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V tomto čísle najdete: 

- důležité informace z obecního úřadu 
- školní novinky 
- pozvánky na kulturní akce 
- informace o vzniku publikace o Přibicích 
 

- historii obce 
- aktuality od přibických spolků 
- společenskou rubriku 
- inzerci 
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Obr. 1 Perspektiva kulturního centra obce1 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Perspektiva kulturního centra obce 2          Obr. 3 Mapa obvodu KPÚ Přibice 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 4 Den s hasičským sborem            Obr. 5 Děti v plavání 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 6 Pálení čarodějnic             Obr. 7 Divadelní spolek 
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Slovo z radnice 

Vážení spoluobčané,  

dlouhé zimní období bylo vystřídáno velmi teplým až letním počasím.  Nyní všechno roste, kvete, všude je nádherná sytá ze-
lená barva trávy. Některé předzahrádky jsou pečlivě udržovány a v mnohých to hýří nádhernými barvami rozkvetlých rostlin. 
Píši to proto, že jsem si vyslechla chválu na naši vesnici od cizích lidí, kteří navštívili Přibice. Ti byli naší vesnicí okouzleni. Mož-
ná si to již někteří z nás neuvědomují, ale tato vesnice je pěkně začleněna do okolní krajiny, má krásný výhled na Pálavu  
a v intravilánu je spousta zeleně.  Je tedy na nás, jak bude obec vypadat a jak bude vnímána. 

Zimní období zhoršilo na mnoha místech kvalitu našich silnic i chodníků. Oprava těchto částí bude naší prioritou, protože pokud 
se o to nepostaráme teď, tak se vše ještě více zhorší. Po neodkladných opravách bychom rádi provedli revitalizaci prostoru 
před Obecním hostincem – více článek pana Ing. Valáška. Tato část obce je nejdůležitější místo, odehrává se zde všechno 
důležité, je to naše centrum. Návrh vytvořil pan Ing. arch. Miroslav Matějka a ze staré fotografie jsem zjistila, že pan archi-
tekt navrhl podobné rozmístění stromů tak, jak to bylo v minulosti. 

V květnu byla akceptována naše žádost o dotaci na intenzifikaci ČOV. Co to tedy znamená? Díky dotaci získáme 22 milionů 
korun na rekonstrukci a modernizaci naší čističky. Nicméně obec bude muset ještě ze svých či úvěrových zdrojů dokrývat část-
ku asi 8 milionů korun. Tuto částku se budeme snažit ponížit o dotaci z KrÚ JMK, která by mohla být až 2,5 milionu korun. 
Nyní probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro získání potřebných povolení a dokumentace  
pro výběrové řízení zhotovitele stavby. Čeká nás ještě mnoho práce, na jejímž konci bude na stejném místě, na stejných zá-
kladech postavena nová moderní ČOV. Ráda bych poděkovala panu Valáškovi a panu Stankovičovi, kteří také od počátku 
na tomto projektu pracovali.  

Co dalšího se dělo? 

Proběhlo výběrové řízení na novou sekačku. Výběrové řízení jsme plánovali, ale díky nefunkčnosti naší sekačky jsme vše mu-
seli uspíšit. V minulém měsíci jsme zažádali o dotaci na auto na svoz bioodpadu. 16.5.2013 byla naše žádost akceptována, 
připravujeme výběrové řízení. 

Získali jsme dotaci na 2 zaměstnance, kteří nám budou půl roku pomáhat udržovat naši obec v pořádku. 

Pokračují práce na knize o Přibicích.  Někteří občané nyní pracují na textech do naší knihy. Děkuji jim, že tomu věnují svůj čas  
a energii. Nejvíce práce však odvádějí paní Eva Hájková a Ivana Malinovská. Obě dvě oslovují občany, píší texty, shromaž-
ďují informace, fotografie, třídí, ověřují atd. Jsou sehraný tým a moc jim za postupně vznikající knihu děkuji. 

V měsíci dubnu se zvýšil počet členů kulturní komise. K paní Jiřině Plchové, Michaele Strouhalové a Martinu Ferkovičovi přibyly 
další členky: Z. Sovková, J. Janíčková, R. Klívarová, M. Čápová, M. Větrovská, L. Pícková, M. Bednářová. Díky těmto lidem 
vznikla Jarní díla, Čarodějnice, spolupodíleli se na organizaci Cyklistické sezony 2013 na trase Brno-Vídeň, připravují MDD, 
plánují se další a další akce. Pokud by se chtěl někdo zapojit, jakákoliv pomoc bude vítána.   

Zastupitel obce Ing. Vladimír Koneček dostal na starosti problematiku odpadového hospodářství v naší obci. V případě po-
třeby se na něj můžete obracet se svými dotazy, náměty či připomínkami. 

Na závěr bych ráda poděkovala paní ředitelce Mgr. Marcele Mrkvicové a všem paním učitelkám, které připravily ke Dni 
matek zajímavý program, který se líbil nejen rodičům, ale i pozvaným seniorkám. Musím říci, že jsem s nimi prožila nádherný 
podvečer. Umí nejen dobře zpívat, ale i hrát na různé doprovodné nástroje… Dokážou se bavit!  Přála bych si, aby je dobrá 
nálada neopouštěla po celý rok… 

Marie Bednářová 

Přehled usnesení ze 14. a 15. zastupitelstva 

188/14/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 1/2013. 
189/14/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Mandátní smlouvu č. 13092013 uzavřenou s firmou AP Investing. 
190/14/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP a komunikace ze SFŽP na projekt „Sepa-
race a svoz bioodpadů v obci Přibice“ a schvaluje dokrytí 10% dotace z rozpočtu obce do konce roku 2013. 
191/14/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o dílo č.  34/2013 uzavřenou s Ing. Markétou Hoškovou. 
192/14/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 30 zk. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Přibice ve výši 204 458,13 
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takto: fond odměn: 20 000 Kč, fond rezervní: 84 458,13 Kč. 
193/14/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje TJ Přibice dotaci ve výši 50 000 Kč,- na vybudování dětského hřiště. 
194/14/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje ČESKOSLOVENSKÉ OBCI LEGIONÁŘSKÉ příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 
rekonstrukci rychlovlaku. 
197/15/2013 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. 
198/15/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. b) zk. č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet za rok 2012 s výhradou. Na základě 
výše zjištěných skutečností přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 
199/15/2013 Podle §4 odst. 8 písm. w) zk.563/1991Sb., o účetnictví a §84 odst. 2 písm. b) zk.č.128/2000Sb. o obcích, 
zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012 a v rámci tohoto schválení 
schvaluje i výsledek hospodaření, který se musí po schválení proúčtovat 431/432. 
200/15/2013 Podle §4 odst. 8 písm. w) zk.563/1991Sb., o účetnictví a §84 odst. 2 písm. b) zk.č.128/2000Sb. o obcích, 
zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Přibice, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 
2012. 
201/15/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 2/2013. 
202/15/2013 ZO souhlasí s úpravou Směrnice S/S2012/004 Veřejné zakázky. 
203/15/2013 ZO schvaluje kupní smlouvu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nosislavi, předmětem kupní 
smlouvy jsou pozemky p. č. 1613/2 o výměře 184 m2 v  k. ú. Přibice a pozemek p. č. st.107/2 o výměře 59m2 v k. ú. Přibice, 
které obec odkupuje za cenu 100 Kč/m2. 
204/15/2013 ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou F.R.Z. agency s.r.o., zastoupenou panem Jaromírem Růžičkou, která bude 
realizovat“ Knihu o Přibicích“. 
205/15/2013 ZO Přibice se dohodlo, že pověřuje příspěvkové organizace, zájmové spolky, TJ Přibice a stárky sběrem sepa-
rovaných komodit za obec Přibice na dobu neurčitou a dále určuje výkupem firmu HULMAN – kovošrot s.r.o., jako místo pro 
sběr využitelných složek komunálního odpadu (kov). 
206/15/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodej pozemků. Kupující:  
Petr Mikyska, Přibice 176   pozemek č. 1712/128 o výměře 27 m2 
Mgr. Marie Bednářová, Přibice175  pozemek č. 1712/129 o výměře 31 m2 
Jana Prokešová, Přibice 393   pozemek č. 1712/130 o výměře 31 m2 
Kateřina Kolegarová, Přibice 177  pozemek č. 1712/131 o výměře 30 m2 
Kateřina Buiová, Přibice 177   pozemek č. 1712/132 o výměře 30 m2 
Všechny pozemky se nachází v k. ú. Přibice. Cena všech pozemků je 100 Kč za m2. 
207/15/2013 ZO schvaluje posunutí termínu kontroly: Užívání obecních pozemků-placení nájemného do 31. 5. 2013. 
Na každém zastupitelstvu se první dvě usnesení týkají volby zapisovatele a ověřovatelů, tato usnesení vynecháváme.  

 
Investice a změny v obci 

Investice do komunikací a chodníků 
 

Kulturní centrum obce 

V letošním roce bude dle rozhodnutí zastupitelstva obce provedena revitalizace centra obce, spočívající v kompletní výměně 
povrchu chodníků v oblasti kolem budovy obecního hostince a tanečního “placu”. Jedná se o místo, které je hojně využíváno 
pro společenské a kulturní akce a jako takové si zaslouží tuto pozornost. V rámci investice bude provedeno osázení zeleně, 
kdy v budoucnu vzrostlé stromy vytvoří mnohem příjemnější podmínky pro všechny, kteří se akcí zúčastní. V neposlední řadě 
bude též instalován tzv. mobiliář jako např. lavičky pro odpočinek a další prvky. V uvedeném úseku se nachází staré vedení 
vodovodu a kanalizace, jejichž stav v současnosti provozovatelé prověřují. V případě nutnosti budou tyto úseky inženýrských 
sítí opraveny či vyměněny. Na obrázcích číslo 1 a 2 máte možnost shlédnout návrh pana Ing. Arch. Miroslava Matějky. Další 
fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách obce Přibice. Tento návrh je podkladem pro projekci k získání sta-
vebního povolení. Následná veřejná obchodní soutěž zajistí obci získání adekvátní ceny pro realizaci, kterou bychom rádi 
provedli ve 3. čtvrtletí letošního roku. 

Opravy komunikací a chodníků v roce 2013 

V průběhu léta bude provedena oprava prostranství před Obecním úřadem a knihovnou, která bude obsahovat kompletní 
výměnu povrchu a dále vytvoření adekvátních parkovacích stání. Vzhledem k tomu, že je opět třeba předejít možnému po-
škození nového povrchu v případě oprav inženýrských sítí, je v současné době vedeno jednání se společností VaK Břeclav a.s., 
s cílem nalézt dohodu o výměně jejich potrubí v rámci rekonstrukce. 
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Pro co možná nejjednodušší řešení realizace investice a také budoucích oprav, odkoupila obec pozemek o výměře 243 m2  
od farního sboru Českobratrské církve evangelické, který sousedí s domem a pozemky pana Rujzla a zasahuje též do plochy 
obecní komunikace. 

Další částí letních prací budou opravy nejhorších výtluků na všech částech sítě obecních komunikací. Tyto jsou v současné době 
zaměřovány a je též zahájena příprava pro výběrové řízení na zhotovitele. 

Příprava pro opravy a budoucí investice 

Zastupitelstvo obce vybralo několik lokalit, ve kterých se soustředí na zajištění přípravy technické dokumentace a nezbytných 
povolení, které by měly být připraveny do začátku roku 2014. 

Chodník ke hřbitovu kolem pana Hájka 
V místě je nutná sanace staré jímky a poté rozšíření chodníku tak, aby byl udržovatelný obecní technikou v zimním období. 

Chodník v části „Těšina“ od domu Partyků k Sehnalíkům 
Součástí rekonstrukce tohoto chodníku bude výstavba krátké opěrné zídky, která zabrání „ujíždění“ svahu po výstavbě kana-
lizace domu u Kociolků. Tato bude vyžadovat technickou a projekční přípravu včetně získání potřebných povolení. 

Chodník či komunikace na Vranovice 
Vzhledem k připravované realizaci cyklostezky od Vranovic ke Svobodnému Hájku bude obec připravovat také prodloužení 
stávajícího chodníku končícího nyní u domu Šopfů ke hranici katastru obce Vranovice, kde by bylo možné napojit se na cyklos-
tezku. To, zda se podaří projekčně tento úsek připravit, bude záležet na jednání s vlastníky okolních pozemků, které bude 
probíhat v letošním roce. 

Investice vedoucí k modernizaci provozu a snižování nákladů 
 

Systém napájení čistírny odpadních vod a veřejného osvětlení (dále ČOV a VO) elektrickou energií 

Vzhledem k tomu, že cena elektrické energie je zásadní položkou ve výdajích obce, navrhlo vedení obce investici do moderní 
technologie regulace napětí na provoz ČOV a VO. Zjednodušeně lze říci, že snížením napětí v napájecí síti dochází  
k přímým úsporám ve spotřebě v rozmezí cca 18 až 25% a např. u VO také ke zvýšení životnosti světelných zdrojů, aniž by 
došlo k zásadně znatelnému snížení intenzity osvětlení. 

V případě naší obce se bude jednat o investici do cca 200 tisíc Kč s dobou návratnosti 3-4 roky s následnou úsporou  
cca 750 tisíc Kč v horizontu 15 let. 

Podle průběhu výběrového řízení a dostupného času vzhledem k probíhající přípravě na rekonstrukci ČOV bude realizace 
provedena koncem roku 2013 nebo začátkem roku 2014. 

Informace o provádění komplexních pozemkových úprav 
 

V souladu se Zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách byly v našem katastrálním území zahájeny komplexní po-
zemkové úpravy (KPÚ) koordinované Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) s lokálním pracovištěm v Břeclavi a fyzicky připra-
vované a prováděné firmou EKOS – T z Třebíče. Tato společnost vyšla vítězně z výběrového řízení organizovaného SPÚ  
a bude provádět veškeré terénní a dokumentační práce vedoucí k postupnému splnění rozsahu prací KPÚ v horizontu let 
2013 až 2016. 

Tímto si Vás dovolujeme požádat o součinnost při sběru dat a nyní prováděných měřeních, které jsou pro průběh KPÚ nezbyt-
né. Pracovníci uvedené firmy budou v řadě případů potřebovat zajistit vstup na pozemky ve vašem vlastnictví a z tohoto 
důvodu Vás žádáme o umožnění vstupu dle potřeby. 

Na přiloženém obrázku číslo 3 je patrné, které části k.ú. Přibice spadají - či naopak nespadají - do rozsahu prací řešených 
v rámci KPÚ.  

Vzhledem k tomu, že v současné době též probíhá projednávání pořízení nového Územního plánu obce (ÚP), bude zřejmě 
potřebné provést i v aktuální verzi dokumentace ÚP některé změny po konzultaci s městským úřadem v Pohořelicích, který je 
formálně pořizovatelem našeho ÚP. O těchto změnách bude jednat zastupitelstvo obce. Občané budou informováni formou 
zápisu ze zasedání. V případě dotazů nás samozřejmě můžete kdykoliv kontaktovat. Další informace jako např. harmono-
gram prováděných kroků v jednotlivých letech, možnost občanů se aktivně zapojit do tohoto důležitého projektu apod., budou 
zveřejněny v následujících měsících roku 2013 v rámci probíhajících jednání s jejich zpracovatelem.                                                                                                                             

 Jiří Valášek 



6 
 

Informace ze školy a školky 

Vážení občané, rodiče, přátelé školy. Již po 3. vychází náš zpravodaj, který si klade za cíl seznámit Vás s tím, co se ve škole 
odehrálo v dalším pololetí. 

Je mi velkým potěšením, že Vás mohu seznámit s událostmi, které se v posledních pár měsících v naší škole udály, ať to byla 
modernizace školy nebo účast dětí v rozmanitých soutěžích či zapojení MŠ i ZŠ do programu oslav naší obce. 

Víte, že jsme malotřídní škola, leckterý učitel z městské základní školy nad malotřídkami ohrnuje nos. Práce učitele v malotříd-
ce není snadná, kdo ji nevyzkoušel na vlastní kůži, neví, co je kantořina. Tím spíš si vážím svých učitelek, které své profesi dá-
vají mnoho, víc než se od nich čeká. A za to jim patří můj dík. 

V současné době žáci 5. ročníku dělali zkoušky na víceletá gymnázia. Z naší školy si podali přihlášku 3 žáci z 8. Všichni tři 
byli přijati. Jeden žák se dokonce umístil v první desítce, což nás velmi potěšilo. Zkoušek se zúčastnilo 70 žáků a přijímali jich 
třicet. Pro naši školu je to dobrá vizitka a žákům přeji, aby se jim na gymnáziu dařilo a líbilo. 

V únoru v naší škole proběhl zápis dětí do 1. třídy, příští rok bude naši školu navštěvovat 16 prvňáčků. Poté, co jsem se se-
známila se všemi budoucími prvňáčky, můžu konstatovat, že nás čekají samé šikovné děti. 

V květnu proběhl zápis do MŠ. Přišlo se zapsat 18 dětí, bohužel můžeme z kapacitních důvodů přijmout pouze 15 dětí. Velmi 
pečlivě jsme děti vybírali. Přednost měly děti s trvalým pobytem v Přibicích a dále rozhodoval věk dítěte. Moc nás mrzí,  
že nemůžeme uspokojit všechny rodiče. 

Nyní v květnu proběhne povinné testování žáků 5. ročníku, testují se z Čj, M, Aj. Testy jsou zaměřené na schopnosti žáků logic-
ky uvažovat, umět pracovat s textem, úspěšnost žáků se bude odvíjet podle jejich schopností a ukáže se jejich celoroční práce. 

Jsem také ráda, že na naší škole pracuje nově zvolená školská rada, která má před sebou tříleté funkční období. Předseda 
školské rady je pan Mgr. Rudolf Kolegar. Ostatní členy najdete na našich funkčních webových stránkách- 
www.skolapribice.cz, naše webové stránky nám usnadňují komunikaci s rodiči. 

V období od února do května proběhlo značné množství akcí. Čas, který zbývá do konce, se velmi rychle krátí,  
a tak si připomeneme dění v naší škole. 

Únor - maškarní bál, výchovný koncert – hudební výchova, divadelní představení 
Březen - školní kolo recitační soutěže, kouzelník 
Duben - projekt - Den Země, v MŠ velikonoční tvoření, pečení perníčků v MŠ, divadlo, školní kolo pěvecké soutěže, plavecký 
výcvik MŠ i ZŠ v Hustopečích (obrázek číslo 5) 
Květen - vystoupení ke Dni matek, vystoupení pro důchodce, slet čarodějnic (obrázek číslo 6), dopravní den, sportovní soutěž 
Mladí cyklisté v Pohořelicích, sportovní dopoledne Hry bez hranic v Pohořelicích, jarní dílna ve spolupráci s OU, Magické di-
vadlo, sportovní dopoledne 
Červen - Den dětí, rozloučení s páťáky, výlety, vystoupení MŠ - Do-re-mi, výchovný koncert, den s hasičským sborem Pohoře-
lice 

Nyní také spolupracujeme s místní knihovnou. Víme, že čtení s porozuměním je základem veškerého učení, některé děti sáhnou 
doma po knížce jen málokdy, zůstává to na škole. Výuka čtení potřebuje hodně prostoru, ale není možné kvůli ní hodiny čtení 
pořád nafukovat, musíme využít i jiné možnosti. Jsme rádi, že paní knihovnice paní Hájková vytvořila pro děti pracovní listy, 
které zahrnovaly výuku čtenářských dovedností. Žáci všech ročníků knihovnu navštívili. Žáci 1. ročníku byli pasováni na čtenáře 
a dokonce některé děti v prostorách knihovny i přenocovaly. 

Na počátku roku dorazila na účet školy zbylá částka peněz, které jsme získali z projektu EU. Činila 40% získané dotace, 
zhruba 100 000 Kč. Z tohoto projektu budeme zařizovat další počítače, dataprojektor a výukové programy do Čj a Aj.  
Bohužel tyto peníze nemůžeme použít na jiné účely. Jde o nasmlouvaný projekt. Jsme moc vděční našim sponzorům, kteří jsou 
škole nakloněni. Jmenovitě je najdete na našich webových stránkách. Jsme také vděčni zřizovateli, že nám vychází v našich 
požadavcích vstříc a přestože obce mají své rozpočty napjaté, naše obec se snaží investovat do naší školy. 

Velký dík patří i kolegyním, správním zaměstnancům, kteří tento rok mnohokrát prokázali, že dovedou pracovat jako dobrý 
tým. 

A slovo na závěr – je našim velkým přáním, abychom se mohli za svojí prací ohlédnout s potěšením z toho, co jsme dětem 
předali, aby se vždy v naší škole cítily spokojeně. 

Vážení občané, za všechny zaměstnance školy ještě jednou děkuji za Vaši přízeň, kterou nám věnujete. Přeji Vám krásný zby-
tek školního roku a budu se těšit na další shledání s Vámi při akcích pořádaných školou. 

Marcela Mrkvicová 



7 
 

TJ Přibice slaví 80 let od svého založení 

Srdečně zveme na oslavy spojené s 80. výročím založení TJ Přibice, které se bude konat 13. 7. 2013 v našem areálu. 

Program: 
13.00  Zahájení  
13.15  Utkání žen – Přibice – Tasovice 
14.40  Vystoupení taneční skupiny 
15.00  Fotbalové utkání Přibice „A“ tým versus  Pohořelice „A“ tým  
15.40  Taneční vystoupení 
16.40  Představení hostujícího týmu Zbrojovky „78“ Brno 
16.50  Utkání „starých pánů“ Přibice – Zbrojovky „78“ Brno 
17.30  O přestávce vystoupení taneční skupiny 
17.40  Druhý poločas „starých pánů“ Přibice – Zbrojovky „78“Brno 
18.20  Ukončení – diskotéka 
Změna programu vyhrazena. 

Pavel Blažek 

Zveme Vás na hody 

Tradiční přibické hody se budou konat 22. a 23. června 2013. V sobotu ve 14,00 hodin začneme zvaním po vesnici. Hlavní 
zábava vypukne večer ve 20,00 hodin na place. V neděli bude tamtéž hodový večer zahájen už v 19,00 hodin.  
Po celou dobu nás bude doprovázet dechová hudba Ištvánci ze Šardic.  

Tímto Vás srdečně zveme! 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem obyvatelům Přibic za darované železo. Při sběru jsme vybrali pěkných 6,5 tuny. 

Kateřina Procházková a Ondřej Bednář 

Babské hody No. 2 

Po prvním úspěšném ročníku babských hodů jsme se opět některé sešly a domluvily se, že i letos hody uspořádáme. 

Nyní nás čekají veškeré přípravy. Musíme vyrobit růžičky a fáborky na ozdobení májky a placu, „oživit“ si Moravskou bese-
du, vymyslet půlnoční překvapení – taneček a další a další úkoly. 

V den „D“  se všechny sejdeme ve 14,00 hodin na place, zkusíme si Moravskou besedu a poté nás čeká zvaní spoluobčanů  
na večerní zábavu. Po zvaní se rozejdeme domů načerpat síly na večer.  Všechny stárky se sejdou u hlavní a průvodem se 
odebereme na plac, kde už proběhne Moravská „naostro“ a poté se budeme veseliti do rána. 

Pokud některé slečny a paní mají zájem a chuť se k nám přidat, je možné se přihlásit až do poloviny června. Kontaktujte  
prosím přímo mě nebo se obraťte na obecní úřad.  

Srdečně si Vás tímto dovolujeme pozvat na Babské hody, které se budou konat 31. 8. 2013 ve 20,00 hodin.  
Vstupné bude 100,- Kč.  K tanci a poslechu nám budou opět hrát skvělí chlapíci z kapely Pivoňka! 

Libuše Matějková 

Letos hrkači vyrazili v oteplovačkách 

Letošní svátky jara, jak se již nějakou dobu Velikonocům přezdívá, jarem nevoněly ani v nejmenším. To ale neodradilo malé 
koledníky, kteří s úsměvem na rtech hrkali za každého počasí po celou dobu, kdy „byly přibické kostelní zvony v Římě“.   

Hrkači by měli hrkat v časech obvyklého kostelního zvonění. Začíná se na Zelený čtvrtek večer a končí na Bílou sobotu  
v poledne nebo hodinu před večerní vigilií Zmrtvýchvstání. Bohužel není známo, kdy tato tradice v Přibicích vznikla. Byla však 
záležitostí chlapců z vesnice. Ti procházeli všemi uličkami s řehtačkami, ať už ručními nebo pojízdnými. V sobotu pak za hrkání 
dostávali od obyvatel malou hotovost či sladkost. Obrázek číslo 9. 

Ivana Malinovská 
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V Přibicích to žije 

V aprílovém sobotním odpoledni 13. 4. 2013 proběhla ve školní družině Jarní dílna. Za velmi krátkou realizační dobu se 
přibické škole i kulturní komisi podařilo sestavit pestrý program. Děti si podle předlohy vyráběly barevné zápichy - kytičky 
do květináčů, krásně zdobené větrníky, harmonikové pejsky i strašidýlka jako záložky do knížek. U dalšího stanoviště měly 
napečené perníčky, které si mohly před snědením sladce nazdobit. Velký ohlas měly také ubrousky zdobené květináčky  
a netradiční obrázky vyrobené ze zdravotnických špachtliček.  Všechny poklady si nakonec mohly odnést ve vlastnoručně 
vyrobené a nazdobené krabičce. Navíc si mohly vyzkoušet i další origami skládačky podle svého přání. Obrázek č. 10. 

Magické datum 30. 4. využila TJ Přibice a kulturní komise k uspořádání „Pálení čarodějnic“. Naši čarodějnici, kterou děti 
pomáhaly vyrobit na Jarní dílně, si malé čarodějnice a čarodějové přinesli ze školy na hřiště. Tam se mohli vyřádit na spoustě 
stanovišť, u kterých jim pomáhaly přátelské čarodějnice. Děti, ale i dospělí si mohli vyzkoušet běh v gumácích, skok v pytli, let 
na koštěti, malování na obličej, běh na lyžích a plivání pecek. Pro dospělé byly na plivání připraveny více procentní višně. 
Nejkrásnější dětské i dospělé masky dostaly ocenění a všichni co přišli krásnou medaili s čarodějnicí. Obrázek č. 6. 

K focení a ohni svolala děti moderátorka, která celý průběh akce komentovala. Pálení čarodějnice sledovaly děti s nadšením 
až do konce. Když se oheň trochu zmenšil, vyzvedly si děti od sportovců špekáček a pokračovalo se „pálením rodičů“, vatra 
byla totiž opravdu velká. Na hřišti pak ještě dlouho do tmy pobíhaly upatlané, pomalované a nadšené děti. 

Obec Přibice je členem „Dobrovolného svazku obcí cyklostezka Brno-Vídeň“ (DSO). Každým rokem jedna z obcí z DSO Brno-
Vídeň pořádá zahájení či ukončení cyklistické sezóny na trase Brno-Vídeň. Tradiční první květnovou sobotu tuto akci uspořá-
dala obec Přibice ve spolupráci s DSO a TJ Přibice. Cyklisté vyjížděli v ranních hodinách společně z Brna a Hevlína. První 
z nich do Přibic dorazili už kolem 10,00 hodiny. Na hřišti je čekalo občerstvení v podobě živáňské pečeně, cigár i uzených 
klobás. K pití si mohli dopřát kromě piva a kofoly i vína místních vinařů, kteří v tento den otevřeli své sklepy pro veřejnost. 
Každý cyklista dostal na uvítanou dárek i buchtu, kterou pro obec upekly kuchařky z místní školy. Bohatý program zahájily 
pohořelické mažoretky, které uvedly projev paní starostky, zástupců Jihomoravského kraje, DSO české i zástupců rakouské 
strany. Poté se mohli návštěvníci pokochat jízdou na historickém kole (obrázek číslo 11) i výkladem pana Josefa Zimovčáka, 
který na tomto kole projel Tour de France, Giro d´Italia a každým rokem spolupořádá charitativní akci „ Na kole dětem“. 
Poslechnout si mohli také vyprávění Československého reprezentanta a držitele bronzové medaile z olympijských her, Jiřího 
Škody. Pro cyklisty také zatančily a zazpívaly děti z MŠ Přibice. K výborné atmosféře přispělo krásné letní počasí i živá 
hudba v podání pohořelických MÁŠ ČAS BAND a brněnských Los Brňos.  

Romana Klívarová 

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany 

V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem (CVV). Klade si za cíl podat 
pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. CVV poskytuje své služby 
veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, 
tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.   

Služby Centra vzdělávání všem  

• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK 
• Kariérní poradenství 
• Zprostředkování studijních a profesních stáží    

 

Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů 
v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi, nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí  
na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kari-
érní poradenství. Poslední službou, kterou CVV veřejnosti nabízí, je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, 
které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například  
pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuál-
ních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit 
lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.  

Kontakty Centra vzdělávání všem: www.vzdelavanivsem.cz, telefon: 547 215 588, email: info@vzdelavanivsem.cz 

Magdaléna Selingerová 
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Jak vzniká kniha o Přibicích 

Kniha o naší vesnici byla nápadem nejen několika obyvatel, ale také zastupitelů a turistů. Nyní přišel čas, kdy se jí můžeme 
plně věnovat. Koncem března bylo vypsáno výběrové řízení na vydavatele knihy. Schůze s vítězem výběrového řízení se 
konala 18. 4. 2013 v místní radnici. Formou dopisu byli pozváni všichni občané, kteří mají zájem se na vzniku knihy podílet. 
Účast bohužel nebyla tak hojná, jak jsme doufaly. Společně s Evou Hájkovou jsme tedy oslovily několik obyvatel, kteří by 
mohli být nápomocni při psaní konkrétních témat. Naším cílem je neopomenout žádnou důležitou událost, která se Přibic týka-
la a týká. Kniha by měla vyjít koncem listopadu tohoto roku a její slavnostní křest a prodej je plánován na vánoční jarmark.  

V tuto chvíli už je za námi uzávěrka článků i fotografií, ale pokud máte zajímavé informace nebo fotografie, které si myslí-
te, že by v knize neměly chybět, neváhejte nás prosím co nejdříve kontaktovat (i osobně) nebo navštívit obecní úřad. 
Uvítáme především fotografie z 2. světové války, JZD, ročníků májových atd. Po velkých prázdninách (po rozhlasové výzvě) 
bude mít kdokoliv z místních obyvatel možnost do knihy nahlédnout ještě před jejím tiskem a ovlivnit tak pravost informací. 
Části článků jsou totiž tvořeny ze vzpomínek občanů. Může se tak stát, že některé skutečnosti zůstanou opomenuty, budou 
nechtěně pozměněny, nebo nebudou úplné.  

Kontakty na pověřené osoby: Ivana Malinovská: 602 645 453, Přibice 158; Eva Hájková: 736 664 696, Přibice 389.  
Společný e-mail pro články a elektronické fotografie: kniha@pribice.cz. Dokumenty a fotografie v listinné podobě přinášejte 
prosím na obecní úřad. 

Ivana Malinovská 

Knihovna prožívala měsíc čtenářů 

V rámci měsíce čtenářů navštívili knihovnu žáci první až páté třídy naší školy. Vyprávěli jsme si o autorech dětských knih  
a o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové. Děti si své znalosti vyzkoušely v malém kvízu. 

4. dubna proběhla „premiéra“ Noci s Andersenem. Zúčastnilo se jí 33 dětí. Plnili jsme různé úkoly, hráli hry, navštívil nás  
a povídal si s námi pan Andersen. Ve spacáku pak děti poslouchaly pohádky, povídky a nakonec i horor. Obrázek č. 8. 

Jedno dubnové dopoledne přišly do knihovny maminky s malými dětmi. Prohlíželi jsme leporela a hráli si s hračkami. 

V knihovně jsme vyřadili opotřebované knihy.  Do konce měsíce července je možno si je přijít prohlédnout a zakoupit za sym-
bolickou cenu. 

Přijďte si také vybrat z nových knih. Namátkou: Kinley – Poslední valčík, Hassel – A zničte Paříž, Vláda pekel, Vondruška – 
Zdislava a ztracená relikvie, Vandenberg – Údolí faraónů, Lewisová – Oheň vášně, Lasicová – O dcerách a milenkách. Dále 
knihy Mašinka Tomáš, O Martince a další. 

Děkuji rodině Baštánové za dar do  knihovny  - velký dětský atlas světa a časopisy National Geographic. Dále paní Poláko-
vé za knihy především povinné školní četby, paní Hulinové za knihy R. Cooka, K. Folleta  a další. 

Eva Hájková 

Výročí osvobození Přibic 17. 4. 1945 

„Čest a sláva našim osvoboditelům, 17. duben 1945, Přibice“. Tak je psáno na pamětní desce památníku osvobození, umístě-
ném u knihovny. Dříve památník stával u bývalého kina. Letos tedy slavíme 68. výročí osvobození obce.  

Můžeme vzpomenout rodáky z Přibic, kteří ve vzdušném prostoru bojovali za svobodu. Letec, major Jaroslav Hájek, narozený 
roku 1916, se vrátil z boje. Zemřel v roce 1994 ve věku 78 let. Navštěvoval v obci svého bratra. Letec, četař Jan Janek, 
narozený v roce 1918, už nedoletěl… Zahynul v roce 1942 při havárii letounu. Je vzpomenut na desce památníku padlých  
u kostela ve Vranovicích. 

Památník neznámého sovětského vojáka (obrázek číslo 12) se nachází po pravém břehu řeky Jihlavy od silnice na kraji neda-
lekého lesíka. V poslední době o něj - zatím neznámí lidé - dobře pečují. Patří jim za to dík. Památník padlých z první světo-
vé války je postaven vedle hlavního vchodu do našeho kostela. Je zde vzpomenuto dvacet osm padlých přibických vojáků, 
jmenovitě napsaných na desce. Příbuzní zahynulých i ostatní lidé vzpomínají. 

V katastru naší obce zůstalo z války několik vojenských krytů – bunkrů. A to od železničního mostu podél levého břehu řeky 
v počtu celkem pět objektů, dosud zachovalých. 

Marie Pávišová 
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Způsoby lovu zvěře 

Způsoby lovu zvěře jsou zdokonalovány od počátku, kdy člověk musel lovit zvěř, aby se nasytil. Rovněž tak dnes jako dříve 
se jedná o pronásledování zvěře za účelem jejího ulovení, ať již samostatným nebo společným způsobem lovu. Rozeznáváme 
dva způsoby lovu, lov odstřelem a tradiční lov - bez použití střelné zbraně. 

Lov odstřelem může být individuální nebo společný. Individuální lov - slídění je prováděn zpravidla se psem ohařem nebo 
slídičem. Ohař zvěř vyhledává a vystavuje. Slídič vyžene zvěř na lovce. Lovec musí postupovat pomalu, aby umožnil psům 
pracovat beze spěchu. Nesmí zapomenout postupovat proti větru, aby pes lépe zachytil pach zvěře. 

Lov šoulačkou pro lovce znamená přiblížit se a překvapit zvěř. Je třeba, aby lovec byl schopen dlouhého chození bez se-
bemenšího hluku, dokonale znal honitbu, místa kam chodí zvěř na pastvu, ochozy a zvyky zvěře. Šoulačka se provádí většinou  
za úsvitu. 

Lov na čekané. Čekaná dovoluje pozorovat zvěř v úplném klidu, ať se již čeká na zemi, vysoké kazatelně nebo na jednodu-
chém žebříku. Je nutno sledovat směr větru, který může střelce zradit i když sedí vysoko na kazatelně. Srnčí zvěř a divočáky 
můžeme pozorovat bez zvláštního zakrytí, neboť nemají příliš dobrý zrak. Naproti tomu jelení a dančí zvěř odhalí sebemenší 
podezřelý pohyb. Na ranní čekanou se chodí ještě před úsvitem, na večerní nejméně dvě hodiny před západem slunce.  
Jak zvěř stárne, stává se opatrnější a pastvu opouští ještě před rozbřeskem. 

Hon je společný lov. Skupina lovců a honců se psy utvoří řadu a prohledávají terén. Zvěř je natlačována na řadu představe-
ných střelců. Postupující střelci a honci se stáčí do tvaru podkovy. Lovci na křídlech zabraňují úniku zvěře. Tento způsob lovu je 
nazýván ploužení. Stejného typu je i kruhový hon. Lovci a honci utvoří rozsáhlý kruh okolo leče a postupně se stahuje směrem 
do středu. 

Další způsob lovu je norování. Provádí se pomoci cvičených psů - norníků, kteří jsou určeni buď k vyhnání ukrytého zvířete 
z nory, nebo jeho ulovení přímo v noře. 

Sokolnictví využívá k lovu důkladně vycvičené dravé ptáky. Rozlišuje se vysoký a nízký let, podle druhu vycvičeného ptáka.  
K lovu vysokým letem se většinou používá sokol stěhovavý, dále raroh velký, ostříš, dřemlík a poštolka. Sokol dosahuje při 
lovu rychlosti i větší než 250 km/hod. Pro lov nízkým letem se používá krahujec nebo jestřáb. Dnes jsou využíváni sokolníci 
také na letištích k zaplašení ptáků, aby nedocházelo ke střetům s letadly. 

Eduard Straka 

Divadelní spolek a Fire Woman v akci 

Divadelní spolek vznikl v roce 2010. První akce, kterou jsme v srpnu toho roku uspořádali, byl Pohádkový les, který se konal  
v lese za hřištěm. Pomohli nám všichni známí a kamarádi, kteří si sami vyrobili kostýmy a stáli na stanovištích. Děti musely 
hádat, kterou pohádkovou postavu představují. Pravidelně jsme se začali scházet až v létě 2012, kdy nám obec zapůjčila ke 
zkoušení třídu v bývalé základní škole. S taneční skupinou Fire Women jsme vystupovaly s tancem "Jeptišky", se kterým jsme 
vyhrály druhé místo na soutěži Šibřinky v Židlochovicích. To nám dodalo odvahu. Daly jsme se dohromady s divadelníky, roz-
dělili role, sehnali a přemluvili kamarády do dalších rolí a začali jsme zkoušet. Malovali jsme kulisy, které se nám moc poved-
ly. Vyrobili jsme auto a sháněli kostýmy a divadelní propriety. V zimě jsme se přestěhovali do místního hostince, kde se nám 
hrálo líp, protože je tam jeviště, na kterém jsme si mohli vyzkoušet opravdové divadlo. Scházeli jsme se každý čtvrtek večer  
a asi dvě až tři hodiny jsme zkoušeli. Paní Pokorná nám vyšla vstříc a nechala nám vždy celý sál, abychom měli klid na hraní 
a zkoušení. Termín premiéry jsme si dali na březen, ale nakonec jsme ji naplánovali na sobotu 6. 4. 2013. Hráli jsme poprvé  
a byli jsme velice nervózní. Pozvali jsme naše rodiny a kamarády, kteří nás po dobu zkoušení podporovali a byli shovívaví, 
když se protáhlo nebo se nám zrovna nedařilo. Za to všechno jsme se jim odvděčili tím, že jsme zahráli skoro bez chyby. Pro-
tože jsme potkávali kamarády, kteří představení chtěli vidět, rozhodli jsme se, že v Přibicích budeme hrát znovu. Hráli jsme 
zde proto ještě 2x. Do místního sálu se nevejde více než 50 lidí a nás "herců" je 20. Proto bylo představení pouze pro zvané. 
Dále jsme na pozvání paní starostky hráli v Branišovicích. Byla velice nadšená a přeje si, abychom tam vystoupili ještě  
na podzim. Až po prázdninách se uvidí, kolik se nás sejde a hlavně kde a kdy budeme hrát. Není pro nás lehké najít takový 
termín, kdy bychom se mohli sejít všichni v jeden den. Někteří si musí brát i dovolenou. Divadlo je časově náročné, což málo-
kdo vidí. Po prázdninách se rozhodneme, jestli budeme pokračovat dál. Snad se ale sejdeme v plné sestavě a třeba se  
k nám přidá i někdo nový. 

Obsazení hry Sestra v akci: Romana Slováková, Sára Vyhlídalová, Marcela Kopecká, Martin Trenz, Jiří Plch, David Kulhá-
nek, Vlasta Čechová, Jana Blažková, Denisa Vyhlídalová, David Kulhánek, Věra Ficková, Michaela Strouhalová, Simona 
Strouhalová, Denisa Tučková, Helena Tučková, Iva Zajícová, Jan Effenberger, Oldřich Láska. Režíruje Jiřina Plchová, konspi-
cientkou je Svatava Pitková. Obrázek číslo 7.                                                                                                                         

Jiřina Plchová 
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Klub seniorek veršuje 

Všude se to zelená, vzduch už jarem voní, že by bylo jaro hezčí jako vloni? Jistě to tak není, jenom vzácné květy jinak voní.  
I ptáčkové pějí svoji milou píseň, aby nikdo na světě neměl v srdci tíseň. Příroda se probouzí ze zimního spaní, každý, kdo ji 
miluje, spěchá rychle za ní. Sluníčko to naše zlaté, to nám denně svítí, my pracujem na zahrádkách a sejeme kvítí! Mládí míří 
ku sportu, utužuje těla, prostě kdo co chce, tak dělá. I my (senioři) jaro vítáme, snažíme se, co jen můžem, na zahrádkách kmi-
táme. Náš klub, ten se schází rád, vždyť se všichni známe a těch vzpomínek, co máme. Když je všechno hotovo, sejdeme se  
v „Klubu“, žádná z nás, ta nezná nudu. Vyrážíme na vycházky, obejdeme vesnici, pro radost to jistě stačí, vždyť už nejsme 
mladíci. Přibice, ta naše víska, kdo tam žije, ať si píská! Recept na dlouhé roky, jen se hýbej, dělej kroky! Jaro je lék  
na všechny nemoci, každému se snaží pomoci! Proto tedy jaro milé, ať s Tebou prožijem ty nejhezčí chvíle! Přejeme si pevné 
zdraví, ať nás život stále baví! 

Rády bychom touto cestou poděkovaly obci za příjemně strávené nedělní odpoledne při příležitosti Dne matek. 

Klub seniorek 

Očkování pro dospělé 

V poslední době se v médiích rozvířila debata o potřebnosti či škodlivosti očkování, o jeho účinnosti a nežádoucích účincích,  
o tom, má-li být očkování povinné nebo dobrovolné. Debata je to bouřlivá, se spoustou emocí, ale většinou s nedostatkem 
informací nebo jejich špatným pochopením. Možná by bylo užitečné říci pár základních informací o očkování a vysvětlit,  
či vyvrátit, pár omylů, které v těchto debatách zaznívají. 

Očkování není úplná novinka. První proběhlo v roce 1796, kdy E. Jenner očkoval pacienty kravskými neštovicemi, čímž zabrá-
nil infekci mnohem nebezpečnější - pravým neštovicím. Systematické očkování probíhá od začátku 20. století. Díky tomu se  
u nás prakticky podařilo vymýtit dětskou obrnu, tuberkulózu, pravé neštovice, záškrt. Tento úspěch s sebou nese i paradoxní 
efekt – méně se bojíme nemocí, proti kterým očkování chrání, než jeho případných nežádoucích účinků. Přitom v očkování platí 
efekt sněhové koule – čím více lidí je naočkováno, tím lépe očkování funguje. Naočkovaný člověk totiž nechrání jen sám sebe, 
ale zároveň brání nakažení svého okolí, protože nejen nemůže onemocnět, ale ani přenést infekci na ostatní.  To je zároveň 
odpověď na první mýtus spojený s očkováním – že očkování je pouze věcí jednotlivce a proto do něj nikdo (ani stát) nemůže 
nikoho nutit. Je to podobné jako s omezením rychlosti jízdy v obci – nejde jen o ochranu řidiče, ale i chodců. Stejně tak ti, kteří 
odmítají očkování proti nebezpečným nemocem, neohrožují jen sebe, ale i své okolí. Proto existují tzv. povinná očkování, která 
musíme absolvovat všichni. 

Jak je to ale s očkováním dobrovolným? Má vůbec smysl, když není povinné a často ani hrazené státem, je jen doporučené? 
Odpírači očkování říkají: „Je to nepovinné, protože to není potřebné“. Pravda je ale jiná – je to doporučené, protože je to 
prospěšné. Problém je samozřejmě ve financích – stát není tak bohatý, aby mohl proplácet všechna užitečná očkování, proto 
se omezuje na ta nejnutnější. Dalším častým mýtem je, že nárůst počtu očkování představuje enormní zátěž pro náš imunitní 
systém, že už je toho zkrátka moc. Faktem ale je, že moderní očkovací látky využívají jen minimální množství antigenů (podně-
tů pro naši imunitu) – všechna současná povinná očkování jich obsahují méně než očkování proti záškrtu z roku 1950.  

Jediným skutečným argumentem proti dobrovolnému očkování jsou možné nežádoucí účinky. Faktem je, že většinou nejsou 
žádné nebo jen velmi mírné. Někteří méně informovaní odpůrci očkování argumentují rizikem vzniku autismu u dětí. Ukázalo 
se, že studie, která toto riziko potvrzovala, byla kompletně zfalšována s cílem vysoudit peníze od farmaceutických firem.  
Při dodržení správného postupu se opravdu není čeho bát. Je ale potřeba zvážit, které očkování je pro nás přínosné  
(i s ohledem na jeho cenu).  Hodně to závisí i na našem věku – každá nemoc je pro nás v různém věku jinak nebezpečná.  

Která očkování lze tedy doporučit: 

• Tetanus – všichni každých 12-15 let, nad 60 let věku každých 10 let (zdarma) 
• Klíšťová encefalitida – všichni, obzvlášť nad 60 let. Jižní Morava patří mezi nejvíce zasažené oblasti. 
• Dávivý kašel – ideálně všichni, zcela jistě ti, kteří plánují miminko a jejich rodinní příslušníci (vakcína je v kombinaci 

s tetanem) – jeho výskyt prudce narůstá a pro novorozence může být smrtelný 
• Plané neštovice – ti, kteří nebyli nemocní v dětství, zvláště ženy plánující miminko  
• Meningitida – zvláště mladí a cestovatelé 
• Chřipka – ideálně všichni, určitě pacienti starší a s chronickým onemocněním (pro ně je ostatně zdarma). Na rozdíl  

od běžných nachlazení je epidemická chřipka závažné onemocnění s těžkým průběhem. 
 
Další možná očkování jsou proti pneumokokům, rakovině děložního čípku, žloutence typu A i B. 
Všechna tato očkování považuji za prospěšná a doporučuji je. Bližší informace rád sdělím zájemcům ve své ordinaci. 
 

MUDr. Petr Bartl 
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Košt 2013 

Nejlepší výsledky bodovaných vín přibických vinařů podle odrůd: 

Odrůda Body Vinař 
 

Pálava 18,8 Nožička Ivan 

André 19,1 Procházka Václav Ing. 
 

Rosé 18,7 Šopf Stanislav 

Aurelius 17,9 Procházka Václav Ing. 
 

Rulandské bílé 19,0 Šopf Stanislav 

Cabernet Moravia 19,0 Nožička Ivan 
 

Rulandské bílé 19,0 Vybíral Jan 

Cabernet Sauvignon 19,1 Nožička Ivan 
 

Rulandské modré 18,4 Koneček Vladimír Ing. 

Dornfelder 18,9 Kučera Zdeněk 
 

Rulandské šedé 19,1 Valášek Václav 

Dornfelder 18,9 Procházka Václav Ing. 
 

Ryzlink rýnský 18,8 Ferkovič Martin 

Frankovka 18,8 Šopf Stanislav 
 

Ryzlink vlašský 18,7 Vybíral Jan 

Chardonay 18,4 Valášek Jiří 
 

Sauvignon 18,8 Vybíral Jan 

Charvát 18,1 Rujzl Jiří 
 

Směs bílá 18,7 Vybíral Jan 

Irsai Oliver 18,1 Koubek Jan 
 

Směs červená 18,9 Páviš Jan 

Modrý Portugal 18,8 Páviš Vlastimil 
 

Svatovavřinecké 18,4 Harašta Karel 

Müller Thurgau 19,1 Procházka Václav Ing. 
 

Svatovavřinecké 18,4 Páviš Vlastimil 

Muškát Moravský 19,0 Páviš Jan 
 

Tramín 19,0 Rujzl Jiří 

Neuburské 18,7 Harašta Karel 
 

Veltlínské červené rané 18,7 Brychta Vlastimil 

Neuburské 18,7 Vybíral Jan 

 

Veltlínské zelené 19,0 Rujzl Jiří 
 

Martin Ferkovič  

Fenyklový salát s dresingem 

Na salát: 1 čerstvý fenykl nastrouháme na jemné nudličky  
Na dresing: 1 polévková lžíce Dijonské hořčice, 2 polévkové lžíce citrónové šťávy, 3 polévkové lžíce olivového oleje, 1 po-
lévková lžíce medu, 1 polévková lžíce moučkového cukru, dále čerstvý kopr, sůl, pepř a česnek dle chuti a nastrouhaná kůra  
z 1 pomeranče. 

Smícháme a necháme odležet v lednici. Obrázek číslo 13. 

Simona Procházková 

Společenská rubrika 

Životní jubilea  Navždy nás opustili  
 
  
Koubková Cecilie 86 let              Jurníček Jan   60 let 
Velebová Jiřina 86 let  Jurníčková Hedvika 85 let 
Konečný Jan 85 let  Šopfová Věra   86 let 
Effenbergerová Růžena 82 let  Charouz Jan   84 let 
Netolická Jiřina 80 let     
Kolstrunková Zdeňka 80 let    
Sedláček Oldřich 80 let  Narodila se  
Pouzová Alžběta 70 let   
Straka Eduard 70 let  Svobodová Vanessa   
Mikulčická Anna 89 let    
Hornyš Maxmilián 86 let    
Hájková Anděla 83 let    
Rujzl Jiří 81 let    
Páviš Josef 80 let    
Effenbergerová Božena 91 let    
Veleba Jan 80 let    
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Mše svatá u Apoštolky 

Děkanátní pouť k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu se uskuteční  
v neděli 14. července 2013 v 10,30 hodin slavením mše svaté v prostorách u Apoštol-
ky. Všichni obyvatelé jsou srdečně zváni.  

Od 12. 5. 2013 je každou neděli sloužena v Pohořelicích mše svatá i v 18,00 hodin. 
Tato mše svatá vznikla zejména pro ty, kteří v neděli odjíždí na výlet a nemohou se tak 
zúčastnit ranní mše svaté ve své farnosti. Večerní mše svatá bude na zkoušku sloužena 
do konce prázdnin. Pokud se tato možnost osvědčí, bude sloužena i nadále. 

Ivana Malinovská 

 

Informace pro občany 

Upozorňujeme, že se objevují krádeže kovů. Žádáme proto občany o zvýšenou opatrnost. V případě krádeže se prosím  
obraťte na policii, tel.: 974 632 772 nebo na linku 158. 

Kontejnery na směsný komunální odpad nejsou určeny pro likvidaci suti. Kontejner, ve kterém svozová firma AVE CZ najde 
suť, nebude vyvážen do doby odstranění suti z kontejneru. 

Od letošního roku Státní pozemkový úřad organizuje komplexní pozemkové úpravy. V naší obci provádí přípravné geodetic-
ké práce pro tyto úpravy firma EKOS-T z Třebíče. Práce v naší obci budou trvat do roku 2015.  Žádáme občany o součinnost 
a umožnění přístupu na pozemky. 

Romana Klívarová  

Slovo z redakce 

Milí čtenáři,  

děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu, kterou za zpravodaj dostáváme. Jsme si však vědomi, že stále je co zlepšovat,  
a proto oceníme veškeré Vaše připomínky, náměty a články. Posílat je můžete na email zpravodaj@pribice.cz nebo kontak-
tujte šéfredaktorku zpravodaje na telefonu 602 645 453. Dokumenty v listinné podobně prosím přineste na obecní úřad.  

Kvůli snížení nákladů na Přibický zpravodaj se nepatrně změnila grafika časopisu. Tisk zpravodaje probíhá nově částečně 
černobíle. Proto jsou fotografie a barevné části umístěny pouze na první, druhé, patnácté a šestnácté straně.  

Děkujeme autorům za hojné přispívání do zpravodaje i v době, kdy vzniká publikace o Přibicích. Těšíme se na další články.  

Dovolte, abychom Vám všem, zvláště dětem, popřáli příjemné prožití letního období. Hodně pohody, zážitků i odpočinku.  

Vaše redakční rada 

Ceník inzerce a reklamy 

Služby pro občany 
Občanská řádková inzerce Zdarma 
Blahopřání a vzpomínky 50,-Kč 

Komerční inzerce 
Celá strana 1500,-Kč 
½ strany 800,-Kč 
¼ strany 500,-Kč 
1/8 strany 300,-Kč 
Ceny jsou včetně DPH 21%.  
Omezený počet – 10 inzerátů.  
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Oční optika TOP OPTIK Grůzová v Pohořelicích se přestěhovala  
do nových prostor 

Vaše  Oční optika Top Optik Grůzová, která nabízí služby oční optiky pro Vás v Pohořelicích již 20 let, se přestěhovala  
do nových prostor. Na novém místě rozšiřujeme klasické služby oční optiky také o pracoviště optometristy. Můžeme  všem 
našim klientům nabídnout měření a korekci zraku na vysoké odborné úrovni. Měření zraku je prováděno se zárukou optimál-
ního vidění. Pro ty, kteří mají zájem vyzkoušet si kontaktní čočky, máme připraveno mnoho typů kvalitních kontaktních čoček, 
které se vždy přizpůsobují požadavkům a parametrům oka. V oční optice TOP OPTIK Grůzová jsme připraveni maximálně 
vyjít vstříc všem, kteří potřebují korekci zraku. Vždy se snažíme najít řešení, které je pro klienty nejvhodnější, které splňuje 
jejich potřeby a očekávání. Naše zkušenosti a odborné znalosti vám poslouží také při výběru brýlových čoček, nabízíme skla 
od základních, hrazených pojišťovnou, přes klasické antireflexní čočky, až po speciální multifokální nebo pracovní čočky, kde 
bereme v úvahu např. vaši konkrétní pracovní vzdálenost, pracovní nároky a jiné individuální parametry. Nabízíme velký 
výběr brýlových obrub. Ceny našich brýlových obrub se pohybují od 150,-Kč, bohatá nabídka také existuje v cenové kate-
gorii do 1000,-Kč. Protože se snažíme udržovat módní trendy, najdete u nás vždy aktuální kolekce a také brýle známých 
značek, to vše za velmi příznivé ceny. Poradenství v oboru oční optiky a optometrie, profesionalita, individuální přístup, krát-
ké termíny zhotovení brýlí, příznivé ceny, věrnostní programy,  záruční a pozáruční servis to vše nabízíme v nových prostorách 
na náměstí Svobody 1613 (naproti původní optice, vedle lékárny Cyrmex), nově každý den od pondělí do pátku od 8,30  
do 16,30 hodin.  A pro ty, kteří nás nemohou navštívit v pracovní den, nabízíme po dohodě  individuální konzultace  
a měření v sobotu. Den krásy, který bude pravidelně probíhat v naší optice v Pohořelicích, potěší hlavně ženy. Nabízíme kaž-
dou druhou středu v měsíci líčení nejen pod brýle. Každá žena, i když brýle nenosí, se u nás může nechat nalíčit a využít naší 
poradny. Váš Optik je tu, a bude vždy, pro Vás!                                                                                       Helena Grůzová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Inzerce 
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AXA více než standard 

AXA patří mezi celosvětové lídry a působí ve více než 60 zemích světa.  
 
AXA v ČR nabízí svým klientům již 17 let vysoký standard služeb.  
 
AXA nabízí tyto produkty, které jsou oceňovány odbornou veřejností:  
 

- Životní pojištění    - Pojištění vozidel - Úrazové pojištění - Pojištění bydlení - Penzijní spoření 

- Spořící účet AXA bank    - Stavební spoření - Hypotéky, investice - Cestovní pojištění - AXA karta, podílové fondy 

Víte, že AXA pojistí Vaši domácnost již od 500,- Kč/rok, včetně odpovědnosti členů domácnosti a rozsáhlých asistenčních  
služeb ZDARMA ?  

Neváhejte a kontaktujte finančního a pojišťovacího poradce: Ing. Hana Pavlatová, AXA ČR, Venušina 31, Mikulov 692 01,  
email: hana.pavlatova@axacz.cz, mobil: +420 728 860 612. 

Inzerce 

 
Statistika obyvatel

Ke dni 14. 5. 2013 žije v Přibicích 1060 obyvatel.  Grafy viz. níže znázorňují dvě kategorie dětí a mládeže, které rozdělují 
podle pohlaví. Dětí do patnácti let žije v Přibicích celkem 153. Z toho je 73 chlapců a 80 děvčat. Mládeže ve věku 15 až 18 
let je celkem 25, z toho 15 jsou chlapci a 10 dívky. 

 

  

 
Důležité termíny z 3. čísla zpravodaje 
 

 

 

 

 

 

Termín Akce 
22. a 23. 6. 2013 Tradiční krojované hody 
13. 7.2013 Oslavy 80. výročí založení TJ Přibice 
14. 7. 2013 Pouť ke Sv. Cyrilu a Metodějovi 
31. 8. 2013 Babské hody 
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  Obr. 8 Noc s Andersenem v knihovně       Obr. 9 Hrkači 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 10 Jarní dílna         Obr. 11 Zahájení cyklistické sezóny v Přibicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 12 Památník sovětského vojáka       Obr. 13 Fenyklový salát 
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