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Slovo starosty
Vážení občané, pomalu končí rok, stejně jako skončilo 
čtyřleté volební období dosavadního zastupitelstva. V 
podzimních volbách jste zvolili nové zastupitelstvo, kte-
ré bude naši obec řídit další 4 roky. Obec má spoustu roz-
pracovaných projektů, které se postupně budou dokon-
čovat a nové s novým rokem zase rozjíždět. Aktuálně se 
dokončuje dětské hřiště u lokálky, stihly se udělat opra-
vy na místních komunikacích v několika ulicích ve Sliní-
ku nebo zbrusu nová část silnice na Svobodném Hájku. 
Stihl se ještě udělat chodník od placu ke škole. Po výku-
pu pozemků se nám podařilo rozšířit cestu podél řeky 
od rybníků po uličku. Podařilo se vysadit desítky stromů 
podél cyklostezky ve směru na Vranovice. Zima nám již 
nedovolí pokračovat ve stavebních pracích zejména na 
chodnících a komunikacích.  Obecní zaměstnanci se po-
stupně přesunou do sportovních kabin, kde budou pro-
vádět rekonstrukci sprch a sociálních zařízení. Podzim v 
Přibicích byl také ve znamení kulturních akcí. Konalo se 

Letošní rozsvícení vánočního stromu spojené s advent-
ním jarmarkem vyšlo na jedničku. Účast byla velmi hojná, 
prodejci nabízeli různé vánoční zboží – zdobené vánoční 
perníčky, adventní věnce a vánoční dekorace, háčkované 
ozdoby, šperky, nechybělo ani čerstvé pečivo nebo vyni-
kající bramborové placky. Ochutnat bylo možno medo-
vinu i svařáky. V obecním sklípku byla degustace vín. Při 
práci bylo možno shlédnout uměleckého kováře. Kou-
zelnou  krásnou vánoční atmosféru dodal mimořádně i 
čerstvě napadaný sníh. Děti z místní základní a mateřské 
školy měly připraveno pásmo písniček a básniček, které 
se všem velmi líbilo. Děti měly pro všechny moc krásné a 
hodně hlasité poselství: „Mějte se rádi!“ Nakonec si napsa-
ly přání Ježíškovi a společně je pak pustily - od stromečku 
k nebi - přivázané na svítících heliových baloncích.

vinobraní, atletické odpoledne, přednáška o habánech v 
Přibicích, výstava ke 100. výročí založení republiky, obcí  
prošel lampionový průvod a přijel i kouzelník. 

Váš starosta Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Rozsvícení vánočního stromu a adventní jarmark

Adventní jarmarkAdventní jarmark
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Děti s nachystanými balónkyDěti s nachystanými balónky
Pouštění balónků Pouštění balónků 
s přáníčkems přáníčkem Cedr u kostelaCedr u kostela Jedle u kostelaJedle u kostela

Sběrný dvůr

V těchto dnech už bude jasný doda-
vatel vybavení sběrného dvora a také 
stavební fi rma, která bude stavbu 
realizovat. Práce začnou, jak poča-
sí dovolí. Vše se protahuje z důvodu 
neskutečné byrokracie, bez které bo-
hužel realizovat nelze žádný projekt 
hrazený z dotací. Sběrný dvůr by měl 
sloužit v novém už příští rok.

Hřiště u lokálky
Díky dotaci se dokončuje další etapa 
rozšíření dětského hřiště u lokálky. 
Kromě prvků pro děti byla instalo-
vána i cvičební sestava pro všechny 
věkové skupiny a na novém zařízení 
budou moci cvičit i senioři.

Opravy místních 
komunikací

Než přišly první mrazy, stihla se provést 
část oprav místních komunikací. Byly 
provedeny zejména v místech, kde byl 
stav nejhorší. Jednalo se o úseky hlav-
ně s propadlými místy po kanalizaci v 
ulicích Sliníku – „k cihelně“, „k zahrád-
kám“, „ke kolejím“. Opravena byla část 
ulice u Těšiny nebo překopy v ulici k 
lokálce. Nový povrch byl položen v II. 
etapě Svobodného Hájku.

 Nová asfaltka – Nová asfaltka –
 II. etapa Svobodný Hájek II. etapa Svobodný Hájek

Opravená asfaltka „ke kolejím“Opravená asfaltka „ke kolejím“

Opravená asfaltka ulice „k cihelně“Opravená asfaltka ulice „k cihelně“
Opravená asfaltka ulice Opravená asfaltka ulice 

„k zahrádkám“„k zahrádkám“
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Opravy chodníků
U kostela byla provedena oprava chodníku od placu po ško-
lu. Došlo zde třeba i na zřízení kanalizační přípojky, tak aby 
se v budoucnu minimalizovalo překopávání nového chod-
níku. Všechny práce, jak už je v Přibicích zvykem, prováděli 
obecní zaměstnanci z důvodu úspor obecní pokladny.

Opravy na kostele
Díky dotaci od ministerstva, kraje a obce se farnosti letos 
podaří dokončit opravu malé věže kostela. Původní věž 
byla odstraněna a podle ní byla vyhotovena věž úplně 
nová. Opraveny byly rovněž i kostelní varhany, které se 
rozezněly už před adventem.

Stará věžička kostelaStará věžička kostela

Výroba nové věžičkyVýroba nové věžičky

Kříž na hřbitově

Kamenictví Nečesal – Zmeškal provedlo opravu hlav-
ního kříže na místním hřbitově. Došlo ke kompletnímu 
přebroušení stávajícího kříže s podstavcem. Kříži tím byl 
navrácen původní lesk. Došlo také k obnově písma a po-
zlacení Krista.

Hlavní kříž na Hlavní kříž na 
hřbitově po zrestaurováníhřbitově po zrestaurování

Hlavní kříž na hřbitově Hlavní kříž na hřbitově 
před zrestaurovánímpřed zrestaurováním

Rozšíření cesty u řeky
Po dokončení výkupu pozemků se podařilo dokončit také 
nové oplocení zahrad u řeky. Pohodlně a bezpečně se tak 
můžete vydat od uličky „u schodků“ až k rybníku na Lůži.

Rozšířená cesta pod zahradamiRozšířená cesta pod zahradamiRozšířená cesta pod zahradamiRozšířená cesta pod zahradami
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Knihovna kompletně 
nově vybavena

Postupně se dokončila výměna prakticky 
veškerého vybavení v knihovně. Máme 
zde kromě regálů novou sedačku nebo i 
počítač a různé doplňky a vybavení. Nové 
prostředí mimo zájemců o čtení začaly vy-
užívat i maminky s dětmi.

Atletické odpoledne

V sobotu 22. září se konalo na místním hřišti atletické odpoledne. Děti 
soutěžily v různých disciplínách. Na stupních vítězů díky vícero kategorií 
skončily desítky soutěžících. Kromě sladké odměny si mohli všichni opé-
ci špekáčky u táboráku.

Atletické odpoledneAtletické odpoledne

 Atletické odpoledne - vítězové Atletické odpoledne - vítězové

Vinobraní
V soboru 29. září se v Lidovém domě ko-
nalo vinobraní. Akce byla hojně navštíve-
ná. Kromě burčáku bylo k dispozici i víno 
místních vinařů. Večer zpříjemnili Mužáci 
pásmem lidových písní a nakonec se pěk-
ně tančilo na veselou notu od muzikantů 
ze skupiny Roman a Jarda Band.

Společnost Mojeodpadky.cz, která pro nás zpracovává evidenci třídění odpadů, si vybrala naši obec pro natáčení video-
klipu na podporu omezení používání jednorázových plen. Natáčení se uskutečnilo ve čtvrtek 18. října. Videoklip je ke 
zhlédnutí na webových stránkách obce Přibice a lze jej dohledat jak na facebooku, tak i na youtube pod názvem „Sofi a 
má textil ráda“. Videoklip je velmi úspěšný a po dvou týdnech od zveřejnění jej vidělo více jak půl milionu lidí.

Natáčení videoklipu

VinobraníVinobraní

Natáčení videoklipu u kostelaNatáčení videoklipu u kostela Natáčení videoklipuNatáčení videoklipu Kouzelník Šeklin - hosté
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Beseda o habánech v Přibicích

Ve čtvrtek 18. října se také konala v sále Lidového domu 
beseda o habánech v Přibicích. Velmi poutavě o historii ha-
bánů u nás přednášeli pracovníci Masarykovy univerzity v 
Brně. Při této příležitosti navštívil Přibice i slavný pan pro-
fesor Josef Unger, který připomněl i vykopávky na „klášter-
ce“, které se u Přibic konaly už před 40 lety právě pod jeho 
vedením. Prezentace je uložená také  na www.pribice.cz Beseda o habánechBeseda o habánech

Výsadba stromů u cyklostezky

Společně s dobrovolníky z řad veřejnosti a zejména dětmi z místní školy jsme 
vysadili desítky ovocných stromů podél cyklostezky na Svobodném Hájku 
směrem na Vranovice. Brzy tak budeme moci sklízet třeba třešně, švestky 
nebo moruše. Vysazeny byly také lípy. Výsadbu celkem 35 stromů obecní 
pokladnu nestálo ani korunu, protože výdaje v plné výši pokryla dotace z 
místní akční skupiny Podbrněnsko.

Výsadba ovocných stromůVýsadba ovocných stromůVýsadba ovocných stromůVýsadba ovocných stromů

Kouzelník
V pátek 16. listopadu nás navštívil kouzelnický mistr Šeklin. Své vystoupení předvedl před nacpaným sálem Lidového 
domu dvěma stovkám diváků. Poprvé vystoupil právě u nás s novým číslem s prázdným akváriem, do kterého ze vzdu-
chu nachytal spoustu živých ryb, za což sklidil bouřlivý potlesk. Vítěz soutěže o nejlepšího iluzionistu České republiky, 
vítěz zahraničních kouzelnických soutěží si získal diváky i spoustou neskutečných kouzel a triků.

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Kouzelník ŠeklinKouzelník ŠeklinKouzelník Šeklin - hostéKouzelník Šeklin - hosté

100 let výročí
V rámci oslav 100 let výročí založení 
republiky došlo i k položení věnců u 
místních památníků obětem válek. 

Věnec ke 100. výročí Věnec ke 100. výročí 
ukončení ukončení 

I. světové válkyI. světové války
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Stolní kalendáře na příští rok
Opět jsou v prodeji klasické stolní kalendáře s fotografi emi naší obce, a to na 
rok 2019. Stejně jako letos jsou v kalendáři uvedeny termíny svozů jednotli-
vých popelnic, otevírací doba sběrného dvora, termíny kulturních a sportov-
ních akcí v obci a podobně. Cena kalendáře je 70,- Kč. K dispozici bude na 
obecním úřadě, případně na poště.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 1. 10. 2018

Usnesení č.: Text usnesení:

452/31/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.

453/31/2018

Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ing. Ondřeje Malinovského a 
Jiřího Prokeše.

454/31/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Přibice p. č. 1644/31, 1644/32 
a části p. č. 1644/45.

455/31/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků v k. ú. Přibice za cenu 
500,- Kč/m2 s termínem úhrady nejpozději do 31. 12. 2023. Úhrada může být jednorázová, 
nebo ve splátkách min. 50.000.- Kč ročně, vždy do 31. 12., poprvé k roku 2019. Návrh na 
vklad do katastru nemovitostí bude proveden po úplné úhradě celé kupní ceny.
Pozemky: 
p. č. 1660/12 o výměře 208 m2, 1660/19 o výměře 302 m2 a st. 404/3 o výměře 84 m2 do 
podílového spoluvlastnictví ¼ XXX, ¼ XXX,
¼ SJM XXX, 1/8 XXX, a 1/8 XXX,
p. č. 1660/3 o výměře 29 m2, 1660/16 o výměře 342 m2 a st. 433/2 o výměře 125 m2 pro 
Společenství vlastníků jednotek Přibice 351, IČO 06918573.

456/31/2018

Zastupitelstvo obce Přibice dle ust. § 44 písm. d) stavebního zákona souhlasí s doplněním 
změny č. 1 ÚP Přibice o změnu pro výstavbu obchodní prodejny na pozemcích p. č. 2714 
a 2715 v k. ú. Přibice, na základě žádosti společnosti Jednota, s. d., dle situačního výkresu.

457/31/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 24. 9. 2018 pro 
Český zahrádkářský svaz ZO Přibice, kterým se posunuje termín splatnosti zápůjčky do 
31. 12. 2018.

458/31/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.

459/31/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti fi nančního výboru. 

460/31/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. 
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 2. 11. 2018

Usnesení č.: Text usnesení:

1/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.

2/1/2018

Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu Mgr. Jiřího Netolického a Ing. Ondřeje 
Malinovského.

3/1/2018
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje funkci starosty jako uvolněnou a funkci místostarosty 
do 31. 12. 2018 jako neuvolněnou a od 1. 1. 2019 jako uvolněnou.

4/1/2018
Zastupitelstvo obce Přibice volí starostou obce Ing. Miroslava Eff enbergera, DiS., Přibice 
422.

5/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice volí místostarostou obce Víta Uchytila, Přibice 14.

6/1/2018
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zřízení tříčlenného fi nančního výboru a tříčlenného 
kontrolního výboru.

7/1/2018
Zastupitelstvo obce Přibice volí fi nanční výbor ve složení předseda – Mgr. Jiří Netolický, 
členové Ilona Ruinerová a Renata Valášková. 

8/1/2018
Zastupitelstvo obce Přibice volí kontrolní výbor ve složení předseda – Ing. Ondřej Malinovský, 
členové Irena Doležalová a Ing. Jozef Beňuš. 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ze dne 5. 11. 2018

Usnesení č.: Text usnesení:

9/2/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.

10/2/2018
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu Jiřího Prokeše a Petra Kuchyňku.

11/2/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1664/110 v  k. ú. Přibice 
nejvyšší nabídce doručené do 30. 11. 2018 do 11.00 na obecní úřad Přibice. Nabídku lze 
navýšit přímo na jednání zastupitelstva, které rozhodne o prodeji, a to v písemné podobě. 
Minimální výše nabídky činí 1500 Kč/m2.

12/2/2018
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení v  rámci 
komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přibice včetně technické zprávy.

13/2/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Cyklistická 
stezka Brno – Vídeň za rok 2017. 

14/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění částky z rozpočtu obce do výše 900.000,- Kč bez 
DPH na pořízení staršího nákladního auta. 

15/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby RD na pozemku p. č. 1664/114 v k. ú. Přibice 
se střechou dle Situace zpracované Ing. Rostislavem Čechem. 

16/2/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v projektu solidárního systému poskytování 
sociální péče v rámci ORP Pohořelice s městem Pohořelice a souhlasí s příspěvkem ve výši 
53.331,- Kč na rok 2019. 

17/2/2018

Zastupitelstvo obce Přibice dle ust. § 44 písm. d) stavebního zákona, souhlasí s doplněním 
změny č. 1 ÚP Přibice o změnu pro výstavbu RD na pozemcích p. č. PK 2560 a PK 2561 v 
k. ú. Přibice.

18/2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018. 



PŘIBICKÝZPRAVODAJ

ZIMA 20188

Informace 
k podzimním volbám
Voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 5. a 6. říj-
na 2018 se zúčastnilo 484 voličů, což je 57,83 %. Kandidátní 
listiny přihlásila dvě sdružení nezávislých kandidátů (dále 
SNK) a jedna politická strana. SNK „ZA ROZVOJ PŘIBIC“ zís-
kalo 2821 hlasů (69,36 %) a celkem 7 mandátů. Po jednom 
mandátu získalo SNK „PRO PŘIBICE“ (453 hlasů; 11,14 %) a 
strana KDU-ČSL (793 hlasů; 19,50 %).

ZA ROZVOJ PŘIBIC
poř.

číslo

Kandidát 

příjmení, jméno, tituly

Počet 

hlasů

*1 Eff enberger Miroslav Ing. DiS. 376 

*2 Kuchyňka Petr 327

*3 Netolický Jiří Mgr. 342

*4 Prokeš Jiří 337

*5 Uchytil Vít 301

*6 Valášek Václav 301

*7 Ruinerová Ilona 288

8 Beňuš Jozef Ing. 281

9 Oblezarová Eva 268

PRO PŘIBICE
poř.
číslo

Kandidát 
příjmení, jméno, tituly

Počet 
hlasů

1 Koneček Vladimír Ing. 73

2 Gaga Michal 53

*3 Ficková Věra 80

4 Šopf Stanislav Bc. 50

5 Procházka Václav Ing. 77

6 Synek Luboš 32

7 Rech Pavel 38

8 Nasadil Stanislav 27

9 Straka Eduard 23

KDU-ČSL

poř.

číslo

Kandidát 

příjmení, jméno, tituly

Počet 

hlasů

1 Boček Jan Ing. 112

*2 Malinovský Ondřej Ing. 113

3 Motyčáková Gabriela Bc. 78

4 Košková Stanislava Ing. 83

5 Lang Marek Mgr. Ph.D. 105

6 Procházka Ivo 90

7 Janíčková Jana 74

8 Smolík Václav Bc. DiS. 72

9 Varmužková Ludmila 66

Pozn. * zvolený zastupitel

Na podzim jsme také volili nového senátora. První kolo vo-
leb do Senátu Parlamentu ČR se konalo souběžně s volbami 
komunálními, tedy 5. a 6. října 2018. Volební účast byla v naší 
obci 57,78 %. Ze sedmi kandidátů do druhého kola voleb 
postoupili Rostislav Koštial a Libor Nazarčuk. O týden později 
(12. a 13. října 2018) byl ve volebním obvodu Břeclav zvolen 
senátorem Rostislav Koštial. Volební účast v  Přibicích byla 
10,66 %. V celém volebním obvodu se prvního kola zúčastni-
lo 44,01 % voličů, druhého kola pak 15,86 % voličů.

Výsledky voleb 
v naší obci a za 
celý volební 
obvod:

Kandidát
Volební

strana

Politická

příslušnost

BŘECLAV

Počty hlasů

PŘIBICE

Počty hlasů

číslo
příjmení, jméno, 

tituly
1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1
Novák Richard 
JUDr.

SPD BEZPP 3 263 X 43 X

2 Válka Jaroslav Ing. ČSSD ČSSD 3 322 X 7 X

3 Štogl Karel Mgr. Piráti BEZPP 2 764 X 22 X

4
Zemánek Richard 
Mgr.

KDU-ČSL KDU-ČSL 6 461 X 60 X

5
Tesařík Zdeněk 
Ing.

KSČM KSČM 6 137 X 54 X

*6 Koštial Rostislav ODS ODS 11 399 10 403 69 52

+7 Nazarčuk Libor ANO BEZPP 8 692 5 843 89 37

+) postupující kandidát 
*) zvolený kandidát
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Informace ze ZŠ a MŠ Přibice
Je mi potěšením zde napsat, že v 
roce 2018 se naší škole dařilo do-
cela dobře, a o to víc mě těší, že se 
o úspěchy zasadili šikovní pedago-
gové i zaměstnanci školy. Každo-
ročně děkuji zastupitelům obce za 
to, jakou nám dávají finanční pod-
poru, různým spolkům za pomoc 
při organizování aktivit pro děti. 
Letos tomu není jinak, děkuji všem, 
kdo nám pomáhají a všem, kdo 
nám fandí, aby se práce dařila ku 
prospěchu našich dětí. Kolegové 
nejenom učí, ale také úspěšně ve-
dou evropské projekty a neustále 
se vzdělávají ve svém volném čase. 
Jako každý rok máme rozjetých ně-
kolik projektů. 
Nejnovější projekt, na který jsme 
získali částku 70 000,- Kč, je ve 
spolupráci s místní akční skupinou 
Podbrněnsko, dotace je určena do 
MŠ na rozvoj vzdělávání předško-
láků /Edukativně stimulační skupi-
ny/ a na Enviromentální program v 
ZŠ - kroužky, tábory, projekt bude 
ukončen v roce 2020.
Dále škola získala dotaci na plavání 
21 000,- Kč, rodiče žáků 2. a 3. tří-
dy nemusí hradit dopravu dětí na 
plavání, ale vše bude dotováno z 
projektu.
Ještě rok dojíždíme projekt Šablo-
ny, na který jsme dostali více než 
600 000,- Kč a znovu budeme žádat 
projekt Šablony II., snad se nám po-
daří získat i další dotaci. Díky těmto 
dotacím si můžeme jako škola spl-
nit pár snů. Kdo někdy pracoval na 
projektu financovaném EU, ví, že za 
tím je mnoho úsilí a starostí. Děku-
ji hlavně paní ekonomce Fialové a 
paní Friesové, které se největší mě-
rou podílí na našich projektech. Bez 
jejich pomoci si to nedovedu vůbec 
představit.
Jako každý rok, tak i na sklonku 
roku 2018, prožila naše škola mno-
ho hodnotných kulturních akcí.
V září proběhla dopravní výcho-
va na dopravním hřišti v Pohoře-

licích. Dávno pryč jsou doby, kdy 
jste mohli bezstarostně posílat dítě 
samotné do školy a nemuseli jste 
se ničeho obávat. S narůstajícím 
množstvím aut na silnicích se zvy-
šuje počet dopravních nehod, ale 
co je nejsmutnější - i ke ztrátám 
na životech. A právě nejmenší děti 
jsou nejzranitelnějšími účastníky 
silničního provozu. Na dopravní 
výchovu jsme navázali i návštěvou 
Dne s integrovaným záchranným 
systémem v Pohořelicích.
Žáci naší školy se zúčastnili aktivně 
akce pořádané jednotlivými složky 
IZS - v navozených situacích žáci 
plnili úkoly, na různých stanoviš-
tích byly jednotlivé složky - hasiči, 
Policie ČR, Červený kříž apod. 
5. října byl v tělocvičně naší školy 
program Vesmírný stan. Děti shléd-
ly krátký film o vesmíru, v kopuli 
stanu odpovídaly na otázky a nako-
nec si zahrály na sluneční soustavu. 
Dětem byla přiblížena zákonitost 
vesmíru.
26. října proběhl ve škole projekto-
vý den Sto let naší republiky. Prvo-
republiková atmosféra prostoupila 
celou naší školou, žáci navštívili be-
sedu, kterou vedl pan Veleba a paní 
Hájková, beseda byla velmi krásná.
Tímto bych chtěla oběma podě-
kovat za jejich ochotu. Potom děti 
soutěžily ve vědomostní hře, osla-
va se nám vydařila a žáci si odnesli 
spoustu zážitků a nových poznatků 
z doby před sto lety.
Od listopadu v naší škole je nový 
kroužek Dovedné ruce. Jeho pra-
covní náplní je podporovat a rozví-
jet rukodělné činnosti našich žáků. 
Kroužek je založen na kreativnosti 
a šikovnosti dětí, rozvíjí estetické 
cítění, fantazii, jemnou motoriku a 
zlepšuje koordinaci očí a rukou.
Tímto bych chtěla poděkovat paní 
Effenbergerové Marii, paní Pou-
zové Alžbětě a paní Valáškové za 
ochotu vést tento kroužek.
Dětem se kroužek moc líbí, společ-

né dílo spojuje dospělé i děti a na-
vozuje atmosféru důvěry.
12. listopadu vysadili žáci v Při-
bicích ve spolupráci s OÚ asi 30 
ovocných stromů. Žáci obdrželi ke 
stromkům kůly, chráničku kme-
ne, pan starosta zodpovědně zor-
ganizoval pro naše žáky výsadbu 
ovocných dřevin. Seznámil děti s 
pracovním postupem, s jednotli-
vými stromy a pomohl jim stromky 
zasadit. Nezanedbatelná byla také 
osvětová činnost pedagogů pro 
děti v oblasti celkového zlepšení 
životního prostředí obecně a kon-
krétně ke zlepšení prostředí obce. 
Žáci si vyzkoušeli sázení stromů a 
činnosti s tím související samostat-
ně v praxi a zároveň přitom získali 
vhodné pracovní návyky.
V tento den proběhl večer také du-
chařský lampionový průvod zase 
ve spolupráci s OÚ.
Většina postav byla zahalena v 
maskách, pravá totožnost někte-
rých postav zůstane navždy utaje-
na. Při zahájení každé dítě dostalo 
svítící brýle a náramek, pak prošel 
lampionový průvod obcí, končil u 
sklípku, kde na děti  čekal strážce 
hrobky, a na závěr děti byly pozvá-
ny ke společnému občerstvení.
Adventní dobu jsme zahájili progra-
mem 1. prosince v 16 h - první ad-
ventní sobotu se konalo slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu, v pro-
gramu vystoupily děti z MŠ i ze ZŠ. 
19. prosince v 17 h Vás chceme 
pozvat na vánoční besídku, kte-
rá se uskuteční v místním kostele. 
Doufejme, že koncert bude tak zda-
řilý jako v minulém roce.
Jsme rádi, že tyto tradiční vánoční 
zvyky se u nás ujaly a návštěvnost 
rodičů a prarodičů nás velmi těší.
Závěrem bych za žáky i zaměst-
nance školy chtěla popřát všem do 
příštího roku hlavně hodně zdraví a 
chuti do života.

Mgr. Marcela Mrkvicová, 
ředitelka ZŠ a MŠ
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Co nového v naší mateřské školce?
Mateřská škola navázala spolupráci se slečnou Růženou Kou-
delkovou, která každý měsíc přijíždí za dětmi a má pro ně 
připravené vystoupení s plyšovým žabákem Ferdou a jeho 
mouchami. Mouchy jsou jednotlivé emoce, s kterými jsou 
děti seznamovány formou hrané pohádky s písničkou. Více 
se můžete dozvědět na stránkách www.muzikodrama.cz

V listopadu jsme zažili společné halloweenské odpoledne. 
Akce se účastnily jak děti školky, tak i žáci školy, paní uči-
telky ze školky i školy a v neposlední řadě rodiče.  Některé 
děti přišly v strašidelných převlecích, mnozí rodiče přinesli 
strašidelné občerstvení a všichni měli možnost vyzkoušet si 
tvoření s touto tematikou. Paní učitelka Eva Minaříková dě-
tem malovala pohádkové obličeje. Všichni jsme si zábavné 
odpoledne užili a můžeme se těšit na další akce.
Blíží se advent, a tak jsme se začali připravovat na vystou-
pení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Přes velkou 
nemocnost se děti velice snaží a na vystoupení předvedou, 
co se zvládly naučit. 
Kromě příprav na rozsvěcení vánočního stromu se také 
těšíme na společné adventní tvoření s rodiči. Vyrobíme si 
vánoční dekorace a užijeme si sváteční náladu a atmosféru. 
Do nového roku přejeme všem hodně lásky, zdraví, vlíd-

nosti a úsměvů. A také hodně sil, protože ty budeme všich-
ni potřebovat. Naše nejstarší děti se začnou připravovat k 
zápisu do první třídy – budou mít možnost navštěvovat s 
rodiči edukativně stimulační skupiny, kde se budou připra-
vovat na tento první důležitý krok v jejich životě. I mladší 
děti se učí stále nové věci – spolupráci, komunikaci, toleran-
ci – je toho v životě hodně, co je potřeba se naučit. Proto 
všem popřejme, ať se daří zvládat tyto první krůčky, ať pak 
mají všichni snazší vstup do života školáků.

Radka Friesová, vedoucí učitelka MŠ

Ukázka výcviku psaUkázka výcviku psa

Krásné čarodějniceKrásné čarodějnice

Ukázka resuscitace na fi guríněUkázka resuscitace na fi guríně

 Halloweenské malování na obličej Halloweenské malování na obličej

V policejním autěV policejním autě

Strážce hrobky Strážce hrobky 
ve sklepě u kostelave sklepě u kostela

 Halloweenské občerstvení Halloweenské občerstvení
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Informace z knihovny    
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
úvodem bych vám chtěla popřát příjemné prožití vánoč-
ních svátků a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Dou-
fám, že se Vám vyplní Vaše přání a prožijete závěr roku v 
klidu a pohodě. Pro strávení pohodových chvil si můžete 
přijít půjčit knížku do naší knihovny. V měsíci září byly při-
vezeny nové knihy z výměnného fondu Městské knihovny 
Břeclav a došlo tak k obměně zhruba 300 ks knih. Nabíd-
kou knihovny se můžete  probírat prostřednictvím online 
katalogu, který naleznete na webových stránkách knihov-
ny. Další nové knihy pro vás budu vybírat během měsíce 
ledna, kdy dojde k obohacení knižního fondu, a to díky 
fi nančnímu příspěvku obce. Pokud máte tip na zajímavou 
knihu, která nesmí ve fondu naší knihovny chybět, přijď-
te s tímto požadavkem do knihovny nebo jej napište na 
email knihovnapribice@seznam.cz.

Z dotací Jihomoravského kraje byly do Family Pointu na-
koupeny nové hračky. Jedná se o puzzle, pastelky, kost-
ky a plyšové hračky. A díky místním maminkám je Family 
Point ještě více využit. Od října se tu začal scházet Klub 
maminek pod vedením Kláry Macháčkové. Klub se schází 
každou středu od 9:30 hodin a někdy bývá i s programem. 
Všechny maminky s dětmi od 0 do 3 let jsou srdečně ví-
tány!
V knihovně došlo i k výměně nábytku. Na zakázku byly 
vyrobeny nové regály, jsou tu nové stoly a židle pro čte-
náře, pohodlná pohovka a mnoho dalšího. Nové je i oko-
lí knihovny. Byla dokončena fasáda, postaven přístřešek 
nad vchodovými dveřmi, vydlážděné a upravené stání 
před vchodem. A tomu všemu dominují vysazené ibišky.

Nikola Neubauerová, DiS., 
knihovnice

Nové regály a stolyNové regály a stoly Dětský koutekDětský koutek

MAS Podbrněnsko pomáhá rozvíjet náš region
Možná si po přečtení nadpisu říkáte, 
kdopak to pomáhá rozvíjet náš re-
gion a co za region to je? Tak pěkně 
popořádku. MAS, neboli Místní akční 
skupina, je nezisková organizace, kte-
rá skrze různé dotační projekty po-
máhá školám, podnikatelům, obcím 
a dalším subjektům z venkovského 
regionu fi nancovat jejich projekty. Z 
drtivé většiny plynou peníze z fondů 
Evropské unie, ale přispívá i stát a kraj. 
Jedná se tak o zajímavý zdroj peněz, 
které směřují na moravský venkov. 
Celkově MAS Podbrněnsko, která roz-
děluje peníze pro 35 obcí v území od 
Přibic po Rajhrad, rozdělí přes 100 mi-
liónů korun do roku 2023. 
Naše MASka, jak se organizacím to-
hoto typu také říká, funguje od roku 

2013 a za tu dobu již vyhlásila dotační 
soutěže v osmi tematických kolech 
(výzvách) za víc než 63,2 milionu Kč. 
MASka umožňuje stavět chodníky, 
sociální byty, komunitní centra nebo 
podporuje mateřské a základní ško-
ly. V Přibicích MASka spolupracuje s 
místní školou v projektu Místní akč-
ní plán rozvoje vzdělávání, v rámci 
kterého jsou na škole fi nancovány 
Edukativně stimulační skupiny nebo 
Environmentální kroužek. Projekt fi -
nancuje i kurzy pro učitele. 
Z projektů, které jsou fi nancovány 
přes MASku, dále jmenujme například 
projekty pro podnikatele z Programu 
rozvoje venkova (PRV). Zde se sešly 
projekty od zemědělců na nové stro-
je, ale i třeba o od podnikatelů v ko-

voobrábění, nové stroje pro truhláře 
nebo na zvelebení květinářství. Mož-
nosti jsou různé, stačí být jen připra-
ven a mít projekt v zásobě. Z oblasti 
projektů pro obce jsme připravili vý-
zvu na udržitelnou a bezpečnou do-
pravu s celkovou alokací 13,5 mil. Kč. 
Uspěli všichni žadatelé, kteří díky pro-
středkům z MASky zlepší bezpečnost 
na komunikacích a opraví chodníky 
v obcích. Podpořené projekty jsou z 
obcí: Rebešovice, Rajhradice, Pravlov 
a Branišovice. Druhá výzva v této ob-
lasti směřovala na základní a střední 
školy s celkovou alokací 13,6 mil. Kč. 
Opět uspěli všichni žadatelé, MŠ a ZŠ 
Pohořelice, MŠ a ZŠ Loděnice, ZŠ Žid-
lochovice a ZŠ TGM Rajhrad. Podpoře-
né projekty se týkají investičních akcí 
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do jazykových, přírodovědeckých a 
technických učeben. Třetí výzva cílila 
na podporu infrastruktury do sociál-
ních služeb a sociálního bydlení s alo-
kací ve výši 6,1 mil. Kč. Podpořen byl 
projekt Stavební úpravy budovy TJ 
Loděnice - zřízení tří sociálních bytů v 
obci Loděnice. 
V polovině roku 2017 jsme vyhlásili 
dvě výzvy z operačního programu Za-
městnanost (OP Z) na podporu osob 
pečujících o malé děti a osob vracejí-
cích se na trh práce s alokací ve výši 
1,9 mil. Kč. Zde byl vybrán a podpořen 
jeden projekt: Péče o děti 1. stupně 
základní školy ve správním obvodu 
ORP Židlochovice s rozpočtem více 
než 1,5 mil. Kč. Projekt fi nancuje péči 

o děti mimo školní vyučování, kde se 
nejčastěji jedná o příměstské tábory. 
Na konci dubna roku 2018 byla dále 
ukončena výzva na podporu ambu-
lantních, terénních a vybraných soci-
ální služeb. V této výzvě uspěl projekt 
Charity Rajhrad na rozšíření Mobilní-
ho hospicu za 4 mil. Kč. 
MASka pomáhá prostřednictvím pro-
jektů rozvíjet náš region. Rozvoj regi-
onu není ale jen o poskytování dotací. 
Naše MASka pomáhá i školám, nezis-
kovým organizacím a obcím s dalšími 
aktivitami. Dělá semináře pro pod-
nikatele nebo pro širokou veřejnost 
např. na téma přizpůsobení se suchu. 
Podporujeme projekty v oblasti ži-
votního prostředí, mezi které patří i 

nedávno uskutečněná výsadba stro-
mů v Přibicích ve Svobodném Hájku 
nebo na Výhoně v Židlochovicích. Po-
kud vás naše činnost zaujala a chcete 
se o možných projektech dozvědět 
víc, neváhejte navštívit naše stránky 
www.podbrnensko.cz, kde se dozvíte 
další informace o naší činnosti.  Velmi 
nás těší, že naše činnost je pozitivně 
hodnocena i ze strany českých minis-
terstev a MAS Podbrněnsko je řazena 
k nejúspěšnějším MASkám v republi-
ce, a to i přesto, že její historie je re-
lativně krátká. Podpořené projekty 
za více než 60 milionů korun jsou pro 
nás motivací do dalších let. 

Martin Braun, 
manažer MAS Podbrněnsko

Vyhodnocení MESOH roku 2018
Letošní rok přinesl nemalé změny, na které jsme se museli 
připravit a stávající motivační systém ISNO nahrazujeme 
novým modernějším systémem MESOH („Motivační a evi-
denční systém pro odpadové hospodářství“). 
Zásadní změnu, kterou sebou MESOH přináší, je vyhodno-
covacího období. Letos jsme už třídění vyhodnotili podle 
nového, tj. od 1. října do 30. září. Celkem je v tuto chvíli za-
pojeno se slevou 88 % domácností (pozn. Systém vyhodno-
cuje pouze domácnosti, ve kterých vzniká nějaký odpad). 
Celkem bylo rozdáno 26 124 EKO BODŮ. Zastupitelstvo 
bude schvalovat hodnotu jednoho EKO BODU 5 Kč. Počet 
získaných EKO BODŮ si můžete kontrolovat ve svých odpa-
dových účtech na webu www.mojeodpadky.cz

Nyní budete moci získat více bonusů než dříve. Chceme 
se více zaměřit na prevenci vzniku odpadu. V roce 2019 
by měla být spuštěna například sekce „Může se to hodit“, 
která spadá do nového bonusu za darování. Jde o to, že 

budete moci do svého odpadového účtu nafotit nepo-
třebné věci a darovat je zájemci. Věc, která by skončila 
pravděpodobně v popelnici, dostane šanci na druhý život. 
Dále chceme také zvýhodnit ty, co kompostují apod. Nové 
bonusy budete moci vidět také v odpadových účtech v 
sekci „Hodnocení stanoviště“. 
Co v případě, že jste přihlašovací údaje ztratili? Můžete na-
psat na email stankova@mojeodpadky.cz žádost o nové 
heslo – email musí obsahovat celé jméno a adresu trvalé-
ho pobytu. Pokud jste přístup na web www.mojeodpadky.
cz nikdy neměli, je třeba si zajít pro přihlašovací údaje na 
obecní úřad. Kvůli novému nařízení o ochraně osobních 
údajů GDPR nesmíme zasílat údaje přes email bez proká-
zání totožnosti. 
Děkujeme, že třídíte. 
S pozdravem 

Jana Staňková za tým MOJE ODPADKY

Drobné sakrální památky v katastru obce Přibice
Po krátké přestávce si opět připome-
neme historii těchto staveb. Tento třetí 
díl je zároveň posledním dílem seriálu 
o drobných sakrálních památkách v 
katastru Přibic.
Již na počátku 18. století jsou doložena 
Boží muka sv. Vojtěcha (stavba vedle 
horní autobusové zastávky). Doposud 
jsem nedohledal údaje o počátku její 
výstavby.
Nejvíce záznamů je z  19. století, 

v účtech obce, ve výdajích za opravy. 
Dle popisu z konce 19. století se Boží 
muka skládala z trojhranného sloupu, 
horní část byla rozšířena a ve výklenku 
byl umístěn obraz sv. Vojtěcha. V roce 
1898 obyvatelé obce uspořádali vel-
kou oslavu k  50. výročí korunovace 
císaře Františka Josefa I. a na památku 
této události byly u Boží muky zasaze-
ny tři lípy. V roce 1900 Boží muka na-
hradila kaple sv. Antonína, která byla 

vysvěcena 23. 9. 1900. Dle farní kroniky 
při slavnosti svěcení kaple hrála Vele-
bova kapela, do kaple byla umístěna 
socha sv. Antonína a obraz sv. Vojtěcha 
ze zrušené Boží muky. Kapli postavili 
manželé Antonín a Agáta Sprincovi 
a po nich správu kaple převzali pan 
Václav Koubek, jeho žena Rozálie roz. 
Sprincová a po nich jejich potomci. 
V roce 1921 přibický farář P. František 
Mikan zavedl zvyk uspořádat každý 
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rok procesí ke kapli a v  kostele byla 
umístěna pokladnička na milodary, tzv. 
chléb sv. Antonína, na podporu míst-
ních chudých. Poslední velká oprava 
kaple se uskutečnila v roce 1989, kdy 
štukatérské práce provedl pan Samson 
z Velkých Němčic, malířské práce pan 
Ladislav Koubek a další práce se usku-
tečnily brigádnicky.
Socha sv. Jana Nepomuckého po-
chází  z roku 1768 a její autor je nezná-
mý. Socha je z  pískovce na cihlovém 
podstavci, který je omítnut a ozdoben 
štuky. Socha byla původně umístěna 
na jiném místě a o jejím přestěhování 
je ve farní kronice uvedeno: „V Přibicích 
u kostela jest kamenná socha sv. Jana 
Nepomuckého z  roku 1768 z  jednoho 
kusu pískovce dosti dovedně provedená. 
Až do roku 1848 stála prostřed obce, kde 

stojí nyní obecní dům v roce 1848 vysta-
věný. Odtud byla přenesena na místo bý-
valého hostince blízko kostela roku 1846 
vyhořelého.“
Většina údajů o opravě sochy je 
v  účtech obce, např. v  roce 1882 je 
platba sklenáři Jakubovičovi za zaskle-
ní lucerny u sochy anebo v  roce 1891 
platba Fialovi za zhotovení stoličky 
k soše.  V roce 1927 Hauser ze Židlocho-
vic restauroval sochu, byl také opraven 
její podstavec, zhotovena ohrádka a 
před sochou umístěno klekátko. Dne 3. 
května 1958 byla socha zapsána na se-
znam nemovitých kulturních památek. 
V květnu 1993 sochu opravil restaurátor 
Vavruša a obec získala na opravu dota-
ci od Okresního úřadu Břeclav. V  roce 
2010 založili  Ing. Tomáš Janíček, Marie 
Procházková, František Janíček, Klotyl-

da Macková, Jarmila Hrozínková a Ma-
rie Sovková sdružení, jehož účelem bylo 
zaplatit opravu sochy. Oprava sochy se 
uskutečnila v  roce 2011 a provedla ji 
MgA. Radka Levínská.
Kaple Ke cti a chvále Boží  se začala 
stavět v roce 1935 a jelikož se nachází u 
železniční tratě, daly si tehdejší Česko-
slovenské státní dráhy podmínku, že 
musí být postavena z ohnivzdorného 
materiálu. Staviteli kaple byli manže-
lé Rudolf a Josefa Karpíškovi. Rudolf 
Karpíšek stavbou této kaple splnil slib, 
který si dal během 1. světové války, že 
když se vrátí zdráv z války, tak postaví 
kapli. Karpíšek byl celou 1. světovou 
válku  rakousko-uherským vojákem. 
Kaple je nadále ve vlastnictví potomků  
Rudolfa a Josefy Karpíškových.

František Veleba ml.

Účet za stavbu kaple Ke cti a chvále 
Boží. K této částce je ještě potřeba 
přičíst koupi 10 m2 obecního pozemku 
za 30 Kč a několik úředních poplatků.

Fotografi e ze svěcení kaple Ke cti a chvále Boží v roce 1937

Poděkování za úrodu
I když se už ohlásila zima, vrátíme se krásnému barev-
nému podzimu. V neděli 14. října jsme v kostele svatého 
Jana Křtitele při mši svaté poděkovali za úrodu. Všech-
no, co kdo ze své úrody přinesl, p. Wágnerová a p. Baštá-
nová velmi pěkně upravily a naaranžovaly. V obětním 
průvodu byly neseny dary z našich polí a zahrad: ovoce, 

zelenina, obilí, hrozny vína i víno, med, květiny, koláče a 
chléb. Každý dar má svou specifi ckou prosbu a současně 
i poděkování. Závěrem je P. Jaroslav Sojka požehnal. Ne-
máme jen dary přijímat, ale i obdarovávat, proto jsme se 
po mši podělili o chleba, koláče a víno jsme rozdali.

Velebovi
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Výzdoba pod kazatelnouVýzdoba pod kazatelnou Nazdobený oltářNazdobený oltářDary z našich zahrad a políDary z našich zahrad a polí

Výzdoba u křtitelniceVýzdoba u křtitelnice Detail nazdobeného oltářeDetail nazdobeného oltáře Výzdoba před ambonemVýzdoba před ambonem

Udělení nejvyššího státního - rezortního vyznamenání
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, které se konaly 29. září 2018 na česko - slo-
venském pomezí v areálu slovanského hradiště Pohansko u Břeclavi, převzal náš starosta Ing. Miroslav Eff enberger, Dis 
na návrh ZO ČZS Přibice a US ČZS Břeclav nejvyšší státní - rezortní vyznamenání. Vyznamenání předal panu Eff enberge-
rovi předseda Českého zahrádkářského svazu pan Stanislav Kozlík za přítomnosti vedoucího Slovenské delegace pana 
Eduarda Jakubeka a předsedy Územního sdružení ČZS Břeclav JUDr. Pavla Ruse. Udělení tohoto nejvyššího vyzname-
nání přihlíželi kromě přítomných návštěvníků oslav i naši členové mužského pěveckého sboru Přibičané, kteří na těchto 
oslavách velmi úspěšně vystoupili s pásmem písní a zazpívali i českou a slovenskou hymnu. 

 Člen Republikové rady ČZS v Praze, člen výboru Územního sdružení v Břeclavi a předseda ZO ČZS Přibice    
Ing. Vladimír  Koneček 

Předání ocenění starostoviPředání ocenění starostovi

Ocenění pro starostuOcenění pro starostu
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Výstava k 100. výročí vzniku republiky 
se zaměřením na Přibice
Výstavu jsem připravil s Evou Hájkovou č.p. 389. V pátek  26. říj-
na dopoledne výstavu navštívili žáci místní školy, pro které byla  
připravena  i krátká přednáška. V sobotu a v neděli byla odpo-
ledne výstava přístupná pro všechny, kteří měli zájem dozvědět 
se něco o této době a o osudech přibických mužů, kteří bojovali 
v 1. světové válce. Výstavu nám pomohli nachystat a taky uklidit 
Jarmila Koubková č.p. 181 a moji rodiče Marie a František Vele-
bovi. Tímto bych vám všem za nás poděkoval za velkou návštěv-
nost, která nás překvapila.  
Výstava se mohla uskutečnit jen zásluhou lidí, kteří zapůjčili fo-
tografi e, dokumenty a různé předměty. Tímto bych vás chtěl 
požádat, máte-li fotografi e nebo dokumenty a jiné materiály, 
které mohou být zajímavé pro historii obce, o jejich zapůjčení. 
Po pořízení kopie bych je zase v pořádku vrátil.

František Veleba ml.

Hosté při prohlížení dokumentůHosté při prohlížení dokumentů

Děti ze ZŠ a MŠ Přibice při besedě s paní Evou HájkovouDěti ze ZŠ a MŠ Přibice při besedě s paní Evou Hájkovou

Hosté na výstavěHosté na výstavě

Hosté v sáleHosté v sále
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12. prosince 2018  Česko zpívá koledy v 18:00 hod pod vánočním stromem na place

27. prosince 2018  Žehnání vín v obecním hostinci 

28. prosince 2018  Vánoční koncert DH Šohajka v kostele

6. ledna 2019  Tříkrálová sbírka

Společenská kronika

Životní jubilea:

Lubomír Mikulčický 70
Josef Vybíral  80
Rudolf Major  85
Jan Brychta  80
Jindřich Vondrák 70
Růžena Prokešová 75
Jarmila Schimmerlová 90

Navždy nás opustili:
 
Karel Bílek
Oldřich Láska
Jan Brychta 
Klára Dofková

Narodili se:
 
Jana Šopfová
Jakub Badálek
Tobiáš Němec
Lucie Nováčková

Plánované akce - podzim

Vítání občánků 18.11.2018

Tobiáš Hladil
Valerie Vondráková
Teodor Kinc
Dominik Kolegar
Jakub Šopík
Jana Šopfová

Zlatá svatba Jana a Vlastimil Špačkovi


