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Slovo starosty
Vážení občané, nastal adventní čas,
kdy se těšíme na Vánoce. Letošní
vánoční čas bude ale jiný. Stromy
v centru obce jsou krásně osvětleny
jako jindy. Letošní rozsvícení vánočního stromu však proběhlo v tichosti a bez lidí. Stále panují obavy před
koronavirem. Stejně jako všude jinde se nákaza objevila i v naší obci.
Desítky našich občanů se nakazily,
naštěstí u většiny mělo onemocnění průběh velmi mírný nebo bez-
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příznakový. Žijeme v době mnoha
různých opatření, kulturní akce byly
prakticky všechny zrušeny. Přesto se
na obci nepolevuje v budování. Naše
historicky největší stavba – komunitní centrum – pokračuje velmi dobře.
Vysadili jsme spoustu stromů, obnovili původní cestu na Ivaň a chystáme
další kroky ke zvelebení naší obce.
Provedly se opravy veřejného osvětlení, rozhlasu a prořezávaly se stromy. Opět jsme byli úspěšní v získává-

ní dotací. Tentokrát se povedlo získat
více než milion korun na nákup kompostérů nebo opětovně desítky tisíc
korun na mzdy zaměstnanců, kteří
pečují o obec. S blížícím se koncem
roku bych chtěl jménem vedení obce
a obecního úřadu popřát do nového
roku 2021 zejména zdraví, jehož důležitost si v této době zvláště uvědomujeme, také klid, radost a pohodu.
Váš starosta
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.
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Vánoční nasvícení okolí kostela

Betlém před knihovnou

Borovice před kostelem

Cedr u kostela

Řada toskánských cypřišů

Cedr u kostela
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Jedle u kostela

Vánoční strom na place
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Informace z obecního úřadu
Komunitní centrum
V současné době probíhají stavební práce na komunitním centru, vyrostly také pilíře na multifunkčním sále.
Objekty kromě sálu byly osazeny okny a dveřmi, v zázemí se dokončují rozvody elektřiny, odpadů a chystají se
pokládky podlah.

Posilovna

Nová vstupní hala

Přísálí z původního starého sálu

Nová střecha
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Z patra do sálu

Výstavba komunitního centra
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Terasa

Terasa
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Kompostéry
Obliba kompostérů v naší obci neustále roste. Občané
rádi využívají vlastní kompost k obohacení svých zahrádek potřebnými živinami. Proto vedení obce znovu požádalo o dotaci na pořízení dalších kompostérů do naší
obce. Dnes už víme, že dotaci obdržíme, ale než se vše
„vypapíruje“, tak to ještě nějaký čas potrvá. Předpokládáme, že budou k dispozici na jaře a včas Vás budeme informovat. Kompostéry jsou přínosem nejen pro vlastníky
zahrad, ale i pro obecní kasu a životní prostředí. Bioodpad se totiž zpracuje a využije přímo v místě produkce.
Převážení bioodpadu na kompostárnu totiž stojí další
peníze a proježděnou naftu.
Nové věnce pod krovy

Dešťová kanalizace Těšina
Povedlo se dokončit odvodnění dešťových vod z ulice
Těšina do nově vybudované dešťové kanalizace. Tímto
krokem se do naší čističky dostane opět méně vody, kterou je
j nutno přečerpávat
p
p
k čištění.

Nové krovy

Práce na dešťové kanalizaci

Výsadba ovocných stromů

Schodiště se světlíkem
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V naší obci jsme v listopadu vysadili více než 250 ovocných stromů. Vznikly tak dvě nové jednostranné aleje.
První je od hájenky na Ivaňské ulici až k ivaňskému vinohradu o délce téměř jeden kilometr. Druhá zhruba půlkilometrová alej je od Svobodného Hájku podél cyklostezky až k hlavní silnici ve směru na Vranovice. Výsadba
proběhla ve dvou dnech a účastnili se jí mimo jiné i stárci, kteří na výsadbu stromů přispěli z výtěžku letošních
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hodů částkou 10.000 Kč. Na výsadbě se podíleli Klárka
Macháčková, Marie Macháčková, Dan Nguyen, Maruška
Procházková, Květoš Fiala, Zuzka Sedláková, Jirka Michna, Mirek Effenberger, Pavel (Čenda) Varmužka, Freda
Plodek, Pavel (Siky) Effenberger, Petr Kuchyňka, Adrianka
a Zdeneček Macháčkovi. V následujících letech si bude
možné z těchto stromů natrhat třeba třešně, višně, hrušky, švestky, blumy, hruškojablka, jedlé kaštany, ořechy
nebo moruše. Stromy do budoucna poskytnou v létě
stín, včelám med, ptákům hnízdiště a kyslík pro všechny.

kromé pozemky. Cestu jsme nyní po pozemkových úpravách vrátili do původní trasy a její povrch byl zpevněn
štěrkem a asfaltovým recyklátem.

Výsadba ovocných stromů

Cesta na Ivaň

Obecní kalendáře
Na obecním úřadu jsou k dispozici kalendáře na rok 2021
s fotografiemi Přibic. V kalendáři najdete mimo jiné termíny svozů jednotlivých popelnic, otevření sběrného
dvora nebo plánované kulturní akce. Cena kalendáře je
80 Kč.

Výsadba ovocných stromů na Ivaňské ulici

Přibičané mají nové krojové součásti
Díky dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 53.000 Kč
mají mužáci 17 nových krojových vest, které ušil krejčí
pan Horký z Pohořelic a 17 krojových košilí, které dodala
paní Ivana Blanářová z Brumovic. Celkové náklady činily
108.120 Kč.

Obnova původní cesty na Ivaň
Již za dob Marie Terezie vedla spojovací cesta mezi Přibicemi a Ivaní prakticky přímo. V době budování JZD se
tato cesta přesunula částečně kolem lesa, avšak na sou-
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Co aktuálně připravujeme?
Parkovací stání
Hned jak počasí dovolí, zahájíme práce na parkovacích
místech, jejichž vybudování je podmínkou kolaudace
komunitního centra. Parkovací místa se budou budovat
v souladu s projektem v ulicích U Apoštolky a Hlavní.
Vznikne tak více než 50 nových parkovacích míst. Ekologickou podmínkou je propustnost nového parkoviště.
Proto budou zhotoveny ze zatravňovacích dlaždic a za-

sypané štěrkem tak, aby zajistily rychlý vsak veškerých
dešťových vod.
Opravy vodovodu
V současné době vyjednáváme s VaK Břeclav možnost
opravy stávajícího litinového potrubí z roku 1956, které
je místy v dezolátním stavu. Jedná se o část ulice u hlavní
silnice od „liďáku“ ve směru na Vranovice.
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Jednotný styl orientačního systému a reklam
Obec Přibice plánuje v následujícím
období vybudovat nové informační
ukazatele v obci a částečně sjednotit
reklamní cedule. Směrovky povedou
k lepší orientaci po obci zejména pro
cyklisty nebo turisty. Řada informačních cedulí podnikatelských subjektů je umístěna na betonových sloupech elektrického vedení. Na tento
stav upozorňuje firma EON, neboť na
sloupech za žádných okolností nemohou být umístěny žádné předměty. Vybudování nového orientačního

a reklamního systému povede také
k upevnění kulturního vzhledu obce.
Podnikatelé si budou moci umístit
za poplatek dle obecně závazné vyhlášky 1/2016 (100 Kč/rok) na tyto
ukazatele pouze směrovky v jednotném stylu. Cena jedné směrovky je
cca 1.000 Kč. Informace o možnosti
zhotovení a umístění podá místostarosta. Další podněty k informačním
ukazatelům zasílejte na mistostarosta@pribice.cz.
Mgr. Jiří Netolický, místostarosta

Směrovky

Rozhovor
Od května 2020 byla otevřena ambulance praktického
lékaře v Přibicích. Po několika měsících provozu jsme požádali MUDr. Michala Kříže o odpověď na otázky týkající
se jejího provozu, ale i odpovědi na další zajímavá témata.
Jak vznikla myšlenka zřízení ambulance praktického
lékaře v Přibicích?
Poté, co jsem se v roce 2015 přestěhoval a začal pracovně působit v Pohořelicích, mě oslovil pan starosta Ing.
Miroslav Effenberger s touto nabídkou. Zdála se mi velice zajímavá, protože v Přibicích je hodně obyvatel, často
i staršího věku, kteří museli za lékařskou péčí dojíždět do
vzdálených obcí, a navíc jsme zde v té době stavěli s mojí
ženou domek. Pan starosta byl velmi vstřícný a v tomto
projektu se neuvěřitelně angažoval. Brzy vznikly krásné
prostory ambulance, do nichž obec investovala přes 3
miliony Kč.
Jak jste s dosavadním provozem spokojen a co Vaše
ambulance pacientům nabízí?
V posledních týdnech bývá i plná čekárna, registrujeme
nové pacienty, a to často i mladé lidi, kteří se sem přistěhovali. Oslovily nás i firmy vyžadující péči závodního
lékaře. Zájem je a tak jsem určitě velice spokojený.
I když ordinační doba je zatím omezena na 2 dny (úte-
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MUDr. Michal Kříž
rý a čtvrtek), nabízíme všem pacientům nadstandardní
služby. Ti, kdo se u nás zaregistrují, mohou samozřejmě
mimo úterý a čtvrtků využívat i naši druhou ambulanci
v Pohořelicích kdykoliv v průběhu její ordinační doby
po celý týden. Nabízím vysokou odbornou úroveň – celý
život jsem se snažil profesně vzdělávat, kromě atestace
z všeobecného praktického lékařství mám také atestaci
z interny a z urgentní medicíny, což není „na obvodě“
úplně obvyklé. Navíc jsem absolvoval i několik stáží v zahraničí, např. ve Všeobecné fakultní nemocnici ve Vídni,
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na univerzitní klinice v Innsbrucku a krátkou stáž v rámci
urgentní medicíny v Erasmus Medical Center v Rotterdamu. Ve všech těchto oborech navíc stále aktivně působím. V praxi to znamená, že například pacienta, který by
vyžadoval sledování v interní nebo diabetologické ambulanci, jsem schopen mnohdy léčit pouze v rámci jedné
kontroly na obvodě a nemusí dojíždět z těchto důvodů
jinam. Mým celoživotním profesním krédem je pečlivost
a vstřícnost k potřebám pacientů. V průběhu své profesní
kariéry jsem také absolvoval několik kurzů zaměřených
na komunikaci s pacienty, protože správná komunikace
a naslouchání je v tomto oboru 80 % úspěchu. Snažím
se taky, abychom si jako kolektiv zaměstnanců zachovali
pokoru a byli schopni přijímat i zpětnou vazbu od pacientů a tím naše služby neustále zlepšovali. Naše ambulance jsem přihlásil do všech dostupných bonifikačních
programů zdravotních pojišťoven, provádíme všechny
preventivní prohlídky, sledování diabetiků, sledování pacientů s vysokým tlakem, návaznou onkologickou péči,
provádíme preventivní testování včetně testů na včasný
záchyt demence a Alzheimerovy choroby. Nyní jsem zahájil přípravu na akreditaci našich pracovišť, to znamená,
že do konce roku budeme poskytovat vzdělávání mladých lékařů před atestací. Návštěvní služba u pacientů je
samozřejmostí.
V ambulancích také nabízíme od roku 2016 elektronickou komunikaci – zasílání receptů na mobilní telefon
nebo e-mail, e-mailovou komunikaci na adrese ordinace.
kriz@seznam.cz. Nyní připravujeme i modul videokonferencí s pacienty, což se jeví v koronavirové éře jako velice
perspektivní projekt. Mimochodem v době pandemie

jsme poskytovali za přísných hygienických opatření veškerou péči prakticky bez omezení.
Jaký je soulad Vašich pracovních aktivit s rodinným
životem?
Moje milující, vzdělaná a extrémně pracovitá žena je
mi obrovskou podporou. Myslím, že nikdo jiný by můj
profesní život nevydržel. Zapomněl jsem totiž dodat, že
krom práce praktického lékaře působím i jako primář
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v oblastním středisku Třebíč, kde máme 5 výjezdových základen
a 78 zaměstnanců, z toho 21 lékařů. Z toho logicky vyplývá, že pracuji hodně i o víkendech. Ona mi pomáhá
ale i profesně. Vlastní interní a pneumologickou ambulanci, a tak máme i spoustu společných pacientů, při
jejichž léčbě spolupracujeme. Někdy mi ale vyčítá, že je
sama doma, to je pravda. Mám ale 23letého syna teď již
s ukončeným 4. ročníkem Lékařské fakulty MU v Brně, tak
doufám, že mi začne brzy pomáhat.
A na závěr nějaká perlička z vašeho soukromí…
Můj otec je strojní inženýr, maturoval jsem ze strojírenství, takže z toho vyplývají i moje záliby: auta, motorky,
letadla, lodě, mám velkou sbírku modelů aut. U záchranné služby jsem obě „disciplíny“ skloubil, když jsem 2 roky
působil na letecké záchrance v Jihlavě, měli jsme tam
vrtulník Bell, z jehož techniky jsem byl unešen… Jinak
milujeme společně s mojí ženou alpské lyžování, aspoň
2x za rok musíme na hory, chodíme cvičit a na jógu, Rád
pracuji na zahradě a kolem domu, nevydržím být bez jakékoliv činnosti…

Informace ze ZŠ a MŠ
Vzdělávání v prvním čtvrtletí školního
roku 2020/21 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Od poloviny
října byla zakázána osobní přítomnost
žáků ve škole a žáci se začali vzdělávat
distančním způsobem, v naší škole
přes Skype. Naše škola toto náročné
období zvládla, většina učitelů učila
on-line, dodávala dětem materiály a
snažila se o zpětnou vazbu. Některým
dětem byly zapůjčeny domů i tablety.
Milí rodiče, začátek roku byl pro všechny žáky, rodiče i učitele velmi náročný.
Snažili jsme se realizovat plnohodnotnou výuku a věřte, že jsme ji neustále
ladili a vylepšovali tak, aby byla funkční a smysluplná. Domníváme se, že
jsme situaci zvládli, a že v rámci možností děti něco naučili.
I někteří naši pedagogové byli v karan-
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téně, jedna paní učitelka i vážně nemocí onemocněla.
Vážení rodiče, chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci, za trpělivost a
pochopení, ani pro pedagogy to není
jednoduché.
Nevím přesně, kdo si víc přeje zpět povinnou školní docházku, zda rodiče, že
konečně budou mít děti ve škole, že
budou mít doma volnější chvilky, nebo
učitelé, kteří se těší na interakci s žáky
a počítač se jim už přejedl stejně jako
veřejnosti roušky.
Každopádně děkujeme všem za pomoc s redukovanou výukou po celou
dobu koronavirového uzavření škol.
Děkuji i zaměstnancům školy za práci v
těchto těžkých dnech. Moc děkuji pedagogickým pracovníkům i v MŠ i v ZŠ,
za jejich ochotu komunikovat s rodiči i
mimo jejich pracovní dobu. Všem, kteří

pracují v budově školy, patří velký dík,
hlavně paním uklízečkám, paním kuchařkám, které se musely popasovat
se všemi hygienickými a epidemiologickými opatřeními, a že jich nebylo
málo!!! A také velké poděkování patří
paní ekonomce, která je v zápřahu bez
přestávky a je dobrou duší podniku.
Nejhorší je, že pedagog ani ředitel
nemá lékařské vzdělání, natož aby byl
expert v epidemiologii a hygieně, a
přesto je veškerá odpovědnost složena v této době na jejich bedra.
Milí rodiče, vážíme si Vás a jsme rádi, že
máte chuť spolupracovat a že jste nám
svěřili Vaše děti.
Přeji Vám poklidné vánoční svátky, pohodu a klid a hlavně zdravíčko.
„Smát se lze i přes roušku“
Mgr. Marcela Mrkvicová
ředitelka ZŠ a MŠ
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Co je nového v knihovně?
Noc s Andersenem doma
Letošní rok knihovně a akcím spojené
s knihovnou moc nepřál, a tak dlouho
očekávaná Noc s Andersenem musela letos proběhnout u čtenářů doma.
Každý si ji mohl udělat po svém. My
jsme si doma četli pohádky a povídali
jsme si o nich. Pro malé čtenáře jsem
nechala vyrobit památeční placky
s logem Noci s Andersenem, a kdo

chtěl, mohl se pro placku zastavit do
knihovny a ozdobit si plackou třeba
batoh jako já. Pevně věřím, že další
noc s Andersenem si užijeme už spolu
tady v přibické knihovně.
Vypadá to, že knihovny už budou
zase od 3. prosince 2020 zase fungovat, a já připomínám, že přibická
knihovna je tu pro Vás otevřená každé úterý a středu od 15:30 h do 18:30

Nová cedule

h. Během zavření knihovny nám došly nové knihy z výměnného fondu v
Břeclavi a byla nainstalována krásná
nová cedule s nápisem knihovna.
Závěrem bych vám všem čtenářům i
nečtenářům chtěla za knihovnu popřát krásné prožití Vánoc a hodně
štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví v
novém roce 2021.
Za knihovnu Klára Macháčková

Památeční placky

Klub maminek Přibice
Uteklo to jako voda a my v Klubíku,
jak Klubu maminek říkáme, slavíme
2 roky od založení. Za tu dobu se tu
vystřídalo nespočet maminek a nespočet dětí. Naučily jsme se hodně
nového a hodně nového jsem se i

Děti v Klubíku

10

dozvěděly. Už víme, jak správně nosit miminko v šátku nebo v nosítku,
jak používat látkové pleny, jak uvařit první jídlo pro miminko. Předaly
jsme si hodně zkušeností a vychytávek nejen v péči o dítě, manžela, ale

i třeba o domácnost. Vyzdobily jsme
si domov různými dekoracemi, které
jsme buď vyrobily my anebo naše ratolesti. Vyrazily jsme si společně i na
krásné výlety a užily si plno legrace a
dobrodružství. Přivítaly jsme na svě-

Maminky s dětmi
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tě i několik narozených klubíkových
miminek a rozloučily jsme se s dětmi,
co už musely do školky, a i ty se za
námi o prázdninách rády vrací.
Tento druhý rok byl náročnější, měly
jsme dvě delší přestávky, ale ne vlast-

ní vinou. Ale věříme, že už to bude
jenom lepší a vše se brzy vrátí do starých kolejí a my se zase budeme scházet každou středu v 9:30 h v knihovně.
Moc rády mezi sebe přivítáme i nové
maminky a jejich dětičky.

Závěrem bychom vám za klub maminek chtěly popřát krásné Vánoce a
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v
novém roce 2021.
Za Klub maminek Klára Macháčková
a Jana Badálková

Z historie obce
Historie autobusových linek přes Přibice
V roce 1927 majitel nádražní restaurace ve Vranovicích
pan Josef Fiala zahájil provoz autobusové linky na trase
Vranovice – Ivaň – Mušov – Nová hospoda – Perná – Dolní Dunajovice. V roce 1929 ji prodloužil ještě z Dolních
Dunajovic do Mikulova. Tato linka byla úspěšná a pan
Fiala ji provozoval od počátku se ziskem. Povzbuzen tímto úspěchem se v roce 1929 rozhodl zavést další autobusovou linku na trase Vranovice – Přibice – Velký Dvůr
–Pohořelice. Zkušební provoz byl zahájen na začátku listopadu
p
roku 1929.

Na fotografii je jízdní řád a jízdné této linky. Zastávka
v Přibicích byla před domem pana Janíčka, č. p. 82.
Po zahájení zkušebního provozu požádal Josef Fiala Živ-
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nostenský úřad v Hustopečích o vydání koncese. Tuto
koncesi podpořili také obyvatelé Přibic, kteří vzhledem
ke spojům na místní železniční dráze Vranovice – Pohořelice měli zájem o zlepšení dopravní obslužnosti. Josef
Fiala ale koncesi neobdržel a na konci roku 1929 musel
linku zrušit. Patrně na to měly vliv Československé státní
dráhy, které živnostenský úřad přesvědčovaly, že na této
dráze je spojů dostatek.
V roce 1934 se uvažovalo o zřízení autobusové linky Hustopeče – Starovice – Přibice – Pohořelice, ale tato linka
y
nakonec zřízena nebyla.

fiii zastávky
á k u domu
d
č p. 82 zapůjčil
ůjčil Jan Eff
ffenberb
Fotografi
č.
ger, č. p. 78
V roce 1963 ČSAD Břeclav n. p. zřídil autobusovou linku Hustopeče – Pohořelice – Vlasatice, která existovala
až do roku 2008, kdy byly Přibice začleněny do IDS-JMK.
V Přibicích se zastávka nacházela nejdříve opět před domem č. p. 82. V roce 1966 Místní národní výbor Přibice
postavil z vlnitého plechu zastávky U kostela a U kaple. Kolem kostela postavil točnu, celkové náklady činily
6.000 Kčs. Předtím ke kostelu autobusy zajíždět nemohly, protože do ulice od školy na náves se dalo vjet jen ze
shora, protože v dolní části této ulice byly stromy.
František Veleba ml.
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Společenská rubrika
Vítání občánků:

Narodili se:

Viktorie Valášková
Čeněk Varmužka
Bára Růžičková
Marian Šopík
Miroslav Hruška
Viktorie Procházková
vá
Nela Tučková
Tamara Kincová
Julie Dofková
Jakub Kuchyňka
Štěpánka Ella Linhartová

Štěpánka Ella Linhartová

Navždy nás opustili:
František Stankovič
Ján Páviš

Svatba
Na obecním úřadě se konala v sobotu 17. října 2020 svatba. Do manželství vstoupili Petr Šubert a Lenka
Otavová.

Z důvodu epidemiologické situace bylo jarní slavnostní vítání občánků odloženo a ani v podzimním termínu nám nebylo
umožněno jej uspořádat. Nových občánků za poslední rok přibylo, proto jsme se rozhodli přivítat je alespoň symbolicky.
Každému jsme doručili dáreček a pamětní list datovaný k 19. listopadu 2020.

Inzerce

Přibický zpravodaj vydává Obecní úřad Přibice. IČO: 00600211. Adresa vydavatele: Přibice 348, 691 24 Přibice. Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky, reg. značka
MK ČR E 20907. Email: zpravodaj@pribice.cz. Tel.: 519 432 223, tel. pro inzerci: Eva Oblezarová 734 609 512. Webové stránky: www.pribice.cz, sekce Zpravodaj. Redakční rada:
Miroslav Effenberger, Eva Oblezarová – šéfredaktorka, Jiří Netolický. Uzávěrka příštího čísla je 25.02.2021. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Toto číslo vyšlo v Přibicích 10.12.2020 v nákladu 420 výtisků. Tisk a grafické zpracování zajišťuje Tiskárna Brázda, Hodonín. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí
příspěvky, nevracet nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály nezveřejnit, důvody nezveřejnění nesdělovat. Ceny občanské inzerce: řádková inzerce zdarma, blahopřání
a vzpomínky 50 Kč. Ceny komerční inzerce: celá strana 1.500 Kč, 1/2 strany 800 Kč, 1/4 strany 500 Kč, 1/8 strany 300 Kč. Ceny jsou včetně DPH 21%. Omezený počet – 10 inzerátů.
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