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PŘIBICKÝ
ZPRAVODAJ

Nastává vánoční čas, který by měl být 
pro všechny obdobím klidu a  míru. 
I  vedení obce si částečně oddechlo po 
dokončení stavebních prací na čistír-
ně odpadních vod. Dne 14. října 2015 
byla provedena kontrola z  ministerstva 
životního prostředí na provádění prací 
a  správností dokumentů souvisejících 
se stavbou. Vše dopadlo dobře a  navíc 
jsme byli pochváleni za to, že na celé 
akci v  hodnotě cca 30 milionů nebyla 

fakturována ani koruna víceprací. Dle 
sdělení kontrolora se při takové akci vel-
mi často fakturují i  několikamilionové 
vícepráce. Důsledná kontrola provádění 
stavebních prací ze strany vedení obce 
se tak vyplatila. Na podzim také proběh-
lo dotazníkové šetření v  rámci přípravy 
programu rozvoje obce. Celkem bylo 

vydáno přes 800 dotazníků a vyplně-

ných se vrátilo 250. To je velmi vysoké 
procento například ve srovnání s Poho-
řelicemi, které jsou 4x větší a dotazníků 
se vrátilo pouze 150. Vedení obce děku-
je všem, kteří se dotazníkového šetření 
aktivně zúčastnili. Připomínky a nápady 
budou velkou inspirací pro rozvoj obce 
do budoucna. Z dotazníků vyplynulo, 
že 75% občanů se v  Přibicích žije dob-
ře a  dalším 7% dokonce velmi dobře, 
což je velmi pozitivní. Nejlépe je v obci 
hodnocena možnost třídění odpadů, 
kvalita bydlení a  vzhled veřejných pro-
stranství. Podle občanů se v  poslední 
době nejvíce povedla čistička, chodní-
ky a úprava návsi. Nejvíce se nepovedla 
regulace řeky. (Investorem bylo Povodí 
Moravy, nikoli obec). Velmi důležitými 
investičními prioritami podle občanů by 
mělo být zřízení ordinace lékařů, oprava 
místních komunikací a  chodníků a  vý-
stavba kulturního domu. Občané v obci 

NÉ

Slovo z radnice nejvíce postrádají kulturní dům, lékaře 
a prodejnu COOP. Co se týká kulturních 
a společenských akcí, nejvíce občanů se 
vyjádřilo, že jim nic nechybí. Pokud jim 
něco chybí, jsou to stavění máje a plesy. 
Z hodnocení volnočasových a  sportov-
ních aktivit vyplynulo, že jich je v  obci 
pro největší počet respondentů dosta-
tek. Pokud by se mělo dle dotazníko-
vého šetření něco v této oblasti podpo-
řit, měla by to být venkovní posilovna, 
sportovní hala a koupaliště. Vedení obce 
se bude snažit v rámci fi nančních mož-
ností obce přání občanů plnit.  

Ke konci letošního roku přeji jménem 
zastupitelů a  kolektivu pracovníků 
obecního úřadu všem občanům klidné 
prožití vánočních svátků a  do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a osobní poho-
dy. 
 Váš starosta Miroslav Eff enberger

Aktuality z obecního úřadu
Chodníky a kanalizace na hlavní ulici

I na podzim pokračovala re-
alizace chodníku na hlavní 
ulici. Práci prováděli obecní 
zaměstnanci, a  díky tomu 
se daří ušetřit více než po-

lovinu předpokládaných 

nákladů. Projektová cena 
pouze za chodník činila 
2,2  mil. Kč plus DPH. My 
máme v  tuto chvíli hotovo 
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ze ¾ a doposud vynaložené náklady činily 450 tis. Kč včet-
ně DPH. Náklady na dešťovou kanalizaci byly vynaloženy 
v částce 100 tis. Kč vč. DPH. Úspora fi nančních prostředků 
díky svépomocné realizaci je obrovská.
Bylo provedeno zatrubnění velké části dešťové stoky. Do 
nové kanalizace bylo napojeno odvodnění dešťových 
svodů z rodinných domů. Vše se postupně urovnává, na 
části se již zelená nový trávník. V některých místech byly 
vysazeny stromy. Jakmile počasí dovolí, budou pokračo-
vat další práce až k transformátoru u bytovek.

Projekt úprav u kostela

Obec připravuje úpravu prostranství kolem kostela. Stu-
dii úprav připravil Ing. Arch. Matějka. Studie počítá s vý-
měnou opěrné zdi za zastávkou a nově upraveným jižním 
schodištěm. Kolem sochy sv. Jana Nepomuckého bude 
odebrána navážka až k  původnímu terénu. Socha tím 
více vynikne a vzniklý prostor bude vydlážděn žulovou 
dlažbou. Studie počítá také s obnovou vstupního portálu 
do historického sklepa, jehož vstup byl cca před 40 lety 
zasypán. Samotný sklep je podle kamerových průzkumů 
v  dobrém stavu. Zároveň bude provedeno propojení 
chodníků od přechodu u lidového domu ke škole podél 
kostela u vstupu do sakristie.

Sběrné místo odpadů

V domě č. p. 53 v Těšině, který koupila obec od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, je zříze-
no sběrné místo pro velkoobjemový odpad, železný šrot, 

elektrozařízení a pneumatiky. Sběrné místo bude sloužit 
pouze pro občany Přibic, nikoli tedy pro přespolní nebo 
pro podnikatele. Odvoz nasbíraného odpadu zajišťuje 
stávající svozová fi rma STKO Mikulov v  rámci stávající 
smlouvy na svoz veškerého odpadu v  obci. Otevřeno 

bude ze zahrady – od přejezdu tratě - každou dru-

hou sobotu v měsíci od 9 do 10 hodin. (12. 12. 2015, 
9.  1.  2016, 13. 2. 2016). Po dohodě na obecním úřadě 
bude možno tento odpad přivést individuálně ve všední 
dny. Nebezpečný odpad bude nadále svážen pouze mo-
bilním svozem, tak jako tomu bylo doposud, a nebude 
tedy vybírán na sběrném místě. Termín svozu nebezpeč-
ného odpadu bude včas zveřejněn. Stavební suť nebude 
možno ukládat na sběrném místě. K vývozu stavební suti 
lze použít přistavení speciálního kontejneru a to na ná-
klady stavebníka. Více informací poskytne obecní úřad.

Placení poplatků na rok 2016

Vybírání poplatků bude zahájeno v  únoru. Splatnost 
poplatku ze psů ve výši 100 Kč je do 31. března. Splat-

nost poplatků za svoz odpadu je do 31. 5. 2016. Jeho 
výše je 460 Kč na osobu. Od této částky bude odečte-
na sleva podle třídění všem, kteří se do systému ISNO 
přihlásili formuláři „Inventura stanoviště“ a „Odpadový 
dotazník“. Další zájemci se do systému ISNO, na základě 
kterého se poskytuje sleva, mohou přihlásit kdykoliv. 
Formuláře jsou na stránkách www.pribice.cz v  oddí-
lu „odpady“. Platbu stočného na rok 2016 v  nezmě-
něné výši 1008 Kč/osoba bude možno provést až do 
31. 12. 2016.

Sběr velkoobjemového odpadu U jamySběr velkoobjemového odpadu U jamy

Sběr velkoobjemového odpadu U lokálkySběr velkoobjemového odpadu U lokálky
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Popelnice na třídění odpadu jsou ještě k dispozici

Obec má k dispozici ještě několik popelnic určených k tří-
dění papíru, plastů a bioodpadů. Pokud bude mít někdo 
z  občanů zájem, může si jejich vyzvednutí domluvit na 
obecním úřadě. Poskytnutí popelnic je zdarma.

Oprava vodovodu ve Sliníku

V části obce Sliník pro-
běhla na podzim první 
etapa rozsáhlé výměny 
vodovodu. Bylo vymě-
něno několik set metrů 
více než 60 let starého 
litinového vodovodu. 
Důvodem výměny byly 
časté poruchy způsobe-
né silně zkorodovaným 
potrubím v  této trase. 
Vodovod je nově v plas-
tovém potrubí. Náklady 
na výměnu vodovodu 
díky vyjednávání vede-
ní obce nese společnost 
Vodovody a  kanalizace. 
Obec tak ponese pouze 
náklady na úpravy povr-
chu komunikací. Již nyní vyjednáváme provedení výmě-
ny vodovodu pro další etapu na jaře 2016. 

Oprava místní komunikace ve 

Sliníku

Po výměně první etapy vodo-
vodu byla provedena opra-
va místní komunikace. Horní 
vrstva výkopů o  výšce 40 cm 
byla zasypána a zhutněna štěr-
kodrtí, aby se zvýšila únosnost 
povrchu. Na vrstvu štěrkodrtě 
bylo provedeno zpevnění as-
faltbetonem, na který se ná-
sledně položila fi nální vrstva 
asfaltu. Celkové náklady činily 
847 tis. Kč na asfaltový povrch 
a 117 tis. Kč na hutněnou štěrkovou vrstvu po opravě vo-
dovodu. Stavbu realizovala fi rma Swietelsky.

Rozsvěcení vánočního stromu

V sobotu 28. listopadu byl slavnostně rozsvěcen devíti-
metrový vánoční strom na place u  obecního hostince. 
Akce byla zahájena adventním jarmarkem. V rámci pro-

gramu vystoupily děti z místní základní a mateřské školy. 
Pásmem koled přispěli i přibičtí mužáci.

Beseda s policií pro seniory

Ve čtvrtek 10. prosince 2015 ve 13 hod. se v zaseda-

cí místnosti Obecního úřadu Přibice uskuteční beseda 
pro seniory se zástupci Policie ČR Obvodního oddělení 
Pohořelice. Beseda bude zaměřená na bezpečnost. Se-
nioři se dozvědí, jak se chránit před okradením, jak se vy-
hnout podvodu, jak zabezpečit svůj majetek, jak se cho-
vat v silničním provozu a další důležité informace. Pokud 
budete mít náměty nebo dotazy do diskuse, můžete je 
doručit i  anonymně do schránky obecního úřadu, stačí 
nadepsat „beseda s policií“.

Dětské hřiště u lokálky

Na prostranství u lokálky bylo umístěno starší dětské hři-
ště, které se původně nacházelo ve školní zahradě. V pří-
padě jeho využívání žádáme rodiče, aby dbali na bezpeč-
nost svých dětí. 

Dětské hřiště ve školní zahradě v přírodním stylu

Díky devadesátiprocentní a  celkem více než miliono-
vé dotaci bylo dokončeno dětské hřiště v  přírodním 
stylu ve školní zahradě. Celkové náklady včetně pro-
jekčních, stavebních a  ostatních prací činí 1,3 mil Kč. 

t ě
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Přibické školní hřiště je tak jedno z nejlepších v ši-

rokém okolí. Realizovala jej fi rma Hřiště CZ. Vyrobe-
no je z  akátových kmenů, které by měly udržet jeho 
životnost po mnoho let. V rámci této akce jsou na hřišti 
stoly s  lavicemi, pítko pro ptáčky, ohniště s  lavicemi, 
houpadla na pružině (koník, beran, pes). Tunely a iglú 
z vrbového proutí, kompost, veliký herní prvek dráček 
s průlezkami a skluzavkou, vyvýšený záhon na biopro-
dukci bylinek, geologická sbírka kamenů, zvonkohra, 
naučné tabule, hmyzoviště a  hmyzí hotel, balanční 
most, hřbitov odpadků, pískoviště se stínící plachtou 
na kůlech, vahadlová houpačka s  pružinou, hmatový 
chodník, který si samy děti postupně zaplní různými 
materiály, krmítko pro ptáčky, rotační kladina, klády do 
svahu, pergola s popínavými rostlinami a kreslící tabu-
le. Kromě herních prvků byly vysazeny různé, zejména 
ovocné stromy. Nechybí ani okrasné keře. 

Posilovna

Zveme všechny, kteří mají zájem o zlepšení své fyzické 
kondice k  návštěvám posilovny ve sportovních kabi-
nách. Díky vybraným příspěvkům se posilovna každo-
ročně doplňuje dalším vybavením. Ceny pro rok 2016 
jsou následující: jeden vstup 20 Kč, permanentka na 
12  vstupů 120 Kč, permanentka měsíční neomezená 
120 Kč, permanentka celoroční 2016 neomezená 1 000 
Kč. Zakoupit si je můžete na obecním úřadě. 

Cesta za ČOV

Při rekonstrukci čistírny 
odpadních vod došlo na 
některých místech po-
dél sportovních kabin 
k  poškození komunika-
ce. V rámci dohody ve-
dení obce s  fi rmou VHS 
byl celý povrch položen 
zdarma kompletně až po 
konec hřiště.

Tenisový plac

Naši sportovci se dohodli, že si na své náklady vybudují 
za víceúčelovým sportovním hřištěm tenisovou zeď, kte-
rá bude sloužit zejména pro tréninky. Z rozpočtu obce 
byla uhrazena asfaltová plocha právě u této zdi. Náklady 
na tento povrch činí 49 tis. Kč. Komfort přibického spor-
toviště se tak stále zvyšuje.

Dotace na veřejně prospěšné práce

Dne 25. listopadu byla ze strany obce podepsána smlouva 
na dalších 672 tisíc Kč dotace na veřejně prospěšné prá-
ce. Díky ní byla vytvořena po dobu jednoho roku 4 pra-
covní místa od 1. prosince 2015, každé dotované částkou 
14 000 Kč měsíčně. Počet dotovaných míst pro rok 2016 

je nyní 7. Tito pracovníci jsou velkou pomocí při úklidu 
veřejných prostranství, opravách chodníků, kanalizace, vý-
sadbě, údržbě budov a spoustě dalších prací. Díky velmi 
nízké nezaměstnanosti bude v budoucnu čím dál omeze-
nější možnost čerpání těchto dotací. Nicméně obec využí-
vá tohoto způsobu fi nancování v maximální možné míře.

Lokálka

V měsíci říjnu byly dokončeny veškeré „papírové“ práce na 
získání budovy bývalého vlakového nádraží do vlastnictví 
obce. O budovu mají zájem místní zahrádkáři, kteří by 
v těchto prostorách v budoucnu měli rádi svou klubovnu. 
Veškeré náklady na pasport stavby, geometrické zaměře-
ní, správní poplatky stavebnímu úřadu včetně zápisu bu-
dovy do katastru nemovitostí s  vlastnickým právem pro 
obec Přibice, činily pouze cca 17 tis Kč. Vyplatila se tak vel-
mi složitá práce a vynaložené úsilí ze strany vedení obce. 
Nyní nás bude čekat spousta práce na opravě střechy. 

Zasílání informačních SMS zpráv z obecního úřadu

Obecní úřad upozorňuje občany, že poskytuje službu za-
sílání informačních zpráv z obecního úřadu. Tato služba 

je pro občany zdarma! Stačí nahlásit Vaše telefonní číslo 
se jménem a adresou na obecním úřadě, a to jak osobně, 
tak elektronicky. Budete informováni o odstávce elektři-
ny, vody, změn svozů odpadu, kulturních akcích v obci, 
jednání zastupitelstva, dovolené lékaře a podobně. 

y y
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Kozlí návštěva na radnici

Na svátek Svatého Martina se dostavila na přibickou rad-
nici vzácná návštěva. Na dveře svými rohy usilovně kle-
pal kozel, který se ztratil. Ani po opakovaném vyhlášení 
v místním rozhlase se jeho majitel nepřihlásil, tak se do 
jeho hledání zapojil celý region včetně policie. Po něko-
lika hodinách bylo jasné, že se kozel do Přibic zatoulal až 
z Velkého Dvora a ještě téhož dne byli kozel a jeho majitel 
spolu. 

Historický vlak

V sobotu 17. října přes naši obec projížděla parní loko-
motiva. Byla to atrakce zejména pro děti, bohužel ale ne-
bylo možno nechat děti povozit tímto historickým vla-
kem. Celá projížďka byla placenou akcí dokumentaristů 
z  německy mluvících zemí. Několikanásobný průjezd 
fotilo a natáčelo více než třicet fotografů a kameramanů. 
Naštěstí jsme stihli pořídit také alespoň několik amatér-
ských snímků z této akce.

 Miroslav Eff enberger, starosta obce

ý

Přehled usnesení z 9. a 10. Zastupitelstva obce Přibice
98/9/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-

gram dnešního jednání zastupitelstva.
99/9/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapi-

sovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce 
Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zá-
pisu Jiřího Prokeše a Petra Kuchyňku.

100/9/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvalu-
je rozhodnutí o  poskytnutí dotace z  minister-
stva životního prostředí Identifi kační číslo EDS 
115D242003883 (na 1 186 189,45 Kč) a  Smlouvu 
č. 15242314 o poskytnutí podpory ze Státního fon-
du životního prostředí ČR (na 69 775 Kč) v  rámci 
akce „Nakládání s odpadem v obci Přibice.

101/9/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje při-
jetí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního pro-
gramu „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ 
na Family Point Přibice ve výši 20 000 Kč. Zároveň 
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o  poskyt-
nutí dotace na uvedenou akci.

102/9/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje se-
znam místního a  pomístního názvosloví v  rámci 
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přibice před-
ložený zpracovatelskou fi rmou EKOS T s.r.o. vč. za-
stupitelstvem provedených úprav.

103/9/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvalu-
je prodej pozemků p. č. 1132/7 o  výměře 15 m2 
a p. č. 2197/4 o výměře 47 m2 nově vzniklých dle 
geometrického plánu zpracovaného Ing. Čestmí-
rem Ryšavým pod číslem plánu 673-18/2015 pro 

kupující Ing. Karla Větrovského a Mgr. Marcelu Vě-
trovskou do společného jmění manželů, oba by-
tem Přibice 174 za cenu 200 Kč/m2 z důvodu zábo-
ru obecního pozemku betonovým tarasem.

104/9/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice ukládá sta-
rostovi obce zajistit od žadatele vytýčení roho-
vých bodů hranic pozemku mezi p. č. 1539/1 
a p. č. 1536/1 v k. ú. Přibice.

105/10/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
program dnešního jednání zastupitelstva.

106/10/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřova-
teli zápisu Mgr. Marii Bednářovou a Irenu Doleža-
lovou. 

107/10/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
zrušení vodní plochy W1 z územního plánu obce 
Přibice. Při další aktualizaci územního plánu bude 
tato vodní plocha odstraněna z  důvodu kolize 
dotčeného místa s plánovaným obchvatem a vy-
schnutím prameniště a z důvodu nedostatků vol-
ných pozemků. Na základě této úpravy provést 
úpravu trasy regionálního biokoridoru RBK 147/a 
a /4 a polohu a tvar LBC3 a LBC4 tak, aby plnili sou-
časně i funkci protierozní (větrolamu), aby se zjed-
nodušil jejich tvar a  aby se minimalizoval zábor 
zemědělského půdního fondu. 

108/10/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvalu-
je rozhodnutí o  poskytnutí dotace z  minister-
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Jihomoravský kraj uspořádá informační seminář ke kotlíkovým dotacím

Změny v naší vesnici

Jihomoravský kraj pořádá v  úterý 

15. prosince 2015 v  budově Ad-
ministrativního a  školicího centra, 
Cejl 530/73, 601 82 Brno, infor-

mační seminář k tzv. kotlíkovým 

dotacím v  rámci specifického cíle 
2.1 Operačního programu Život-
ní prostředí. Seminář bude pro-
bíhat ve dvou obsahově stejných 
blocích – dopoledním (od 9.00 

V Přibicích byly tento rok realizovány či ukončeny ně-
které stavby. 
Vybudovaná cyklostezka mezi námi a  Vranovicemi 
nejen propojuje obě obce, ale především našim obča-
nům umožňuje se bezpečně přesouvat do sousední 
vesnice (pěšky nebo na kole). Lidé se již nemusí obá-
vat frekventované silnice jako doposud.
Obecní hostinec vypadá také jinak, má nová dřevěná 
okna a dveře, došlo k zateplení stropu a obvodových 
stěn. Opravou této stavby se výrazně zlepšilo cent-

rum naší obce.

Koncem léta byla dokončena intenzifikace a  rekon-
strukce čistírny odpadních vod (ČOV).
Všechny zmíněné stavby připravovalo předchozí za-

stva životního prostředí Identifi kační číslo EDS 
115D132000638 (na 1 159 401,60 Kč) v rámci akce 
„Dětské hřiště v přírodním stylu MŠ Přibice“.

109/10/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
provedení geometrického plánu v  lokalitě Svo-
bodný Hájek tak, aby byla zachována mezi loka-
litami B1 a B2 mezera na obecním pozemku o šíři 
nejméně 12 m.

110/10/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
prodej pozemku p. č. st. 648 o výměře 17m2 pro 
MUDr. Mojmíra Maruniaka, Přibice 171 za cenu 
300,-Kč/m2, tj za cenu sousedního pozemku pro-
daného v roce 2010.

111/10/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice neschvaluje 
záměr prodeje pozemku p. č. 1531/28. Zastupitel-
stvo nabízí žadateli možnost vyřešit užívání po-

zemku formou dlouhodobého pachtu. 
112/10/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-

počtové opatření č. 6/2015.
113/10/2015 - Zastupitelstvo obce souhlasí s  realiza-

cí následujících záměrů v  souladu s  fi nančními 
možnostmi obce – Opravy místních komunikací 
Dolní Sliník, U Vdolka, Ungerova, Cigánka a Ke Hři-
šti; úpravy prostranství kolem kostela v  souladu 
se studií Ing. Arch. Matějky, zpracování studie na 
možnost zřízení koupacího biotopu na Lůži; dět-
ské hřiště nad knihovnou a  venkovní posilovna, 
chodník nad knihovnou, opravy chodníku Těšina, 
příprava sběrného místa odpadu, chodník u  RD 
Brychty na ulici Vranovská, chodník od cyklostezky 
směrem k Cihelně ve Sliníku, oprava cesty Nekola 
– Čápová.

do 11.00 hod.) a  odpoledním (od 
13.00 do 15.00 hod.). 
Seminář je zdarma a  je určen pro 
fyzické osoby – potenciální zájemce 
o podání žádosti o fi nanční podpo-
ru na dílčí projekt v Jihomoravském 
kraji. Jeho obsahem bude podrob-
nější seznámení s  obecnými i  spe-
cifi ckými pravidly Jihomoravského 
kraje jako poskytovatele dotace. 

Podrobnější informace o  kotlí-
kových dotacích naleznete pod 
tímto odkazem: http://www.kr-
-jihomoravsky.cz/Default.aspx?I-
D=266671&TypeID=2 
Přihlášení na seminář je možné 
pod tímto odkazem: http://www.
kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?I-
D=281766&TypeID=513

stupitelstvo. To také získalo potřebné dotace, na je-
jichž základě se započalo se zateplením hostince a in-
tenzifikací ČOV. Poslední stavba byla připravována 
téměř 3 roky, a  protože by nemohla být financována 
pouze ze zdrojů obce, bylo nutno získat nemalou fi-
nanční částku – dotaci. Podařilo se nám zajistit více 
než 20 mil. Kč. Zásluhy na tom, že se již v létě 2014 za-
počalo s rekonstrukcí čistírny, nemám jen já, ale i pan 
Ing. Jiří Valášek a  pan František Stankovič, bez jejich 
přispění by se stavbou nezapočalo.
Naše obec se stále mění, bude se měnit a  modernizovat 
a doufám, že to bude ke spokojenosti všech našich občanů. 
Do příštího roku nám všem přeji hodně zdraví a pohody.
 Marie Bednářová
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Novinky ze školy a školky
Mateřská škola

Personální obsazení pro školní rok 2015-16: Valová Eva 
(vedoucí učitelka), Jordánová Kamila (třída Krtečci), Te-
sařová Michaela (třída Zvonečci), Veithová Jarmila (třída 
Zvonečci).
Celkem MŠ navštěvuje 39 dětí ve dvou třídách. Provoz 
MŠ je od 6.30 – 16.00 hodin.
Přehled zájmových aktivit pro předškolní děti: kera-
mický kroužek (vede p.uč. Kamila Jordánová), angličtina 
(vede p.  uč. Michaela Tesařová), logopedie (vede p.uč. 
Eva Valová).
V měsíci září děti společně s  rodiči tvořili výrobky 
z  brambor pod názvem „bramborování“. Nejednalo 
se pouze o dekorativní výrobky, ale i recepty a přípravy 
jídel z brambor.
Říjen byl ve znamení Halloweenu. Nechyběli strašáci 
z dýní, halloweenské kostýmy a několik dobrot z dýní, 
které připravili rodiče.

 V listopadu se děti v rámci projektového dne účastnily 
sázení stromů. 

Tento měsíc nás také potěšil večerní lampionový prů-

vod a s radostí děti rozsvítily cestu od školy až na hřiště. 
Některé děti nyní absolvují tříměsíční plavecký kurz, 
kam se jezdí každé pondělí. V rámci seznamování s kul-
turou a společenským chováním jsme navštívili divadlo 
Radost, kde jsme shlédli představení „Vlk a kůzlátka“. 
Děti MŠ si připravily krátký program, se kterým vystou-
pily na rozsvěcování vánočního stromu.
Závěr roku oslavíme vánoční besídkou pro rodiče 

spojenou se zimním tvořením.

Nyní se všichni těšíme na otevření nového hřiště.

 Eva Valová, vedoucí učitelka mateřské školy 

Základní škola

Říjen a listopad byly ve škole ve znamení plného provozu. 
Vyučování nabírá na otáčkách, rozjíždějí se kroužky, star-
tují první akce. Motoristickou terminologií - vše běží na 
plné obrátky. Kroužků je mnoho - sportovní, fl orbal, kera-
mika, angličtina, logopedie aj.

Velké školy nad námi ohrnují nos, protože jsme pouze ma-
lotřídka - zdůrazňují, že nemůžeme svým žákům nabíd-
nout kvalitní zázemí jako školy plně organizované. Jenže 
to nemusí být ten hlavní vklad, který žáci potřebují. Ve ško-
le máme domácí atmosféru, individuální přístup ke ka-

ždému žákovi, bezpečné prostředí a všichni se navzájem 
znají. Narozdíl od velkých škol, kde se o práci dělí mnoho 
lidí, u nás na malotřídce jsme na všechno sami a každý za-
městnanec se musí angažovat do školních i mimoškolních 
aktivit. A proto si práce těchto lidí v naší škole velice cením. 
Letošní rok máme ve škole 50 žáků, což je o 4 měně než 
v  loňském roce. Ubývání dětí nás velice trápí a  bude do 
budoucna velkým problémem, jelikož počet žáků je pro 
malotřídní školy základním předpokladem existence.

V naší škole se za fi nanční pomoci obecního úřadu snaží-
me o rozdělení ročníků na hlavní předměty - tedy mate-
matiku, český jazyk a anglický jazyk. Pro nás je také velmi 
důležité, aby obecní úřad byl vůči škole otevřený a slyšel 
na její nápady a připomínky. Víme, že v malých obcích jsou 
vztahy mnohem vyhraněnější než ve městech a ne každý 
se vyzná ve školské problematice, ale i tak je důležité, aby 
se zastupitelé v této oblasti orientovali, aby do popředí ne-
vstupovaly osobní sympatie a antipatie a myslelo se hlav-
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ně na dobro dětí a jejich studium. My naštěstí s obecním 
úřadem debatujeme, řešíme problémy a doufáme, že to 
tak bude i nadále.

Ve škole se děti nejen pilně učí, ale také si užívají spoustu 
dalších zábavných a tvořivých aktivit. V prostorách dru-
žiny jsme uspořádali Podzimní bramborové hrátky. 
Potěšila nás hojná účast rodičů i dětí, v pohodové atmo-
sféře vznikala přímo umělecká díla z brambor a dalších 
podzimních přírodnin. Rodiče dokonce přichystali dob-
růtky z  brambor a  za to jim patří velký dík. Družina se 
také podílela 
na přípravě 
Drakiády, kde 
děti soutěži-
ly, komu drak 
vyletí nejvýše 
a komu vydrží 
létat nejdéle.

V měsíci říjnu děti vyjely na výlet do Hvězdárny a  pla-

netária M. Koperníka v Brně. Pro děti tu byla přichystá-
na hvězdná pohádka, seznámily se s hvězdami, planetami 
a  Měsícem. Výlet se stal hlavně zajímavým a  netradičním 
rozšířením učiva prvouky a přírodovědy.

Slavit svátek Svatého Martina je na naší škole již tradicí. 
V podvečerních hodinách jsme se shromáždili v tělocvičně, 
kde žáci družiny měli pro rodiče připravené krátké pásmo 

legend a lidových rčení o svatém Martinovi. Poté násle-
doval lampionový průvod obcí. Děti z MŠ i ze ZŠ se s rodiči 
a prarodiči sešli opravdu v hojném počtu, byli jsme potěše-
ni spoluprací s TJ Sokolem Přibice, zejména děkujeme panu 
Karáskovi. Paní kuchařky připravily dětem výtečné rohlíčky 
a teplý čaj, tímto jim patří taky velké poděkování.

V listopadu proběhl ve škole Projektový den - Den stromů. 
Ve spolupráci s  obcí děti sázely nové stromy, pan starosta 
děti seznámil se jmény stromů a žáci absolvovali brainstor-
ming na toto téma. Během celého projektu vzniklo několik 
pracovních listů, plakátů, obrázků stromů, stromy z přírod-
ních materiálů a také básně o stromech. Tuto aktivitu většina 

žáků hodnotila velice kladně a s nadšením. Bohužel při tomto 
projektu nám moc nepřálo počasí. Snad na základě poznat-
ků a zážitků z projektu se děti zamyslí nad potřebou ochrany 
stromů a jejich vzácností. Za pár let si u stromů vzpomenou 
na místo sázení a  třeba se o  své zkušenosti podělí s  rodiči 
a následně časem i se svými dětmi.

Už čtyři roky se naše škola účastní evropského projektu 
Ovoce do škol s fi nanční podporou EU. Co je projekt OVO-
CE DO ŠKOL? Projekt podporuje spotřebu ovoce a zeleniny 
u žáků 1. stupně. Dodávané produkty dostávají děti zcela 
zdarma. Každý 10. den dorazí dodávka ovoce nebo zeleni-
ny. Množství je přesně spočítáno na osobu, takže každý žák 
naší školy obdrží svůj díl. Poděkování patří také charitě Ho-
donín, která nám zajišťuje celoroční stravování zdarma pro 
jednu naši žákyni.

Letošní školní rok je velmi náročný, co se týká projektů EU. 
Naše škola získala 700 000 Kč na projekt, který posiluje cizoja-
zyčné vzdělávání žáků i učitelů. Projekt je rozdělen na 4 části 
- Čtenářské dílny - jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství 
a  čtenářské gramotnosti, učitelé vytvoří 4 tematické plány 
do 4. ročníků na celý školní rok. Každý plán obsahuje 10 čte-
nářských dílen. Ředitelství školy nakoupí nejméně 200 knih 
v papírové podobě, dílny budou podporovat a rozvíjet indivi-
duální schopnosti žáků v oblasti čtenářství.

Druhá část je jazykový kurz pro učitele v Londýně, který pro-
běhl v měsíci srpnu. Třetí částí je stínování- Shadowing pro 
pedagogy- kdy byly dvě učitelky na krátkodobé stáži na Mal-
tě, pozorovaly metody učení v  jiných partnerských školách 
v zahraničí. Stáž je zaměřena na využití digitální technologie 
ve výuce technických a přírodovědných předmětů, informa-
tiky a programování. Poslední částí je zdokonalení žáků v an-
glickém jazyce a jazykových kompetencí. 6. prosince odjíždí 
děti do Londýna na jazykově vzdělávací pobyt. Žáci v Lon-
dýně absolvují jazykovou výuku v rozsahu 9 h a seznámí se 
s  významnými reáliemi příslušného místa. Tento projekt je 
velmi náročný i na administrativu, bere vedení hodně času 
a energie.

Jak bývá před Vánocemi zvykem, tak v MŠ i v ZŠ budou 

vánoční besídky, za sebou máme i rozsvěcení vánočního 
stromu. Všichni přítomní byli potěšeni předvánoční atmo-

p y p y
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stromu. Všichni přítomní byli potěšeni předvánoční atmo
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sférou, vystoupení dětí vyloudilo u mnohých dojetí i slzičku 
v oku. Děti zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky a na jar-
marku nabídly své výrobky.

Po celý prosinec ve škole probíhá spousta akcí, kterých se 
účastní nejen děti, ale i veřejnost. Určitě nás navštíví Mikuláš 
s čertem a andělem. V dalších dnech se vyrábějí vánoční oz-
doby, svícny, pečou se perníčky a nechybí nikdy ani občers-
tvení, které rády připraví naše milé paní kuchařky. Přicházejí 

Právě začínáme!!! Cvičení se koná 

každý čtvrtek od 9 do 10:30 hodin 

v tělocvičně místní školy a školky. 
Cvičení je zdarma. S sebou je třeba 
vzít pouze přezůvky, pití a svačinku 
pro děti. 
A proč s dětmi cvičit? Děti při cviče-
ní objevují nové věci, získávají nové 
zkušenosti, učí se toleranci i respektu 
a mohou si zde najít nové kamarády. 
Maminky zde hrají důležitou roli prů-
vodce a pomocníka. Společným cvi-
čením se upevňuje jejich vzájemné 
pouto a  narůstá důvěra. K dispozici 
zde máme skluzavku, trampolínu, 
mohou vyzkoušet hru hula hop, za-
házet si s  kroužky apod. Společně 
můžeme vytvořit „opičí dráhu“, tak 

V měsíci říjnu měly děti možnost se v knihovně seznámit 
s dílem Julese Verna a zasoutěžit si. Úkolem bylo ztvárnit 
představu, jak to asi vypadá 20 tisíc mil pod mořem. Od-
měny jsou pro všechny zúčastněné připraveny v knihov-
ně. Obrázky jsou rovněž vystaveny v knihovně.
Úspěšně jsme získali dotaci od Jihomoravského kraje 

Cvičíme s našimi nejmenšími

Výpůjční pult máme, Family Point bude

Vánoce, všechny děti je oslaví ve škole rozbalením malých 
dárečků.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nám při naší 
práci pomáhají a podporují nás. Přejeme krásné, klidné Vá-
noce, plné pohody a štěstí a dětem mnoho splněných přá-
ní a radostí rozzářená očka. Do Nového roku 2016 mnoho 
zdraví, lásky, spokojenosti a osobních úspěchů vám přeje
 Marcela Mrkvicová, ředitelka školy

Naši malí prvňáčciNaši malí prvňáčci

Pan učitel hudební východy Ivo Farkaš při vystoupení Pan učitel hudební východy Ivo Farkaš při vystoupení 

s Karlem Gottems Karlem Gottem

aby se děti naučily zdolávat překážky 
a  zároveň zlepšily celkovou koordi-
naci pohybů. Děti do cvičení nenutí-
me, některé se přidají hned, některé 
později. Jako pomocníky používáme 
krátká říkadla a  písničky. Při hez-

kém počasí je možné využít zcela 

nové venkovní dětské hřiště, kde 
se děti můžou „vyřádit“ na čerstvém 
vzduchu. Tímto se naše děti také se-
známí s prostředím, které na ně čeká 
po ukončení třetího roku života, a to 
školky. Také již budou znát některé 
své vrstevníky a proto vstup do toho-
to pro ně „nového“ světa bude lehčí 
a stejně tak i pro jejich maminky. Tě-
šíme se na Vás a Vaše děti!!!
 Blanka Kadlecová

ve výši 20 tis. Kč na zřízení tzv. Family Pointu. Jedná se 
o dětský koutek, zázemí pro matky s malými dětmi. Do-
tace je určena na pořízení přebalovacího pultu, hracího 
koberce, sedacích vaků, stolečku a  židliček, mikrovlnné 
trouby na ohřev dětských jídel a na nákup didaktických 
her a hraček. Tento hrací koutek knihovna „naloží dětem 
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Ze života farnosti
Oprava části střechy

V letošním roce se opět 
opravila část střechy na 
našem kostele. Stála 295 
006 Kč. Částkou 150 000 
Kč přispěla obec Přibice, 
100 000 Kč kraj a zbylých 
45 006 Kč bylo uhraze-
no z prostředků farnosti. 
Všem děkuji za pomoc.
 

Nová kovaná brána

Každý kostel by měl být 
denně na několik hodin 
přístupný. V prvé řadě 
k modlitbě a adoraci, ale 
také pro návštěvníky. Ko-
nečně se to zde podařilo. 
Mříž vykoval Pavel Valá-
šek, zdejší kovář. Děkuji 
za jeho práci. Kostel je 

otevřen denně od 9 do 

15 hodin.

Jaroslav Svoboda, farář

Pořad vánočních bohoslužeb 

pod stromeček“. Datum otevření Family Pointu ještě 
upřesníme.
Velký výpůjční pult a několik regálů na knihy nám daro-
vala Městská knihovna Pohořelice. Prostory naší knihov-
ny jsme tímto zase trošku víc vylepšili.
V současné době vyřazuji zastaralé tituly naučné litera-
tury. V posledních letech tyto staré knihy zůstávaly ležet 
v  regálech zcela bez zájmu čtenářů. Zbylý knižní fond 
bude doplněn novými tituly, které nám zapůjčí a časem 
bude obměňovat regionální knihovna Břeclav. Dojde tak 
k celkovému oživení tohoto druhu knih.
V knihovně se opět po letní pauze háčkuje, a to každý 

čtvrtek od 17 hodin. V plánu jsou i základy vyšívání. Ví-

táni jsou všichni, kdo se těmto dovednostem chtějí učit.
Vánoční provoz v knihovně
Knihovna bude naposledy otevřena v  pondělí 21. pro-
since. Mezi svátky se nebudou knihy půjčovat. Běžný 
provoz knihovny začne od pondělí 4. ledna.
Vánoční a novoroční přání
Přeji všem pokoj, radost, zdraví. Celému světu mír. Slovy 
Josefa Čapka „Mír mezi národy je závislý na míru v lidech 
samých“. Hezké adventní dny!
 knihovnice Eva Hájková

Místní knihovna v Přibicích, 
otevřeno pondělí a čtvrtek 16-19 h,

 webové stránky: http://pribice.webk.cz/

,

čt 24.12.2015 Štědrý den

20.00 h Přibice, 
16.00 h dětská 
Pohořelice, 
24.00 h Pohořelice čt 31. 12. 2015 Sv. Silvestra 16.00 h

pá 25.12.2015 Hod Boží vánoční 8.15 h pá 1. 1. 2016 Nový rok 8.15 h
so 26.12.2015 Sv. Štěpána 8.15 h ne 3. 1. 2016 2. neděle vánoční 8.15 h
ne 27.12.2015 Žehnání vín 18.00 h
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Závěrečný přehled výsledků ve fotbale

Postavení v  tabulce neodpovídá výkonům našeho 
A mužstva. Jak všichni dobře víme, poslední jsme si zka-
zili sami hlavně prohrou v Poštorné, kde naše A mužstvo 
vyhrávalo 3:0 a nakonec prohrálo 4:3 kvůli nezodpověd-
nosti. Prohra v Hruškách byla jen důsledkem vyvrchole-
ní neschopnosti nahradit několik hráčů z B týmu, proto 
i tento výsledek v mnohých z nás vyvolává v tabulce zkla-
mání.

Žáci nás velice mile překvapili nejen výkony, ale i přístupem 
k celkové hře. Kdo jste byly svědky, víte, že jejich hra se velmi 
zlepšuje.
Je nám velmi líto, že žádné statistiky ani tabulky neukazují 
na naše nejmladší, na přípravku. Ta je pod vedením naších 
amatérských trenérů, kterým se daří předávat zkušenosti do 
dalších let.
Přejeme všem příznivcům Sokolu Přibice mnoho výjimečných 
sportovních zážitků v příštím roce 2016.
 Výbor Sokolu

Výsledky mužstva A

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 FC Hustopeče 14 9 1 4 29:18:00 28

2 Hrušky 14 8 2 4 33:23:00 26

3 Velké Němčice 14 7 5 2 27:20:00 26

4 Přibice 14 7 3 4 31:26:00 24

5 Charvátská Nová Ves 14 6 5 3 30:18:00 23

6 Zaječí 14 6 2 6 27:22:00 20

7 Březí 14 6 2 6 27:33:00 20

8 Moravská Nová Ves 14 4 7 3 21:19 19

9 Valtice 14 5 4 5 19:18 19

10 Novosedly B 14 6 1 7 32:39:00 19

11 Velké Bílovice 14 5 2 7 20:23 17

12 Šitbořice 14 4 3 7 28:37:00 15

13 Vrbice 14 3 3 8 26:25:00 12

14 Kostice 14 2 0 12 10:39 6

Výsledky mužstva B

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Dolní Dunajovice 9 7 0 2 31:20:00 21

2 Pasohlávky 9 6 2 1 34:10:00 20

3 Přibice B 9 5 3 1 27:08:00 18

4 Cvrčovice 9 5 2 2 28:20:00 17

5 Pohořelice B 9 4 2 3 29:11:00 14

Výsledky žáků

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Ivaň 9 8 0 1 63:13:00 24

2 Krumvíř 9 7 1 1 71:15:00 22

3 Kobylí/Vrbice 9 6 1 2 67:09:00 19

4 Nosislav 9 6 0 3 39:33:00 18

5 Přibice/Vranovice 9 5 0 4 42:32:00 15

6 Nikolčice 9 4 0 5 30:38:00 12

7 Velké Němčice 9 3 1 5 39:47:00 10

8 Pouzdřany 9 3 0 6 32:51:00 9

9 Klobouky 9 1 1 7 16:51 4

10 Uherčice 9 0 0 9 0,45764 0

B mužstvo nás velmi překvapilo. Je ale pravda, že nám 
pomáhali hráči z  A mužstva (Sovka, Schimmerle). Sov-
ka, i když není stabilním hráčem B mužstva, je nejlepším 
střelcem tohoto týmu.

Výsledky mužstva B

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

6 Milovice 9 4 2 3 17:21 14

7 Bavory 9 3 1 5 15:21 10

8 Březí B 9 1 2 6 9:44 5

9 Velký Dvůr 9 1 1 7 12:24 4

10 Drnholec B 9 1 1 7 11:34 4
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Vinobraní
Václavovy vinné sklepy a  hostinec 
U Toma uspořádali 26. září v  býva-
lém kinosále již tradiční vinobraní. 
Ze stropu vyzdobeného sálu visely 
hrozny, které hlídali hotaři Víťa Uchy-
til ml. a  Patrik Bobrek. Komu se po-
dařilo utrhnout hrozen, byl odveden 
do šatlavy. Tam na něj čekala nekom-
promisní a stylově oděná „bachařka“ 
Jana Řiháková, u které se každý pro-
vinilec mohl vykoupit panákem tvr-
dého alkoholu. Šéf podniku Tomáš 
Birkner se staral o  přísun čerstvých 
uzenin přímo z udírny. Dostatek bur-
čáku a vína zajistili sklepníci Petr Ku-
chyňka, Vašek Valášek a Kamil Tuček. 
Poznali jste je mimo jiné podle sty-
lových vinařských zástěr a tradičních 
slamáků. Hned u  vchodu přivítali 
více než stovku hostů kasařky paní 
Bendová a  paní Černá. Akce byla 
všemi příchozími hodnocena veli-
ce pozitivně. Možná k  tomu dopo-
mohlo, že díky štědrým sponzorům 
bylo mezi příchozí rozdáno více jak 
150 cen. Hned od zahájení se zpívaly 

lidové písně za doprovodu oblíbené-
ho harmonikáře Slávka Eff enberge-
ra, kterého vystřídali přibičtí mužáci 
pod vedením Ing. Václava Procházky 
a k tanci a poslechu hrál výborně Jar-

da a  Roman Band ze Znojma. Velké 
poděkování patří i  všem ostatním, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podí-
leli na této krásné akci. 
 Václav Valášek 
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Výsadba stromů
Kulturní komise ve spolupráci se Základní školou a mateř-
skou školou Přibice provedli výsadbu stromů na několika 
místech v naší obci. Kolem nově přestěhovaného dětské-
ho hřiště u lokálky byly ze severní strany z důvodu ochrany 
před větrem vysazeny jehličnany a to tři borovice a dva stří-
brné cedry. Z jižní strany byly vysazeny dva stromy a to tu-
lipánovníky (liliovník tulipánokvětý). Jsou to zajímavé stro-
my s velkými listy, které mají neobvykle velké květy tvaru 
tulipánu. Tyto stromy v létě zastíní část hřiště a v době ve-
getačního klidu pustí 
na hřiště plné slunce. 
Podél nově budova-
ného chodníku byly 
vysazeny turecké lísky, 
které doplní již dříve 
vysazené turecké lísky. 
Jejich oříšky jsou jedlé 
stejně jako u  obyčej-
ných lísek. Před kadeř-
nictvím paní Košutové 
byly vysazeny tři boro-
vice, které zajistí zeleň 
i  v době vegetačního 

klidu. V blízkosti velké lípy před Pospíšilovým na hlavní ulici 
byla vysazena další lípa. Výsadba stromů bude po urovnání 
terénu pokračovat podél nového chodníku v  podobném 
duchu. U čistírny odpadních vod byly vysazeny ovocné stro-
my a to černý jeřáb a třešeň. Děti se při výsadbě dozvěděly 
spoustu informací o  vysazovaných stromech a  samotnou 
akci si pochvalovaly, a proto podobnou výsadbu připravu-
jeme už na příští jaro. 
 Lukáš Dofek

Zima v Přibicích na přelomu let 1946 a 1947
Po poměrně teplém létě a  podzimu přišla v  roce 1946 
tuhá zima, sněhu však napadlo málo. Pro nedostatek 
uhlí musela zdejší škola omezit vyučování a na krátký čas 
ho dokonce i  přerušit. Kromě uhlí se škole nedostávalo 
také dřeva, a proto šli o vánocích učitelé za účasti několi-
ka občanů do lesa pro dřevo jak pro školu, tak i pro svoji 
potřebu.
Ve dnech 4. a 5. února 1947 klesla teplota až na -20 °C a po-
prvé napadlo větší množství sněhu. Krátce potom přišla 
první sněhová bouře a utvořily se sněhové závěje. Další sně-
hová bouře byla 16. února. Dne 17. února místní národní 
výbor vyhlásil pracovní povinnost, kterou bylo nařízeno, že 
z každého domu musí jít jedna osoba na prohazování 

závějí. Silnice z Vranovic do Pohořelic byla pro auta nesjízd-
ná, a proto se jezdilo sáněmi po polích. Dne 19. února byla 
opět sněhová bouře, po které byla opět vyhlášena pracovní 
povinnost na odhazování závějí. 26. února obyvatelé Přibic 
vyprošťovali ze sněhových závějí také lokálku, která uvízla 
mezi Přibicemi a Vranovicemi. Dne 27. února se odklízely zá-
věje ze silnice propojující Přibice a Pohořelice.
Dne 10. března přišla obleva a táním se uvolnily silné le-
dové kry, které zatarasily koryto řeky. 21. března se pro-
trhla hráz na levém břehu a řeka se rozlila na pole. Vojáci 

proto museli ledové kry pomocí trhavin rozstřílet. 

Vzniklo nebezpečí, že voda podemele trať lokálky. Pro-

to bylo přivezeno několik vagónů kamení, kterými byl 
zpevněn železniční násep. Řeka se do koryta vrátila za 3 
dny a louky podél trati byly zaneseny pískem a kamením 
až do výše půl metru.
Zima trvala od 6. prosince do poloviny března a nadělala 
velké škody. Oziminy částečně vymrzly, vinná réva místy 
pomrzla, koroptve byly dravci skoro vyhubeny, králíků 
a zajíců spousta pošla hlady.
 František Veleba ml.

Liliovník tulipánokvětý Liliovník tulipánokvětý 

(Liriodendron)(Liriodendron)
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Vážení občané,

PLATÍTE ZBYTEČNĚ MOC ZA VAŠE DOMÁCNOSTI ?

Naše společnost pro Vás připravila možnost snížit si platby za Vaše domácnosti prostřednictvím projektu: ‘Obec občanům’.

PROČ ?

Protože se nám všem neustále zvyšují platby za potraviny, za služby, energie a jiné základní potřeby, musíme dávat 

z rozpočtu domácností více peněz. Proto jsme pro Vás, zajistili snížení plateb za elektřinu a plyn, které tvoří velkou 

část našich výdajů.

JAK SNÍŽIT PLATBY ?

Toto snížení plateb děláme formou elektronických aukcí, které jsou velmi oblíbené a účinné. Nejen, že objektivně 

dostanete nejnižší ceny za energie, ale dále Vám bude vysvětleno, jak fungují platby za faktury, jak „nenaletět“ 

podomním prodejcům nebo jak vyřešit současné nevýhodné smlouvy. 

KDE UŽ SI SNÍŽILI PLATBY ?

Již třetím rokem spolupracujeme s obecními úřady v Židlochovicích, Holasicích, Nosislavi, Hustopečích, Starovič-

kách a mnoha dalších městech a obcích v ČR. Zde jsou občané natolik spokojeni, že tytou aukce opakujeme už po 

několikáté.

KDE SE POTKÁME ?

Rádi vás uvítáme na Obecním úřadě v Přibicích. Zde s Vámi přihlášky do aukcí sepíšeme a odpovíme na všechny 

Vaše dotazy. 

CO K TOMU POTŘEBUJETE ?

Stačí si vzít poslední vyúčtování za elektřinu a plyn + současné smlouvy s energetickými společnostmi + občanský 

průkaz. Pokud Vám něco chybí, přijďte také, poradíme, jak dál.

Setkáme se ve středu 9.12.2015 od 14.00 do 17.00 hodin. 

Případné info na tel.č.: 603 454 705 - D. Makaj

- společnost Terra Group Investment, a.s.

Do elektronické aukce je také možné se přihlásit přes internet na :

WWW.OBECOBCANUM.CZ

Inzerce

Setkáme se ve středu 9.12.2015 od 14.00 do 17.00 hodin.

Případné info na tel.č.: 603 454 705 - D. Makaj

- společnost Terra Group Investment, a.s.
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Změny v ordinační době 

během vánoc u lékařů 

ve Vranovicích

MUDr. Ludmila Bartlová bude ve středu 23.12. ordi-

novat od 8.00 do 12.00 hodin. Dne 31.12. bude ordinace 

uzavřena, akutní případy ošetří MUDr.Nentvich ve Vel-

kých Němčicích v době od 7.00 do10.00 hodin.

MUDr. Petr Bartl nebude ordinovat dne 31.12., zastou-

pí jej MUDr. Macků v Popicích.

Ostatní dny lékaři ordinují jako obvykle.

Chystá se sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky
Tradiční tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká repub-
lika se v  Přibicích uskuteční v  sobotu 9. ledna 2015 od 

14 h. Sraz koledníků dobrovolníků bude ve 13 h v knihovně. 
Tento rok proběhne již sedmnáctý ročník této sbírky. Sku-
pinka Tří králů nosí lidem radostnou zvěst o narození Kris-
ta, obdarovává je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové 

koledy. Do úředně zapečetěné kasičky, 
opatřené charitním logem, vybírají ko-
ledníci dobrovolný fi nanční příspěvek. Konáním sbírky 
dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a  po-
třebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.
 Eva Hájková

Kulturní komise připravuje na příští rok v době konání hodů 
setkání přibických rodáků. Chtěli bychom jim naši obec spo-
lečně ukázat, jak se změnila od doby, kdy ji opustili. Dovoluje-

me si touto cestou požádat všechny občany, kteří mají ja-

kékoliv kontakty na přibické rodáky, ať už adresu, telefon 

nebo e-mail, aby je přinesli na obecní úřad. Budeme rádi 
za jakýkoliv kontakt. Následně obec rodáky osloví a pozve na 
setkání do Přibic. 
 Dan Nguyen 

Setkání přibických rodáků 2016

Základní organizace 

českého zahrádkářského svazu Přibic
 

 27.prosince 2015 pořádá v PŘIBICÍCH 

v sále obecního hostince 

Žehnání vínaŽehnání vína
Zahájení: v 18 hodin

 Od 20:00 hodin - hraje cimbálová muzika

Vstupné: 150 Kč, každá dodaná 0,7 l vína odpočet 25 Kč.

Těšíme se 



Společenská rubrika za období 21. srpna - 20. listopadu 2015

Životní jubilea  

Věra Rujzlová  90
Jan Páviš  75
Ludmila Tučková  70
Miloslav Omasta  90
Anastasie Ruinerová  85
Vlastimil Brychta  80
Václav Plodek 75
Ludmila Strouhalová 70
Jiřina Doležalová  75
Jarmila Šopfová  93

Narodila se

Anežka Nekolová

Navždy nás opustili

Bohuslav Eff enberger

Anna Mikulčická

Miloslav Omasta

Marie Aujezdská

Markéta Aujezdská

Zlatá svatba

Jitka a Josef Eppingerovi
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a vzpomínky 50 Kč. Ceny komerční inzerce: celá strana 1500 Kč, ½ strany 800 Kč, ¼ strany 500 Kč, 1/8 strany 300 Kč. Ceny jsou včetně DPH 21%. Omezený počet – 10 inzerátů.

Plánované akce

9. 12. od 14 hodin projekt „Obec občanům“, viz. inzerce

10. 12. od 13 hodin beseda pro seniory s Policií České republiky na obecním úřadě

12. 12. od 9 do 10 hodin sběr velkoobjemového odpadu v zahradě za domem čp. 53 

12. 12. od 20 hodin posezení s kytarou U Vdolečka, pečená žebírka

15. 12. informační seminář ke kotlíkovým dotacím v Brně

23. 12. svoz komunálního odpadu – černé popelnice

27. 12. od 18 hodin žehnání vín v sále obecního hostince

9. 1. od 14 hodin Tříkrálová sbírka

6.2. dětský maškarní ples


