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ZPRAVODAJZPRAVODAJ

Slovo starosty
Vážení občané, pomalu se blíží jaro a konečně bude-
me moci pokračovat v  práci na venkovních akcích. 
Dobrou zprávou pro naše občany je, že obec nebude 
ani v letošním roce vybírat poplatek za odvoz odpadu, 
který se v  okolních obcích už blíží tisícovce za obča-
na. Únor je měsíc sepisování žádostí o  dotace, obec 
pomáhá i našim spolkům. Zpracovali jsme žádosti pro 
Tělovýchovnou jednotu Přibice na sportovní vybavení 
a podporu sportovní činnosti, pro mužáky na krojové 
kabáty, pro obec třeba na výsadbu dřevin nebo pro 

Přibičánek na krojové součásti. Také na 2 fotovoltaic-
ké elektrárny na sportovní hale a  na čistírně odpad-
ních vod a připravujeme podklady pro žádost o dotaci 
na výměnu osvětlení nebo na vybavení komunitního 
centra. Na letošní rok jsme již obdrželi dotaci 256.000 
Kč na veřejně prospěšné práce. Díky prostorám v ko-
munitním centru se mohlo uskutečnit více kulturních 
akcí, než bývalo dříve, a na své si mohl přijít opravdu 
každý.

Váš starosta Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

Krojovaní na pleseKrojovaní na plese
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Informace z obecního úřadu
Změna sídla obecního úřadu
Jak už jsme avizovali v  prosincovém zpravodaji, došlo 
k datu 1. ledna 2023 ke změně sídla obecního úřadu na 
novou adresu přímo do komunitního centra. Nová ad-
resa je tak Přibice 84. V  této souvislosti upozorňujeme 
občany, kteří měli místo trvalého pobytu dosavadní sídlo 
ohlašovny, a to Přibice 348, aby pokud to ještě neučinili, 
si neprodleně nechali vyhotovit nový občanský průkaz. 
Občanský průkaz s adresou trvalého pobytu Přibice 348 
již pozbyl platnosti.

Chodník od Žabiňáku ke Svobodnému Hájku
Jak počasí dovolí, začnou obecní zaměstnanci mimo jiné 
pracovat na realizaci chodníku, na řadě je tentokrát úsek 
od Žabiňáku ke Svobodnému Hájku.

Osvětlení na Svobodném Hájku
Obyvatelé Svobodného Hájku se konečně dočkají veřej-
ného osvětlení. Rozvody v zemi jsou hotové, a čekáme 
pouze na protažení kabelového vedení pod místní ko-
munikací, které je více komplikované, než se původně 
zdálo.

Oprava vodovodu
Z důvodu velké poruchovosti na již historickém vodovo-
du ze šedesátých let minulého století dojde na výměnu 
jeho části podél hlavní silnice od komunitního centra 
okolo obchodu U  Sovků až po dům č. p. 23. Jedná se 
o levou stranu ve směru od kostela na Vranovice. Většina 
trasy povede odstavnými parkovacími místy podél ko-
munikace. Délka opravovaného úseku je 243 m. Předpo-
klad realizace je přelom jara a léta v závislosti na počasí 
a harmonogramu prací společnosti VaK Břeclav. Z toho-
to důvodu bude docházet ke krátkodobé zhoršené do-
stupnosti k domům na této straně ulice a také k několika 
odstávkám dodávek vody v  této lokalitě. Děkujeme za 
pochopení.  

Příprava budování biocentra
V lokalitě Žlíbky se připravuje společně s Českým svazem 
ochránců přírody vybudování lokálního biocentra – pří-
rodního biotopu. Jedná se o místo za bývalým areálem 
JZD, v  místě nad kolejemi, kde je přírodní prameniš-
tě. V  současnosti se jedná o  velmi zanedbané místo se 
spoustou nepořádku. Celý prostor bude vyčištěn a nově 
zde budou vedle potoku vytvořeny tůňky pro obojživel-
níky.

Aktivity v komunitním centru
Prostory komunitního centra jsou zejména v zimním ob-
dobí velmi hojně využívány.
Aktuálně se zde probíhá několik sportovních tréninků. 

Basketbal hrají děti z Přibic, fotbal žáci z Velkých Němčic 
a 2x týdně žáci z Přibic, Vranovic a Ivaně. Dále zde probí-
há cvičení žen „Do formy“ a 2x týdně hraje fotbal A-muž-
stvo i B-mužstvo Přibic. Kopanou pak hrají i žáci z Vlasatic 
a také probíhá cvičení maminek s dětmi do 3 let. V posi-
lovně máme přes 40 platných permanentek, své prostory 
zde má charita a spolek Práh s řádnými provozními hodi-
nami, schází se zde pravidelně klub seniorek, klub mami-
nek Klubík, zpěvačky, mužáci, chasa, funguje zde knihov-
na, konají se různé dílničky či přednášky a připravují se 
další a další zejména kulturní akce pro širokou veřejnost 
od nejmenších dětí až po seniory. Víkendy patří zejména 
kulturním a společenským akcím.

Stočné na rok 2023
Provoz naší čistírny odpadních vod stojí ročně nemalé fi -
nanční prostředky. Náklady na provoz činí zejména elek-
trická energie potřebná na chod všech čerpadel a dalších 
technologických zařízení, dále mzdové náklady, náklady 
na vývozy kalů, opravy zařízení, čištění čerpadel ucpaný-
mi vlhčenými ubrousky, pravidelné rozbory na chemic-
ké látky upravující např. obsah fosforu v odpadní vodě. 
Platba stočného na rok 2023 sice opět o něco vzrostla, 
ale ne o tolik, jak by byla na první pohled potřeba. Obec 
totiž kalkuluje s úsporami elektrické energie, které letos 
dosáhneme díky instalaci dotované fotovoltaické elek-
trárny na budovu čističky. Proto se přibickým občanům 
účtuje stočné ve výši 58 Kč za 1 m3 oproti ostatním ob-
cím, kde společnost VaK Břeclav účtuje 71,50 Kč za kubic-
ký metr.

Proč ten nepořádek v přírodě?
Protože je v naší obci, co se týče třídění odpadů, drtivá 
většina našich občanů velmi uvědomělá, nebude se stej-
ně jako v minulém roce vybírat žádný poplatek za svoz 
odpadu. Stejně tak pravidelná sobotní možnost ukládání 
prakticky všech druhů odpadů na sběrný dvůr je s výjim-
kou suti zdarma. Přesto mají někteří občané občas nepo-

Paní Valášková a paní Čechová šijí krojové kabátyPaní Valášková a paní Čechová šijí krojové kabáty
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chopitelnou potřebu se zbavovat odpadu záměrně ne-
zákonným způsobem. Už malé děti se ve školce a škole 
učí odpady správně třídit a ví, že žádný odpad do přírody 
nepatří. U  některých jedinců se ale zřejmě stala chyba. 
Proto nacházíme různé odpady nasypané třeba na okra-
ji lesa, podél řeky, potoka nebo silnice. Pokud by se ko-
mukoli z vás podařilo vyfotit takové barbarské jednání, 
prosíme o zaslání fotek nebo videa na obecní úřad nebo 
rovnou na policii. Takové jednání není možno tolerovat. 
Výsadu bezplatného odvozu odpadů mají jen občané ve 
zlomku obcí. V průběhu letošního roku budeme vyhod-
nocovat dosavadní třídění odpadu od občanů. Pokud 
nebude vytříděnost jednotlivých druhů odpadů klesat 
na úkor zvýšení množství komunálních odpadů, bude se 
vedení obce snažit poplatek za svoz odpadu zatím neza-
vádět.

Kontrola skládek materiálů na obecních

pozemcích
V nejbližší době se bude provádět kontrola obecních po-
zemků v  zastavěné části obce. Upozorňu-jeme občany 
na poplatkovou povinnost za zábor veřejného prostran-
ství v souladu s obecně závaz-nou vyhláškou uveřejně-
nou na obecním webu. Poplatková povinnost činí 3 Kč za 
m2 a den. Zájmem obce není na uloženém písku, hlíně, 
dřevu nebo jiném materiálu vydělávat. Účelem vyhlášky 
je minimalizovat množství takových materiálů různě roz-
místěných po obci. 

Stárkovský sběr železa
Tak jako každý rok proběhne jednu dubnovou sobotu 
stárkovský sběr železa. Výtěžek této akce bude sloužit 
jako jeden ze zdrojů fi nancování letošních krojovaných 
hodů.

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

ádět.

Vyvezený nepořádek do lesaVyvezený nepořádek do lesa

Vyvezený odpad do lesaVyvezený odpad do lesa

Nepořádek po rybářích u řekyNepořádek po rybářích u řeky

Nalezeno u Ingstavu u řekyNalezeno u Ingstavu u řeky
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 19. 12 2022
24/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-

gram dnešního jednání zastupitelstva.
25/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapi-

sovatelkou dnešního zasedání Zastupitel-
stva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou 
a  ověřovateli zápisu Věru Fickovou a  Ing. 
Jozefa Beňuše.

26/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počet obce Přibice na rok 2023 v závazných 
ukazatelích na paragrafy.

27/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje střed-
nědobý výhled rozpočtu obce Přibice na 
roky 2024 - 2025.

28/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 8/2022.

29/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 6/2022.

30/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje pozemků, případně jejich částí 
nebo podílů v k. ú. Přibice, a to p. č. 1800/42 
a st. 500/1.

31/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu o  bezúplatném převodu vlast-
nického práva k  nemovitým věcem 
s  omezujícími podmínkami č. UZSVM/BB-
V/7902/2022-BBVM (Rp 15727/15 Sv), a to 
pozemků parcela číslo 2732/42 o  výměře 
40 m2 a parcela číslo 2732/43 o výměře 64 
m2 v k. ú. Přibice, obci Přibice z vlastnictví 
České republiky do vlastnictví obce Přibice.

32/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-

dej pozemků a uzavření kupní smlouvy na 
prodej pozemků v k. ú. Přibice p. č. 1531/48 
o  výměře 68 m2, ostatní plocha, p. č. 
1531/49 o výměře 24 m2, ostatní plocha, p. 
č. 1531/50 o výměře 82 m2, ostatní plocha, 
za cenu celkem 870.000,- Kč do společného 
jmění manželů XXX. Kupní smlouva bude 
uzavřena po uhrazení nákladů na zpraco-
vání druhého znaleckého posudku na oce-
nění pozemků ve výši 13.915,- Kč kupující-
mi ve prospěch obce Přibice.

33/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro 
svou příspěvkovou organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková 
organizace, rozpočet fi nančního příspěvku 
v  celkové výši 1.400.000,- Kč od obce na 
rok 2023 v pěti závazných ukazatelích (řád-
cích).

34/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí 
zprávu o činnosti fi nančního výboru.

35/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Plán 
fi nancování obnovy kanalizace a  ČOV 
v obci Přibice.

36/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu č. HO – 001030074607/002-SERG 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene.

37/3/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
smlouvu č. HO – 001030075411/001-SERG 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene.

Volba prezidenta
Prvního kola volby prezidenta republiky, které se ko-
nalo 13. a  14. ledna 2023, se v  Přibicích z  celkového 
počtu 844 voličů zúčastnilo 592 voličů. Volební účast 

byla 70,14 %. Ve druhém kole přišlo volit 596 voličů. 
Vzhledem k celkovému počtu 842 voličů byla volební 
účast 70,78 %.

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 38 6,42 X X

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 39 6,59 X X

4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 181 30,62 321 53,94

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 4 0,67 X X

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 89 15,05 X X

7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 214 36,20 274 46,05

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 7 1,18 X X

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 19 3,21 X X

Zdroj: ČSÚ
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Informace ze ZŠ a MŠ

Mateřská škola 

Je za námi první polovina školního roku. Vstupovali 
jsme do něj všichni s nadějí, že konečně zažijeme školu 
tak, jak jsme byli dříve zvyklí. Bez distanční výuky, bez 
omezení, se školou otevřenou dětem i  rodičům. Jako 
každý rok i v letošním roce byla klasická výuka zpestře-
na a doplněna spoustou tradičních i netradičních akcí. 
Ráda bych Vás o nich i o školní práci alespoň krátce in-
formovala.
Během pololetí se konalo mnoho akcí:  turnaj ve fl or-
balu, děti 2. a 3. ročníku ukončily plavecký kurz v Hus-
topečích, dále jsme navštívili Planetárium v  Brně - MŠ 
měla program „Pejsek a  kočička letí ke hvězdám“, ZŠ 
měla program „Tajemství gravitace - po stopách Alberta 
Einsteina“, ve škole bylo mobilní planetárium - hodiny 
se odehrály v kopuli vesmíru, žáci si zopakovali planety, 
byl jim promítán fi lm o vesmíru. V prosinci jsme vystu-
povali s žáky na rozsvícení vánočního stromu, pořádali 
jsme karneval, karneval provázel karnevalový klaun - 
měl pro děti nachystaný interaktivní program: legrač-
ní scénky, veselé písničky s  tancováním, zábavné hry 
a soutěže, hudební hry, diskotéku. Na konci byla i boha-
tá tombola, všem rodičům, obci, učitelkám děkujeme 
za sponzorské dary do tomboly. Proběhlo i noční spaní 
v družině,  vánoční tvoření v družině i MŠ.
Jako každoročně byl projektový den „Pro zdraví“ - děti 
byly na pěším výletě v  okolí Přibic a  všímaly si čistoty 
prostředí.
Také proběhl Den Země - děti sázely stromy ve spolu-
práci s obcí a všímaly si odpadků v okolí obce.
V průběhu hodin prvouky a přírodovědy si v rámci vý-
uky osvojují žáci správné třídění odpadů, připomínají 
si, jak se bezpečně a  prospěšně chovat v  přírodě, jak 
dál efektivně  využívat třídění a co se musí udělat, aby 
z vytříděného odpadu vznikla recyklovaná věc. Kdo do 
té doby nevěděl s jistotou, do jaké barvy popelnice vy-
hodit papír, plasty, posmrkaný kapesník nebo prázdnou 

tubu od lepidla, nyní v tom nemá žádné nesrovnalosti 
a bez váhání správně třídí. O problémy ohledně třídění 
odpadu se musí zajímat i  ti nejmenší a snažit se svým 
dílem přispět ke zlepšení situace. Ve škole třídíme od-
pad už několik let.  S panem starostou jsme se domluvili 
na jarní návštěvě sběrného dvora na exkurzi.
Všechny děti se zapojily do pohybových her a aktivit.
Další akce co nás čekají: dopravní den v  Pohořelicích, 
den se záchranným systémem v  Pohořelicích, vystou-
pení na jarmarku, vystoupení na Dni matek, jarní tvoře-
ní v MŠ i v ZŠ, turnaj ve vybíjené, country tance ve škole, 
Den dětí ve škole, návštěvy divadel, výlet do Prahy - 5. 
ročník, Den naruby, soutěž ve škole „Každé dítě má ta-
lent“. Také se podílíme na vítání občánků.
Zápis do 1. třídy s  osobní účastí dětí proběhne 5. 

dubna 2023 od 16 h ve škole. Věk zapisovaných dětí:  
od 1. září 2016 - 31. srpna 2017.
Zápis do MŠ bude 11. května 2023 od 13 h do 16 h 

v MŠ.

Dále naše škola obdrží dotaci z rozvoje venkova 397.918 
Kč. Tato dotace je určena na dovybavení školního dvora 
herními prvky. Herní prvky by měly být dodány do kon-
ce června.
Jinak naši pedagogové se neustále vzdělávají, byli na 
poslední přednášce tady na obecním úřadě na téma 
„Duševní zdraví dětí“. Touto cestou chci poděkovat ve-
dení obce za krásnou a užitečnou přednášku s odborní-
ky z naší praxe.
Všem kolegům děkuji za trpělivou práci, často sice ne-
lehkou, ale stále obohacující. Poděkování patří i zastu-
pitelům obce, hlavně panu starostovi, milé paní mís-
tostarostce, všem rodičům a  všem lidem, kteří školu 
nějak podporují a spolupracují s ní.
Čeká nás ještě spousta práce, proto všem žákům přeji 
hodně úspěchů v druhém pololetí a co nejméně nezda-
rů.

Máme za sebou polovinu školního roku, zimní měsíce, 
kdy děti prošly víceméně nějakou nemocí, nachlazením. 
Děkujeme zodpovědným rodičům, kteří nechají děti do-
léčit a dají je do školky až stoprocentně zdravé. Vědí, že 
virózy se rychle šíří a snadno přenášejí.
V  pondělí 6. února jsme navštívili Planetárium v  Brně, 
kde děti soustředěně sledovaly hvězdnou oblohu spolu 
s „Pejskem a kočičkou“.  Také k nám do tělocvičny základ-
ní školy dorazila mobilní hvězdárna. Děti zjistily, co se 
děje kolem nás ve vesmíru, na obloze a Zemi.
Předškolním dětem začaly edukativně stimulační sku-
piny vedené učitelkami MŠ. V učebně ZŠ vedou děti za 
dohledu jejich rodičů k úkolům, které je připraví na vstup 
do první třídy.

SluníčkaSluníčka
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SluníčkaSluníčka

SovičkySovičky SovičkySovičky

Na březen chystáme pro děti tématicky laděný měsíc 
k masopustu.
Ve středu 1. března přijelo s pohádkou do MŠ divadlo Ši-
kulka.
V neděli 5. března se v komunitním centru obce děti od 
14 hodin účastnily společně s rodiči karnevalu v maskách. 
Proběhly soutěže, společenské hry, promenáda masek 
a tombola s možností výher dárečků od sponzorů a rodi-
čů…
…prostě konec zimy laděný „z pohádky do pohádky“. Roz-
víjí se tím dětská fantazie, představivost a radostná nálada 
tolik potřebná na konci zimního období.

Mgr. Marcela Mrkvicová, ředitelka ZŠ a MŠ

Zajímavosti z obecní kroniky
Jednou z přibických rodin, která v jarních měsících loň-
ského roku přijala uprchlíky z  Ukrajiny, ubyto-vala je 
v  jejich domě a  poskytla jim materiální, fi nanční i  soci-
ální pomoc, byla rodina Evy a Františka Hájkových. Další 
takovou rodinou byla rodina Tomkova.

Vyjádření rodiny
Babička VALENTYNA - nar. 1955, dcera TETIANA - nar. 1978, 
vnučka KRISTINA - 2008. Bydliště Charkov, byt v bytovém 
domě u  letiště, nad kterým létaly rakety. Manžel Tetiany 
zůstal a skrýval se na okraji Charkova. Uprchly přes Lvov, 
Polsko a  Ostravu do Brna. My jsme volné prostory v  su-
terénu domu nabídli charitě, která nás pak oslovila, aby-
chom tyto ženy vzali k sobě.
Bydlely u nás od začátku dubna do konce května. Valen-
tyna byla důchodkyně, Tetiana pracovala v Charkově v re-
cepci nějakého domu pro seniory a  Kristina chodila do 
6.třídy. Tetiana ani Valentyna si nehledaly práci, Kristinu 

jsme zapsali do ZŠ Vranovice a také navštěvovala kroužek 
češtiny, který vedla Mgr. Petra Stejskalová ve Vranovicích.
Valentyna neustále někde cestovala – Bratislava, Vídeň 
apod. V polovině května odjely do Vídně a potom asi po 
10 dnech se od nás odstěhovaly.
Naše zpětné hodnocení: Valentyna - Ruska po otci, měla 
proruské názory, tvrdila, že obsazení Ukrajiny není válka, 
ale operace. Vše se řídilo podle ní, Tetiana ji ve všem po-
slouchala. Byly zvyklé žít ve městě, vesnice jim nevyhovo-
vala, asi hledaly velké město.
Po odchodu od nás se časem ozval manžel Tetiany Juraj e-
-mailem, ve kterém nám poděkoval, že jsme se o tyto ženy 
postarali.

Vyjádření rodiny
Dne 1. dubna 2022 byla  u nás ubytována paní Yuliia a její 
malá dcera Kira v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům. 
Pochází z města Chernihiv – Černikov.
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Vpád Ruska, okupaci, zabrání území Ukrajiny, nálety, bom-
bardování a  vyvražďování obyvatel Ukrajiny nesly velmi 
těžce. Každá zmínka o  probíhající válce je hodně roze-
smutnila. Bály  se zvuků přelétajících letadel nebo houka-
jících záchranářů – hasičů, záchranky, policie. Byly z nich 
velmi vystresované a vystrašené.
Po vyřízení všech formalit souvisejících s  pobytem zde 
v ČR nastoupila malá Kira do adaptačního kurzu pro děti 
z Ukrajiny v Pohořelicích. Obě – matka i dcera dále navště-

vovaly kurz českého jazyka při ZŠ Vranovice. Paní si hleda-
la práci, ale našla jen občasnou brigádu. Počátkem červen-
ce 2022 od nás odešly – chtěly se vrátit zpět na Ukrajinu. 
Nevím, kde se nyní nachází, nemáme o nich žádné další 
informace.

Zveřejněno ve zpravodaji s výslovným souhlasem obou 
rodin.

Ing. Ivana Bočková

Aktivity v knihovně
Březen, jak mnozí jistě víte, je měsí-
cem knihy, a proto jsme si pro malé 
čtenáře připravili v  knihovně veselé 
odpoledne s  názvem „Kniha je můj 
kamarád“. Dozvíme se, z  čeho se 
kniha vyrábí, a kdo se na jejím vzni-
ku podílí. Najdeme v  naší knihovně 
tu nejmenší, největší nebo nejstar-
ší knížku. Jako bonus si děti vyrobí 
záložku do knížky. Na tuto akci se 
můžete těšit pondělí 20. března 

v 16:00 h v knihovně.
Další akce konaná v  knihovně bude 
spíše pro dámy. Čeká nás totiž aran-
žování jarních květin v  květináči. 

Aranžování nás čeká v  pondělí 3. 

dubna v 17:00 h.

Další dubnovou akcí, která nás na jaře 
čeká, je Den Země. Na této akci se na-
učíme správně třídit, povíme si něco 
o  odpadu a  zkusíme si zkonstruovat 
jednoduchou čističku vody. Tahle ta 
akcička proběhne v knihovně ve čtvr-

tek 13. dubna v 16:00 h.

V knihovně na vás na jaře budou také 
čekat knižní novinky, a to jak pro malé, 
tak pro velké čtenáře. Jaké to budou? 
To si pro vás nechám jako překvapení 
do dalšího čísla zpravodaje.

Klára Macháčková, knihovnice ČtenářkaČtenářka

Klub maminek
Klub maminek čekají velké změny. 
Z  důvodu velkého osobního vytíže-
ní původní vedoucí bude mít Klubík 
vedoucí novou. Jmenovitě Kláru Ma-
cháčkovou nahradí Michaela Juklo-
vá. Změní se také den a  čas, kdy se 
maminky budou potkávat, nově to 
bude středa 9:30 - 11:30 h, místo 
zůstává - komunitní centrum, vchod 
v přízemí, dveře blíže ke škole. Budu 

se snažit navázat na to nejlepší, co 
Klárka budovala. Společně zkusíme 
drobně tvořit, budeme trénovat bás-
ničky a  říkanky. Věk dětí není nijak 
omezen, vítány jsou všechny děti 
s  maminkami (klidně i  s  tatínky). Já 
budu Klubík navštěvovat s  dvoule-
tým Láďou a  těšíme se na všechny 
kamarády. Na fotkách si můžete pro-
hlédnout místnost klubíku a výtvory 

z  našeho prvního setkání, kdy jsme 
společně vyráběli škrabošky.

Michaela Juklová

Místnost KlubíkuMístnost Klubíku Vyrobené škraboškyVyrobené škrabošky NatálkaNatálka
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Z kultury
Vánoční travesti show

Dne 18. prosince se v komunitním cen-
tru konala na přímluvy a ve spolupráci 
s přibickými „babami“ dosud nevídaná 
akce, a to Vánoční travesti show. I když 
se někteří na pořádání takové akce 
dívali s  různě negativními předsudky, 

nakonec se na tuto akci lidé sjížděli 
i  z  více jak 100 kilometrové vzdále-
nosti a sál praskal ve švech. Teprve až 
přímo na vystoupení jsme zjistili proč. 
Celé vystoupení bylo perfektně zpra-
cované a  profesionalita vystupujících 

s velmi zábavným programem plným 
humoru pobavila každého. Nakonec 
se narychlo domluvilo další vystoupe-
ní, tentokrát pod širým nebem na 9. 
června 2023.

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Vánoční Techtle mechtle - účinkujícíVánoční Techtle mechtle - účinkující Účinkující s LibuškouÚčinkující s Libuškou

Žehnání vína v Přibicích
V  povánočním období bývá tradicí 
žehnání mladých vín. U  nás v  Přibi-
cích to letos bylo po dvouleté pře-
stávce z důvodů covidových opatře-
ní.
Vinaři přinesli několik vzorků mla-
dých vín ze svých sklepů, kde jejich 
„ výsledky práce“ požehnal kněz.  To-
hoto posvátného úkolu se rád ujal 
pan farář Martin Kohoutek, který si 
odskočil z  farnosti Pohořelice. Po-
žehnal mladá vína a taktéž požehnal  

Mužáci na žehnání vínMužáci na žehnání vín

P. Martin Kohoutek žehná vínůmP. Martin Kohoutek žehná vínům

OchutnáváníOchutnávání

Nejmladší účastnice žehnání vín Nejmladší účastnice žehnání vín 
s maminkou a prarodičis maminkou a prarodiči
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všem přítomným lidem, kteří se poté 
vrhli do degustace mladých vín. Začá-
tek žehnání vzal na svá bedra mužský 
pěvecký sbor Přibičané a zazpíval při 
ochutnávce několik písní. Ochut-
návku zahájil Ing. Vladimír Koneček, 

předseda ZS Přibice a do nového roku 
popřál starosta obce Ing. Miroslav 
Eff enberger.
V průběhu večera si několikrát zano-
tovali přibičtí mužáci s  cimbálovou 
muzikou Eliška, která hrála po celý ve-

čer. Vznikla tak komorní milá a velmi 
příjemná atmosféra a  s  narůstajícím 
časem vznikaly podrobnější diskuse 
k jednotlivým vínům. Vzorků bylo po-
žehnaně, a tak bylo co ochutnávat.

Ing. Ivana Bočková

Vánoční koncert
Dne 29. prosince se konal vánoční koncert s dechovou hud-
bou Šohajka s  významnou sólovou zpěvačkou Jožinkou 
Ducháčkovou. Účast byla slušná a akce se podvedla. Všich-
ni zúčastnění byli vneseni do nádherné vánoční atmosféry 

protkané koledami a lidovými písněmi. Kdo nepřišel, může 
jen litovat. V  letošním roce bude na vánočním koncertě 
v komunitním centru hrát dechová kapela Mistříňanka. Ter-
mín letošního vánočního koncertu bude 21. prosince 2023.  

MuzikantiMuzikanti PublikumPublikum

Přenáška o duševním zdraví dětí
Dne 6. února se ve spolupráci s Pra-
hem jižní Morava, z. ú. uskutečnila 
poutavá přednáška na téma „Du-
ševní zdraví dětí“. Předmětem před-
nášky bylo přiblížit hlavně rodičům 
a  pedagogům tuto problematiku. 
Nežijeme v úplně ideální době, a ze-
jména děti se s některými podněty 
mohou dostávat do problémů se 
svým duševním zdravím. Profesio-
nální lektorky přítomným vysvět-
lovaly situace, kdy je již potřeba 
zpozornět a ze své praxe popisovaly 
signály, které by měli rodiče, učitelé 
či blízké osoby zachytit. Informovaly 
také, jak podpořit dítě, pokud se ne-
cítí psychicky dobře, jak reagovat, či 
jak s ním vést rozhovory. Pracovnice 
organizace Práh JM mají své pravi-
delné konzultační hodiny každou 
středu od 12:30 – 14:30 h v  Komu-

nitním centru Přibice. Tyto pracov-
nice ochotně pomohou a  případ-
ně poradí, kam se můžete obrátit 
v  konkrétních případech možné 
pomoci zejména v  oblasti duševní-

ho zdraví. Přednáška byla rozhodně 
velkým přínosem pro všechny zú-
častněné, a proto se podobné před-
nášky uskuteční znovu.

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Přednáška na téma „Duševní zdraví dětí“Přednáška na téma „Duševní zdraví dětí“



PŘIBICKÝ ZPRAVODAJ

JARO 202310

Krojový ples
V sobotu dne 11. února 2023 se v kul-
turním centru uskutečnil již druhý 
krojový ples, který uspořádali členové 
přibické chasy. Účast byla hojná. Nej-
prve chasy z různých obcí předtančily 
moravskou besedu, následoval nástup 

164 krojovaných a  bohatá tombola. 
Ještě před půlnocí bylo hrozinkové 
sólo. Výdělek z něj poputuje dětskému 
kroužku Přibičánek. Celým večerem 
nás provázeli DH Legrúti z Velkých Bí-
lovic, kteří krásně hráli až do třetí ho-

diny ranní. Na závěr bychom chtěli po-
děkovat našim sponzorům a obci. Ples 
se dle našeho názoru vydařil, sice ještě 
teď máme nohy v kýblu se studenou 
vodou, ale už se těšíme na další ročník.

Přibická chasa

Nástup krojovanýchNástup krojovanýchTanec na krojovém pleseTanec na krojovém plese

Cimbálka ŠatavaCimbálka Šatava Tanec na krojovém pleseTanec na krojovém plese

Medvěd, kobyla nebo laufer. Tradiční fašank po roce znovu

Obcí prošel masopustní rej masek s harmonikářem. Dě-
kujeme všem, kteří nás obdarovali koblížkem, uzeným, 
nezřídka i štamprličkou. Peníze, které jsme od vás na této 
víc než desetikilometrové trati napříč ulicemi dostali, nám 

částečně pomůžou posledního dubna uspořádat opět 
stavění máje. Tímto vás už nyní všechny zveme na tuto po 
letech obnovenou tradici. Ještě jednou díky všem.

Starci - bývalí stárci
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Ve středu 22. února se konala v  ko-
munitním centru kouzelnická show 
kouzelníka Šeklina. Duo Lukáš a Pavel 
jsou držitelé několika prvních míst 
na mezinárodních soutěžích, a mimo 
jiné získali i  ocenění jako nejlepší 
iluzionisté České republiky. Dlouho-
době spolupracují např. s  Helenou 
Vondráčkovou. Kouzlili třeba pro Kar-
la Gotta nebo katarského prince. Kaž-
doročně jezdí do Las Vegas načerpat 
novou inspiraci. Při své show využívají 
papoušky ze své minizoo. Na vystou-
pení do Přibic k nám přijeli s aratingy, 
hrdličkami a  králíkem. Jejich vystou-
pení v komunitním centru mělo velký 
úspěch a nejen děti, ale i dospělí od-
cházeli z představení přímo okouzle-
ni. Účast byla veliká.  

Ing. Miroslav Eff enberger, DiS.

Kouzelnická show

Kouzelník Šeklin – publikumKouzelník Šeklin – publikum

Kouzelník Šeklin v akciKouzelník Šeklin v akci Kouzelník Šeklin v akciKouzelník Šeklin v akci
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Z farnosti
Tříkrálová družina s novými koledníky
Oblastní charita Břeclav děkuje všem, 
kteří přispěli malým koledníčkům do 
pokladniček Tříkrálové sbírky. V kasič-
kách se letos sešlo krásných 42.166 

Kč, což je jen o nějakou tu stokorunu 
méně než vloni. Tyto peníze pomáhají 
potřebným v našem regionu, v oblas-
ti sociální, zdravotní, v tísňové situaci 
a  pro humanitární účely. Konkrétně 
se naši občané mohou obracet na 
Domácí hospic sv. Martina nebo na 
Domácí zdravotní péči. Často je také 
v obci vidět auto Charitní pečovatel-
ské služby, kterou nám Oblastní cha-
rita Břeclav také zajišťuje. Více najdete 
na www.breclav.charita.cz.
Letos se do koledování zapojilo hod-

ně nových koledníků i  s  jejich rodiči. 
Jsme za to moc rádi a  děkujeme!!! 
Bylo znát, že je to baví. Děkujeme taky 
vám všem, kteří jste je ještě navíc ob-
darovali ovocem a sladkostmi. Horký 
čaj nebyl potřeba, na cestu nám letos 
místo betlémské hvězdy pěkně svítilo 
sluníčko. Do budoucna uvítáme i dal-
ší, kteří by rádi chodili s námi. Králov-
ských korun na hlavu máme hooood-
ně.
Pro zajímavost výsledky z  okolních 
obcí: Cvrčovice 19.337 Kč, Ivaň 46.982, 
Pohořelice 100.025 Kč, Pouzdřany 
21.615 Kč, Popice 71.606 Kč, Uherčice 
76.541 Kč, Vranovice 92.499 Kč.

Eva Hájková

Společná fotografi e koledníkůSpolečná fotografi e koledníků

KoledníciKoledníci

Požehnání koledníkům od P. Jaroslava SojkyPožehnání koledníkům od P. Jaroslava Sojky

Focení koledníkůFocení koledníků
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Vybíráme z archivu Františka Veleby

Po krátkém zvažování přišlo rozhodnutí zachovat rub-
riku, kterou plnil svými historickými objevy pan Fran-
tišek Veleba ml. Na památku člověka, který byl srdcem 
a duší „Přibičák“, který o historii obce a jejich obyvatel 
shromáždil tolik informací, jako snad nikdo v  žádné 
jiné obci. Kdejaký článek ze starých novin, který měl 
co do činění s Přibicemi si archivoval, sbíral staré fotky, 
rád poslouchal a  zaznamenával vzpomínky místních 
obyvatel. Matriky, archivy, které jsou postupně digita-
lizovány a přístupné na internetu – to byla jeho každo-
denní parketa. Dne 10. dubna 2023 by František oslavil 
50. narozeniny.
Pro začátek jsme vybrali malou část historických in-
formací o místních rodácích, kteří emigrovali za oceán 
a své rodiny založili daleko od rodné vesnice. Kde všu-
de zanechali „přibickou“ stopu.

•Anežka Rujzlová, provdaná Celnarová, nar. 5. ledna 
1915 v Přibicích a zemř. 16. ledna 2000 v Melbourne, 
dcera Matěje a Marie Rujzlových z Přibic č.p. 204, pro-
fesí učitelka, vdaná za Františka Celnara nar. 6. června 
1915 v  Ivani a  zemř. 12. července 2000 v  Melbourne. 
Odešli po převratu v roce 1948 do Austrálie.

•Antonín Hájek, nar. 10. listopadu 1854 v  Přibicích, 
nejdříve bydlel ve Vídni, poté v Slavonii v Chorvatsku 
a na konci roku 1900 odešel do USA.

•Antonín Koubek, nar. 11. lis-
topadu 1931 v  Přibicích, dne 
22. října 1951 byl zaregistro-
ván jako uprchlík v  Němec-
ku a  dne 4. ledna 1952 byl již 
v Brazílii.
Z  Brazílie se Koubek přestě-
hoval do USA. Kde se nakonec 
usadil v  Port Richey Pasco na 
Floridě, tam zemřel 25. března 
2007.

•Jiří Macek, nar. 22. dubna 
1856 v Přibicích, s manželkou 
Annou Marií a  synem Rudolfem dne 20. srpna 1884 
odešli do USA a usadili se v Stanton Martinu v Texasu.

•Marie Valérie Partyková, nar. 13. října  1896, dne 4. 
října 1921 připlula lodí Chicago z  Le Havru do New 
Yorku a jako cíl cesty uvedla Monessen.

•Terezie Růžová, provd. Wiliams, nar. 11. listopadu 
1897 v Přibicích, připlula do New Yorku společně s Par-
tykovou a jako cíl cesty uvedla Riverton.

•Filomena Rechová, nar. 12. června 1890 v Přibicích, 
dne 20. června 1909 připlula lodí George Washington 
z Brém do New Yorku a v Texasu pracovala jako služka.

i po převratu v roce 1948 do Austrálie.

Dokumenty z Arlones archives

Dokumenty z Arlones archives

Hrob manželů Celnarových na Lilydale Lawn 
cemetery Melbourn

Seznam imigrantů, kteří přijeli 24. 11. 1900 do New Yorku, 
mezi nimi je Antonín Hájek

Dokumenty z Arlone ar-
chives– Antonín Koubek

Záznam příjezdu Partykové

Záznam příjezdu Růžové

Záznam příjezdu Filomeny Rechové do New Yorku

Záznam příjezdu Rechové
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•Rodina Jana a Anežky Šimonovských

Jan Šimonovský, nar. 20. května 1882 v Přibicích a zemř. 
31. prosince 1932 v Saint Pauli v Minnesotě, dne 1. červ-
na 1909 se oženil s Anežkou, roz. Pouzovou, nar. 15. listo-
padu 1883 v Přibicích a zemř. 1949 v Saint Pauli v Minne-
sotě. Manželé Šimonovští se synem Janem Petrem přijeli 
dne 16. července 1912  lodí Kasier  Wilhelm II. z Brém do 
New Yorku a bydleli v Saint Pauli v Minnesotě. Manželé 
Šimonovští jsou pohřbeni na cemetery Saint Pauli. V USA 
užívali jméno John a  Agnes Simonovsti. Jejich syn Jan 
Petr, nar. 30. března 1910 v Přibicích a zemř. 25. června 
1956. Byl pohřben na National cemetery Fort Snelling. 
Jan Petr užíval v USA jméno John Peter Simonovsky.

John Peter Simonovský dne 9. prosince 1942 narukoval 
do armády USA, kde byl navržen na vyznamenání. Po 
skončení války odešel z  armády v  hodnosti praporčíka. 
Dne 20. července 1946 se oženil s  Nettie B. Sandquist. 
Manželé Simonovsti  bydleli v Otter Tail v Minnesotě. 

Jan Petr užíval v USA jméno John Peter Simonovsky.

Hrob Jana Šimonovského

Hrob Anežky Šimonovské

Dokument o Johnu Peterovi Simonovskemu

Hrob Johna Petera pohřbeného na National cemetery Fort 
Snelling

Eva Hájková, Eva Oblezarová

Oznámení
Vážení občané, tak jako vloni proběhne úklid kolem naší vesnice. Letošní rok jsme to naplánovali 
na sobotu 18. března ve 14 h. Sraz bude u komunitního centra. Pokud Vám záleží na naší přírodě a pořádku kolem 
vesnice, budeme rádi, když půjdete s námi posbírat nepořádek, kterého je, bohužel, všude spousta. Pytle na odpad-
ky a rukavice zajistí OÚ. Budou přítomni i pracovníci OÚ s autem, které bude hned pytle s odpadky svážet. Kdyby 
náhodou bylo špatné počasí, termín se posune. Prostě někteří lidé mají stále veliký problém najít sběrný dvůr :-(

Eva Oblezarová
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Přehled nadcházejících kulturních akcí do 30. června 2023

19. 3. 2023 Bodování (Výstava vín)

25. 3. 2023 Výstava vín

1.4. 2023 (18. 3. 2023 v Přibicích) Ukliďme Česko

15. 4. 2023 Stárkovský sběr železa, Beseda u cimbálu

22. 4. 2023
Jarní jarmark + Zahájení sezóny na cyklostezce 

Brno–Vídeň

29. 4. 2023 Pálení čarodějnic

30. 4. 2023 Stavění máje

14. 5. 2023 Oslava Dne matek

4. 6. 2023 Den dětí + Myslivecký den

9. 6. 2023 Techtle mechtle a Kočky - travesti show

24. a 25. 6. 2023 Krojované hody
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20907. Email: podatelna@pribice.cz. Tel.: 702 106 066, tel. pro inzerci: Eva Oblezarová 734 609 512. Webové stránky: www.pribice.cz, sekce Zpravodaj. Redakční rada: Miroslav 
Eff enberger, Eva Oblezarová – šéfredaktorka, Nikola Procházková. Uzávěrka příštího čísla je 25. 5. 2023. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Toto 
číslo vyšlo v   Přibicích 6. 3. 2023 v   nákladu 430 výtisků. Tisk a   grafi cké 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.

Společenská rubrika 
Navždy nás opustili:
Marie Fichtnerová
Jaroslava Beránková
Jaroslav Kupka

Miroslav Renč
Alena Vybíralová

Narodili se:
Leontýna Hnízdilová
Richard Valášek


