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NEPRODEJNÉ

Slovo starosty
Vážení občané, blíží se nám největší
kulturní akce roku, a to tradiční krojované hody. V letošním roce budou
o to důležitější, protože na nich oslavíme 800. výročí od první písemné
zmínky o naší obci. Velmi děkujeme
všem občanům, kteří nám pomáhali
zajišťovat kontakty na přibické rodáky. Na tuto významnou oslavu jsme
rozeslali stovky pozvánek nejen po
celé republice, ale i na Slovensko, do

Německa nebo třeba do Itálie. Hlavní
oslavy budou probíhat na hodovou
neděli. V 15 hodin proběhne v sále
komunitního centra setkání rodáků
se starostou. Během hlavního programu bude také den otevřených dveří
komunitního centra, školy a kostela,
kde budou probíhat různé výstavy.
Odpoledne bude také odhalena pamětní deska statečným přibickým rodákům, bojovníkům za svobodu Janu

Jankovi, Jaroslavu Hájkovi a Jaroslavu
Šimonovskému. Než se bude zahájen
hodový večer s Túfarankou, vystřídají
se na pódiu folklorní kroužek Přibičánek, ZŠ Přibice, mažoretky z Pohořelic, mistr republiky kouzelník Šeklin
nebo Přibičané. V podvečer požehná
pan farář slavnostní památeční stuhu
k obecnímu praporu.
Váš starosta
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Organizátoři 1. krojového plesu
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Informace z obecního úřadu
První zmínka o Přibicích
Poprvé jsou Přibice zmíněny v listině z roku 1222, ve které je uveden jako svědek „Fridrich plebán de
Briwiz“ (Bedřich farář v Přibicích).
Tato listina je uložena ve fondu
cisterciáckého kláštera Velehrad
v Moravském zemském archívu.
Listina je psaná latinsky a německý notář Kunrat z Brna, který listinu
vyhotovil, pravděpodobně místo
Pribitz napsal Briwiz.
Přibice do roku 1520 vlastnili johanité (nyní Maltézští rytíři). Od kdy
Přibice vlastnili, není známo, ale
kostel byl postaven kolem roku
1200 a tak se dá předpokládat, že
někdy v té době přišli do Přibic.
Kostel je zasvěcen patronu johanitů sv. Janu Křtiteli. V té době k přibické farnosti patřily obce Bořa-

novice (zanikly kolem roku 1400),
Ivaň, Teplany (zanikly v 15. stol.),
Vranovice.
Kolem roku 1300 johanité postavili v Přibicích komendu (opevněný
klášter). Není úplně jasné, kde přes-

ně komenda stávala, ale byla pravděpodobně v prostoru mezi kostelem
a obecním hostincem. Komendu
zničili husité kolem roku 1424 a také
obec Přibice byla po tomto vpádu
husitů několik roků opuštěná.

Program oslav 800 výročí první písemné zmínky o obci Přibice a krojovaných hodů
Sobota 25. června 2022
9:30 – 14:00 prezentace klubů vojenské historie Řopík “U Trati“ a Schwarzach z. s. - ukázka vojenských
zbraní z II. světové války u hlavního vstupu do KC
9:30 – 20:00 výstava fotografií o historii obce a výstava obrazů Ivana Havlíka v zasedací místnosti KC
odpoledne zvaní krojovaných po obci s DH Dambořanka
20:00 – 03:00 slavnostní pochod krojovaných, hodová zábava s DH Dambořanka na novém place u KC
Neděle 26. června 2022
11:00 – 12:00 hodová mše s krojovanými stárky v kostele
14:00 – 17:00 den otevřených dveří ve škole
14:00 – 18:00 otevřený kostel s výstavou k 800. výročí obce
14:00 – 20:00 výstava fotografií o historii obce a výstava obrazů Ivana Havlíka v zasedací místnosti KC
15:00 – 16:00 setkání se starostou a rodáky v sále KC
16:30 – 16:45 odhalení pamětní desky přibickým rodákům Janu Jankovi, Jaroslavu Hájkovi a Jaroslavu Šimonovskému, bojovníkům za svobodu u hlavního vchodu do KC
16:45 – 16:55 vystoupení folklorního kroužku Přibičánek na podiu u KC
17:00 – 17:20 vystoupení žáků ZŠ Přibice
17:25 – 17:40 mažoretky ze ZŠ Pohořelice
17:45 – 18:30 kouzelník Šeklin - mistr republiky
18:35 – 18:55 mužský pěvecký sbor Přibičané
19:00 – 01:00 nástup krojovaných s DH Túfaranka, hodová zábava
19:30 – 19:40 požehnání pamětní stuhy k obecnímu praporu k 800. výročí
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Přibice opět úspěšné při získávání dotací
Vedení obce zpracovalo opět spoustu žádostí o dotace a některé byly úspěšné.
Díky 80.000 Kč dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje jsme mohli společně s dětmi vysázet
v rámci
y
akce Naše stromy 2022
desítky stromů do prostor
nad komunitním centrem,
které budou základem
obecního arboreta zajímavých dřevin. V tomto místě
obnovíme také původní
farní rybníček a plochy
pod většinou výsadeb na
podzim zatravníme a vytvoříme tak zelenou oázu Výsadba obecního
arboreta
uprostřed obce.

Peníze z téměř půlmilionové dotace z úřadu práce
nám pomáhají financovat mzdové náklady na obecní
zaměstnance, kteří postupně zvelebují a udržují naši
obec.

Čištění řeky

Výsadba obecního arboreta

Vedení obce zpracovalo, stejně jako v minulých letech, žádosti o dotace také pro místní spolky. Díky
schváleným 100.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského
kraje mohou třeba zahrádkáři letos nakoupit další 2
chladící boxy na víno.
Ještě nemáme výsledky dotace pro TJ Přibice na nákup sportovního nářadí nebo dotaci na elektronickou
úřední desku.

Výsadba obecního arboreta
Fotbalové mužstvo

Oprava komunikace na Ivaň

Výsadba obecního arboreta

ČÍSLO 38

Vedení obce vyjednává možnost spolufinancování 50% nákladů na pokládku asfaltového povrchu
s dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Brno – Vídeň. Pokud se vše podaří, tak se koncem podzimu
svezeme do Ivaně po novém povrchu.
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Výstava vín společně se slavnostním
otevřením komunitního centra za účasti
pana hejtmana
V sobotu 26. března se v rámci slavnostního otevření komunitního centra Přibice konala 39. výstava
vín. Pozvánku na slavnostní otevření komunitního
centra přijal i pan hejtman Mgr. Jan Grolich. Starosta
přednesl projev, kterým shrnul informace o budování komunitního centra, jeho úskalí a problémy, které
stavba s sebou přinášela. Pan hejtman pochválil, jak
se dílo podařilo. Samotnou výstavu připravovali přibičtí zahrádkáři. Na výstavě bylo celkem 377 vzorků
vín. Šampiony výstavy se stala vína Chardonnay Pavla Matouše z Olbramovic, Ryzlink rýnský J. + T. Měřínských z Vranovic, Cabernet Moravia Stanislava Šopfa
p
z Přibic a Vavřinec
Pavla Maška z Vranovic. Cenu starosty
za nejlepší mladé
víno z Přibic získal
Pavel Effenberger
za Hibernal a cenu
hejtmana – nejlepší
mladé červené víno
z Přibic Stanislav
Šopf. K poslechu
a zpěvu hrála cimbálová muzika ElišSlavnostní otevření KC
ka. Akce se vydařila
s hejtmanem
na jedničku.

Degustace vín

Cimbálová muzika Eliška

Krojový ples
Historicky první krojový ples byl naplánován na 19.
února. Z důvodu nedobré covidové situace byl přeložen na 2. dubna. K tanci a poslechu hrála DH Ištvánci
ze Šardic. Krojovaných se toho dne v Přibicích sešlo
z různých koutů Jižní Moravy nevídané množství. Zahajovacího nástupu se zúčastnilo 130 krojovaných
a další postupně během večera přijížděli. Byla to velmi vydařená a nádherná akce.

Mužáci s panem hejtmanem

Příprava degustace
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Šok pro starostu
Starosta běžně řeší od občanů různé požadavky,
podněty, nápady, sousedské spory, stížnosti kolikrát
až bizardního rázu. V době, kdy není zvykem upravit
si zahrádku u svého domu nebo někomu pomáhat,
vám takto zaklepou na kancelář Lukáš Furch a David
Kulhánek, že mají volné odpoledne a chtějí pro obec
něco udělat. Zadarmo. Za chvíli už rozváží štěrk po
obvodu komunitního centra. Díky Vám za pomoc i za
příklad.

Oslava Dne matek

Den matek
V neděli 8. května se uskutečnila v sále komunitního
centra oslava Dne matek. Díky novému a velkému
prostoru proběhla oslava Dne matek poprvé společně od maminek dětí ze školy a školky až po seniorky. Maminky obdržely růžičku a něco malého na zub
a ani vínko nechybělo. Na akci vystoupilo postupně
více jak 100 dětí - z MŠ a ZŠ Přibice, mažoretky ze ZŠ
Pohořelice, své první vystoupení převedl i folklorní
kroužek Přibičánek. Nakonec si všichni společně s přibickými mužáky zazpívali při tónech cimbálové muziky Kasanica z Mikulova.
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Zúčastněné maminky

Starosta rozdává růže

Mužáci nalévají víno

Děti při vystoupení

Vystoupení mažoretek

Cimbálová muzika Kasanica
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Vítání občánků
Poprvé v nové zasedací místnosti proběhlo vítání občánků. Tentokrát jsme přivítali celkem 11 dětí.
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Pozor na falešné řemeslníky
Upozorňujeme zejména seniory na návštěvy falešných řemeslníků, kteří se snaží vnutit a nabídnout
zejména zednické práce, na které vybírají zálohy od
důvěřivých občanů. Doporučujeme těmto nepoctivcům vůbec neotevírat, a případě že se s nimi setkáte,
volejte prosím ihned starostovi, aby se minimalizovala možnost nekalé činnosti v naší obci. Policie jejich
nekalé jednání řeší i v jiných obcích.

Den dětí a myslivecký den
Dětský den a myslivecký den se konal v neděli 5. června 2022. Myslivci připravili 8 stanovišť s mysliveckou
tématikou. Dalších 8 stanovišť se neslo v námořnickém stylu. Celkem soutěžilo 140 dětí. Všechny děti
dostaly na závěr balíčky se sladkostmi. Sladkostmi
přispěla třeba i Pizzerie
Přibice.
Největší úspěch
však mělo pěnové dělo a hasiči,
kteří kropili rozdováděné děti.
Na závěr se opékaly u táboráku
špekáčky. Počasí
přálo a nezbývá
než poděkovat
všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě této
Soutěž „foukačka“
akce.

Soutěžní stanoviště na hřišti

Myslivci

Pěnové dělo

Jarní jarmark

Hasiči
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V sobotu 23. dubna 2022 se na prostranství u nového komunitního centra od 9 hodin uskutečnil tradiční
jarní jarmark. Tento ročník nabídl zatím největší účast
prodejců, proto i návštěvnost v tomto roce byla rekordní. Největšími prodejci bylo Vranovické zahradnictví společně s učilištěm Cvrčovice, kteří připravili
spoustu sazenic zeleniny a květin. Zaprášilo se i po
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dobrotách z Matějova pekařství. V nabídce byla výborná pouzdřanská káva, zákusky od místní cukrářky
Evy Jadlovcové, pochutiny od paní Rudolfové a dalších prodejců. Pořídit se zde daly proutěné košíky, ve
kterých si návštěvníci odnášeli zakoupené výrobky.
Nechyběla ani bižuterie nebo folklorní předměty od
krojovaných prodejkyň, jejichž výtěžek poputuje na
kroje pro děti z folklorního kroužku Přibičánek. Dále
zde byli prodejci s balónky, cukrovou vatou a další.
Součástí jarmarku byl i bazárek dětského oblečení.
Třešničkou na dortu byla ochutnávka vín od místního
Vinařství Koubek.
Prodej keramiky

Lidé na jarmarku

Krojované děvčice

Prodej přísady

Jarní jarmark

Pálení čarodějnic

Prodej květin a přísady
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Letošní pálení čarodějnic se konalo na dětském hřišti
u lokálky. Děti měly možnost zasoutěžit si v různých
disciplínách a nakonec se opékaly špekáčky. Akce se
vydařila.
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Silné bouřky
Letošní časté a velmi silné bouřky nadělaly v naší obci
nebývalé škody. Zejména na ulici Vranovská došlo
k poškození střech (odlétané střešní tašky nebo rýny).
Svou daň si vybrala také na stromech nebo sloupech
elektrického vedení. Nejhůře však byla poškozena
střecha rodiny Aujezdských.

Pálení čarodějnic na hřišti u bývalé lokálky

Polámané sloupy po bouřce

Soutěžení

Polámané stromy po bouřce

Upálená čarodějnice
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Zničená střecha u Aujezdských
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Naši občané mají odvoz odpadu zadarmo,
přestože výrazně zdražil
V loňském roce se náklady na odvoz odpadů, stejně
jako všechno ostatní, dostaly do nečekaných výšin.
Konkrétně v roce 2020 činily náklady na odvoz odpadu vč. sběrného dvora (komunální, bio, plast, papír,
nebezpečný, velkoobjemový…) celkem 741.137 Kč
a v roce 2021 již 991.735,60 Kč, tj o 34% více. V letošním roce budou náklady ještě vyšší díky zdražení
energií, poplatků na skládce a zejména dražší dopravě z důvodu růstu cen pohonných hmot. Podklad
pro výpočet poplatku za svoz odpadu tvoří náklady
za předchozí rok. V roce 2021 činil poplatek za svoz
komunálního odpadu 550 Kč na obyvatele na základě vyhlášky z roku 2020, která vycházela z cen roku
2019. Většina obcí buď poplatky zdražila, nebo se
vydala cestou navýšení daně z nemovitosti vybírané
finančním úřadem. S ohledem k razantnímu navyšování cen prakticky všeho se všichni členové zastupitelstva bez ohledu na stranickou příslušnost dohodli
jednomyslně na odhlasování varianty navýšení koeficientu daně z nemovitosti a zároveň zrušení poplatku
za svoz odpadu. Dle předložených výpočtů z finančního úřadu bude pro naši obec vybráno oproti roku
2020 z původních 768 tisíc Kč po navýšení v roce 2022
celkem 1.527 tisíc Kč. Obec tak dostane od finančního
úřadu letos navíc 759 tisíc Kč a od občanů vybere za
poplatky za svoz odpadu 0 Kč.
Tabulka porovnání
2020
2021
2022
nákladů
roční náklady obce 741 134,00 991 735,60 1 200 000,00
za svoz odpadů
celkem za obec
(1000 obyvatel)
roční náklady obce
741,00
992,00
1 200,00
za svoz odpadů
celkem za občana
poplatek za svoz
460,00
550,00
odpadu za občana

průměrná výše
838,00
838,00
1 678,00
daně z nemovitosti za nemovitost *
celkem ve 4 členné
2 678,00 3 038,00
1 678,00
rodině na občana
(poplatek + daň)
úspora ve čtyřčlen1 360,00
né rodině s jedním
domem *
*Průměrnou nemovitostí v tabulce je rodinný dům o výměře 150 m2 se zahradou 1000 m2 a polem 5000 m2.
Pokud by se se nezvýšila daň z nemovitosti, muselo by dojít k výraznému zvýšení poplatku za odpad,
stejně jako v ostatních obcích a jeho aktuální výše by
se pohybovala okolo 1000 Kč na obyvatele. Protože
naši občané výborně třídili odpady, rozhodlo se celé
zastupitelstvo i přes zdražování právě pro tuto cestu.
Je potřeba také uvést, že u některých majitelů nemovitostí tyto náklady vzrostou. Jsou to majitelé nemovitostí, které nebyly zapsány v katastru a po loňské
digitalizaci se tento stav napravil. V jiném případě to
budou vlastníci více budov nebo vlastníci velkých
domů, které nikdo neobývá nebo je v nich hlášena
k pobytu třeba jen jedna osoba.
Výhoda tohoto systému pro obec nespočívá sice
v tom, že by reálně vybrala více peněz, nicméně sníží
se administrativa a ubydou i neplatiči, zatímco spousta občanů ušetří v této nelehké době.

Kontejner na použitý textil
Naproti bývalého obecního úřadu byl umístěn kontejner na svoz použitého textilu. V jeho těsné blízkosti
je místo sloužící pro posílání soukromých zásilek.

Prodej propagačních předmětů
Na hodech a následně na obecním úřadě budou k prodeji propagační předměty k 800. výročí obce. K dispozici budou skleničky, magnetky nebo třeba odznaky.
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 18. 5. 2022
342/25/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
343/25/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou
a ověřovateli zápisu Jiřího Prokeše a Ing. Ondřeje Malinovského.

ČÍSLO 38

344/25/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr
prodeje obecního pozemku p. č. 3686 o výměře 4789 m2 v k. ú. Přibice, mimo zastavěné území obce.
345/25/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr
prodeje obecních pozemků p. č. 1531/48
o výměře 68 m2, p. č. 1531/49 o výměře 24
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346/25/2022

347/25/2022

348/25/2022

349/25/2022

m2 a p. č. 1531/50 o výměře 82 m2 v k. ú.
Přibice – lokalita Sliník. Pozemky tvoří jeden
funkční celek s přilehlou nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr
prodeje částí obecních pozemků u řeky p. č.
3458, 3437 a 3453 v k. ú. Přibice, o celkové
výměře 688 m2.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje upravenou kupní smlouvu na prodej pozemků
v k. ú. Přibice pod a vedle JZD bytovky č.
p. 350 schválené zastupitelstvem dne 1.
10.2018. Kupující se nemění, nové výměry
jsou následovně: p. č. 1660/12 o výměře 127
m2, 1660/19 o výměře 298 m2 a st. 404/3
o výměře 87 m2.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030072531/001SERG.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uza-

350/25/2022

351/25/2022

352/25/2022
353/25/2022

354/25/2022
355/25/2022

vření smlouvy o zřízení věcného břemene č.
HO-014330070694/001-MDP.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK.75876/22/OŽP na výsadbu
dřevin v částce 80.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje účetní
závěrku své příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Přibice za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje účetní
závěrku obce Přibice za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje závěrečný účet obce Přibice za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.
Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
a schvaluje plán kontrol finančního výboru
na rok 2022.

Informace ze ZŠ a MŠ
Konec školního roku v základní škole
S koncem školního roku je spojena
spousta akcí. I v naší MŠ a ZŠ proběhly
akce, které určitě přispěly k pěknému
prožití těch posledních chvil ve školce
a škole.
Školní děti dokončily plavecký výcvik
a zjistily, že plavání, potápění a hry zužitkují v létě u vody.
Další pravidelnou a pro děti atraktivní
akcí je výlet. Děti z MŠ navštíví ZOO
Hodonín a školní děti pojedou do
Brna do zábavného centra Bruno.
31. května 2022 proběhl Dětský den na
našem školním hřišti, kde pro děti byl
připraven skákací hrad, soutěže, malování na obličej a opékání špekáčků.
1. června 2022 proběhl sportovní atletický den pro žáky ZŠ, kde žáci soutěžili v různých disciplínách, byl vybrán
sportovec a sportovkyně roku.
7. června 2022 jeli předškoláčci i celý
první stupeň ZŠ do Ekocentra do Velkých Pavlovic, kde budou zkoumat zázraky vody a vodních živočichů.
14. června 2022 jel 3. - 5. ročník ZŠ do
Pohořelic, kde bude Den s Integrovaným záchranným systémem - bude
tam představena práce policie, hasičů,
záchranářů apod.

12

V každém měsíci proběhlo dopoledne
s rodilou mluvčí AJ, kde žáci hovořili
pouze anglicky a rozšiřovali si své vědomosti v AJ.
30. června 2022 proběhne tradiční rozloučení s předškoláky.
Předškoláci budou pasováni na prvňáčky, dostanou šerpu a tričko, šerpu se
jménem a krásnou knihu. Moc si tento
slavnostní den plný her a zábavy užijí.
V měsíci dubnu proběhl zápis žáků do
ZŠ. Zápisu se zúčastnilo 11 zákonných
zástupců, 2 zákonní zástupci požádali
o odklad školní docházky.
V měsíci květnu proběhl zápis do MŠ,
bylo podáno 24 žádostí, přijato bylo
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13 dětí. Hodně žádostí bylo z okolních vesnic, také bylo hodně zájemců
dětí dvouletých. MŠ je pro děti od 3
let a všem dětem z Přibic od 3 let bylo
vyhověno a byly přijaty od 1. září. Řídíme se podle kritérií, přednost mají děti
z Přibic, a pak rozhoduje věk dítěte.
S napětím a očekáváním zamířili v měsíci květnu zájemci o studium víceletých gymnázií k jednotným přijímacím zkouškám. Na řadě těchto škol
byl velký převis přihlášených. Víceletá
gymnázia většinou otevírala jednu třídu. Například v Hustopečích i v Židlochovicích se na ně přitom hlásily často
i stovky dětí, a berou 30.
Z naší 5. třídy se hlásilo 6 zájemců.
V prvním kole byli přijati 2 uchazeči
a na odvolání také 2 uchazeči. Pro naši
školu je to obrovský úspěch, když se 4
žáci dostali z takového velkého množství uchazečů. I malotřídní škola umí
připravit velmi dobře žáky, i když mno-

ho rodičů malotřídní školu zavrhuje.
Jinak ředitelka školy požádala o nový
projekt z Rozvoje venkova - modernizace školního dvora, kde žádá o nové
hrací prvky v hodnotě 400.000 Kč. Tak
uvidíme, zda projekt bude vysoutěžen.
Protože se blíží konec letošního školního roku, chtěla bych popřát všem školákům i jejich trpělivým učitelům, aby
si užili prázdniny, na které se jistě všichni těší. Velké poděkování před prázdninami patří i všem ostatním školním
pracovníkům, bez kterých by to nešlo.
A zároveň poděkování patří i vedení
obce, zastupitelům a všem zaměstnancům OÚ, kteří škole pomáhají.
Paní učitelky si rády odpočinou od velkého úsilí dostat do dětských hlaviček
množství vědomostí, je to práce velmi
náročná, proto jim každý rok jistě děti
i jejich rodiče poděkují.
Pro některé děti končí sladký život
v mateřské školce – ráj, kde si mohly

jen hrát, jíst, spát a zase si hrát. Ale život jde dál a po prázdninách začnou
starosti v opravdové škole, kam budou
chodit.
Tak přejeme hodně sluníčka, prázdninových zážitků, odpočinku, koupání
a v září zase na shledanou ve školních
lavicích!
Mgr. Marcela Mrkvicová,
ředitelka ZŠ a MŠ

Akce v mateřské škole
Program v mateřské škole nám v letošním roce zpestřila
představení divadel Rolničky a Hvězdička. Děti byly nadšené, a tak za námi přijedou ještě jednou v červnu, tentokrát
s Indiánskou pohádkou. Proběhl také výchovný koncert
skupiny Marbo, který roztančil nejen děti, ale i paní učitelky.
Proto se budeme těšit na jejich opětovnou návštěvu v příštím školním roce. V únoru se nám školka proměnila v cirkus
a děti si mohly užít karneval plný soutěží, her, tancování, zábavy a dobrot. Také jsme si připravily pro děti Grónskou bojovku, kterou si splnily děti s rodiči a ve školce si děti mohly
směnit žeton za sladkou odměnu. Do této bojovky se zapojily i starší děti, z čehož jsme měly radost, která nám vykompenzovala zklamání z ukradeného boxu s žetony. Ta radost
v dětských očích byla dokonalou náplastí. Během velikonočního týdne se děti seznamovaly s tradicemi, každý den se
oblékaly do barev, které symbolizují daný den, a nechybělo
ani barvení vajíček a pletení pomlázky. Konec dubna jsme
si zpestřili čarodějnickým dnem plným čar a kouzel. V květnu si děti připravily vystoupení a dárečky ke Dni matek. Děti
byly sice nervózní, ale byly šikovné a vystoupení se jim moc
povedlo. Další krásnou událostí byl výlet do sousední Ivaně.
Děti si užily krásnou procházku, na jejímž konci je čekal za
odměnu nanuk. Cestou jsme si prohlíželi krásnou okolní
přírodu, pověděli jsme si o Matoušovi (kdo zná, ten ví). Dále
jsme nakoukli pod ruce vinařům, kteří pracovali na sadbě
nového vinohradu. Krásu ivaňské kapličky jsme si mohli prohlédnout i zevnitř (děkujeme p. Soudkové za umožnění).
V tomto roce nás čeká ještě focení, oslavíme Den dětí, předškoláci si udělají výlet do Ekocentra ve Velkých Pavlovicích,
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zajdeme se podívat do knihovny ve Vranovicích a plánujeme i výlet do ZOO v Hodoníně.
Poslední velkou akcí bude slavnostní pasování školáků, kdy
se rozloučíme s našimi šikovnými školáky: J. Adamčíkem, E.
Adamčíkovou, A. Botíkovou, L. Cirhanem, M. Hnízdilovou, J.
Janíčkem, T. Líbalem, A. Nekolovou, T. Nguyenem, Z. Sedlákovou, R. Vikturnovou a M. Vyhnánkem. Přejeme vám všem
v další životní etapě spoustu úspěchů.
kolektiv učitelek MŠ
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Kultura v obci
Pokusili jsme se obnovit další zašlou tradici. Výsledek byl nad očekávání.
Stavění máje začalo v době, kterou
nikdo z nás nemůže pamatovat.
Z vyprávění našich prarodičů, kteří již
dávno nežijí, víme, že ani oni si nepamatovali počátek této tradice. Dosud
nejstarší známá fotka z této události
pochází někdy okolo roku 1918. Stavění máje poslední dubnový den pořádal ten ročník přibických chlapců,
který právě v daném roce šel k odvodu na vojnu. Vojna koncem 19.
století trvala 8 let, před tím i 14 let.
Takto se mladí chlapci loučili se svou
vesnicí, byli rekrutování na vojnu, po
přibicku „regruti“. Týden poté následovala taneční májová zábava dané-

„Starci“ – bývalí stárci

Stavění máje kolem roku 1918
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ho ročníku. Tradice byla i v okolních
obcích, do dnešních dnů se udržela
ve Vranovicích, Velkých Němčicích.
Mája se na konci dubna dodnes staví i v nedalekých Uherčicích. V Přibicích se tradice udržovala až do roku
1998, kdy se mája stavěla naposledy,
postavil ji ročník 1979. Mája se začátkem dubna přivezla (dříve z „Proklaté“, později z Hlíny) k někomu do stodoly, kam se pak celý měsíc mládež
scházela a opracovávala kmen stromu. Vršek máje býval z jiného stromu
a na opracovaný kmen se napojoval
za dozoru znalých tesařů. Mája mívala délku okolo 25 m. I zdobení mělo

svá pravidla typická pro naši obec.
Z hedvábného papíru v barvách trikolóry se vyráběly mašle a Přibicím
typické „bambule“. Ty se vysekávaly,
nastřihovaly, kroutily a navlékaly na
drát. Součástí výzdoby byl i tzv. had
– pás umotaný z krušpánku ozdobený krepovými růžičkami, kterým se
omotávalo napojení vršku na kmen.
Věnec se zavěšoval pod hada a zdobil se rovněž bambulemi a mašlemi.
Při vynášení máje ze stodoly a samotném stavění bylo potřeba pomoci chlapských rukou. Skoro celá
vesnice se po dlouhé zimě, kdy se
každý většinou zdržoval doma, sešla
u placu, kam se mája přinesla a stavěla. Jakmile bylo postaveno, nejodvážnější z chlapců na ni vyšplhal,
aby odvázal všechna lana. Za to pak
dostal „hobla“ a štamprličku pálenky.
Regruti a regrutky daného ročníku
potom okolo máje zazpívali tradiční
píseň „Stojí borověnka borová“. Během celého stavění děvčata nalévala
víno a zvala muže, aby pomohli s taháním za lana a všechny zvala na večerní taneční zábavu. Ta následovala
hned poté, co se mája postavila.
O obnovení tradice stavění máje
jsme přemýšleli už v roce 2020. Kvůli pandemii nebylo možno tuto akci
uskutečnit, proto jsme alespoň bez
účasti širší veřejnosti loni a předloni
postavili malou májku na place. V letošním roce, kdy si připomínáme 800
let od první písemné zmínky o obci
Přibice /Brivviz/, jsme to obnovování
tradic vzali zodpovědně. Proběhly
ostatky, chození tradičních masek po
vesnici, kde se nám sešlo tolik peněz,
že už v polovině dědiny jsme začali rozhlašovat, že uděláme stavění
máje. Měla to být opět symbolická
malá májka uprostřed placu s taneční zábavou. Díky vyšší míře alkoholu
v krvi našich chlapů o velikonočním
pondělí se nakonec rozhodlo, že postavíme „něco většího“.
Nejdříve jsme týden nespali stra-
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chem, potom jsme
zase týden nespali
od radosti, jak se dílo
zdařilo. Po dlouhé
době byla vidět pospolitost místních,
souhra chlapů při
stavění,
příjemná
domácká atmosféra.
Účast napříč generacemi – nejmladší
děti jak zodpovědně
táhly za lano a u těch
nejstarších zas bylo
znát dojetí a mnohdy i slza v oku.
Do
konce
roku
máme v plánu obnovit ještě jednu
zašlou tradici. Měla
by to být Kateřinská
zábava na konci listopadu.
STARCI – bývalí stárci

Udusávání hlíny kolem postavené máje

Stavění máje

Nazdobená mája

Vyřezávání ročníků stárků

Odstraňování kůry z máje

Věnec
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Nesení máje

Postavená mája

Odvazování lan

Zúčastnění při stavění máje

Jak jste prožili stavění máje v Přibicích?
Jiří Rujzl: „ Byla to špica. Vše na jedničku. Nemyslel jsem si, že to ještě někdy
za svůj život zažiju.“
Marcela Synková: „Vyřizuji, že Přibičáci jsou BORCI…. Takhle postaru, pracně a zručně. Byli jste sehraní a ta krása,
když mája stála. Po mnoha letech jsem
si zatancovala jako za mlada. Prostě
mám jen slova díků a vděčnosti, že
člověk mohl být při tom. Protože tenhle generační zázrak je taky pocit sou-
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náležitosti s vesnicí, kde jsem se sice
nenarodila, ale od 21. srpna 1988 zde
s Lubou žijeme“.
Jiří Mařák: „Akce dobrá, jo. Tuhle tradici znám z Jesenicka, z Javorníka. Šel
jsem se podívat se dětmi a je fajn, že se
případně tradice obnoví“.
Petra Hrubá Bartoňová: „To se jen tak
nevidí už teď stavět májku bez jeřábu.
Tleskám“.
Lýdie Patáková, roz. Kropátová: „Já

viděla video od Ivany a normálně mě
tu doma srdce bilo a chtěla jsem plakat. Muselo to být super“.
Eva Oblezarová: „Člověk se vrátil jakoby o 25 let zpět. Chlapi popadli májku
a nesli ji směrem k vykopané jámě. Organizace stavění dobrá. Všichni pěkně
spolupracovali. Lana potom odvazoval
ten nejodvážnější ze žebříku, což je
bezpečnější než lezení na májku. Pak si
pod májkou zazpívali: „Stojí borověnka
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borová“. Velikost májky je dostačující ani malá, ani zbytečně velká“.
Růženka Jílková: „Je to moc pěkné,
když lidé spolupracují a baví se u toho.
Moc pěkné“.
Ludmila Procházková: „Stavění máje
po letech……..skvělý nápad, díky
a klobouk dolů přede všemi, kdo tuto
akci tak perfektně zorganizovali. Přestože je to již 40 let, co stavěl máju
můj ročník, jako první stárka si dobře
pamatuji, kolik je kolem toho starostí
a práce. Po výzvě, že se všichni můžou
přidat a v kole zazpívat „Borověnku“,
jsem se s radostí připojila. Večerní zábava neměla chybu a bylo vidět, že se
přítomní opravdu dobře bavili.“
Jana Janíčková: „Moc krásná vzpomínka na mládí.“
Pavlína Kalhousová: „No koukala
jsem na ty videa a úplně husina všude. Kdybych tam byla, určitě by mi slza
ukápla! Vybavilo se mi hafo vzpomínek
při hlídání máje, jak kluci hráli v noci
hokej, hrály se karty. Jak jeli kluci podřezat máju do Ivaně. No prostě vzpomínky na mládí. Bylo to prostě super.“
Jarmila Karásková: „Ten mrazivý pocit, když se semkne parta chlapů a ten
velkej strom jde nahoru, je nepopsatelný“
Renata Varmužková Schoen: „Aaaahhhh …. Ta organizace, napětí a nervy,
a pak se tyčí krása.“
Libuška Matějková: „Bude stavění
máje! Od té doby, co jsem se to dozvěděla, jsem se těšila! A je to tu – sobota
– stavění… Když chlapi vynášeli máju,
hned mi naskočila husina. Po tolika
letech vidět jak všichni „táhnou za jeden provaz“ (a to doslova), jak všichni
spolupracují a jak se jim daří – krásný
zážitek! A bambule, ty naše bambule
z hedvábného papíru! Někteří se se
stavěním máje setkali poprvé a doufám, že ne naposledy a podaří se tuto
nádhernou tradici do naší vesnice vrátit!!! Mnoho z nás zavzpomínalo na ty
krásný časy! Blučiňáci to taky rozjeli
jak se patří - bylo veselo! A tak to má
být! Děkuji, že jste obnovili tuto tradici,
byla vydařená!!!
Lenka Truxová:“ Bylo to super. Moc
se to povedlo. Za mě po dlouhé době
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úžasný zážitek. Ta nostalgie v tom.
Fakt parádní akce. Ještě bych dodala,
že jsem ráda, že to mohly vidět i moje
děti. Pro mě to byla vzpomínka na
dětství, která vyvolala obrovskou vlnu
emocí. To se nedá ani popsat. Myslím
si, že se dědina zase trochu pozitivně
naladila. Hlavně starší ročníky se těšily.
Každý, kdo si na stavění máje pamatuje. Bylo to fajn i s tou taneční zábavou.
Příští rok klidně přijdu dělat bambule.“
Ing. Ivana Malinovská: „Děkujeme
všem organizátorům stavění máje!
Tradic si vážíme, podporujeme jejich
obnovování a předávání dalším generacím. Pocity nervozity při stavění byly
stejné jako kdysi a stejně tak radost, že
vše dopadlo dobře a můžeme zpívat
„Borověnku.“
Jiří Motyčák: „Domnívám se, že právě takovéto akce, kdy se pár nadšených jedinců domluví a oživí již téměř
zapomenutou tradici, tvoří ten obrovský rozdíl mezi anonymitou města
a pospolitostí vesnice. Jsem přesvědčen, že v současné době plné digitalizace, jež je zaostřená především na
život uvnitř sociálních sítí, tyto radostné události nabývají daleko většího
významu, než kdy předtím. Popravdě, i přes to, že žiji v Přibicích již šestnáctým rokem, mě nepřestává udivovat jakési propojení mezi dětmi, pubescenty, dospěláky, přáteli i nepřáteli, kteří si přiťukávají na zdraví, či si
mění partnerky na tanečním parketu.
A nad ránem…., když kouřím paní Lipovské pod oknem, se usmívám pod
fousem a říkám si : “Tady je svět v pořádku, tady jsem DOMA“.“
Ing. Stanislava Košková: „Zažila jsem
svou první májovou! Magická noc na
první květen tím pro mě získala úplně
nový, sváteční rozměr. Jaký? Že parta
zapálených lidí udrží tradici nad vodami novodobých výstřelků a ukáží
dětem, mladým i starým, že příchod
máje se dá oslavit opravdu slavnostně a tradičně. Viděla jsem mladé kluky vstupujíc mezi muže a pyšně držíc
lana od májky a neuvědomujíc si, že
byli právě nenápadně pohlceni znovunarozenou tradicí. Za mě velký dík
nejen májové „stařešině“, ale i novým

„májátkům“.
Jitka Fialová: „Tak bylo to fajn a milé
překvapení, že se opět obnovilo stavění máje, do které se zapojilo mnoho
generací. I ta nejmladší, která vůbec
netušila, co a jak dřív bývalo... Naši kluci byli nadšení a natěšení, že zažili, co
znali jen z našeho vyprávění (jak oni
říkají z pravěku). Věřím, že to muselo
dát spoustu starostí, práce, snažení
a shánění, ale snaha se opravdu vyplatila. Poděkování všem, co se na této
akci podíleli. Věřím a doufám, že tato
tradice nebude poslední na další čtvrt
století a příští rok se budeme těšit.“
Ing. Lenka Fialová: „Rádi jsme se zúčastnili stavění máje, protože vítáme
obnovování tradičních akcí. Bylo to
fajn a líbilo se nám, že se zúčastnilo
hodně lidí, zejména aktivně. Dnes
malé děti to vůbec nepamatují a bylo
by dobré jim to připomenout, že se
dá sejít i u něčeho jiného než je online
hraní her.“
Lenka Vudiová: „Vidět po letech stavění májky bylo pro mě moc hezké
připomenutí tradice z dřívější doby.
Hlavně byla radost pohledět, jak si
to mužská část užívala a spontánně
spolupracovala. Zábava se celkově
moc povedla, díky všem, kdo se na ní
podíleli.“
Alex Valášková: „Můj manžel se
účastnil stavění máje. Jsme rádi, že se
po tak dlouhé době obnovila tradice,
která má celou obec stmelovat.“
Jiřina Plchová: „Stavění máje se nám
líbilo. Vyšlo počasí a zavzpomínali
jsme naše mladá léta a potkali jsme
hodně známých. Zazpívali jsme si přibické písničky a tanec se taky konal.
Děkujeme všem, kteří se na uskutečnění podíleli.“
Martina Netolická: „Byla to skvělá
akce. Zavzpomínali jsme si s těmi co
to pamatují, a s těmi co to nepamatují, jsme se rádi podělili o naše zážitky,
které někde uvnitř nás jsou a doufám,
že dlouho zůstanou. S akcí jsme byli
velice spokojeni.“
Autorka ankety: Ing. Ivana Bočková
Pozn. autorky: Ohlasy účastníků jsou
citovány s jejich výlučným souhlasem.
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Z farnosti
Nové oltářní plachty
V průběhu zimních měsíců byly pořízeny do našeho kostela dvoje oltářní plachty. Jedny pořídila, ušila a věnovala
farnosti paní Ivana Bočková. Druhé v počtu 2 ks na obětní stůl a oltář byly pořízeny z farní sbírky, která vynesla
9.300 Kč. Ty zdobily farní kostel v Přibicích na Boží hod
velikonoční. Jsou věnovány farníky k 800. výročí první
zmínky o obci Přibice. Ze zůstatku sbírky byly zakoupeny
3 druhy církevního brokátu na pořízení oblečení Jezulátka. Za květinovou výzdobu děkujeme paní Janě Wagnerové a Šárce Baštánové. Všem, kteří přispěli, upřímné
Pánbůh zaplať!
Eva Oblezarová

Květná neděle

Nová plachta na obětním stole pořízená ze sbírky

Nový obleček pro Jezulátko
od p. Bočkové

Hrkači o Velikonocích

Nové plachty na Božím hrobě od p. Bočkové
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Klub maminek
Po dlouhé době se nám opět podařilo
uspořádat bazárek dětského oblečení. Letos byl bazárek opravdu vydařený a na své
si přišli jak kupující, tak prodávající. Překvapující byl i počet prodávajících - ten se
vyšplhal na číslo 18, což moc krásné číslo,
které jsme nečekaly ani jedna z nás. Výhodou bylo i to, že byl bazárek součástí přibických jarních trhů. Na podzim bychom
chtěly uspořádat podzimní bazárek jak
dětský, tak i bazárek pro dospělé. Doufáme, že bude úspěšný jako bazárek na jaře.
Klára Macháčková

Hračky v bazárku

Jarní bazárek

Oblečení v bazárku

Kupující v bazárku

Jarní úklid kolem vesnice
Zhruba po roce, v sobotu 12. března
2022, jsem se opět domluvili na provedení úklidu kolem Přibic. K našemu
milému překvapení se nás sešlo čtrnáct. Od obecního úřadu jsme měli
přidělené obecní auto, do kterého
jsme mohli ihned dávat pytle s nasbíraným nepořádkem. Dále jsme
také obdrželi rukavice a plastové pytle. Velmi nám to pomohlo, nemuseli
jsme nikde nic tahat a poponášet.
Jako první jsme sbírali okolí silnice po
obou stranách a přilehlá pole směrem na Pohořelice k mostu přes řeku.
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Dále potom okolí silnice směrem ke
vranovickému hřbitovu, cyklostezku,
Svobodný Hájek, silnici směrem ke
kasárnám a nakonec cestu směrem
k „Matoušově jámě“. Opět jsme se nestačili divit, co všechno jsou někteří…
jak to napsat slušně… méně inteligentní lidé schopní vyhodit. Nejvíce
jsme nacházeli jako obvykle PETky,
krabičky od cigaret, kelímky od kávy,
různých jídel, plechovky od nápojů.
Nejvíce plechovek od piva bylo v křoví podél silnice ke kasárnám. Hodně
špatně se vytahovaly ven. Další velký

zlozvyk jsou vlhčené ubrousky. Na
Svobodném Hájku jich bylo opravdu
hodně. Ty se tak snadno nerozmočí
jak papírový kapesník. Další nemilé
překvapení nás čekalo podél původní
cesty kolem lesíku na Ivaň, kde se válely v trávě zavázané pytle s odpadky
z odpadkových košů, v zatáčce byla
např. hromada ručníků a bund, plech
na pečení, hrnce a nakonec jsme tahali ze svahu dvojmatraci a umyvadlo. Byl nalezen i kufr. Tak hlavně, že
je téměř v každé obci sběrný dvůr.
Při procházce na Višinkách jsem také
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nalezla (samozřejmě v křoví, aby
to nebylo vidět) opletený demižon
a kousek opodál pár bot. Dále spoustu PETek, plastový kýbl, abych to měla
do čeho dát atd. Celou hromadu jsem
dala k cestě s tím, že to možná někdo
odveze. A za týden to opravdu nějaká
dobrá duše odvezla. Tímto bych chtěla
všem zúčastněným moc poděkovat za
jejich ochotu a čas posbírat odpadky

a udržovat okolí vesnice čisté. Sice
to vydrží jenom krátkou dobu, protože hlavně řidiči budou stále a stále
vyhazovat vše nepotřebné z okýnek
svých aut. A také některá omladina,
která chodí důležitě s plechovkou
v ruce, tak plechovky potom nacházím u „Ingstavu“, v trávě, podél cest.
A o psích exkrementech se raději rozepisovat nebudu. Na silnici u hřiště

tam bývají takové hromady, jako by
tam prošlo stádo slonů. Že je u hřiště
koš se zelenými sáčky asi také páníčky
svých psích mazlíčků nezajímá. Když
se tam jede na kole, tak je to jak slalom mezi hromadami… víte čeho.
Tak ještě jednou díky všem, kteří pomáhali. Doufám, že při příštím úklidu toho
bude alespoň o něco méně než letos.
Eva Oblezarová

U bytovek

Na korbě vozidla

Tahání matrace ze svahu

Při sbírání nepořádku

Hromada nepořádku na Višinkách

Uklízecí sestava
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Z historie
Památce statečným rodákům z Přibic, bojovníkům za svobodu a samostatnost
Aby se nezapomnělo na památku rodáků, kteří bojovali
v řadách Československé zahraniční armády proti nacismu, bylo rozhodnuto, že jim bude v roce 800. výročí první
písemné zmínky o obci Přibice slavnostně odhalena pamětní deska na budově nového komunitního centra.
Jaroslav Hájek
Jaroslav Hájek, nar. 30.
března 1916 v Přibicích,
syn Jakuba Hájka a Marie, roz. Střelská. Hájek
po Obecné škole v Přibicích navštěvoval měšťanskou školu a od roku
1934 byl žákem Odborné Baťovy školy ve Zlíně.
V únoru 1937 nastoupil
do zaměstnání u firmy
Papežík ve Fryštáku
u Holešova.
V říjnu 1937 nastoupil Jaroslav Hájek
povinnou
vojenskou
službu a po okupaci Čech
dne 15.
h a Moravy Německem
ě
k
d
března 1939 odešel do Polska, kde se v dubnu 1939 přihlásil do Československé zahraniční armády. Poté v hodnosti
desátníka odešel do francouzské legie. Na konci září 1939
byl převelen do čs. zahraničního vojska ve francouzském
Agde. Po výcviku byl zařazen k čs. letecké skupině v Agde.
Po porážce Francie odešel do Velké Británie, kde se posléze
stal palubním střelcem a radiotelegrafistou 311. čs. bombardovací perutě RAF. Do Československa se vrátil v srpnu
1945 a z armády odešel v březnu 1946. Poté byl jmenován
národním správcem obchodu s obuví v Karlových Varech.
V roce 1947 se oženil s Pavlou Spitzovou, nar. 21. září 1921
ve Cvrčovicích u Kladna. Jejich manželství bylo bezdětné.
Pavla byla sestra kamaráda Jaroslava Hájka z RAF Václava
Spitze.
Manželé Hájkovi poté bydleli v Teplicích, kde 14. července
1949 Hájka zatkla STB a následně byl odsouzen za velezradu na 11 roků vězení a dále k peněžitému trestu 10.000
Kčs, konfiskaci veškerého osobního majetku a zbavení
občanských práv na 10 roků. Hájek byl nejdříve vězněn
v Leopoldově a poté v Jáchymově, kde mu těžba uranu
zničila zdraví.
V roce 1960 byl propuštěn a vrátil se k manželce. V roce
1964 Pavla Hájková zemřela a Jaroslav Hájek se rozhodl
vrátit do rodného kraje. V roce 1990 byl rehabilitován, zemřel 4. února 1994. In memoriam byl povýšen do hodnosti
majora. Jaroslav Hájek je pohřben na hřbitově v Přibicích.
Vyznamenání: 3× Československý válečný kříž 1939, Československá vojenská medaile za zásluhy I. stupně, me-
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daile Atlantic Star 1939-1945, Československá medaile za
chrabrost, I. M. Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně.
Jan Janek
Jan Janek, nar. 30. března 1918 v Přibicích, syn
Cyrila Janka a Růženy,
roz. Tupá. Rodina Jankova se po několika
letech
přestěhovala
z Přibic do Vranovic. Janek po ukončení obecné školy navštěvoval
gymnázium na třídě
Legionářů v Brně. Ještě Jan Janek
během studia gymnák ké alumnátu
l
át v B
ě kd
ziu začal studovat na Biskupském
Brně,
kde se
připravoval na kněze. V roce 1937 nebo 1938 absolvoval
letecký výcvik v
eskoslovenské armádě. Po okupaci Čech a Moravy Německem dne 15. března 1939 odešel do Polska, kde vstoupil do
eskoslovenské zahraniční armády. Odtud jeho cesta pokračovala do Francie a po porážce Francie Německem
odešel do Velké Británie, kde se stal pilotem 311. československé bombardovací perutě RAF. V lednu 1941 byl převelen k 138. britské peruti pro zvláštní úkoly.

Jan Janek
V časných ranních hodinách dne 10. března 1942 byl z letiště Stradishall naplánován zásobovací let pro francouzský
odboj po názvem FRENSHAM I. Posádka byla ve složení: velitelem posádky Sqn/Ldr Boris Romanoff (příbuzný
posledního ruského cara), 1. pilot Sgt Jan Janek, 2. pilot
Sgt Maxmilián Politzer, letci Sgt Ladislav Fornusek a Sgt

21

PŘIBICKÝ ZPRAVODAJ

Bohumil Vaverka, navigátor Fg Off Václav Jelínek. Pravděpodobně
v důsledku technické
závady začal při startu
bombardéru Whitley
Mk V hořet motor. Než
stačili přistát, tak bombardér explodoval. Nehodu přežil jen Vaverka.
Janek byl pohřben na
hřbitově Haverhill cemetery Suffolk. V roce
1991 byl Jan Janek in
memoriam povýšen na
plukovníka.

Znak 311. čs. bombardovací
perutě

Jaroslav Šimonovský
Jaroslav Šimonovský, nar. 27. dubna 1923 v Přibicích, syn
Ferdinanda Šimonovského a Marie, roz. Hamerníková. Po
obecné škole navštěvoval Měšťanskou školu v Pohořelicích a poté pracoval jako dělník. Po okupaci Čech a Moravy
Německem dne 15. března 1939 se Ferdinand Šimonovský přihlásil k německé národnosti, a proto v roce 1941 byl
Jaroslav Šimonovský povolán do wehrmachtu. Základní
výcvik prodělal v Brně a poté byl v hodnosti vojína poslán
do okupované Francie. V roce 1944 byl zajat a dne 29. listopadu 1944 se ve Velké Británii přihlásil do
eskoslovenské samostatné obrněné brigády. Už jako československý voják se zúčastnil obléhání francouzského
přístavu Dunkerque. Při obléhání přístavu byl vojínem
protiletadlové baterie 1. tankové praporu. Krátce po skončení války byl v Plzni propuštěn z armády. Poté se vrátil do
Přibic a později se přestěhoval do Střelic u Brna. V pozdějším věku se přestěhoval do domova důchodců v Sokolnicích, v roce 1990 do domova důchodců Kociánka v Brně.
Jan Petr Šimonovský
Ještě za připomenutí stojí Jan Petr Šimonovský, nar. 30.
března 1910 v Přibicích, syn Jana Šimonovského a Anežky,
roz. Pouzová. Rodina Šimonovská v roce 1912 odešla do

USA a usadila se v St. Paulu v Minnesotě.
V prosinci 1942 se Jan
Petr Šimonovský přihlásil
do americké armády. Během války byl navržen na
vyznamenání, ale k tomu
jsem zatím nezjistil bližší
údaje. Po skončení války
odešel v poddůstojnické
hodnosti z armády. V roce
1946 se oženil s Nettie B.
Sandquist. Šimonovský
zemřel 25. června 1956 Hrob J. P. Šimonovského
a byl pohřben na národním hřbitově Fort Snelling.
Přesné datum slavnostního odhalení pamětní desky
těmto našim hrdinům bude v nejbližší době zveřejněno
a oznámeno.
František Veleba ml.
PAMÁTCE STATEČNÝM RODÁKŮM Z PŘIBIC
BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU
A SAMOSTATNOST
PLUKOVNÍKU I.M. JANU JANKOVI
(30. 3. 1918 - 10. 3. 1942)
PILOTU 311. ČS. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ
A 138. PERUTĚ RAF
MAJORU I.M. JAROSLAVU HÁJKOVI
(30. 3. 1916 - 4. 2. 1994)
LETCI 311. ČS. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ
VOJÍNU JAROSLAVU ŠIMONOVSKÉMU
(27. 4. 1923 – ? )
PŘÍSLUŠNÍKU ČS. SAMOSTATNÉ OBRNĚNÉ
BRIGÁDY
OBEC PŘIBICE 2022

Společenská rubrika
Narodili se:

Navždy nás opustili:

Viktorie Dofkováá
Julie Růžičková
Samuel Škeřík

Jan Janíček
Miloslava Uchytilová
Jan Šubert
Vlastimil Páviš
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Vítání občánků
- 8. 5. 2022
Natálie Hefková
Tereza Rožková
Ladislav Jukl
Teodor Merta
Richard Botík

Rozálie Černá
Antonie Belánová
Martin Badálek
Jakub Rujzl
Radek Chalánek
Tobiáš Bělíček
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Plánované akce
25. a 26. 6. 2022 Krojované hody
26. 6. 2022 Oslava 800 let výročí obce,
setkání rodáků
5.7.2022 Děkanská pouť u Apoštolky

8. 7. 2022 Letní noc na hřišti
27. 8. 2022 Babské hody
24. 9. 2022 Vinobraní

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.: 702 106 066, 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 25.08.2022. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Toto číslo vyšlo v Přibicích 23.6.2022 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
a vzpomínky 50 Kč. Ceny komerční inzerce: celá strana 1.500 Kč, 1/2 strany 800 Kč, 1/4 strany 500 Kč, 1/8 strany 300 Kč. Ceny jsou včetně DPH 21%. Omezený počet – 10 inzerátů.

