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Slovo starosty
Vážení občané, pomalu se blíží 
Vánoce. Připravili jsme pro Vás 
na novém tanečním parketu 
u komunitního centra ve spolu-
práci s místní školou předvánoč-
ní program spolu s  adventním 
jarmarkem. Bohužel nám vláda 
den předem akci nařídila zrušit. 
Prodejci tak nemohli nabídnout 
adventní věnce, vánoční deko-
race, namíchané vánoční punče 
nebo napečené pečivo a  další. 
Rozsvícení vánočního stromu 
tak proběhlo v tichosti bez účas-
ti kohokoliv. Letošní vánoční 
strom věnovala paní Jana Run-
dová, za což jí velmi děkujeme. 
Prostranství kolem kostela a ko-
munitního centra je komplet-
ně nasvícené. Pro radost dětí 
a  všech kolemjdoucích. Vedení 
obce přeje všem občanům klid-
né a  radostné vánoční svátky 
mezi svými nejbližšími, spoustu 
dárků pod stromečkem a  v  no-
vém roce 2022 pevné zdraví pro 
všechny.

Váš starosta 
Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Vánoční strom od p. Rundové u komunitního centraVánoční strom od p. Rundové u komunitního centra
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Informace z obecního úřadu
Komunitní centrum 
Komunitní centrum v  Přibicích 
zkolaudováno! Největší stavba 
v  historii obce, dárek obci k  nad-
cházejícímu 800. výročí od první 
písemné zmínky je hotová a  naši 
občané ji budou moci brzy využí-
vat se vším všudy. Náklady na vy-
budování komunitního centra 
včetně okolního prostranství 
a chodníků činily ke dni 6. prosince 
2021 necelých 76 mil. Kč. Největší 
položku tvořily náklady podle 
smlouvy o dílo s fi rmou Syner, kte-
ré činily 67,7 mil. Kč, další náklady 
tvořily výdaje za převody pozem-
ků do vlastnictví obce, demolice 
starých budov, projektovou čin-
nost, stavební povolení, stavební 
dozor a  dále zemní práce v  režii 
obce, stejně jako nádvoří komunit-
ního centra s tanečním parketem, 
okolní chodníky, zpevněné plochy 
a terénní úpravy. Celá akce byla fi -
nancována úvěrem 40 mil., dotací 
20,2 mil. a zbývající část téměř 16 
mil. obec k dnešnímu dni našetřila 
ze svého rozpočtu za posledních 
cca 5 let. Celá stavba byla realizo-
vána za ceny roku 2019, ze kterých 
se vycházelo při výběrovém řízení. 
S ohledem na loňský a letošní růst 
cen materiálů, je již dnes hodnota 
budovy více než dvojnásobná a za 
aktuálních cen by již bylo absolut-
ně nemožné stavbu ufi nancovat. 
Realizace stavby tak proběhla se 
štěstím „za minutu dvanáct“. Potře-
ba komunitního centra, nebo ales-
poň velkého sálu se údajně pláno-
vala už v období kolem roku 1960. 
Nicméně vždy se jednalo jen o řeči 
bez reálných činů. První skutečné 
kroky, které vedly k činům, se datu-
jí do roku 2015, kdy se nechala 
zpracovat studie komunitního 
centra. První studie počítala s reali-

zací na Svobodném Hájku. Postup-
ně se vše vyvíjelo nakonec jinak. 
Díky velmi vstřícnému kroku ze 
strany všech členů Spolku pro ob-
novu a  udržování katolického 
domu došlo v roce 2016 k jednání 
o  možnosti převodu „liďáku“ do 
vlastnictví obce a  tehdejší před-
sedkyně spolku paní Marie Bendo-
vá stvrdila tento akt svým podpi-
sem za symbolickou korunu. Díky 
tomu se nechala zpracovat nová 
studie na přístavbu sálu této budo-
vy. V témže roce započalo intenziv-
ní jednání s farností Přibice, potaž-
mo s biskupstvím, o směně farních 
pozemků. V roce 2016 byla dohod-
nuta s farní radou a panem děka-
nem Svobodou směna za 3 staveb-
ní pozemky ve Svobodném Hájku 
a  2 hektary zemědělské půdy, na-
konec tuto variantu biskupství od-
mítlo, přestože se dva měsíce „tvá-
řilo“, jakože je vše domluveno. 
Další odsouhlasenou variantou 
bylo, že za areál fary dostane bis-
kupství 15 hektarů zemědělské 
půdy. Následně přišel pokyn z bis-
kupství, že by to mělo být alespoň 
17 hektarů. Toto již vedení obce 
odmítlo. Později se vyjednávalo 
dále a  bylo nakonec dohodnuto 
15 hektarů obecních polností. Nic-
méně těsně před podpisem 
smlouvy přišel další pokyn, aby 
obec přidala ještě „nějakou“ budo-
vu…. Opakovaně se ukázalo, že to, 
co se ráno domluvilo, to odpoled-
ne neplatilo. Požadavky biskupství 
neúměrně rostly. Nakonec proti 
sobě stálo na jedné straně biskup-
ství a na druhé straně obec s farní 
radou a panem děkanem. Po velmi 
zdlouhavém a ostrém vyjednávání 
nakonec biskupství přistoupilo 
právě na variantu směny areálu 
fary za 15 hektarů zemědělské 

půdy. Za úvahu stojí zamyšlení, 
zda vedení církve prostřednictvím 
biskupství nestaví hromadění ma-
jetku nad zájmy farníků – občanů 
a celé naší obce, která každoročně 
přispívala na opravy kostela a v po-
sledních letech výrazně investova-
la do zvelebování veřejného pro-
stranství právě u  přibického 
kostela. Farnímu společenství vždy 
byl, je a  bude k  dispozici veškerý 
obecní majetek od zapůjčení lavic 
pro různé slavnosti až po zapůjče-
ní prostor v  obecních budovách. 
Velice rád bych poděkoval a  vy-
zdvihl práci přibické farní rady 
a našeho tehdejšího pana faráře za 
ochotu a vstřícnost vůči naší obci. 
Díky vzájemné spolupráci s  obcí 
bylo konečné vyjednávání s  br-
něnským biskupstvím završeno na 
jaře roku 2017 dohodou. Podařilo 
se nakonec zajistit maximálně 
vhodné místo pro komunitní cent-
rum se sálem, které v  obci dosud 
chybělo. Od léta 2017 se postupně 
připravovali podklady potřebné 
k demolici rozpadajících se budov 
fary a  školy. V  té době byla také 
v rámci výběrového řízení vybrána 
fi rma SPZ Design, s.r.o., jako zpra-
covatel projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení. Na pod-
zim 2017 probíhaly demolice sta-
rých budov a  zároveň příprava 
podkladů k žádosti o dotaci na ko-
munitní centrum. V  dubnu 2018 
navštívil naši obec pan hejtman 
JUDr. Bohumil Šimek, kterému ve-
dení obce představilo celý projekt 
komunitního centra. Jeho podpo-
ru jsme nakonec velmi potřebovali 
ke složitému vyjednávání dotace 
od evropské unie z  evropského 
fondu pro regionální rozvoj – inte-
grovaného regionálního operační-
ho programu a  ministerstva pro 
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místní rozvoj ve výši 20.250.000,- 
Kč, která nám byla na podzim roku 
2018 přiznána. Během jara 2019 se 
řešilo výběrové řízení na realizáto-
ra stavby. Výběrové řízení bylo do-
slova bombardováno různými 
podněty a připomínkami a násled-
ně se prodloužilo o více jak 2 měsí-
ce. Do výběrového řízení se přihlá-
sily nakonec pouze 2 fi rmy 
a nejnižší nabídka jen za stavební 
práce tehdy činila 80 mil. Kč. V létě 
2019 se tak celá realizace dostala 
po rozumném zvážení všech okol-
ností k ledu a z fi nančních důvodů 
bylo výběrové řízení zastupitel-
stvem úplně zrušeno.  Vedení obce 
se však nevzdávalo a  požádalo 
o  prodloužení možnosti čerpání 
dotace, jíž bylo vyhověno. Obra-
tem bylo vyhlášeno nové výběro-
vé řízení. Koncem ledna 2020 za-
stupitelstvo obce schválilo 
uzavření smlouvy na stavební prá-
ce s vítěznou fi rmou Syner, s.r.o. za 
cenu 64,1 mil. Kč. Stavební fi rma 
zahájila stavební práce 1. dubna 
2020 na počátku koronavirové epi-
demie. V době, kdy se vše ze dne 
na den uzavíralo, začínal se prohlu-
bovat nedostatek stavebního ma-
teriálu a s ním související extrémní 
růst cen, nedostatek zaměstnanců. 
Začala dosud nevídaná doba nejis-
toty s příjmy obce, kdy stát ze dne 
na den naší obci udělal svým roz-
hodnutím dvoumilionovou sekeru 
do obecního rozpočtu. 26. června 
2020, v  předvečer krojovaných 
hodů, zasáhla budování komunit-
ního centra další pohroma, tento-
krát extrémně silná bouřka s  kru-
pobitím, kdy za 20 minut napršelo 
do tehdy již promočeného stave-
niště dalších 60 milimetrů vody 
doprovázených čtyřcentimetrový-
mi kroupami. Zaizolovaná zákla-
dová deska byla zaplavena vodou 
a bahnem a hrozilo zřícení soused-

ní stodoly. Stavební práce v  části 
sálu byly zastaveny na více než 2 
měsíce, po které došlo k  úklidu 
bahna, sanaci břehů výkopové 
jámy, zabezpečení stodoly proti 
zborcení speciální technikou žele-
zobetonových pilotů a část svahu 
byla následně vyskládána kari sítě-
mi a  zabetonována tak, aby bylo 
možno pokračovat ve stavbě. 
Vznikly tak nemalé fi nanční nákla-
dy, se kterými se nepočítalo, a situ-
ace se z důvodu havarijního stavu 
musela řešit z  důvodu odvrácení 
dalších škod okamžitě. Nakonec se 
vše vyčistilo, zabezpečilo a stavba 
pokračovala dál. Projekt stavby po-
čítal s ponecháním střechy a stro-
pů v  patře stávající budovy. Nic-
méně po odhalení stěn 
a  kontrolního otevření záklopu 
stropů v patře bylo zjištěno, že po-
užité dřevo na stropech je v někte-
rých částech natolik shnilé, že jej 
bude nutno vyměnit. Po jejich od-
stranění bylo následně zjištěno, že 
horní patro není vůbec zastabilizo-
váno tzv. věncem stavby a  padlo 
rozhodnutí shodit celou střechu, 
stropy a udělat nové „věnce“, na ně 
pak zakotvit nové stropy a  zreali-
zovat komplet novou střechu. Do 
budoucna to bylo jediné správné 
řešení. Všechny tyto vícepráce byly 
podrobně kontrolovány staveb-
ním dozorem a byl o nich uvědo-
men i poskytovatel dotace. Každo-
pádně zaplatit se musely 
z  obecního rozpočtu. Přes zimu 
2020 se daly všechny části objektů 
pod střechu a od jara do léta 2021 
se dokončily veškeré vnitřní insta-
lace a  úpravy. Dne 30. záři 2021 
byla kompletní stavba budovy od 
fi rmy Syner předána obci jako do-
končená. V  té době už obecní za-
městnanci ve velkém prováděli te-
rénní práce, vybudovali zpevněné 
plochy uvnitř areálu a okolní chod-

níky. Mezitím jsme shromažďovali 
obrovské množství podkladů jako 
např. veškeré revize, atesty, certifi -
káty, potvrzení, souhlasy, povolení 
a požádali o kolaudaci. Kolaudační 
komise se sešla na místě samém 
na svátek svatého Martina 11. lis-
topadu 2021 a  koncem listopadu 
byl vydán kolaudační souhlas. Veli-
ce nás mrzí, že v  této době není 
možné uspořádat slavnostní ote-
vření tohoto komplexu z  důvodu 
koronavirové situace. Jakmile se 
situace zlepší, uspořádáme ales-
poň den otevřených dveří. Budova 
bude sloužit ke společenským, kul-
turním a  sportovním aktivitám. 
V  přízemí budovy je hlavní vstup 
s barem a samotná sportovní hala. 
V levé, původní části, bude knihov-
na a obřadní místnost, která bude 
sloužit i jako zasedací místnost pro 
konání jednání zastupitelstva. 
V pravé části, v místech bývalé bu-
dovy školy jsou umístěny prostory 
pro místní spolky a sociální aktivi-
ty. V  prvním patře je nově sídlo 
obecního úřadu, vedle něhož je 
posilovna. Samozřejmostí jsou vel-
kokapacitní sociální zařízení, které 
budou sloužit v  případě větších 
sportovních a  kulturních akcích 
v hale. Tyto prostory budou rovněž 
poskytovat zázemí pro venkovní 
akce na novém prostorném taneč-
ním parketu a okolních plochách. 
Tak ať tento dar k 800. výročí obce 
slouží všem našim občanům a dal-
ším generacím!

3

-
o-
o-

ely 
mu 
ktů 
021 
sta-

2021 
y od 

o do-
ní za-
ěli te-

vněné 
chod-

akce
ním parketu a okolních p
Tak ať tento dar k 800. výročí obce 
slouží všem našim občanům a dal-
ším generacím!



PŘIBICKÝZPRAVODAJ

ZIMA 20214

Vánoční stromVánoční strom Zasněžený kostelZasněžený kostel

Sněžení u kostelaSněžení u kostela

Vánoční nasvícení u komunitního centraVánoční nasvícení u komunitního centra
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Zasněžené PřibiceZasněžené Přibice

Plac u komunitního centraPlac u komunitního centra
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Hluková zkouška halyHluková zkouška haly Budování chodníku před komunitním centremBudování chodníku před komunitním centrem

Sportovní halaSportovní hala
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Přibice 800 let
Obec se připravuje na 800leté výročí první písemné 
zmínky o  Přibicích. V  současné době uveřejňujeme 
loga této události. Velmi rádi poskytneme tato loga ke 
všem kulturním a sportovním akcím, které se v novém 
roce v obci uskuteční. Celý rok 2022 se ponese v duchu 
oslav tohoto jubilea. Hlavní oslavy vyvrcholí na hodo-
vou neděli, kdy bude rovněž setkání rodáků.

Obchody v obci
Jednota, která 6 let plánovala výstavbu prodejny v Při-
bicích, si nechala zpracovat novou fi nanční analýzu zis-
kovosti prodejny. Z důvodu enormního zvyšování cen 
stavebního materiálu a  stavebních prací od projektu 
nakonec upustila. Soukromá prodejna potravin K + E 
vedle obecní hospody končí také. Prodejnu potravin 
U Sovků se zatím nepodařilo rozšířit, i když jim obec 

odprodala pozemek za prodejnou. Přes tisíc obyvatel 
obce by se nyní dostalo do situace, kdy by bylo mož-
no nakupovat pouze v maličkém obchůdku. Proto se 
vedení obce rozhodlo prostory vystěhovaného úřadu 
poskytnout přednostně na zařízení prodejny potravin, 
která v těchto prostorech již byla. Obci tak ubyde sta-
rost o náklady za provoz této budovy. Prodejnu potra-
vin bude provozovat rodina pana Tran Dinh Hunga za 
měsíční nájemné 15.000 Kč plus energie.Vedle  je poš-
ta, která zůstává na původním místě.

Kalendáře na rok 2022
Kalendáře na příští rok jsou k  dispozici za 80 Kč na 
obecním úřadě. Kalendář je plný fotografi í obce a jsou 
v něm uvedeny termíny plánovaných kulturních akcí, 
svozu popelnic, otevření sběrného dvora a podobně.

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Info o dotaciInfo o dotaci
Zleva: Starosta M. Eff enberger, stavbyvedoucí fi rmy Syner Zleva: Starosta M. Eff enberger, stavbyvedoucí fi rmy Syner 
P. Kostura, projektant J. Zavadil, stavební dozor J. FurikP. Kostura, projektant J. Zavadil, stavební dozor J. Furik

Vstupní bar komunitního centraVstupní bar komunitního centraLeštění tančního parketuLeštění tančního parketu
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 29. 9. 2021

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 8. 11. 2021

289/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-
gram dnešního jednání zastupitelstva.

290/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapiso-
vatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ově-
řovateli zápisu Věru Fickovou a Ing. Jozefa Be-
ňuše.

291/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje doda-
tek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2020 
č. H374/20/50 008 s  fi rmou Syner, s.r.o., na 
stavbu „Polyfunkční centrum Přibice II – prv-
ní část“, kterou se konečná cena díla snižuje 
o částku 172.974,28 Kč. 

292/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vý-
sledek výběrového řízení na dodávku židlí 
a stolů do komunitního centra, a to uzavření 
smlouvy na nákup 480 ks profi  zátěžových 
židlí, dekor buk celodřevěná, v  ceně 772,20 
Kč/ks bez DPH a 80 ks stůl restaurační 120/80, 
zesílená deska 25 mm, dekor buk, za cenu 
3.990,- Kč bez DPH s fi rmou Technotrade CR, 
s.r.o. 

293/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlou-
vu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene č. HO-001030064310/001-SERG s EG.D, 
a.s.

294/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlou-
vu o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s., č. 
HO-014330072274/001-MDP. 

295/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlou-
vu o zřízení věcného břemene s EG.D, a. s., č. 
HO-014330062489/001-MDP. 

305/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-
gram dnešního jednání zastupitelstva.

306/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapiso-
vatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ově-
řovateli zápisu Ing. Ondřeje Malinovského 
a Václava Valáška.

307/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlou-
vu o  realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací č. VPI/MJ/2021/00195. 

308/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlou-
vu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene s JMK v rámci akce dešťová kanalizace.  

309/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje směn-
nou smlouvu na směnu obecního pozemku 
p. č. 2200/46 v k. ú. Přibice o výměře 30 m2 za 

296/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlou-
vu o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s., č. 
HO-014330061786/001-MDP. 

297/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
směny obecního pozemku p. č. 2200/46 v k. 
ú. Přibice o výměře 30 m2. 

298/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
prodeje pozemků 3119, 3120, 3121, 3122 v k. 
ú. Přibice. 

299/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
prodeje obecního pozemku p. č. 1644/23 v k. 
ú. Přibice o výměře 212 m2. 

300/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní 
smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 
3018/2 o výměře 359 m2 za cenu 1.700,- Kč/m2 
stanovenou znaleckým posudkem pro XXX.

301/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 4/2021. 

302/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí 
závěrečné účty dobrovolných svazků obcí 
DSO cyklistická stezka Brno – Vídeň a  DSO 
Čistá Jihlava. 

303/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vyhláš-
ku č. 2/2021, kterou se zrušuje obecně závaz-
ná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a  odstraňování ko-
munálních odpadů. 

304/21/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje poskyt-
nutí fi nančního daru ve výši 15.000,- Kč maji-
telům obchodů v obci Přibice (XXX, XXX) na 
zabezpečení provozu v roce 2021. 

pozemek p. č. 1852/31 o výměře 24 m2 v k. ú. 
Přibice s  doplatkem 4.200,- Kč ve prospěch 
obce s XXX. 

310/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní 
smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 
1644/23 v k. ú. Přibice o výměře 212 m2 pro 
uživatele XXX, za cenu 700,- Kč/m2 stanove-
nou znaleckým posudkem. 

311/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní 
smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 
3456/4 o výměře 61 m2 v k. ú. Přibice za cenu 
2.460,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posud-
kem pro XXX.

312/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
prodeje pozemku p. č. 1665/31 o výměře 26 
m2 v k. ú. Přibice.
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Informace ze ZŠ a MŠ
První čtvrtletí nového školního roku 
pomalu končí, výkazy odeslány, škol-
ní život nabírá obrátky. Hlásí se ná-
vštěvy z hygieny, z bezpečnosti  práce 
apod., sem tam nějaká ta karanténa... 
Po bezstarostném létě bez roušek 
a omezení jsme doufali, že školní rok 
už bude pohodový - bez pandemie, 
ale zmýlili jsme se.
Nikdo z nás netuší, co bude dál, neví-
me, zda provoz bude do 23. 12., stá-
le jsme v  očekávání, kdo usedne do 
křesla ministra školství a  jaké budou 
jeho první kroky, vize a plány, zda pro-
dlouží vánoční prázdniny, jak slibuje, 
uvidíme. Jakmile se to dozvíme, hned 
Vás budeme informovat.
Přes tato nepříjemná omezení jsem 
velmi ráda, že žáci chodí do školy, kde 
se schází se svými kamarády a  mo-
hou se kvalitně vzdělávat pod dohle-
dem kvalifi kovaných učitelů. Někdy 
je velmi těžké zajistit provoz, protože 
neustále chybí mnoho učitelů, buď 
jsou v  karanténě, nebo nemocní, 
v  jednom týdnu jsme na celou MŠ 
i ZŠ zůstaly jenom tři kantorky, řešily 
jsme jenom to, co bylo prvořadé a to, 
co počká. Zkrátka jsme si ve svých 
úkolech museli udělat řád a každému 
úkolu přiřadit jeho míru urgentnosti 
a termín, kdy co splnit.
Časy jsou různé, dobré i horší. Ale my 
jsme těmi, kteří přebírají odpověd-
nost za Vaše děti. Během listopado-
vých dnů slyším od svých kolegů, že 
jsou unavení už v listopadu jako jiné 
roky v květnu. A nedivím se. I já se cí-
tím unavená.
V prvním čtvrtletí naši školu navštívi-
ly dvě kontroly. Jedna kontrola byla 
zaměřena na BOZP, která kontrolo-

313/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vrácení 
části kupní ceny ve výši 5.600,- Kč za katas-
trem sníženou výměru prodávaného pozem-
ku v rozdílu 14 m2 (400,- Kč/m2) ve prospěch 
kupujícího XXX. 

314/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
prodeje pozemků p. č. 1531/47 o výměře 76 m2 
a p. č. 1531/51 o výměře 51 m2 v k. ú. Přibice.

315/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 5/2021 a  schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2021. 

316/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje s účin-
ností od 1. 1. 2022 stočné ve výši 50 Kč vč. DPH 
za 1 m3. 

317/22/2021 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí 
zprávu kontrolního a fi nančního výboru. 

vala plnění úkolů BOZP, školení za-
městnanců, roční prověrky, pracovní 
a školní úrazy, dodržování pracovních 
podmínek, pracovnělékařské služby, 
řády, revize a kontroly - kontrola pro-
běhla v naprostém pořádku. Náprav-

ná opatření a doporučení - 0.
Druhá kontrola - navštívila nás krajská 
hygienická stanice, která kontrolovala 
naši školní jídelnu.
Naše kuchařky se musely podrobit 
odběrům, hygiena provedla stěry 
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z  povrchů přicházejících do kontak-
tu s  potravinami, hledali salmonellu, 
zkontrolovali prostory provozu, vy-
bavení, technologické zařízení, které 
bylo čisté, udržované, funkční, kon-
trolou nebyly zjištěny žádné nedo-
statky a všechny stěry na přítomnost 
patogenu salmonelly byly s negativní 
hodnotou. Vyjádření hygieny najdete 
na našich webových stránkách.
Protože kuchařky nesměly týden va-
řit, musela škola zajistit kuchaře, jinak 
by byl provoz uzavřen. Tímto bych 
chtěla poděkovat panu Nekolovi za 
jeho pomoc a  za výborné pokrmy, 
které dětem i  dospělým velmi chut-
naly.
Co všechno proběhlo od září v  naší 
škole:
V  měsíci září v  Pohořelicích proběhl 
dopravní den.
Každý měsíc školu navštěvuje rodilá 
mluvčí, která vede hodiny anglického 
jazyka. V měsíci říjnu proběhl Den pro 
zdraví.

Dále byla drakiáda a podzimní tvoře-
ní.
Dne 1. prosince proběhlo v MŠ i v ZŠ 
vánoční focení.
Na 27. 11. jsme si připravovali veřejné 
vystoupení – k  rozsvícení vánočního 
stromu, bohužel akce byla zrušena, 
tak jsme rodičům alespoň zaslali pro-
gram na  Whats App.
V  tomto roce jsme získali nový pro-
jekt - Šablony III. Celkové výdaje pro-
jektu: 516.785 Kč. Projekt je zaměřen 
na personální podporu MŠ a  ZŠ, na 
osobnostní a profesionální rozvoj pe-
dagogů ZŠ.
Na závěr musím poděkovat všem za-
městnancům školy za kvalitně odve-
denou práci. Stejné poděkování patří 
i  rodičům a  vedení obce za fi nanční 
podporu v rámci projektů.
Nadcházející adventní čas má být 
dobou zklidnění a zastavení. Nezapo-
mínejte na sebe a dopřejte si denně 
nějaké příjemné pocity. Ať už plynou 
z čehokoliv.

Máme všichni za sebou těžký covido-
vý rok, nevíme, co přijde.
Ale měli bychom pečovat o  sebe, 
hlavně o své blízké a neztrácet naději.
Příjemný adventní čas.

Mgr. Marcela Mrkvicová, 
ředitelka ZŠ a MŠ 
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Informace z knihovny
Knihobudka
Mnozí z Vás si jistě všimli, že se na auto-
busových zastávkách objevily takové 
malé regálky a v nich jsou knihy. Jsou 
to takzvané knihobudky. Knihobudky 
slouží všem, kteří mají vztah ke kníž-
kám, rádi čtou a knížky si rádi půjčují. 
Knížku si z knihobudky můžete půjčit 
kdykoliv se vám zachce. Můžete do 
knihobudky také darovat vlastní kni-
hu nebo si knížky prostě jen vyměnit. 
Pokud se Vám knížka bude hodně líbit 

a Vy ji nevrátíte, nic se neděje, kniho-
budku budu průběžně doplňovat. Do 
knihobudky prosím nevkládejte knihy 
půjčené v  knihovně. Pevně věřím, že 
Vám knihobudka bude líbit. Závěrem 
bych Vám všem chtěla popřát krásné 
a  pohodové Vánoce plné pohádek, 
pohody a dobrého jídla a do nového 
roku pevné zdraví, štěstí na každém 
kroku a optimismus do žil.

Klára Macháčková, knihovnice

Z farnosti
DUŠIČKY – ADVENT – VÁNOCE. Farnost zve na bohoslužby
V dušičkovém období bylo možné společně se zúčastnit 
na hřbitově pobožnosti za zemřelé. Každoročně se jedná 
většinou o  neděli, která je nejblíže památky zesnulých. 
Termín v tomto roce připadl na neděli 31. října. Kněz po-
žehnal všechny hroby zemřelých svěcenou vodou.
Na podzim začala příprava na přijetí svátosti biřmování. 
Je společná pro všechny farnosti a zájemci se scházejí na 
faře ve Vranovicích. Biřmování je jednou ze sedmi svátostí 
katolické, pravoslavné a  Československé církve husitské. 
Někdy je nazývána jako svátost křesťanské dospělosti. Je 
dovršením milostí, které přinesl křest.
Papež František na sklonku církevního roku zahájil syno-
dální proces, k  němuž jsou zváni všichni a  obsahuje se-
tkání, naslouchání a  rozlišování o  společném směřování 
církve a  věřících v  budoucnosti. Na úrovni malých sku-
pinek v naší farnosti je možné tyto otázky prodiskutovat 
a  výsledky se budou odesílat diecézním koordinátorům 
k dalšímu zpracování. Synoda bude trvat 3 roky.
Adventní dobu, kterou nyní prožíváme, vystřídají Vánoč-
ní svátky. Štědrý den, Slavnost Narození Páně, svátek sv. 
Štěpána, 27. prosince svátek sv. Jana (s tímto svátkem je 
spojeno žehnání vín), 28. prosince svátek Mláďátek (jako 
mláďátka či neviňátka  jsou označované děti, chlapci do 
dvou let věku, které podle Matoušova evangelia nechal 
v Betlémě zavraždit král Herodes Veliký po narození Ježí-
še), svátek sv. Silvestra (závěr občanského roku), 1. ledna 
Slavnost Matky Boží Panny Marie, 6. ledna Slavnost Zjeve-
ní Páně nebo-li Tří Králů (jedná se o druhý největší vánoční 
svátek, křesťané východních církví v tento den slaví Váno-
ce), svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie, Josefa, při kterém 
se obnovují manželské sliby. Vánoční doba potom končí 
Svátkem Křtu Páně. Po celé toto období je kostel vánoč-
ně vyzdoben včetně jesliček vzadu v kostele. Do farnos-
ti se před Štědrým dnem přiváží Betlémské světlo. Toto 

světýlko si v místě narození Ježíše Krista, Betlémě, přebí-
rá každý rok kluk nebo dívka, kterým se říká „Dítě světla“. 
Cestu z Betléma do Rakouska, kde tato novodobá tradice 
vznikla, absolvuje vánoční plamínek letecky ve speciálním 
bezpečnostním obalu, zde se pak během slavnostní eku-
menické bohoslužby předává skautům z jednotlivých ev-
ropských zemí. Letos tato slavnost proběhla v sobotu 11. 
prosince ve Salcburku. Světlo pak ve večerních hodinách 
dorazilo spolu s naší skautskou delegací do Česka. Násle-
dující týden, v  sobotu 18. prosince ráno, se pak vánoční 
plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé 
republice – rozvoz probíhá již tradičně po vlakových tra-
sách. Celý projekt Betlémského světla má na starosti tým 
skautů a skautek z Brna.
Kde je možné Betlémské světlo dostat? Toto a  všechny 
další informace např. ohledně časů půlnoční mše a boho-
služeb u nás i v okolních obcích a mnoho dalšího nalezne-
te na webu farností: http://vranovice.farnost.cz/ nebo na 
vývěsce u kostela.

KnihobudkaKnihobudka

Dušičková pobožnostDušičková pobožnost
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Společenská rubrika 

Navždy nás opustili:
Libuše Billová
Zlata Poulíčková
Jan Veleba
Vlastimil Schimmerle
Milena Němcová
Miroslav Rychlý

Narodili se:
Rozálie Černá
Antonie Belánová
Jakub Rujzl
Melánie Formanová

Z historie
Vánoce v roce 1946
Po skončení války v roce 1945 nastal 
velký nedostatek potravin i  spotřeb-
ního zboží, a proto se zavedl lístkový 
systém. Každá rodina dostala určitý 
počet lístků na určité zboží. V  tom 
roce byl i  nedostatek kaprů na Vá-
noce, ti se prodávali taktéž na lístky. 
Místním národním výborům (před-
chůdci obecních úřadů) bylo ozná-
meno, aby v obci pověřili osobu, která 
přidělené kapry vyzvedne. Na Vánoce 
v roce 1946 byl pověřen v Přibicích vy-
zvednutím kaprů místní řezník, ten je 
ale nemohl v určený den vyzvednout. 
Když pro ně přijel druhý den, kapři již 

nebyli.
Deník Čin dne 11. ledna 1947 o tom 
napsal: „Kdo snědl za obec Přibice pří-
děl vánočních kaprů? Měli jste vidět, 
jak se obec Přibice na Hustopečsku lí-
bezně rozesmála, když s  prosincovými 
potravinovými lístky dostala lístky na 
vánoční příděl ryb. V radostném opoje-
ní našli se hned počtáři, kteří vypočetli, 
že k  vánocům připlave do Přibic půl 
druhého metráku kaprů, samé pěkné 
kousky, k  nakousnutí už zaživa, natož 
potom až budou krásně usmažené. Pa-
nečku, to se po takovém soustu bude 
zpívat >>Nám, narodil se<<. V  Přibi-

cích to bude na Štědrý večer vonět líp 
než v pražské Vaňkově rybárně v době 
hlubokého míru... A  měli jste vidět, jak 
se obec zamračila, když do ní k  váno-
cům nepřiplaval jediný kapr. Řezník ná-
sledkem poruchy auta jel pro ryby o den 
později, ale přesto, že zpoždění řádně 
ohlásil, byli už kapři, určeni pro žaludky 
Přibičanů, kdesi v neznámu. Byli potom 
mezi přibickými občany zatvrzelci, kteří 
o  štědrovečerní tabuli tloukli do pro-
padlých lístků na ryby a odepřeli zpívat 
koledy. Ať zpívají ti, kteří za nás snědli 
vánoční kapry!“

František Veleba ml.

Ve vánoční době tradičně pomáháme Charitě 
Česká republika s  projektem Tříkrálová sbír-
ka. Sbírku plánujeme v  Přibicích na sobotní 

odpoledne 8. ledna 2022. Snad pandemická 
opatření dovolí klasické koledování s  malými 
dětmi po celé obci, jako jsme zvyklí z minulých 
let. Rádi mezi sebe přivítáme další pomocníky - 
koledníky.
Ve spolupráci s obecním úřadem započaly také 
přípravy na oslavu 800 let od první zmínky o Při-
bicích, kterou obec oslaví v roce 2022. Jako sou-
část oslav, které vyvrcholí o hodech, se plánuje 
zpřístupnění celého kostela, podobně jako bylo 
při Noci kostelů, menší výstavu o historii kostela 
a farnosti a další program dle možností.
S  přáním Radosti a  Pokoje do všech rodin 

a vše dobré v novém roce.

Eva Hájková
Jesličky v našem kosteleJesličky v našem kostele


