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PŘIBICKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení občané, 

největší investiční akce, čistírna odpad-

ních vod, pomalu ale jistě míří do fi nále. 

Po stavební stránce je prakticky hotovo, 

dokončuje se instalace technologických 

částí a čistírna jde do zkušebního provozu.

Během léta budou dokončeny terénní 

úpravy. V  průběhu jara bylo zrealizo-

váno zateplení obecního hostince. Celá 

náves tak díky tomu prokoukla. Ve Sli-

níku se zrealizoval propojovací chodník 

mezi stezkou a místní komunikací. Byly 

osázeny oba ostrůvky na hlavní silnici 

při výjezdu z  obce a upravena předza-

hrádka před obecním úřadem. Zároveň 

byly instalovány cedule a vývěsky před 

obecním úřadem, které byly dříve umís-

těny na obecním hostinci. Obec nyní 

díky získané, více než milionové, dotaci 

zaměstnává 9 lidí na veřejně prospěšné 

práce. Pomáhají při sečení a pletí trávy, 

zalévání květin, zametání, různé údržbě 

a opravách obecního majetku a veřejné 

zeleně. Kromě dotace na veřejně pro-

spěšné práce požádala obec během jara 

o dotaci na dětské hřiště nad knihovnou, 

tato bohužel akceptována nebyla. Zato 

žádost o dotaci cca 1 mil Kč na 

dětské hřiště v  přírodním stylu 

ve školní zahradě byla úspěšně 

akceptována a nové hřiště se 

zrealizuje na podzim. Zároveň 

Slovo z radnice bylo požádáno o dotaci přes milion korun 

na nový systém třídění odpadů v  obci, 

který komplexně řeší odpadové hospo-

dářství. Pozitivní zprávou je, že Přibice 

byly mezi malým procentem obcí, jejichž 

žádost byla rovněž úspěšně akceptována. 

Další dobrou zprávou je, že se kvapem 

blíží hody. Stárci už týdny nacvičují po-

chod, vyrábí ozdoby. Nezapomeňte proto 

místní mládež podpořit svou účastí při 

udržování této krásné tradice.

Váš starosta Miroslav Eff enberger
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Co právě řešíme?
Nové chodníky

Obec má již vydané územní rozhodnutí na stavbu chodníku po-

dél hlavní ulice, a to od domu paní Rujzlové u obecního úřadu 

až po dům po panu Ferbyovi u bytovek. Vedení obce si nechalo 

od odborných fi rem tuto stavbu nacenit. Částka za realizaci to-

hoto chodníku by přesáhla 2 mil. Kč a z  fi nančních důvodů by 

stavba musela být rozdělena do 2-3 let. Proto bylo rozhodnuto, 

že se celá stavba provede zaměstnanci obce prakticky svépomo-

cí v průběhu léta. Úspora fi nančních prostředků bude výrazná, 

podobně jako se to již potvrdilo u vydláždění dvora obecního 

hostince. Předstupněm této akce byla výměna starých železných 

vodovodních přípojek za nové plastové. Levá strana hlavní ulice 

je již kompletně vyměněna. Podél nově budovaného chodníku 

bude ještě uložena chránička na budoucí optický kabel. Domác-

nosti v  této ulici budou mít následně možnost pevného, velmi 

rychlého připojení k internetu.  Dlažba a obrubníky jsou již při-

praveny a v nejbližších dnech zahájíme stavbu směrem od domu 

paní Rujzlové. Akce bude rozdělena na několik zhruba stometro-

vých úseků tak, aby byly domy nepřístupné ze silnice co možná 

nejkratší dobu. Po vybudování části chodníku bude postupně 

rozebírán starý chodník místní mládeží. Stará dlažba bude na-

bídnuta k  odprodeji za 3 Kč/kus. Výtěžek akce bude použit na 

fi nancování vybavení posilovny a pro zajištění nového elektro-

nického systému nutného pro naše fotbalisty.

Oprava silnic ve Sliníku

V  průběhu května proběhlo výběrové řízení na opravu míst-

ní komunikace části Sliníku. Nejlevnější nabídku podala fi rma 

Swietelsky za 847 000,- Kč vč. DPH. Realizace oprav propadlin 

a nový asfaltový povrch provede vybraná fi rma koncem září 

a v říjnu 2015.

Zateplení obecního hostince

Práce na zateplení obecního hostince byly dokončeny. Budova 

byla zateplena šestnácticentimetrovým polystyrenem po obvo-

du a dvaceticentimetrovou vrstvou zateplovací vaty na stropu. 

Spolu s novými izolačními okny a dveřmi by v budoucnu měla 

tato opatření zajistit výraznou úsporu na vytápění této budovy. 

Nová fasáda dala celkově prokouknout celé návsi. Stavbu pro-

váděla fi rma TOMIreko s.r.o. z  Třebíče a celková částka včetně 

projekčních, administrátorských a dozorových prací činila s DPH 

2 058 000 Kč. Z toho dotace pokryla 1 115 000 Kč.

Nová fasáda na klubu seniorů

V souvislosti se zateplením hostince vedení obce rozhodlo zre-

konstruovat i navazující objekt klubu seniorů. Došlo k  výměně 

dveří a oken ze dvora i z ulice. Fasáda byla provedena ve stejném 

stylu jako u vedlejšího hostince. Akci provedla fi rma TOMIreko 

s.r.o. z Třebíče za cenu 86 tisíc Kč.

Čistírna odpadních vod

Stavební práce na nové čistírně odpadních vod jsou prakticky ho-

tové. Dokončují se instalace technologické části. Čistírna vstupu-

je do zkušebního provozu, vyřizují se postupně veškerá potřebná 

povolení, revize a spousta dalších nutných dokumentů. Jedná se 

o velmi náročnou administrativu, a to jak časově, tak i odborně. 

Obci sice s  dokumentací pomáhá specializovaná fi rma, nicmé-

ně si po dokončení celé akce určitě oddechneme. Do konce léta 

bude snad celé okolí areálu ČOV a hřiště již upraveno. 

Cyklostezka

Díky dobrému počasí se doba 

výstavby cyklostezky do Vra-

novic zkrátila. Finální asfal-

tový povrch by měl být po-

kládán v tomto týdnu. První 

cyklisté a bruslaři ji mohou 

již v  nejbližších dnech začít 

naplno využívat. Cyklostez-

ka je sice dimenzována pro-

jekčně na zátěž 100 těžkých 

aut denně, ale průjezd po ní 

bude povolen pouze majite-

lům a uživatelům přilehlých 

pozemků. Naši občané bu-

dou mít konečně možnost 

jezdit bezpečně na kole do Vranovic.

Změny v systému svozu odpadů (Inteligent-

ní svoz a nakládání s odpady „ISNO“)

Vedení obce požádalo o dotaci na nově zamýšlený systém svozu 

odpadu v Přibicích. Pozitivní zprávou je, že Přibice byly mezi cca 

30% obcemi, jejichž žádost byla rovněž úspěšně akceptována. 

Minulý týden bylo zrealizováno výběrové řízení na veřejnou 

zakázku – Svoz odpadů v obci. Jméno fi rmy, která bude v bu-

doucnu zabezpečovat svoz odpadů v Přibicích v době uzávěrky 

zpravodaje, ještě nebylo známo. Nový systém třídění a svozu 

odpadů v naší obci zahájíme pravděpodobně na podzim, jakmile 

se vyřídí všechny potřebné administrativní práce k  dotaci, vý-
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běrové řízení na dodavatele popelnic, kontejnerů a kompostérů 

a podobně. Všem občanům obecní úřad děkuje za poctivé vy-

plnění dotazníku k  tomuto systému. Podle tohoto dotazníku 

budou následně rozdávány nádoby na třídění odpadu do jed-

notlivých domácností. O podrobnostech nového systému bude 

obecní úřad včas informovat. Přibice pak budou mít moderní 

ekologický a ekonomický systém svozu odpadů. 

Informace k platbám obecních poplatků

Výše poplatků zůstává nezměněna. Platby prostřednictvím SIPO 

byly z  důvodu častých nesrovnalostí, nejasností a prodlevami 

v toku informací na doporučení auditorů a kontroly z Jihomorav-

ského kraje, zrušeny. Poplatky na rok 2015 (svoz odpadu, stočné, 

poplatek za psa, nájem pozemku) můžete hradit na pokladně 

obecního úřadu nebo bankovním převodem č. 4060026614/6800 

(variabilní symbol číslo domu) nebo složenkou.

Splatnost poplatků:

svoz TKO 2015 .............................................. do konce roku 2015

stočné 2015.................................................. do konce roku 2015

(stočné za 2. pololetí 2014- SIPO ...........................  do 31.3.2015

poplatek za psa za rok 2015  .................................  do 31.3.2015

nájmy pozemků  ......................................................  dle smlouvy

Přehled období, za které bylo hrazeno stočné ve vztahu 

k datu úhrady:

období   splatnost  zaplaceno v SIPO

2. pololetí 2012  12/2012   duben 2013

1. pololetí 2013   6/2013  srpen 2013

2. pololetí 2013   12/2013  únor 2014

1. pololetí 2014   6/2014  srpen 2014

2. pololetí 2014   12/2014  leden 2015

1. a 2. pololetí 2015 lze zaplatit až do konce roku 2015, doporu-

čujeme si ale platby rozložit v průběhu roku. Dle sdělení auditorů 

je potřeba, aby poplatky za aktuální rok byly hrazeny v tomtéž 

roce. Obec ze stočného musí správně odvádět DPH fi nančnímu 

úřadu také v roce, kterého se poplatková povinnost týká, nikoli 

až následně. Nesrovnalosti v odvodech DPH za rok 2014 vyrov-

nala obec zvýšeným odvodem již počátkem roku 2015. V  sou-

časné době provádí obec kompletní rekonstrukci pohledávek 

a postupně se odstraňují rozsáhlé nesrovnalosti zjištěné audi-

tem pohledávek zveřejněným na webových stránkách. 

V  podzimních měsících by chtěl obecní úřad obeslat všechny 

domácnosti s  přehledem předpisů a úhrad poplatků, případně 

nedoplatků tak, aby bylo odstraněno s Vaší spoluprací co nejvíce 

nesrovnalostí do konce roku.

Mapový portál

Na obecních webových stránkách se nachází nově aktualizovaný 

mapový portál. Najdete jej na vlevo dole na titulní straně. V ma-

povém portálu najdete kromě označení pozemkových parcel, 

také uložení inženýrských sítí jako je kanalizace, vodovod, ply-

novod a podobně.

Nová dlažba na dvoře obecního hostince

Po zateplení a nové fasádě nechalo vedení obce nacenit od 

stavebních fi rem pokládku dlažby na dvoře obecního hostince. 

Cenové nabídky se pohybovaly od 450 000 Kč bez DPH. Protože 

obec takovéto fi nanční prostředky v rozpočtu neměla, provedli 

se práce vlastními silami. Starý asfalt se vytrhal, navezl se štěrk, 

který ve dvou vrstvách zhutnil sedmnáctitunový parní válec. 

Bylo položeno více než 300 m2 zámkové dlažby a navíc oproti 

cenovým nabídkám fi rem byla kolem celé terasy vystavěna ze 

štípaných tvárnic okrasná zídka. V místech, kde dříve stával gril, 

bylo vyvezeno 6 vleček odpadu a na vzniklém prostoru bylo vy-

tvořeno ze štípaných tvárnic prostorné podium pro kapely. Pod 

novou dlažbou bylo umístěno odvodnění podstatné části střech 

a dvora. Díky využití vlastních sil jsme konečnou cenu i přes 

spoustu víceprací oproti původnímu rozpočtu srazili vč. DPH na 

konečných cca 130 tisíc Kč. 

Změna Územního plánu obce

Zastupitelstvo bude v blízké době řešit změnu územního plánu. 

Bude potřeba vyčlenit prostory pro sběrný dvůr, bydlení pro se-

niory, spolkový dům, obchvat obce, případně zajištění prostor 

pro výstavbu vinných sklepů v  souladu se žádostmi občanů 

a podobně. Žádáme občany, aby své náměty na možné úpravy 

územního plánu zaslali na obecní úřad.

Miroslav Eff enberger, starosta obce
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41/5/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatel-

kou 5. zasedání zastupitelstva obce Přibice Ing. Romanu 

Klívarovou, ověřovateli zápisu pana Jiřího Netolického 

a Jiřího Prokeše.

42/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje program rozvoje obce.

43/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 14204123 

o poskytnutí podpory ze státního fondu životního 

prostřední ČR a rozhodnutí o poskytnutí dotace EDS 

115D222005624 v celkové částce dotace 1 239 335,- Kč 

na zateplení obecního hostince.

44/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zateplení a výměnu 

oken a dveří včetně nové fasády v klubu seniorů.

45/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutí 

dotace pro následující subjekty:

 TJ Přibice v částce 100 000,-Kč

 Farnost Přibice v částce 150 000,-Kč

 Český zahrádkářský svaz Přibice v částce 45 000,-Kč

 Dům dětí a mládeže Pohořelice v částce2 000,-Kč

 Včelaři v částce 5 000,-Kč

46/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje ukončit dosavadní 

pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti 

a to k nejbližšímu možnému datu v souladu s dosavadní-

mi smluvními podmínkami a následně uzavřít pojistnou 

smlouvu pojištění majetku a odpovědnosti dle uvedené 

nabídky s pojišťovnou GENERALI za cenu 48 471,-Kč /ročně. 

47/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ 

a MŠ Přibice za rok 2014.

48/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodář-

ského výsledku ZŠ a MŠ Přibice za rok 2014 v celkové 

částce 210 398,69 Kč následovně: 20 000,- Kč do fondu 

odměn a částku 190 398,69 do rezervního fondu.

49/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje převod částky 

388 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 

ZŠ a MŠ Přibice. 

50/5/2015 Zastupitelstvo obce ukládá příspěvkové organizaci 

ZŠ a MŠ Přibice odvod fi nanční částky 738 000,- Kč do 

rozpočtu obce.

51/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce 

Přibice za rok 2014.

52/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběro-

vého řízení na realizaci dětského hřiště nad knihovnou 

a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 

f. František Smitka, dětská hřiště za cenu 614 922,- vč. DPH.

53/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nemovitostí 

v k. ú. Přibice a to pozemků p. č. St. 3; St. 224/1, 1540 

a 2835 a stavbami na nich postavených a to od UZSVM 

v částce 1 500 000,- Kč.

54/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části 

pozemku p.č. PK 2656 v k.ú. Přibice.

55/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje po-

zemku p. č.1712/133 o výměře 10m2 v k.ú. Přibice.

56/5/2015 Zastupitelstvo obce NEschvaluje záměr prodeje po-

zemku p. č.1712/12 v k. ú. Přibice.

Přehled usnesení z 5. a 6. zastupitelstva obce Přibice
57/5/2015 Zastupitelstvo obce NEschvaluje záměr prodeje po-

zemku p. č.1712/12 v k. ú. Přibice.

58/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 

č. 1/2015.

59/5/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu fi nanč-

ního výboru.

60/5/2015 Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu Přibice 

provést rekonstrukci pohledávek za rok 2014 včetně vy-

pořádání nesrovnalostí a to v termínu do 30. 9. 2015.

61/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program jed-

nání zastupitelstva.

62/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou 

6. zasedání zastupitelstva obce Přibice Renatu Valáško-

vou. 

63/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice určuje ověřovateli zápisu 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přibice paní Irenu Dole-

žalovou a paní Mgr. Marii Bednářovou. 

64/6/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-

vě o dílo s fi rmou TOMIREKO na zateplení budovy obecní-

ho hostince č. p. 92 v Přibicích.

65/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice ruší usnesení o změ-

ně katastrálních hranic mezi katastry Ivaň a Přibice 

č. 321/28/2014 a 355/31/2014 .

66/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výbě-

rového řízení na dodávku betonových výrobků – dlažby 

a obrubníků. Dodávka uvedeného zboží nebude na zákla-

dě kupní smlouvy ale přímo formou akceptování uvedené 

nabídky. 

67/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Nová Morava z.s. za 

účelem uložení optického kabelu do obecního pozemku 

podél budovaného chodníku.

68/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výbě-

rového řízení na akci Silnice Sliník. Zastupitelstvo schva-

luje uzavření smlouvy o dílo s vítěznou fi rmou Swietelsky 

za cenu 847 000,-Vč. DPH.

69/6/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 

p. č. 2656/2 v k. ú. Přibice o výměře 356 m2 manželům Sy-

nek Luboš a Marcela, 691 24 Přibice 346 za cenu 100,-Kč/m2 

a pozemku p. č. 2656/3 v k. ú. Přibice o výměře 60m2 ku-

pující: Frýz Petr PhDr., Štouračova 901/4, Brno za cenu 

100,-Kč/m2. Cena byla stanovena s ohledem na složitou 

právní situaci uvedeného pozemku.

70/6/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 

p. č.1712/133 o výměře 10m2 v k.ú. Přibice za cenu 

100,- Kč/m2 pro kupujícího Ing. Vladimír Koneček, Přibice 177.

71/6/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje čás-

ti pozemku p. č. 1712/26 v k. ú. Přibice pod garáží 

MUDr. Maruniaka. Žadatel si provede na své náklady za-

měření pozemku.

72/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu 

č. 1030023014/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene.



www.pribice.cz

ČÍSLO 11 5

73/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prode-

je pozemků nebo jejich částí 1132/7, 1536/1 a 2197/4. 

Žadatelé si na své náklady nechají provést geometrický 

plán.

74/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr směny 

části obecního pozemku p. č. 1666 v k.ú. Přibice.

75/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice NEschvaluje záměr pro-

deje části obecního pozemku p. č. 1664/5 v k.ú. Přibice. 

76/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje čás-

tí obecních pozemků p. č. 2199/7, 2199/1 a 1644/2 za cenu 

800,-Kč/m2 v k. ú. Přibice. Kupující si na vlastní náklady nechá 

zpracovat geometrický plán pro rozdělení pozemků.

77/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice NEschvaluje záměr pro-

deje části obecního pozemku p. č. 1665/3 v k. ú. Přibice.

78/6/2015 Zastupitelstvo obce Přibice ruší usnesení 

č. 53/5/2015 o pořízení nemovitostí od UZSVM a Zastu-

pitelstvo obce Přibice schvaluje podání nabídky do vý-

běrového řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových Číslo: BBV/17/2015 na Prodávaný majetek 

•stavební parcela číslo: 3, o výměře 646 m2, zastavěná 

plocha a nádvoří, součástí je stavba: Přibice, č. p. 53, 

rod. Dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3; •stavební 

parcela číslo: 224/1, o výměře 129 m2, zastavěná plocha 

a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav. stavba 

stojí na pozemku p.č.: St. 224/1;

 •pozemková parcela číslo: 1540, o výměře 1819 m2, za-

hrada, zemědělský půdní fond; •pozemková parcela číslo: 

2835, o výměře 46 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 

Přibice, obec Přibice, vedené u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov 

a zapsané na LV č. 60000. Nabídka obce Přibice za výše 

uvedený majetek činí 1 652 000,- Kč. 

79/6/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 

č. 2/2015.

Založení mužáckého sboru Přibičané

Zveme Vás na krojované hody

Pod tímto názvem byl založen mužácký 

sbor v  Přibicích. Když vzniká nová věc, 

stojí to hodně námahy a trpělivosti. Ve 

dnech 1. - 3. 4. 2015 předal Ing. Vác-

lav Procházka st. 12 pozvánek na první 

zkoušku, která se konala 7.4.2015 v sále 

katolického domu. Na čtvrté zkoušce 28. 

4. 2015 se již stabilizoval soubor, který 

má 14 členů. Láska k  lidovým písním a 

tradicím je společným zájmem tohoto 

Tradiční krojované hody se uskuteční v sobotu 27. června od 

20:00 a v neděli 28. června od 17:00 hodin. Můžete se těšit 

na bohatý program po celý hodový víkend. 

V  sobotu 11. dubna letošní stárci sbírali po obci železný šrot. 

Všem, kteří přispěli, zejména těžšími kousky, bychom rádi po-

děkovali. Zároveň děkujeme i stárkům a panu Kuchyňkovi, díky 

nimž se nasbíralo železa celkem za 19 200,-Kč. Vybraná částka 

pokryje část nákladů na kroje zejména pro děti. 

Samotné hody budou zahájeny slavnostním zvaním s  kapelou 

a koňským povozem se sklepníky po celé obci. Stárci zazvoní 

u každého domu a osobně Vás pozvou na zábavu. Na oplátku za 

Váš příspěvek obdržíte hodový krušpánek a dostanete zavdat 

stárkovského vína. 

Sobotní večer bude plný pravé krojované zábavy, začne ve 

20 hodin slavnostním nástupem krojovaných dětí a stárků. Můžete 

se těšit na vybraná sóla, bohatou tombolu, a také se letos do-

čkáte půlnočního překvapení v podání přibických stárků.

Hodová neděle začne mší svatou v  kostele. Odpoledne opět 

propukne hodová zábava, avšak dříve než v minulých letech 

souboru. Chceme navázat na tradice, kdy 

se zpívalo na hodech, zábavách, vino-

braních a rozšiřovat lidové písně v Přibi-

cích na koštech vín, svěcení vín a hlavně 

na hodech a veřejných akcích.

Členy souboru jsou Eff enberger Jaroslav, 

Vybíral Jan, Ing. Procházka Václav st., 

Špaček Vlastimil, Ing. Koneček Vladimír, 

Valášek Václav, Gaga Michal, Prokeš Jaro-

slav, Ing. Václav Procházka ml., Ing. Eff en-

a částečně s odlišným programem. Od 17 hodin vystoupí 

postupně krojované děti z  místní školy, dětská cimbá-

lová kapela Šatava a svou absolutní premiéru bude mít 

mužácký soubor Přibičané. Večer od 19 hodin zahrají opět 

Ištvánci ze Šardic. 

Příprava na letošní hody zabrala stárkům několik měsíců, a proto 

budeme velmi rádi za Vaši účast.

Simona Strouhalová, Dan Nguyen

berger Miroslav, Páviš Kamil, Rech Pavel, 

Valášek František, Netolický Jiří.

Celé generace před námi vkládaly své ra-

dosti, starosti, lásku k rodné hroudě pře-

devším do písní.

S písničkou každý hned pookřívá.   

Dovoluji si jménem všech mužáků podě-

kovat za podporu v rodinách a také všem, 

kteří nám mohou jakkoliv pomoci materi-

álně nebo fi nančně.

Ing. Václav Procházka, 

vedoucí mužáckého souboru
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Novinky ze školy a školky
Vážení rodiče, prarodiče i přátelé školy.

Uběhl pomalu další školní rok a zase přemýšlím nad tím, co no-

vého Vám, čtenářům obecního zpravodaje, napsat a přitom se 

neopakovat. Je toho dost, co jsme během roku absolvovali, co 

vše jsme dokázali. Jako obvykle byl rok hektický a kromě pra-

videlného vyučování stíháme jednu akci za druhou. Zorgani-

zovali jsme a uspořádali: plavecký výcvik MŠ i ZŠ, karneval, 

Den matek, výlet do Prahy, jarní tvoření ve škole, školní kolo 

v recitaci, školní kolo v pěvecké soutěži, ekologický rok - chrá-

nění přírody, Den Země, rychlosběr víček, výlet do planetária, 

výchovný koncert- Hv, cyklistické soutěže, dopravní soutěže, 

čarodějnické odpoledne, pilotní a celorepublikové testování 

žáků 3. a 5. ročníku.

Poslední měsíc školního roku bude také obdobím ukončení 

celoročních aktivit, bude ve znamení výletů, soutěží, pobytu 

na vodě. Jednou z  akcí bude atletická olympiáda školy, dru-

hou akcí komponovaný program-Zdravý pohyb na vodě - místo 

konání - přírodní park Niva Jihlavy - úsek Dolní Kounice - po-

skytneme výuku vodáckých aktivit a základy bezpečnosti 

při plavání. Vodácký kurz bude doplněn nácvikem záchrany 

tonoucího. Celý dvoudenní program mají děti zdarma.

V měsíci květnu jsme navštívili vojenský prostor ve Vyško-

vě. Za tuto akci chceme poděkovat panu Mandákovi. Děti se 

zde seznámily s vojenskou technikou a se životem vojáka.

Dále pojedeme na výlet do Lednice. Navštívíme krásný zá-

mek a park. 

Konec školního roku bude ve znamení hodnocení celoročních 

úspěchů školy, kterých žáci dosáhli v různých soutěžích. V pě-

vecké soutěži vyhrála školní kolo Julie Strouhalová, Zdeněk 

Venka, Anežka Motyčáková, Anežka Čábelková. Recitační 

soutěž vyhrál Daniel Ko-

ška a Klárka Hájková. Na 

plaveckých závodech se 

nejlépe umístil Karel Krato-

chvíl, vědomostní soutě-

že vyhrála Klára Smolíková. 

V  dopravní soutěži se na 

1. místech umístili Daniel 

Friedrich, Veronika Čábelko-

vá, Tomáš Skoupý, Markéta 

Baštánová, Jakub Valášek.

Za velký úspěch považuje naše škola přijetí 3 dětí na více-

letá gymnázia - v letošním roce byl velký zájem dětí o tuto 

školu a mnoho dětí z různých škol vůbec neuspělo. Jde o žáky 

5. ročníku - Marii Procházkovou, Klárku Smolíkovou a Daniela 

Friedricha. V našem 5. ročníku máme pouze 8 dětí a z toho se 

tři dostaly na gymnázium. Blahopřeji a přeji dětem, ať se jim 

daří na nové škole.

Celosvětový den Země připadl na 22. 4. 2015. Děti z  naší ZŠ 

se celý duben věnovaly akcím zaměřeným na životní prostředí. 

22. 4. jsme se s  dětmi vydali na přírodovědnou vycházku 

do okolí Přibic. Díky paní Friesové jsme zjistili mnoho zajíma-

vostí, které obohatily naše znalosti. Poznali jsme, jaké krásné 

okolí mají Přibice. Po osvěžení na nás čekal krásný výhled do 

krajiny. Děti během cesty plnily obtížné úkoly ze zdravovědy 

a na závěr výletu hledaly ukrytý poklad.

Nejlepší zpěvačka školy Nejlepší zpěvačka školy 

– Anežka Motyčáková– Anežka Motyčáková

Nejlepší recitátoři školy – Daniel Koška, Klára Hájková, Nejlepší recitátoři školy – Daniel Koška, Klára Hájková, 

Karel KratochvílKarel Kratochvíl
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Jednou z velmi vydařených akcí byla návštěva Prahy. Žáci 

4. a 5. ročníku 29. 4. s  paní učitelkou Jochlíkovou a Mrkvi-

covou navštívili naše hlavní město. Pro děti to byl opravdu 

obrovský zážitek. Navštívily Václavské náměstí, Karlův most, 

podívaly se na Orloj, odpoledne nás čekal Pražský hrad a ka-

tedrála sv. Víta. Měli jsme zde šikovnou průvodkyni, která 

nás zavedla i do prostor, kde se normálně neprovádí. Cesta 

Zlatou uličkou byla velmi obtížná, jelikož zde bylo mnoho tu-

ristů, ale naše děti se nám neztratily - musíme je pochválit. 

Doufám, že děti znalosti z Prahy využijí ve Vlastivědě.

Ve vaší vesnici 30. dubna vzplanula hranice, opékaly se buř-

tíky, náladu nepokazilo ani počasí. Tradice pálení čaroděj-

nic je poměrně dlouhá a známá i v  mnoha evropských ze-

mích. Na hranici děti upálily figurínu čarodějnice, byly pro ně 

připraveny hry na hřišti, program začal průvodem čarodějnic 

ze školy. Akci pořádal obecní úřad spolu se ZŠ.

Již čtvrtým rokem se konala besídka ke Dni matek v sále 

obecního hostince. Tentokrát ve stylu country. Nejprve vy-

stoupily děti z  MŠ a pak žáci ZŠ.  O hezký kulturní zážitek 

a příjemně strávené nedělní odpoledne se postaralo 70 dětí, 

ve věku od 4 do 11 let. Na závěr pan starosta obce Ing. Effen-

berger poděkoval všem účinkujícím a organizátorům, kteří 

od publika sklidili velký potlesk a obdiv. Velký dík patří uči-

telkám a panu učiteli, kteří se na realizaci této podařené akce 

podíleli.

Dále v naší škole proběhly zápisy do MŠ i do ZŠ. Do MŠ bylo 

přijato 7 dětí a v září nasadí aktovku 12 dětí z mateř-

ské školy. Tyto děti splnily kompetence školního vzdělávací-

ho programu předškolního vzdělávání. Většina z nich prošla 

přípravným kurzem do 1. třídy- edukativně- stimulační sku-

piny, kde rozvíjely svoje schopnosti, vědomosti a dovednosti. 

Během tříletého období zvládly děti plno školních akcí, sou-

těží, prožitkových aktivit. My jim budeme fandit, aby učení 

nebylo mučení, ale i zábavou a pochopením.

Škola každým rokem spolupracuje s Domáčkem Pohořeli-

ce, společně se podílíme na řadě akcí. O prázdninách společ-

ně plánujeme týdenní příměstský tábor u nás ve škole, dále 

třídenní pobyt hráčů florbalu.

Stále se prohlubuje i spolupráce s pedagogicko-psycholo-

gickou poradnou s  okolními školami jako jsou Vranovice, 

Uherčice a Ivaň.

Úspěšně se rozvíjí spolupráce s  Místní knihovnou, která 

zorganizovala pro naše děti besedy a literární soutěže. Tím 

patří poděkování paní Hájkové.

Naše škola nabízí mnoho kroužků - florbal, šikovné ruce, 

sportovní kroužek, keramické kroužky, dyslektické kroužky, 

bojové umění, flétnu apod.

Během posledních let jsme se zapojili do mnoha projektů 

z EU. Díky těmto penězům jsme vybavili počítačovou učeb-

nu, koupili dataprojektor, máme novou aparaturu, každá uči-

telka ZŠ svůj tablet apod., vzděláváme se, jezdíme na různá 

školení. Pro školu to znamená velký finanční přínos a tím 

šetříme prostředky, které nám dává obecní úřad. Proto jsme 

v  posledních letech ušetřili mnoho prostředků, které jsme 

převedli do rezervního fondu. V  měsíci květnu jsem podala 

2 nové projekty, první se nazývá Vzdělávání pro konkurence-

schopnost- jde o zavedení čtenářských dílen do vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura, dále o zahraniční jazykové 

kurzy pro učitele, zahraničně jazykové vzdělávací pobyty pro 

žáky. Žádáme o částku 728 764 Kč. Druhým projektem žádám 

zhruba o 80 000 Kč na rozvoj enviromentální výchovy v naší 

škole. Jde o nákup pomůcek do přírodopisu, vlastivědy- např. 

mikroskopy, naučné pomůcky apod. Jde o projekty financo-

vané EU.

V oblasti materiálně- technického zabezpečení výuky se nám 

opět podařilo doplnit školu novými lavicemi a židlemi. 

Během prázdnin proběhlo vymalování tříd. Všechny opravy 

byly financovány z prostředků zřizovatele, tedy obce Přibice. 

V  závěru mého zamyšlení mi dovolte, abych všem čtená-

řům tohoto zpravodaje, Vám rodičům i Vašim dětem popřála 

krásné letní prázdniny, hodně zdravíčka, štěstí a pracovních 

úspěchů i nadále.

Mgr. Marcela Mrkvicová, ředitelka školy

Výlet 4. a 5. ročníku do PrahyVýlet 4. a 5. ročníku do Prahy

Výlet 4. a 5. ročníku do PrahyVýlet 4. a 5. ročníku do Prahy
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Jarní aktivity v mateřské škole
1. dubna 2015 si děti rozšířily obzory v oblasti poznání hvězd 

a nejznámějších souhvězdí prostřednictvím mobilního plane-

tária.

V MŠ nechybělo ani každoroční jarní tvoření. Dne 24. března 

2015 si rodiče s dětmi mohli vytvořit řadu jarních dekorací a ve-

likonočních výrobků. 

Pro maminky k svátku si děti spolu s paní učitelkami připravily 

5. května 2015 besídku, na které se tančilo, zpívalo i recitovalo.

Michaela Tesařová, učitelka v mateřské škole

Knihoměr a Noc s Andersenem
Třetího ročníku nocování v  knihovně se 

zúčastnilo 29 dětí. Na návštěvu přišel 

spisovatel Jack London (Lenka Truxová), 

při kytaře si nocležníci mohli zazpívat 

s  paní učitelkou Marcelou Větrovskou. 

Úspěch sklidila i noční hra se svíčkami 

po vesnici. Největší radost udělala hra 

Čokoláda, kdy soutěžící museli zdolat 

čokoládu za pomoci vidličky, nože, če-

pice, zimních rukavic a lyžařských brýlí. 

Večerní předčítání pohádek přešlo s při-

bývajícím časem až na hororové čtení. 

Noc byla krátká, když poslední vytrvalci 

usínali, druzí už pomalu vstávali. Po sní-

dani a malém vyrábění jsme se zase na 

rok s  panem Andersenem rozloučili. Za 

pomoc s  přípravou děkuji také rodině 

Píckové, paní Klívarové a paní Doležalo-

vé.

V  rámci března, měsíce čtenářů, si děti 

mohly zasoutěžit ve hře Knihoměr. Kaž-

dá vypůjčená kniha byla změřena speci-

álním knihovnickým měřidlem. Vítězem 

se stal Martin Aujezdský, který si půjčil 

a snad i přečetl 160 cm knih, druhé místo 

obdržela Nikola Friedrichová a bronz 

získala Pavla Uchytilová.

Od poloviny května jsou čtenářům 

v  knihovně k  dispozici nové knihy z  vý-

měnného fondu z Břeclavi. 

Z  příspěvku obce byly zakoupeny tyto 

dětské knihy: Medovníček na cestách, 

Bukvínkova dobrodružství, Stra-

šidelná škola, Policejní pohádky, 

Vašek Prášek Mydlinka, Dášeňka 

a Pumprlík, Kouzelní poníci, Panen-

ka Šuplenka a panáček Kopíráček.

V době letních prázdnin bude knihovna 

uzavřena od 27. července do 3. srp-

na. Od 6. srpna bude opět běžný provoz. 

Podle zájmu čtenářů můžeme v  srpnu 

uspořádat táborák s  opékáním špekáč-

ků. Přeji Vám hezké léto a dětem kouzel-

né prázdniny!

Eva Hájková, 

knihovnice

ý
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Průběžné hodnocení jarní části fotbalové sezóny

Víceúčelové hřiště

Po náročném podzimním kole nás čekala pauza a příprava. Do 

jarní části vstoupilo A mužstvo tou správnou nohou. Vedení 

se navíc povedlo získat dvě nové posily. Dneska z toho máme 

krásné 4 místo, za což můžeme poděkovat panu Minaříkovi 

a jeho klukům a přejeme mnoho úspěchů do dalších zápasů. 

B tým začal sezonu slibně. Derby nad Velkým Dvorem vyhrál. 

Vzápětí však přišlo zklamání v podobě derby s Pohořelicemi 

B. Od té doby se mužstvo střelecky trápí, což pramení hlavně 

z netrénování. 

Nesmíme zapomínat na ty naše nejmladší. 

Máme tu přípravku, kterou musel Tomáš 

Bednář bohužel zanechat kvůli studiu, 

a nyní jsem trenérem já. Přípravka 

odehrává tuto část sezony na 

hřišti ve Vranovicích. 

Místo toho jste mohli 

od jarní sezóny na našem 

hřišti vidět žactvo pod 

vedením Vlastimila Tučka. 

Těm se daří - střídavě oblačno.   

Víceúčelové hřiště v  Přibicích tu již máme šestým rokem. Je 

určeno ke sportovním aktivitám jako jsou fotbal, nohejbal, tenis, 

volejbal, basketbal.

Jeho provozovatelem je TJ Přibice. Pronajmout si ho můžete na 

webových stránkách http://hristepribice.webnode.cz/nebo po 

telefonické domluvě na čísle: 728 859 225 (minimálně 3 hodiny 

předem), nebo také osobně u Šarky Kuchyňkové.

Nejbližší utkání
Muži A se v neděli 7. června ve 14:15h utkají na domácím hřišti 

s  týmem z  Křepic. Další zápas připadá na sobotu 13. června 

v 16:30h a sehraje se v Březí. 

Mužstvo B bude v sobotu 6. června v 16:30h hostit tým z Horních 

Věstonic.

Pohárový turnaj Áčka je plánován na 18. července. „Staří páni“ 

sehrají svůj pohárový turnaj první srpnovou sobotu.

Co se podařilo 
Nově jsme položili koberec na dětském hřišti. Dále obecní 

úřad s naší pomocí uspořádal pálení čarodějnic, kde si děti mohli 

zahrát různé hry a po zapálení čarodějnice opéct špekáček.

Co plánujeme
Jak jste mohli číst v  zimním čísle zpravodaje, jednáme 

o opravě sociálního zařízení ve spodní části budovy a výstavbě 

přístupového chodníku ke  kabinám. V těchto případech se vše 

odvíjí od dotací, o kterých jednáme s OFS, ale i s obcí.

Patrik Bobrek

Ceník

Základní cena pro dospělé 100 Kč / hřiště / hod.

Děti do 15 let (s dohledem dospělého) zdarma

MŠ a ZŠ Přibice zdarma

Studenti 15 - 18 let 50 Kč / hřiště / hod.

Organizované turnaje 200 Kč / hřiště / hod.

Sportovní příprava členů TJ Přibice zdarma

Permanentka pro člena TJ Přibice 600 Kč / 10 hod.

Permanentka pro nečlena TJ Přibice 800 Kč / 10 hod.

Patrik Bobrek

Žijeme kulturou
Kulturní komise obecního úřadu Přibice 

ve spolupráci s učilištěm Cvrčovice uspo-

řádala v sobotu 25. dubna 2015 na place 

u obecního hostince jarní jarmark. Byla 

to první akce tohoto druhu v Přibicích. Od 

rána až do oběda si nejen naši občané 

levně pořídili například přísadu zeleniny 

od žáků z učiliště ve Cvrčovicích. Další za-

hradnické produkty zajistili profesionální 

zahradnické fi rmy např. Jukka nebo Rea 

Vranovice. Za výhodné ceny bylo mož-

no nakoupit sazenice ovocných a okras-

ných stromků a keřů, bylinek, muškátů 

a spousty dalších rostlin. Kromě jiného si 
Jarní trhyJarní trhy
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návštěvníci pochutnávali na různých cuk-

rářských dobrotách od paní Jadlovcové 

nebo vynikajícím pečivu z Karlovy pekár-

ny. Pochutnat si bylo možno také na jar-

ních specialitách od mediálně známého 

kuchaře Karla Nekoly. Své první pokrmy 

v rámci poledního menu nabídla i nově 

zrekonstruovaná kuchyně obecního hos-

tince. Špičková vína od sommeliérů z bra-

trstva vinařů a Kopáčů z Dolních Kounic 

ocenil každý, kdo ochutnal. Děti se bavily 

při tvoření, mohly si pohladit třeba malé 

králíčky nebo kozu s kůzlátkem. Nechybě-

la ani zdravá výživa nebo výrobky z kera-

miky, drátkování a podobně. Zároveň bylo 

možno shlédnout uměleckého kováře při 

práci a ti šikovnější si mohli ukovat třeba 

podkovičku pro štěstí. Dobrou náladu za-

jistil harmonikář Slávek. Účast předčila, 

možná i díky nádhernému počasí, očeká-

vání pořadatelů. 

V pátek 17. dubna tomu bylo přesně 

70 let, kdy byla osvobozena naše obec od 

nacistických okupantů. Umístěním prapo-

ru na obecním úřadě, položením kytičky 

a zapálení svíce k památníku osvobodite-

lů jsme si připomněli události jarních dnů 

roku 1945 a uctili památku padlých při 

osvobozování obce.

Jarní trhyJarní trhy

průvodem ze školní zahrady, v jejímž čele 

nesli tatínkové slaměnou čarodějnici. Ta 

byla umístěna na vrchol vatry u hřiště. 

Na hřišti byly pro děti připraveny různé 

soutěže, za jejichž splnění dostaly sladkou 

odměnu. Po ukončení soutěží byla zapá-

lena vatra a čarodějnice byla upálena. Na 

závěr děti dostaly špekáčky, které si na 

ohni opekly. 

Kulturní komise

V  neděli 10. května se ko-

nala v  místním hostinci 

oslava Dne matek. Vy-

stoupení dětí se povedlo, 

velký dík patří nejen jim, 

ale i učitelkám a paní ředi-

telce za trpělivou přípravu 

našich ratolestí. Na osla-

vu bylo pozváno celkem 

121 nejstarších žen v  naší 

obci. I přes různá zdravotní 

omezení se akce účastnilo 

téměř 60 babiček a pra-

babiček, pro které bylo připraveno malé 

občerstvení a kytička. K příjemně stráve-

nému odpoledni přispěl nemalou měrou 

i harmonikář Slávek Eff enberger.

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskutečnilo 

za spolupráce kulturní komise obecní-

ho úřadu, školy Přibice a Tělovýchovné 

jednoty pálení čarodějnic. Akce začala 

Pomník osvoboditelům obcePomník osvoboditelům obce

Oslava Dne matekOslava Dne matek Oslava Dne matekOslava Dne matek

Pálení čarodejnicPálení čarodejnic
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Košt 2015

Nejlepší výsledky bodovaných vín přibických vinařů podle odrůd:

Odrůda Body Vinař

 

Odrůda Body Vinař

André 18,8 Procházka Václav, Ing. Rosé 18,6 Cibulka Zdeněk

Aurelius 18,4 Procházka Václav, Ing. Rosé 18,6 Šopf Stanislav

Cabernet Moravia 18,7 Šopf Stanislav Rulandské bílé 18,8 Vybíral Jan

Cabernet Sauvignon 19,1 Nožička Ivan Rulandské šedé 19,1 Cibulka Zdeněk

Dornfelder 18,9 Procházka Václav, Ing. Ryzlink rýnský 18,9 Koneček Vladimír, Ing.

Frankovka 18,3 Cibulka Zdeněk Ryzlink vlašský 19,3 Vybíral Jan

Frankovka 18,3 Ferkovič Martin Sauvignon 19 Vybíral Jan

Hibernal 19 Vybíral Jan Směs bílá 18,3 Procházka Václav, Ing.

Chardonay 18,9 Kuchyňka Petr Svatovavřinecké 19 Páviš Vlastimil

Charvát 18,4 Rujzl Jiří Svatovavřinecké 19 Procházka Václav, Ing.

Modrý Portugal 19,1 Páviš Vlastimil Sylvánské zelené 18,7 Koneček Vladimír, Ing.

Müller Thurgau 17,9 Ferkovič Martin Tramín 19,1 Vybíral Jan

Muškát Moravský 18,9 Páviš Vlastimil Veltlínské červené rané 18,6 Brychta Vlastimil

Pálava 19 Nožička Ivan Veltlínské zelené 19,2 Valášek Václav

Prim 18,6 Páviš Jan Zweigeltrebe 18,4 Šopf Stanislav

Cenu starosty (za nejlepší bílé víno z Při-

bic) vyhrál pan Vybíral se svým ryzlinkem 

vlašským. Cenu senátora Ing. Jana Hejdy 

(nejlepší červené víno z Přibic) vyhrál Ivan 

Nožička s  odrůdou Cabernet Sauvignon. 

Za kolekci nejlepších pěti vín byl stejně 

jako loni oceněn Jan Vybíral. 

V den koštu bohužel nepřálo počasí. Bylo 

poměrně větrné dopoledne a teplota se 

pohybovala kolem 15 stupňů. Asi ve tři 

hodiny navíc začalo pršet. To však neo-

vlivnilo skvělou náladu, která na koštu 

panovala. Víno bylo výborné, chlazené, 

účast hojná, muzika hrála perfektně, 

a tak bylo na každém, aby si výstavu užil 

podle svých představ. Odpoledne proběh-

la tombola. Byl o ni slušný zájem, protože 

114 z celkových 140 ti obálek bylo výher-

ních. Cimbálová muzika odpoledne hrála 

pod připraveným stanem na zrekonstruo-

vaném nádvoří obecního hostince. Večer-

ní zábava s kapelou Merlin už pokračovala 

v sále. 

Martin Ferkovič a Ivana Malinovská
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Autokros v Přibicích

Květinky se prodaly všechny

Restaurace-steak bar u Vdolečka Vás zve na víkendové menu

V roce 2001 si automotoklub Ivaň pronajal zanedbaná a zdevas-

tovaná kasárna. Po dvouleté namáhavé práci byl celý areál vyčiš-

těn a v roce 2003 se zde jely první autokrosové závody. V násle-

dujících letech se tu jelo Mistrovství České republiky v dětském 

autokrosu. V dalších letech jsme pořádali Mezinárodní mistrov-

ství České republiky, 

zónu střední Evropy 

a Mezinárodní mist-

rovství Rakouska. Vše 

bylo za účasti České 

televize. V  součas-

nosti pořádáme zá-

vody osobních aut. 

Josef Růžička, 

správce areálu

Místní organizace KDU-ČSL v Přibicích 

se ve středu 13. května, v rámci Českého 

dne proti rakovině, opět zapojila do orga-

nizace tradiční veřejné sbírky Ligy proti 

rakovině (dále jen LPR) Praha. Mohli jste 

ji podpořit zakoupením kvítku buď v ob-

Restaurace-steak bar u Vdolečka si Vás dovoluje pozvat na víkendové menu. Otevřeno je každý víkend – v pátek od 18 do 24 hodin, 

v sobotu od 11 do 24 hodin a v neděli od 11 do 22 hodin. Připravujeme hotová jídla, minutky a speciality. Dále si můžete dát ledo-

vou kávu, zmrzlinové poháry, palačinky a jiné z široké nabídky. Posedět můžete i na nově zrekonstruované zahrádce s dětským 

koutkem. 

Zdeněk Venka

Termíny závodů 2015

28.6.2015   MMM5 - Hobby + Leštěnky

19.7.2015  MMM6 - Hobby + Leštěnky

16.8.2015    MMM7 - Hobby + Leštěnky

6.9.2015     MMM8 - Hobby + Leštěnky

27.9.2015   MMM9 - Hobby + Leštěnky

18.10.2015  MMM10 - Hobby + Leštěnky

1.11.2015   MMM11 - Hobby + Leštěnky

chodě paní Sovkové, 

nebo před obecním 

hostincem. I když mi-

nimální prodejní cena 

květu byla 20 korun, 

mnoho z Vás přispě-

lo vícenásobně. Kytiček jsme měli 

celkem 100 a prodaly se do jediné. 

Vážíme si Vašeho zájmu a podpory, děku-

jeme!

Barva stužky na květu měsíčku lékařské-

ho se každý rok mění, letos měla stříbr-

nou barvu. 

Cílem sbírky je preventivně působit na 

širokou veřejnost prostřednictvím letáků 

s  informacemi, za nabízené kvítky zís-

kat prostředky na boj proti rakovině 

- na nádorovou prevenci, zlepšení 

kvality života onkologických paci-

entů, podporu onkologické výuky, 

výzkumu a vybavení onkologických 

center.

Nesehnali jste kytičku a chcete také 

pomoci? 

Můžete poslat dárcovskou SMS zprávu 

ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777. Cena 

jedné DMS je 30,- Kč, LPR Praha obdrží 

28,50 Kč. Přispět můžete také přímo na 

sbírkový účet 65 000 65 / 0300. 

Máte zájem o dodatečné zaslání kytičky? 

Kontaktujte prosím přímo Ligu proti ra-

kovině Praha (lpr@lpr.cz, 224 919 732). 

Ivo Procházka, předseda MO KDU-ČSL 

v Přibicích; Ivana Malinovská
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Po stopách přírodního klenotu jižní Moravy
Určitě jste všichni někdy zažili situaci, kdy 

sedíte u počítače, z dlouhé chvíle jen tak 

nahodile brouzdáte po internetu a najed-

nou objevíte nějakou zprávu nebo článek, 

co Vás na první pohled upoutá a najednou 

máte nutkání si ho hned přečíst. Přesně 

takhle to začalo i v mém případě. Během 

jednoho odpoledního surfování mě mezi 

články v rubrice Jihomoravský kraj zaujal 

nadpis jednoho z nich. Stálo tam: Úze-

mí, které u nás nemá obdoby – přírodní 

klenot Česka. Vždycky jsem si myslel, že 

jižní Moravu mám prochozenou křížem 

krážem a blízké i vzdálenější okolí Přibic 

znám jako své boty, ale nenapadlo mě 

žádné místo, které bych označil za přírod-

ní klenot. Představoval jsem si, že to musí 

být nějaké speciální území, kde rostou 

natolik vzácné rostliny, že tam snad ani 

člověk nesmí vstoupit, aby něco z tohoto 

bohatství nepoškodil. Nikdy jsem však 

o takovém místě v  našem okolí neslyšel, 

a tak jsem se rozhodl článek přečíst a zjis-

tit jakýpak klenot se nachází téměř „za 

humny“ naší vesnice. I když autor v úvodu 

článku název místa přímo nezmínil, už 

z  několika prvních řádků jsem pochopil, 

že oním tajemným místem jsou Pavlovské 

vrchy, kterým však nikdo neřekne jinak 

než Pálava. Pálavu jsem sice navštívil 

už mnohokrát, ale vždycky mi připadala 

jen jako pár obyčejných kopců s několika 

zříceninami, kterých je na našem území 

habaděj. Jaké však bylo moje překvape-

ní, když jsem se dozvěděl, že pokud jde 

o bohatství druhů ze světa rostlin a hmyzu, 

strčí Pálava hravě do kapsy všechny naše 

národní parky. A protože byl právě začátek 

jara a krásné počasí každý víkend stále 

více vybízelo k  výletům do přírody, roz-

hodl jsem se vyrazit na Pálavu a na vlastní 

oči si prohlédnout tu krásu, kterou podle 

autora internetového článku nabízí. Jako 

výchozí bod své cesty jsem zvolil obec Dol-

ní Věstonice, odkud vede turistická stezka 

na hrad Děvičky z  první pol. 13. stol. Asi 

po dvou kilometrech chůze jsem minul 

tabulku označující, že se nacházím nejen 

v  chráněné krajinné oblasti, ale dokonce 

i v  biosférické rezervaci UNESCO, což 

dokládá, jak mimořádné postavení zau-

jímá tento malý kousek přírody a krajiny 

v  ČR. Cesta lesem až ke zřícenině hradu 

byla sice trochu fyzicky náročnější, ale stá-

lo to za to – po příchodu na hradní zříceni-

nu se mi naskytl opravdu nádherný výhled 

do krajiny. Když jsem se už dostatečně 

pokochal krásný výhledem, čekal mě „nej-

barevnější“ úsek mé trasy – cesta vedla 

po jižních svazích kopce Děvín (554,4 m 

n. m.), na kterých díky paprskům jarního 

slunce rozkvetly spousty barevných kvě-

tin. Pohled na tuto „skalku“ byl opravdu 

jedinečný v  pravém slova smyslu, vždyť 

pro více než 200 druhů představuje úze-

mí CHKO Pálava jejich jedinou lokalitu na 

území České republiky. Nejvíce mě za-

ujaly fi alové květy kosatců nízkých 

a koniklecí velkokvětých, které na Pála-

vu každoročně přitahují spoustu návštěv-

níků. Fialový koberec kosatců byl místy 

přerušen žlutými květy hlaváčků jar-

ních a tařice skalní. Pokud by Vám přálo 

štěstí, můžete zde prý potkat i některé 

vzácné živočichy, jako ještěrku zelenou, 

roháče velkého nebo tesaříka obrovského. 

Já ale tolik štěstí neměl, tak snad někdy 

příště. Asi po hodině chůze jsem se dostal 

k rozcestníku Soutěska, což byl vítaný mo-

ment pro odpočinek v místním přístřešku 

a občerstvení z  nedalekého vodního pra-

mene. Odtud jsem se pak vydal na další 

část své cesty, která vedla přes Sirotčí hrad 

na další z dominant CHKO Pálava – Stolo-

vou horu. Stolová hora hrála významnou 

roli už v  době bronzové, kdy zde vzniklo 

opevněné sídliště. Bývalé hradisko dnes 

sice připomíná jen mírně vlněný terén, 

ale samotná hora je vyhledávaným mís-

tem i v dnešní době, a to z důvodu výsky-

tu vzácné šalvěje vlnaté v  jižní části 

kopce. Poslední etapa mé cesty vedla ze 

Stolové hory až do cílového města Miku-

lov. Ještě před samotným Mikulovem jsem 

si nenechal ujít návštěvu vrchu Turold. Dů-

vodem návštěvy tohoto místa však nebyly 

přírodní zajímavosti na samotném vrchu, 

nýbrž to, co se skrývá uvnitř. Turold je to-

tiž protkán více než 2 km jeskynních 

chodeb, síní a dómů s 8 m hlubokým 

jezerem. Jeskyně je také významným 

zimovištěm kriticky ohrožených vrápenců 

malých. Po prohlídce jeskyně už jsem se 

vydal přímo do Mikulova, abych načerpal 

trochu sil před odjezdem domů. Musím 

přiznat, že ještě několik dní po návratu se 

mi v  hlavě promítaly obrázky, které jsem 

na cestě po Pálavě viděl. Pokud jsem tedy 

odjížděl na Pálavu s pochybnostmi, zda je 

to opravdu takový přírodní poklad, jak po-

pisoval autor článku 

na internetu, po ná-

vratu už jsem měl 

jasno. Svou osobní 

„defi nici“ Pálavy 

z  dřívějších návštěv 

jsem proto radi-

kálně přehodnotil. 

Nová verze teď zní 

takto: je to pár ne-

obyčejných kopců 

s několika zřícenina-

mi, která (alespoň 

v  České republice) 

nemá obdoby.

Marek Lang



PŘIBICKÝZPRAVODAJ

LÉTO 201514

Československý válečný kříž pro Karlu Rechovou

Nové prostory pro komunální techniku a malý sběrný dvůr

Ordinační doba o prázdninách u lékařů ve Vranovicích

Dne 11. února 1896 se v Přibicích narodil Stanislav Rech, který 

se oženil s Karlou Kresovou ze Želešic. Nejdříve společně byd-

leli v Přibicích, kde byl Stanislav Rech hostinským v katolic-

kém domě. Později si pořídili domek v Brně na Táborské ulici, 

v kterém si také zřídili krejčovskou dílnu. Zbývá dodat, že se 

manželům Rechovým narodily tři děti.

Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, roz-

poutali Němci rozsáhlé represe vůči neněmeckému obyvatel-

stvu, ale Karla Rechová se nenechala zastrašit a povzbuzovala 

české obyvatele Brna, aby nepřestali věřit v porážku Německa 

a získání svobody. Za toto a také za schvalování atentátu ji udal 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových nabízel k prodeji dům 

č. p. 53 se stodolou a pozemky o celkové 

výměře cca 2.600 m2 po panu Františku 

Janíčkovi v ulici Těšina. Zastupitelstvo 

obce na svém zasedání 19. dubna po-

dalo nabídku na odkup tohoto nemo-

MUDr. Ludmila Bartlová

29.6.2015 - 10.7. 2015: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – or-

dinace pouze do 11.30; středa – 12.00 -18.00.

13.7.2015 -17.7. 2015: Zastupuje MUDr. Nentvich od 12.00 

– zdrží se podle počtu pacientů.

3.8.2015 -7.8.2015: Zastupuje MUDr. Nentvich od 12.00 – 

zdrží se podle počtu pacientů.

10.8.2015 - 14.8.2015: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – ordi-

nace pouze do 11.30; středa – 12.00 -18.00.

24.8.2015 – 28.8.2015: Zastupuje MUDr. Nentvich od 12.00 

– zdrží se podle počtu pacientů. 

Čech Jan Ocásek. Karla byla zatčena gestapem dne 3. června 

1942 a hned druhý den byla stanným soudem odsouzena za 

schvalování atentátu na SS Obergruppenführera Heydricha 

a vyzývání k podporování pachatelů. Ještě týž den byla zastře-

lena v Kounicových kolejích v Brně.

Po skončení války jí byl udělen Československý válečný kříž 

1939 in memoriam. Jan Ocásek byl za kolaboraci odsouzen 

k trestu smrti, který byl vykonán dne 6. prosince 1945 ve věz-

nici v Brně na ulici Cejl.

František Veleba ml.

MUDr. Petr Bartl

Ve dnech 13. 7. – 17. 7. 2015; 3. 8. – 7. 8. 2015 a 24. 8. – 

28. 8. 2015 bude provoz ordinace omezen.

Ordinace bude v provozu denně od 8.00-12.00.

V  těchto termínech budou ordinovat MUDr. Foralová nebo 

MUDr. Konečný, a to pouze ve Vranovicích.

V ostatních termínech bude běžný provoz podle stálých ordi-

načních hodin.

Děkujeme za pochopení.       

Zdravotní středisko Vranovice má nové webové stránky: http://

www.lekarivranovice.cz/ (poznámka redakce)                                                     

MUDr. Ludmila Bartlová, MUDr. Petr Bartl

Zveme Vás na pizzu i polední menu
V měsíci květnu jsme v obecním hostinci začali vařit. Rádi bychom Vás tímto pozvali na některou z našich specialit. Vybrat 

si můžete ze 34 druhů pizzy. Ve stálé nabídce však nechybí ani italské těstoviny, tortilly, saláty, řízky, smažený sýr nebo 

hamburgery.

Ve všední dny jste zváni na polední menu, které je podáváno od 11 do 15 hodin. Jídlo je možné odebírat i do jídlonosičů.

Pizzerie Café Přibice, 777 713 815

vitého majetku za cenu 1 652 000,- Kč. 

Naše nabídka byla akceptována a po 

uskutečnění prodeje budou prostory 

využity jako skladovací prostory pro 

komunální techniku, materiál a násled-

ně i malý sběrný dvůr pro potřeby naší 

obce. Vyklízecí práce provedou pracov-

níci hrazení z dotace od úřadu práce. 

Následně dojde ke kompletnímu pře-

stěhování veškerého obecního zařízení 

z garáží v kasárnách, které obec před 

dvěma lety prodala.

Miroslav Effenberger
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Hlávkový salát trochu jinak
1 x hlávkový salát 

Hrst hrozinek 

Hrst mandlí 

  

Zálivka: 

1dcl vody 

2 čajové lžičky citronové šťávy 

1 čajovou lžičku agáve 

Sůl 

Pepř 

Minulý měsíc se kolem Martina Vlka z Přibic strhla mediální smršť
Martin Vlk je kuchařem a propagátorem 

RAW stravy (živé stravy). Smyslem stále 

populárnějšího NEvaření je především 

nezničit hodnotu jídla tepelným zpraco-

váním. Mezi nejčastější suroviny v kuchy-

ni vitariána tedy patří zejména zelenina, 

ovoce, oříšky, semínka nebo např. naklíče-

ná řeřicha, čočka, ředkvička. Ze spotřebičů 

se tak uplatní hlavně mixér např. pro pří-

pravu smoothie (mixovaný ovocný nebo 

zeleninový nápoj s přídavkem rozličných 

zajímavých ingrediencí). Pro letní zpravo-

daj jsem z jeho receptů vybrala hlávkový 

salát trochu jinak, to ale neznamená, že 

vyznavači živé stravy jedí pouze saláty! 

Připravit lze různé polévky, šťávy, poma-

zánky, dezerty, kaše, jablečné koláčky, 

pizzu nebo plněné tortilly.

Živá strava není jen součástí zdravého 

a moderního životního stylu. Důleži-

tým výsledkem je hubnutí a zbavení 

se únavy. To potvrzuje i Martin: „Moje 

osobní úspěchy začaly být vidět. Lidé se 

divili, jak se měním na venek, a to nejen 

fyzicky, ale i psychicky. 

Víc energie, víc smíchu, 

víc radosti, víc života. 

A co mě těší hlavně, že 

i moje rodina je nadšená. 

Manželka díky této stravě 

shodila 12 kg za 3 měsí-

ce“.

Martina jste díky RAW 

stravě mohli vidět 

v Dobrém ránu na ČT2, 

ve Snídani s Novou nebo 

v Sama doma na ČT1. 

V přímém přenosu připra-

voval např. cuketové špagety s rajčatovou 

omáčkou, jablečný závin nebo již zmíněné 

smoothie.  Posluchači jej mohli zazname-

nat v rádiu na vlnách Českého rozhlasu. 

V současné chvíli pořádá různé workshopy 

s ukázkou vaření, ochutnávkou a spoustou 

nových informací. Nejbližší akci plánuje 

na sobotu 27.6.2015 od 10 do 17 ho-

din v bistro baru Be-Fresh na Jezuit-

ské 5 v Brně. 

Martin Vlk je autorem kuchařky „Jak za-

čít a dopřávat si živou stravu každý den“. 

Na svých stránkách www.rawstrava.cz 

zdarma nabízí e-book ke stažení: „Jak 

zhubnout jídlem bez diety a jojo efektu.“ 

Vytvořil i 28 denní on-line program pro 

začátečníky „Průvodce zdRAWým hubnu-

tím“. Více o Martinově NEvaření najdete 

na jeho facebookovém profi lu.

Ivana Malinovská

Postup: 

Hlávkový salát natrháme a dáme do mis-

ky. Přidáme hrozinky a mandle (je dobré 

je večer před podáváním, min. však na 1 

až 2 hodiny namočit). Zálivku připravíme 

ve sklenici. 1 dcl. vody, přidáme citrono-

vou šťávu, sůl a pepř dle chuti. Na ochuce-

ní přidáme trošku agáve sirupu. Zalijeme 

a promícháme. Necháme chvíli marinovat 

a podáváme… DOBROU CHUŤ. Martin Vlk



Dne 19. dubna 2015 se uskutečnilo vítání občánků. Přivítáni byli Nikol Eff enbergerová, Julie Dofková, Jan Mařák 

a Marek Zobač.
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Plánované akce

Životní jubilea  
Libuše Cibulková 80

Jarmila Partyková 80

Marie Hrozínková 75

Anna Mikulčická 91

Vincenc Láska 80

Drahomíra Valášková 75

Věra Straková 75

Narodil se
Jan Mařák

 

Navždy nás opustili
Václav Rujzl

Hana Sehnalíková

7.6. Boží tělo u Apoštolky ve 14 hodin

27. a 28. 6. Tradiční krojované hody, hrají Ištvánci

Prázdniny-termíny 

budou upřesněny
Táboráky pro děti, recesistické rybářské závody Lůža cup, Riverpárty aj.

12.7. Děkanátní pouť v 10:30 hodin u Apoštolky

17.7. Koncert Karel Gott REVIVAL v obecním hostinci

4.8. Lunoc v Aquabaru

29.8. Babské hody, hraje Pivoňka

26.9. Vinobraní


