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Slovo starosty
Vážení občané, opět se nám prodlužují
dny a pomalu se blíží v historii obce již
osmisté jaro. Naše obec má co slavit,
ne však společnost jako celek. Z důvodu ruské invaze na Ukrajině se dostala
mimo jiné Sberbank, u které máme
vedený obecní účet, do existenčních
problémů a zablokovala přístup k financím. U této banky měla své účty
velká spousta obcí a státních institucí
včetně třeba Jihomoravského kraje.
Vklady jsou u bank pojištěny do výše
cca 2,5 mil. Kč. Naštěstí naše obec
měla na tomto účtu necelý milion, který bude v brzy (dle údajů z ČNB do 7
dnů od vyhlášení bankrotu) vyplacen
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z pojistky v plné výši. Jiné obce nebo
instituce s vklady nad 2,5 mil. Kč toto
štěstí mít bohužel nebudou. Z důvodu problémů Sberbanky obec rozdala
občanům informační letáky s novým
obecním účtem u České spořitelny
5810283359/0800, tak aby se poplatky mohly platit tam. Tímto prosíme
všechny, aby své trvalé příkazy ve prospěch obce upravili na nové číslo. Pro
obec je velkým štěstím, že bylo vybudováno a již plně uhrazeno komunitní
centrum a o peníze, které bychom měli
jinak na účtu, nepřijdeme.
Váš starosta
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Výzdoba kanceláře
na podporu Ukrajiny
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Informace z obecního úřadu
Slavnostní otevření
komunitního centra
Z důvodu dobíhající koronavirové
krize se odkládalo otevření našeho komunitního centra. Slavnostní otevření je nyní naplánováno
na 26. března 2022 ve 13 hodin. Bezprostředně po otevření
se v nových prostorách uskuteční
první společenská kulturní akce –
degustace vín, kterou ve spolupráci s obcí pořádá spolek zahrádkářů. Samotné prostory komunitního
centra nabízí prostory pro sociální,
společenské a sportovní aktivity.
Své prostory tu mají vyčleněny
Charita, Billiculum a další organizace v souladu se smlouvou o příspěvku ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Pohořelice a také pracovnice samotného
sociálního odboru MěÚ Pohořelice.
Je tam např. kontaktní centrum,
kde nechybí ani knihovna, denní
stacionář sloužící zejména pro seniory, prostory pro maminky s dětmi, nebo cvičebna s posilovnou,
školící místnost, prostory pro činnost spolků, klubíku nebo kroužků.
Nová sportovní hala slouží pro tělovýchovnou jednotu, hráče fotbalu,
basketbalu, badmintonu, florbalu,
volejbalu nebo tenisu a dalších
sportů. Z kulturních aktivit je komunitní centrum pravidelně využíváno třeba dětským folklorním
kroužkem, mužáky nebo chasou
a dalšími spolky. V hale a nádvoří
komunitního centra budou také
probíhat kulturní akce pro širokou
veřejnost (degustace vín, hody,
koncerty, jarmarky, bazárky, svěcení vín, rozžínání vánočního stromu
a spousta dalších). Komunitní centrum bylo spolufinancováno Evropskou unií z integrovaného regionálního operačního programu ve výši
20.250.000 Kč.
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Školící místnost

Kontaktní centrum s knihovnou

Kontaktní centrum v přízemí

Spolková místnost

Denní stacionář pro seniory
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Cvičebna

Cvičebna s posilovnou

Děti při basketbalu v tělocvičně

Jednací místnost

Kontaktní centrum pro maminky s dětmi

Seniorky při zařizování klubovny v denním stacionáři

Vstup do sportovní haly

Vstupní bar
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Přibice 1222 - 2022

Jarní jarmark

Tento zpravodaj je prvním zpravodajem v roce
2022, kdy obec slaví
800 let od první písemné zmínky o Přibicích.
Oslavy 800letého výročí budou zahájeny
právě 26. března 2022
a vyvrcholí na krojované
hody, které se uskuteční
25. a 26. června 2022.
Na 26. června rovněž
bude svoláno setkání Vydané pamětní odznaky
přibických rodáků. Budeme rádi, když se i Vaším prostřednictvím o této oslavě dozví co nejvíce rodáků z naší vesnice, které tímto
na oslavy zveme. Oceníme také kontakty přímo na rodáky, které můžete předat na obecním úřadě. Hlavní
oslavy výročí budou zakomponovány do hodové neděle, jejíž program začne již v brzkých odpoledních
hodinách na nádvoří komunitního centra. Obec u příležitosti tohoto výročí vydala mimo jiné např. pamětní odznaky, skleničky nebo magnetky. Upomínkové
předměty budou v prodeji již třeba na jarním jarmarku 23. dubna 2022.

Letošní jarní jarmark se uskuteční na nádvoří u komunitního centra v sobotu 23. dubna od 9 hodin. Žádáme všechny, kteří mají co nabídnout, aby se z důvodu
rezervace místa hlásili co nejdříve na obecním úřadě.

Úmrtí pana faráře v Pohořelicích
a děkana mikulovského
Ve věku devětapadesáti
let náhle zemřel pohořelický farář Jaroslav Svoboda, který několik let sloužil
v Přibicích. Obec Přibice je
mu za jeho službu velmi
vděčná, pomohl totiž realizovat směnu pozemků
Pan děkan Jaroslav Svoboda
potřebných pro výstavbu komunitního centra
a velmi se staral o přibický kostel. Díky němu má kostel
novou střechu a zajistil spoustu údržbových prací i přímo v kostele. Díky nadstandartním vztahům s obcí se
za jeho působení zrealizovala oprava schodišť a chodníků, stejně jako zeleně v prostorách kolem kostela. Byl
to člověk, který si vážil pracovitých lidí. Důkazem toho
bylo, že dělníkům provádějícím stavební práce třeba
napekl buchty nebo připravoval občerstvení. Děkujeme Vám, pane děkane!

Stárkovský sběr železa
V sobotu 9. dubna proběhne v naší obci stárkovský
sběr železa. S vynesením větších kusů stárci rádi pomohou! Výtěžek této akce bude sloužit jako jeden
ze zdrojů financování letošních hodů.
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Sběr textilu
V rámci systému nakládání s odpady v naší obci bylo
vytříděno do kontejnerů na textil přes 6 tun oděvů.

Poplatky 2022
Asi každý z vás si již všimnul v přehledu poplatkové
povinnosti, který obecní úřad rozesílal všem domácnostem toho, že v letošním roce se nebudou hradit
poplatky za svoz odpadu. Je to reakce na skutečnost,
že naši občané dosud důsledně třídili odpady, a z tohoto důvodu nedocházelo v naší obci k enormnímu
navyšování nákladů. Zastupitelstvo se proto rozhodlo i tímto způsobem kompenzovat zvýšenou daň
z nemovitosti, kterou bude muset uhradit každý majitel finančnímu úřadu.

Kontrola skládek po obci
Kontrolní výbor prováděl kontrolu a dokumentoval
skládky po obci. Skládkování materiálu na veřejném
prostranství podléhá poplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranství. Cílem obecního poplatku
není vydělávat na záboru, ale omezit využití skládkování na obecních pozemcích na minimum.

Žádáme o dotace
I když doba dotacím moc nepřeje, zpracovalo v únoru vedení obce také i jménem našich spolků různé
žádosti o dotace, jako např. na sportovní vybavení
komunitního centra, na chladící boxy na víno, na krojové součásti nebo na výsadbu stromů.
Připravujeme investice
Opravy místních komunikací nejhorších úseků budou u lokálky, ve Sliníku nebo v Těšině a pomístné
opravy např. u kostela. Vše ale s ohledem na aktuální
finanční situaci, kdy nám bude vyplacen zbytek dotace na komunitní centrum.
Dešťová kanalizace od komunitního centra na Lůžu.
Cílem této investice, která se bude realizovat v případě udělení dotace, je separace dešťových vod. Část
srážek nyní končí v čističce a nově poteče do zasakovacího poldru na Lůži.

Nová kronikářka
Novou kronikářkou obce Přibice se stala od 1. ledna 2022 Ing. Ivana Bočková. Narodila se a žije v obci
Přibice, č. p. 328. Vystudovala Vysoké učení technické, stavební fakultu v Brně. Několik let pracovala na
Okresním úřadě v Břeclavi, odboru památkové péče,
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kde měla na starost obnovu památek v Lednicko-valtickém areálu, zapsaném do seznamu UNESCO.
V rámci transformace státní správy později přešla
pod úřad pověřené obce III. stupně do Hustopečí.
Po mateřské dovolené pracovala na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hustopečích jako učitelka odborných technických předmětů. Od roku 2017 až dosud pracuje na Střední škole
stavebních řemesel Brno – Bosonohy a vyučuje zde
studenty oboru instalatér a oboru mechanik plynových zařízení.
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Kronikářka Ing. Ivana Bočková

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 8. 12. 2021
318/23/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
319/23/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ilonu Ruinerovou
a Ing. Jozefa Beňuše.
320/23/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočet obce Přibice na rok 2022 v závazných ukazatelích na paragrafy.
321/23/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Přibice na roky 2023-2024.
322/23/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro
svou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Přibice
- rozpočet finančního příspěvku v celkové
výši 1.100.000,- Kč od obce na rok 2022
v pěti závazných ukazatelích (řádcích).
Současně nařizuje odvod z investičního
fondu ve výši 353.257,- Kč. Celková výše
rozpočtu na rok 2022 bude kompenzována ponížením o částku odvodu.
323/23/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene HO014330080271/001-MDP s EG.D, a s. (Přípojka NN v ulici Těšina).
324/23/2021 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
kupní smlouvu na prodej pozemku p. č.
1665/31 o výměře 26 m2 v k. ú. Přibice pro
xxx, za cenu 2060 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem.
325/23/2021 Zastupitelstvo obce Přibice nahrazuje
usnesení č. 261/18/2021 upraveným textem z důvodu změny parcel po proběhlé
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326/23/2021

327/23/2021

328/23/2021

329/23/2021
330/23/2021
331/23/2021

332/23/2021

digitalizaci, a to: „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej
pozemku p. č. st. 735 o výměře 21 m2 v k.
ú. Přibice pro xxx, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem 940,- Kč/m2“.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
úpravu usnesení č. 311/22/2021 v souladu
s nově zpracovaným geometrickým plánem na totožný pozemek a to tím, že nahrazuje původní parcelní číslo 3456/4 na
nové 3456/7.
Zastupitelstvo obce Přibice nahrazuje
usnesení č. 244/17/2020 upraveným textem z důvodu neuzavření smlouvy s jedním ze spolupodílníků takto „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu
na prodej pozemku v k. ú. Přibice p. č.
4528/5 o výměře 37 m2 za cenu 50,- Kč/
m2 pro xxx.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 2 k se smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje změnu sídla obecního úřadu Přibice na novou
adresu Přibice čp. 84 k datu 1. 3. 2022.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 23. 2. 2022
333/24/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
334/24/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ilonu Ruinerovou
a Petra Kuchyňku.
335/24/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje aktualizaci stanov DSO Čistá Jihlava – Přistoupení městyse Troskotovice.
336/24/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2022.
337/24/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. HO-014330061787/001-MDP.
338/24/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na rok 2022 pro:
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s. 100.000,- Kč na provozní výdaje.
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s. - 60.000,Kč na pořízení sportovního vybavení, jako
spoluúčast k čerpání krajské dotace. Smlouva o dotaci bude uzavřena pouze v případě
přidělené krajské dotace v roce 2022.
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Vranovice - 5000,- Kč na provozní výdaje.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibice – na pořádání výstavy
vín 10.000,- Kč.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibice – na pořízení chladících
vitrín – boxů ve výši 100.000,- Kč, jako spoluúčast k čerpání krajské dotace. Smlouva
o dotaci bude uzavřena pouze v případě
přidělené krajské dotace v roce 2022.
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace (Domeček) – 5.000,- Kč na
provozní výdaje.
Myslivecké sdružení Vranovice–Přibice, z. s.
– 10.000,- Kč na nákup krmiv a výsadbu.
Přibičané, z. s. - na pořízení krojových součástí ve výši 20.000,- Kč jako spoluúčast
k čerpání krajské dotace. Smlouva o dotaci
bude uzavřena pouze v případě přidělené
krajské dotace v roce 2022.
339/24/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/116
v k. ú. Přibice.
340/24/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 a bere na vědomí RO č. 8/2021.
341/24/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zrušení usnesení zastupitelstva obce Přibice
č. 332/23/2021 a 307/22/2021.

Informace ze ZŠ a MŠ
Milí žáci, vážení rodiče,
přestože dnes máte všechny informace dostupné na pár „kliků“ na webu,
přesto píšeme článek do zpravodaje.
Zpravodaj má své nesporné výhody,
přináší totiž ucelené informace na pár
stránkách v tištěné podobě. Pro mnohé z nás může být
příjemnější si zalistovat a najít co hledáme bez užití techniky, která nás čím
dál víc obklopuje.
Distanční výuka i přes snahu všech

zúčastněných plnohodnotně nenahradila výuku klasickou. Proto v nadcházejícím roce škola připravila v 2.
pololetí doučování pro všechny žáky,
kteří o to projeví zájem. Informace
o tomto doučování obdržíte prostřednictvím třídních učitelů začátkem března.
Doučování: Od září do konce prosince
probíhalo intenzívní doučování žáků
školy, jehož cílem bylo zmírnit negativní dopady výpadku prezenční vý-

uky v důsledku pandemie COVID-19.
Toto doučování je součástí Národního plánu podpory návratu do škol.
Věříme, že i toto opatření pomáhá
mnohým k opětovnému začlenění
do běžné výuky a překonání problémů vzniklých v důsledku dlouhého
období distanční výuky. Doučování je
i pro nadané žáky, kteří se intenzivně
připravují pod vedením paní učitelky
Jochlíkové na přijímací zkoušky na
gymnázium.

pro žáky 2. a 3. ročníku v Hustopečích.
Rodilí mluvčí AJ ve výuce:
Na naší základní škole vyučuje hodiny
angličtiny rodilá mluvčí. Cílem zave-

dení této aktivity do výuky cizích jazyků u žáků je:
• zvýšení motivace ke studiu cizího
jazyka

Co vše se ve škole děje:
Plavecký výcvik je podle školního
vzdělávacího programu součástí tělesné výchovy 1. stupně ZŠ. Plavecký
výcvik proběhne od 4. března 2022
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•

odbourání zábran, strachu či ostychu při komunikaci v cizím jazyce
• možnost komunikace v cizím jazyce i mimo výuku
• získání interkulturní zkušenosti
• pro mnohé žáky první zkušenost
s živým rodilým mluvčím vůbec
Setkávání nad „angličtinou trochu jinak“ probíhají jednou za měsíc. V hodinách je zároveň vždy přítomen také
příslušný vyučující angličtiny.
Sport
Soutěže budou pořádány v případě, že
to epidemiologická situace dovolí.
- pro žáky 1. stupně pořádáme ke konci školního roku tradiční Atletický den,

kde je vyhlášena nejlepší atletická třída a nejlepší sportovci 1. stupně
- každoročně se žáci účastní míčových
her mezi třídními kolektivy
- každoročně pořádáme Den pro zdraví - vycházky do okolí Přibic
Minimální preventivní program rizikového chování dětí a mládeže
Tento program je součástí plánu práce
školy a řeší prevenci krizových projevů
dětí a mládeže (šikanování, kyberšikanu, záškoláctví, drogovou závislost,
nevhodné sexuální chování, sexuální
zneužívání). Za jeho realizaci zodpovídá paní učitelka Jochlíková - výchovná
poradkyně.

V letošním školním roce bude plněn
zvolenou tematickou náplní třídnických hodin a náplní učiva stanoveného školním vzdělávacím programem.
Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku základní školy
děti, které dosáhnou šestého roku
věku do 31. srpna 2022 a děti s odkladem školní docházky. Zápis pro
školní rok 2022/2023 bude probíhat
dne 4. dubna 2022 od 16:00 do 18:00
hodin.
Pokud se nebudete moci dostavit
4. dubna 2022, můžete tak učinit v náhradním termínu, který si domluvíte
s ředitelstvím školy.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 - ZŠ Přibice
Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu
povinné školní docházky:
- přihláška k zápisu k povinné školní docházce, občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu
dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po
provedení kontroly bude skartován), v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR
a na jaké adrese
Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem
povinné školní docházky:
- přihláška k zápisu k povinné školní docházce - žádost
o odklad povinné školní docházky, občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními
předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován), kopie doporučení poradenského

zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky, kopie
doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu
školní docházky
O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.
V MŠ od února probíhají Edukační hodiny
Edukační skupiny jsou přípravou na vstup do školy. Žáci
se seznamují se školním prostředím a s učitelkou prvního
stupně, která je bude učit v příštím školním roce. Edukační skupiny vede paní ředitelka Mrkvicová, budoucí třídní
učitelka 1. ročníku. Děti plní úkoly, které rozvíjejí jemnou
i hrubou motoriku, uvolňují zápěstí, procvičují správnou
výslovnost a řečové schopnosti. Napomáhají sluchovému,
zrakovému, hmatovému vnímání.
Rodiče na skupinkách děti sledují a dané úkoly mohou
procvičovat doma.
Edukační skupiny probíhají každou středu od 16:15 hodin.

Zápis do mateřské školy
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Pro přijetí jsou stanovena následující
kritéria, podle nichž bude ředitelka
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění:
1. Dítě má trvalý pobyt v Přibicích:
3 body
2. Věk dítěte:
1. 5 let: 4 body
2. 4 roky: 3 body
3. 3 roky: 2 body

ČÍSLO 37

3. Dítě má sourozence v základní škole: 1 bod
4. Dítě se hlásí k celodennímu provozu: 2 body
5. Dítě má zvládnuté základní hygienické a sebeobslužné činnosti:
2 body
V případě, že bude překročen stanovený počet přijímaných dětí, bude zohledněna zaměstnanost rodičů dítěte
– přednost bude dána zaměstnaným
zájemcům o přijetí před těmi, kteří nejsou zaměstnáni a mohou poskytovat
dítěti péči sami.

Podrobné informace k zápisu
Zápis do mateřské školy proběhne ve
čtvrtek 5. května od 9:00 do 16:15
hodin v budově mateřské školy, kancelář vedoucí učitelky Hany Cirhanové.
Požadované dokumenty: rodný list
dítěte, občanský průkaz, vyplněný evidenční list vč. potvrzení od dětského
lékaře a přihlášku. Evidenční list a přihlášku najdete na našich webových
stránkách. Pokud nemáte přístup na
web, lze tyto tiskopisy vyzvednout
v MŠ od 29. dubna 2022. Kritéria pro
přijetí jsou zveřejněny na webových
stránkách školy.
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Maškarní ples v MŠ
V únoru byl v mateřské škole maškarní ples.
Všechny děti se už na něj těšily a doma s rodiči připravovaly škrabošky, kostýmy, papírové řetězy, šašky
a další ozdoby. Mateřská škola přeci musí zářit všemi
barvami. Společně jsme plánovali program a vymýšleli soutěže. V naplánovaný den přinesli někteří rodiče
i paní uklízečka Strouhalová občerstvení pro děti. Ve
třídách hrála hudba. Vodník tančil s policistou, princezna s Batmanem, pirát s drakem. Všude bylo plno
smíchu a legrace. Taneční hry vystřídala přehlídka masek a soutěže . Nechyběla ani pořádná hostina. A který kostým byl nejkrásnější? Všechny. Byly nápadité,
originální a děti si to v nich užívaly. Děkujeme všem
rodičům za pomoc. Dětem, pedagogům a provozním
zaměstnancům za vytvoření skvělé atmosféry.

Divadlo pro děti v MŠ
Naši MŠ navštívilo 2x zájezdové divadlo, které se dokázalo prostorově přizpůsobit herně mateřské školy i velkému jevišti. Divadlo hrálo dětem i dospělým, používaly se
v něm nafukovací objekty a loutky „neloutky“ - improvizované loutky, vytvořené z předmětů běžně dostupných.

V měsíci březnu
Planetárium Brno - ZŠ
Uvidí pohádky o hvězdné obloze, planetách, znameních
zvěrokruhu a dalších zajímavých tématech o vesmíru.
Rozvíjíme tím u dětí zvídavost a pochopení světa kolem
nás. Všechny programy jsou doplněny lektorskou činností.
Grónská bojovka v MŠ
Učitelky MŠ nabídly dětem cestu za polární září - pokud
se vydáte na stezku od 28. února do 4. března 2022, tak
zažijete velké dobrodružství.
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách nebo na letáčcích.
Práce školní družiny
Březen je považován za „měsíc knihy“. A co takhle napsat
knihu, dobrodružný příběh, pohádku, detektivku nebo
básničku? Takový úkol dostaly děti z oddělení naší školní družiny a na týden se z nich stali spisovatelé, básníci
a ilustrátoři. Dále v měsíci březnu navštíví místní knihovnu v Pohořelicích i ve Vranovicích.
Paní vychovatelka
plánuje i dobrodružné spaní v družince.
y
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Jarní tvoření
V měsíci dubnu MŠ i ZŠ plánuje jarní tvoření.
Různé jarní i velikonoční dekorace si společně se svými
dětmi přijdou vyrobit maminky, tatínkové, ale i tety, babičky, starší sourozenci a další členové rodiny. V příjemné
atmosféře si užijí společné chvíle a domů si pak budou
odnášet zdařilé výtvory, jako například velikonoční kraslice, věneček na dveře, ovečku z vaty, pečené jidáše, prostírání pod hrnečky nebo velikonoční přáníčko.
Dále nás čeká Dopravní den v Pohořelicích a Den se záchranným systémem v Pohořelicích.
Je mým velikým přáním, aby školní rok 2021/2022 byl
zcela jiným rokem než dva předchozí. Přeji si totiž denní
prezenční výuku se vším, co k ní patří, přeji si žáky a učitele v učebnách, školní sportovní a kulturní události,
zpěv ze školních oken a „běžné“ školní dny proložené exkurzemi a školními výlety. Skutečně jsme také tyto akti-

vity naplánovali a doufejme, že epidemická situace jejich
provedení umožní.
Milí žáci, přeji vám, abyste obnovili kamarádské vazby,
které zpřetrhala epidemie, abyste našli i nové kamarády
a navázali na přátelské vztahy s učiteli. Přeji vám osobní
pohodu jak ve škole, tak doma, zkrátka, abyste se cítili
dobře. Věřte, že za úspěchem vždy stojí píle a odpovědnost, proto vám také přeji hodně sil a veselou mysl, pak
snadno překonáte všechny obtíže.
Vážení rodiče, přeji Vám jen dobré zprávy o prospěchu
a chování Vašeho potomka a budu se těšit na vzájemnou
spolupráci.
Závěrem bych Vám všem ráda za celý školní kolektiv popřála hlavně pevné zdraví, ale také štěstí a pohodu.
Mgr. Marcela Mrkvicová
ředitelka ZŠ a MŠ

Novinky v knihovně
Po menší přestávce, která trvala 3 týdny, je knihovna
opět v provozu. Nově teď najdete knihovnu v komunitním centru, a to přímo pod obecním úřadem. Novinkou
je také provozní doba knihovny. Úterý zůstavá nezměněné a do knihovny můžete přijít od 15:30 do 18:30
hodin, zato středa prošla malou změnou - knihovna
je otevřena od 16:00 do 20:00 hodin. Během března
budou v knihovně dostupné také knižní novinky. Jaké?
To si nechám jako překvapení do příštího čísla, ale určitě
budou stát za to.

ČÍSLO 37

Březen, jak mnozí víte, je měsícem knihy, a proto si naše
knihovna připravila pro své malé čtenáře čtecí podvečer.
Hlavní hrdinka bude Červená Karkulka a ta nám přečte
svůj příběh. Dozvíme se ale i to, jak vidí Karkulčin příběh
vlk. Děti se mohou tešit na úkoly, které si pro ně Karkulka připravila. Čtecí podvečer se bude konat v pátek 25.
března v 16:30 hodin v knihovně. Věříme, že s Karkulkou
se určitě nudit nebudete.
Klára Macháčková, knihovnice
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Klub maminek
V lednu jsme musely Klub maminek opět zavřít, ale tentokrát dobrovolně a s radostí, čekalo na nás totiž stěhování
do nového. Naštěstí to byla pauza opravdu jen na krádkou
dobu, jen 3 týdny, ale i tak mám bylo po sobě smutno. Teď
už jsme zase v provozu, a to v nových prostorách komunitního centra. Byla nám přidělena opravdu moc krásná
a světlá mistnost a děti si ani nevšimly, že už nemají kolem sebe knihy a chovaly se jako doma. První neoficiální
otevření klubíku proběhlo 7. února. I když to byla akce
neoficiální , účast byla hojná a naše děti bylo určitě slyšet
až u značky Přibice na začátku obce. Pojaly jsme to tedy
jako zatěžkávací zkoušku, a jelikož jsme komunitní centrum nezbořily, rozhodly jsme se, že další klubík už bude
oficiální a dokonce s programem. Další klubík vyšel zrovna
na Valentýna, tak téma bylo jasné - vyráběly jsme valentýnské přánička. Nejedna z nás za něj určitě doma sklidila
velký úspěch. Dne 21. února a 28. února byla na programu výroba masopustní masky, a protože fantazie našich
dětí nezná hranic, vznikaly pod jejich rukama opravdové
skvosty. V březnu máme na programu domácí pomazánky
a výrobu zvířátka z květináče. Scházíme se teď tedy nově
v komunitním centru dole, a to každé pondělí od 15:30
hodin většinou do 18:00 hodin.

Klub maminek bude pořádat jarní bazárek. Příjem zboží
do prodeje proběhne v pátek 8. dubna od 18:00 do 19.00
hodin. Prodej bude v sobotu 9. dubna od 9:00 do 11:00
hodin v sále komunitního centra. Prodejci si už mohou
volat o registrační čísla a více informací na telefonní číslo
736 184 205 a nebo psát na e-mailovou adresu badalkovajana@seznam.cz.
Za Klub maminek
Klára Macháčková a Jana Badálková

Masopustní veselí - fašank
Když se řekne masopust, představíme si průvod, barevné
masky, tradiční i netradiční zvyky a veselí. Období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. I když letošní taneční zábavy a zabijačky nebo svatby byly díky koronaviru
a vládním nařízením nemožné, v Přibicích se skupina nadšenců pokusila o obnovení tradice a průvod v maskách.
Medvěd s medvědářem, kůň, smrtka, harlekýn, policajt,
baba s nůší, otep slámy, cikánka, hastrman a kominík prošli obcí za doprovodu harmoniky. Odměnou nebyly jen
pochutiny v podobě domácích koblih, špeku a slivovice,
ale také rozpustilé veselí a radost z hodování. Masopust
byl zakončen obřadním rituálem pochovávání basy, který
symbolizuje nový začátek a také je to symbol marnotratníka, na kterého se svalují hříchy lidí z celé vesnice a dojde
k usmíření lidí, kteří jsou rozhádaní.
Ing. Ivana Bočková
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Hřbitov přibických novokřtěnců a jeho výzkum v roce 2021
Již počtvrté jsme se v srpnu vrátili na
okraj Přibic u Bedřichova lesa, kde
probíhá archeologicko-antropologický výzkum hřbitova místní komunity
novokřtěnců ze 16. století. Letošní výzkum navázal na etapy z let 2018 až
2020 a na ploše cca 7,5 x 7,5 metrů se
nám podařilo odkrýt celkem 25 kostrových hrobů (celkem již 97 hrobů).
Z minulých sezón již máme dostatek
informací o způsobu, jakým přibičtí
novokřtěnci pohřbívali své zemřelé,
a také letos nalezené a dokumentované hroby odpovídají jejich pohřebním zvyklostem. Nebožtíci byli uloženi až ve třech vrstvách nad sebou
a mladší pohřby často porušovaly ty
starší. Většinou však byla pro jednoho
nebožtíka určená jedna obdélníková
hrobová jáma (v hloubce od 30 do
90 cm pod ornicí) orientována podle
mírného sklonu svahu v jihovýchodním (hlava) – severozápadním (nohy)
směru. Pohřební ritus místních novokřtěnců byl poměrně úsporný a střídmý, což se projevilo především v častém narušování jednotlivých hrobů
a v chudé hrobové výbavě. I když byly
starší hroby porušovány, tak i v této
situaci existovala určitá forma piety
a hrobník ostatky z porušeného hrobu opětovně pohřbil do zásypu nového pohřbu. Zcela unikátní byl letos
nález dvojhrobu, kde byly vedle sebe
současně pohřbeny dvě osoby. Podle
prvotního určení se jedná o pohřeb

Studentky při preparaci hrobu
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dospělého muže a dospělé ženy.
Kdo byla tato dvojice, nevíme, ale lze
předpokládat, že by se mohlo jednat
o pohřeb manželského páru. Vyloučit
nelze i pokrevní příbuzenství (sourozenci, rodiče a potomci), ale to nám
prokážou až následné laboratorní
analýzy, včetně hodnocení archaické
DNA. K zajímavým nálezům lze letos
připsat také nález několika dětských
hrobů, včetně ostatků novorozence
či kojence.
Nálezy hmotné kultury v hrobech
byly stejné jako v předchozích sezónách. Jednalo se především o nálezy
bronzových špendlíků, zapínání typu
„babka a dědek“ (háček s očkem)
a několika železných hřebíků. Jedná
se o předměty, které byly patrně součástí jednoduchého pohřebního oděvu (rubáš?) či přišpendleného plátna,
do kterého byl nebožtík zabalen. Oje-

Dvojhrob muže (vlevo) a ženy (vpravo)

Kostra asi 8 až 10letého dítěte

Příprava kostí na převoz
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dinělým nálezem je keramický střep
zdobený fajansí, zlomek ucha z nádoby a zlomek střešní krytiny nalezený
v jednom z dětských hrobů.
Pro letošní rok terénní část výzkumu
přibické komunity skončila a vyzvednuté kosterní pozůstatky byly opatr-

ně převezeny k dalším analýzám do
laboratoře Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU. Výsledky
podrobnějšího zkoumání jistě přinesou nový pohled nejen na historii
novokřtěnců v Přibicích, ale přispěji
k dalšímu poznání historie Moravy

na počátku novověku.
Na závěr bychom rádi poděkovali obci
Přibice a jejímu starostovi, panu Ing.
Miroslavovi Effenbergerovi, za poskytnuté zázemí a vstřícný přístup, kterým
se nám již několikátou sezónu věnuje.
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.

Z farnosti
Tříkrálové koledování předčilo všechna očekávání
Díky Tříkrálové sbírce a hlavně díky
Vám občanům, kteří jste finančně
přispěli, se v Přibicích letos podařilo
vybrat deseti skupinkám koledníků
neuvěřitelných 42.855 Kč. Charita
Česká republika a místní dobrovolníci děkují za jakoukoliv částku, kterou
jste vhodili do pokladniček na pomoc druhým a bezmocným.
Vzhledem k událostem, které v minulém roce postihly celou společnost, se jedná o neuvěřitelný výsledek. Děkujeme, že pomáháte lidem
v nouzi.
Eva Hájková
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Z historie
Kovárna v domě č. p. 94
Původně měl tento dům číslo popisné 79. Dům s kovárnou postavil v roce 1851 Jan Zoufalý, nar. 1823 v Německých Bránicích (nyní Nové Bránice). V roce 1852 se Jan
Zoufalý oženil s Terezií Pešinovou, roz. Střelská, která byla
vdovou po Ondřeji Pešinovi z Přibic. Jan a Terezie Zoufalí
neměli děti.
Jan Zoufalý zemřel v roce 1878 a po jeho smrti kovárnu provozovala Terezie Zoufalá s kovářským tovaryšem
Františkem Blahou. V roce 1881 kovárnu převzal synovec Jana Zoufalého Matěj Hlavoň, nar. 24. prosince
1856 v Německých Bránicích, který se kovářskému řemeslu vyučil u Jana Zoufalého. Matěj Hlavoň se v roce
1880 v Přibicích oženil s Terezií Šoldovou a v roce 1882
Hlavoň získal domovské právo v Přibicích.V kovářském
řemesle pokračovali také synové Matěje a Terezie Hlavoňových - František, Richard, Emanuel a Matěj, kteří
byli posledními, kdo kovárnu provozoval. Kromě synů
měli Matěj a Terezie Hlavoňovi dceru Marii, která se
v roce 1913 v Přibicích vdala za Karla Trojana ze Žabčic.
Jejich syn Matěj Trojan byl akademickým malířem.
František Veleba ml.
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Přibická píseň
Když si roku 1545 založili novokřtěnci, na Moravě později zvaní habáni, zcela nový dvůr na zelené louce
v Přibicích, jistě si nedovedli představit jeho hrůzný konec. O jejich
osudech nám svědčí na svou dobu
pečlivě psaná kronika v německém
jazyce…
Dvůr stával na dolním konci Přibic
ve směru na Ivaň u břehu řeky Jihlavy a v následujících letech dobře
prosperoval. Lidé měli společný majetek, který spravovali představení
náboženské obce zodpovědní za
duchovní i hospodářskou stránku života více než stovky zdejších mužů,
žen a dětí. Na zmíněném dvoře se
nezabývali produkcí velmi kvalitních fajánsí, jak to bylo u příslušníků této křesťanské odnože obvyklé,
ale zaměřili se kromě zemědělství,
vinařství a chovu dobytka i na kovovýrobu, což vyplývá z řemeslného pořádku pro nožíře a pochvaře
z roku 1612. Přestože fara v Přibicích
byla v rukou protestantů, místní
novokřtěnci měli svoji modlitebnu
a také zemřelé ukládali na vlastním
pohřebišti, z něhož platili vrchnosti
nájem. K roku 1590 se uvádí v majetku přibických novokřtěnců kovárna, zahrada, vinohrady a chmelnice.
Celkem poklidná léta soužití s židlochovickou vrchností narušovaly nájezdy z Uher, kdy roku 1605 vpadly
opakovaně na jižní Moravu hordy
bočkajovců, kteří ve spojení s Turky ničili a odvlékali lidi do otroctví.
Roku 1607 se proto v Přibicích sešlo
velké shromáždění novokřtěnců,
na němž bylo dohodnuto vykoupení zajatých. Jistě velmi nepříjemné byly i průtahy vojska, např. roku
1608, kdy se zde ubytovali jednak
pěšáci lichtenštejnského pěšího regimentu a Tiefenbachovi rejtaři.
Nejstrašnější událost však přibické
novokřtěnce čekala 28. července
1620. Ve tři hodiny ráno přepadla
dvůr císařská soldateska sestávající
z rejtařů a mušketýrů v síle asi 1500
mužů, většinou Poláků. Mučením si
tu vynucovali prozrazení úkrytu pe-
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něz – kupř. pálili lidi rozžhaveným
železem, do ran jim sypali střelný
prach, který zapalovali, jiným pokládali na břicho rozžhavenou pánev
nebo kleštěmi odcvakávali prsty.
Jednomu z novokřtěnců údajně
otočili hlavu obličejem dozadu. Vedle toho znásilňovali ženy, a to včetně deseti až dvanácti děvčat. Během
dvou až tří hodin zavraždili 52 bratří
a jednu sestru s dítětem a dalších 60
osob zranili. V novokřtěncké kronice, založené již v 16. století, se píše,
že vojáci prováděli tak hrozné násilí, že „do těchto dob v této zemi to
nikdy nebylo spatřeno ani za Turků
a Tatarů“. Krom toho odvlekli přes
70 osob, většinou žen, spolu s koňmi, kravami a dalším majetkem.
Povraždění byli brzy společně pohřbeni. Z kořisti se však soldateska
dlouho netěšila, protože mezi jihomoravským Hevlínem a Grafendorfem v dolním Rakousku je přepadli
moravští a uherští rejtaři. Mnoho
Poláků se na útěku utopilo a celkem
bylo pobito 600 až 700 mužů a 160
zajato. Celá kořist na dvaceti vozech
jim byla odňata a 50 osob osvobozeno. Přesto se ale jedna zajatá přibická sestra vrátila domů z Plzně až
5. listopadu toho roku.
Všechny tyto události byly pouhou
předehrou k bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620. Pátého ledna příštího
roku vyrabovaný areál novokřtěneckého přibického dvora (podíleli
se na tom především polští kozáci)
vyhořel, a tak by se mohlo zdát, že
se tato kapitola přibických dějin
uzavřela. Avšak ještě v létě 1621
byly ve dvou skrýších v Přibicích
nalezeny ukryté peníze. Na základě
císařského mandátu, vydaného na
podzim 1622, se novokřtěnci, kteří nepřestoupili na katolickou víru,
museli z českých zemí vystěhovat.
Ti přibičtí odešli do Horních Uher, to
znamená na dnešní Slovensko, konkr. do Sobotiště, Brodského a Velkých Levárů. Místo, kde stával jejich
dvůr, bylo postupně překryto novou
výstavbou a na pohřebiště se zapo-

mnělo.
Zvrat způsobilo teprve léto roku
1972. Tehdy si spolupracovník archeologů Václav Effenberger všiml,
že při budování elektrického vedení v trati Mlenářovo byly při výkopu
jednoho sloupu narušeny kostrové
hroby. Při následném záchranném
výzkumu se podařilo odkrýt čtyři
hroby a nalézt i lidskou lebku. Záponky a špendlíky byly svědectvím
toho, že se jedná o novokřtěnecké
pohřebiště. Po fotografické dokumentaci bylo ovšem místo zasypáno a dále se ve výzkumu nepokračovalo.
V souvislosti s vědecko-pedagogickou činností Ústavu antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity bylo roku 2018 ono pohřebiště vyhlédnuto jako vhodný
objekt pro školení studentů.
Po identifikaci místa a jednání s vedením obce Přibice a tamního zemědělského podniku se zdá, že nic
nestojí v cestě soustavného výzkumu, který by odkryl celé pohřebiště obsahující patrně stovky hrobů.
Z odborného hlediska lze očekávat
nové poznatky o novokřtěnecké populaci. Během tří výzkumných sezón
byly dosud nalezeny desítky hrobů
dokládající způsob pohřbívání a odrážejících život této komunity. Plánovanou připomínku čtyřsetletého
výročí tragických přibických událostí zhatila bohužel v roce 2020 pandemie koronaviru. A proto nechť je
na paměť onoho vraždění zveřejněn
alespoň překlad podstatné části písně Pribizer Lied z novokřtěneckého zpěvníku, která je vedle pasáže
v novokřtěnecké kronice dalším dokumentem toho, co se před dávnými
lety v obci stalo.
Josef Unger
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Stalo se tehdy v Přibicích,
že lidi přešel každý smích.
Přitáhly mraky vojska,
byla to banda žoldnéřská,
někteří byli z Německa,
většina ale z Polska.
Dodnes se vypráví
o velkém bezpráví.
Bylo jich na dva tisíce,
každý se chtěl hned bít,
rozsekat, zardousit,
trýznili bratry velice.
Zpívá se v této písni
o převeliké tísni.
Byla to strašná muka.
Roubíkem těsně je svázali,
některým prsty uťali,
tu leží noha či ruka.
V té nejtěžší chvíli
bratří však pevní byli.
Rány jim řezali do těla.
Ustrnul by se kámen,

už s nimi bude amen.
Ta trýzeň konce neměla.
Vládla tam hrůza, bolest, strach.
Do ran jim sypali střelný prach,
ten pak zapálili.
Uprostřed vřavy a hluku
rozžhavili kotel tuku,
na těla jim ho lili.
Vraždění nastalo z nenadání
a pak trvalo bez přestání
dvě či tři dlouhé hodiny.
Bratry těžká rána drtí,
umírají mučednickou smrtí
mnozí otcové rodiny.
Spatřily to jejich ženy,
život pro ně ztratil ceny,
raději by samy zemřely.
Srdce jim žalem pukala,
když se ta hrozná řež udála,
a ony na to hleděly.
Mezi mrtvými těly
své drahé pro pláč neviděly

Plánované akce
12. 3. 2022
26. 3. 2022
2. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
23. 4. 2022
30. 4. 2022
8. 5. 2022
4. 6. 2022

a samy o smrt prosily.
Zůstali mnozí sirotci,
marně se ptali po otci,
kterého žoldáci zabili.
Co stalo se, nelze odestát.
Zabitých dvaapadesát
a mnoho na smrt zraněných.
Další odvedli do zajetí,
plakaly pro ně jejich děti.
Veliká křivda, strašný hřích.
Žena je odloučena od muže,
už snad jen Bůh nám pomůže,
k němu se obracejme.
Vysvoboď nás, dobrý pane,
z nepřátelské moci zrádné!
Chvála Bohu vzdejme.
Ze země volala mrtvých krev,
Bůh slyšel její němý zpěv.
Žoldákům byl trest vyměřen.
Taková svévole a zlý čin,
obrovské množství strašných vin
dostaly odplatu v tentýž den.

Když z Přibic vojsko táhlo dál,
žádný z nich by se nenadál,
že budou sraženi na cestě.
Uhři na ně uhodili,
zuřivě mečem je bili.
Zahynulo jich přes šest set.
Stále se musím vracet
k roku šestnáct set dvacet.
Vpád vojska císařského
nastal, jak psáno jest v kronice,
v červenci kolem měsíce
dne osmadvacátého.
Svévolí se provinili,
mnoho nevinných zabili,
zemřeli v hrozných mukách.
U Boha všechno je zapsané,
poslední soud jednou nastane,
všechno je v jeho rukách.
(překlad z němčiny
Pavla Vieveghová,
přebásnila Jana Ungerová)

Ukliďme Česko

Úklid kolem Přibic
Výstava vín
Krojový ples
Bazárek
Stárkovský sběr železa
Jarní jarmark
Stavění máje
Oslava dne matek
Den dětí

Dne 12. března 2022 ve 14 hodin
je naplánovaný úklid kolem Přibic.
Sraz dobrovolníků je před obecním
úřadem. OÚ poskytne pytle, rukavice a 2 pracovníky s autem, kteří budou odpad rovnou
odvážet do sběrného dvora. Srdečně vítáme všechny
příznivce čistého prostředí, kterým vadí nepořádek
a chtějí nám ho přijít pomoci uklidit. Hlavní trasy jsou:
okraje silnic do Vranovic, Pohořelic (k mostu), kasáren
a v lese za hřištěm „U Matoušky“. A dále místa, která
budou také potřeba uklidit. Jedná se o „obecní úklid“,
který bude potom nahlášený a zanesený do interaktivní
úklidové mapy.
Eva Oblezarová

Společenská rubrika
Narodili se:
Radek Chalánek
Tobiáš Bělíček
Vojtěch Rujzl

Navždy nás opustili:
Josef Pospíšil
Blanka Brychtová
Josef Karpíšek
Jan Dofek
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