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Slovo starosty
Vážení občané, advent je tu a všichni, zejména děti, se těší 
na Vánoce. Každoročně nasvícené centrum obce letos bo-
hužel není. Důvod je jasný, a tím je rostoucí cena energií. 
Celkově jsme v době více nestabilní, než jsme byli zvyklí. 
Výzdoba je tedy skromnější. Nicméně situace je alespoň 
lepší v tom, že se díky zlepšení koronavirové situace mo-
hou konat kulturní akce a lidé při nich tak alespoň na chvíli 

zapomenou na starosti, které jim dnešní doba přinesla. 
Komunitní centrum už funguje naplno a  stačí jen jeho 
možnosti využít.  Do nadcházejících vánočních svátků 
a k příchodu nového roku si dovoluji jménem obecního 
úřadu popřát hodně štěstí, klidu a pohody a zejména pev-
né zdraví.

Váš starosta Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.
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Informace z obecního úřadu

Od 1. ledna 2023 se ofi ciálně mění sídlo Obecního úřa-
du Přibice (ohlašovny) na adresu:
Přibice 84, 691 24  Přibice.
V  této souvislosti upozorňujeme občany, kteří mají 

Změna sídla obecního úřadu
adresu místa svého trvalého pobytu na adrese úřadu 
– Přibice 348, že budou mít povinnost provést výměnu 
svého občanského průkazu.

Vedení obce po zářijových volbách do zastupitelstva obce
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskutečnily volby do zastupitelstva. Celkem kandidovaly 2 volební subjekty 
po 9 kandidátech. V době voleb bylo 846 voličů. K volbám jich přišlo 487, tedy 57,57%.
Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů ZA ROZVOJ PŘIBIC získala 3.202 hlasů (76,64%) a strana 
KDU-ČSL získala 976 hlasů (23,36%).
Přehled počtu hlasů jednotlivých kandidátů:

Jméno strana/sdružení   počet hlasů
Ing. Miroslav Eff enberger, DiS. ZA ROZVOJ PŘIBIC 3 72 zvolen do zastupitelstva
Ing. Nikola Procházková ZA ROZVOJ PŘIBIC 356 zvolena do zastupitelstva
Petr Kuchyňka ZA ROZVOJ PŘIBIC 350 zvolen do zastupitelstva
Mgr. Jiří Netolický ZA ROZVOJ PŘIBIC 369 zvolen do zastupitelstva
Václav Valášek ZA ROZVOJ PŘIBIC 355 zvolen do zastupitelstva
Věra Ficková ZA ROZVOJ PŘIBIC 364 zvolena do zastupitelstva
Ing. Jozef Beňuš ZA ROZVOJ PŘIBIC 353 zvolen do zastupitelstva
Ilona Ruinerová ZA ROZVOJ PŘIBIC 340 náhradnice
Eva Oblezarová ZA ROZVOJ PŘIBIC 343 náhradnice
Ing. Ondřej Malinovský KDU – ČSL 129 zvolen do zastupitelstva
Ing. Jan Boček KDU – ČSL 124 zvolen do zastupitelstva
Mgr. Marek Lang, Ph.D. KDU – ČSL 113 náhradník
Ing. Stanislava Košková KDU – ČSL 116 náhradnice
Bc. Gabriela Motyčáková KDU – ČSL 98 náhradnice
Ivo Procházka KDU – ČSL 104 náhradník
Ladislav Hájek KDU – ČSL 103 náhradník
Jan Janíček KDU – ČSL 91 náhradník
Jana Janíčková KDU – ČSL 98 náhradnice

Jednotlivé funkce nově zvolených členů zastupitelstva:
Starosta: Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.
Místostarostka: Ing. Nikola Procházková
Finanční výbor:
Předsedkyně: Věra Ficková, členky: Ilona Ruinerová, Renata Valášková
Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Ondřej Malinovský, členové: Ing. Jan Boček, Ing. Jozef Beňuš
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Informace k volbě prezidenta
Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 13. ledna 

2023 od 14:00 h do 22:00 h a v sobotu 14. ledna 2023 od 

8:00 h do 14:00 h. Případné II. kolo bude 27. a 28. ledna 2023.
Místem konání volby je volební místnost - zasedací míst-
nost Obecního úřadu Přibice v komunitním centru.
Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
konání volby prezidenta hlasovací lístky. Ve dnech volby 
můžou voliči obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti. V případě II. kola budou hlasovací lístky k dispozici 
až ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost – do 
přenosné volební schránky, a  to pouze v  územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. Telefonní spojení do kanceláře obecního 
úřadu a na okrskovou volební komisi je +420 702 106 066.
Pokud chce volič volit jinde než ve svém volebním okrs-
ku (v Přibicích), potřebuje voličský průkaz. O vydání vo-
ličského průkazu žádá Obecní úřad Přibice. Žádost lze 
podat v  listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče (poštou), nebo v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky. Tyto žádosti musí být 
doručeny nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezi-
denta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu 
do 11. ledna 2023 do 16:00 hod. pro I. kolo volby a do 
25. ledna 2023 do 16:00 hod. pro II. kolo volby.

Budování jezírka za komunitním centremBudování jezírka za komunitním centrem

Asfaltka na Ivaň
Na podzim se podařilo položit nový asfaltový povrch 
na komunikaci z  Přibic do Ivaně po celé délce našeho 
katastru cca 1 km. Výběrové řízení na pokládku asfal-
tu včetně zhotovení krajnic vyhrála fi rma Strabag za 
cenu 1.445.312 Kč. Nakonec krajnice zhotovili obecní 
zaměstnanci a  celková uhrazená cena byla snížena na 
1.223.843,61 Kč vč. DPH. Tato cesta je také páteřní cyklo-
stezkou a dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno 
– Vídeň, jehož jsou Přibice členem, poskytla naší obci na 
tuto realizaci 500.000 Kč.

Chodník na Svobodném Hájku
V  průběhu podzimu se prakticky podařilo zrealizovat 
také chodník na Svobodném Hájku po obou stranách 
o celkové délce 400 m. Nyní se dokončují poslední úpra-
vy. Další etapou bude propojení chodníku až k „Žabiňá-
ku“, tato etapa proběhne v závislosti na počasí až zjara.

Práce na cestě na IvaňPráce na cestě na Ivaň

Cesta na Ivaň před Cesta na Ivaň před 
opravouopravou

Cesta na Ivaň po opravěCesta na Ivaň po opravě

Budování chodníkuBudování chodníku
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Budování chodníkuBudování chodníku

Budování chodníkuBudování chodníku

Budování chodníkuBudování chodníku

Nový chodník na Svobodném HájkuNový chodník na Svobodném Hájku

Údržba kněžského hrobu
Na přibickém hřbitově máme kněžský hrob, ve kterém 
jsou pohřbeni kons. rada František Turek a  kons. rada 
František Neveselý. Obecní zaměstnanci provedli po-
zvednutí, vyrovnání a  vyčištění obrub a  farnice Marie 
Hochmannová a Marie Bendová osázely a upravily hrob 
a jeho okolí.

Opravený kněžský hrobOpravený kněžský hrob

Obecní kalendáře
Obec opět vydala stolní kalendáře, ve kterých najdete 
mimo letošních fotek z různých příležitostí také informa-
ce o kulturních akcích, svozu popelnic a dalších akcích. 
Cena je 80 Kč a jsou k dispozici v úřední dny na obecním 
úřadě.

Kalendáře na rok 2023Kalendáře na rok 2023
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Fotovoltaika
Obec nechala zpracovat dokumentaci na realizaci foto-
voltaických elektráren na komunitní centrum a čističku, 
aby tak v  budoucnu mohla dosáhnout úspor na elek-
trické energii. Realizace by měla proběhnout v průběhu 
příštího roku.

Cvičení maminek s dětmi
Prostory komunitního centra jsou každé úterý od 9:30 h 
do 10:30 h využívány maminkami s dětmi z Přibic a okol-
ních obcí. Pro děti jsou vždy připraveny různé hry, cvičení 
s různým vybavením, které jsme k tomuto účelu pořídili. 
Děti se učí také básničky nebo písničky. Rádi mezi sebou 
uvítáme i nové tváře.

Cvičení maminek s dětmiCvičení maminek s dětmi

Maminky s dětmiMaminky s dětmi

Neumíte dobře tančit veškeré společenské 

tance a chcete to změnit?
Každý čtvrtek od 18:00 h do 20:00 h se můžete zdokona-
lit v tanečním umění v sále komunitního centra pod ve-
dením profesionálních tanečníků. Proto neváhejte této 
možnosti využít.

Cvičíme se „do formy“
Do formy a patřičné kondice Vás dostane cvičení každé 
úterý od 18:00 h do 19:00 h v sále komunitního centra pod 
dohledem zkušené lektorky Lucie Smetanové. Bodyfor-
ming spojuje aerobní aktivitu s posilováním. Základní po-

můckou pro toto cvičení je váha vlastního těla, díky čemuž 
nedochází k přetížení kloubů nebo svalů. Tento typ cvičení 
redukuje hmotnost, zvyšuje výkonnost, vytrvalost a  sílu. 
Zlepší se rovnováha, pohyblivost a správné držení těla.

Do FORMY – cvičení ženDo FORMY – cvičení žen

Omezení možnosti používání 

zábavní pyrotechniky
Používání zábavní pyrotechniky v  zastavěném území 
obce Přibice a  200 metrů od nejbližší budovy v  zasta-
věném území obce Přibice je zakázáno s výjimkami sta-
novenými v obecně závazné vyhlášce. Používání zábav-
ní pyrotechniky je dovoleno pouze na Štědrý den - 24. 
prosince v době od 10:00 h do 22:00 h, na silvestra - 31. 
prosince v době od 10:00 h do 24:00 h a na Nový rok - 
1. ledna v době od 00:00 h do 02:00 h. Důrazně žádáme 
o respektování této vyhlášky. Její plné znění je uveřejně-
no na www.pribice.cz

Stočné od 1. ledna 2023
Z  důvodu navyšování cen veškerých vstupů, zejména 
energií, muselo dojít k úpravě ceny stočného. Výše stoč-
ného od 1. ledna 2023 činí 58 Kč vč. DPH /1 m3. Při roč-
ním paušálu 36 m3 na osobu je cena ročního stočného 
2088 Kč, tj. 174 Kč měsíčně. Stočné je splatné vždy do 
konce kalendářního roku, nicméně doporučujeme jej 
hradit průběžně. Poplatníkem je každá osoba bydlící 
v Přibicích bez ohledu na místo trvalého pobytu. Úpravy 
stavu nahlášených poplatníků se řeší na obecním úřadě.

Kontrola dotací pro mužáky za roky 2019 a 2020
Krajský úřad odbor kontrolní a  právní provedl kontrolu 
čerpání krajských dotací na krojové součásti a s tím sou-
visející vedení účetnictví spolku Přibičané za roky 2019 
a 2020. V rámci kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

Dotace od kraje
Letošní rok byl opět úspěšný s ohledem na získané do-
tace od Jihomoravského kraje. Přibičtí zahrádkáři díky 
dotaci 100.000 Kč mají pořízené další 2 chladící boxy 
na víno, které jste mohli vidět třeba na vinobraní. Obec 
Přibice vysázela spoustu stromů díky dotaci 80.000 Kč 
v rámci akce Naše stromy 2022.
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Podzimní výsadba ovocných stromů
Podél cyklostezky kolem obce bylo 3. listopadu vysázeno 
ve spolupráci se ZŠ Přibice, Klubu maminek a obce Přibi-
ce 100 ovocných stromů, které v budoucnu budou po-
skytovat tolik potřebný stín a pro cyklisty a kolemjdoucí 
i různé ovoce. Vysázeny byly třešně, višně, moruše, švest-
ky a hrušně.

Ovocné stromy na výsadbu u cyklostezkyOvocné stromy na výsadbu u cyklostezky

Výsadba ovocných stromků u cyklostezkyVýsadba ovocných stromků u cyklostezky

Výsadba ovocných stromků u cyklostezky na VranoviceVýsadba ovocných stromků u cyklostezky na Vranovice

Výsadba ovocných stromků u cyklostezky na IvaňVýsadba ovocných stromků u cyklostezky na Ivaň

Výsadba biopásů na našem katastru
Myslivecké sdružení díky dotaci od Jihomoravského kra-
je nyní pořídilo 6.100 stromků a keřů k výsadbě biopá-
sů, které budou mít funkci proti větrné erozi a také jako 
úkryt pro zvěř. V nejbližší době tak budou vysazeny hlo-
hy, zimolezy, krušiny, řešetláky, brsleny, lísky, trny, dříny, 
svídy, střemchy apod.

Dřeviny na výsadbu biopásůDřeviny na výsadbu biopásů

Parní lokomotiva v Přibicích
V sobotu 1. října projížděla Přibicemi parní lokomotiva. 
Krásný zážitek to byl nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Parní lokomotivaParní lokomotiva
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Strašidla na závěr lampionového průvodu
Svatomartinský lampionový průvod, zejména pro děti, 
byl zakončen v obecním sklepě, kde děti hrály kostky se 
strašidly a pokud vyhrály, dostaly sladkou odměnu.

Parní lokomotivaParní lokomotiva

Strašidla na konci lampionového průvoduStrašidla na konci lampionového průvodu

Přibické vinobraní
V sobotu 24. září se uskutečnilo Přibické vinobraní. K pří-
jemné zábavě hrála skupina Velvet a hosté mohli ochut-
návat vína z Vinařství Jan Boček, Vinařství Koubek a bur-
čák z Vinařství Valášek.

Vinaři na vinobraní Jan Boček a Jan KoubekVinaři na vinobraní Jan Boček a Jan Koubek

Jarmark s rozsvícením vánočního stromu
Po covidové pauze se mohl letos uskutečnit tradiční ad-
ventní jarmark a  rozsvícení vánočního stromu u  komu-
nitního centra. Letošní vánoční strom – smrk - nám věno-
val pan Brychta. Zejména děti měly ze stromečku velikou 
radost. Než se rozsvítil, tak zpívaly koledy a  přednášely 
básničky. Po celou dobu byl k dispozici jarmark s vánoč-
ními dekoracemi, čerstvým pečivem, svařákem a spous-
tou dalších zajímavostí.

Lidé na jarmarkuLidé na jarmarku

Adventní věnce na jarmarkuAdventní věnce na jarmarku

Pečivo na jarmarkuPečivo na jarmarku
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Úklid listí
Velmi děkujeme občanům, kteří místo stížností na pole-
tující listí vezmou do ruky hrábě a podílejí se na hrabá-
ní listí na veřejných prostranstvích kolem svých domů. 
Obecní zaměstnanci toto shrabané listí postupně odvá-
žejí.  

Vánoční stromVánoční strom

JesličkyJesličky

Jaké kulturní akce náš do konce roku 

ještě čekají?
V neděli 18. prosince se uskuteční vánoční travesti show 
Techtle mechtle a kočky se zábavným programem pl-
ným humoru.

Žehnání vín

Dne 27. prosince se uskuteční v sále komunitního centra 
žehnání mladých vín. K poslechu zahraje cimbálová mu-
zika Eliška. Všichni jste srdečně zváni.

Vánoční koncert Šohajka

Dne 29. prosince se uskuteční v sále komunitního centra 
vánoční koncert DH Šohajka s významnou sólovou zpě-
vačkou Jožinkou Ducháčkovou. Předprodej vstupenek je 
na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vstupenky na travesti showVstupenky na travesti show

Vstupenky na koncert DH ŠohajkaVstupenky na koncert DH Šohajka
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Krojový ples a ostatky

Po novém roce se můžete těšit třeba na krojový ples 11. 
února 2023 nebo na ostatky 18. února 2023.

Vzpomínka

Dne 21. listopadu 2022 nás ve věku 49 let navždy opustil 
pan František Veleba. Pro Přibice to byl velmi významný 
člověk. Trávil spoustu času bádáním o historii naší obce. 

Mnoho materiálů, které postupně nashromáždil, jsme 
mohli vidět na různých výstavách o historii Přibic. Dlou-
hé hodiny obětoval naší obci hledáním zajímavostí v růz-
ných archívech, které pak zpracovával k dalšímu využití 
a informování občanů o zajímavých historických událos-
tech. Pravidelně přispíval také do zpravodaje. Za to vše 
mu patří velký dík. Čest jeho památce!

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 14. 9. 2022
367/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-

gram dnešního jednání zastupitelstva.
368/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapi-

sovatelkou dnešního zasedání Zastupitel-
stva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou 
a  ověřovateli zápisu Ing. Ondřeje Malinov-
ského a Petra Kuchyňku.  

369/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr 
prodeje obecního pozemku p. č. 1644/57 
o výměře 12 m2, ostatní plocha, v k. ú. Přibi-
ce, v zastavěném území obce Přibice. 

370/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vyho-
tovení nového znaleckého posudku na po-
zemky v k. ú. Přibice p. č. 1531/48 o výměře 
68 m2, ostatní plocha, p. č. 1531/49 o výmě-
ře 24 m2, ostatní plocha, p. č. 1531/50 o vý-
měře 82 m2, ostatní plocha.

371/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uza-
vření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
č. HO-014330067865/001-MDP s EG.D., a.s., 
na elektropřípojku v pozemcích p. č. 1665/3 
a 2205/8 v k. ú. Přibice. 

372/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vybu-
dování nájemního bytu v budově Přibice čp. 
381 v prostorách bývalé knihovny. 

373/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dle 
ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona poříze-
ní změny územního plánu obce Přibice zkrá-
ceným postupem za účelem zvýšení možné-
ho výkonu solárních elektráren v k. ú. Přibice 
ze stávajících 30 KWh na nových 1 MWh za 
předpokladu, že úhradu za zpracování této 
změny uhradí v  plné výši investor fotovol-
taické elektrárny v areálu bývalého JZD (f. Sa-
nizo). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce Ing. Miroslava Eff enbergera pověřeným 
zastupitelem na spolupráci na pořízení této 
změny územního plánu obce Přibice.

374/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje budo-
vání fotovoltaických elektráren na obecních 
budovách. 

375/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uza-
vření Smlouvy o  příspěvku ve věci spolufi -
nancování sociálních služeb v síti ORP Poho-
řelice pro rok 2023. 

376/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí 
zprávy fi nančního a kontrolního výboru.

377/27/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 5/2022 a bere na vědo-
mí rozpočtové opatření č. 4/2022.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 17. 10. 2022
1/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice určuje ověřova-

teli zápisu Ing. Ondřeje Malinovského a Věru 
Fickovou a  zapisovatelkou Mgr. Šárku Ku-
chyňkovou.    

2/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-
gram ustavujícího zasedání.

3/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje funkci 
starosty jako uvolněnou a  funkci místosta-
rosty do 31. 12. 2022 jako neuvolněnou a od 
1. 1. 2023 jako uvolněnou. 

4/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice volí starostou 
obce Ing. Miroslava Eff enbergera, DiS., Přibi-
ce 505. 

5/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice volí místosta-
rostkou obce Ing. Nikolu Procházkovou, Při-
bice 466. 

6/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zřízení 
tříčlenného fi nančního výboru a  tříčlenné-
ho kontrolního výboru. 

7/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje fi -
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nanční výbor ve složení: předsedkyně - Věra 
Ficková, členové - Ilona Ruinerová a Renata 
Valášková.

8/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kon-
trolní výbor ve složení: předseda - Ing. On-
dřej Malinovský, členové - Ing. Jan Boček 
a Ing. Jozef Beňuš.

9/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje násle-
dující odměny funkcionářů od 1. 11. 2022:

 
 Měsíční odměny členů zastupitelstva 
 neuvolněný místostarosta    25 000,00 Kč
 předseda výboru, komise      1 800,00 Kč
 člen výboru, komise      1 200,00 Kč
 člen zastupitelstva         800,00 Kč
 člen (výboru/komise), 

 který není zastupitelem                700,00 Kč
 V  případě souběhu funkcí se vyplácí od-

měna za výkon nejvyšší funkce. Odměny se 
nesčítají. V  případě nástupu nového člena 
zastupitelstva, výboru nebo komise se od-
měna vyplácí od prvního dne následujícího 
měsíce po složení slibu člena zastupitelstva; 
zvolení nebo jmenování do funkce člena vý-
boru nebo komise.

10/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje jedna-
cí řád zastupitelstva obce Přibice.

11/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uza-
vření kupní smlouvy na prodej obecního 
pozemku p. č. 1644/57, ostatní plocha, o vý-
měře 12 m2 za cenu 5.000,- Kč/m2 do společ-
ného jmění manželů XXX. 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 21. 11 2022
12/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-

gram dnešního jednání zastupitelstva.
13/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapi-

sovatelkou dnešního zasedání Zastupitel-
stva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou 
a ověřovateli zápisu Ing. Jana Bočka a Mgr. 
Jiřího Netolického.  

14/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje směr-
nici pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. 

15/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vyplá-
cení cestovních náhrad členů zastupitelstva 
v  souladu se směrnicí o  cestovních náhra-
dách platnou pro zaměstnance obce Přibi-
ce.  

16/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výši 
stočného od 1. 1. 2023 na částku 58,- Kč vč. 
DPH za 1 m3. 

17/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje změ-
nu sídla obecního úřadu Přibice k datu 1. 1. 
2023 na Přibice 84. 

18/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 7/2022.

19/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pravo-
moc starosty provádět rozpočtová opatření 
s omezením změn mezi závaznými ukazateli 
na straně výdajů do 200.000,- Kč, na straně 
příjmů bez omezení. Přijaté účelové pro-
středky (dotace, transfery, příspěvky) lze za-
pojovat na straně příjmů i výdajů bez ome-
zení. Takto provedené rozpočtové opatření 
bude dáno na vědomí členům zastupitel-
stva.    

20/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vrá-
cení uhrazené zálohy za budoucí pořízení 
podílů k pozemkům p. č. 1800/42 a st. 500/1 
účastníkům smlouvy: 

 XXX, za vlastnický podíl 1/32,
 XXX, za vlastnický podíl 1/32,
 XXX, za vlastnický podíl 1/32,
 a dědicům po XXX, za vlastnický podíl 5/32.
21/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje komisi 

na výběr znalce pro zpracování znaleckého 
posudku tržní ceny pozemků v k. ú. Přibice 
p. č. 1531/48, 1531/49 a 1531/50 ve složení: 
Ing. Nikola Procházková, Věra Ficková a Ing. 
Ondřej Malinovský.

22/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí s reali-
zací ozelenění, uzavřením užívací smlouvy 
a  případným budoucím nabytím pozemků 
v k. ú. Přibice:

 
 Parcela č. Výměra m2 Druh pozemku
 3933 6417 ostatní plocha
 4446 3765 ostatní plocha
 4053 1605 ostatní plocha
 4312 2369 ostatní plocha
 4469 1456 ostatní plocha
 4480 19429 ostatní plocha

23/2/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje oddá-
vajícími starostu obce Ing. Miroslava Eff en-
bergera, DiS, a místostarostku obce Ing. Ni-
kolu Procházkovou.
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Organizace Práh jižní Morava, z. ú.
Organizace Práh jižní Morava, z. ú. 
nabízí podporu lidem s  rozličnými 
psychickými problémy tak, aby moh-
li žít kvalitní život dle jejich představ. 
Ať už je to pomoc se stabilizací du-
ševního zdraví, či pomoc s  dodržo-
váním léčebného režimu v  běžném 
životě, tak i zvládání vztahových pro-
blémů, oblast vzdělání a  dokončení 
školní docházky, oblast práce, oblast 
bydlení, pomoc s řešením sociálních 
dávek… atp. V  rámci terénních slu-
žeb je možné potkat se s  různými 

odborníky – jako např. psychiatrická 
sestra, psycholog, sociální pracovník, 
pracovník zaměřující se na podpo-
ru v  oblasti práce atp. Organizace 
Práh nabízí podporu tam, kde je to 
potřeba – proto se můžeme potkat 
u Vás doma, v restauraci nebo jiném 
neutrálním místě – ale nově třeba 
i v době ambulantních hodin v obci 
Přibice v komunitním centru každou 
středu od 12:30 h – 14:30 h.
Podporu nabízíme lidem s  psychic-
kými problémy od 11+, ale i  jejich 

rodinám a blízkým, kteří mají o své-
ho blízkého starost a zajímalo by je, 
jak jim můžou pomoci. Naše sociálně 
zdravotní služby poskytujeme zdar-
ma pro všechny, kteří žijí v  Jihomo-
ravském kraji.
 
V rámci spolupráce s obcí Přibice při-
pravujeme přednášku na téma:  
Dětské duševní zdraví a kdy zpozor-
nět, která proběhne dne 6. února 
2023 v 17 hodin.

Mgr. Klára Zárubová

Informace ze ZŠ a MŠ  
Vždy, když píši článek do zpravodaje, uvědomuji si, jak 
ten čas letí. Sotva se stačíme ohlédnout, je čtvrtletí za 
námi.  I  v  prvním čtvrtletí jsme se ve škole snažili o  to, 
aby se naše jméno zapisovalo do podvědomí lidí.
Nový školní rok je plný nových zkušeností, poznává-
ní, získávání vědomostí, úspěchů a  skvělých akcí, které 
obohacují vzdělávání v naší škole a všechny děti při nich 
hlavně mají současně i  příležitost vyniknout v  různých 
oblastech. Zveme Vás tímto článkem na takové malé 
ohlédnutí za naším školním životem.
Zorganizovali a uspořádali jsme:

• plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku v Hustopečích
• podzimní tvoření v ZŠ - družina
• dopravní den pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ v Pohořelicích
• divadlo v MŠ
• vánoční focení v MŠ i v ZŠ
• školní kolo výtvarné soutěže – spolupráce se Středis-

kem volného času Pohořelice
• testování zdatnosti tělesné výchovy v ZŠ
• beseda Život včel v MŠ i v ZŠ
• lampionový průvod
• rozsvícení vánočního stromu - vystoupení ZŠ
• vítání občánků-  krátký program žáků ZŠ
• návštěva speciální pedagožky ve škole - spolupráce 

s poradnou Znojmo
• výsadba stromů - spolupráce s OÚ
• Den pro zdraví - vycházka v okolí obce, plnění úkolů 

z prvouky
• Den Země
Co nás čeká:

• ekologický týden  
• Mikulášské nadělování
• 8. prosince 2022 - vánoční tvoření v  ZŠ - začátek 

v 15:30 h ve škole
• planetárium Brno

• 15. prosince 2022 - vánoční besídka v MŠ a vánoční 
tvoření v MŠ - od 16 h

• 15. prosince 2022 - spaní v družině
• 19. prosince 2022 – beseda - dentální hygiena, péče 

o chrup - ZŠ
Našim žákům nabízíme také zájmové kroužky (sportovní, 
náboženství, fl orbal, dovedné ruce, keramiku).
Nadále realizujeme projekty v rámci EU - dokončujeme 
šablony III, nadále pro žáky odebíráme dotované Mléko 
do škol a Ovoce do škol. Tímto podporujeme zdravou vý-
živu dětí.
V  měsíci listopadu naše škola obdržela novou dotaci 
z Programu rozvoje venkova - dovybavení hřiště MŠ her-
ními prvky, dotace činí 397.918 Kč.
I v MŠ nikdo nezahálí. Předškoláci se za chvíli budou při-
pravovat na školu v  Edukačně stimulačních hodinách, 
kde budou procvičovat hravou formou schopnosti a do-
vednosti, budou rozvíjet grafomotoriku, zrakové a  slu-
chové vnímání, předmatematickou gramotnost, pravo- 
levou orientaci. Tyto skupinky povedou zkušené učitelky 
MŠ.
Pro rodiče MŠ se pokusím v příštím roce uspořádat be-
sedy s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny 
a s logopedickým pracovníkem - jelikož nám ve škole při-
bývá mnoho vad řeči.
Ve škole také působí školská rada. Nyní Vám budu citovat 
předsedu školské rady:
„Dobrý den vážení rodiče,
před časem jsem se stal předsedou školské rady v  naší 
přibické škole. Z pozice své funkce bych si přál, aby škol-
ská rada byla informační most mezi Vámi rodiči a školou. 
Za tímto účelem dávám k dispozici svou e-mailovou ad-
resu: karelnekola@seznam.cz, kam můžete posílat své 
náměty na zlepšení fungování školy, svá přání, nebo jen 
dotazy.
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Nemám v úmyslu suplovat práci paní ředitelky nebo uči-
telů naší školy, jen chci dát možnost Vám všem, kteří se 
z  různých důvodů zdráhají oslovit zástupce školy, jako 
instituce, kam chodí Vaše děti.
Vaše podněty můžu buď probrat s vedením školy, nebo 
zařadit na program jednání školské rady, na případné ne-
odkladné záležitosti i svolat mimořádnou školskou radu, 

kde se schází zástupci rodičů, školy a zřizovatele.
Připomínky můžeme probrat i anonymně. Tím nemyslím, 
že byste mi posílali anonymní oznámení, na ty nebudu 
brát zřetel, ale v případě Vašeho přání nesdělím, kdo při-
pomínku vznáší vůči škole.
Na plodnou spolupráci se těší

  Karel Nekola, předseda školské rady“

Nakonec bych ráda vyjádřila podě-
kování za vstřícnost a  ochotu panu 
starostovi a všem zastupitelům, také 
poděkování za profesionální a kvalit-
ní práci všem zaměstnancům obce.
Ještě jednou děkujeme všem z obce 
za přízeň naší škole a  těšíme se na 
další spolupráci s Vámi.
Jak vidíte, moje slova v úvodu platí. 

Našim žákům se snažíme pestro-
barevnou formou výuky  rozšiřovat 
vědomosti a vést je k samostatnému 
myšlení a odpovědnosti za svůj život 
a  soustavné vzdělávání. To je to, co 
jim ani v současné době nikdo nedo-
káže vzít. A  pokud dobře nastartují 
svou životní dráhu, lépe se jim bude 
pokračovat, ať se vydají jakýmkoliv 

směrem. Věřme, že správným.
Závěrem bych chtěla za celou školu 
všem do nového roku 2023 popřát 
radost ze života, zdraví a  spokoje-
nost, a  kdyby se Vám náhodou ne-
dařilo, tak mít vždy někoho po ruce, 
kdo Vám pomůže                                                      

  Mgr. Marcela Mrkvicová,
 ředitelka ZŠ a MŠ

Děti obdivují sovuDěti obdivují sovu

Děti v maskáchDěti v maskách

Děti v maskáchDěti v maskách

Děti v příroděDěti v přírodě
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Děti v příroděDěti v přírodě
Sázení stromůSázení stromů

Sázení stromůSázení stromů

Beseda o včeláchBeseda o včelách

Beseda o včeláchBeseda o včelách Naslouchající dětiNaslouchající děti
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Co je nového v knihovně?

Na podzim proběhly v  knihovně 
dvě akce. První akcí bylo dýňování 
a ochutnávka dýňových dobrot. Dýní 
bylo dostatek, a  tak se pod rukama 
dětí i dospělých rodila přímo mistrov-
ská díla. Každý si odnesl minimálně 
jednoho strašáka domů a  dokonce 
nám v knihovně nějací strašáci zůsta-
li a zdobili okolí komunitního centra 
ještě dva týdny, než úplně nezplesni-
věli. Měli jsme možnost ochutnat dý-
ňovou pomazánku, dýňovou buchtu, 
skořicové šneky a mrkvánky.  Všech-
no byla velká dobrota.
Druhá podzimní akce byla pečení do-
mácích rohlíků.  Podle receptu jsme 
zadělali těsto, které jsme nechali vy-
kynout.  Vykynuté těsto jsme rozdělili 

na dílky, ze kterých jsme vyváleli tvar 
trojúhelníku a smotali do rohlíku. Nako-
nec jsme nedočkavě pozorovali rohlíky 
v troubě, jak se pečou. Upečené rohlíky 
(někteří z  nás ještě teplé) jsme ochut-
návali. Gurmáni si ho mohli namazat 
i vajíčkovou pomazánkou. A jako bonus 
jsme mohli ochutnat skvělý domácí 
kváskový chleba, který nám upekla Ma-
ruška Macháčková. Kvásek a cenné rady 
si někteří odnášeli i domů. Byla to skvělá 
akce a upečené rohlíky snad voní v ko-
munitním centru ještě teď.
Závěrem bych Vám ráda za místní 
knihovnu popřála krásné prožití vá-
nočních svátků a  mnoho úspěchů 
v novém roce 2023.

Klára Macháčková, knihovnice

V zápalu vyřezáváníV zápalu vyřezávání Dýně na budoucí strašákyDýně na budoucí strašáky

Už jenom strčit do troubyUž jenom strčit do trouby

Malý pekařMalý pekař

Příprava těsta na rohlíkyPříprava těsta na rohlíky
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Ohlédnutí za rokem 2022 pro folklorní kroužek Přibičánek
Dětský kroužek vznikl již v roce 2021, 
kdy jsme se s  dětmi začali scházet, 
tancovat a zpívat. Ale teprve v roce 
2022 bylo zúročena práce našich 
dětí. 
Přibičánek ve spolupráci s TJ Sokol 
Přibice uspořádal 18. června Po-
hádkový les. Celý výtěžek putoval 
na pořízení krojů pro děti z kroužku 
Přibičánek. Chtěly bychom tímto 
poděkovat všem, kteří se zúčastnili 
jak na stanovišti, tak u baru a udírny. 
Mockrát děkujeme hospůdce U Mi-
kešů za občerstvení. Vážíme si kaž-
dé pomoci a jsme vděčné, že máme 
kolem sebe lidi, kteří se pro děti 
zapojili, protože bez nich bychom 
Pohádkový les neuspořádaly. Dále 
děkujeme i všem lidem, kteří na Po-
hádkový les přišli, a  tím přispěli na 
kroje. Budeme se na všechny těšit 
zase na příští akci, kterou určitě včas 
oznámíme.

Letos jsme se s dětmi zapojili popr-
vé i  do hodů. Na babských hodech 
šly děti z Přibičánku v průvodu a po 
krásném úvodu přibických bab děti 
vystupovaly s  naším pásmem „Hra-
jeme si na dvoře“. Budeme se zase 
těšit na další rok, abychom mohli 
rozvíjet tuto krásnou tradici. 
Pro práci s dětmi čerpáme z prame-
nů národopisu s  dětskými říkanka-
mi, hrami, písněmi a tanci. Snažíme 
se v dětech rozvíjet rytmické, pěvec-
ké a taneční dovednosti.
Přibičánek se skládá převážně z dětí 
předškolního věku, jsou opravdu 
malé, a  proto naše první folklorní 
pásmo ponese název „Hrajeme si na 
dvoře“.
Budeme rádi, pokud se Přibičánek 
stane nedílnou součástí národopis-
ných akcí v  Přibicích a  bude repre-
zentovat obec i v okolí.  
A  na závěr chceme poděkovat celé 
obci Přibice a hlavně panu starosto-
vi za podporu, které si velmi vážíme. 

Leona Langová 
a Veronika Maršáková

Pohádkový lesPohádkový les

Krojované dětiKrojované děti

Příprava dětíPříprava dětí
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Přibický farní sbor se rozšířil o mla-
dé posily. Když se sejdeme v  plné 
sestavě, dokážeme dvojhlasný zpěv 
doprovodit i  4 kytarami, pianem, 
varhanami, fl étnou, klarinetem či 
bicími. Trénujeme každý týden. Kdy-
byste se chtěli přidat (a my Vás rádi 
uvidíme), kontaktujte Ivanu Mali-
novskou na číslo 602 645 453. Dou-
fáme, že naše nadšení bude dlouho-
dobého rázu :). Můžete si nás přijít 
poslechnout například 4. adventní 
neděli, nebo také 25. či 26. prosince. 
Požehnané svátky všem!

Ing. Ivana Malinovská

Ze života farnosti

Členky kostelního sboruČlenky kostelního sboru

Kultura
Obnovení tradice do třetice

V  tomto občanském roce, který už 
pomalu končí, si obec připomně-
la 800 let od první písemné zmínky 
o  ní. Napadlo nás obnovit některé 
zaniklé tradice. Fašank, stavění máje 
jsou ty známější. K  těm skoro zapo-

V  tomto občanském roce, který už 
pomalu končí, si obec připomně-
la 800 let od první písemné zmínky 
o  ní. Napadlo nás obnovit některé
zaniklé tradice. Fašank, stavění máje
jsou ty známější. K  těm skoro zapo-

Kateřinská zábava - bývalí stárci a BlučiňáciKateřinská zábava - bývalí stárci a Blučiňáci

V tomto občanském roce, který už 
pomalu končí, si obec připomně-
la 800 let od první písemné zmínky 
o ní. Napadlo nás obnovit některé 
zaniklé tradice. Fašank, stavění máje 
jsou ty známější. K těm skoro zapo-

menutým patří Kateřinská zábava, 
kterou dříve pořádali přibičtí hasiči. 
K tanci a poslechu poslední listopa-
dovou sobotu zahrála dechová hud-
ba Blučiňáci. Návštěvníci byli hlavně 
přespolní, přišlo šest nositelek jména 

Kateřina. Během večera byla vyhláše-
na dámská volenka a také půlnoční 
rozcvička. Do budoucna bychom 
v těchto tradicích rádi s Vámi a díky 
Vám pokračovali. 

 Starci – bývalí stárci
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Výzdoba a pranostiky na sv. KateřinuVýzdoba a pranostiky na sv. KateřinuMartina při proslovuMartina při proslovu

Okenní adventní kalendář – předvánoční hra nejen pro děti

Habánské pohřebiště, které se nachází v  katastru naší 
obce, poslední zářijovou neděli navštívili hutterité, což 
jsou zástupci jedné sekce novokřtěnců. Na Moravu přijeli 
z USA a z Kanady, kde dosud jejich komunity žijí (někteří 
z nich šli část cesty pěšky z Zurrichu do Hustopečí), aby 
se zúčastnili vzpomínkových oslav, které pořádalo město 
Hustopeče k 400. výročí vyhnání novokřtěnců z Moravy, 
jejich dávné vlasti. Součástí oslav bylo odhalení pamětní 
desky habánského duchovního vůdce Jakoba Huttera. 
Proto jste mohli v tento den v Přibicích potkat skupinku 
lidí, oblečených v jejich typických krojích.  

Eva Hájková

Habánské pohřebiště navštívili hutterité

Hutterité v jejich typických krojíchHutterité v jejich typických krojích

Zveme Vás na procházku po Přibicích spojenou s hledá-
ním Okenního adventního kalendáře. Možná jste si už 
všimli, že od 1. prosince se každý den v  naší obci po-
stupně rozsvítí jedno okno s číslem adventu (1 - 23). Po-
slední číslo se na Štědrý den objeví na kapličce u horní 
autobusové zastávky. Zde bude k dispozici i Betlémské 
světlo. Okna s  čísly budou svítit v  době od cca 16:00 
h do 21:00 h. Svítit může samotné číslo, nebo ozdoba 
v jeho okolí.
Pro děti máme připravené herní kartičky, které rozdá-
me ve škole a ve školce, nebo si je můžete vyzvednout 
v místní knihovně. Tam také mohou děti své vyplněné 
kartičky během měsíce ledna odevzdat a  dostanou za 
ně drobnou odměnu.
Přejeme Vám, aby tato akce byla příjemným zpestřením 
Vašich předvánočních procházek a aby pobavila zvláště 
děti.

Eva Hájková, 
Lenka Truxová

j p

Nazdobené okno adventního kalendářeNazdobené okno adventního kalendáře
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Sport

Zatímco pro mnohé z  nás znamená 
začátek července dlouho očekávaný 
počátek prázdnin spojených s  do-
volenou a  výlety, pro fotbalisty jde 
o  období spojené s  přípravou na 
nadcházející sezónu. A nejinak tomu 
bylo i  v  případě přibických fotba-
listů, které čekalo několikatýdenní 
nabírání fyzické kondice potřebné 
pro náročné zápasy v podzimní části 
nové fotbalové sezóny. Avšak ved-
le samotných fotbalistů nezahálelo 
ani vedení fotbalového oddílu, které 
vzhledem k  avizovaným odchodům 
několika opor „A“ týmu, čekala ne-
lehká práce na zacelení těchto mezer 
a  celkovém zkvalitnění hráčského 
kádru. A  nutno dodat, že i  přes stá-
le složitější proces „shánění“ nových 
hráčů se to přibickým funkcionářům 
povedlo. Přibické „Áčko“ tak posílilo 
několik nových hráčů, kteří rychle za-
padli do týmu a už od prvních zápasů 
dokazují, že jsou pro náš tým platný-
mi posilami. Kromě posilování týmu 
vedení přibického fotbalu přichystalo 
pro fanoušky ještě jeden „dárek“, a tím 

Ohlédnutí za startem nové fotbalové sezóny pro přibické fotbalisty
je zařazení týmu zpět do B skupiny I.B 
třídy, tedy mezi týmy působící přede-
vším v  okolí Brna, což pro fanoušky 
(a  nejen je) znamená lepší dostup-
nost venkovních zápasů.
Prvním ostrým zápasovým testem 
přibického „Áčka“ byl 9. srpna zápas 
předkola krajského poháru, ve kterém 
na domácím hřišti přivítalo družstvo 
Želešic. I přes bojovný výkon našeho 
týmu nakonec hosté v poslední dese-
timinutovce strhli vítězství v poměru 
3:4 na svou stranu. V utkání se dvakrát 
prosadil kanonýr Honza Gerlinger 
a  jeden gól vstřelil Marek Patloka. 
Do nové sezóny pak přibičtí fotba-
listé vstoupili pod vedením nového 
trenéra Jiřího Vetra 17. srpna zápa-
sem v  Újezdu u  Brna. I  přes špatný 
první poločas, po kterém kluci od-
cházeli do kabin za stavu 3:0, doká-
zali zápas ještě zdramatizovat dvěma 
brankami Honzy Gerlingera a  i když 
vyrovnání na konci zápasu viselo ve 
vzduchu, kýžený třetí gól se jim už 
bohužel vsítit nepodařilo. V  dalším 
kole nás v  domácím prostředí čekal 

tým ze Střelic, jehož dres od nové se-
zóny obléká muž mnoha profesí, ale 
především bývalý vynikající fotbalis-
ta známý jako „brněnský Mercedes“ 
Petr Švancara. Bohužel ani vydatná 
podpora domácích fanoušků nepo-
mohla našim hráčům k  bodovému 
zisku, který dvěma góly odmítl právě 
Švancara. S nepříznivou bilancí dvou 
proher v úvodních dvou zápasech se 
o týden později přibické „Áčko“ před-
stavilo v  Novosedlech, kde se nám 
poprvé bodově urodilo a kluci si po 
remíze 1:1 připsali do tabulky první 
bod v sezóně (gólově se prosadil Dan 
Nguyen). Bodově ještě úspěšnější 
pak pro nás byl následný domácí zá-
pas proti fotbalistům Šatova, ve kte-
rém jsme po brankách Aleše Bzdu-
cha a  Radka Nevěděla zvítězili 2:1 
a dokázali poprvé naplno bodovat.  
Do nové sezóny vstoupilo i  přibické 
„Béčko“ a i zde se během letní přestáv-
ky odehrálo několik změn v hráčském 
kádru, avšak tou největší změnou je 
po zrušení IV. třídy zařazení Benfi ky 
o třídu výš, tedy do III. třídy. Náročnost 
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Oznámení

MUDr. Hana Krchňavá, Gynekologie Židlochovice, oznamuje, že od 1. listopadu 2022 má 
nové telefonní číslo: 776 670 996.

Z historie
Založení Sportovního klubu Přibice
Sportovní klub vznikl v  roce 1938 z  iniciativy Rudol-
fa Ungra a  Františka Brychty, kteří také vedli jednání 
s obecním úřadem ohledně získání obecního pozemku 
na fotbalové hřiště. Obec nabídla pozemky u  zastávky 
ČSD nebo u hřbitova, ale tyto pozemky se ukázaly jako 
nevhodné při zřízení fotbalového hřiště. Nakonec obec 
souhlasila s pronájmem pozemku u Bedřichova lesa za 
roční nájem 500 Kčs.
Po získání pozemku fotbaloví nadšenci organizovali bri-
gády a po dokončení stavby hřiště byly okolo něj vysá-
zeny topoly.

První zvolené vedení klubu:

Předseda: František Brychta
Jednatel: Matěj Eff enberger
Členové výboru: František Florián, Vilém Dřímal a  Jan 
Duda
Fotbalové zápasy se zpočátku hrály jen přátelské. Dne 
6. února1941 se na valné hromadě Sportovního  klubu 
rozhodlo, že od srpna 1941 se bude fotbal hrát soutěžně 
v  Bradově západomoravské footballové župě. Od roku 
1942 jsou dochovány účetní knihy sportovního klubu. 
 František Veleba ml.

Pan František Veleba, autor tohoto článku, zemřel několik dní po jeho napsání. O místní his-
torii se zajímal a archivoval informace do posledních chvil svého života. Redakce Přibického 
zpravodaje mu touto cestou posílá poděkování „k nebeským branám“ za všechno, čím nás 
svým bádáním obohacoval. Na jeho pohřbu zazněla, mimo jiné, tato slova: „Jsem přibický 
rodák, všichni mě znáte. Většinu mého života mě omezovalo mé zdraví.
Proto jsem se upnul ke svému koníčku – historii, především historii Přibic.
A s Vaší ochotnou spoluprací  a vstřícností jsem se toho hodně dozvěděl. Tak jsem
mohl zorganizovat nebo se podílet na mnoha akcích. Výstavy, Noc kostelů, příspěvky
do Přibického zpravodaje. Tam všude se promítla historie nejen Přibic, ale i zajímavé osudy lidí, 
našich předků. Taky máme pěknou knihu o Přibicích. Až v ní budete občas listovat – věnujte mi 
vzpomínku. Až půjdete kolem hřbitova – věnujte mi modlitbu.“

Eva Oblezarová, šéfredaktorka

A

působení v nové soutěži poznali klu-
ci hned v prvním zápase ve Starovič-
kách, kde podlehli spojenému týmu 
Velkých Pavlovic „B“ a  Staroviček 
vysoko 16:0. Náladu si následně ne-
spravili ani v druhém utkání, kdy na 
domácím hřišti prohráli s týmem Ba-
vor 1:3 (o jedinou branku se postaral 
Radek Nevěděl). Na první vítězství si 
tak přibičtí fanoušci museli počkat až 
do třetího zápasu, ve kterém Benfi ka 
zajížděla do Pasohlávek, a  po bran-
kách Pavla Schimmerleho a Domini-
ka Botoňka dokázala porazit spojený 
tým Ivaně „B“ a Pasohlávek v pomě-

ru 1:2. Nicméně první výhra Benfi ku 
nakopla a  dobrou formu potvrdila 
i v následujícím domácím utkání pro-
ti Klentnici, ve kterém dvěma bran-
kami Radka Nevěděla a jednou Jura-
je Rosinského dokázala zvítězit 3:0.
Poslední výsledky tak naznačily stou-
pající formu obou přibických týmů, 
což je dobrá zpráva pro zbývající zá-
pasy podzimní části a především pro 
fanoušky, kteří, jak doufáme, zavítají 
na domácí zápasy v  hojném počtu 
a vytvoří tak hráčům skvělou kulisu.

Mgr. Marek Lang, Ph.D.

František VelebaFrantišek Veleba
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Vítání občánků 20. listopadu 2022:
František Šprdlík
Melánie Formanová
Emilly Růžičková
Veronika Hrušková
Vojtěch Rujzl
Samuel Škeřík
Ema Paurová
Richard Poledník
Lukáš Zoufalý

Narodili se:
Richard Poledník
Lukáš Zoufalý
Nicol Langová

Navždy nás opustili:
Anna Hájková
František Veleba
Rudolf Major
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