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PŘIBICKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení občané, léto je skoro za námi 
a  od června se udála opět spousta 
věcí. Tradiční krojované hody se po-
vedly na jedničku. Přibice navštívila 
spousta rodáků. Hned po hodech 
nás však zastihla velice smutná zprá-
va. Po zlé nemoci nás navždy opus-
til náš pan místostarosta Ing. Václav 
Procházka. Poslední rozloučení s ním 
proběhlo v  obřadní síni hustopeč-
ského krematoria. Smuteční obřad 
vedl náš pan farář Jaroslav Svoboda, 
děkan mikulovsko-pohořelického dě-
kanátu. Na místo pana Ing. Procházky 
nastoupil náhradník Ing. Vladimír Ko-
neček, který byl zvolen i novým mís-
tostarostou. Obec dále bude pokra-
čovat stejným směrem. Dokončilo se 
dětské hřiště nad knihovnou a fi nišují 
stavební úpravy prostranství kolem 
kostela. Momentálně pracujeme na 
projektech sběrného dvora, navezl 
se materiál na chodníky nad knihov-
nou a v Těšině. Po schválení prodejů 
pozemků na Svobodném Hájku se 
započaly stavební práce na inženýr-
ských sítích. V lokalitě Lůža proběhlo 
zaměřování na připravované projekty 
ochranné hráze, koupacího biotopu 
a  mokřadu. Díky získání Lidového 
domu do vlastnictví obce se nám 
nabízí možnost přístavby sálu k  této 
budově a v místech farní zahrady vy-
jednáváme s farností vybudování by-
dlení pro seniory.

Váš starosta Miroslav Eff enberger

NÉ

Slovo starosty

Tancování a zpěv stárků pod májíTancování a zpěv stárků pod májí

Nové prolézačkyNové prolézačky

Hřiště nad knihovnouHřiště nad knihovnou
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UDÁLOSTI

Vzpomínka na pana místostarostu 

Ing. Václava Procházku

Pan místostarosta nás opustil pár dnů po hodech 4. července 
2016. Poslední rozloučení s ním se konalo 12. července 2016 
v obřadní síni hustopečského krematoria. Pan Ing. Procházka 
byl člověk neobyčejně pracovitý, cílevědomý, přímý, otevře-
ný, a za tím co řekl, si vždy pevně stál. Tím si získal respekt, 
úctu a  přirozenou autoritu. Narodil se 16. listopadu 1948 
v Křepicích jako jeden z pěti dětí manželům Marii a Fabiáno-
vi Procházkovým. Do základní školy chodil v Křepicích a Ni-
kolčicích. V roce 1964 nastoupil do Zemědělského odborné-
ho učiliště v Lednici, kde se vyučil zahradníkem, a potom se 
vrátil pracovat do Křepic. Po vojně studoval Střední zeměděl-
skou technickou školu v Brně Bohunicích se zaměřením na 
ovocnictví a  vinohradnictví. Následně pokračoval studiem 
na Vysoké škole zemědělské v Brně na Agronomické fakul-
tě. To už pracoval v  Popicích, kde zakládal jabloňové sady. 
V roce 1982 přestoupil na Státní statek Mikulov, kde působil 
jako vedoucí provozu sadu v Pasohlávkách. V roce 1995 přijal 
místo učitele na Odborném učilišti ve Cvrčovicích a doplňo-
val si vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně, kde absol-
voval studium Speciální pedagogiky. Ze školy pak odešel do 
důchodu v roce 2010.
V roce 1970 uzavřel sňatek s Marií Šopfovou z Přibic, kam 
se taky přestěhoval, a žil zde 46 roků. Spolu s manželkou 
postavili rodinný dům a vychovali zde 3 syny – Václava, Ji-
řího a Petra. Od nich ho těšila 4 vnoučata – Jiřík, Maruška, 
Milenka a nejmenší Vašík.
V Přibicích si rychle zvykl. Byl velice společenský, měl hod-
ně kamarádů a přátel. Měl spoustu koníčků, jako včelaření, 
vinaření a zahradničení. Jeho výpěstky ovocných stromků 
a révy vinné se pěstují po celé Jižní Moravě. V oblasti veřej-
ného života věnoval dost úsilí především Zahrádkářskému 
svazu, který se v roce 1982 v Přibicích založil a stal se jeho 
předsedou na dlouhá léta. Zájemcům a  členům dělal od-
borné přednášky a předával jim svoje zkušenosti a znalosti 
z oboru ovocnářství a vinařství. Za svou činnost byl dokon-
ce odměněn jedním z nejvyšších vyznamenání od Českého 
zahrádkářského svazu. Věnoval se hudbě, učil se hrát na 
housle a trubku. Roky zpíval v mužáckém pěveckém sboru 
Šatavan. V Přibicích založil vlastní mužácký pěvecký soubor 
Přibičané, který do poslední chvíle vedl. Hodnota jeho úsilí 
v oblasti folkloru je nevyčíslitelná. Vždy nám vštěpoval, jak 
důležitá je péče o zachování tohoto kulturního dědictví pro 
další generace.  Šířením moravských písniček máme rozsé-
vat radost a  pohodu do širokého okolí v  časech dobrých 
i zlých 14 let a od roku 2014 působil v zastupitelstvu obce, 
do poslední chvíle zastával funkci místostarosty. Jeho život-
ní zkušenosti byly pro mne osobně velkým přínosem pro 
správné rozhodování. Díky naprosté vzájemné důvěře pro 
mne byla radost s takovým člověkem spolupracovat. Stal se 

jednou z nejvýznamnějších osobností naší obce a za to mu 
jménem celých Přibic velmi děkuji.
Byl to člověk s velkým srdcem, měl rád život. Jeho elán a ži-
votní optimismus mu mohl kdekdo závidět. Jeho životním 
elixírem byly lidové písničky. V době, kdy zápasil se zákeř-
nou nemocí, jsme se mu snažili být oporou, a být mu na-
blízku. Bojoval a držel se až do poslední chvíle. V zesnulém 
Ing. Václavu Procházkovi ztrácíme obrovského přítele. Jeho 
charakterní, rovná a  zodpovědná osobnost skrývala za 
vnější zdrženlivostí velkou srdečnost. Nasazoval své síly ku 
prospěchu nás všech, jak rodiny, tak obce. Ukázal nám, jak 
má vypadat naplněný život. Život lásky, práce a péče. Bude-
te nám chybět, pane Ing. Procházko!

Přibice opět v televizi
V  naší obci proběhlo natáčení do pořadu „Minuty z  regi-
onu“. Ve tříminutové odvysílané reportáži České televize 
byly Přibice dávány za příklad - jak šikovnost místních lidí 
pomáhá ke zvelebení centra obce. V reportáži bylo k vidění 
umění obecních zedníků pana Hochmana a pana Eff enber-
gera a pracovníků při pokládání schodů a dlažby u koste-
la nebo zpřístupnění zasypaného portálu sklepa. Součás-
tí reportáže byly i  záběry práce místních řemeslníků, a  to 
stolaře Martina Venky a kováře Pavla Valáška, kteří se také 
podílí na úpravách kolem kostela. Velmi také reportéry za-
ujaly výsadby levandulí po obci a předpěstování jejich sa-
zenic obecními zaměstnankyněmi přímo na obecním úřa-
dě. Kladně hodnotili kvalitu provedených prací, a zejména 
úsporu fi nančních prostředků, kterých obec tímto způso-
bem docílila.

Levandule kolem kostelaLevandule kolem kostela

Interiér sklepaInteriér sklepa

Stavba klenbyStavba klenby
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Setkání rodáků
Na hodovou neděli 26. 6. 2016 zorganizovala obec setkání 
Přibických rodáků. Se sháněním adres nám velmi pomohla 
naše paní kronikářka Marie Pávišová. Celkem bylo rozeslá-
no do různých koutů celé republiky 180 pozvánek a něko-
lik až na Slovensko. Pozvání přijala polovina z nich. Akce se 
uskutečnila v sále Lidového domu. Na úvod zazpívali přibič-
tí mužáci. Pan starosta promítal fotografi e obce a rodáci se 
zaujetím poslouchali jeho výklad. Mezitím rodáci obdrželi 

malé občerstvení ve formě koláčů upečených přímo v Při-
bicích pod vedením paní Marie Velebové. Ochutnalo se 
i přibické víno od Václava Valáška a podobně. Děkuji všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě této 
opravdu povedené akce, a to od zajišťování adres, návrhů 
pozvánek, přípravy občerstvení, přípravy prostor, chystání 
fotografi í, zpívání, obsluhy, úklidu… Bez jejich spolupráce 
a nadšení by se taková akce neobešla.
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Osvětlení kostela
V červnu letošního roku nechalo vedení obce zpracovat ná-
vrh na osvětlení našeho kostela. Projekt s propočtem rozlo-
žení, typu a intenzity a správné natočení svítidel připravila 
fi rma Štoll z Ladné. Je to fi rma, která má za sebou nasvět-
lení spousty kostelů, hradů a dalších významných staveb. 
Světla s  podrobným návodem byly dodány v  týdnu před 
hody. Ve čtvrtek 23. června jsme svépomocí zahájili výko-
pové práce, položili kabely k  rozvodu elektrické energie, 
v pátek osadili svítidla, večer doladili správný úhel nasvět-
lení a v soboru večer na hody již náš kostel zářil. Osvětlení 
je provedeno z úsporných „led“ svítidel a celá „paráda“ má 
dohromady spotřebu pouze 440 watů. Osvětlení kostela je 
napojeno na veřejné osvětlení a rozsvěcuje se a zhasíná au-
tomaticky podle intenzity slunečního záření.

Nasvicený kostel ze severní stranyNasvicený kostel ze severní strany

Nasvicený kostel ze severní strany

Výkopové práce pro kabely k osvětleníVýkopové práce pro kabely k osvětlení

Nasvicený kostel ze severní stranyNasvicený kostel ze severní strany
Nasvicený kostel z jižní stranyNasvicený kostel z jižní strany

Stavba osvětleníStavba osvětlení
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Stavební úpravy kolem kostela
Finišující stavební úpravy kolem kostela bedlivě hlídal i pan 
farář. Aby pracující skupinu potěšil, napekl osobně pekáč 
výborných buchet, které zedníkům a  jejich pomocníkům 
přinesl.

 

Hřbitovní zeď opravena
Veškeré údržbové práce na opravě hřbitovní zdi byly již do-
končeny. Jednalo se o výkop a vybudování drenážní vrstvy 
po přední straně hřbitovní zdi. Došlo na vyspravení trhlin 
a  odpadané omítky, a  k následnému nátěru zdi na bílou 
barvu. Stříšky byly očištěny od mechu a natřeny voděodol-
nou vrstvou.

 

Pozemkové úpravy – informace od starosty
Pozemkové úpravy v Přibicích nejdou podle plánu. Ačkoli 
pozemkový úřad i  projekční fi rma, která zpracovává po-
zemkové úpravy pracují tak jak mají, časově se pozemkové 
úpravy dostaly do skluzu. Důvodem je několikeré projed-
návání změn obvodu pozemkových úprav a vyloučení ně-
kterých lokalit nebo jednotlivých pozemků z pozemkových 
úprav. Proč se mění obvody (hranice) pozemkových úprav? 
Cílem pozemkových úprav je zpřístupnění veškerých po-
zemků v celém katastru naší obce a rozšíření cest, případně 
pásů ochranné zeleně, větrolamů a podobně. K  tomu ale 
může dojít pouze vzájemnou dohodou vlastníků půdy. Vý-
měra zemědělské půdy ve vlastnictví obce Přibice a státu 
prakticky zmizí a stanou se z ní právě cesty. Malým posu-
nutím soukromých pozemků při dodržení jejich výměry se 
tak mohou vytvořit odpovídající cesty. Na většině katas-

trálních území se dohody dosáhlo. U nás to tak jednoduché 
nebude, o tom ví své účastníci některého z jednání v teré-
nu. V  Přibicích muselo dokonce dojít ke změně trasování 
páteřní polní cesty směrem na Žabčice. Nicméně, byť po-
malu, tak máme alespoň některé kroky za sebou. Jakmile 
se budou dít kroky, které se budou vlastníků půdy dotýkat, 
budou o tom majitelé předem informováni. Na zápis fi nální 
podoby pozemkové úpravy do katastru nemovitostí si ještě 
počkáme.

Asfalt podél hlavní ulice
Těsně před hody se podařilo 
zajistit doasfaltování hlavní uli-
ce podél nově dobudovaného 
chodníku. Upraveny byly i  za-
hrádky mezi domy a  silnicí do 
nové „levandulovo-skalníkové 
podoby“. Tyto rostliny byly vy-
brány díky jejich odolnosti vůči 
suchu a  není třeba je zalévat. 
Údržba těchto zahrádek bude 
napříště výrazně méně pracná.

Nový asfaltový průtah obcí
Správa a  údržba silnic bude v  nejbližších dnech provádět 
opravy na hlavní silnici v naší obci, a to od „ostrůvku“ směrem 
na Vranovice po „ostrůvek“ směrem na Pohořelice. Hlavní sil-
nice je majetkem Jihomoravského kraje a jejím správcem je 
již zmiňovaná Správa a údržba silnic. Způsob a kvalita prove-
dených prací je plně v jejich kompetenci, nikoli na obci. Po 
provedení oprav bude následně položen asfaltový „mikroko-
berec“ po celé šíři hlavní silnice. Doprava zde bude řízena se-
mafory, prosíme všechny o trpělivost. Předpokládaná doba 
omezení z důvodu prací bude cca 3 týdny.

Pochutnání na výborných buchtáchPochutnání na výborných buchtách

Opravená hřbitovní zeďOpravená hřbitovní zeď

Konzultace o pozemkových úpravách s občanyKonzultace o pozemkových úpravách s občany

Doasfatování silniceDoasfatování silnice

Ostrůvek směrem od Ostrůvek směrem od 
Pohořelic Pohořelic 

Ostrůvek směrem na Ostrůvek směrem na 
VranoviceVranovice



PŘIBICKÝZPRAVODAJ

PODZIM 20166

Svobodný Hájek
 Po různém handrkování a přeměřování se konečně na za-
stupitelstvu schválil odprodej stavebních parcel na Svobod-
ném Hájku. Stavební práce byly již započaty vybudováním 
kanalizace. Následně se z fi nančních prostředků získaných 
prodejem stavebních parcel vybudují i další inženýrské sítě.

Vybourání staré jímky na škole
Na školním dvoře obecní zaměstnanci vybourali z  důvo-
du bezpečnosti propadající se strop staré jímky. Ta v době 
před vybudováním kanalizace sloužila k odvádění splašků 
ze školy. Celý prostor byl urovnán a upraven tak, aby naše 
děti byly na tomto místě v bezpečí. Na srovnání terénu bylo 
potřeba šest vleček zeminy.
 

Nekonečné sečení trávy
Naše obec má oproti jiným podstatně větší zatravněné plo-
chy, které obecní zaměstnanci sečou. Nebývale mokré léto 
přálo trávě, a zatímco loni o prázdninách tráva prakticky ne-
rostla, letos se kosení téměř nestíhalo.

Propagační předměty obce – trička, kalen-

dáře
Obec na základě podnětů občanů nechala vyrobit žlutá 
trička s  obecním znakem. Počet „obecních“ triček ihned 
k odběru je omezen, nicméně na základě dalších požadav-
ků se provede dotisk. Cena trička je pouze 150,- Kč. Jedním 
z požadavků občanů bylo také vytvoření vlastního stolního 
kalendáře s  přibickými fotkami. Kalendář pro rok 2017 již 
připravujeme a k prodeji by měl být v průběhu října.

Poděkování Mirce Čápové
Každý z nás je hrdý na své děti, na svá vnoučata nebo pra-
vnoučata, jak v kroji pochodují na place. Získávají tak lásku 
k tradicím. Do Přibic se sjíždějí hosté na naše hody z oko-
lí a závidí nám, jak to tady u nás všechno funguje. Kromě 
práce a  starostí stárků, která je velmi důležitá, je potřeba 
vyzdvihnout i  práci Mirky Čápové, která se dlouhodobě 
dětem ve svém volném čase a zadarmo věnuje.  Vždy děti 
připraví na hody tak, že je opravdu radost se na ně dívat jak 
tancují, nebo poslouchat jak zpívají. Velké díky tobě, Mirko!

Výsadba stromů
Díky celkově mokrému létu bylo opět vysázeno po obci 
několik stromů. V ulici Těšina přibyl další jinan dvoulaloč-
ný (gingo), u  nového hřiště nad knihovnou liliovník tuli-
pánokvětý, na hlavní ulici lípa, 2 turecké lísky a 3 borovice. 
Na podzim budeme vysazovat dřeviny znovu, tentokrát ve 
spolupráci s dětmi z místní MŠ a ZŠ.

,j , p j p j yy

Mirka Čápová s průvodem krojovaných dětíMirka Čápová s průvodem krojovaných dětí

PLÁNY DO  BUDOUCNA
Bydlení pro seniory

O tom, že naše obec potřebuje zajistit 
důstojné bydlení na dožití pro naše 
seniory, není pochyb. V  současné 
době vedení obce proto připravuje 
studii na výstavbu přízemního byto-
vého domu pro cca 10 seniorů v mís-
tech současné fary. Po zpracování 
studie vyřešíme odkoupení, případně 
jiný způsob převodu části farního po-
zemku za účelem vybudování právě 
takového bydlení. Pan farář je tako-
vému projektu nakloněn. Současně je 
možno na takový projekt čerpat velmi 
významné dotace.
 
Přístavba sálu Lidového domu

O tom, že se povedlo převést na obec 
budovu Lidového domu, jsme infor-
movali již v minulém zpravodaji. Díky 

tomuto převodu se nám naskytla do-
sud nereálná možnost vybudování 
společenského centra (kulturáku či 
sportovní haly) přímo v  centru obce. 
Přístavba sálu ke stávající budově bude 
i výrazně fi nančně méně náročná, než 
kompletní novostavba. Část vhodné-
ho zázemí bude možno umístit totiž ve 
stávajících prostorách „liďáku“. Studie 
přístavby se již připravuje. Co vše bude 
pod jednou střechou se již řeší. Případ-
ným sestěhováním některých aktivit 
do jedné budovy dojde i k energetické 
a tím i fi nanční úspoře.

Mokřady či koupací biotop na Lůži?

O prázdninách došlo ke kompletní-
mu zaměření lokality Lůža za účelem 
zjištění potřeby výšky protipovodňo-
vé hráze nutné ke zřízení koupacího 
biotopu, případně mokřadního ryb-
níčku a odpočinkových ploch. Na ně-

které části komplexního projektu pře-
měny části Lůže na takovou plochu 
lze zajistit dotace. Abychom mohli 
dotace čerpat a postupně tyto plochy 
přetvořit, bude nutno připravit pro-
jekty. Část prací, které nebudou kryty 
dotací, by si postupně vybudovala 
obec z větší části svépomocí. Nyní se 
studie s navržením celé lokality zpra-
covává.
 
Kde bude nový chodník?

 Obec nakoupila dlažbu a obrubníky 
na chodník od knihovny k  Žabiňá-
ku. Po dokončení stavebních úprav 
kolem kostela a  rozjezdu stavebních 
prací na budování inženýrských sítí na 
Svobodném Hájku to bude další mís-
to stavebních prací. Následně podle 
počasí bude na řadě oprava chodníku 
v Těšině.

Miroslav Eff enberger, starosta
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Přehled přijatých usnesení ze 14. zastupitelstva obce ze dne 16. 6. 2016

Přehled přijatých usnesení ze 15. zastupitelstva obce ze dne 20. 7. 2016

169/14/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-
gram dnešního jednání zastupitelstva.

170/14/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapi-
sovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibi-
ce Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Bc. Jiřího 
Netolického a pana Jiřího Prokeše.

171/14/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Závě-
rečný účet obce Přibice za rok 2015 a souhlasí s celoroč-
ním hospodařením bez výhrad. 

172/14/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje pozemku p. č. 1712/115 o výměře 14 m2 v k. 
ú. Přibice.

175/15/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-
gram dnešního jednání zastupitelstva.

176/15/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapi-
sovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibi-
ce Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Bc. Jiřího 
Netolického a pana Petra Kuchyňku.

177/15/2016 Zastupitelstvo obce Přibice volí místosta-
rostou obce Ing. Vladimíra Konečka, Přibice 178.

178/15/2016 Zastupitelstvo obce Přibice volí členem fi -
nančního výboru Zastupitelstva obce Přibice Renatu Va-
láškovou, Přibice 90, místo Ing. Vladimíra Konečka, Přibice 
178, který tuto funkci z  důvodu zvolení místostarostou 
nemůže vykonávat.

179/15/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uza-
vření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1712/115 
o výměře 14 m2 v k. ú. Přibice pro Ing. Jozefa Beňuše, Při-

173/14/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje směnu 
obecního pozemku p. č. 2426/3 o výměře 2.401 m2 v k. ú. 
Přibice za pozemek pod cestou u bytovek ve vlastnictví pana 
Jaroslava Janíčka, Ivaň 110, a to p. č. 1712/5 o výměře 1.281 
m2 v k. ú. Přibice a schvaluje uzavření směnné smlouvy.

174/14/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodej 
následujících pozemků v  k. ú. Přibice v lokalitě „Svobodný 
Hájek“ a uzavření kupních smluv na tyto pozemky za cenu 
bez DPH 100,- Kč/m2, přičemž se kupující zavazuje uhra-
dit obci Přibice příspěvek na vybudování inženýrských sítí, 
který činí bez DPH za 1 m2 prodávaného pozemku 700,- Kč. 
Termín uzavření kupních smluv do 31. 10. 2016. 

p. č. m2 kupující kupní cena bez 
DPH v Kč

 příspěvek na IS 
bez DPH v Kč

celkem vč. DPH 
v Kč

1663/21 1283 Marek Sedláček, Lipová 446, 691 25 Vranovice 128 300    898 100 1 241 944
1664/106 763 Josef Synek, 691 24 Přibice 350, 

a Hana Synková, Vídeňská 1023, 691 23 Pohořelice
76 300    534 100 738 584

1664/107 767 Zdeněk Venka, 691 24 Přibice 256 76 700    536 900 742 456
1664/109 773 Miroslav Mátl, 691 24 Přibice 297 77 300    541 100 748 264
1664/110 774 Dan Nguyen, 691 24 Přibice 350 77 400    541 800 749 232
1664/113 1221 Petr Procházka, 691 24 Přibice 156 122 100 854 700 1 181 928

p. č. m2 kupující kupní cena bez 
DPH v Kč

 příspěvek na IS 
bez DPH v Kč

celkem vč. DPH 
v Kč

1663/17 1132 Lubomír Sehnálek, Nerudova 424/14, 674 01 Třebíč      113 200          792 400    1 095 776
1663/20 1299 Veronika Palovčíková, 972 16 Poluvsie 52, SK      129 900          909 300    1 257 432
1664/105 755 Petr Pázstor, ČSA 493, 691 23 Pohořelice, a Hana Na-

vrátilová, Akademika Práta 558, 675 55 Hrotovice 
       75 500          528 500    730 840

1664/108 769 Jiří Růžička, Legionářská 480, 66701 Židlochovice, 
a Pavlína Růžičková, Hrnčířky 1107, 698 01 Veselí n. Mor.

       76 900          538 300    744 392

1664/111 829 Miroslav Marušák, Havlíčkova 563, 691 83 Drnholec        82 900          580 300    802 472
1664/112 1127 Marcel a Lenka Jantačovi, Jílová 32a, 639 00 Brno      112 700       788 900 1 090 936
1664/114 1273 Aleš Bzduch, Na Hrázkách 1038, 691 23 Pohořelice      127 300          891 100    1 232 264

bice 171, za cenu 300,- Kč/m2.
180/15/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-

měr prodeje části p. č. 1712/25 o výměře 6 m2 v k. ú. Přibi-
ce, nově označenou jako pozemek p. č. st. 649.

181/15/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vzor 
kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě „Svobodný 
Hájek“.

182/15/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodej 
následujících pozemků v  k. ú. Přibice v lokalitě „Svobodný 
Hájek“ a uzavření kupních smluv na tyto pozemky za cenu 
bez DPH 100,- Kč/m2, přičemž se kupující zavazuje uhra-
dit obci Přibice příspěvek na vybudování inženýrských sítí, 
který činí bez DPH za 1 m2 prodávaného pozemku 700,- Kč. 
Termín uzavření kupních smluv do 31. 10. 2016. 

183/15/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 3/2016.
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Zde jsou další fotografi e z kolekce nových leteckých snímků naší obce 



www.pribice.cz

ČÍSLO 16 9

Pozemkové úpravy v Přibicích – informace z Pozemkového úřadu
V současné době jsme ve fázi  před zpra-
cováním  tzv. plánu společných zařízení, 
který tvoří budoucí kostru uspořádání 
zemědělské krajiny a je formou krajinné-
ho plánu uvnitř pozemkové úpravy.  Jde 
zejména o:
- zpřístupnění pozemků, tedy účelové 

komunikace se všemi doprovodnými 
stavbami jako jsou mostky, propustky, 
brody, železniční přejezdy apod.

- protierozní opatření na ochranu ze-
mědělského půdního fondu -  protie-
rozní meze, průlehy,  zasakovací pásy, 
záchytné příkopy, větrolamy, ochran-
né zatravnění a zalesnění

- vodohospodářská opatření – slouží 
k  neškodnému odvedení povrcho-
vých vod, ochraně území před povod-
němi - jsou to nádrže, rybníky, úpravy 
toků, ochranné hráze, suché  poldry

- opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí a  zvýšení ekologické sta-
bility krajiny (biokoridory, biocentra, 
meze)

Plán společných zařízení schvalují dotče-
né orgány státní správy a schvaluje ho za-
stupitelstvo obce na veřejném zasedání. 
Zpracování  a schválení plánu společných 
zařízení je předpokládáno na podzim 
2016.
Po schválení plánu společných zařízení 
nastává  pro vlastníky nejdůležitější část, 
projednávání návrhu vlastního uspořá-
dání pozemků. Vlastníci budou obesíláni 
a zváni na obecní úřad, kde bude ve sta-
noveném termínu přítomen projektant 
pozemkové úpravy, který s  nimi bude 
umístění jejich pozemků konkrétně pro-
jednávat. V  této fázi bych chtěla zdůraz-

nit nutnost komunikace a  spolupráce 
vlastníků se zpracovatelskou fi rmou, aby 
nedocházelo později ke zbytečným ne-
dorozuměním a  nesouhlasům v  pozděj-
ší fázi pozemkové úpravy. Projednávání 
návrhu se předpokládá na přelomu roku 
2016/2017, popř. počátkem roku 2017. 
Na projednávání budou vlastníci předem 
písemně pozváni, je nutné se alespoň 
jednou dostavit, popř. jinak kontaktovat 
zpracovatele, možnosti budou uvedeny 
na pozvánce.
Po zpracování návrhu pozemkové úpravy 
bude tento vystaven po dobu 30-ti dnů 
na OÚ v Přibicích  a SPÚ, pobočce Břeclav. 
Následně proběhne závěrečné jednání, 
vydání rozhodnutí o  schválení návrhu, 
vyhotovení digitální katastrální mapy, vy-
dání rozhodnutí o  výměně vlastnických 
práv k  pozemkům a  následné zapsání 
schváleného návrhu do katastru nemo-
vitostí.
Vlastníci, kteří chtějí na nově navržených 
pozemcích začít hospodařit, mohou po 
nabytí právní moci rozhodnutí o  výmě-
ně vlastnických práv k pozemkům požá-
dat o vytýčení písemně Pozemkový úřad 
Břeclav. Vytýčení pozemků po pozemko-
vé úpravě hradí stát a to pouze jedenkrát 
bez ohledu na to, kdy vlastník o vytýčení 
požádá.
Právní stav podle schváleného návrhu je 
závazný i  pro právní nástupce vlastníků 
pozemků. Do vydání rozhodnutí pozem-
kového úřadu podle § 11 odst. 8 zákona 
se v listinách o nabytí vlastnictví nebo ji-
ného oprávnění k pozemkům (například 
v kupní smlouvě, v usnesení soudu o na-
bytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě 

nabývaných pozemků uvedou i  jim od-
povídající pozemky podle schváleného 
návrhu: údaje o nich poskytuje pozemko-
vý úřad.
Rozhodnutím pozemkového úřadu o vý-
měně vlastnických práv zanikají dosavad-
ní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné 
užívání a časově omezený nájem k před-
mětným pozemkům, kterých se rozhod-
nutí týká. Zástupci zemědělských společ-
ností a vlastníci pozemků byli upozornění 
na nutnost uzavření nových nájemních 
smluv (předmět nájemní smlouvy zanik-
ne).
Výsledkem KoPÚ bude digitální katastrál-
ní mapa, skutečný stav bude promítnut 
do katastru nemovitostí, jednotlivé par-
cely budou mít přesné výměry a  bude 
zrušena zjednodušená evidence pozem-
ků.

Simona Konečná, 
Státní pozemkový úřad

Čeká nás plošná výměna občanských průkazů
Začátkem roku 2007 bylo město Pohoře-
lice stejně jako dalších 10 obcí správního 
obvodu převedeno pod okres Brno-ven-
kov. Z tohoto důvodu bylo v měsících le-
den – duben 2007 vyměněno ve správ-
ním obvodu ORP Pohořelice asi 10 000 
ks občanských průkazů (dále jen OP). 
Většina vyměněných OP byla vydána 
s platností na 10 let. V současné době se 
blížíme k termínu, kdy pro většinu vyda-
ných OP již skončí jejich platnost.

Zkontrolujte si tedy prosím platnost 
svého OP a  v dostatečném předstihu 
si požádejte o nový.  Vzhledem k tomu, 
že Městský úřad Pohořelice disponuje 
jen jedním technickým zařízením pro 
agendu OP – příjem žádostí o vyhoto-
vení a výdej hotových OP (toto zařízení 
navíc slouží i  pro agendu cestovních 
dokladů), nečekejte s výměnou OP na 
poslední chvíli. Vyhnete se tak možným 
frontám, které se budou určitě po no-

vém roce na úřadě tvořit.
Po domluvě s MV ČR je možné si na 

úřadě v Pohořelicích požádat o nový 

OP již nyní a bez poplatku. O výměnu 
OP můžete požádat také na kterékoliv 
obci s  rozšířenou působností v  rámci 
ČR, ale tam může dojít k  tomu, že po 
Vás budou vyžadovat poplatek – bez-
důvodná výměna ještě platného OP. 

Zdeněk Blecha, 
tajemník MěÚ Pohořelice
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Hody se povedly
Tradiční krojované hody se uskuteč-
nily v sobotu 25. června a v neděli 26. 
června. Letos se jich účastnilo 17 párů 
stárků, 21 párů dětí, 5 sklepníků a spo-
lu s  kapelou a  mužáky bylo v  ty dny 
v Přibicích přes 100 krojovaných. Hody 
začaly v sobotu ve 14 hodin zvaním po 
obci s kapelou. Počasí bylo krásné, a to 
se promítlo na účasti hostů na večerní 
zábavě. Hody byly ofi ciálně zahájeny 
v  sobotu slavnostním nástupem ma-
lých i  velkých stárků. Večer obohatila 
zajímavá sóla, verbuňk přespolní chasy 

Zpěv chasy ze StarovicZpěv chasy ze Starovic

Velcí a malí stárci s panem farářem před kostelemVelcí a malí stárci s panem farářem před kostelem

Zpěv mužákůZpěv mužáků

ze Starovic nebo zpěv pod májí. Kolem 
půlnoci nás sice překvapila menší bouř-
ka, avšak i přes tuto malou nepřízeň po-
časí zábava pokračovala do ranních ho-
din. Po celý večer nás doprovázela DH 
Ištvánci ze Šardic. Hodová neděle zača-
la mší svatou v kostele. Odpoledne, jak 
již minulý rok, začala zábava dříve, a to 
vystoupením krojovaných dětí z místní 
základní školy, dětské cimbálové kape-
ly Šatava a zpěvem přibických mužáků, 
Přibičanů. Večerem nás nově doprová-
zela DH Blučiňáci. Díky hojné návštěv-

nosti a  podpoře zúčastněných se vy-
dělal dostatek peněz na pokrytí všech 
nákladů spojených s  organizací hodů. 
Z výtěžku jsme uspořádali tradiční stár-
kovskou bečku a 15 000 Kč jsme přispě-
li obecnímu úřadu na nákup nových 
lavic. Na závěr bychom chtěli poděko-
vat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na uspořádání letošních hodů 
a pomohli tak k  ještě větší oblíbenosti 
přibických hodů v širokém okolí.

Za stárky: Kateřina Renčová 
a Jan Koubek
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Setkání rodáků bylo plné úsměvů a chytilo za srdce

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem a hurá znovu do školy!

Přibičtí vinaři obstáli na výbornou v mezinárodní konkurenci

Dovolte, abych s odstupem času napsa-
la pár slov k setkání rodáků v Přibicích. 
Ráda bych touto formou poděkovala 
starostovi Přibic Miroslavovi Eff enber-
gerovi, který spolu s  kolektivem spolu-
pracovníků zorganizoval první setkání 
rodáků. A také dalším za přípravu ob-
čerstvení, hlavně za skvělé koláčky. Úvo-
dem nám zazpíval mužácký sbor Přibiča-
né. Potom nás mile přivítal pan starosta, 
promítl fi lm o historii obce až po součas-
nost a  obeznámil přítomné s  perspek-
tivou a dalším zvelebováním obce. Ho-
vořil fundovaně i o problémech, o které 
není nikdy nouze. Pro mne osobně jsou 

Prázdniny jsou za námi. Na školních 
chodbách je opět rušno. Určitě nejvíce 
se do školy těší ti nejmenší, kteří 1. září 
ofi ciálně vstoupí do 1. třídy a postupně 
se seznámí se vším, co je čeká na dlouhé 
cestě za vzděláním. Novými školáky se 
stane 7 dětí.     
Prázdniny utekly jako voda i v MŠ, v no-
vém školním roce bude navštěvovat MŠ 
47 dětí (plná kapacita), a  to nejenom 
děti z Přibic, ale i z Vranovic. Děti budou 
rozděleny do dvou oddělení jako v loň-
ském roce. Třídy navštěvují děti od 2 do 

O tom, že přibičtí vinaři umí udělat výborná vína, nás  každo-
ročně přesvědčují na výstavě vín, kterou organizuje ČZS Přibi-
ce pod vedením předsedy Jiřího Rujzla, ale také na výstavách 
vín v okolních obcích, kde jsou vína většiny našich vinařů  vý-
borně hodnocena. Proto naši vinaři obstáli i  v mezinárodní 
konkurenci.Ve dnech 27. – 28.5.2016 se konala v Břeclavi Ce-
lostátní výstava vín Českého zahrádkářského svazu s meziná-
rodní účastí českých vín. Na této výstavě byly vystavovány vína 
ze Slovenska,  Maďarska, Rakouska a Ukrajiny. Celkem bylo na 
této výstavě degustováno a vystaveno 1904 vzorků vín. Naše  
ZO ČZS Přibice dodala na tuto výstavu 12 vzorků vín, z nichž 
bylo ohodnoceno medailí 9 vzorků, což je velký úspěch nejen 
pro samotné vystavovatele, ale i pro naši obec Přibice. Zlatou 
medailí byla na této Celostátní výstavě s mezinárodní účastí 

velmi dojemné fotografi e v knize Přibice 
v proměnách času, kterou jsme obdrželi 
spolu s CD jako dárek. Je tam mimo jiné 
i  fotka mého otce, který hrál na heli-
gon u pana Hrozínka, a fotka maminky 
u našich vrat s plakátem mojí „májové“ 
ročník 1953. Zavzpomínali jsme si s  ro-
dáky na časy dávno minulé. Shledání 
s některými bylo úsměvné, neboť jsme 
se nemohli navzájem poznat. Setkání 
umocnilo i  to, že byly v  ten den hody, 
a někteří jsme zůstali a pozdravili se i se 
známými a  spolužáky. Těší mne, že se 
v obci stále něco děje: košt vína, TJ Sokol 
organizuje zábavy pro mládež, funguje 

ohodnocena vína těchto přibických vinařů: Jana Koubka,  Iva-
na Nožičky,  Jana Vybírala, Jiřího Valáška, Štěpána Rujzla a Ing. 
Jana Bočka. Bronzovou medailí byla ohodnocena vína Zdeň-
ka Kučery,   Josefa Dudy a Jana Páviše. Výbor ZO ČZS Přibice 
děkuje touto cestou všem vytavovatelům za dodaná vína a vi-
nařům, jejichž vína byla ohodnocena madailí, vyjadřuje navíc 
slova uznání. K blahopřání všem vyhodnoceným vinařům se 
připojuje i starosta naší obce a děkuje jim za reprezentaci Při-
bic . Dále starosta vzkazuje všem vinařům, kteří dodávají svá 
vína na místní výstavy do Přibic a do okolních obcí, že si jejich 
práce velmi váží a děkuje jim za ni, protože bez takových vi-
nařů by tato krásná kulturní a folklórní tradice skončila . Všem 
přibickým  vinařům přeje starosta úspěšný vinařský rok.

Vladimír Koneček, jednatel ZO ČZS Přibice 

klub seniorek, babské hody, zabíjačka, 
jarmark, včelaři, rybáři... A já díky sociální 
síti mám možnost dění v obci sledovat. 
Vysoko hodnotím tuto vydařenou červ-
novou akci a zdravím Přibice. 

Zdroj: Břeclavský deník – Nový život 
Autor: Věra Kyselová, Žilina

Velký dík patří všem organizátorům se-
tkání rodáků v Přibicích. Pro nás starší to 
byla radost a spokojené zjištění toho, jak 
čile Přibice žijí a vzkvétají. Přejeme hod-
ně zdaru !

Za rodáky Vebrová Bohuslava
a manželé Dudovi 

Dětská cimbálová muzika Šatava pod vedením pana učitele FarkašeDětská cimbálová muzika Šatava pod vedením pana učitele Farkaše
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6 let, jedná se o třídy smíšené.
Pojďme se na chvíli ještě vrátit do 
posledních okamžiků školního roku 
2015/2016.
Radostně ze školy odcházelo 40 dětí, 
které  na svém vysvědčení měly vyzna-
menání. 10 dětí pouze prospělo. Ze 6 
páťáků nám odchází Bára Oháňková na 
gymnázium, této dívence bych chtěla 
poděkovat za vynikající reprezentaci 
školy. Ostatní děti většinou odchází na 
druhý stupeň do Vranovic. Přeji jim hod-
ně úspěchů v jejich nové škole.
Jinak 17 dětí odcházelo s  pochvalou 
třídního učitele, bohužel musela být 
udělena 1 důtka ředitelky školy za lhaní 
a podvod. Důležité je, že první skupina 
je výrazně početnější.
Závěr školního roku byl ve znamení celé 
řady akcí. Zakončení bylo hektické, akce 
střídala akci (školní výlety, návštěvy di-
vadel, planetária, Den s  IZS Pohořelice, 
rozloučení s  předškoláky, rozloučení se 
školním rokem, vystoupení pana učite-
le Farkaše na místních hodech v duchu 
lidového folklóru apod.). Rozloučení 
s  předškoláky bylo pojato velmi slav-
nostně, jak je u nás zvykem.
S našimi předškoláky strávily paní učitel-
ky tvořivý školní rok, rok plný her, přátel-
ství, prvních lásek a osobních pokroků.
Děti nám připravily nádhernou hudební 
pohádku - Červenou Karkulku, paní uči-
telky pasovaly děti na školáky, předaly 
dětem šerpy a  knižní dárek jako vzpo-
mínku na dny prožité v MŠ.
Přejeme jim do další etapy hodně, hod-
ně štěstí.
Také rozloučení se školním rokem pro-
běhlo na našem hřišti poslední školní 
den.

Paní učitelky zorganizovaly za podpory 
ostatních pracovníků školy zábavné od-
poledne plné her.
Pro účastníky byla připravená překážko-
vá dráha, malování na obličej, vodní sou-
těže a plno netradičních disciplín, na své 
si přišly děti všech věkových kategorií.
V horkém letním dni přišly vhod i nanu-
ky od pana starosty a k utišení hladu pak 
opečené špekáčky.
Podle ohlasů se akce vydařila a tak se už 
dnes můžeme těšit na další akce pořá-
dané ZŠ.
Do té doby nás ale čeká spousta po-
vinností. Od 1. září se zcela mění školní 
vzdělávací program jak v MŠ, tak i v ZŠ.  
Pokud sledujete dění ve školství, naše 
paní ministryně vydala nové Rámcové 
vzdělávací programy, mění se vzdělá-
vání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami, dále vzdělávání nadaných 
žáků apod. Paní učitelky proto musely 
dokumenty upravovat už během let-
ních prázdnin. Dále ředitelství školy po-
žádalo o další prokejt z EU - Šablony do 
škol - jde o fi nanční přínos jak do MŠ, tak 
do ZŠ.
Peníze budou určeny na personální 
podporu, na školního psychologa, na 
asistenty, chůvy v  MŠ, na usnadnění 
přechodu z MŠ do ZŠ. Věříme, že projekt 
bude úspěšný.
Chtěla bych poděkovat rodičům za pod-
poru školy, dále si zakládám na kvalitě 
pedagogického sboru, který je hlavním 
pilířem dobře fungující školy. Velké po-
děkování patří i  nepedagogickým za-
městnancům, paní ekonomce, paním 
kuchařkám i paním uklízečkám.
Všichni zaměstnanci budeme dětem vy-
tvářet takové prostředí, které bychom si 

jako rodiče přáli pro své děti, školu s do-
mácím citlivým prostředím, kvalitním 
vzděláním, smysluplnou mimoškolní 
činností, tradicemi. Naší výhodou je, že 
můžeme toto školské zařízení provo-
zovat na venkově, což poskytuje našim 
žákům bezpečí. Velký dík patří také obci, 
která je ochotná nést břímě provozních 
nákladů. Interiér naší školy je kvalitně 
a  moderně vybaven díky zřizovateli 
a projektům EU.
Závěrem přeji  rodičům i  dětem, které 
poprvé navštíví jak MŠ, tak ZŠ, mnoho 
štěstí, dobrý start, zvládnutí adaptační-
ho programu, spokojenost.

Za celý kolektiv Marcela Mrkvicová, 
ředitelka ZŠ a MŠ

Vystoupení dětí s panem učitelem FarkašemVystoupení dětí s panem učitelem Farkašem Výlet v lanovém centruVýlet v lanovém centru

Děti se učí poskytnout první pomoc Děti se učí poskytnout první pomoc 



Organizace školního roku 2016/2017
1. pololetí – 1. 9. 2016 – 31. 1. 2017
2. pololetí – 1. 2. 2017 – 30. 6. 2017

Podzimní prázdniny – 26. a 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny – 23. 12. - 2. 1. 2017

Pololetní prázdniny – 3. 2. 2017
Jarní prázdniny – 13. 3. - 19. 3. 2017
Velikonoční prázdniny -13. a 14. 4. 2017
Zápis k předškolnímu vzdělávání – 2. 5. - 16. 5. 2017
Zápis do 1. ročníku ZŠ – 1. 4. - 30. 4. 2017

Pojištění hrobů, pomníků, uren.... (vandalismus, krádež, živel)

nyní jen za 300 Kč/rok (pojistná částka do 50 000 Kč)
Zdeněk Brabec tel.: 724 559 209 

www.pribice.cz
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Přibická škola v roce 1885
Informace o  škole v  tomto roce jsou ze školní kroniky, 
pamětní knihy Přibic a také z deníku Moravská orlice, kam 
František Dračka psal o dění v obci a ve škole.
Obecná škola byla trojtřídní  s jazykem vyučovacím českým 
a nacházela se v  budově později zvaná stará   škola, která 
měla  od roku 1882  dvě učebny. Od 1. 1. 1885 byl ustano-
ven novým řídícím učitelem František Dračka, který přišel 
z  Obecné školy v  Syrovicích. Dosavadní řídící učitel Vilém 
Kubánek byl přeložen na Obecnou školu v  Újezdu u  Brna. 
Podučitelem byl od roku 1882 Josef  Kalvoda,  náboženství 
vyučovali děti římsko-katolického vyznání místní farář 
František Turek a evangelického vyznání Daniel Nešpor z No-
sislavi. Starostou obce byl v  období 1882 - 1885 František 
Schop a předsedou místní školní rady Antonín Procházka.
Na jaře se František Schop a  František Dračka rozhodli 
založit  před školou předzahrádku a vedle školy školní zah-
radu, která byla dle říšského zákona o  školách obecných 
z  roku 1869 rozdělena na dva oddíly. V  jednom oddíle 
byla štěpnice   pro výuku chlapců a v druhém oddíle byly 
květinová a zeleninová zahrádka pro výuku děvčat. Výuky 
ve školní zahradě se účastnili žáci od druhé třídy.
V školní kronice je o založení školní zahrady a také o pos-
tavení chlévů uvedeno: ,,Za úřadování starosty Františka 
Schopa a  Antonína Procházky, předsedy místní školní rady, 
zřízena při zdejší dvoutřídní škole zahrada ve dvou oddílech 
s nákladem značným, téhož roku postaveny byly chlívky pro 
ušípaný. Byloť jich také třeba, neboť nebylo kde ani drůbež 
přechovati. ´´
V  květnu 1885 daroval škole tělocvičné nářadí tesařský 
mistr Ruiner z Přibic.
Dne 31. 5. 1885 se uskutečnilo slavnostní svěcení školního 
praporu a  v  Moravské orlici dne 7. 6. 1885 byl otisknut 

článek Františka Dračky o  této slavnosti: ,,Dne 31. měsíce 
května t. r.  zůstane jak mládeži školní, tak i dospělým v dlouhé 
paměti, neboť konána byla slavnosť posvěcení praporu   
školního, zakoupeného z  dobrovolných příspěvků a  darů 
rodičů a přátel  mládeže školní. Po odpoledních službách boží 
ubíral se průvod velmi četný z  chrámu Páně do školy, kdež 
se dítky, sbor učitelský, dp. Farář, slavné zastupitelstvo  obce, 
slavná místní školní rada a  rodiče v  ozdobené vyučovací 
světnici byli shromáždili.  Nadučitel František Dračka  po vz-
dání díků všem, již penězi nápomocni byli, kterými možno 
bylo krásný prapor v ceně 30 zl. sjednati, odevzdal prapor ku 
svěcení, načež odebrali se všichni do chrámu za zvuků hudby 
a  hlaholu zvonů. Ve chrámě měl dojemnou řeč náš milý dp. 
farář   Turek, jenž odporučoval pilnou návštěvu školy jakožto 
záruku zdárného vychování dítek, klada za vzor sv. Aloizia 
a sv. Cyrilla a Methoděje, jichž obrazy prapor ozdoben jest.´´
A poslední událostí, která stojí za zmínku, byla o štědrém 
dnu  slavnost vánočního stromku,  při kterém sehrály děti 
hru se zpěvy Budečské jesličky. A také o této slavnosti otisk-
la Moravská orlice dne 1. 1. 1886 článek  Františka  Dračky, 
v kterém je uvedeno:   ,,…Věru krásný to byl večer, tak zněl 
hlas všech přítomných. Mezi hosty přespolními spatřili jsme 
pány učitele z Vranovic. Ku konci jest mi vysloviti srdečné díky 
všem dobrodincům, jenž dárky přispěli ku podělení maličkých. 
Na předním místě díky slavné místní školní radě, p. Šprincovi, 
p. obchodnímu Nassau a p. radnímu Oujezdskému za  zvláštní 
obětavost. Vzdávám též díky hudebnímu sboru za zdařilé 
a  bezplatné doprovázení písní jakož i  učiteli p. Kalvodovi za 
ochotné propůjčení harmonia.“
Při této slavnosti se uskutečnila také fi nanční sbírka a z je-
jího výtěžku byl pro školu zakoupen globus.

František Veleba ml.
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Co nového nás čeká v knihovně?

Děti měly rybářské závody na Lůži

Zdravím všechny čtenáře přibické kni-
hovny i  ostatní její návštěvníky. Nyní se 
budeme v knihovně potkávat spolu. Toh-
le není ovšem jediná změna. Během léta 
se také změnila provozní doba knihovny. 
Nyní si můžete přijít vypůjčit knihy 

a  navštívit Family Point každé úterý 

a čtvrtek od 16:30 do 19:30 hodin. 
Roční registrační poplatky zůstávají 
beze změny, t.j. dospělí 50 Kč, důchodci 
30 Kč a děti 10 Kč. 
  Z  výměnného fondu z  Břeclavi byly 
přivezeny nové knihy. Pro děti a mládež 
například Dědečku, vyprávěj od 
Ladislava Špačka, Prázdniny s pejskem 
od Jany Jelenové, Pohádky skřítka 
Medovníčka od Jana Lebedy, Včelka 
Mája, Halí belí nebo kniha s  názvem 
Léto modelky, jejíž autorkou je známá 
modelka Pavlína Pořízková. Pro starší 
čtenáře je zde knížka Věry Řeháčkové 
Tereza, terč pomsty.
Dospělým čtenářům bych chtěla 
nabídnout například novou knihu 
soudobé české spisovatelky Radky 
Třeštíkové, To prší moře. Jde o  příběh 
dvacetileté Hanky, která se snaží vy-
rovnat s  ranami osudu. Od další české 

Na obecním rybníčku na Lůži se v  sobotu 9. července opět 
uskutečnily dětské rybářské závody. Počasí se vyvedlo na 
jedničku. Soutěžilo se ve více kategoriích. První rybu chytila 
Anetka Pohlová, ocenění za nejvíc ryb dostal Vladík Bom-
bela, a  za největší rybu Denis Kuchyňka. V  hlavní kategorii 
podle součtu centimetrů chycených ryb vyhrál Petr Kuchyňka 
(celkem 392 cm), na druhém místě skončil David Strouhal 

spisovatelky Vlasty Javořické jsou 
k vypůjčení dva romány, a to Vyhaslý krb 
a  Pyšný dům. Dále by Vás mohly zauj-
mout dva detektivní romány známého 
spisovatele severských detektivek Jo 
Nesboa (Lovci hlav, Netopýr). Jsou zde 
zastoupeny rovněž romány pro ženy, 
a  to Správná volba od Danielle Steel, 
Palác nebeských rozkoší od Adama Wil-
liamse, Narozeniny od Danielle Steel, 
Jeho poslední vévodkyně od Gabrielle 
Kimm, trilogie Nory Roberts Klíč odvahy, 
Klíč světla a Klíč vědění aj. Milovníci sci-fi  
si také přijdou na své. Čeká na ně všech 
9 dílů Star Wars od Michaela Stackpole-
ho. Ti, co nepohrdnou klasikou, si jistě 
rádi přečtou knížku Milana Kundery 
Nesnesitelná lehkost bytí. 
Z  naučné literatury by se čtenářům 
mohl líbit životopis o  českém dosti-
hovém jezdci Josefu Váňovi (Váňa, král 
koňáků od Petra Čermáka) či cestopis 
Malé Antily od Pavla Fochlera. 

A co dalšího na Vás kromě knih čeká? 

Knihobraní
Čtenářům budou během měsíce září 
zdarma nabídnuty starší tituly, které 

knihovna vyřadila ze svého fondu, k ro-
zebrání.

Mandalománie
Relaxace pro malé i  větší návštěvníky 
při vymalovávání mandal (specifi cké 
barevné, většinou geometrické, (kula-
té) obrazce). Mandaly rozvíjí samostat-
nost a  tvořivost, uklidňují a  podporují 
soustředění.

Cestopisná přednáška
Na podzim je pro Vás připravena cesto-
pisná přednáška o cestě na Filipíny spo-
jená s promítáním fotografi í. 

Nikola Neubauerová, knihovnice

(312 cm) a na třetím místě Zdeněk Venka (304 cm). Děti chyti-
ly celkem 102 ryb, převážně kaprů a karasů. Vítězové obdrželi 
rybářské náčiní, sladkosti a  každý celý meloun. Pro všechny 
bylo připraveno občerstvení (špekáčky, pstruzi, nápoje, zmrz-
lina…) Děti vyplňovaly křížovku s rybářskou tématikou, mohly 
si prohlédnout vypreparované hlavy ryb, nebo i  jejich zuby. 
Hostesky z rádia Kiss měly připraveno malování na obličej.

Miroslav Eff enberger, starosta

Tak kdo bude vítěz?Tak kdo bude vítěz? Vypreparované rybí hlavyVypreparované rybí hlavy Zdeněk Venka s úlovkemZdeněk Venka s úlovkem
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Děkanátní Cyrilometodějská pouť u Apoštolky
Možná jste si všimli, že v  neděli 
10. července bylo na „horním kon-
ci“ Přibic už od rána nějaké pozdvižení. 
U  Apoštolky se během dopoledne 
chystaly židle a  lavice, stavěly stánky 
a  mezi tím vším se proplétala spou-
sta lidí, kterým k  poslechu dokonce 
hrála hudba. Není tedy divu, že někteří 
kolemjdoucí se zastavovali a  ptali se: 
„Co se to tady děje? Vždyť hody už byly.“ 
Na tuto otázku by se dalo odpovědět 
trochu tajuplnou, ale přitom pravdivou 
větou: šlo o letní osvěžení pro všechny 
návštěvníky jak z Přibic, tak i z blízkých 
vesnic. Když se však zeptáte lidí ve 
vašem okolí, co je pro ně to nejlepší 
osvěžení během léta, všichni okamžitě 
odpovědí „koupaliště“ nebo „sklenice či 
rovnou láhev s  pořádně vychlazeným 
obsahem“. A nejlépe obojí dohromady. 
Tento způsob trávení léta by určitě 
ocenil i Antonín Důra ze známé novely 
Rozmarné léto. Proč tedy vysedávat 
někde u kapličky a ještě k tomu v tom 
velkém vedru? Celá tato akce však měla 
důvod, který sahá do hluboké minu-
losti, konkrétně až do 9. století, kdy se 
ještě na našem území rozkládala tzv. 
Velká Morava. V  této době sem přišli 
sv. Cyril a  Metoděj a  pokládají kul-
turní základy (nejen) našemu národu. 
Jeden z  jejich nejvýznamnějších darů, 
které nám tehdy na Velkou Moravu 
přinesli, bylo křesťanství, což tehdy 
pro naše předky znamenalo určité 
„osvěžení“ jejich dosavadních životů. 
A právě tento odkaz, z něhož můžeme 
čerpat „osvěžení“ i  my po více než 

1150 letech se stal hlavním motivem 
děkanátní pouti, jejíž 4. ročník se le-
tos v  Přibicích u  Apoštolky uskutečnil 
právě na začátku července. Samotné 
pouti předcházely pečlivé přípravy, 
které si pod vedením místního faráře 
Jaroslava Svobody vyžádaly mnoho 
hodin obětavé práce místních farníků. 
A aby všichni poutníci mohli prožít ten-
to slavnostní den se vším všudy, bylo 
toho třeba připravit opravdu hodně. 
Zatímco muži se postarali především 
o  přivezení a  rozestavění židlí, laviček 
a ostatního vybavení kolem Apoštolky, 
ženy se ujaly přípravy občerstvení 
a  pečení dobrot na závěrečnou hos-
tinu. Hlavním vrcholem pouti byla 
slavnostní mše svatá, kterou sloužil 
Jaroslav Svoboda společně s  dalšími 
kněžími z mikulovského děkanátu (Jo-
sef Kohoutek, Jiří Komárek, Josef Kubeš 
a Pavel Pacner). Hudbu nejen po celou 
dobu mše zajišťovala výborná decho-

vá kapela. Po skončení mše násle-
dovala hostina, na níž mohli všichni 
poutníci ochutnat různé druhy cuk-
roví a  koláčků přichystané na stolech 
v okolí Apoštolky. Součástí občerstvení 
byly také nealkoholické nápoje i skvěle 
vychlazené pivo, což bylo vzhledem 
k  velmi horkému počasí po celou 
dobu poutě zejména pro pánskou část 
návštěvníků další vítané osvěžení. Hos-
tina byla také výbornou příležitostí pro 
všechny poutníky k  vzájemnému set-
kání jak mezi sebou, tak i s přítomnými 
kněžími, a celý program tak pokračoval 
až do odpoledních hodin. Po odchodu 
posledních návštěvníků pak proběhl 
úklid celého areálu. Pouť se setkala 
s  velkým zájmem veřejnosti a  všichni 
poutníci odcházeli do svých domovů 
osvěžení krásnými zážitky a novou en-
ergií, což je právě to, co by každá pouť 
měla svým účastníkům přinést.

Marek Langg

Hojná účast na mši Hojná účast na mši 

Společně sloužená mšeSpolečně sloužená mše MuzikantiMuzikanti



Společenská rubrika 

za období 21. 5. 2016 - 20.8.2016

Životní jubilea 
Jiřina Valoušková  90
Jan Šubert  70
Marie Charouzová 85
Marie Pávišová  75
Marie Fichtnerová 75
Marie Pávišová  80
Jan Pouza  75
Růžena Plodková  75
Jana Rujzlová  70
MUDr. Mojmír Maruniak 75
 

Plánované akce
3. 9. 2016 Babské hody

10. 9. 2016
Sběr velkoobjemového odpadu 

(Těšina č. p. 53)

24. 9. 2016 Přibické vinobraní

8. 10. 2016
Sběr velkoobjemového odpadu 

(Těšina č. p. 53)

11. 11. 2016 Svatomartinský průvod

12. 11. 2016
Sběr velkoobjemového odpadu 

(Těšina č. p. 53)

26. 11. 2016 Rozsvícení vánočního stromu

O  termínech svozu nebezpečného odpadu bude-

te včas informováni

Navždy nás opustili
Jan Hrozínek
Ing. Václav Procházka
 
doc. Ing. Vojtěch Májek, CSc.
Ludmila Hamerníková
 

Narodily se
Veronika Kremzová
Zuzana Sedláková
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