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Slovo starosty
Vážení občané, máme za sebou
z pohledu počasí, a vzhledem k posledním rokům, ne úplně povedené
léto. Bylo více chladno i deštivo. Přírodě to bylo ale ku prospěchu. Deštivé počasí dost omezovalo možnost
realizace zejména zemních prací kolem komunitního centra nebo parkovacích stání. Podařilo se získat
další finance na veřejně prospěšné
práce a z jiných dotací rozdáváme
kompostéry. Užili jsme si nádherné
krojované hody, letní noc i bezchybné, již desáté, babské hody.
Váš starosta
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Informace
z obecního úřadu
Komunitní centrum
V těchto dnech jsou již všechny
práce na budově komunitního
centra uvnitř hotové a nyní se dokončuje fasáda. Pokládka dlažby na
parkovišti a tanečním parketu už je
v režii obce a také se prostranství
pěkně rýsuje. Nejproblematičtějším místem je úprava prostor před
vstupem do komunitního centra ve
směru od kostela. Na tomto místě
se totiž překládá vodovod, rozvody
elektřiny a spousty svazků optických kabelů včetně velké rozvodny
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těchto vedení. Teprve potom bude moci přijít na řadu
dokončení terénních úprav a pokládka chodníků. Nyní
vybavujeme komunitní centrum nábytkem, pořizují se
stoly a židle do sálu. Předpokládané oficiální otevření
komunitního centra se plánuje na předvánoční dobu,
kdy by měly být hotové veškeré potřebné revize a připravena kolaudace. Do nového komunitního centra se
postupně přestěhuje obecní úřad, který bude v prostorech prvního patra tak, jak tomu bylo po revoluci.
Nově však bude přístup bezbariérově přímo z nádvoří komunitního centra. Do prostor bývalé hospody
U Toma se přestěhuje následně knihovna. Bývalý sál
„liďáku“ je nyní o poznání menší a přemění se na obřadní místnost, kde se budou konat svatby, vítání občánků, zasedání zastupitelstva apod. Nad zasedačkou
najde nové místo posilovna, která je nyní v kabinách
na hřišti. Prakticky veškeré obecní aktivity se sestěhují pod jednu střechu. Uvolněné prostory původní
knihovny a obecního úřadu budou nabídnuty k pronájmu. Celkovou reorganizací tak dojde mimo jiné
i k úsporám na energiích.

Výhled z terasy
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Natahování omítky

Pohled na terasu

Pokračující úpravy

Práce na komunitním centru
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Sál

Setkání rodáků
Vedení obce Přibice připravuje v souvislosti s 800letým
výročím první písemné zmínky o naší obci setkání rodáků. Setkání rodáků se uskuteční stejně jako minule
v termínu konání tradičních krojovaných hodů. Dovolujeme si touto cestou poprosit občany o kontakty na
přibické rodáky, které bychom mohli pozvat na tuto
významnou akci.

Opravy kanalizace
U bytovek došlo k opravě kanalizace a vybudování nové šachty na
dešťovou vodu. Na ulici
Ivaňská byla provedena
oprava stávající kanalizační šachty.

Májka

Oprava kanalizace

Hody
Většina kultury byla velmi zasažena restrikcemi souvisejících s koronavirovým onemocněním. Nicméně těsně před hody se některá opatření uvolnila a naše hody
opět mohly proběhnout v celé své kráse. Letošní počasí bylo krásné a účast byla velmi hojná. Hody byly zahájeny v sobotu odpoledne zvaním po vesnici a večer
vyhrávala přeplněnému placu dechová kapela Dambořanka. Na hlavním sóle se letos myslelo na postižené
tornádem, které potkalo jen několik dnů před našimi
hody region Podluží. Hodová neděle začala tradičně
mší svatou v kostele, odpoledne zpívali přibičtí mužáci
a večer k tanci a poslechu hrála osvědčená Dambořanka. Výtěžek z letošních hodů šel z drtivé části na pomoc
postiženým do obcí na Podluží.

Malí stárci

Poděkování za štědrost pro oběti postižené
tornádem
V pokladničce umístěné na obecním úřadě bylo vybráno celkem 37.400 Kč, zastupitelstvo obce schválilo
dalších celkem 120.000 Kč, stárci na benefičním růžič-
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Stárci pod májkou
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kovém sóle pro oběti tornáda vybrali celkem neuvěřitelných 22.970 Kč a ze zisku z hodů poskytli stárci dalších 29.030 Kč. Veškeré vybrané finance byly odeslány
na transparentní účty obcí Mikulčice, Lužice, Hrušky
a Moravská Nová Ves rovným dílem. Celkem tak z Přibic z těchto zdrojů odešlo 209.400 Kč. Děkujeme!
j

Kompostéry
Obecní úřad stále rozdává svým občanům
200 kompostérů v rámci
akce „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Přibice“. Tento
projekt je spolufinancován částkou 1,1 mil. Kč
Evropskou unií – fondem
Kompostéry
soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí. Za celkové ná-

klady cca 1,3 mil. Kč mimo kompostérů jsme pořídili
také kontejner na textil. Občané tak mohou kompostovat bioodpad z kuchyní a zahrad a vzniklý kompost aplikovat na své pozemky. Sesbíraný textil bude
znovu využit, aby se neukládal na skládku. Realizací
projektu dojde v Přibicích k dalšímu snížení produkce
odpadů o cca 126,5 t ročně. Kompostéry si zdarma
můžete vyzvednout na obecním úřadě.

Poškození fasády na budově ordinace a knihovny
V průběhu prázdnin si partička kamarádů ve věku kolem 10 let našla zajímavou zábavu, a to házení kamenů
na fasádu na budově ordinace a knihovny. Mladí záškodníci nedbali ani upozornění dospělých, že se toto
nedělá, a v této zábavě pokračovali i v dalších dnech.
Dne 13. září pomocí kamenů propíchávali fasádu a odškrabávali barvu. Svým činem s ohledem na ceny fasádnických prací způsobili škodu v desítkách tisíc korun.
Nyní je tento případ v šetření policie.
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 29. 6. 2021
276/20/2021
277/20/2021
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282/20/2021
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Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program
dnešního jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Věru Fickovou a Václava Valáška.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na rok 2021 pro:
- Tělovýchovná jednota Přibice, z. s. - 100.000,Kč na provozní výdaje,
- Český svaz včelařů, z. s., základní organizace
Vranovice - 5000,- Kč na provozní výdaje,
- Středisko volného času Pohořelice, p.o. 3.000,- Kč na provozní výdaje,
- Myslivecké sdružení Vranovice-Přibice, z. s. –
10.000,- Kč na nákup krmiv a výsadbu.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje účetní
závěrku ZŠ a MŠ Přibice, příspěvková organizace, za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje účetní
závěrku obce Přibice za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje závěrečný účet obce Přibice za rok 2020 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce Přibice za
rok 2020 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

283/20/2021

284/20/2021

285/20/2021

286/20/2021

287/20/2021
288/20/2021

Vyhláškou se stanoví koeficient 3 s účinností
od roku 2022.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene č. 9900111011-1/
VB s GasNet, s.r.o.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu
č. HO-001030062411/002-SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D., a.s.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prozatím
neprodávat pozemky v lokalitě za Ungerovou
zahradou pod kolejemi. Lokalita se bude řešit
komplexně po nalezení vhodného umístění
inženýrských sítí.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2020
č. H374/20/50 008 se Syner, s. r. o., na stavbu „Polyfunkční centrum Přibice II – první
část“, kterým se navyšuje cena díla bez DPH
o 655.545,80 Kč.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje finanční
dary postiženým tornádem na transparentní
účty obcím:
- Hrušky ve výši 30.000,- Kč,
- Moravská Nová Ves ve výši 30.000,- Kč,
- Mikulčice ve výši 30.000,- Kč,
- Lužice ve výši 30.000,- Kč,
a finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro XXX.
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Příklad umístění Z-Boxu

Informace ze ZŠ a MŠ
Přípravy na nový školní rok 2021/22
S přípravami na nový školní rok jsme začali jako tradičně
v přípravném týdnu od 25. srpna 2021. Všichni zaměstnanci nastoupili v plné síle a pustili se do práce s novými
nápady jak to dětem ve škole i školce nachystáme, připravíme a zútulníme tak, aby se jim tady líbilo. V MŠ si paní
učitelky nachystaly adaptační plán pro nově příchozí děti,
aby snadno zvládly přechod z domácího prostředí do nového dětského kolektivu. Všem rodičům nových dětí jsme
rozeslali informační e-mail o všech podrobnostech a dění
ve školce. Domluvila se schůzka s rodiči nových žáků, kde
bylo sděleno vše, co se týká provozu školky. V letošním
roce máme v MŠ 42 dětí a v ZŠ také 42 žáků.
Školní rok začal 1. září pouze za přítomnosti žáků, rodičů
prvňáčků a pana starosty z důvodu nařízení vlády.
Do nového školního roku vkládáme mnoho nadějí a doufáme, že bude konečně jako každý jiný z doby bez hrozby
zvenčí. Není toho málo, co školy v následujícím školním
roce může překvapit. Je stará známá pravda, že nic není
starší než včerejší noviny. O instrukcích a doporučeních
ministerstva platí totéž.
Dejme tomu, že má ředitelka nějakou oporu v instrukcích
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Ministerstva zdravotnictví. Avšak úřady jsou daleko, zato
rodiče žáků jsou mnohem blíž.
Základní škola je dnes naplněna natolik rozdílnými dětskými osobnostmi, že kantoři občas nevědí, kde jim hlava stojí. Kdyby byli všichni žáci ve školní třídě pěkně poskládáni
okolo výkonného průměru, měli by to učitelé relativně
jednoduché. Děti by chápaly zhruba stejně rychle, reagovaly podobně na podněty a motivace, jenomže tomu tak
není. Žáci mají po dlouhé výuce na dálku závažné mezery
ve znalostech a dovednostech. Doufám a pevně věřím, že
už nebudeme muset přejít na on-line výuku a že na odstranění nedostatků budeme mít celý školní rok. Vznikl Národní plán doučování. V první fázi bude přímé doučování
probíhat do 31. prosince 2021. Poté se uvidí, s čím Ministerstvo školství přijde.
Pravdou je, že některým žákům učení na dálku vyhovovalo. U některých žáků to ale vedlo k apatii či pocitu, že nemusí plnit povinnosti.
Co nás čeká: v měsíci září proběhl výchovný hudební koncert, 20. září proběhne dopravní výchova v Pohořelicích
pro 3. a 4. ročník. Výuka plavání bude obnovena na jaře,
rodiče budou dostatečně předem informováni.
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Účast v projektech: pokračovat budeme v projektech Ovoce do škol, zapojíme se do projektu Šablony III.
V měsíci srpnu se vybavila nová učebna, kdy bylo zakoupeno 16 počítačů, dataprojektor, software, ozvučení, ostatní
příslušenství, záložní zdroj židle apod. Vše bylo zaplaceno
z dotace, která činila 708.995 Kč.
V tomto školním roce nabízíme tradiční kroužky: sportovní kroužek, floorbal, keramiku, náboženství, polytechnický
kroužek apod.
Všechny informace naleznete na našich webových stránkách: provoz, rozvrhy, složení pedagogického sboru, délku provozu, akce, aj.
Jinak mi dovolte, abych k příležitosti zahájení nového školního roku popřála dětem, aby je touha po vzdělání provázela po celý život a aby učení pro ně bylo hrou plných
vzpomínek. Jděte a najděte si kamarády. Škola je jich plná.
K tomu všemu přeji Vám, milující rodiče, každý den plný
smíchu, fantazie a her a rozhodně hodně přátelství ve škole. Přeji Vám spokojeného školáka. Mějte trpělivost a pochopení zejména v těch okamžicích, kdy se dětem nebude
dařit všechno hned. Vždyť přece všichni jsme jenom lidé...
Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem

Výchovný hudební koncert

pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům za jejich
píli, osobní iniciativu a mimořádné nasazení při zajištění
provozu školy a vzdělávání v dnešní prapodivné době.
Přeji Vám hodně pevného zdraví, mnoho sil a ať Vás navzdory stále probíhající pandemii dobrá nálada a optimismus neopouštějí.
Mgr. Marcela Mrkvicová,
ředitelka ZŠ a MŠ

Nové počítače v učebně

Výchovný hudební koncert

Klub maminek
Prázdniny nám utekly rychlostí blesku
a máme za sebou dovolené, ze kterých máme spousty zážitků. Teď nás
zase čeká nový školní rok. S některými maminkami se po prázdninách
rozloučíme. Jejich děti nastupují do
školky a ony zpět do pracovního procesu. Pevně věříme, že se za námi určitě přijdou podívat anebo se zúčastní některého z našich výletů a budou
s námi nadále držet tu naši klubíkovou partu.
O prázdninách jsme oslavily příchod
na svět našeho nového člena Martínka. Už jsem měly tu čest si ho pochovat a vypadalo to, že se Martínkovi
v klubíku líbí.
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Na podzim chystáme dětský bazárek.
Možná ho spojíme i s dospěláckým.
Přesné datum ještě nevíme, ale vypadá to na konec listopadu. O přesném
datu Vás budeme informovat. Na závěr

se budeme zase opakovat. Rády mezi
sebe přivítáme nové tváře nejen maminek, ale i dětí. Scházíme se každou
středu od 9:30 h. Už se na Vás těšíme!
Klára Macháčková a Jana Badálková

Maminky s dětmi v klubíku
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Desáté – pivoňkové – babské hody…
Tak jsme se dočkaly první desítky…
Letos to byly naše 10. babské hody,
takže první desetiletku máme za sebou... A další snad před sebou…
Letošní – výroční – hody jsme naplánovaly v pivoňkovém stylu, abychom potěšily i naše kluky z kapely
Pivoňka, kteří v tom s námi jedou od
začátku.
Kvůli covidové situaci jsme se začaly
scházet až v červnu. Nejdřív jsme vyrobily pivoňky na ozdobu tůjí u placu
a potom začaly nácviky. Letos jsme se
opět rozhodly pro Moravskou besedu
a půlnočko byl výběr těch „nej“ scének z předchozích let.
Celý týden před hody nám počasí
tedy vůbec nepřálo. Každý den jsme
sledovaly předpověď počasí a snad
všechny se modlily, aby nám alespoň
v sobotu nepršelo.
V pátek jsme nazdobily plac, polepily
jsme stoly i hospodu fotkami a u toho
jsme se opravdu nasmály. A potom už
jen se dobře vyspat na sobotu…
V sobotu v poledne jsme měly sraz
na place – letos nás bylo 21 krojova-

ných párů – bože, to byla nádhera, vidět tolik hezkých bab s úsměvem na
tváři pohromadě. Všechny jsme měly
na košilích brože pivoňky, které jsme
daly i našim sklepníkům, muzikantům a večer i holkám, které šly s námi
v průvodu jako „exstárky“. Proběhla
zkouška Besedy s kapelou – okamžitě
mi naskočila husina a vehnaly se mi
slzy do očí. Prostě jak se bouchne do
bubnu…

Zvaní po vesnici bylo uvolněné,
usměvavé, počasí taky přálo. Potom
jsme se před 19.00 hod všechny –
i s exstárkami – sešly na bytovkách.
Trošinku nám sprchlo, ale to byl naštěstí všechen déšť za ten den, a po
dešti jsme se průvodem vydaly na
plac. A že ten průvod stál za to!!!
Opravdu nádhera!!!
Moravskou besedu jsme zvládly na
výbornou, proběhlo pivoňkové sólo

Zkouška na place

Společné foto
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– ženy dostaly pivoňku, muži malé pivíčko, no a potom půlnoční rošambo
– to jsme byly překvapené i my, co si
pro nás kluci (sklepníci) připravili. Plac
byl plný tanečníků až do 3.00 hod.
Hody se vydařily na výbornou!!! Nálada byla skvělá, sklepníci rozlívali výborné víno, kapela vyhrávala, lidi se
bavili, co víc si přát?
Závěrem bych ještě jednou chtěla
poděkovat všem, kdo nám pomáhali
s organizací hodů – obci, sponzorům,
ženám v pokladnách, sklepníkům,
fotografovi a stárkám, které v tom se
mnou jedou už tak dlouho!
A ještě jednou velký DÍK za to překvapení, které mě čekalo hned na
„uvítačku“ – brečela jsem jak malá
holka! Dostala jsem nádhernou květinu a potom ještě andělku a šperky…
To jsem opravdu nečekala a takové
poděkování si zasloužíte i Vy všichni,
kteří v tom jedete se mnou!!!
DĚKUJI VÁM a vzhůru do další „desetiletky“.
Za všechny stárky Libuše Matějková

Sklepníci

Průvod stárek vesnicí

Malovaný koštýř

Půlnoční rošambo

Babské hody očima fotografa
Dne 28. srpna 2021 se konaly babské hody v Přibicích. Vše
to začalo ve 12:30 h, kdy se stárky sešly na place, dodělalo se pár posledních příprav na zvaní a hodily se igelitové
pytle na keře na májku z důvodu hrozby bouřky. Po přípravách si všechny stárky daly panáka a šlo se fotit a zkusit
pochod. Po 500 fotkách se vyšlo na slavné zvaní. Z mého
pohledu se stárky snažily ze všech sil, ale moc lidi neotevřelo, což je smutné. Z celé obce nám otevřelo cca 200
domů, což na poměry stárkovských hodů je za mě slabé.
Zvaní bylo super a ještě za mě lepší fotky. Se zvaním baby
skončily cca okolo 18:00 h, což tedy znamená, že měly jednu hodinu na to, aby zahojily všechny bolístky a hlavně
paty. Po velmi intenzivní pauze se všechny sešly v 19:00
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h u hlavní stárky Libušky Matějkové. Během doby, kdy byl
sraz, začal rychlý a malý déšť, což ve stárkách vyvolalo pocit, že moc lidí nepřijde. Po době, kdy se stárky dostavily na
místo srazu společně s exstárkami, se vydaly na plac, kde
je přivítala obrovská část občanů nejen z Přibic, ale i z Pohořelic, Vranovic a z Ivaně, a nejen z těchto obcí. O půlnoci začalo legendární a občany velmi populární půlnoční
překvapení, na které se každý rok hodně lidí těší. Scénky
byly originální a velmi zábavné, jako např. pobřežní hlídka
atd. Hody proběhly z velké části klidně a mírumilovně. Až
na jeden moment, kdy pár lidí z Pohořelic rozbilo skoro
všechny koštýře.
Daniel Koška
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Z farnosti
NÁRODNÍ SVATOLUDMILSKÁ POUŤ TETÍN měla přibickou účast
V sobotu 18. září jsme se z Přibic vypravili v počtu 15 poutníků (včetně tří Ludmil) a spolu s dalšími z okolních obcí
jsme zaplnili skoro celý autobus. V dopoledních hodinách
jsme přijeli do Berouna, odkud nás pořadatelé přepravili
do obce Tetín.
Jedná se o přemyslovské sídlo tyčící se nad meandrem
řeky Berounky, ve kterém trávila závěr svého života kněžna
Ludmila, vdova po knížeti Bořivojovi, matka synů Spytihněva a Vratislava, vychovatelka svého vnuka a pozdějšího
knížete, svatého Václava.
V tomto roce uplynulo 1100 let od násilné smrti této první historicky známé ženy, která se ocitla v čele nejstaršího
českého státu. Po smrti obou jejích synů jí byla svěřena výchova následníků a správa území, které se postupně proměnilo z knížectví na království a potom po první světové
válce na novodobou republiku.
Poutní mše svatá se konala na louce poblíž Tetína s krásnými výhledy na Český ráj. Původním plánem bylo, že se
této pouti zúčastní papež František v rámci návštěvy Slovenska. Nakonec pověřil předsedáním této eucharistické
slavnosti arcibiskupa vídeňského J. Em. Christopha kardinála Schönborna OP, který se v tomto kraji narodil, zná
naši mentalitu, v době totality byl zvenčí naší církvi dobrým pomocníkem. Na Tetín byla přivezena relikvie - lebka
sv. Ludmily, která je uchovávána ve Svatovítském pokladu.
Mši koncelebrovali naši biskupové, apoštolský nuncius
v ČR J. Exc. Mons. Charles D. Balvo a také duchovní z jiných
církví.

Kardinál Schönborn při promluvě

Kardinál Schönborn (s berlou)

Kardinál Duka při promluvě

Farníci z Přibic
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Náš pan farář v průvodu
kněží na Tetíně

Kříž na louce u Tetína
postaven na počest 1100 let
od úmrtí sv. Ludmily
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Pouť není výlet nebo zájezd, je to spíše duchovní cesta
a spočinutí, která dává impuls do dalšího našeho života.
Smyslem této pouti byla výzva pro každého z nás, abychom si v duchu sv. Ludmily uvědomili svoji identitu, a to
jak individuální, svou vlastní, tak společenskou. Svoji úlohu
v běžném životě. Pěstovat zdravé mezigenerační vztahy,
vychovat z mladé generace osobnosti, které se dokážou
potýkat s výzvami dnešní doby a stanou se zodpovědnými dědici české země. Ludmila je vzorem vychovatelky,
přenašečky katolické víry.
Po skončení mše, kterou hudebně doprovázela Hudba
Hradní stráže a Policie ČR, bylo možno navštívit všechny
tři kostely, které se v malé obci nacházejí. V jednom z nich
byla k uctění vystavena lebka sv. Ludmily. Přišlo také na
nákup upomínkových předmětů a náhoda přála i osobnímu setkání s naším panem biskupem J. Exc. Mons. Vojtěchem Cikrlem.
Při návratu jsme využili volného času v tomto nám docela
vzdáleném kraji k prohlídce poutního místa v obci Svatý
Jan pod Skalou, které je nedaleko Karlštejna. Zde jsme navštívili jeskyni, ve které žil poustevník sv. Ivan a také přilehlý kostel s ostatky tohoto tak trochu zapomenutého
českého světce.
Odvážíme si z této slavnosti odvahu k předávání víry a výchovy do našich rodin, a to jako rodiče a dle vzoru sv. Ludmily také jako prarodiče.
Měsíc září byl ve znamení poutí. Přibičtí farníci tradičně
putovali na pouť na Sv. kopeček v Mikulově, na pouť do
Žarošic a také na mši se Svatým otcem Františkem do Šaštína.
Eva Hájková, Ing. Ivana Bočková

Nesení ostatků sv. Ludmily (lebka)

Vyobrazení sv. Ludmily
Rok sv. Ludmily

Osobní setkání s panem
biskupem

Osobní setkání s panem
biskupem

Kostel sv. Jana Křtitele s ostatky poustevníka sv. Ivana

Hrobka sv. Ivana

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Lebka sv. Ludmily hlídaná
hradní stráží v kostele sv.
Ludmily na Tetíně

Z historie
Naši předkové navštívili významná poutní místa
V roce 1903 se farář v Předklášteří
u Tišnova Leopold Kolísek rozhodl
uspořádat První českou pouť do
Lurd. Po zvolení organizačního výboru musel výbor zajistit dopravu pout-
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níků po železnici zeměmi, přes které
poutníci pojedou a také stravování
v nádražních restauracích, předem
zajistit ubytování, dopravu koňskými
povozy atd.

Celkem bylo 362 poutníků, mezi nimi
také půlláník z Přibic Josef Říčka, který
zaplatil na náklady poutě 250 korun.
Josef Říčka (nar. 25. listopadu 1854 ve
Vranovicích) se 7. února 1877 v Přibi-
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cích oženil s Rozálií Horáčkovou (nar.
6. ledna 1850 v Přibicích). Jejich dům
časem zanikl a na jeho místě je nyní
postaven nový dům č. p. 77. Poutníci
dostali týden před odjezdem podrobné informace o pouti. Na pouť se vyjíždělo vlakem z Vídně dne 28. srpna
1903 a do Vídně se poutníci dopravovali individuálně.
Kromě zastávek ve stanicích, kde bylo
zajištěno v nádražních restauracích
stravování, byly několikahodinové
zastávky na poutních místech, například ve švýcarském Einsiedeln a ve
francouzském Paray-le–Monial. Po
příjezdu do Lurd byli poutníci ubytováni v hotelích. Dne 5. září 1903
se uskutečnila audience u lurdského
biskupa F. X. Schoepfera a po čtyřden-

Obrázek z pouti do Jeruzaléma na
památku si přivezl Jan Effenberger.

ním pobytu v Lurdech se poutníci vydali na zpáteční cestu. Do Vídně přijeli
11. září 1903.
V roce 1907 se uskutečnila Druhá
česká pouť do Lurd, které zúčastnilo 350 poutníků, mezi nimi byla také
manželka Josefa Říčky Rozálie, která
na náklady poutě zaplatila 250 korun.
Z Vídně se vyjíždělo vlakem 2. září
1907 a trasa cesty i zastávky byly stejné jako při První české pouti do Lurd.
Do Lurd poutníci přijeli 7. září 1907
a ubytováni byli v hotelích. Téhož dne
se uskutečnila audience u lurdského
biskupa F. X. Schoepfera. Posláním
této poutě bylo vysvěcení českoslovanské kaple v Lurdech, na jejíž výstavbu byla v roce 1905 založena sbírka. Na zpáteční cestu z Lurd se vydali
dne 11. září 1907 a do Vídně přijeli za
tři dny.
V roce 1908 se uskutečnila Jubilejní
pouť Moravanů do Říma, která byla
uskutečněna k 50. výročí vysvěcení na
kněze papeže Lva Pia X. Poutníků bylo
327 a mezi nimi také Josef Říčka, který
na náklady poutě zaplatil 195 korun.
Na tuto pouť se odjelo vlakem z Brna
dne 6. října1908. Kromě zastávek
v nádražních restauracích, kde bylo
zajištěno stravování, byly několikahodinové zastávky v Padově, Loretě,
v Assisi a po příjezdu do Říma dne
10. října 1908 byli poutníci ubytováni
v několika hotelích. Dne 13. září 1910
se k poutníkům přidal brněnský biskup Dr. Huyn, který v bazilice sv. Petra
sloužil mši svatou. Po jejím skončení
se uskutečnila audience poutníků
u papeže. Na zpáteční cestu z Říma se
poutníci vydali dne 16. října 1908 a při
ní se uskutečnila prohlídka Benátek.

Do Brna poutníci přijeli dne 20. října
1908.
V roce 1910 se uskutečnila Druhá
lidová pouť do Svaté země. Této
pouti se zúčastnilo přes 500 poutníků
a mezi nimi byli i občané Přibic Josef
Říčka a Jan Effenberger. Domkař Jan
Effenberger (nar. 27. prosince 1862
v Přibicích) se 28. ledna 1891 v Přibicích oženil s Hátou Janíčkovou (nar.
15. prosince 1870 v Přibicích). Každý
za tuto pouť zaplatil 320 korun.
Na cestu se poutníci vydali vlakem
z Brna dne 10. srpna 1910 a do Terstu
přijeli dne 11. srpna 1910, kde je již
očekával rakouský parník Tirolia. Do
Jaffy připluli 15. srpna 1910 a z Jaffy
pokračovali vlakem do Jeruzaléma,
kam přijeli dne 17. srpna 1910. V Jeruzalémě pobývali do 25. srpna 1910.
Většina poutníků byla ubytována ve
francouzském hospici, kde byli také
ubytování Effenberger a Říčka. Pro
poutníky byly organizovány cesty
koňskými povozy do Jericha, Betléma, k řece Jordán, k Mrtvému moři,
na horu Karmel.
Na zpáteční cestu se poutníci vydali z Jeruzaléma dne 25. srpna 1910.
Plavba z Terstu do Jaffy byla za krásného počasí, ale na zpáteční cestě
hned po vyplutí z Jaffy bylo moře velmi rozbouřené, které způsobilo u většiny poutníků mořskou nemoc. Teprve u Kréty se moře uklidnilo. Parník
Tirolia připlul do Terstu dne 30. srpna
1910, kde již čekal vlak do Brna. Tam
přijeli na druhý den.
Po návratu z pouti Josef Říčka daroval
přibickému kostelu kříž posvěcený
v Jeruzalémě.
František Veleba ml.

Společenská rubrika
Narodili se:

Navždy nás opustili:

Tereza Rožková
Martin Badálek

Jarmila Schimmerlová
Růžena Effenbergerová
Jan Koubek

Přibický zpravodaj vydává obec Přibice. IČO: 00600211. Adresa vydavatele: Přibice 348, 691 24 Přibice. Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky, reg. značka
MK ČR E 20907. Email: podatelna@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 25.11.2021. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Toto číslo vyšlo v Přibicích 23.9.2021 v nákladu 430 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
a12
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.
LÉTO
2021

