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Slovo starosty
Vážení občané, letošní léto pomalu končí, školáci už jsou
v lavicích. Máme za sebou oslavy 800. výročí první písemné
zmínky o obci, krojované i babské hody. Mezi zajímavosti,
které se udály, patří odkrytí další části habánského pohřebiště za obcí směrem na Ivaň. Zkolaudovali jsme ochranné
hráze potřebné pro další postup při realizaci koupacího

biotopu na „Lůži“. Ještě letos položíme nový asfaltový povrch na cestě od obce ve směru na Ivaň. Na podzim budou probíhat v sále komunitního centra taneční lekce, vinobraní, Kateřinská zábava, bazárek a další zajímavé akce.
Uskuteční se také volby do obecního zastupitelstva.
Váš starosta Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

První školní den - prvňáčci
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Informace z obecního úřadu
Poděkování za práci zastupitelům
Pomalu končí čtyřleté volební období a nezbývá mi než poděkovat
všem zastupitelům za jejich práci. Členové zastupitelstva byli ze 3
různých volebních stran. Nicméně
všichni dohromady pracovali pro
Přibice a po celou dobu táhli za jeden provaz. Proto se rozvoji naší
obce tolik dařilo a vybudovala se
největší stavba v historii Přibic.
Stávající zastupitelstvo končí volbami v poslední zářijový víkend ve
složení Ing. Miroslav Effenberger,

DiS. - starosta; Mgr. Jiří Netolický
- místostarosta; Ilona Ruinerová předsedkyně finančního výboru;
Ing. Ondřej Malinovský - předseda
kontrolního výboru a zastupitelé Jiří
Prokeš, Petr Kuchyňka, Věra Ficková, Václav Valášek, Ing. Jozef Beňuš.
Velice si cením přístupu všech výše
jmenovaných. Jednotnost v hlasování byla dána tím, že zastupitelé
neřešili stranickou příslušnost, ale
příslušnost k obci Přibice, a tak by
to mělo být. Zastupitelé tím do-

Co se podařilo za toto volební období?
Naší obci se podařilo něco neuvěřitelného. V době
koronavirové a následně finanční a energetické krize
jsme vybudovali největší stavbu v historii obce, a to
krásné a veliké komunitní centrum včetně vybavení,
a to za ceny, o kterých by se nám dnes díky překotnému zdražování stavebních materiálů mohlo jen zdát.
Je to moderní centrum, které zabezpečuje různé sociální, sportovní a kulturní aktivity. Spoustu dalších
prací obec realizovala svépomocí od parkovišť, chodníků, venkovních ploch kolem komunitního centra.
Obecní zaměstnanci díky dotacím od úřadu práce se
po celou dobu starají o údržbu obecních budov včetně školy, komunitního centra, klubovny „Na Lokálce“
a dalších obecních nemovitostí. Významně pomáhají
s údržbou sportovního areálu včetně pravidelného
sečení hřiště. Každý vidí, že naše obec za poslední 4
roky udělala opět velký pokrok a zase zkrásněla. Postavili jsme sběrný dvůr, pořídili kompostéry do každé domácnosti, která měla zájem, upravili jsme prostranství kolem kostela či Apoštolky, vybudovali další
dětské hřiště. Vedení obce zabezpečovalo veškeré
úkony i k získání dotací pro přibické spolky, a díky
tomu mají chasa a mužáci svoje kroje, zahrádkáři šest
chladících boxů nebo fotbalisté opravené závlahy na
hřišti. Podařilo se opravit několik úseků komunikací,
jako třeba od bývalého úřadu ke hřbitovu. Narovnala se cesta do Ivaně. Vysadilo se spousta zeleně,
prakticky vždy i se zapojením dětí, seniorek a dalších dobrovolníků. Dokončili se pozemkové úpravy
a digitalizace kompletně celého katastru naší obce.
O nadstandartní rozvoj naší obce se zajímal osobně
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kázali, že když je vůle se domluvit,
tak to jde. Dosud na 26 veřejných
zasedáních přijali celkem 366 usnesení. Z výsledků kontrol, a zejména
auditů, zveřejněných na webových
stránkách obce vyplývá, že s obecním majetkem bylo nakládáno hospodárně, a že je vše vedeno a účtováno bez chyb a nedostatků, což je
dílem administrativní pracovnice
paní Mgr. Šárky Kuchyňkové a paní
účetní Bc. Martiny Šustové. A za to
jim patří také velký dík.

i pan hejtman Mgr. Jan Grolich, který Přibice nedávno
navštívil a vyjádřil velkou vstřícnost k podpoře našich
projektů.
p
j

Komunitní centrum

Den otevřených dveří komunitního centra
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kdy již máme uhrazeny veškeré náklady na elektrickou energii, máme v obecní pokladně a na obecních
účtech našetřený zůstatek ve výši 4.354.815,18 Kč.
K tomu nám má přijít v nejbližších dnech 10.000.000
Kč doplatek dotace na komunitní centrum a dalších
950.000 Kč visí v insolvenčním řízení u Sberbanky.
Z výše uvedeného je jednoznačně vidět, že má momentálně obec dostatek prostředků na další aktivity.

Energetika
Stavební práce za novým pódiem pro muzikanty

Asfaltový povrch na cestu do Ivaně
Ještě letos v listopadu bude položen asfaltový povrch mezi Přibicemi a Ivaní na úseku cca 1 km od kraje Přibic až po hnojiště u vinohradu. Původní projekt
počítal s celkovou investicí 12.000.000 Kč při zadání
firmě na novou cestu prakticky přes oraniště. Obec
se však vydala jinou cestou. Díky tomu, že se podařilo
vyjednat dodávku asfaltového recyklátu zdarma při
opravě dálnice, tak obec narychlo nechala odhrnout
ornici a navezla se z lomu podkladní vrstva štěrku
a asfaltový recyklát se nechal položit finišerem. Každá
vrstva byla uválena. Veškeré práce včetně materiálu
vyšly dosud na 700.000 Kč. Po dvou letech se v recyklátu vyjezdily díry, které budou nyní vyspraveny již
asfaltem a celá plocha se nyní přeasfaltuje balenou.
Tato realizace vyjde na necelých 1.500.000 Kč a předsednictvo dobrovolného svazku obcí Cyklistická
stezka Brno - Vídeň již schválilo příspěvek Přibicím na
nový asfalt ve výši 700.000 Kč a nyní zbývá jen souhlas valné hromady. Celkově se tedy tímto způsobem
realizace velmi výrazně ušetřilo.

Hospodaření s finančními prostředky
Obec čerpala 40.000.000 Kč úvěr od České spořitelny,
díky kterému mohlo dojít k vybudování komunitního
centra. Bez úvěru by nebylo možno žádnou takovou
stavbu realizovat. V době uzavírání úvěru ještě nic nenaznačovalo, jak výhodný úvěr pro nás v současnosti
bude. Úroková sazba je pouze 1,74% a navíc je fixován až do 28. února 2030. Při očekávané letošní inflaci okolo 20% jsme to prostě vyhráli. Při vysoké inflaci
získá obec do svého rozpočtu více peněz a pravidelné splátky jsou tak daleko snadněji splatitelné. Zůstatek úvěru je k 31. srpnu 2022 celkem 38.666.400 Kč.
Hospodářský výsledek za prvních 8 měsíců letošního
roku je kladný, a to ve výši 7.221.617,63 Kč. V době,
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V době energetické krize, kterou naše vláda absolutně nezvládá, si každý musíme pomoci sami. Z tohoto
důvodu bude obec budovat fotovoltaické elektrárny
tak, aby byla do budoucna méně závislá na dodavatelích. Aktuálně díky možnostem vysokých dotací
projektujeme elektrárnu na střechu haly komunitního centra a na čistírnu odpadních vod a prověřujeme
možnosti umístění na budovu školy. Jednoznačně
se nám potvrdilo, že sestěhováním obecního úřadu,
posilovny, knihovny a Klubu seniorek dojde k úsporám elektrické energie. Platba elektrické energie za
roční provoz celého komunitního centra činila necelých 150.000 Kč, a to v budově jela v kuse půl roku
vzduchotechnika a vysoušeče, čímž dojde k dalšímu
poklesu potřeby elektrické energie. Budovy bývalého úřadu a Klubu seniorek jsou pronajaty a energie
si v nich již platí sami nájemci a za nájem obci zaplatí
ročně více, jak aktuálně činí náklady na elektrickou
energii celého komunitního centra. Bývalou knihovnu hodláme přebudovat na obecní byt, který bude
obci generovat další měsíční nájemné.

Hospodaření s pozemky
Obec postupně prodává, nakupuje či směňuje pozemky. Celková výměra obecních pozemků se postupně stále zvyšuje. Dle inventarizace pozemků k 31.
prosinci 2018 obec vlastnila 757.316 m2 pozemků
a k poslední inventarizaci k 31. prosinci 2021 činila výměra obecních pozemků 814.341 m2. Za tyto 4 roky
došlo k navýšení výměry o 57.025 m2.

Získané dotace
Každý ví, že získat dotace není nic jednoduchého,
s některými dotačními tituly je to přímo byrokratický boj. Psaní a vymýšlení dotačních projektů zabere
spoustu času a energie, a i když je vše připraveno
perfektně, nejsou všechny projekty podpořeny zejména z důvodu nedostatku peněz u poskytovatelů
dotace. O některé dotace jsme žádali opakovaně, než
se úspěch dostavil. Přes všechny nesnáze každého

3

PŘIBICKÝ ZPRAVODAJ
projektu se Přibicím daří získávat dotace nadstandardně dobře. Od roku 2018 do léta 2022 se podařilo
získat pro obec mnoho milionů z různých dotačních
titulů, ať z prostředků Evropské unie, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva
pro místní rozvoj, Úřadu práce nebo od Jihomoravského kraje. Díky dotacím jsme vybudovali největší
stavbu v obci – komunitní centrum, opravili místní
komunikace, vybudovali dětské hřiště u sportovního
areálu, vybudovali sběrný dvůr, pořídili kompostéry
pro všechny zájemce v obci, vysadili spousty stromů
a keřů. Díky dotaci na veřejně prospěšné práce jsme
udržovali celou obec, sekali hřiště pro naše sportovce, opravili závlahy na hřišti, oblékli chasu a mužáky
do krojů, zařídili zahrádkářům chladící vitríny

tvoří tyto keře: líska obecná (Corylus avellana), svída
krvavá (Cornus sanquinea), trnka obecná (Prunus),
růže šípková (Rosa canina), hloh obecný (Crataegus
monogyna), brslen evropský (Evonymus europaeus),
dřín obecný (Cornus mas), kalina obecná (Viburnum
opulus), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), krušina olšová (Frangula alnus), rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides), ptačí zob (Ligustrum vulgare), pámelník bílý (Symphoricarpos albus) a střemcha
evropská
(Prunus p
padus).
p

Kompostéry
Stále jsou zdarma k dispozici na obecním úřadu kompostéry pořízené z dotace. Občané si je mohou umístit na zahrady v Přibicích. Kompostér mohou obdržet
i ti, kteří již mají kompostéry z minulosti. Jeden žadatel může dostat i více kompostérů, pokud je využije.
Objem kompostéru je cca 1100 litrů.

Výsadba dřevin
Členové Mysliveckého sdružení Vranovice - Přibice z.
s. provedli díky dotacím od podzim roku 2020 výsadbu 2 200 keřů v katastru naší obce. Výsadba se provádí
zejména z ekologických důvodů. Biopásy zeleně mají
půdoochrannou funkci, kdy vzrostlá zeleň pomáhá
zejména proti větrné erozi a také slouží jako úkryt pro
zvěř. Jednalo se o jednořadovou výsadbu. První linie
od Višinek směrem k Vranovicím až po hranice katastru v délce 1,3 km a druhá linie od Studýnkové opět až
k hranicím katastru také o délce 1,3 km. Výsadba byla
provedena do středu 8 metrů širokých pásů. Tyto
pásy se zatravnily jetelotravní
elotravní směsí. Pro výsadbu
byly použity pozemky
ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu,
které budou následně
převedeny na obec.
Na jaře letošního roku
myslivci pokračovali
v osázení těchto pásů.
Souběžně s již vysazenými keři byly vysázeny další dvě řady keřů
v celkovém počtu 5
Kvetoucí akácie
200 kusů. Výsadbu
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Prostor budoucího arboreta

Oslavy 800 let první písemné zmínky o obci
První písemná zmínka o naší obci se datuje do roku
1222. Letos jsme tedy oslavili již osmisté výročí. Oslavy byly spojené s tradičními hody. V sobotu 25. června byla před komunitním centrem prezentace klubů
vojenské historie Řopík „U Trati“ a Schwarzach, z. s.
s ukázkou vojenských zbraní z II. světové války. V zasedací místnosti a přilehlé části komunitního centra
probíhala výstava obrazů Ivana Havlíka a také výstava
fotografií o historii obce. Večer se už tančilo na novém
a mnohem větším tanečním parketu u komunitního
centra za doprovodu dechové hudby Dambořanka.
Nedělní oslavy byly zahájeny ve 14 hodin setkáním
rodáků, kterých bylo pozváno přes 200. V novém sále
byli všichni přivítání panem starostou a bylo pro ně
připraveno i malé pohoštění. Zároveň byl den otevřených dveří v naší škole a také v kostele spojený
s výstavou k 800. výročí obce. Stejně jako v sobotu
byla otevřena i výstava obrazů a fotografií v zasedací místnosti komunitního centra. Odpoledne byla
odhalena pamětní deska přibickým rodákům Janu
Jankovi, Jaroslavu Hájkovi a Jaroslavu Šimonovskému, bojovníkům za svobodu. Poté již vystoupili naši
nejmenší krojovaní z folklorního souboru Přibičánek,
po nich vystoupili žáci ze základní školy a mažoretky
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z Pohořelic. Nezapomenutelné zejména pro děti bylo
vystoupení kouzelníka Šeklina, mistra republiky. Než
přišel hodový průvod, zazpívali přibičtí mužáci. Pan
farář Jaroslav Sojka požehnal pamětní stuhu k obecnímu praporu a dechová hudba Túfaranka se postarala o dobrou zábavu. Z akce je natočené i video, které
je ke zhlédnutí na obecním webu.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách oslav, děkujeme a velmi si vážíme jejich práce.

Vojenské ležení

Klub vojenské historie

Výstava obrazů

Vojenské ležení

Výstava obrazů

Četnická posádka
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Výstava obrazů
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Vystoupení kouzelníka Šeklina

Výstava fotografií

Žehání pamětní stuhy a komunitního centra

Výstava historických fotografií

Pamětní stuha

Rodáci s panem starostou
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Pamětní list
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svá kladná stanoviska ke změnám musí vydat všechVedení obce dlouhodobě usiluje o vybudování kou- ny dotčené orgány státní správy a těch jsou desítky.
pacího biotopu v lokalitě „Lůža“. Bohužel veškeré
procesy jsou velmi zdlouhavé. V současné době jsou Čím topit nebo netopit
zkolaudovány ochranné hráze. Než bude možno začít Blíží se nám pomalu topná sezóna. Cena energií je
s vyřizováním stavebního povolení, je nutno nechat díky schopnostem naší vlády zabezpečit prodej v česvyjmout celou plochu areálu z aktivní záplavové zóny. ku levně vyrobené elektrické energie a přes jakýsi
Bohužel se jedná opět o zdlouhavé řízení s Povodím aparát extra draze prodávat našim občanům tam, kde
Moravy a krajským úřadem a dalšími dotčenými or- je. Chápeme, že každý se bude snažit si doma zatopit,
gány, nicméně už se na tom pracuje. Mezitím připra- jak jen to půjde. V této nelehké době prosíme občany,
vujeme projekt terénních úprav, kterými se dostane aby nespalovali zejména plastový odpad, abychom
velká část areálu nad úroveň stoleté vody. Terénní se k tomu všemu ještě nedusili v naší obci zápachem
úpravy budou moci již probíhat souběžně s budo- nepříjemného kouře.
váním koupacího biotopu. Možnost letního koupání
v Přibicích a okolí citelně chybí. Mnohé obce již biotop Turistické informační cedule
mají a po zhlédnutí několika z nich včetně informací Na několika místech podél cyklostezek v obci a jeo jejich provozu je na místě takový biotop v naší obci jím okolí byly umístěny informační cedule s mapou
vybudovat. Koupací biotop funguje pouze na přírod- obce. Na nich se nejen cyklisté dozví, kde si mohou
ní bázi, bez použití chloru a podobné chemie. Proto nakoupit, kde se občerství či ochutnají víno. Tabule
je koupání v takovém zařízení vhodné i pro alergiky. obsahuje také informace o konaných kulturních akJeho provoz je šetrnější vůči životnímu prostředí a ze cích v Přibicích.
zkušeností obcí provozujících takové koupaliště i levnější. Největší podíl čištění zabezpečují vodní rostliny,
které jsou vysazeny v oddělené biologické části, přes
kterou se obsah biotopu filtruje. Koupací biotopy mají
výrazně nižší pořizovací cenu oproti běžným koupalištím a také daleko lépe zapadnou do krajiny. U biotopu se díky nižším provozním nákladům očekává bezztrátovost. Koupacím biotopem obec získá zejména
zlepšení občanské vybavenosti v obci a exkluzivitu
v kontextu okolních obcí. Vzniknou zde volná pracovní místa zejména pro brigádníky. Z biotopu budou
profitovat také místní podnikatelé, a to především
v oblasti obchodu, pohostinství a vinařství. Při samotné realizaci obec využije vlastní mechanizaci a stavba
tak bude výrazně levnější. Pokládky folií a technologie zabezpečí odborná firma. Je to sice běh na dlouhou trať, ale před pár lety se také těžko někomu snilo,
že si zatancuje v sále komunitního centra.

Koupací biotop v Přibicích

Změna územního plánu
Vedení obce Přibice připravuje změnu územního plánu naší obce. Územní plán je zjednodušeně mapa
obce, která stanovuje lokality, kde lze stavět domy,
kde občanskou vybavenost, kde jsou prostory pro
výrobu, nebo třeba zeleň či biokoridory. Územní plán
je nutno čas od času aktualizovat, aby odpovídal současným požadavkům pro další směřování naší obce.
Občané mohou své podněty zasílat na obecní úřad.
Územní plán sice schvaluje zastupitelstvo obce, ale
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Turistická informační cedule

Tradiční krojované hody
Letošní tradiční krojované hody se uskutečnily v sobotu 25. a v neděli 26. června a byla to první hodová
zábava na novém place. Sobotní program začal po
obědě zvaním a hodovým průvodem vesnicí. Večer
hrála dechová kapela Dambořanka. Účast byla hojná,
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počasí dobré. Nedělní program byl zahájen v 11 hodin mší svatou v kostele. Nedělní hodový večer zahájili stárci v 19 hodin slavnostním pochodem a po celý
večer hrála dechová hudba Túfaranka. Po oba dny do
Přibic zavítaly i přespolní krojované chasy a atmosféra byla výborná.

Nástup krojovaných dětí
Hodová mše svatá

Krojované děti

Přibičánek

Stárci na schodech u kostela
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Sklepníci a stárky při zvaní

Stárci při pochodu

Stárci při zpěvu

Zpívající stárci
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Večerní hodová zábava

Stolní kalendáře – obec Přibice
Obec připravuje opět klasické stolní kalendáře na rok
2023. Budou v nich fotografie týkající se Přibic. V kalendáři budou vyznačeny svozové dny jednotlivých
popelnic, kulturní akce a podobně. Kalendáře se budou prodávat od konce listopadu. Uzávěrka materiálů pro kalendář bude 30. října 2022. Obecní úřad rád
uvítá podněty na jeho doplnění a vylepšení.

Kouzelník

Lidé na hodové zábavě

10

V měsíci listopadu nás navštíví díky výbornému ohlasu z vystoupení na oslavách 800. výročí první písemné zmínky o obci opět kouzelník Šeklin. Bohužel se
ho tehdy spousta dětí nemohla zúčastnit. Vystoupení
bude v sále komunitního centra, těšit se mohou děti
i dospělí. Termín bude včas upřesněn.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 20. 7. 2022
356/26/2022
357/26/2022

358/26/2022

359/26/2022

360/26/2022

361/26/2022

Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Věru Fickovou a Ing. Jozefa Beňuše.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej obecního pozemku
p. č. 3686 o výměře 4.789 m2, zahrada v k. ú.
Přibice, mimo zastavěné území obce, pro kupujícího XXX, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem 30 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej obecního pozemku
p. č. 1664/122 o výměře 119 m2, ostatní plocha
v k. ú. Přibice, pro kupující XXX, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 2.500 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření
kupní smlouvy na prodej obecního pozemku
u řeky p. č. 3458/1 o výměře 688 m2, zahrada
v k. ú. Přibice, pro kupující XXX, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 550 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.

362/26/2022

363/26/2022

364/26/2022

365/26/2022
366/26/2022

9900094583-1/VB (plynovodní přípojka nad
Žabiňákem).
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030071792/001-SERG
(elektropřípojka pod hřbitovem).
Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí
závěrečné účty dobrovolných svazků obcí
DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň a DSO Čistá Jihlava za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek
výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava polní cesty směr Ivaň“ a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem s nejnižší
nabídkovou cenou f. Strabag, a. s., za cenu
1.194.473,- Kč bez DPH (1.445.312 Kč vč. DPH)
s podmínkou spolufinancování od DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň.
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.
Zastupitelstvo obce Přibice ukládá starostovi
obce uveřejnit v nejbližším zpravodaji informaci, že obec uvažuje provést změnu územního plánu obce Přibice a bude přijímat podněty občanů k této změně.

Informace k zářijovým podzimním volbám
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce Přibice. Místem konání voleb je volební
místnost - zasedací místnost Obecního úřadu Přibice v komunitním centru
Přibice 84. Vstup je hlavními dveřmi
v přízemí. Volební místnost bude otevřená v pátek 23. září 2022 v době od
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu

24. září 2022 v době od 8:00 hodin do
14:00 hodin.
Voličům budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb můžou voliči obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a v den voleb okrskovou

volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost – do přenosné
volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise
zřízena. Telefonní spojení do kanceláře
obecního úřadu a na okrskovou volební komisi je 702 106 066.
Ing. Miroslav Effenbeger, DiS.

Kandidátní listina ZA ROZVOJ PŘIBIC
Kandidát
poř. č. příjmení, jméno, tituly
Effenberger Miroslav Ing. DiS.
1
2
Procházková Nikola Ing.
3
Kuchyňka Petr
4
Netolický Jiří Mgr.
5
Valášek Václav
6
Ficková Věra
7
Beňuš Jozef Ing.
8
Ruinerová Ilona
9
Oblezarová Eva
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Navrhující
věk strana
43 NK
31 NK
59 NK
32 NK
61 NK
39 NK
58 NK
52 NK
46 NK

Politická
příslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání
starosta obce
pracovnice finančního úřadu
správce ČOV, zastupitel
státní zaměstnanec, místostarosta
osoba samostatně výdělečně činná, zastupitel
rodičovská dovolená, zastupitelka
manažer zahraničního obchodu, zastupitel
účetní, zastupitelka
administrativní pracovnice
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Kandidátní listina KDU-ČSL
Kandidát
poř. č příjmení, jméno, tituly
1
Boček Jan Ing.
2
Malinovský Ondřej Ing.
3
Lang Marek Mgr. Ph.D.
4
Košková Stanislava Ing.
5
Motyčáková Gabriela Bc.
6
Procházka Ivo
7
Hájek Ladislav
8
Janíček Jan
9
Janíčková Jana

Navrhující
věk strana
50 KDU-ČSL
36 KDU-ČSL
34 KDU-ČSL
47 KDU-ČSL
47 KDU-ČSL
60 KDU-ČSL
20 KDU-ČSL
60 KDU-ČSL
58 KDU-ČSL

Politická
příslušnost
KDU-ČSL
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP
KDU-ČSL
KDU-ČSL

Povolání
poradce pro architekty a objekty
manažer investic v energetice
výzkumný pracovník
úsekový laborant fakultní nemocnice Brno
zdravotní sestra
operátor výroby
student
zaměstnanec
kuchařka

Informace ze ZŠ a MŠ
Prvního září jsme zahájili
nový školní rok v tělocvičně naší školy a přivítali
mezi sebou sedm prvňáčků. Seznámili jsme žáky
s tím, co je čeká v tomto
školním roce. Například
druháci a třeťáci začali
hned v pondělí jezdit do
plavecké školy v Hustopečích, kde se v deseti lekcích
naučí různé plavecké styly.
Ostatní se už začali učit podle rozvrhu.
Velkou novinkou je zařazení robotiky do předmětu
informatiky ve 4. a 5. třídě.
Od října je možnost přihlásit se do zájmových kroužků ve SVČ Pohořelice, které
probíhají na naší škole jako
každý rok. Jsou to sportovky, florbal a keramika.
Můžete se těšit na podzimní tvoření, dýňování, návštěvu divadla a jiné akce.
V mateřské škole máme
nové plně kvalifikované
paní učitelky ve dvou třídách: „sluníčkách“ a „sovičkách“. Chystají plno akcí
jako divadýlka, tvoření
a jiné tematické akce.
Přejeme všem dětem
úspěšný školní rok.
kolektiv učitelek
ZŠ a MŠ
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Klub maminek jede dál
Přes prázdniny byl Klub maminek veden spíše v komorním duchu, na jeho provozu na dané pondělí jsme
se s maminkami domluvily. Klubík byl přes prázdniny bez programu. Od září už pokračujeme jako vždy
s programem. Na programu budou piškvorky, ty si
namalujeme na kamínky. Na piškvorky si musíme potisknout pytlíček, bez toho by to nešlo. Každé dítě si
pytlíček potiskne podle své fantazie. Poslední středa
v září bude patřit dýňovým specialitám. Na říjen chystáme s klubíkem velkou akci, a tou je - už dalo by se
říct - tradiční podzimní bazárek. Letos máme novinku,
a ta je, že bude bazárek jak dětský, tak dospělácký. Na
tuhle akcičku se můžete těšit už v soboru 8. října od
9:00 h do 12:00 h. Podrobné informace jak pro kupující, tak pro prodávající najdete na plakátku.
Závěrem bych chtěla připomenout, že Klub maminek
funguje každé pondělí od 15:30 h do 18:00 h v komunitním centru dole. Rády mezi sebe přivítáme i nové
tváře jak maminek, tak dětí.
Za Klub maminek Klára Macháčková

Informace z knihovny
Prázdniny nám utekly jako voda a máme tady pomalu
podzim. K podzimu neodmyslitelně patří dýně, a tak
jsme se v knihovně rozhodli, že si uděláme knihovnické
dýňování. Tahle akcička se bude konat ve středu 12. října v 16:30 h. Při příznivém počasí bude dýňování probíhat venku před knihovnou. Pokud máte doma svoji
dýni, přineste si ji. Pokud máte dýní nadbytek, přineste je také, rádi se jich ujmeme. Pro ty, kdo nebude mít
dýní, budou k dispozici naše knihovnické. Svůj výtvor
si můžete odnést domů, nebo ho nechat v knihovně
a my budeme strašákům každý večer zapalovat svíčku.
Součástí dýňování bude také ochutnávka dýňových
dobrot. Pokud máte nějakou oblíbenou dobrůtku, můžete přinést ochutnat i ostatním a popřípadě se podělit
i o recept. Už teď jsem zvědavá na Vaše strašidelné dýňové bubáky.
Jak mnozí jistě víte, v knihovně si můžete půjčit i kuchařky. My jsme se jimi inspirovali a rozhodli jsme se,
že se v knihovně naučíme péct rohlíky. Můžete se to naučit i Vy ostatní . Tato pekařská akce proběhne ve středu
24. listopadu. Čas bude upřesněn. Jako dárek dostanete kvásek a podrobný postup na kváskový chléb.
A teď už zpět ke knihovně. Přes prázdniny nám do regálu přibyly knihy z výměnného fondu Břeclav. Výběr
je opravdu veliký: od detektivek až po romantické knihy. Knihy si přijďte půjčit v úterý od 15:30 h do 18:30 h
nebo ve středu od 16:00 h do 20:00 h. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Klára Macháčková, knihovnice
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Život farnosti

Děkanská pouť u Apoštolky

Děti děkují panu faráři

Děkanská pouť u Apoštolky

Děti, které byly
u 1. svatého přijímání

Průvod na Boží Tělo
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Děkanská pouť u Apoštolky

Děkanská pouť u Apoštolky
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Město Mikulov

Pouť na Svatém kopečku

Poutníci na Svatém kopečku

Poutníci

Ohlédnutí za odhalením pamětní desky
O hodové neděli bylo součástí oslav 800 let od první zmínky o naší obci také odhalení pamětní desky přibickým rodákům, hrdinům ve 2. světové válce. Podobu desky navrhl
a vyrobil umělecký kovář, občan Přibic pan Pavel Valášek
a je umístěna u vstupu do nového komunitního centra.
Malou slavnost zahájila Alenka Brychtová básní s názvem
„Když…“, jejíž verše byly mezi vojáky československé armády v Anglii známé a oblíbené. Starosta obce připomněl
ve svém projevu životní osudy všech tří hrdinů. Odhalení
desky se spolu s ním ujala i paní Dana Hájková, neteř jednoho z hrdinů a krátce na svého strýce majora Jaroslava
Hájka zavzpomínala. Při zpěvu hymny byl položen k odhalené desce květinový věnec.
Mezi přítomnými byla i starostka obce Morkůvky, která
spravuje tamější Muzeum Genpor. Františka Peřiny, rodáka
právě z Morkůvek. O této naší události vytvořila příspěvek
na facebookových stránkách jejich muzea a pozvala nás
k jeho návštěvě.
Za zmínku ještě stojí, že v tomto roce uplynulo 80 let od
smrti plukovníka sgt. Jana Janka a na hřbitově v anglickém
Suffolku, kde je jeho tělo pochováno, proběhla podobná
vzpomínková akce za přítomnosti zástupců slovenského
velvyslanectví v Anglii. Více lze nalézt na webu https://su-
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ffolkfhs.co.uk/index.php/home v dubnovém newslettru
nebo zhlédnou celou vzpomínkovou slavnost zde: https://
www.youtube.com/watch?v=3r-9LX-XRhk. Pořadatelům
jsme poděkovali za to, že vzpomínku na tyto hrdiny uchovávají stále živou, ač patří k jiné národnosti. Vzájemně jsme
si vyměnili informace, které pro nás i pro ně byly dosud neznámé, např. fotky naší nově odhalené pamětní desky v Přibicích.
Eva Hájková
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Přednes básně u pamětní desky
Pamětní deska

Vzpomínková akce na Jana Janka

Hrob Jana Janka

Vzpomínková akce na Jana Janka

Z historie
Obec slaví 800 let, škola slaví 300 let své existence
Nejstarší prameny uvádí, že škola v Přibicích byla slavnost- kdy odešel na Obecnou školu v Unkovicích.
ně otevřena dne 26. října 1722 za účasti rychtáře Přibic To- V písemných záznamech se uvádí, že obec Přibice se o stav
máše Růžka, pudmistra Přibic Jiřího Míče a majitele pan- školní budovy příliš nestarala a povětšinou byla ve velmi
ství Židlochovice Filipa Ludvíka - hraběte ze Sinzendorfu. špatném stavu. V roce 1784 byla obnovena samostatná
Do naší školy chodily děti z Ivaně do roku 1770 a do roku farnost Přibice, jejíž správu převzal náboženský fond, který
se zároveň stal patronátním zástupcem školy a posléze se
1792 také děti z Vranovic.
Prvním učitelem byl František Menšík, který nebyl kva- stav školní budovy začal zlepšovat.
lifikovaným učitelem a bydlel v Přibicích v dnešním č. p. V roce 1791 se novým učitelem stal Jan Nentwich, který
53. V tomto období činily roční příjmy učitele: od tří obcí na naší škole působil do roku 1795. Pravděpodobně Nendostával dohromady 3 měřice žita a 8
twich byl prvním učitelem, kterému byly
rozmnoženy příjmy hraním na varhany
zlatých a 15 krejcarů. Od obce Přibice
dostával za zvonění proti bouřkovým
v místním kostele a učitelé byli varhaníky až do 20. let 20. století. Dne 7. prosince
mračnům (lidé věřili, že zvoněním kostelních zvonů zaženou bouřku) 11 ½ měřice
1794 se Janu Nentwichovi a Veronice, roz.
žita, za zpívání pašijí dostával 15 krejcarů
Neuburt, v Přibicích narodil syn Jan Mikuláš Nentwich, který v roce 1813 vstoua máz vína, ze štoly (poplatky za pomoc
pil do premonstrátského kláštera v Nové
faráři při křtech, svatbách a pohřbech) 3
Říši a posléze byl knězem ve farnostech,
krejcary. Učitel byl také obecním písařem
a měl rovněž příjem ze školních pozemků,
které klášter spravoval. V roce 1795 se novým učitelem školy stal Václav Žáček, ktekteré obdělával. Kolem roku 1760 se učirý krátce po svém příchodu na naší školu
telem stal syn Menšíka František Menšík
Filip Ludvík
založil školní kroniku.
ml., který byl již kvalifikovaným učitelem
– hrabě ze Sinzendorfu
a na naší škole působil až do roku 1791,
František Veleba ml.
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Nové poznatky o přibických habánech
Období srpna patří u Bedřichova lesa
výzkumnému týmu antropologů, kteří zde odhalují kosterní pozůstatky
přibických habánů. Také letos jsme
odkryli další skupinku hrobů z 16.
a počátku 17. století s cílem dozvědět
se o životě i smrti místních habánů.
Navázali jsme na plochu z minulých
sezón a na vymezené ploše asi 12,5 m
x 15 m se nám podařilo prozkoumat
na tří desítky pohřbů (celkový počet
je již úctyhodných 130 hrobů). Z dřívějších výzkumů již máme ucelenější
představu o způsobu pohřbívání této
komunity, ale každý nový odkrytý
hrob nám přináší překvapení a nové
poznatky, které nám zpřesňují způsob
odchodu nebožtíků habánské komunity ze světa živých.
V roce 2022 byl překvapením větší počet odkrytých dětských hrobů a hrobů „teenagerů“, tedy osob v dospívajícím věku. Dětské hroby jsou poměrně
unikátní zejména z demografického
hlediska, kdy můžeme sledovat populační dynamiku komunity, ale poměrně často podléhají mechanickému
poškození a pohřby v mělkých hrobech na rozhraní ornice a původního
terénu jsou narušovány zemědělskou
činností, která je ve většině případů
zcela zničí. Také samotné dětské kosti
se hůře v hrobě dochovávají a podléhají poměrně brzkému rozkladu.
Nám se letos podařilo odkrýt celkem
14 dětských hrobů, z toho bylo 11
dětí asi do 5ti let věku a 3 ve věku do
15ti až 16ti let. Jejich způsob pohřbu

Studentky při preparaci hrobu
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odpovídal běžným praktikám, které
jsme vypozorovali u dospělých členů
komunity, tedy v natažené poloze na
zádech, s předloktím položeným na
břiše a s nataženými nohami. Umístění dětských hrobů bylo většinou
v prostoru mezi pohřby dospělých
a v jednom případě byl dětský hrob
v hrobovém zásypu dospělé osoby.
Zajímavostí byl pohřeb dvou malých dětí (asi do věku 3 let). Bohužel
byl tento pohřeb narušen mladším
pohřbem a dolní polovina těla se
nám nedochovala. Ostatně vzájemné narušování hrobů je na přibickém
hřbitově poměrně běžné z důvodu
malého prostoru, kde habáni mohli
pohřbívat své zemřelé.
Také „dospělá“ část prozkoumaných
koster vydala několik zajímavých

případů. Již podruhé jsme se setkali
s pohřbem muže a ženy ve společném hrobě. Patrně se zde setkáváme
s praktikou, kdy byl společně pohřben
manželský pár, který zemřel přibližně
ve stejné době. Zda je to pravidlem
prozatím nevíme, ale opakovaný výskyt dvojhrobu muže a ženy náš předpoklad podporuje. Samozřejmě bude
ještě nutno tuto praktiku společného
pohřbívání párů doložit nálezy v příštích výzkumných sezónách. Z dalších zajímavostí, které jsme objevili,
je výskyt onemocnění křivicí, kterou
byla v dětství pravděpodobně postižená mladá žena. Křivice či rachitis,
je onemocnění vzniklé v důsledku
nevyvážené stravy, především nedostatku vitamínu D, kdy kosti ztrácejí
svou pevnost. Z písemných pramenů

Dvojhrob muže (vlevo) a ženy (vpravo)

Jeden z dětských hrobů

Dokumentace hrobu
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víme o pestrosti stravování habánů,
ale zdá se, že někdy byla jejich strava
monotónní a chudá na některé látky. Zda tomu bylo i v tomto případě
nám pomůže odhalit tzv. izotopová
analýza, kterou bude provádět náš
kolega Kévin Sslesse, který se aktivně
podílel na výzkumu v Přibicích a odebíral zde i vhodné vzorky. Na několika
kostrách dospělých jsme objevili také
znaky, které mohou dokládat vzájemnou příbuznost, avšak tu nám potvrdí
nebo vyvrátí až hodnocení archaické
DNA.

Nálezy hmotné kultury v hrobech dětí
i dospělých jsou stále stejné a jedná se
především o bronzové špendlíky, zapínání typu háček s očkem (tzv. haklíky)
a několik železných hřebíků. Jedná se
o předměty, které byly zřejmě součástí jednoduchého pohřebního oděvu.
Ojedinělým nálezem byl keramický
střep. Letošní terénní část výzkumu
hřbitova přibických habánů skončila
a vyzvednuté kosterní pozůstatky byly
opatrně 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, jmenovitě panu starostovi Ing. Miroslavovi Effenbergerovi,
DiS, za poskytnuté zázemí a vstřícný
přístup, kterým se nám již několikátou sezónu věnuje.
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.,
Ústav antropologie
Přírodovědecké fakulty MU

Příběh od přibické rodačky
Píši Vám příběh mé tety, paní Čožíkové, rozené Iderné, narozené v roce
1924, který se udál ke konci 2. světové
války. Je zároveň i událostí sklepa pod
kostelem.
Tehdy byl majetkem mých prarodičů
Jana a Marie Koubkových, č. p. 93.
Moje teta, jako neprovdaná, byla nasazena do rajchu na nucené práce.
Dostala se až do Osvětimi. Po celý čas
války o ní rodina ani nikdo jiný nic nevěděl. Ke konci války šla pochodem
smrti - nějak se povedlo tetě se dvěma
kamarádkami utéct - jednu při útěku
zastřelili, ale teta s kamarádkou utíkala dál.
Nakonec teta zůstala sama a po těžkých útrapách se dostala až do Přibic.
Bála se jít domů, aby ji tam nehledali,
a tak jednou v noci zaklepala na okno
mých prarodičů. Byla jejich neteří. Trvalo chvíli, než se trochu poodhrnulo
zatemnění okna, protože se všichni

obávali o své životy.
Nikdo ji nepoznal, dokud nepromluvila, a neřekla kdo je.
Radost byla převeliká, ale strach taky.
Byla ve velmi zuboženém stavu, ale
zároveň zázrak, že to vůbec přežila.
Vzali tetu dovnitř, aby se o ni postarali. Bylo všem jasné, že v domě zůstat
nemůže, a tak ji po dohodě s rodinou
odvedli do sklepa.
V jedné z chodeb pro ni upravili dočasné bydlení, které bylo důmyslně
zabezpečené.
Ve sklepě měli uložené brambory
a řepu, pro které se dvakrát denně
chodilo jako pro krmení pro dobytek
s košem zvaným „řepňák“. Tetě v něm
nosili čisté oblečení, jídlo, pití a další
potřebné věci pro osobní hygienu.
Obava o životy všech byla veliká, ale
láska k neteři všechen strach překonala.
Rodina byla věřící, takže křesťanská

láska a pomoc bližnímu byla v rodině
silně zakořeněna.
Nebyla to jenom teta, komu moje babička během války pomáhala.
Teta ve sklepě přežila až do osvobození naší vlasti!
Teta, ač s velmi podlomeným zdravím, se provdala a měla tři dcery.
Dvě již nežijí. Tetu jsem měla moc
ráda. Byla veselá, dobrosrdečná
a pracovitá. A to i přes to všechno, co
prožila. Byla pravdomluvná.
Bývalý režim se k ní nikdy hezky nezachoval, spíše naopak.
Její příběh jsem slýchávala vyprávět,
když jsem byla dítě, takže si mnohé
podrobnosti již nepamatuji, ale to
podstatné mi utkvělo v paměti dodnes.
Moc vysokého věku se teta nedožila.
To je tak nějak v kostce můj rodinný
příběh a hlavně vzpomínky.
Zdenka Králová, roz. Fröhlichová

Pozvánka na Kateřinskou zábavu
V tomto jubilejním roce, kdy si připomínáme 800 let od první zmínky o obci, chceme
vedle obnovení Ostatků a Stavění máje ještě obnovit tradici Kateřinských zábav v Přibicích. Nemáme na to doslova ani „kačku“, a proto Vás moc zveme - přijďte na taneční
zábavu, abychom zaplatili muziku (zahraje dechová kapela Blučiňáci) a nájemné v komunitním centru. Jaké byly zvyky při této zábavě? Za každou radu a vzpomínku pamětníků budeme rádi.
Pořádají Starci – bývalí stárci v sobotu 26. listopadu 2022.
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Kultura
11. babský BOŽSKÝ hody
Letošní hody jsme pojaly jako poctu
mistrovi - Karlu Gottovi.
Nabíhaly nápady a představy, jak by
to mělo vypadat. Jako první na řadu
přišly pivoňky, kterými jsme ozdobily
sloupy na pódiu. Celé hody se nesly
v duchu zlatého slavíka. Místo májky byl zlatý slavík (bohužel nám po
dešti selhala technika a slavík nesvítil). Malé zlaté slavíky, jako brože, jste
hrdě nosili na prsou stejně jako my,
a to nás velice potěšilo.
Na slavíkovo sólo jsme zvolily píšťalky - ptáček na vodu - a bylo příjemný
poslouchat cvrlikání po zbytek večera... Co si budem - pořád jsme přece
jen děti.
A „půlnočko“ bylo jen a jen o Karlovi.
Přesně o půlnoci nám začalo pršet,
ale někteří hodovníci říkali, že neprší,
že to jsou slzy Karla. Snad to byly slzy
radosti a štěstí.
A ještě menší ohlédnutí za celým
dnem.
Letos nás bylo 10 párů a 6 sklepníků.
Při zvaní nám počasí přálo a pršelo
pouze jednou - díky tomu jsme měli
menší skluz, ale všechno jsme zvládli.
Tak jako loni, předloni, předpředloni no zkrátka - od začátku éry babských
hodů, tak i letos nám hrála dechová
hudba Pivoňka. Bez ní to ani nejde.
Než jsme my stárky přišly na plac, zazpívali Vám naši Přibičané a zpříjemnili vám tak „čekačku“ na nás.
Poprvé s námi večer v průvodu šly
i děti z folklorního kroužku Přibičánek, které potom měly na place i své
vystoupení.

Nástup stárek na babských hodech

Večerní zábava na babských hodech
No a potom už jste všechno prožívali
s námi na novém place komunitního
centra.
Děkuji Vám, že jste nás podpořili a přišli si užít božské hody, účast byla skvělá!!!
Děkuji všem, kteří se podíleli na hodech - děkuji panu starostovi, zaměst-

Plánované akce

nancům obce (obzvlášť jednomu),
sponzorům, ženám na pokladnách,
stárkám, fotografovi, sklepníkům,
Přibičanům, Přibičánku, chlapákům
od stárek, zkrátka a dobře VELKÝ DÍK
VÁM VŠEM!!!
S Vámi ty hody byly opravdu BOŽSKÉ!!!
přibické baby

Společenská rubrika

24. 9. 2022 Vinobraní
26. 11. 2022

Rozsvícení vánočního stromu,
adventní jarmark

26. 11. 2022 Kateřinská zábava
27. 12. 2022
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Navždy nás opustili:
Pavel Schimmerle
Marie Rujzlová
Oľga Maruniaková
Marie Vondráková

Žehnání vín

19

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 30.11.2022. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Toto číslo vyšlo v Přibicích 13.9.2022 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.

