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Slovo z radnice 

Vážení občané Přibic,  

dostává se Vám do rukou první číslo Přibického zpravodaje. Tento časopis bude vycházet čtvrtletně a jeho snahou bude informovat 
občany o všem, co se událo, děje nebo bude dít v naší obci. Budeme vám tak přinášet informace z obce, ale nebudeme zde řešit 
obecní politiku. Garantem tohoto časopisu je paní Ing. Ivana Malinovská, které můžete zasílat své náměty a postřehy ze života naší 
obce. Budeme tak rádi, pokud se budete spolupodílet na jeho vzniku. Své příspěvky můžete zasílat na adresu  
zpravodaj@pribice.cz. Jsem ráda, že Vám první číslo můžeme přinést zdarma. Podařilo se nám v dnešní nelehké době získat spon-
zora, brněnskou firmu SPIN SERVIS, s. r. o., které tímto srdečně děkuji. 

Na tomto místě budou uveřejňovány informace z obecního úřadu. Ráda bych proto učinila malé ohlédnutí za rokem, který uplynul 
od mého nástupu do funkce starostky a zhodnotila, co vše se nám podařilo a na čem ještě pracujeme.  

Nástup do funkce nebyl vůbec jednoduchý. Na ustavující schůzi zastupitelstva obce jsem byla informována, že nám odchází paní 
účetní i referentka. Zároveň odešli i lidé, kteří se starali o rozvoz obědů, donášku léků, příležitostné nakupování a doručování poš-
tovních zásilek po obci. Skončil i úklid zastávek ze strany našich občanů. Musela jsem rychle najít a vybrat nové kvalitní spolupra-
covníky a zajistit všechny dosavadní služby. Po roce náročné práce všech mohu zodpovědně prohlásit, že se to podařilo.  

Podle reakcí v obci některé občany trápí počet nových pracovníků, zejména účetních. Tuto situaci bych ráda objasnila. Bývalá paní 
účetní odešla k 30. 11. 2011. Jak mnozí ví, konec roku (a nejen ten) je účetně nejnáročnější a sehnat k tomu ze dne na den účetní je 
téměř nadlidský úkol. Nicméně se to podařilo. Získali jsme účetní paní Ivanu Hruškovou, toho času na rodičovské dovolené. Spolu-
práci přijala, ale jen dočasně, než najdeme někoho jiného. Na začátku roku nám několik dnů vypomáhala i jiná účetní. V březnu 
letošního roku pak byla na základě výběrového řízení přijata paní Věra Janatová. Paní Hrušková na úřadě již od března nepracu-
je, jen občas využíváme její odborné znalosti pro konzultaci v oblasti DPH. Mzdové finanční náklady na obě účetní jsou stále nižší 
než na účetní, která na obci pracovala v předchozích letech. V letošním roce nám přibylo několik spolupracovníků. Získali jsme ob-
čany na veřejnou službu, díky nimž máme čistější obec. Zároveň se podařilo získat dotace ze státního fondu a Evropského sociálního 
fondu na další dva pracovníky. Tzn., že pracují pro obec, ale nejsou obcí placeni. Ve výběrovém řízení jsme také vybrali novou 
knihovnici. Přes všechny nesnáze, které musíme každodenně řešit a zajišťovat tak „základní životní funkce“ naší obce, postupně 
zpracováváme a doděláváme resty z minulosti, které jsou nutným východiskem pro další fungování a rozvoj Přibic. Věřím, že vše 
postupně zvládneme a příští rok se budeme věnovat výstavbě na Svobodném Hájku, opravě a výstavbě nových chodníků a silnic 
nebo např. dovybavením dětského hřiště.  

Z věcí minulých se nám v tomto roce podařilo uzavřít nájemní smlouvy za užívání pozemků v kasárnách a získat do obecní pokladny 
peníze za užívání těchto pozemků 2 roky zpětně. Jsou připraveny kupní smlouvy na jejich odprodej. Vyřešili jsme některé starší 
žádosti občanů na odkup pozemků v naší obci. Ve výběrovém řízení se nám podařilo odprodat budovu garáží a přilehlých pozem-
ků v bývalém objektu kasáren až za cenu 240 000,- Kč. Museli jsme řešit i nepříjemnou záležitost. Obec v minulosti pronajímala 
pozemky, které jí nepatřily, byly jiného vlastníka než obce a pronajímala i pozemky, kde byli dokonce dva vlastníci. Po důkladném 
prostudování a prověření všech materiálů, konzultaci s právníkem i z morálního hlediska, byly peníze za bezdůvodné obohacení 
obce vráceny zpět.  

Myslíme i na naše spoluobčany v nouzi. Panu Ferbymu, který se ocitl na ulici bez domova, se podařilo zařídit OP, dávky hmotné 
nouze a pomáháme mu vyřídit i starobní důchod. 

Ze současných projektů jsme zajistili opravu části střechy na staré škole, výměnu havarijního rozvaděče v knihovně, zde řešíme  
i nalezení optimálního způsobu vytápění ke snížení provozních nákladů. Provedli jsme změnu podmínek odběru el. energie  
na objektech fara, stará škola, knihovna. Na několika místech v obci jsme srovnali, upravili a zatravnili volné plochy. Zakoupili  
a zabudovali jsme odpadkové koše, vyměnili poškozené kontejnery a umístili a osadili lavičky. Pro rozvoj naší obce jsme požádali 
o několik dotací. Snažíme se získat dotaci na dětské hřiště, podali jsme dvě různé žádosti o dotaci ze SFŽP z OPŽP. První projekt je 
„ČOV Přibice – intenzifikace“ -  v zájmu nás všech je zvýšit čistotu vody a tím zlepšit kvalitu života v naší řece. Druhý projekt má 
název “Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň“. Díky tomuto projektu by se zlepšila protipovodňová ochrana, došlo by  
i k nainstalování bezdrátového rozhlasu po celé obci. Jsem ráda, že naše žádost byla akceptována. Snažíme se i o změnu PRVK 
(Plán rozvoje vodovodů a kanalizací). Už máme všechna potřebná vyjádření, čekáme jen na schválení JmK. V příštím roce by měla 
začít výstavba nového úseku cyklostezky Vranovice 2 – Přibice 1. A v neposlední řadě se nám podařilo vytvořit a vydat tento 
Přibický zpravodaj. 

Vážení občané, myslím si, že za 1 rok se nám toho podařilo hodně a doufám, že tuto větu budu moci zopakovat i v příštím roce.  
Přeji Vám pohodu, klid nejen v předvánočním čase, ale i v čase svátků i po celý příští rok. 

 Mgr. Marie Bednářová 



3 
 

Základní škola a Mateřská škola Přibice 

Základní škola Přibice je malotřídní škola. Škola sdružuje mateřskou školu s kapacitou  
47 dětí, základní školu s kapacitou 80 dětí, školní družinu s kapacitou 25 dětí a školní 
jídelnu. Výhodou je, že budova slouží dětem od mateřské školy až do 5. ročníku základní 
školy. Po ukončení 5. ročníku přecházejí žáci na druhý stupeň do Pohořelic nebo  
do Vranovic. Ve třech třídách jsou vyučováni žáci pěti ročníků 1. stupně ZŠ. V současné 
době má škola 41 žáků. První ročník, ten nejpočetnější, tvoří samostatnou třídu. Ostatní 
třídy jsou tvořeny dvěma ročníky. 4. a 5. ročník je rozdělen na hlavní předměty - Čj, M, Aj. 
 
Škola zajišťuje výuku anglického jazyka a výuku žáků i se specifickými vzdělávacími 
potřebami. Výchovně vzdělávací proces v ZŠ zabezpečují 4 pedagogičtí pracovníci. 
Všichni svým vysokoškolským vzděláním splňují podmínky odborné a pedagogické 
způsobilosti pro výuku na 1. stupni ZŠ, jedna je kvalifikovaná učitelka Aj. 
 
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu - Každý má svou šanci. Snažíme se 
připravit dětem kvalitní výchovný program, který by je inspiroval k tvořivosti, touze  
po objevování a k dosahování něčeho hodnotného. 
 
Mějte však na mysli, že všechny kvalitní vzdělávací programy si vytyčují poněkud vyšší cíle 
než je naučit děti počítat a odříkávat abecedu. Tyto programy pronikají dětem až  
do hloubi srdce i mysli. 
 
Důležitým záměrem našeho programu je pěstování úcty k vlastní osobnosti a vytváření 
funkčních mezilidských vztahů.  
 
Letos bychom chtěli ve spolupráci s Vámi vyvolat v životě Vašich dětí skutečné změny. Přáli 
bychom si, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu naší školy, aby u nás 
získalo nové kamarády a aby si dovedlo hrát a spolupracovat s ostatními. Důležité jsou 
pro nás nejen Vaše děti, ale i Vy samotní. Klíčem k úspěchu je totiž účinný partnerský vztah 
mezi školou a rodinou. 
 
Naše škola je již rok zapojena do projektu EU - Peníze do škol. V rámci tohoto projektu 
jsme získali půl milionu korun, které investujeme do počítačové techniky, do zajištění dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří vytvářejí nové výukové materiály, naším cílem 
je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím digitálních technologií, zvýšení motivace žáků  
a zlepšení jejich studijních výsledků. 

 
Škola dlouhodobě spolupracuje s Policií České republiky, se Střediskem volného času 
Pohořelice, který nám pomáhá financovat a organizovat volnočasové aktivity dětí, 
zapojujeme se také do jejich projektů a učitelky s dětmi se mohou účastnit i pobytových 
akcí, organizovaných SVČ. Dále výborně spolupracujeme se zřizovatelem školy a s Radou 
školy, která má 6 členů. Obec nás finančně podporuje a za to bychom chtěli velmi 
poděkovat. Dále máme dobrou spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou Brno. 
 
Pořádáme i mnoho kroužků. V MŠ mohou děti navštěvovat kroužek angličtiny, keramiky, 
flétny, taneční kroužek. Máme zde i speciálního pedagoga, který se věnuje logopedické 
problematice, tedy nápravě řeči. V ZŠ probíhá kroužek anglického jazyka, florbal, hra  
na hudební nástroj, keramika, elektrotechnický kroužek. 
 
Uběhly dva měsíce školního roku a u nás ve škole se zdařilo mnoho akcí. Návštěva divadla 
Radost, návštěva Mahenova divadla, Svatomartinský průvod, dýňování v družině, výroba 
podzimníčků v MŠ, dopravní den ve spolupráci s Policií ČR, Den pro zdraví - celodenní pěší výlet 
po okolí, návštěva knihovny, rozsvěcení vánočního stromu ve spolupráci s obcí. Dále nás čekají 
další akce – Mikuláš, vánoční besídky, zápis do ZŠ, papučkový karneval, výlety a různé akce  
pro rodiče. 
 
O naší práci Vás budeme nadále informovat v dalších číslech zpravodaje. Nic bychom si nepřáli 
více než být opravdovými pedagogy. Vážíme si toho, že můžeme vstupovat do života Vašich 
dětí. Jsme si vědomi i nesmírné zodpovědnosti, kterou s Vámi jako Vaši partneři sdílíme  
při vyučování a výchově vašich dětí. 
                                                                          

                                                                     
    Mgr. Marcela Mrkvicová, ředitelka ZŠ 
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Sport 

TJ Přibice se v letošním roce úspěšně podílela na sportovních a společenských aktivitách. Naše organizace pomáhala 
s oslavami letošního „pálení čarodějnic“ a hlavně s organizací hodů.  

Ze sportovních aktivit lze ocenit oživení dětské fotbalové přípravky a organizaci pohárových turnajů ve fotbale i flor-
bale. 

Letos také pokračovaly práce na dokončení našeho sportovního areálu. Po udělení dotace od KrÚ JMK byl postaven 
přístřešek v prostoru stávající udírny a instalovány sluneční kolektory včetně vodoinstalace na hlavní budově. Bylo do-
končeno osvětlení víceúčelového hřiště a proveden nátěr dřevěného hrazení a přístřešků. Touto cestou chceme poděko-
vat panu Františku Stankovičovi, který nám s žádostí o dotace ochotně pomáhal. 

V příštím roce chce TJ poskytnout možnost umístění reklamy všem podnikatelům a živnostníkům. Podmínky pro umístění 
reklamních tabulí lze dohodnout s výborem TJ.  

Nutno ale také připomenout, že náš areál navštívili letos již třikrát nezvaní hosté a podařilo se jim odcizit značnou část 
našeho vybavení a způsobit škodu za přibližně 80 tis. korun. Proto se výbor TJ přes zimu zaměří na lepší zabezpečení 
objektu a bude se snažit podobným nežádoucím aktivitám předcházet. 

 

 

 

Fotbal 
Naše mužstvo Přibice „A“ skončilo podzimní část soutěže OP Břeclavsko -  muži na skvělém 1. místě, kdy v závěru zlep-
šeným výkonem předstihlo i dlouho vedoucí mužstvo Krumvíře. 

Podzimní tabulka soutěže (chybí zápas Ch.N.Ves-Novosedly „B“): 

A1A - OP muži 
  TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
 

1. Přibice 14 10 3 1 37: 11 33  ( 12) 
 

2. Krumvíř 14 10 2 2 43: 16 32  ( 11) 
 

3. Ch. N. Ves 13 8 2 3 37: 18 26  ( 5) 
 

4. Novosedly B 13 7 3 3 33: 22 24  ( 6) 
 

5. Hlohovec 14 7 2 5 36: 25 23  ( 2) 
 

6. Mor. N. Ves 14 7 1 6 31: 29 22  ( 1) 
 

7. Kostice 14 7 1 6 23: 27 22  ( 1) 
 

8. V. Bílovice 14 6 1 7 28: 27 19  ( -2) 
 

9. Březí 14 5 2 7 33: 24 17  ( -4) 
 

10. Brumovice 14 5 0 9 27: 43 15  ( -6) 
 

11. Křepice 14 4 1 9 26: 44 13  ( -8) 
 

12. Nikolčice 14 3 3 8 18: 33 12  ( -9) 
 

13. M.Žižkov 14 4 0 10 25: 49 12  ( -9) 
 

14. V. Pavlovice B 14 3 1 10 16: 45 10  (-11) 

 

Nejlepšími střelci podzimu jsou Janíček Jiří – 6 gólů, následují Janíček Lukáš a Schimmerle Pavel, kteří mají oba  
po 5 gólech. 

 

 

Dne 17. 2. 2013 v 10,00 h se v „Obecním hostinci“ 
bude konat výroční členská schůze TJ Přibice.  

(změna termínu vyhrazena) 
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Tým Přibice „B“ přezimuje ve IV.třídě soutěže na 9. místě 

A3B - IV. třída, sk. B 
  TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
 

1. Sok. Pavlov 10 8 1 1 35: 11 25  ( 13) 
 

2. Březí B 10 6 2 2 27: 13 20  ( 5) 
 

3. Vranovice 10 6 1 3 35: 29 19  ( -2) 
 

4. Pasohlávky 10 6 0 4 37: 25 18  ( 9) 
 

5. H. Věstonice A 10 5 3 2 29: 21 18  ( -3) 
 

6. V. Dvůr 10 5 2 3 20: 17 17  ( 2) 
 

7. Pohořelice B 10 5 1 4 26: 17 16  ( 4) 
 

8. Klentnice 10 3 1 6 36: 34 10  (-11) 
 

9. Přibice B 10 2 1 7 13: 33 7  ( -8) 
 

10. Milovice 10 1 2 7 25: 36 5  ( -7) 
 

11. Cvrčovice B 10 0 2 8 13: 60 2  (-10) 
 

 

Děkujeme našim fotbalistům za odvedené skvělé výkony a přejeme hodně štěstí ve zbytku soutěže příští rok. Poděko-
vání patří i funkcionářům a ostatním členům za obětavou pomoc při soutěžích a na brigádách v areálu TJ. Děkujeme  
i divákům za hojnou účast a slušné fandění. 

Florbal  
V červnu letošního roku naše TJ zorganizovala poháro-
vý turnaj na víceúčelovém hřišti, kterého se zúčastnilo  
8 mužstev i z okolních obcí. 

Zimní příprava florbalistů pokračuje v místní tělocvičně 
ZŠ každý čtvrtek od 17,00 h žáci pod vedením pana 
Miroslava Mátla (SVČ Pohořelice) a od 18,30 h muži. 
Kdo z občanů má zájem si zahrát, je vítán. 

 
Tenis 
Tenisový oddíl má celkem 7 členů a rád  
ve svých řadách uvítá další zájemce. Rozpis rezervač-
ních hodin na jaro 2013 bude vystaven na adrese: 
http://hristepribice.webnode.cz/kalendar/. Zimní pří-
prava je v sportovní hale v Žabčicích každou sobotu 
od 17,00 do 19, 00 h.   

 
                                            Ing. Pavel Blažek 

 
 

Místní knihovna Přibice 

Poskytuje občanům možnost půjčování knih a bezplatné využití internetu. 
Provozní doba: PO 16 – 19 h, ČT 16 - 19 h. 

Funkci knihovnice v současné době vykonává paní Eva Hájková, která ji převzala po paní Janě Švecové.  
Za jejího vedení od roku 2003 prošla knihovna mnoha úpravami. Evidence knihovny byla převedena do elektronické 
podoby a také došlo ke stěhování do budovy naproti nynějšího 
Obecního úřadu. Nyní knihovna čítá cca 5260 svazků knih pro čte-
náře všech věkových kategorií. Potřebné informace o knihovně  
najdete na http://pribice.webk.cz/. Zde v nejbližší době bude 
zprovozněn i on-line katalog knih, takže vybírat můžete  
z „pohodlí domova“.  

Ke dni 31. 12. 2012 vyhlašuje knihovnice amnestii všech dlužných 
poplatků, t.j. roční registrační poplatky z minulých let a všechny 
sankce za pozdní vrácení knih z minulých let. Zároveň žádá čtenáře 
o vrácení vypůjčených knih z dřívějších let. Ani v tomto případě 
nebudou požadovány výše uvedené poplatky. 

Těší se na Vás knihovnice Eva Hájková 
 

 

 

 

Nové tituly v knihovně 

Pro děti a mládež:  
Štěně k Vánocům, Jak zacvičit s rodiči, Chci být 
víla, Sindibád námořník (komiks), Angličtina  
pro nejmenší, Deník malého poseroutky. 
Pro dospělé: 
Vteřinu poté, Královna králů, Chatrč, Tajemství 
porodní báby, Astrologický kalendář, Psi  
ve válce – odvaha, láska a loajalita.  
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První ročník Babských hodů 

První ročník Babských hodů se konal dne 11. 8. 2012 v naší 
obci. Celkem nás bylo 12 párů a začaly jsme se scházet  
v měsíci březnu a připravovat vše, co bylo na hody potřeb-
né. Pilně jsme chodily trénovat nejprve do tělocvičny a poté  
i na plac v obci. Byla jsem hodně překvapená, jak nám  
s blížícím se termínem Babských hodů přibývali diváci. Zasta-
vovali a dívali se, dokonce nám i zpívali na nácvik pochodu, 
když nám chyběla hudba. Děti tancovaly s maminkami  
a dokázaly jsme zapojit i ostatní ženy, když nám náhodou 
někdo chyběl do počtu.  

Počasí v den Babských hodů nám ze začátku moc nepřálo, 
ale i přesto jsme do toho šly všechny s plným nasazením. 
Myslím si, že při první zkoušce Moravské besedy na place  
s dechovou kapelou Pivoňka běhal mráz po zádech úplně 
všem stárkám a věděly jsme, že to byla dobrá volba - vy-
brat si tuto kapelu. Pivoňka to také samozřejmě potvrdila jak 
při zvaní po obci, tak i při samotné zábavě večer na place. 
Neustále hráli, povzbuzovali nás legráckami. Večerní zábavu 
na place jsme zahájily Moravskou besedou a byly jsme pří-
jemně překvapeny počtem lidí, kteří se na nás přišli podívat. 
Strašně mě dojala slova babiček, které říkaly, že si zavzpo-
mínaly na mladá léta - na to, když ony samy Moravskou 
besedu tančily. Volná zábava pokračovala až do ranních 
hodin, kdy jsme ještě jako poslední zpestření zatančily půl-
noční překvapení s obrovským potleskem.  

Byla jsem požádána, abych přispěla do nově vznikajícího 
zpravodaje v obci Přibice článkem o Babských hodech. Touto 
cestou bych chtěla ještě jednou moc poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci Babských hodů, 
protože bez těchto lidí by se tato akce neuskutečnila. Podě-
kování patří v první řadě všem stárkám, obci, která nám 
přispěla na kapelu, všem sponzorům a jak už jsem se zmínila, 
všem lidem, kteří nám pomohli tuto akci dotáhnout do konce. 
Ráda bych zde napsala a myslím si, že by se mnou všechny 
stárky Babských hodů souhlasily, že 1. ročník Babských hodů 
se nám velmi vydařil. Dokázaly jsme, že je možné zorgani-
zovat akci pro veřejnost a pro pobavení a hlavně, že tradice 
je potřeba udržovat a předávat, abychom i my měli na co 
vzpomínat a také, aby bylo v čem pokračovat.  

Z vydělaných peněz budeme financovat nové lavičky, konve 
a nářadí na zdejší hřbitov. Přispějeme dětem na vánoční 
dárky do mateřské školy, na kolotoč, který bude součástí 
dětského hřiště na hřišti TJ Sokol Přibice. Toto bychom samo-
zřejmě nemohly financovat, pokud by nebylo občanů Přibic  
a dalších lidí, kteří přišli na Babské hody a podpořili nás. 
Ještě jednou děkujeme.  

Mgr. Lenka Kouřilová 

Fire Woman 

Přibická taneční skupina Fire Woman se schází každé úterý 
ve 20,00 h v budově staré školy. Nacvičujeme a vystupujeme 
s diskem, hip-hopem nebo scénickým a moderním tancem. 
Kdo má zájem, může si přijít vyzkoušet, co tance obnáší.  
S sebou přezůvky a vodu.           

                           Jiřina Plchová 

                                                                                                             

 

Přibické stárky na Babských hodech 2012 

Hody 2012 

Tradiční krojované hody proběhly ve dnech  
23. – 24. 6. 2012, zúčastnilo se celkem 16 dospělých párů, 
dětí bylo 30. 

Hodům předbíhaly velké přípravy… V únoru jsme se začali 
scházet a „motali“ jsme růže a fáborky na ozdobení májek. 
V dubnu se sešli stárci kvůli sběru železa. V polovině května 
přišlo na řadu „pochodování“ s Jiřinkou Plchovou. Nacvičova-
la pochod i s dětmi.  

Ve čtvrtek a v pátek vypukly velké přípravy na place. Kluci 
přivezli a připravili máje, lavice… Holky zdobily máje, plac, 
vše se poklidilo a nachystalo tak, aby to bylo tip ťop. 

V sobotu, 23. 6., jsme se všichni sešli ve 13,00 h na place –  
i s Ištvánky. Proběhla „generálka“ pochodu s kapelou a poté 
jsme obcházeli vesnici a zvali spoluobčany na večerní zába-
vu. Když jsme obešli celou vesnici, rozešli jsme se  
i s muzikanty domů – občerstvit a načerpat síly na večer… 
Stárci se sešli u hlavního stárka i s muzikanty a stárky s dětmi 
u hlavní stárky. „Chlapci“ si pro nás přišli s muzikou a potom 
jsme šli průvodem na plac, kde už čekalo plno lidí. Nervozita 
se stupňovala. No a jde se na věc – nejdřív odpochodovaly 
děti, poté my a začala zábava. Plac byl plný do 3,00 h.  

V neděli dopoledne byli stárci v kostele. K večeru se opět 
sešli stárci s kapelou u stárka a stárky s dětmi u stárky, kde 
se zpívalo a čekalo na chlapce. Po příchodu stárků jsme se 
popárovali a průvodem mašírovali na plac. Zábava se opět 
vydařila.  

Počasí přálo, účast byla také „hojná“, Ištvánci  
výborní – hody se zkrátka vydařily. 

Libuše Matějková 

Divadelní spolek Přibice 

Každý čtvrtek v 19,30 h se ve staré škole schází herci  
a další členové divadelního spolku. Máte-li zájem podílet se 
na spolupráci, přijděte se podívat. 

Jiřina Plchová  
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POZVÁNKA 

ČZS a Obec Přibice Vás  
27. 12. 2012 zve na  

ŽEHNÁNÍ VÍN  
v Obecním hostinci. 

Zahájení v 18:00 hodin. 

Historie vzniku Českého zahrádkářského svazu v Přibicích 

 

Ani se to nezdá, ale činnost ZO ČZS v Přibicích se pomalu stává historií. Začátek naší činnosti se datuje od roku 1982  
a trvá již přes třicet let. Ve většině okolních vesnic běžela v této době zahrádkářská činnost v plném proudu. ZO ČZS se 
stávali vzorem pro společenskou, kulturní i hospodářskou činnost v každé 
obci. 

V únoru roku 1982 se sešla parta vinařů z Přibic a dohodla se, že založí 
v Přibicích zahrádkářský svaz. Tímto úkolem byl pověřen Ing. Procházka 
Václav, Přibice 156.  Na základě telefonického rozhovoru zaslal  
1. 3. 1982 OV ČZS Břeclav pokyny pro založení ZO ČZS v Přibicích.  
8. 3. 1982 byla schválena žádost a přípravný výbor Národní frontou 
v Přibicích a 29. 3. 1982 byla ustavující schůze. 

Byl zvolen výbor ve složení: 
-předseda: Ing. Václav Procházka, Přibice 156 
-místopředseda: Josef Duda, Přibice 187 
-jednatel: Otto Hrozínek, Přibice 138 
-pokladník: Jan Pouza, Přibice 155 
-hospodář: Oldřich Sedláček, Přibice 190 
-revizní komise: Zdeněk Kučera, František Fröhlich. 

Za okresní výbor se zúčastnil ustavující schůze přítel Jan Střelský. ZO ČZS 
Přibice měla při založení 26 členů. Hlavním úkolem bylo navázat spoluprá-
ci s okolními zahrádkářskými svazy, využít jejich zkušenosti jak při organizaci výstav vín, ovoce, tak při získávání půdy 
pro zahrádkářské kolonie, dále při hospodaření a spolupráci v obci v rámci Národní fronty atd. 

V následujících letech se členská základna značně rozrostla hlavně z důvodu získání zahrádky v kolonii u Jezera, kde 
jsme v roce 1983 rozdělili 0,9 ha a roce 1985 bylo rozděleno 1,6 ha. Zahrádkářská činnost se v Přibicích rozjela  
na plno. Konaly se výstavy vín, výstavy zahrádkářských výpěstků, zájezdy, odborné přednášky, školení, ale také jsme 
se aktivně podíleli na pomoci při brigádách v obci Přibice. Např. v roce 1984 oprava MŠ: 107 hod., kanalizace:   
96 hod. chodníky, zatrubnění přikopu u hospody a vydláždění okolí tanečního placu, veřejná zeleň, atd. Celkem  
560 hod. Na výstavě ovoce a zeleniny bylo vystaveno mnoho vzorků, které po výstavě zůstaly pro školu. 

Každoroční výstavy vín se staly tradicí. Spolupracujeme se stárky, které podporujeme při pořádání hodů. V roce 1987 
jsme zhotovili z vlastních prostředků stoly a lavice na hody a venkovní akce, které se používají dodnes. Přispívali jsme 
sokolům na výstroj a míče.                    

Pokračování příště …                                                                                                             Ing. Václav Procházka                             

                                                                                                                             

           Otec Vít Severa při Žehnání vín v roce 2003  

Na stránkách www.czs-pribice.cz  
můžete zhlédnout: 

O nás                                       
Kontakt 
Napište nám 
Novinky 
Fotogalerie 
Fotogalerie Žehnání vín 2011 
Náš tým 
Kalendář akcí 
Výsledky bodování vín 2012 
Katalog vzorků 20.5.2012 -  
Přibice 
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Historické okénko 

Dochovaná písemná zmínka o obci Přibice je  
ve zprávě o existenci kostela v roce 1222. Místní jmé-
no, dle tisku r. 2000 je odvozeno od osobního jména 
Přib, Přibík. Obec se rozkládá na výšině v nadmořské 
výšce 188 m.  

Do roku 1974 byl v obci národní výbor se sídlem 
v budově číslo popisné 84. V této budově měl národní 
výbor i kino. Dále tu byla Pošta a úřadovna České 
spořitelny.  

V roce 1975 naše obec patřila pod Sloučený národní 
výbor Vranovice, Přibice a Ivaň se sídlem ve Vranovi-
cích. Do obce zajížděla pracovnice nejdříve 2x v týdnu, 
později je úřední den pro občany jen jednou týdně. 
Schůze a zasedání poslanců je uskutečňováno převážně 
ve Vranovicích, v naší obci je zasedání jen výjezdní.  

Po revoluci od roku 1990 byl opět samostatný Obecní 
úřad Přibice umístěn do dřívější budovy čp. 84. Vlastník 
této budovy je Spolek pro stavbu a udržování katolic-
kého domu v Přibicích. V posledních dnech r. 1994 je 
provedeno přemístění kanceláří obecního úřadu  
do vlastních prostor – do poradny pro matky a děti,  
do nynější knihovny. Budova byla postavena v tehdejší 
akci „Z“.  

Od roku 1998 je prováděno účetnictví a veškeré evi-
dence obecního úřadu výhradně na počítači. Obecní 
úřad je samostatná účetní jednotka.  

V roce 1999 obecní zastupitelstvo rozhodlo zakoupit 
od Jednoty Mikulov budovu bývalé samoobsluhy  
za jeden milion korun. Budova je rekonstruována  
a do prostor je přemístěn od roku 2004 obecní úřad. 
Den otevřených dveří se konal u příležitosti hodů 
v červnu 2004. Občané si mohli prohlédnout novou 
úřadovnu s moderním kancelářským vybavením, které 
je dosud.  

Z obecních kronik: Marie Pávišová, kronikářka 

 

 

Klub seniorek  
v Přibicích 

Klub byl založen v roce 2009. Po dohodě  
s obecním úřadem nám byla přidělena místnost  
po bývalé knihovně a po vymalování, svépomocnému 
úklidu, zapůjčení vyřazeného nábytku a za pomoci 
místostarosty a rodinných příslušníků jsme dokončily 
úklid a vybavení klubovny. Jako správné ženské každá 
něco přinesla z domu a vše bylo připraveno na zahá-
jení.  

1. dubna 2009 pan starosta Stankovič slavnostně pře-
střihl pásku a zahájil provoz klubovny. Bylo dohodnuto, 
že klub se bude konat každou středu v 15,00 h. 

 
Co při našich setkáních děláme? 

Přinášíme staré fotky a při prohlížení vzpomínáme  
na dění v obci v minulosti. Poznáváme již nežijící spolu-
občany a vždy se najde nějaká historka buď smutná, 
nebo i veselá. Paní Bětka Kupková přinesla svoji "kro-
niku", kde zapisuje, kdo v obci zemřel i s jeho vtipným 
stručným životopisem. Přinášíme různé časopisy, čteme 
si z nich zajímavosti a příběhy.  

Některé naše členky přináší ruční práce a svoje výrob-
ky a ostatní se pokouší o vlastní výrobky.  Je při tom 
vždy veselo. Společně navštěvujeme divadelní předsta-
vení v Boleradicích a různé kulturní programy v Pohoře-
licích i Přibicích. Podnikáme výlety za památkami, zají-
mavostmi a výstavami. Naposledy jsme navštívily zá-
meček v Bohuticích, kde jsou vystaveny renovované 
sochy křížové cesty.  

Paní Sedláčková vede o naší činnosti podrobně kroniku.  

Naším mottem je někde opsané heslo:  

"Dbejme, aby stáří nedělalo vrásky na duši, když je 
dělá na tváři".                              
                                                   

                                                Klub seniorek 

Cvičení s malými dětmi 

Každé úterý od 9,30 h do 10,30 h se rodiče  
s "předškolkovými" dětmi scházejí v tělocvičně místní 
školy. Cvičení je zdarma. Přezůvky s sebou.  

Přidejte se k nám.  
                                               

 Lenka Truxová 
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Farnost Přibice 

Aktuální pořad bohoslužeb v přibické farnosti: 

- neděle v 8,15 h 
- úterý v 16,30 h (dětská mše) 
- pátek v 18,00 h 
 
Mše svatá s nedělní platností je sloužena každou sobotu 
v 18,00 h ve Cvrčovicích. 

Bohoslužby o vánocích: 
 
24.12.2012 ve 20,00 h 
25.12.2012 v 8,15 h 
26.12.2012 v 8,15 h 
 
V Pohořelicích bude na Štědrý den dětská mše svatá 
v 16,00 h a půlnoční ve 24,00 h. 

V srpnu 2012 došlo v rámci naší farnosti k výměně 
kněze. Po otci Vítu Severovi převzal funkci otec Jaro-
slav Svoboda. Narodil se 22. 12. 1962. Vyučil se spo-
jovým mechanikem a několik let v tomto oboru praco-
val. V roce 1985 započal studium teologie a v roce 
1990 byl vysvěcen na kněze. Působil ve farnostech: 
Nové Město na Moravě, Hustopeče, Břeclav, Drnholec  
a Brtnice.  

Kontakty: 
+420 736 523 616 
+420 608 765 940 

Přibický farní sbor 
 
Děti: každé pondělí 18,00 - 19,00 h 
 
Dospělí: každé úterý 18,30 - 20,00 h 
 
Pokud chcete přijít mezi nás, budeme rádi!  
Vítáme zpěváky i muzikanty, děti i dospělé. Scházíme 
se v prostorách místní knihovny. 

Ing. Ivana Malinovská 

 

Ráda bych poděkovala Páteru Vítu Severovi za jeho 
22 leté působení v naší obci.  Do dalších let mu přeji 
pevné zdraví a pohodu, hodně síly a spoustu energie 
při jeho práci v nové farnosti.   

Mgr. Marie Bednářová 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2013 

V sobotu 5. ledna 2013 se v Přibicích bude konat 
tradiční Tříkrálová sbírka. Děti i dospělí dobrovolníci se 

mohou hlásit u paní Evy Hájkové.   

Motto sbírky "Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás 
i v zahraničí a podpora charitního díla" se naplňu-

je v těchto cílech: 

- sběr finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi  
a realizace této pomoci prostřednictvím charitních soci-
álních projektů, 

- výchova veřejnosti k charitativnímu cítění, k vědo-

mí, že mezi námi žijí lidé, kteří se ocitli v obtížné sociál-
ní situaci, a jim na pomoc byla zřízena Charita, 

- šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista 
do všech domácností v ČR. 

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to 
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně 
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také  
na humanitární pomoc do zahraničí. 

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednic-
kých skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) a výnos 
sbírky činil v roce 2012 přes 74 milionů korun. Sbírka 
má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být do-
spělá osoba vybavená průkazem koledníka. 

Zdroje: http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/  
a http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/ 

 
Eva Hájková a Ing. Ivana Malinovská 

 

Tříkrálová sbírka v roce 2008                      
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Vánoční recept 

Kokosové střapáče 
 
Na 50 kousků potřebujeme: 
200 g hladké mouky, 80 g cukru moučky, 75 g strou-
haného kokosu, 3 lžíce kakaa, 200g másla 

 
Na krém: 
120 g másla, 80 g cukru moučky, 1 lžíce kakaa, 3 lžíce 
rumu, 80 g jemně strouhaných vlašských ořechů. 

 
Na dohotovení: 
200 g tmavé čokoládové polevy, 50 celých oloupaných 
lískových oříšků 

 
Postup:  
1. Z mouky, cukru, kokosu, kakaa a másla vypracujte 
hladké nelepivé těsto. Zabalte je  
do fólie a nechte v chladu 30 minut odležet. 
 
2. Těsto rozválejte na plát silný 3 mm, vykrájejte hvěz-
dičky a rozložte je na plech. Pečte v předehřáté troubě 
při 180˚C asi 10 minut. 
 
3. Změklé máslo vyšlehejte spolu s cukrem  
do pěny. Ochuťte kakaem, rumem a vmíchejte strouha-
né ořechy. Polovinu hvězdiček potřete náplní a slepte 
se zbylými hvězdičkami. Dejte je ztuhnout do chladnič-
ky.  
 
4. Čokoládu rozpusťte a potřete jí vrchní hvězdičky. 
Ozdobte lískovým oříškem a opět uložte do chladničky.  

 
Doba přípravy: 50 minut. 1 ks: 524kJ/125kcal. 

 
          

 Za recept děkujeme Evě Jadlovcové 

Činnost mysliveckého  
sdružení Vranovice-Přibice 

Naše myslivecké sdružení vzniklo sloučením myslivec-
kých spolků z Vranovic a Přibic začátkem roku 1982.  
V současné době máme 28 členů a hospodaříme  
na 1200 ha pronajaté honitby v katastru obcí Vranovi-
ce a Přibice. Normované kmenové stavy na této ploše 
jsou: 72 ks srnčí zvěře, 288 zajíců a 364 bažantů.  

Přes 600 ha této plochy tvoří uznaná bažantnice.  
V letošním roce jsme odchovali a do přírody vypustili 
celkem 1000 bažantů. Pro udržení stanovených normo-
vaných stavů je nutná řádná péče o zvěř. V honitbě 
máme za tímto účelem umístěno celkem 20 krmelců  
pro zajíce a srnčí zvěř, 25 zásypů pro bažanty a ko-
roptve a 4 násypná krmítka na jadrná krmiva.  

V zimě přikrmujeme sušenou vojtěškou a jadrným krmi-
vem a v letních měsících provádíme rozvoz vody  
do napajedel. Za tímto účelem bylo připraveno  
30 q jadrného, 50 q objemového krmiva a 2 q medici-
nálního lizu. Škoda, že nám v minulosti z neznámé příči-
ny shořel v honitbě seník, ve kterém bylo uskladněno asi 
20 q sušené vojtěšky. Proto jsme byli nuceni vybudovat 
nový v lokalitě Žleby.  

Hospodaříme asi na 7 ha pronajatých pozemků, kde 
pěstujeme plodiny pro zimní přikrmování a zabezpeču-
je i přirozený kryt pro zvěř.  

Na všech těchto akcích bývá během celého roku odpra-
cováno okolo 2000 hodin.  

V této době probíhá lovecká sezóna. Lovíme drobnou 
zvěř. Jenom je škoda, že v současné době je této zvěře 
stále méně a méně. Zejména koroptve nám téměř  
z přírody vymizely. Velice smutné je vandalské ničení 
mysliveckých zařízení v honitbě, ať jsou to posedy, 
krmelce nebo zásypy, čímž škodí nejen nám myslivcům, 
ale především zvěři. Byli bychom rádi, kdyby nám 
poctiví občané, pokud něco takového uvidí, toto ozná-
mili.  

                     Eduard Straka a Vladimír Kellner  
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Společenská rubrika za období 1. 1. - 8. 11. 2012

Narodili se: 
Lucie Janíčková 
Dominik Líbal 
Natálie Pospíšilová 
Sára Růžičková 
Matyáš Trnovec 
Eliška Truxová 

 

Zlaté svatby: 
13. 1. 2012 Jiří a Olga Rujzlovi 
24. 2. 2012 Miroslav a Růžena Renčovi 

 

 

Navždy nás opustili: 
Jan Aujezdský 
Vladimír Benda 
Anna Brychtová 
Jiřina Effenbergerová 
Jindřiška Eppingerová 
Josef Fichtner 
Jaroslav Hamerník 
Alois Janíček 
Iva Kerzlová 
Marie Pávišová 
Zdeněk Polák 
Josef Rathouský 
Růžena Renčová 
Albín Rujzl 
Jarmila Velebová 

Manželé Rujzlovi v roce 1962 a v roce 2012 
 

 
                                                                                                            

 

 

 

Životní jubilea: 
• 70 let 

Jana Košková 
Marie Sovková 
Jana Pauzová 
Josef Duda 
Miluše Hromádková 
Josef Ludín 
Jan Effenberger 
Marie Kučerová 
Bohumil Šmídek 

• 75 let 
Karel Bílek 
Jitka Ungerová 
Ludmila Rujzlová 
Marie Aujezdská 
Václav Andrlík 
 

• 80 let 
Věra Effenbergerová  
Jiří Rujzl 
Růžena Kadlecová 

• 85 let 
Cecilie Koubková 
Jiřina Velebová 
Maxmilián Hornyš 
Hedvika Jurníčková 
Věra Šopfová 
Václav Rujzl 

• 90 let 
Božena Effenbergerová 
Jarmila Šopfová 

• 92 let 
Františka Vintrlíková 
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 Statistika obyvatel 

 

Ke dni 8. 11. 2012 žije v Přibicích 1071  
obyvatel.  Z toho 188 jsou děti a 883 dospělí. 

 

 

 
Inzerce a reklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Upozornění 

Na konci letošního listopadu nám firma AVE, která se 
nám stará o odvoz odpadů, vyměnila za nové některé 
kontejnery na odpad.  Proto důrazně žádáme občany, 
aby dodržovali zákaz sypání horkého popela. 
Z horkého popela se může obsah kontejneru vznítit  
a nádobu poškodit nebo zničit. Při poškození kontej-
neru bude po viníkovi požadována náhrada.  

Ing. Romana Klívarová 

Slovo z redakce 

Vážení občané, právě jste měli možnost přečíst první 
číslo Přibického zpravodaje. Budeme rádi za jakékoli 
Vaše připomínky, rady a nápady. Oceníme, když při-
spějete do příštího vydání (Jaro 2013) svým článkem, 
fotografií, obrázkem, inzercí, křížovkou, receptem nebo 
jakýmkoli námětem či tématem. Vaše náměty posílejte 
na e-mail: zpravodaj@pribice.cz. Dokumenty v listinné 
podobě prosím přineste na Obecní úřad.  

Krásné dny sváteční i ty všední v roce příštím Vám 
všem přeje redakční rada. 

 

 

Přibický zpravodaj vydává Obecní úřad Přibice. IČO: 00600211. Adresa vydavatele: Přibice 348, 691 24 Přibice. Zaregistrová-
no Ministerstvem kultury České republiky, reg. značka MK ČR E 20907. E-mail: zpravodaj@pribice.cz. Tel.: 519 432 223, tel. pro 
inzerci: 602 645 453. Webové stránky: www.pribice.cz, sekce Zpravodaj. Redakční rada: Mgr. Marie Bednářová, Ing. Pavel Bla-
žek, Ing. Jan Čábelka, Ing. Ivana Malinovská. Společenská rubrika zpracována za období 1. 1. 2012 – 8. 11. 2012. Uzávěrka 
příštího čísla je 15. 2. 2013. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo v Přibicích  
4. 12. 2012 v nákladu 400 výtisků. Tisk zajišťuje společnost SPIN SERVIS, s. r. o.. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí 
příspěvky, nevracet nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály nezveřejnit, důvody nezveřejnění nesdělovat. 

49%

37%

14%

Věkové rozložení 
dětí a mladistvých

do 7 let

7-15 let

15-18 let

43%

17%

40%

Věkové rozložení 
obyvatel

Dospělí -
muži

Děti

Dospělí -
ženy

Ceník inzerce 

 
Občanská řádková inzerce..…zdarma 
Blahopřání a vzpomínky………50,-Kč 

 
Komerční inzerce: 
Celá strana.……………..….2000,-Kč 
½ strany……………….…...1000,-Kč 
¼ strany……………….…….500,-Kč 
1/8 stany………………..…….300,-Kč 
Banner……………………….500,-Kč 
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%. 
Omezený počet – 10 inzerátů.  
 


