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PŘIBICKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení občané.

Zimu, nebo lépe řečeno období nazývané 

podle kalendáře jako zima, máme za se-

bou. Většina se už připravuje na jarní prá-

ce na zahrádkách. Vyhlížíme jaro, máme 

čím dál delší dny. Příroda se během pár 

týdnů změní k  nepoznání. Stejně jako 

změny v  jarní přírodě nastávají i změny 

v  chodu naší obce. Jsem si vědom toho, 

že občané většinou změny nepřijímají 

kladně, i když následně budou pro obec 

pozitivní. Hlavní změny pro Přibice, kte-

ré pro letošní rok vedení obce připravilo, 

jsou zrušení SIPA na obecní poplatky a 

změny ve způsobu svozu komunálního 

odpadu. Ke zrušení SIPA jsme přistoupili 

na základě doporučení kontrolních or-

gánů již za minulého vedení, na základě 

výsledků auditu pohledávek na přelomu 

roku 2014/2015 a po zralé úvaze. Dosud 

nastavený systém plně neumožňoval 

aktuální přehled o stavu pohledávek. 

Docházelo k  velkým časovým prodlevám 

nutným k  získání potřebných informací, 

Slovo z radnice které pak byly zdrojem chyb a nepřesnos-

tí. Druhou zásadní změnou pro Přibice je 

změna systému svozu odpadů. V této věci 

již každá domácnost obdržela informační 

leták a zároveň si v rámci dotazníku mohl 

každý objednat potřebné nádoby na svoz 

odpadu. K  oběma změnám jsou dále ve 

zpravodaji samostatné články. Vím, že se 

jedná o zásadní změny, ale měly by to být 

změny k  lepšímu. Oba nové systémy již 

fungují ve spoustě obcí, a tak víme, že to 

není krok do neznáma. 

Vás starosta Miroslav Eff enberger
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Co aktuálně řešíme?
Změna plateb za poplatky

Obec Přibice z organizačních důvodů a na základě doporučení kont-
roly z krajského úřadu byla nucena zrušit placení poplatků službou 

SIPO. Žádáme proto všechny občany, kteří doposud využívali službu 
SIPO, aby hradili od roku 2015 své poplatky bezhotovostně převodem 
na účet obce nebo hotově na pokladně obecního úřadu. Jedná se o 

platby za svoz odpadu, stočné, za psa a nájmy pozemků.

Kontrolou byla obec Přibice rovněž upozorněna, že jednotlivé poplatky 
za každý kalendářní rok mají být vybrány ve stejném kalendářním roce. 
Tedy poplatky za rok 2014, měly být vybrány již v roce 2014. Vzhledem 
ke zpětné platbě poplatků tomu tak dosud nebylo. Dosavadní systém 
výběru byl nastaven např. u stočného o pololetí zpětně. Obec odvádí 
např. DPH ze stočného mnohem dříve, než přijímá platby a musí tak 
provést nápravu. Nyní bude obec Přibice usilovat o to, aby bylo dopo-
ručení kontroly dodrženo a poplatky byly hrazeny v tom kalendářním 
roce, za který jsou účtovány. Rok 2015 bude přechodným obdobím, ve 
kterém se platby poplatků upraví.
Z důvodu přechodného období v roce 2015 byly u poplatku za svoz od-
padu a stočného stanoveny prodloužené lhůty splatnosti poplatků: 
Do 31. 3. 2015 Poplatek ze psů 100,- Kč/pes
Do 31. 12. 2015 Poplatek za svoz odpadů 460,- Kč/občan
Do 31. 12. 2015 Stočné 1008,- Kč/občan
Nájmy pozemků v souladu s uzavřenými smlouvami.
Poplatky lze hradit i postupně po částech podle fi nančních mož-

ností poplatníka!

Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (nutno vždy uvést).

Do zprávy pro příjemce můžete uvést např. následující informace (stoč-
né 2. pol. 2014 za 3 osoby + odpad 2015 za 3 osoby) a podobně. Veške-
ré poplatky můžete již nyní hradit hotově na pokladně obecního úřadu, 
převodem na účet č. 4060026614/6800 nebo složenkou. Výše poplatků 
zůstává nezměněna. Abychom Vám mohli poskytovat informace rych-
leji, upozorňovat na aktuální platby a případné nedoplatky poplatků 
prosíme o uvedení kontaktních informací.

Změny v systému svozu odpadů - Inteligentní svoz a 

nakládání s odpady „ISNO“

Zastupitelstvo obce Přibice se rozhodlo učinit kroky ke změně způso-
bu svozu odpadů v obci. Ke změně je nutno přistoupit z důvodů zpřís-
ňování zákonných předpisů od 1. 1. 2015, ale také z důvodu fi nanční 
i ekologické efektivnosti. Nyní většina tříditelného odpadu v Přibicích 
skončí v  kontejnerech na komunální odpad, což výrazně prodražuje 
celkový systém nakládání s odpady. Spousty obcí v okolí mají již nový 
systém „ISNO“ zaveden a jiné jej zavádějí.
Srovnávací tabulka s obcemi zapojenými do ISNO (Uherčice, Novosed-
ly, Perná, Drnholec)

Vytříděná komodita Papír Plast

Přibice 4kg 7kg
obce ISNO 18 - 34kg 20kg

Kdy to bude?
Do systému se obec začne postupně zapojovat v druhé polovině roku 
2015 a počátkem roku 2016. Vše bude záviset na tom, zda obec dotaci 
obdrží, či nikoli. Pokud by obec dotaci neobdržela, bude možno systém 
plně rozjet hned v létě 2015. V tomto případě by byly svozové popelni-
ce v pronájmu od svozové fi rmy. Pokud obec dotaci obdrží, bude nutno 
s ohledem na podmínky Státního fondu životního prostředí, dodržet 
veškeré termíny. Plnohodnotné zavedení systému podle střízlivého od-
hadu můžeme očekávat nejdříve letos na podzim nebo v zimě.

Jak to bude?
Dojde k úplnému odstranění kontejnerů na svoz komunálního odpadu 
z obce. Velké kontejnery na tříděný odpad budou k dispozici jen 

u školy, hřbitova a obecního úřadu, případně u bytovek. Kontej-

nery na svoz bioodpadu – listí, trávy a větví budou zachovány, 

stejně jako nádoby na svoz skla. Veškeré ostatní odpady bude 

každá domácnost třídit přímo doma v  bezplatně zapůjčených 

popelnicích, případně pytlech. Občané tak nebudou muset chodit 
s každým druhem odpadu desítky metrů. Bude možnost výběru veli-
kostí jednotlivých popelnic mezi 120l a 240l anebo pytle. Doporučení 
svozových fi rem je pro 1-2 člennou domácnost nádoba 120l a pro tří 
až pětičlennou domácnost nádoba 240l na každou komoditu. V rámci 
bonusového programu bude pro občany výhodnější mít větší, 240l ná-
doby. Standartní svozové termíny v tomto systému jsou pro komunál 
a bio každé 2 týdny a plast a papír každé 4 týdny při zachování stáva-
jícího poplatku. Než bude celý systém plně zaveden, proběhne v obci 
odborná informační přednáška, na které bude podrobně vysvětleno 
vše potřebné. Ve chvíli, kdy bude tento systém zaveden, obdrží každá 
domácnost také brožuru s podrobným návodem. 

Jak to bude u bytovek?
Vše záleží na dohodě v rámci jednotlivých společenství vlastníků byto-
vých jednotek. Možné jsou všechny varianty od pytlů přes menší nebo 
větší popelnice. Obec bude v tomto případě respektovat vzájemné do-
hody mezi jednotlivými společenstvími. Optimální by asi byla varianta 
kontejnerů o objemu 1100l na komunál, plast a papír pro každé osmi-
bytové společenství. Bioodpad bude svážen velkoobjemovým kontej-
nerem, jako doposud.

Jaké jsou výhody nového systému pro občany?
Hlavními důvody jsou úspora částky na úhradu poplatku za svoz od-
padu a to až 70% pro domácnosti, které budou správně třídit. Dalším 
důvodem je zvýšení podílu domácností na snížení ekologické zátěže. 
Díky čárovým kódům na popelnicích nebo pytlech bude svozová fi rma 
přesně vědět, jak kdo třídí. Podle této evidence bude mít každý poplat-
ník vypočtenu slevu z poplatku na příští rok. 

Proč je to tento systém výhodný pro obec? 
Na první pohled vypadá, že pokud dá obec slevu z poplatku, nemůže 
na tom ušetřit, ale prodělá. Ve skutečnosti tomu tak není. Obec totiž 
v tomto systému dostává za každou vytříděnou tunu papíru nebo plas-
tů jakousi „výkupní cenu“ těchto recyklovatelných surovin. Tuto částku 
nám stejně jako každé obci, proplácí společnost EKO-KOM. Je nutno 
říci, že výše platby za každou vytříděnou tunu se odvíjí od podílu vytří-
děného odpadu. Čím více obec vytřídí, tím více za každou tunu dostane 
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proplaceno. Zároveň se o vytříděné množství odpadu sníží počet draze 
placených tun komunálního odpadu. Obec by si tak po zavedení systé-
mu ISNO měla každoročně výrazně přilepšit oproti stávajícímu stavu. 
Tyto prostředky tak bude moci investovat do dalšího rozvoje obce.

Srovnávací tabulka fi nanční analýzy odpadového hospodářství PŘIBICE 
v letech 2014 a 2016 
Rok 2014 2016

Příjmy poplatek 1000ob. x 460,- 460.000,- 325.000,-*
Výdaje 834.000,- 560.000,-
Doplatek EKO-KOM   45.000,- 150.000,- **
Doplatek obec 329.000,-   85.000,-

*srovnávací tabulka počítá s průměrnou slevou z poplatku ve výši 30% na 
každého občana
** platba od EKO-KOMu je vypočtena z průměrných hodnot obcí zapoje-
ných do ISNO

Přibice zároveň přestanou být obcí, kam se bude odpad projíždějícími 
auty přivážet. Zejména kontejnery umístěné podél hlavní silnice byly 
hojně využívané k  této nežádoucí odpadové turistice. Navíc bez více 
jak 60ti trvale umístěných kontejnerů bude o poznání lepší pohled na 
celou naši obec.

Kdo bude platit nákup nových popelnic do každé domácnosti?
Celý systém je založen na tom, aby občané se zavedením systému ne-
měli žádné náklady! V  současné době je možno zafi nancovat nákup 
nádob na tříděný odpad z  dotace, kterou obec Přibice vyřizuje. Pro 
vyřízení dotace je mimo jiné potřeba zjistit požadavky Vás občanů a 
z tohoto důvodu jsme si Vás dovolili požádat o vyplnění zaslaného do-
tazníku. Věříme, že drtivá většina z Vás využije možnosti bezplatného 
využití popelnic, přesně podle potřeby Vaší domácnosti. V případě, že 
by se obci nepodařilo dotaci získat, bude zajištěn pronájem popelnic 
od svozové fi rmy. Pro občany opět bezplatně. 

Kam se železem?

Nové předpisy zároveň ukládají obcím zajistit místo k odkládání kovů. 
Naše obec to má zajištěno v prostorách hasičky, kam občané mohou 
kovy odkládat. Mimo to proběhne zhruba v  dubnu i stárkovský sběr 
železa. Stárci pak zajistí i vynesení větších a těžších kusů. O přesném 
termínu budete ještě informováni.

Oprava budovy obecního hostince

Obec Přibice se již dříve rozhodla provést zateplení obecního hostin-
ce. Předchozí vedení již některé podklady připravilo a nové vedení se 
v této věci rozhodlo pokračovat. Ve spolupráci s fi rmou RPA, která nám 
zajišťuje administrativní práce, bylo provedeno výběrové řízení na sta-
vební fi rmu. Do výběrového řízení se přihlásily 3 fi rmy. V lednu 2015 
byl proveden výběr dodavatele. Nejnižší nabídku a to 1.346.341,-Kč bez 
DPH podala fi rma TOMIreko s.r.o. z Třebíče. Zároveň jsme počátkem le-
tošního roku nechali zpracovat projektovou dokumentaci potřebnou 
k zajištění stavebního povolení, které bylo stavebním úřadem vydáno 
v únoru. Společně s projektantem se nám podařilo zajistit souhlasná 
vyjádření např. hasičů. V  lednu byly podány na státní fond životní-
ho prostřední potřebné podklady nutné k  získání dotace. SFŽP dne 

11.2.2015 rozhodl, že zateplení obecního hostince ze svého rozpočtu 
podpoří cca 1,1 mil. Kč. 
Prvotní dokumentace připravená ještě před koncem volebního období 
neobsahovala zateplení a výměnu oken a dveří prostor klubu pro seni-
ory. Tyto prostory sice jsou součástí budovy obecního hostince s číslem 
popisným 92, nicméně realizace zateplení součástí akce není. Samo-
zřejmě by nebylo rozumné, nechat toto část budovy bez výměny oken 
a dveří a nové fasády. Obec bude tedy muset zainvestovat tuto část ze 
svého rozpočtu. Počátkem února obec kontaktovala zástupkyně stát-
ního fondu naši obec s informací, že na budovu, na které je zřízeno zá-
stavní a předkupní právo, dotaci čerpat nelze. Společně s bankou jsme 
zrušili jak předkupní, tak zástavní právo.

Nové chodníky

Máme připravenou projektovou dokumentaci na nový chodník podél 

hlavní ulice, a to od domu paní Rujzlové u obecního úřadu až po dům 
po panu Ferbyovi u bytovek. Nyní pracujeme na získání stavebního 
povolení. Trasa je naplánována kousek dál od domů, tak aby mohla 
obec k úklidu používat komunální techniku, což nyní z důvodu různých 
schodků nelze. Nové umístění chodníku v zeleném pásmu respektuje 
většinu stávajících stromů a zejména inženýrských sítí. Nová trasa je 
zveřejněna na obecním webu a na úřední desce. Obecní úřad doporu-
čuje všem majitelům přilehlých domů, spojit se s Vak Břeclav, např. přes 
pana Špačka. V této lokalitě jsou již velmi staré vodovodní přípojky a 
dle zájmu vlastníků domů mohou být vyměněny. Výměna před budo-
váním chodníku by byla velmi vhodná, aby se tak předešlo poruchám a 
následnému překopávání nového chodníku.

Dětské hřiště

Naše obec požádala o dotaci na vybudování dětského hřiště nad kni-

hovnou. S výběrem herních prvků pomáhaly i maminky dětí. Zároveň 
žáci naší školy nakreslili, jaké dětské hřiště by se jim líbilo. Nakonec byl 
na základě těchto představ dětí a maminek zpracován projekt. Tento 
projekt byl společně s kresbami přibických žáků odeslán na minister-
stvo místního rozvoje. Snad se bude pražským úředníkům líbit a bude 
podpořen dotací. Realizační cena hřiště je 614.000,-Kč. Tento projekt 
přitom počítá s dotací ve výši 400.000,-Kč. Pokud vše dobře dopadne, 
předpokládá se, že by hřiště bylo do podzimu postaveno. Kdyby však 
dotace nevyšla, bude obec zajišťovat alespoň postupnou výměnu her-
ních prvků podle fi nančních možností obce. Jako pojistku však obec 
zjišťuje jiný dotační titul, tentokrát na hřiště v areálu školní zahrady. Ve-
dení obce má zájem alespoň jedno z těchto dětských hřišť zrealizovat 
co nejdříve. 

Cyklostezka do Vranovic

V minulých dnech byla zaměřena trasa páteřní cyklostezky Brno-Vídeň 
mezi Přibicemi a Vranovicemi. V Přibicích na ni najedeme u „Žabiňáku“, 
dále bude vedena kolem Svobodného Hájku směrem do polí, až ke 
křížku u hlavní silnice na Vranovice. Pokračovat by měla podél hlavní 
silnice k vranovskému hřbitovu. Od jara do podzimu poslouží cyklistům 
a bruslařům. V zimě bude u Svobodného Hájku část cyklostezky ideální 
k sáňkování. Předpokládaný termín dokončení tři metry široké as-

faltové cyklostezky je červen 2015.
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Čistírna odpadních vod

Stavební práce na nové čistírně odpadních vod se po mírném oteple-
ní rozjely na plno. Zatím to vypadá, že se vše stihne včas. Se stavbou 
souvisí komplikace s údržbou cesty kolem hřiště k lesu. Dodavatelská 
fi rma má povinnost komunikaci udržovat v průjezdném a sjízdném sta-
vu. Nicméně prakticky denně je alespoň část pracovní doby uzavřena 
z důvodu jeřábnických prací. Podobná omezení skýtá ale každá větší 
stavba. Proto prosíme o trpělivost. Drtivá většina zemních a staveb-

ních prací bude provedena do konce května. V této době by měly 
postupně mizet i haldy betonu, písku a zeminy uložené u hřiště. Sta-
vební práce budou sice pokračovat i v dalších měsících, ale jejich roz-
sah bude zanedbatelný. Bude se jednat zejména o instalace technolo-
gií (čerpadel, potrubí, provzdušňovacích a aktivačních zařízení). 

Zákaz podomního 

prodeje

Při příjezdu do Přibic se na za-
čátku obce ve směru od Vrano-
vic i od Pohořelic objevila nová 
značka „Zákaz podomního 
prodeje zboží a služeb.“ Zastu-
pitelstvo obce totiž schválilo 
nařízení obce - Tržní řád, kte-
ré účelově zakazuje podomní 
prodej. Důvodem je zejména ochrana seniorů, kteří snáze podléhají 
proškoleným prodejcům. Tito prodejci často nabízejí několikanásobně 
předražené „zázračné“ zboží - vysavače, hrnce, deky, bundy… nebo „vý-
hodné“ smlouvy na plyn, elektřinu, pojištění, telefony. Jejich nabídky 
jsou však výhodné zpravidla jen pro ně samotné. Následně pak senioři 
zjistí, co vůbec podepsali. Takoví prodejci mají často velmi dobře práv-
nicky ošetřené vypovězení takto uzavřených smluv například pokuta-
mi nebo jinými sankcemi. Schválený tržní řád zároveň stanovuje, kde je 
možno v obci nabízet výrobky a služby mimo k tomuto účelu zkolau-

dované objekty. V obci jsou tyto prostory vyhrazeny před hostincem 
a obecním úřadem. Na jiných místech v obci je zákaz prodeje zboží a 
služeb. Tento zákaz se nevztahuje na prodejce, které si sami pozvete 
domů na základě předem sjednané schůzky. V případě, že se budou po 
obci pohybovat prodejci mimo tomu určené prostranství, je důležité 
toto nahlásit na obecním úřadě nebo na policii. 

Oprava silnic ve Sliníku

V průběhu letošního roku je plánovaná oprava části místní komunikace 
ve Sliníku.

Oprava zastávky autobusu u kostela

Na této zastávce postupně došlo k uvolnění dvou zděných sloupů, a pro-
tože hrozilo jejich vyvrácení, byly odstraněny. Volné místo po vybourání 
bylo nahrazeno skleněnou stěnou. Ze zastávky je tak lepší výhled a zá-
roveň díky novým proskleným stěnám do zastávky tolik netáhne.

Odpady v JZD

Inspekce životního prostředí ve spolupráci s policií řeší případ rozsáhlé 
černé skládky odpadu v areálu bývalého JZD. Tato skládka obsahuje ze-
jména různé sutě, ale i třeba koberce nebo nebezpečný odpad. Skládka 
vznikla cca před dvěma lety. Podle platných právních předpisů by měli 
odpad zlikvidovat vlastníci pozemků, na kterých se skládka nachází. Pro-
blémem je, že vlastníci pozemků většinou ani nevědí, že něco takové-
ho na svém pozemku mají. Do budoucna by měla být tato skutečnost 
varováním pro všechny vlastníky pozemků, aby čas od času ve vlastním 
zájmu své pozemky obhlédli. Zároveň si tímto dovoluji požádat všechny 
občany, aby v případě, že uvidí pohyb vozidel s podezřelým nákladem 
v obci nebo jejím okolí, nahlásili tuto skutečnost na obecním úřadě 

nebo na policii. Ideální je, pokud se podaří zajistit např. fotky nebo video 
třeba na mobilní telefon, nebo alespoň zapsat státní poznávací značku 
vozidla. Dohledání viníka je pak o to jednodušší.

Miroslav Eff enberger, starosta obce

Informace k pozemkovým úpravám v KÚ Přibice
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás informovat 
o záměru obce, vytvořit v rámci pozemkových 
úprav prostor pro výsadby biokoridorů ko-
lem cest v  katastru naší obce. Naším cílem je 
vysadit kolem nově vytyčených cest v katastru 
cca 15 m široké pásy zeleně. Větrolamy by kraji-
nu rozčlenily a vytvořily překážky pro zmírnění 
proudění větru. Jedná se především o lokalitu 
směrem k Žabčicím, kde je krajina otevřena a 
proudění vzduchu zejména v  zimě je velmi 
mrazivé. Aby měl biokoridor (větrolam) dobrou 
účinnost a vypadal esteticky, musí být dosta-
tečně široký. Rovněž máme v plánu oddělit ze-
lení stávající průmyslovou zónu bývalého JZD. 
Chceme tak alespoň částečně omezit případné 

nepříjemné obtěžování občanů pachem. Tento 
koridor bude zároveň plnit i estetickou funkci, 
tím že zakryje pohled na chátrající budovy. Ve 
směru na Ivaň rovněž plánujeme zelené pásy a 
to hlavně proti erozi půdy, která v přívalových 
deštích zaplaví bahnem silnici až k hřišti. Výsad-
bou dřevin v širším zatravněném pásmu podél 
této komunikace získáme prostor pro zadržení 
bahna a zamezíme nebo zmírníme znečištění 
komunikací v obci. 
Na realizaci těchto záměrů potřebuje obec po-
zemky, kterých ovšem nemá dostatek. Hlavní 
podíl obecních pozemků budeme uvolňo-
vat na nové cesty, které budou vybudovány 
v rámci pozemkových úprav tak, aby se každý 

vlastník dostal na svůj pozemek. Chtěl bych vás 
jménem naší obce v  této souvislosti požádat 
o spolupráci, pokud jde o prodej pozemků. 
Obec má zájem o odkoupení pozemků v  na-
šem katastrálním území na realizaci vybudová-
ní výše uvedených biokoridorů v co největším 
rozsahu. Budeme velice rádi, pokud byste obci 
mohli nabídnout k prodeji jakékoliv pozemky, 
jistě by přispěly k  realizaci dobré věci. V době 
probíhajících pozemkových úprav totiž státní 
pozemkový úřad může přednostně posunout 
do požadované lokality cesty nebo biokorido-
ry. Proto v rámci výkupu pozemků není důležité 
umístění pozemku nabízeného k prodeji.

Václav Procházka, místostarosta obce
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16/2/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatel-
kou 2. zasedání Zastupitelstva obce Přibice Ing. Romanu 
Klívarovou.

17/2/2014 Zastupitelstvo obce Přibice určuje ověřovateli zápi-
su z 2. zasedání Zastupitelstva obce Přibice paní Irenu Dole-
žalovou a pana Petra Kuchyňku.

18/2/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád Zastupi-
telstva obce Přibice. 

19/2/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje na  akci Zateplení 
obecního hostince: zadávací dokumentaci, výzvu k  podání 
nabídek a vzorovou smlouvu o dílo, vše zpracované Regio-
nální poradenskou agenturou.

20/2/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7/2014.

21/2/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici k  veřejným 
zakázkám malého rozsahu.

22/2/2014 Zastupitelstvo obce Přibice nesouhlasí s  proplace-
ním nevyčerpané 43,5 dnů dovolené za období let 2011 – 
2013 Mgr. Marii Bednářové a bere na vědomí převod plného 
nároku na dovolenou za období od 1. 1. 2014 do 7. 11. 2014 
na stávajícího zaměstnavatele v souladu se žádostí Mgr. Ma-
rie Bednářové. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s  refundací 
mzdy za dovolenou ve výši 34.470,- Kč pro ZŠ a MŠ Poho-
řelice.

23/2/2014 Zastupitelstvo schvaluje následující pravidla od-
měňování členů zastupitelstva obce, jeho výborů a komisí: 
Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva obce 
se poskytuje od 1. 12. 2014, v případě nástupu náhradníka 
jako člena zastupitelstva se měsíční odměna poskytuje od 
1. dne následujícího kalendářního měsíce ode dne, kdy se 
stal členem zastupitelstva. V případě, že člen zastupitelstva 
bude zvolen do zastupitelstvem volené funkce po datu 1. 
12. 2014, bude mu měsíční odměna vyplácena od 1. dne 
následujícího kalendářního měsíce ode dne, kdy byl do této 
funkce zvolen. Obdobně se bude postupovat v případě vy-
plácení odměn předsedovi nebo členovi komise jmenované 
starostou obce.

 Stanovení měsíčních odměn za jednotlivé funkce neuvolně-
ných členů zastupitelstva
o zastupitel 300,- Kč
o člen výboru/ komise 500,- Kč
o předseda výboru/komise 800,- Kč 
o místostarosta 10.000 Kč

- Měsíční odměny se kromě místostarosty za jednotli-
vé funkce sčítají

- Měsíční odměna pro člena výboru/komise, který není 
zastupitelem, je stanovena ve výši 300,-Kč.

24/2/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení auditu za-
měřeného zejména na oblast pohledávek a závazků v ceně 
do 25.000,- Kč

25/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatel-
kou 3. zasedání Zastupitelstva obce Přibice Ing. Veroniku 
Sedláčkovou.

Přehled usnesení z 2., 3. a 4. zastupitelstva obce Přibice
26/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice určuje ověřovateli zá-

pisu ze 3. zasedání Zastupitelstva obec Přibice pana Jiřího 
Netolického a pana Jiřího Prokeše.

27/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočet na 
rok 2015. 

28/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtový vý-
hled na období let 2016-2017. 

29/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové 
opatření  č. 812014. 

30/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje starostovi 
obce pravomoc provádět rozpočtová opatření s omezením 
změn mezi závaznými ukazateli na straně výdajů do 50.000,- 
Kč. Přijaté účelové prostředky (dotace, transfery, příspěvky) 
lze zapojovat i na straně výdajů rozpočtu bez omezení. Takto 
provedené rozpočtové opatření bude dáno na vědomí čle-
nům zastupitelstva. 

31/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje nařízení obce 
– tržní řád.

32/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 412014 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

33/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje podání výpo-
vědi firmě AVE na svoz odpadu. 

34/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice ukládá v souladu s ~ 28 
odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů své příspěvkové organizaci 
ZŠ a MS Přibice odvod ve výši 200.000,- Kč zpět do rozpočtu 
obce v termínu do 31.12.2014.

35/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu o zří-
zení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. Č. 155013 v k. 
ú. Přibice dle přílohy. Zdůvodnění odchylky od ceny obvyk-
lé: cena uvedená ve smlouvě je vzájemnou dohodou, kterou 
byli všichni vlastníci pozemku ochotni akceptovat. V přípa-
dě, že by smlouva nebyla uzavřena, hrozili by obci Přibice vý-
razně vyšší náklady na přeložku kanalizace v této lokalitě. 

36/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje plán Kontrol-
ního výboru na rok 2015. 

37/3/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 1 
k příkazní smlouvě Č. SML-Z-ZP-14-1O. 

38/4/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatel-
kou 4. zasedání zastupitelstva obce Přibice Ing. Romanu 
Klívarovou, ověřovateli zápisu Mgr. Marii Bednářovou a Ing. 
Jana Čábelku.

39/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek veřejné 
zakázky – Zateplení obecního hostince Přibice a zároveň 
schvaluje předloženou smlouvu o dílo s vítězným dodavate-
lem firmou TOMIreko, s.r.o. za nabídkovou cenu 1 346 341,- 
Kč.

40/4/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje plán interních 
kontrol finančního výboru pro rok 2015.



PŘIBICKÝZPRAVODAJ

JARO 20156

Novinky ze školy a školky
Vážení čtenáři, dovolte, abychom Vás touto cestou seznámili s činností 
Základní školy a Mateřské školy Přibice.
Letošní rok bude ve škole ve znamení neustálého zkvalitňování 

vzdělávacího procesu. Naše škola právě rozjela projekt pojmenova-
ný „Cloud je budoucnost vzdělávání“ a rozšiřuje u učitelů znalosti a 
schopnosti v oblasti IT technologie. Jde o tablety, které nakonec učitelé 
obdrží. V tabletech budou nainstalovány programy, které umožní uči-
telům ukládat si hodnocení dětí, chování, zápisy z porad, nová nařízení 
apod. Každý učitel se zúčastňuje seminářů a školení. Projekt je jednou 
z posledních výzev Operačního programu vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Škola pořídí tablety, které uhradí z dotací EU. Již připravuji 
nový projekt z evropských fondů, který by mohl přinést fi nance na roz-
voj školy a na celkové vybavení školy novými pomůckami. Jde o envi-
ronmentální výchovu a ochranu přírody.

Zápis do prvního ročníku základní školy

Zápis do prvního ročníku ZŠ se uskutečnil 19. ledna 2015 v budově ZŠ 
Přibice. Se svými rodiči přišlo 13 dětí. Zápisu předcházela pečlivá pří-
prava dětí v MŠ, děti navštěvovaly edukativně stimulační skupiny. Zde 
si hravou formou zdokonalily znalosti a dovednosti potřebné pro zdár-
ný průběh zápisu a bezproblémový vstup do 1. ročníku. Zápis proběhl 
v příjemné atmosféře. Naši malí školáci plnili jednoduché úkoly, před-
nesli básničku, zazpívali písničku, předvedli správné držení tužky, jazy-
kové dovednosti, matematické dovednosti, poznávali geometrické tva-
ry, určovali počet. Odměnou za snahu byly připravené dárečky, kniha 
a výrobek, který vytvořily děti z družiny. Na naši školu bylo zapsáno 

13 dětí, všem přejeme radostný a úspěšný vstup do prvního ročníku.

Zajímavá exkurze - buněční detektivové

V  lednu žáci 3., 4. a 5. ročníku navštívili laboratoře Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Zúčastnili se programu Buněční detek-
tivové. Během celého programu se žáci seznamovali s tím, jak vypadá 
buňka, z čeho se skládá, a pozorovali, jak buňky vypadají. Vyzkoušeli si 
například, jak se buňky získávají a pozorovali je pod mikroskopem. Na-

učili se rozlišovat buňky rostlinné a živočišné. Některou z buněk si 
žáci vytvořili a odvezli domů. Návštěva laboratoří se dětem líbila. Všich-
ni byli nadšeni – nejvíce z mikroskopů – a ještě dlouho o této návštěvě 
mluvili. Tímto bych chtěla poděkovat manželům Koškovým, kteří nám 
tuto návštěvu zajistili a celou akci zasponzorovali.

Slavnostní předávání vysvědčení

Dne 29. ledna 2015 byl pro naše prvňáčky dnem výjimečným. Neje-
nom, že dostali své úplně první vysvědčení, slavnostního aktu se 

zúčastnil i starosta obce, pan Eff  enberger, který společně s  třídní 
učitelkou, paní Hákovou, předali dětem první vysvědčení a krásnou 
knihu, kterou dětem věnovala obec Přibice. Všechny děti v první třídě 

prospěly s vyznamenáním. 

Výsledky vzdělávání žáků v naší škole.

Počet žáků ve škole je 54. S vyznamenáním prospělo 49 žáků, 5 žáků 
pouze prospělo. 12 žáků dostalo pochvalu třídní učitelky, jeden žák do-
stal napomenutí třídní učitelky.

Tradiční dětský karneval

Karneval se měl uskutečnit v měsíci únoru, ale z důvodu velké nemoc-
nosti dětí i pedagogů se přesouvá na 14. 3. 2015. Zveme všechny děti, 
rodiče i příznivce školy na tradiční dětský karneval. Čeká Vás taneční 
vystoupení dětí, zajímavé masky, bohatá tombola, soutěže na stano-
vištích a občerstvení. Těšíme se na hojnou účast a originální kostýmy. 
Děkujeme za sponzorské dary, hlavně rodičům Vyhnánkovým a Sokolu 
za peněžitý dar. Tímto také prosíme rodiče o drobné dárky do tomboly. 
Předem děkujeme.

Školní projekt

Dne 11. února 2015 pod vedením paní učitelky Jochlíkové proběhl v ZŠ 
projekt – Láska a pochopení - Svatý Valentýn. Půvabné Valentýnky 
vyrobily krásná Valentýnská přání. Nejde přece jenom o zamilovanost, 
ale hlavně o přátelství a kamarádství. Děti si oblékly červené a růžo-
vé barvy. V  průběhu týdne se seznamovaly v  různých předmětech s 
informacemi týkajícími se svátku zamilovaných. V  hodinách českého 
a anglického jazyka si povídaly o původu svatého Valentýna a o jeho 
životě, v hudební výchově si zpívaly písně o lásce, ve výtvarné výchově 
se malovaly valentýnky. Všem, kteří se aktivně zapojili a pomáhali uspo-
řádat tématický den ve škole, bych chtěla poděkovat (hlavně rodičům 
za napečení valentýnských dobrůtek).
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Školní jídelna informuje

Na základě účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o po-
skytování informací o potravinách spotřebitelům, bychom rádi zveřej-
nili to nejdůležitější. Od prosince 2014 platí předpis, který umožňuje 
spotřebiteli být informován o výběru potravin a jejich bezpečném po-
užití. Pro školní jídelny z toho vyplývá označit 14 alergenů. Jedná se 
pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoliv o povinnost zajistit 
dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům.

Další akce v naší škole:

Březen: Návštěva Planetária Brno (program: Se zvířátky o vesmíru), ná-
vštěva Místní knihovny v Přibicích.
Duben: Pěvecká soutěž, dopravní výchova, návštěva Policie ČR, pálení 
čarodějnic, spolupráce s obecním úřadem.
Květen: Den zdraví -projekt- Zdravé zuby, Pohořelice- soutěžní den, 6 
škol-sportovní klání, Den matek- vystoupení žáků ZŠ i MŠ, výlet do Pra-
hy pro 4. a 5. ročník.
Červen: Školní výlety, rozloučení s předškoláky, sportovní olympiáda 
ZŠ, Den pro zdraví, rozloučení se školním rokem.
Červenec: Příměstský tábor v naší škole pořádaný Domáčkem Poho-
řelice.

Ekonomická situace ve škole

Rozpočet 2014: 1 110 000 Kč. Obci bylo vráceno 200 000 Kč, výsledný 
rozpočet je tedy 910 000 Kč. V naší škole si klademe za cíl šetřit, proto 
se nám podařilo vrátit obci 200 000 Kč, které jsme mohli utratit, ale 
nechceme utrácet za zbytečnosti, obci určitě přijdou peníze vhod.

Získání peněz od charity

Naší škole se jako jediné na okrese podařilo zajistit do konce června 
obědy zdarma dvěma dětem ze sociálně slabší rodiny.  Organizace, kte-
rá přispěla na obědy je Obchodní sdružení DJc Charita, Tyršova, Hodo-
nín. Velmi dobře spolupracujeme se sociálním odborem v Pohořelicích.

Počítačový kurz pro seniorky

Naše učitelka, paní Jochlíková, pořádá ve škole počítačový kurz pro se-
niorky. Setkávají se většinou jednou týdně. Většina z nich byly začáteč-
nice, některé nevěděly, jak počítač funguje, ani jak se ovládá. Naučily se 
pracovat s myší, ovládat internet, pracují ve Wordu, znají základy Excelu, 
posílají si e-maily, stahují fotografi e, upravují je. Paní učitelka se snaží o 
příjemnou atmosféru. Toto sezení je podle mého názoru velmi přínosné.

Závěrem, bych ráda podotkla, že doufám, že nám i v  tomto roce za-
chováte svou přízeň. Pevně věřím, že se nám společně podaří vytvořit 
vzdělávací instituci, která bude spojovat kvalitu a dobré jméno.

Marcela Mrkvicová, ředitelka školy

Aktivity v knihovně
„Novou“ knihovnu už navštívily dvě třídy 

mateřské školy. Proběhly besedy na téma 
Večerníčkův rok 2015. Děti poznávaly různé 
večerníčkovské knížky, odpovídaly na kvízové 
otázky a nakonec si vyrobily večerníčkovské 
čepice.
Knihovnu zaplnily také nejmenší děti se 

svými rodiči na společném posezení pod ná-
zvem Hrátky s batolátky. K dispozici byl hrací 
koutek, leporelové knihy, hry, skládačky a dal-
ší. Rodiče si vyzkoušeli, jak chutná čaj nebo 
káva v knihovně :-).
Po jarních prázdninách zvu do knihovny děti 

ze základní školy. Čeká je téma Nejznáměj-

ší čeští spisovatelé a ilustrátoři dětských 

knih. Společně s nimi odstartuje soutěž „Kni-
homěr“ v rámci celostátní akce Březen - měsíc 
čtenářů. 

Jaké akce nás čekají?

Březen – měsíc čtenářů 2015
Začala soutěžní hra pro děti a náctileté pod 
názvem KNÍŽKOMĚR. Kdo má zájem zúčastnit 

se, ten při půjčování knih v měsíci březnu ob-
drží herní průkaz a všechny vypůjčené (a poté 
přečtené �) knihy se mu přeměří tzv. Knížko-
měrem. Na konci měsíce soutěž vyhodnotíme 
a vítěze odměníme.
Noc s Andersenem
Tato celorepubliková hra proběhne v  pátek 

27. března 2015 a je určena především pro 
registrované pravidelné čtenáře knihovny 
z  řad dětí předškolního věku a žáků prvního 
stupně. Je potřeba písemně se přihlásit. Po-

čet účastníků je limitován velikostí knihovny. 
Všechny informace budou na plakátku ve ško-
le a v knihovně.

Statistika loňského roku

K 31. 12. 2014 knihovna eviduje 5126 knihov-
ních jednotek, pořízeno bylo 200 nových knih 
a vyřazeno 146 starých a opotřebovaných 
svazků. Registrováno bylo v  minulém roce 
97 čtenářů, z toho 45 dětí do 15ti let. Půjčeno 
bylo celkem 2265 knih různých žánrů. Městská 
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Počet obyvatel: 1001-3000 Doporučená hodnota Celostátní průměr MK Přibice

Provozní doba knihovny pro veřejnost/týden 15-23 hodin 11 hodin 6 hodin
Výdaje na nákup knih 30-45 Kč/obyvatel 26 Kč/obyvatel 15 Kč/obyvatel

Místnost pro zvyšování fyzické kondice v Přibicích (posilovna)
Posilovna je v provozu od září roku 2011 v prostorách TJ SOKOL Přibice. 
V tomto roce 2011 se převážná většina místní mládeže společně do-
hodla na uskutečnění tohoto druhu koníčku v Přibicích. Oslovila tedy 
představitele Obecního úřadu Přibice (poskytnutí fi nančních prostřed-
ků) a vedení TJ Sokol Přibice (poskytnutí prostor v objektu tzv. KABIN 
TJ), kde bylo následně mládeži vstřícně vyhověno. Následovaly i opa-

kované brigády formou rozebírání chodníků v obci a  prodej starých 
dlaždic, aby se za získané fi nanční prostředky dalo nakoupit potřebné 
vybavení posilovny... Do dnešního dne je posilovna téměř denně v pro-
vozu s pravidelnou návštěvností členů.

Informace o provozu:

Je určená pro všechny zájemce od 15-ti let (nezletilí potřebují souhlas 
rodičů). Je zde možnost procvičit veškeré svalové partie těla jak pro za-
čátečníky, tak i pro pokročilé.

Vstupenky (permanentky) je možné zakoupit ve třech variantách 

a to:

- jednorázový vstup (20kč)
- měsíční permanentka (120kč) - platí pro určitý měsíc v roce
- dvanácti-vstupová permanentka (120kč) 
Permanentky je možné zakoupit u mě. Případné další informace Vám 
rád poskytnu.

Na sociální síti FACEBOOK je od počátku zřízena skupina POSILOVNA 
PŘIBICE, kde jsou podrobné informace o provozu, provozním řádu aj.

Tomáš Kozdas

knihovna Břeclav zapůjčila 467 svazků. 
Děkuji všem, kdo knihovně pomáhají. Přede-
vším M. Velebové, A. Brešťanské, F. Flodrové, D. 
Hájkové, L. Truxové, E. Křížové, H. Hulinové, K. 
Buiové, R. Brychtové, rodině Píckové a Baštá-
nové.
Od února letošního roku je v  knihovně nově 
zavedeno bezplatné WIFI.
Knihovna je kulturní zařízení obce, svými ak-
tivitami podporuje rozvoj čtenářství, vzdělání, 
informační gramotnosti, umožňuje svým uži-
vatelům přístup k fondu knihovny, k informa-
cím jak v tištěné tak v elektronické podobě. 
Je místem setkávání, nabízí veřejnosti prostor 
bez bariér fyzických, sociálních, kulturních, 
národnostních či věkových. Je otevřená spo-
lupráci s neziskovými organizacemi, školami 
a sdruženími. Provoz knihovny jako součásti 
obce je fi nancován z jejího rozpočtu. Z  roz-
počtu roku 2014 je v  knihovně provedena 

nová výmalba, částečně nová podlaha a 

úprava vnitřních prostor. Knihovna zatím 
nenašla potřebné fi nance na řešení zateplení 
fasády, výměnu oken a dveří a pořízení nové-
ho vnitřního vybavení. Knihovna nesplňuje 
Metodický pokyn Ministerstva kultury k  vy-
mezení standardu veřejných knihovnických a 
informačních služeb poskytovaných knihov-
nami zřizovanými a provozovanými obcemi a 
kraji na území České republiky ve dvou oblas-
tech:

Nové knihy pro děti a mládež:

Klub tygrů Chrám hromů, Beast Quest 6. a 7. 
díl, Nelly a příšerky. 
Každých 14 dní nové číslo časopisu Čtyřlístek.
Stolní vzdělávací hra – V kostce – Svět.
 
Nové knihy beletrie pro dospělé:

W. Smith – Monzun, Dravec; S. Ebertová – Krev 
a stříbro; I. Lorenzová – Lvice; T. Keleová – Dru-
há; M. Guilianová – Francouzky netloustnou; V. 
Vondruška – Králův dluh; M. Mlynářová – Z lo-
diček do holin; E. Urbaníková – Suši v duši; P. 

Gregory – Jen jedna bude královnou; F. Niedl – 
Platnéř, Návrat mistra, Pavoučí síť; J. Garwood 
– Nevěsty Claybornů; K. Janečková – Prokletý 
původ; S. Youngová – London Road; L. Lanczo-
vá – Most do země lásky; Z. Francková – Jako 
Popelka; A. Stainforth – Krvavá Mary, Karolíni-
na pomsta, Karolínina volba; S. Jeff riest – Jak 
svést ostýchavou dámu; N. Roberts – Pohan-
ský kámen a další….
Přijďte se podívat na upravené prostory 

knihovny. Přijďte si půjčit nějaké čtení…

Eva Hájková, knihovnice
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Historie přibických kapel
Nejstarším muzikantským rodem byli Velebovi a prvním doloženým 
muzikantem byl Václav Veleba st. (nar. 1843 v Přibicích). Teprve jeho 
syn Václav Veleba (nar.1879 v Přibicích) však založil kapelu, kterou 
nazval Velebova. V roce 1906 se Václav Veleba ml. oženil s Marií 
Hlavičkovou z Uherčic, kam se také po svatbě přestěhoval. V Uherčicích 
pak hrál v kostele na varhany, a také se velmi aktivně zapojil do činnosti 
chrámového sboru Cyrilská jednota, který vznikl krátce před tím, než se 
přestěhoval do Uherčic. Díky jeho iniciativě tento chrámový sbor začal 
vystupovat na církevních slavnostech v Přibicích spolu s Velebovou 
kapelou.
Další syn Václava Veleby st., Jindřich (nar. 1873 v Přibicích), byl také 
muzikantem a po svatbě s Anastázií se přestěhoval do Vranovic, kde 
Anastázie skoro celou první polovinu 20. století uklízela v obecné 
škole. V roce 1907 si do svého deníku napsal učitel vranovické školy 
František Sehnal: „Naše školní metařka Velebová má to život k utopení. 
Muže muzikanta-kapelníka musí sama živit a kde na všecko, když 12 
korunami obživiti 5 krků? S večerem odnáší si tajně topiva krokem 
těžkým. Pan řídící učitel je tomu už na stopě, ale neříkal hrubě nic. Je to 
žena mučenice, řekl, jen kdyby také čistě smetala. Co už o trochu toho 
uhlí. Je on dobrý, uznalý pán.“
V roce 1930 Václav Veleba ml. zemřel a kapela se rozpadla. Níže 
přidávám část textu písně, kterou hrávala Velebova kapela a na kterou 
si vzpomněla paní Ludmila Rujzlová:

Na Radchouse jak na nebi,
když tam zahrají Veleby (tralala),

když tam zahrají Veleby.
V těch Přibicích jsou děvčata,

sladká jako cukrdlata (tralala),

sladká jako cukrdlata.
V těch Přibicích jsou Agáty,

rostou na nich cerguláty (tralala),
rostou na nich cerguláty.

pozn.: cerguláty byl hovorový výraz pro špekáčky, Agáty jsou Akáty.

Po rozpadu Velebovy kapely vznikla v Přibicích v 1. polovině 30. let 
20. století kapela Aloise Hrozínka (1877-1955). Hrozínkovi byli také 
muzikantským rodem a kromě Aloise Hrozínka se muzice věnoval 
také Hubert Hrozínek (1895-1966 ve Vranovicích), který se po svatbě 
odstěhoval do Vranovic, kde hrál na varhany v kostele. Na církevních 
slavnostech v Přibicích hrával na harmonium. Po roce 1945 převzal 
kapelu Aloise Hrozínka Jan Hrozínek (1928-1998). Krátce poté začala 
vystupovat pod názvem kapela osvětové besedy při MNV Přibice. 
Dalším z rodu Hrozínků, který se věnoval muzice, byl Alois, který byl 
dlouholetým varhaníkem ve zdejším kostele.
V červnu 1957 založil kapelu Jan Rujzl (1923-1999). Jeho matka 
Regina byla dcerou Václava Veleby st. Kapela pana Rujzla bohužel 
existovala jenom krátkou dobu, protože MNV Přibice rozhodl, že v obci 
může být jenom jedna kapela, a proto na 30. listopad roku 1957, bylo 
nachystáno soutěžní vystoupení obou kapel a po jejím skončení byla 
za vítěze určena kapela Jana Hrozínka. Jan Rujzl musel svoji kapelu 
zrušit. Nakonec se mu však podařilo založit kapelu, která vystupovala 
pod názvem patronátního závodu NHKG Hustopeče.
Všechny uvedené kapely vystupovaly na kulturních a církevních 
slavnostech jak v  Přibicích, tak i v okolních obcích. Na závěr zbývá 
dodat, že kapely Jana Rujzla a Jana Hrozínka zanikly v 80. letech 20. 
století.                                                                                              
František Veleba ml.

Oprava střechy na našem kostele

Přibický divadelní spolek zabodoval

V roce 2013 byl vyhotoven projekt na opravu 
střechy našeho kostela, aby bylo možné žádat 
na různých místech o dotace. V   roce 2014 
jsme od obce obdrželi dotaci na střechu ve 
výši 100 000 Kč a z Jihomoravského kraje také 
100 000 Kč. Ten opravený kousek, který může-

Dne 10. ledna 2015 se v obecním hostinci již 
počtvrté hrálo představení Nezbedná po-

hádka. Činohra byla okořeněna několika hi-
tovkami typu Schumacher, Rocky nebo Gang-
nam style. Ke všem písním byla připravena ta-
neční choreografi e. Na rozdíl od předchozího 
představení, Sestra v  akci, byly obsazeny ve 
větší míře i děti, malí čertíci (Matýsek Truxa, 
Viktorka Plchová, Klaudinka Vyhlídalová, Sára 

te vidět na kostele, 
stál 238 000 Kč. 

Celkový rozpočet na střechu je 819  040 Kč a 
měděný plech na věž, věžičku a vstup 482 218 
Kč, což je celkem 1 301 258 Kč. Vždy se ale uká-
že něco nevídaného a cena se může o trochu 
zvednout. Ve spolupráci s  obecním úřadem 
budeme pokračovat s opravou střechy i le-

Vyhlídalová, Ondra Tuček a Julinka Strouhalo-
vá). Scéna se odehrávala převážně v pekle, ale 
také na vesnici a na zámku, ze kterého pochá-
zela rošťácká princezna Máňa (Míša Strouhalo-
vá). Máňa se vydala zachránit do pekla - místo 
pyšného souseda (Lenky Truxové)- omylem 
vzatého Honzu (Honzu Gröbnera), což bylo 
pointou hry. O humorné chvilky se postaraly 
sudičky v podání Jana „Čombeho“ Eff enberge-

tos. Obec schválila fi nanční podporu ve výši 
150 000 Kč, což je velká pomoc. Další dotace 
se pokoušíme získat na více místech.

Pomoci může každý - ať fi nanční podporou, 
nebo i modlitbou, tu potřebuje každý z  nás. 
Všem upřímné Pán Bůh zaplať.

Jaroslav Svoboda, farář

9
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ra a Olina Lásky, čarodějnice (Denisa Tučková) 
nebo babky (Svatka Pitková a Vlasta Čechová), 
ale hlavně již zmíněná princezna Máňa.
Peklu vládl energický Lucifer, kterého výborně 
zvládl Jiří Plch společně s  vrchní čerticí (Ja-
nou Blažkovou) a Helenkou Tučkovou. Celou 
pohádku slovem provázela babička (Marcela 
Kopecká). Pohádkovou kuchařku sehrála De-
nisa Vyhlídalová. Většina z herců hrála dvojrole. 
O strhující fi nále se postarala princezna Máňa 
s dobrákem Honzou, kteří zatančili na ústřední 
píseň z  Hříšného tance, kdy neošidili ani ná-

ročnou „zvedačku“. Herci pak částečně roz-
tančili sál stejně, jako to bylo ve fi lmu. Bavili se 
děti i dospělí. Hlavní zásluhy na celé akci – na 
režii, choreografi i atp. nese Jiřinka Plchová. 
Děkuji za kulturní večer a těším se na další hru!

Ivana Malinovská

Přehled výsledků charitativních sbírek
Tříkrálová sbírka

V prvních dnech nového roku 2015 přišli do našich domácností popřát 
štěstí a zdraví tříkráloví koledníci. Tříkrálová sbírka se letos v naší obci 
konala již po čtrnácté a zapojilo se do ní na tři desítky mladších i star-
ších dobrovolníků. Celkem deset skupinek prošlo všemi ulicemi a ulič-
kami obce a v řádně zapečetěných pokladničkách se sešlo 24.291,- Kč. 
Peníze byly odeslány na účet Charity České republiky a budou sloužit 
např. pro Azylový dům a Domov sv. Agáty pro matky s dětmi v Břeclavi, 
Charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a pro další projekty 
v našem regionu. Desetina výnosu sbírky je každoročně použita na za-
hraniční humanitární pomoc. Díky všem dárcům, kteří do pokladniček 
přispěli a díky také těm, kteří koledujícím dětem darovali ovoce a slad-
kosti. Poděkování patří i samotným koledníkům za ochotu obětovat 
sobotní odpoledne pro dobročinnou věc. Díky za to, že jste koledovali 
ne pro sebe, ale pro druhé.

Tříkrálový koncert

Letos poprvé měli přibičtí koledníci možnost zúčastnit se tradičního 
Tříkrálového koncertu v Městském divadle v Brně, který v přímém 
přenosu vysílala i Česká televize. Bylo nám přiděleno 8 lístků a kon-
cert zhlédly Evička Bočková, Verunka Čábelková, Klárka Hájková, Bára 
Oháňková, Petra Oháňková, Maruška Procházková, Pavlínka Uchytilová 
a Eva Hájková.

A jaké byly reakce po skončení programu?
Holky, jak se Vám líbil Adam Mišík alias český Justin Bieber?
„Ten byl super!!!!“
A co se Vám líbilo nejvíc?
„Ta slovenská skupina.“ (INEKAFE)
A co Jan Čenský?
„Hm, hezkej ale starej….“
A co Marek Eben?
„Taky starej…. Ale písničky měl dobrý….“
Před zahájením představení se nám poštěstilo prohodit pár slov a vy-
fotit se s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, který 
před 15. lety stál právě u zrodu této Tříkrálové sbírky.

Eva Hájková

Nadační fond Krtek

Na konci loňského roku jsme fi nančně podpořili také Nadační fond dět-
ské onkologie při Fakultní dětské nemocnici v Brně. Během Rozsvěcení 
Vánočního stromu v Přibicích se vybralo 3.237,- Kč.

Eva Hájková

Dárky dětem v krabicích od bot

Milí přátelé, těšíme se z  pokračující spolupráce o Vánocích a děku-
jeme vám za dary pro maminky a děti z Domova sv. Markéty v Brně. 
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Obdrželi jsme od vás přes 130 dárků pro děti a 
některé i pro maminky. Protože se nám letos se-
šlo darů opravdu mnoho, obdarovali jsme také 
azylové domy pro maminky a děti v  Blansku, 
Znojmě a Hodoníně. Díky vaší štědrosti se mohly 
děti z azylových domů radovat z pěkných a prak-
tických darů. 
Velké množství maminek, které bydlí v  Domově 
sv. Markéty, se nachází ve fi nanční tísni a nemo-
hou dopřát svým dětem takové pěkné dárky, pro-
to byly za vaši pomoc vděčné. Dárečky v krabicích 
od bot jsme předali před Štědrým dnem mamin-
kám, které je pak nechaly dětem přímo pod svým 
vánočním stromečkem. 

Radujeme se z toho, že se najdou lidé, kteří jsou 
ochotni darovat cizím dětem takovéto potřebné 
a cenné věci. Prosíme o předání díků všem, kteří 
se na této štědré pomoci podíleli a zpříjemnili tak 
čas Vánoc dětem i maminkám z azylových domů. 
Děkujeme za vaši štědrost a spolupráci. 
Děti, maminky a zaměstnanci Domova sv. Markéty

Pro úplnost informací doplňuji srovnání s předcho-

zím rokem. V Tříkrálové sbírce se vybralo o 602 Kč 
méně. V rámci nadačního fondu Krtek bylo vybráno 
o 820 Kč více. Ve sbírce Krabice od bot se sešlo asi o 
30 krabic více. Za Vaši štědrost patří velký dík.

Ivana Malinovská

Příspěvek na bydlení
Touto problematikou se zabývá na KoP ÚP 
v  Pohořelicích referát NSD paní Kameníková 
Dana – tel. 950  105  561a slečna Bc. Krejčová 
Žaneta – tel. 950105 563. Neváhejte je v přípa-
dě dotazů kontaktovat.
Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů 
na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými 
příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testo-
vání příjmů rodiny za předchozí kalendářní 
čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na 
dítě a rodičovský příspěvek. 

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník 

nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlá-

šen k trvalému pobytu, jestliže:
 jeho náklady na bydlení přesahují částku 

součinu rozhodného příjmu v rodině a ko-
efi cientu 0,30 (na území hlavního města 
Prahy koefi cientu 0,35), a zároveň 

 součin rozhodného příjmu v rodině a ko-
efi cientu 0,30 (na území hlavního města 
Prahy koefi cientu 0,35) není vyšší než část-
ka normativních nákladů na bydlení. 

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů ná-
jemné a náklady za plnění poskytované v sou-
vislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů 
vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zá-
koně o SSP. Plus u všech bytů náklady za ener-
gie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro ná-
rok a výši příspěvku se berou v úvahu průměr-
né náklady zaplacené za předchozí kalendářní 
čtvrtletí. Normativní náklady na bydlení jsou 
stanoveny jako průměrné náklady na bydlení 
podle velikosti obce a počtu členů domácnos-
ti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemné-
ho v souladu se zákonem o nájemném a pro 
družstevní byty a byty vlastníků obdobné 
náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny slu-
žeb a energií. Normativní náklady na bydlení 
jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů 
pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
Výše částek normativních nákladů na bydlení 
je stanovena podle podle § 26 odst. 1 písm. a) 
a b) zákona 
Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako 

rozdíl mezi náklady na bydlení (normativ-

ními náklady na bydlení) a násobkem roz-

hodného příjmu a koefi cientu 0,30.

Výplata příspěvku na bydlení je časově ome-
zena na 84 měsíce v období posledních 10 
kalendářních let. Toto omezení neplatí pro 
domácnosti sestávající výlučně z osob starších 
70 let a pro osoby se zdravotním postižením, 
které bydlí v pro ně postavených nebo upra-
vených bytech. Lhůta 84 měsíce se začíná po-
čítat od 1. 1. 2012. 
Dále je možné získat příspěvek na péči, který 
je určen osobám, které z  důvodu dlouhodo-
bě nepříznivého zdravotního stavu potřebují 
pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základ-
ních životních potřeb v rozsahu stanoveném 
stupněm závislosti podle zákona o sociálních 
službách. S  touto problematikou pomohou 
Bc. Petra Kalová – tel. 950 105 565 a Mgr. Lucie 
Chválová – tel. 950 105 564 z KoP Pohořelice. 
Ohledně nároku na průkaz osoby se zdra-

votním pojištěním můžete kontaktovat rov-
něž Bc. Petru Kalovou – tel. 950 105 565 a Mgr. 
Lucii Chválovou – tel. 950 105 564.
Další příspěvek se týká mobility. 
Podrobné informace najdete např. na www.
pribice.cz v sekci Aktuality.

Bc. Iveta Kožnárková, ved. KoP Pohořelice

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přibice

Vás srdečně zve na

34. VÝSTAVU VÍN S OCHUTNÁVÁNÍM,
která se pořádá v sobotu 23. května 2015 v sále obecního hostince v Přibicích.

Zahájení v 10:00 hodin.
Odpoledne hraje cimbálová muzika Lália. Večer hrají MERLLIN
Občerstvení zajištěno, tombola

Hodnocení vzorků vín v neděli 17.5. od 10:00 hodin v Přibicích.
Příjem vzorků vín ve čtvrtek 14.5. od 16:00 hodin na staré budově školy.
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Další informaceDalší informace
Pracovníci fi nančních úřadů Vám poradí
Jako každoročně i letos se v průběhu měsíce března zaměstnanci Fi-
nančního úřadu pro Jihomoravský kraj rozjedou do obcí v kraji, aby 
vybrali přiznání a na místě pomohli s vyplněním formulářů, poradili 
poplatníkům a odpověděli na jejich otázky. Pracovníci pro oblast Br-
no-venkov, budou zájemcům k dispozici dne 26. března 2015 v zase-
dací místnosti Městského úřadu v Pohořelicích v době od 8,00h do 

16,00h.

Závazná vyhláška o volném pohybu psů
Množí se stížnosti na volně pobíhající psy. V této věci důrazně žádáme 
občany, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu 
psů. Nenechávejte prosím volně pobíhat své psy. Vyhlášku najdete 
např. na obecním webu www.pribice.cz v sekci Vyhlášky obce. Dále žá-
dáme majitele psů, aby po svých psech uklízeli výkaly. K tomuto účelu 
jsou v obci rozmístěny sáčky.

Počet obyvatel
Ke 12. únoru 2015 je v Přibicích evidováno 1050 obyvatel.

Společenská rubrika za období 16. 11. 2014 – 15. 2. 2015

Plánované akce

Životní jubilea 
Drahomíra Biedermannová 85

Alois Hrozínek  75

Marie Pávišová  90

Ilona Bílková  80

Marie Hrozínková  80

Aloisie Hamerníková 70

Narodila se  
Julie Dofková

Navždy nás 

opustili  
Maxmilián Hornyš 87

Jan Pospíšil  66

Jiřina Velebová  87

7.3. Obecní zabíjačka v 10 h a maškarní ples 
 v obecním hostinci ve 20 h
14.3.  Tradiční dětský karneval v tělocvičně školy ve 14 h
27. 3.  Noc s Andersenem v knihovně
30.4. Pálení čarodějnic

10.5. Den matek
17.5. Bodování vín
23.5. Košt vín, hraje cimbálová muzika Lália a večer Merllin
30.5. Den dětí
27. a 28. 6.  Krojované hody, hrají Ištvánci

Oslavila sto let
Jak jste již byli informováni v minulém zpravodaji, dne 
8. prosince 2014 oslavila sté narozeniny paní Marie 
Hájková. Narodila se v roce 1914 českým rodičům ve 
Vídni. Podstatnou dobu svého života prožila v naší 
obci – v Přibicích. Pracovala jako švadlena. Mnoha 
dívkám a ženám ze vsi dělala radost, když jim šila až 
do svého pokročilého věku pěkné moderní oblečení. 
Patří jí za to dík. K významnému jubileu jí přišli pobla-
hopřát i přibický starosta s místostarostou a zástupkyní obecního úřadu do Pasohlávek. Stoletá oslavenkyně nyní totiž žije v rodině své vnučky 
v Pasohlávkách a těší se dobrému zdraví.

Marie Pávišová, kronikářka


