z ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 447.300,- Kč bylo realizováno dětské hřiště u fotbalového
hřiště, které nahradilo původní, již zastaralé, dětské hřiště. Na herní ploše
je položen moderní pryžový povrch.
Součástí herní plochy je i poučná tabule nejen pro děti o tom, jak rychle
se příroda vypořádává s jednotlivými
druhy odpadů. Děti tak mají další
a lepší možnost k zábavě.
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Polní cesta na Ivaň

Dětské hřiště před úpravou

Dětské hřiště po úpravě

Z Přibic do Ivaně historicky vedla přímá cesta od hájenky až k současnému hnojišti na hranici katastrů obcí.
Po vybudování JZD byla tato cesta
rozorána a bez ohledu na vlastnické vztahy vedla částečně kolem lesa
přes desítky soukromých pozemků.
V letošním roce se podařilo cestu
vrátit na původní obecní pozemek a
zpětně ji částečně narovnat, tak jako
tomu bylo v minulosti. Díky správné
informaci ve správný čas byl zajištěn
asfaltový recyklát z probíhající opravy hlavní silnice Pohořelice - Mikulov
a s pomocí finišeru byl položen tento
povrch na délce cca 1 km této komunikace. V rozorané části cesty byla z
důvodu zvýšení únosnosti navíc položena štěrková podkladní vrstva.

Obnovená cesta do Ivaně

Dětské hřiště po úpravě

Informační cedule s druhy odpadu

Bagrování cesty do Ivaně

Pokládka povrchu

Kulturní akce
Současná „covidová“ situace s nádechem hysterie kulturním akcím nepřála. Na jaře se nekonalo nic. Těsně před termínem našich hodů došlo k rozvolnění podmínek konání kulturních akcí, které skončilo druhý den po babských
hodech zavedením přísnějších opatření. Na žádné z těchto akcí se nikdo ničím nenakazil, a jediným zdravotním
problémem po obou hodech byla pouze kocovina některých hodovníků.

Tradiční krojované hody
Ve dnech 27. a 28. června se uskutečnily tradiční krojované hody. Hody začaly sobotním zvaním po vesnici
s kapelou. Po oba dny hrála k tanci a poslechu dechová
hudba Dambořanka. Hodový večer se rozjel excelentně díky nebývale hojné účasti přespolních krojovaných
z mnoha obcí, nádhernému počasí a výborné atmosféře. Lidé byli na tyto hody natěšení po několikaměsíčním
kulturním půstu. Za celé hody nespadla ani kapka vody,
což se dlouhé roky nezadařilo.
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

ČÍSLO 31

Stárci pod májkou
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Přespolní chasa
Focení před kostelem

Příprava na hody

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE DNE 25. 5. 2020
179/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
180/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Věru
Fickovou a Václava Valáška.
181/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Polyfunkční centrum Přibice II. 2. část“, kterým se mění stavbyvedoucí. Dodatkem se nemění cena díla.
182/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
výsledek výběrového řízení na akci “Obrubníky v ulici nad obecním úřadem Přibice v rámci stavby opravy místních komunikací Přibice“ a schvaluje uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem Petr Harašta, Přibice 63,
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IČO: 13060899, za cenu 372.600 Kč bez DPH, vč. DPH:
450.846 Kč.
183/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výběrového řízení na akci “Dětské hřiště u hřiště“
a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
s firmou TEWIKO systems s. r. o., IČO: 25472887, za cenu
bez DPH 520.205 Kč. Realizace akce proběhne pouze
v případě, že bude přidělena dotace.
184/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057940/001.
185/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030052010/003.
186/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1843/16 v k. ú. Přibice o výměře 78 m2 za cenu 500,- Kč/m2 pro XXX.
187/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na pořízení pozemku p. č. 4143 o výměře
1.895 m2 za cenu 17,- Kč/m2.
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188/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření 2/2020.
189/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí rozpočtové opatření 1/2020.
190/14/2020 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu finančního výboru.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE DNE 22. 6. 2020
191/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
192/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ilonu
Ruinerovou a Ing. Jozefa Beňuše.
193/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje účetní závěrku obce Přibice za rok 2019.
194/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje závěrečný účet obce Přibice za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Přibice za rok 2019 bez výhrad.
195/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020 pro: Tělovýchovná jednota Přibice, z. s. - 100.000,- Kč na provozní výdaje;
ZO Český svaz včelařů Vranovice, z. s. – ve výši 5000,- Kč
na provozní výdaje;
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace (Domeček) – 3.000,- Kč na provozní výdaje;
Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice, z. s. – 10.000,- Kč
na nákup krmiv a výsadbu;
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Přibice, z. s. – ve výši 70.000,- Kč na spolufinancování ke
krajské dotaci na nákup chladících boxů a 20.000,- Kč na
spolufinancování žehnání vín a přednáškovou činnost;
Mužský pěvecký sbor Přibičané, z. s. – 10.000,- Kč na spolufinancování ke krajské dotaci na pořízení krojových
součástí.
Pokud spolek neobdrží dotaci od Jihomoravského kraje,
nebude projekt spolku spolufinancován ani z prostředků obce Přibice.
196/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku - předzahrádky - p. č.
2200/35 o výměře 88 m2 v k. ú. Přibice za cenu 500,- Kč/m2
pro XXX. Kupující uhradí náklady na zpracování geometrického plánu.
197/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1664/73 o výměře
274 m2 v k. ú. Přibice za cenu 900,- Kč/m2 pro XXX.
198/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej částí pozemku p. č. 4528 v k. ú.
Přibice, a to části označené jako díl „g“ o výměře 33 m2

ČÍSLO 31

Přibice za cenu 50,- Kč/m2 pro XXX, a části označené jako
díl „h“ o výměře 26 m2 pro XXX, za cenu 50,- Kč/m2. Kupující uhradí podíly nákladů na zpracování geometrického plánu.
199/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 3440 o výměře cca 600 m2
v k. ú. Přibice. Žadatel na své náklady nechá provést oddělení pozemku geometrickým plánem tak, aby nově
vzniklá část obecního pozemku byla oddělena hranicí
ve vzdálenosti 3 m od okraje asfaltové komunikace.
200/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr směny obecního pozemku p. č. 2198/10 v k. ú. Přibice pod hlavní silnicí.
201/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování ze dne 10. 3. 2004
vodního díla pro veřejnou potřebu – vodovodu vybudovaného v rámci stavby: „Přibice – novostavby RD, lokalita Svobodný Hájek, dostavba infrastruktury“ (SO 303
– Vodovod) s VaK Břeclav, a.s.
202/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodloužení platby ve výši 100 tis. Kč pro firmu Pískovna
Pohořelice, s. r. o., stanovené usnesením zastupitelstva
č. 178/13/2020, a to do 31. 12. 2020.
203/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu finančního výboru.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE DNE 26. 8. 2020
204/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
205/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Jiřího
Prokeše a Ing. Ondřeje Malinovského.
206/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 1 Programu rozvoje obce. U nezrealizovaných
aktivit v původním Programu rozvoje obce upravuje termín realizace do roku 2023.
207/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření smlouvy na sanaci svahu po živelné pohromě s firmou SVIPP, s. r. o., za cenu do maximální výše 525.909,- Kč
bez DPH.
208/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pokračování v projektu solidárního systému poskytování
sociální péče v rámci ORP Pohořelice s městem Pohořelice a souhlasí s příspěvkem ve výši 66.205,- Kč na rok
2021.
209/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr a uzavření speciální nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3007 v k. ú. Přibice a následný záměr a uzavření smlouvy o převodu pozemku do vlastnictví obce
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Přibice na tento pozemek za účelem cyklostezky s dosavadním vlastníkem ČR (pozemkový úřad).
210/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice mění usnesení
č. 198/15/2020 následovně: Zastupitelstvo obce Přibice
schvaluje kupní smlouvu na prodej částí pozemku v k. ú.
Přibice p. č. 4528, označeného jako p. č. 4528/7 o výměře 33 m2 v k. ú. Přibice za cenu 50,- Kč/m2 pro XXX, a části
označené jako p. č. 4528/8 o výměře 26 m2 pro XXX, vše
za cenu 50,- Kč/m2.
211/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 3440/1 o výměře 615 m2 v k. ú. Přibice pro XXX, za cenu 51 Kč/m2
stanovenou znaleckým posudkem.
212/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu č. 1030055792/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
213/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu č. HO-014330061202/001 o zřízení věcného
břemene.
214/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu č. HO-014330061288/001 o zřízení věcného
břemene.
215/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu č. HO-014330046613/002 o zřízení věcného
břemene.
216/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku
č. 1/2020.

217/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
218/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje místo pro konání svatebních obřadů – katastrální území
obce Přibice.
219/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí závěrečné účty dobrovolných svazků DSO Čistá Jihlava a DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň.
220/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení.
221/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje plán
kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2020.
222/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření smlouvy na rekonstrukci krytu komunikace –
polní cesty od okraje obce Přibice (ulice Ivaňská) až ke
hnojišti na hranici katastrů Přibice/Ivaň v délce úseku
cca 900 m (studená pokládka asfaltového recyklátu finišerem o tloušťce krytu 80 mm a průměrné šířce cca 3,5
m) s firmou PORR, a. s., za cenu do 250.000,- Kč bez DPH
v termínu do 15. 10. 2020.
223/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje nákup kameniva frakce 0/64 za částku do 200.000,- Kč
bez DPH k vytvoření podkladní vrstvy pod pokládaný
asfaltový recyklát v délce cca 400 m, průměrné šíři 4,5 m
a tloušťky cca 15 cm.
224/16/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje snížení měsíční odměny místostarosty na částku 5.000,- Kč
s účinností od 1. 9. 2020.

Informace ze ZŠ a MŠ
Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/20 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po
většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost dětí a žáků ve
školách a vzdělávání bylo realizováno distanční výukou.
Většina žáků se svědomitě zapojila

Naučná stezka Turold
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do učení. Vím, že doba byla náročná pro všechny a pokud jste patřili k
těm, kteří chodili do práce a po večerech museli učit děti, zasloužíte si
jako rodiče poděkování a pochvalu.
A jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Děti se najednou těšily
do školy a dospělí poznali, jak těžké
může být něco vysvětlit, naučit. I pro

učitele to bylo náročné období, ale
myslím si, že učitelé z naší školy to
zvládli velmi dobře.
Prázdniny jsou za námi a čeká nás
hodně nové práce.
Škola započala svou činnost v plném
rozsahu 1. září 2020 v 8 h slavnostním zahájením v tělocvičně.
Do ZŠ by mělo nastoupit 42 žáků

Děti v Archeoparku
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a do MŠ 39 dětí. Nejvíce se těšíme na
naše nejmenší, kteří 1. září oficiálně
vstoupí do 1. třídy a postupně se budou seznamovat se vším, co je čeká
na dlouhé cestě za vzděláním. Pedagogický sbor zůstává stejný, jenom
se nám po mateřské dovolené vrací
paní učitelka Mgr. Denisa Šebrlová,
která nahradí paní učitelku Mgr. Zuzanu Chlíbcovou. Paní Denisa Šebrlová bude třídní učitelkou 1. ročníku.
V MŠ pedagogové i správní zaměstnanci zůstávají beze změny.
Provoz školy ale nadále musí dodržovat základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví.
Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat
prohlášení o bezinfekčnosti, také
budou žáci chodit do školy stejně
na 8. hodinu, nebudou už rozděleni
na skupiny, pouze stále zůstává zadní vchod pro vstup do ZŠ a přední
vchod pro vstup do MŠ.
Žádám rodiče, aby toto nařízení
respektovali.
Také žádám rodiče, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy ome-

zen. Pokud budou potřebovat jednat
se zaměstnanci školy, prosím o telefonickou nebo e-mailovou domluvu.
Moc nás mrzí, že v průběhu školního
roku musíme zvážit nutnost konání aktivit, které nejsou pro naplnění
školního vzdělávacího programu
nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí – musíme
omezit kulturní a sportovní akce kvůli nařízení vlády.
Nyní si dovolím krátké shrnutí konce
školního roku.
Děti MŠ absolvovaly výlet do papouščí farmy v Bošovicích, vše bylo financováno z projektu EU. Šlo o velmi
hezký výlet a i počasí dětem přálo.
Pro předškoláky bylo připraveno rozloučení s MŠ. Předškoláci předvedli
krátký a hezký program pod vedením svých učitelek. Na rozloučení
byly děti pasovány na školáky a dostaly různé dárky. Ukončení proběhlo velmi slavnostně, i učitelky rozloučení přivedlo až k pláči.
První týden v červenci proběhl ve
škole příměstský tábor. Žáci ze ZŠ
prožili týden plný cestování, výletů
a koupání pod vedením paní učitel-

ky Jochlíkové a Mrkvicové: návštěva
technického Vida centra v Brně, jeskyně v Mikulově, archeologického
centra v Pavlově apod. Většina aktivit
byla financována z projektu MAS Pohořelice.
Během prázdnin jsem žádala o dotace MAS Podbrněnsko na dva projekty.
Na modernizaci školní kuchyně žádám zhruba 800.000 Kč (nákup konvektomatu, robota, vybavení apod.).
Dále žádáme dalších 700.000 Kč na
revitalizaci počítačové učebny – de
o nákup 15 počítačů. Uvidíme, snad
nám dotace vyjdou.
Závěrem bych chtěla popřát všem
úspěšný start do nového roku. Mimořádné období potvrdilo, že spolupráce školy a rodičů je pro obě strany
důležitá; má to pozitivní dopad na
úspěšné vzdělání ve škole. Do komunikace se školou se často zapojili
i rodiče, kteří v běžných podmínkách
příliš aktivní nejsou. Tomu jsme rádi,
bylo by tedy dobré vzniklou spolupráci s rodiči udržet a zejména ji dále
rozvíjet.
Mgr. Marcela Mrkvicová,
ředitelka ZŠ a MŠ

Noví prvňáčci

Noví prvňáčci

Loučení s předškoláky

Loučení s předškoláky
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Příměstský tábor

Děti na výletě

Děti na výletě

Archeopark - hrob

Archeopark - mamut

Co nového v knihovně?
Prázdniny nám utekly jako voda. Letos byly extra dlouhé, a už tu máme
podzim. Dny se krátí a tak zase bude
více času na čtení. V knihovně na Vás
čeká plno knih a najdou se tu i knižní
novinky. Zde jsou některé tipy: Jojo
Moyesová – Schovej mě v dešti, Radka Třeštíková – Foukneš do pěny, Halina Pawlowská – Čmelák, Vlastimil
Vondruška – Pomsta bílého jednorožce, Táňa Kelerová-Vasilková – Slib,
Shari Lapena – Jeden z nás. Už se
moc těší, až si je někdo přečte.
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Ráda bych pozvala všechny dětičky,
maminky, tatínky, babičky, dědečky, čtenáře i nečtenáře na malou
dílničku. Budeme tisknout na bavlněné tašky. Tiskátka jsou opravdu
moc krásná a je škoda je nevyužít.
Kdo chce, může si donést i vlastní
jednobarevné tričko a to si také tiskátky potisknout. Tato malá dílnička
se bude konat 8. října 2020 v 15:30 h
v knihovně. Plátěnou tašku můžete
využít na nákup nebo třeba do školy
a budete mít opravdový originál.

Na závěr malé opakování. Knihovna je tu pro vás otevřená každé
úterý a středu od 15:30 h do 18:30 h.
Ráda přivítám i nové čtenáře
Klára Macháčková, knihovnice

PODZIM 2020

www.pribice.cz

Klub maminek Přibice
Po delší pauze způsobené koronavirem jsme se opět začali na začátku
června scházet. Už nám po sobě bylo
docela smutno a děti se nemohly dočkat svých malých kamarádů. Scházeli jsme se i přes prázdniny. Přes ně
se v klubíku událo pár změn. Maminka Verča Maršáková předala vedoucí
štafetu mamince Janě Badálkové.
Verči bychom všichni rádi poděkovali za pěknou práci v klubíku a za
její skvělé nápady. Přejeme jí mnoho
úspěchů v pracovním procesu.

Dále jsme na světě přivítali další
klubíkové miminko Tamarku a už se
moc těšíme, až se za námi s maminkou a bráškou přijde podívat.
V srpnu proběl další klubíkový výlet,
tentokrát do Permonia v Oslavanech.
Všem se tam moc líbilo a moc si to
tam všichni užili.
Na podzim bychom rádi uspořádali
dětský bazárek. Snad se nám už tentokrát povede a nic nám ho nepřekazí jako bazárek na jaře. Datum, místo
a čas ještě upřesníme.

Na závěr bychom rádi mezi sebe
pozvali i další maminky a jejich děti
nebo nastávající maminky. Scházíme
se každou středu v 9:30 h v knihovně. Dvakrát do měsíce je klubík
s programem a dvakrát bez programu. To si jen společně povídáme, sdílíme zkušenosti a popíjíme kávu, čaj
nebo Caro.
Za klub maminek
Klára Macháčková a Jana Badálková

Folklorní kroužek v Přibicích
Milé maminky! Miluje Vaše dítě zpěv a tanec? Rády bychom tu rozvinuly
trochu více folklóru, a proto jsme se rozhodly, že založíme dětský folklorní
kroužek Přibičánci. První informativní schůzka byla 25. září v 17:00 h na place. Protože Vás s dětmi několik přišlo, tak ve čtvrtek 1. října 2020 už budeme
s dětmi v sále v obecním hostinci. Kroužek povede Libuše Matějková, Leona
Langová a Veronika Maršáková.
Libuše Matějková

Jóga Přibice
Milí sousedé,
jsem velmi šťastná, že jsem měla možnost zakotvit v této malebné obci nedaleko pálavských kopců, v obci, která díky svému zastupitelstvu a aktivitě
občanů naprosto skvěle funguje, jak
na úrovni rozvoje obce, tak na úrovni
společenské.
Ráda bych se zapojila do života obce,
a proto Vás chci pozvat na pravidelná setkání s jógou. Od října se budou
v místní základní škole, předběžně
v pondělí a ve středu, konat tyto lekce:
Jóga pro začátečníky a mírně pokročilé – 2x týdně
Jóga pro seniory na podložkách –
vhodná pro všechny, kdo dokážou
vstát z polohy ležmo a netrpí velmi
vážnými problémy pohybového aparátu – 1x týdně
Jóga pro seniory na židlích – vhodné pro všechny, kdo si chtějí zacvičit,
udržet pohyblivost a soběstačnost.
Cvičení je jemné, plynulé, v průběhu

ČÍSLO 31

lekce budeme pravidelně odpočívat.
Lekce pro přibické seniory – důchodce jsou zdarma. Děkuji podpoře obce, především panu starostovi
Ing. Effenbergerovi a paní ředitelce
Mgr. Mrkvicové.
Proč cvičit jógu
Jógová cvičení působí oproti jiným
sportům na více úrovních. Ovlivňují
úroveň fyzickou i mentální. Jóga posiluje a protahuje naše tělo, posiluje
a uvolňuje naši mysl. Řada odborných
studií potvrzuje blahodárný účinek
jógy na zdraví. Má vliv na regeneraci
organizmu, hladinu hormonů v krvi,
uvolňuje stres, napětí, podporuje
metabolizmus, lymfatický systém, formuje postavu, podporuje správné držení těla, posiluje hluboký stabilizační
systém, dává krásu, radost a zdraví.
Velmi významně působí na kardiovaskulární systém, snižování krevního
tlaku atd. V každém případě, pohyb

a cvičení je vedle správné životosprávy základem zdravého života.
Jóga pro seniory
Jedná se o cvičení, které slouží k aktivaci
a stabilizaci zdravotní kondice seniorů.
Pečuje o fyzickou a duševní pohodu.
Pravidelná pohybová aktivita zvyšuje
kvalitu života. Každý cvik má několik
úrovní náročnosti, určitě pro vás najdeme tu správnou variantu. Proto se
neobávejte a přijďte si zacvičit.
V průběhu roku pro vás připravuji
SPS cvičení – spirální stabilizace páteře.
Bližší informace k rozvrhu lekcí naleznete na stránkách: www.jogapribice.cz
Rozvrh lekcí bude nejpozději koncem září vyvěšen na nástěnce obecního úřadu, Vaše dotazy Vám ráda
zodpovím na 777 585 737.
Ivana Klíma Šotnarová
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Babské hody
Přípravy na letošní, již deváté babské
hody, byly teda pěknej fičák… Nemohly jsme se scházet a stále jsme
čekaly na rozhodnutí vlády, jestli můžeme hody pořádat nebo ne. Naštěstí vše dobře dopadlo a mohly jsme
začít plánovat.
V sobotu jsme měly všechny sraz na
place ve 12.00 h, chvíli na to přijela
naše oblíbená DH Pivoňka. Proběhlo rychlé občerstvení a zkušební
pochod s kapelou. Můžu Vám říct,
že když začala kapela hrát, naskočila nám husina a samozřejmě úsměv
na tváři. Při zvaní po vesnici nám
počasí přálo, bylo opravdu ukázkové. Po zvaní jsme se na chvíli rozprchly všechny domů a v 19.00 už
jsme byly zpět na place. Tentokrát
už plac nebyl prázdný. Plno Vás čekalo u tůjek a to je pro nás taková
pocta! A věřte, že i když jsem letos
šla v kroji podeváté, stejně jsem
byla opět nervózní a měla stažený žaludek. Pochod jsme zvládly
a začala večerní zábava. Bohužel
nás ale vypeklo počasí. Letošní
hody byly v duchu Havaj, ale počasí

nevím odkud bylo. Kolem 22.00 h
přišel déšť, a to pořádný. S prvními
kapkami deště mně začaly téct slzy
po tváři. Sklepníci rychle všechno
přestěhovali do hospody, muzikanti nechtěli přestat hrát a řešilo se,
kde se bude pokračovat. Nakonec
se hrálo, tančilo a juchalo na zahrádce. Některé ani déšť nezastavil.
Vážím si Vaší podpory a toho, že
v tom jedete s námi!

Fotokoutek

Děkuji Vám, že jste nás přišli podpořit a unášet se s námi na vlnách
rozzzkoššše, děkuji stárkám, sklepníkům, obci, sponzorům, našemu fotografovi Danovi Koškovi za krásné fotky, zkrátka všem, kdo nám pomáhal.
Bez Vás by to nešlo.
A příští rok nás čeká první kulaté výročí – desáté babské hody! Juch!!!
Za přibické stárky
Libuše Matějková

Ani déšť nás nezastaví

Stárky na place
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Stárky pod májkou

DH Pivoňka při zvaní

Muzikanti

DH Pivoňka

Pochod na place

Stárky na place

DH Pivoňka a stárky
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Výzkum hřbitova přibických novokřtěnců
V srpnu letošního roku proběhla již
třetí výzkumná sezóna pohřebiště
komunity přibických novokřtěnců
(habánů, hutteritů) na poli v blízkosti Bedřichova lesa. Archeologicko-antropologický výzkum provedli
pracovníci a studenti Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity a navázali
na výzkumy z let 2018 a 2019. V letošním roce byla odkryta plocha
o rozměrech 8,5 m x 9,5 m ležící severozápadně od loňského odkryvu.
Na této ploše bylo odkryto a zdokumentováno 18 hrobových situací. Kostry byly uloženy až ve třech
vrstvách a mladší hroby v několika
případech porušovaly ty starší. Zesnulé osoby byly zpravidla ukládány
do samostatné hrobové jámy, byly
uloženy na zádech s předloktím překříženým v oblasti hrudníku, břicha
a výjimečně i pánve. Orientace zemřelých respektovala mírný sklon
svahu na lokalitě a většina jich byla
uložena v jihovýchodním-severozápadním směru. Hloubka hrobových
jam se pohybovala v rozmezí od 30
cm do 80 cm a většina koster tak
byla uložena poměrně mělce. Letošní výzkum prokázal úsporný způsob
pohřbívání hutteritů, který je u této
komunity praktikován dodnes. Přibičtí habáni pohřbívali své zemřelé
do samostatných hrobů bez označení, které byly uspořádány v řadách
vedle sebe. Díky malé kapacitě prostoru hřbitova byly postupem času
narušovány starší hroby, přičemž
porušené kostry byly opětovně pi-

Pracovníci a studenti antropologie
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etně pohřbeny. Co se týká nálezů
hmotné kultury, byly obdobné jako
v předchozích letech. Nalezeny byly
špendlíky a zapínání oděvu (háček
a očko). Nalezené předměty dokládají, že nebožtíci byli pohřbívání
v jednoduchém pohřebním oděvu
(rubáši) a celý obřad nebyl nijak okázalý či honosný. V letošním roce si
připomínáme čtyřsté výročí smutné
události, která se stala jednou z příčin zániku komunity habánů v Přibicích. Brzo ráno 28. července 1620
bylo během tří hodin císařským
vojskem zabito a zraněno 72 bratří
a sester, včetně několika žen a dětí.
Oběti tohoto útoku byly následně
pietně pohřbeny. Část těchto pohřbů můžeme, již podle získaných
poznatků z výzkumu pohřebiště,
ztotožnit s hromadnými hrobovými
situacemi, které jsme objevili v roce
2018 a 2019. Tuto domněnku podporuje i nález sečného zranění na
lebce jedné z pohřbených žen. Další
část pohřbů obětí tohoto útoku se
patrně skrývá v doposud nepro-

zkoumané části lokality a měla by
být odkryta v následujících letech.
Pro tento rok terénní část výzkumu skončila a vyzvednuté kosterní
pozůstatky byly dopraveny do laboratoře Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU, kde budou
podrobeny dalším analýzám. Jejich
výsledky přinesou nejen nový pohled na historii komunity novokřtěnců v Přibicích, ale přispějí i k poznání
historie habánů na Moravě.
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.

Odkrytý hrob

Měření a dokumentace hrobu

Pracovníci a studenti antropologie
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Z historie obce
Emanuel Koubek a jeho rodina
Emanuel Koubek (nar. 14. ledna 1844 v Přibicích a zem.
1942 v Miami Dade) se dne 9. února 1870 oženil s Josefou Kocourkovou (nar. 19. března 1848 v Přibicích a zem.
8. března 1931 v Miami Dade). Měli děti Benedikta, nar.
29. července 1871 v Přibicích (pravděpodobně se nikdy
neoženil a bydlel v Saint Louis), Josefu nar. 12. dubna
1874 v Přibicích (vdala se za Lanhama a bydleli v Rivertonu v Ilinois) a Jana nar. 15. června 1876 v Přibicích. Před
odchodem do Ameriky Emanuel a Josefa Koubkovi prodali svůj dům v Přibicích (dnes č. p. 49 pod školou) Janu
a Apolonii Frisovým.
Dle US PASSPORTU připlul Emanuel Koubek do USA lodí
z Brém dne 15. srpna 1884 a v prosinci 1884 ho následovala jeho manželka s dětmi. Rodina Koubkova bydlela
v Saint Louis v Missouri. Emanuel a Josefa Koubkovi se
potom v roce 1910 přestěhovali do Cleark Lake Sangamonu v Ilinois a v roce 1920 se přestěhovali k synovi Janovi do Miami Dade na Floridě.
Syn Jan, který v USA užíval jméno John James Koubek,
se oženil s Rosou Garibaldi, nar. 1870 v Little Rocku
v Arkansasu. Otec Rosy James Garibaldi se narodil v Itálii
a v Little Rocku obchodoval s alkoholem, matka Rosy
Marie se narodila v Arkansasu.

Koubek v Miami Dade obchodoval s nemovitostmi.
Dne 4. září 1939 Rosa zemřela a na její památku v roce
1942 John James ve vile založil Koubek memorial center. Posláním centra bylo vzdělávat kubánské uprchlíky,
kteří se zde učili anglickému jazyku, získávali školení
a vysokoškolsky vzdělaní Kubánci se zde připravovali
ke kvalifikačním zkouškám v USA. Později se činnost
centra rozšířila na propagaci španělské kultury. Krátce
po vzniku se centrum stalo součástí Miami Dade college. Centrum stále existuje. V roce 1958 John James
Koubek obdržel čestný doktorát na právnické fakultě
Miami Dade college.

Pamětní deska na budově Koubek memorial center

Vila ve středomořském stylu
John James a Rosa Koubkovi se v roce 1909 přestěhovali do Miami Dade, kde John v roce 1929 pro svoji manželku postavil vilu ve středomořském stylu. John James

Deník Miami Herald dne 2. prosince 1975 otiskl oznámení o úmrtí Johna James Koubka: „V sobotu zemřel
pan John James, 99 roků, z 111 SE 3. ulice. Byl zde rezidentem po dobu 66 let ze St. Louis v Missouri. Je investorem
v oblasti nemovitostí v důchodu. Rozloučení bude v úterý v domově Ahern-Plummer Flager Street Funeral Home
a bude pohřben na hřbitově Woodlawn Memorial Park.“
František Veleba ml.

Od. 1. října 2020 bude změněná otevírací doba Pošty Přibice
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

ČÍSLO 31

8 - 11 hod
8 - 11 hod
8 - 11 hod

15 - 18 hod
15 - 18 hod
-

Po ukončení otevírací doby je otevřena pošta: Brno 2,
Nádražní 118/7, 602 00 Brno, a to od pondělí do neděle
v čase 6:00-24:00 hod.
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Společenská rubrika
Narodili se:

Navždy nás opustili:

Nela Tučková
Tamara Kincová
Julie Dofková
Jakub Kuchyňka

Jan Cibulka
Vincenc Láska

Inzerce

Od 1. ledna 2021 přijmu do trvalého pracovního poměru
na úvazek 1,0 zdravotní sestru do ambulance praktického lékaře do Pohořelic.
Nabízím výhodnou pracovní dobu a nadstandartní platové podmínky s vyplácením
finančních bonusů za každé pololetí. Další informace na telefonu +420 724 312 625.
MUDr. Michal Kříž, General Practitional s.r.o.
Brněnská 1 691 23 Pohořelice
mudr.michalkriz@seznam.cz
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, Jiří Netolický. Uzávěrka příštího čísla je 25.11.2020. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Toto číslo vyšlo v Přibicích 30.09.2020 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
a vzpomínky 50 Kč. Ceny komerční inzerce: celá strana 1.500 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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