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PŘIBICKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení občané,
máme za sebou zimu a pomalu nastá-
vá období práce na zahradách a  po-
lích. Díky teplejší zimě jsme započali 
s dokončováním prací na chodníku na 
hlavní ulici již počátkem února a hoto-
vé práce pomalu přibývá. Připravuje-
me postupně podklady pro realizaci 
podnětů od občanů, které byly uve-
deny v  dotazníkovém šetření. Aby-
chom mohli jakékoliv projekty usku-
tečnit, je nejprve nutné na tyto akce 
najít a  uvolnit fi nanční prostředky 

v obecním rozpočtu a také tento roz-
počet schválit. Rozpočet na rok 2016 
byl schválen v prosinci pouze těsnou 
většinou pěti z devíti zastupitelů. Díky 
hlasům starosty, místostarosty a zastu-
pitelů Kuchyňka, Prokeš a Netolický se 
letos budou moci realizovat například 
opravy chodníků, silnic, inženýrské 
sítě na Svobodném Hájku, úprava ná-
vsi u kostela, připravovat projekty na 
multifunkční sportovně kulturní cen-
trum nebo koupací biotop a spousta 
dalších aktivit. Nad knihovnou již 

mohou občané využívat ke cvičení 

nové profesionální fi tness sestavy, 

NÉ

Slovo z radnice které podle výsledků dotazníkové-

ho šetření v obci také chyběly. Zave-
dení nového systému svozu odpadů 
má již své výsledky. Občané tak ušetří 
na poplatku za odvoz odpadů celkem 
130 tisíc korun. Finanční hospodaření 
obce v  loňském roce dopadlo velmi 
dobře, a  tak z  původně schváleného 
osmimilionového úvěru na rekon-
strukci čistírny bylo čerpáno necelých 
5 mil. Kč. Navíc se zastupitelé těsně 
před koncem roku rozhodli pro mimo-
řádnou splátku úvěru 1 mil. Kč. Úvěro-
vé zatížení obce je nyní pouze 3,6 mil.

Váš starosta Miroslav Eff enberger
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Informace z obecního úřadu
Slevy za třídění odpadu

Díky zavedení nového systému odpadů se v  Přibicích 
výrazně zvýšil podíl vytříděných komodit, zejména plastu, 
papíru a bioodpadu. Odpadové hospodářství u nás je tak 
jak ekologicky, tak i ekonomicky výrazně efektivnější. Obec 
tak dostává bonusy za velmi dobré třídění od společnosti 
Eko-kom a to v řádech desítek tisíc za každý kvartál. Tyto 
bonusy pokrývají slevy, které za třídění a  přistavování 
plných popelnic občané dostávají. Na rok 2016 ušetří 

přibické domácnosti na poplatku za odvoz odpadu 

130 tisíc korun. Systém výpočtu slev je podrobně 
popsaný v  přílohách vyhlášky o  svozu odpadu, která je 
zveřejněna na webových stránkách obce v oddílu odpady.  

sleva v korunách sleva v procentech počet osob 

0 Kč 0% 45
1 - 46 Kč 1 - 10% 71

47 - 92 Kč 11 - 20% 273
93 - 138 Kč 21 - 30% 202

139 - 184 Kč 31 - 40% 82
185 - 230 Kč 41 - 50% 116
231 - 276 Kč 51 - 60% 120
278  - 322 Kč 61 - 70% 50

Informace k platbám poplatků

Poplatek za psa je splatný do konce března a činí 100 Kč. 
Poplatek za svoz odpadů je splatný do konce května a činí 
460 Kč/osoba/rok, od této částky se ještě odečítají slevy dle 
třídění.  Stočné 1008 Kč na osobu je splatné až do konce 
roku. Platby můžete hradit hotově na pokladně obecního 
úřadu nebo bankovním převodem, jako variabilní symbol 
použijte číslo domu.

Setkání rodáků

Na hodovou neděli 26. června 2016 odpoledne se 

uskuteční setkání přibických rodáků. Obecní kronikářka 
paní Marie Pávišová bude obcházet domy za účelem získání 
kontaktů na rodáky z jednotlivých domů. Zároveň bychom 
rádi uspořádali výstavu fotografi í ze školních let, a  to 
jednotlivých ročníků. Prosíme o jejich zapůjčení na obecní 
úřad (fotografi e si nascanujeme a obratem vrátíme). 

Beseda Policie České republiky se seniory

Ve čtvrtek 10. prosince se na obecním úřadě uskutečnila 
beseda seniorů se zástupcem Policie ČR. Debatovalo 
se zejména o  prevenci, jak se chránit před okradením, 
jak zabezpečit řádně svůj majetek nebo se vyhnout 
podvodům. Řešila se i  bezpečnost dopravy a  chování 
v silničním provozu. 

Pozor skládky

Obecní úřad doporučuje vlastníkům pozemků, aby si 
alespoň čas od času zkontrolovali své pozemky, jedná 
se zejména o  lokalitu bývalého JZD. Objevují se případy 
skládkování, zejména návozu sutin do různých lokalit. 
Obecní úřad řeší takové případy ve spolupráci s  inspekcí 
životního prostředí a  Policií ČR. Díky všímavosti 

a aktivitě občanů (natočení videa na mobil, fotografi e, 

zapsání poznávací značky…) se daří některé případy 

objasňovat. V průběhu prosince jsme se díky tomu zbavili 
desítek nákladních vozidel odpadu. Odvoz provedla fi rma, 
která byla z  návozu odpadu do areálu JZD usvědčena. 
Obecní úřad žádá občany, aby případný návoz odpadu 
zdokumentovala a předala na policii nebo na obecní úřad. 

Podomní prodejci – pozor na ně!

Čas od času se v naší obci objeví různí pochybní prodejci, 
kteří buď nerespektují zákaz podomního prodeje, nebo 
jej obcházejí jednoduchým trikem. Zavolají na Vaše 
telefonní číslo a sdělí Vám, že pro Vás mají speciální nabídku 
a  potřebují ještě něco doladit. Zároveň sdělí, že kolega 
je u  jiného klienta v  obci, a  že se u  Vás za chvíli zastaví. 
Pokud dojde k řešení konfl iktu, sdělí prodejce, že přišel na 
Vaše telefonické pozvání. V  Přibicích drzý prodejce tvrdil, 
že jej posílá obecní úřad. Obecní úřad k  občanům nikdy 
žádného prodejce nebo obchodního zástupce posílat 
nebude. Prodejci se zaměřují zejména na starší domy, kde 
bydlí obvykle senioři. Pokud se rozhodnete takovému 
prodejci otevřít, nechte si nejméně den na to, abyste si 
zjistili podrobnosti o  serióznosti prodejce a  nabízeném 
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produktu. Levnější elektřina, plyn, pojištění, speciální deky, 
hrnce a podobně, mají obvykle nějaký ten „háček“. Pohyb 

takových osob po obci nahlaste co nejdříve na obecní 

úřad. 

Dostali jsme 9 nových kontejnerů na papír 

a 4 na plast

Obecnímu úřadu se podařilo vyjednat se společností Eko-
kom bezplatné zapůjčení 9 nových kontejnerů na papír 
a  4 na plast. Dojde tak k  výměně stávajících kontejnerů 
u bytovek, které byly dosud v nájmu od svozové fi rmy. 

Oprava hřbitovní zdi

Zub času se podepsal mimo jiné i na hřbitovní zdi. Obecní 
zaměstnanci provedli oklepání spodních částí opadávající 
omítky. Po vyschnutí dojde na její vyspravení a nový nátěr. 
Okolo zdi bude vykopána větrací šachta zasypaná oblázky, 
aby zeď od spodu větrala a nevlhla.

Posezení u cimbálu – 8. dubna 2016

Kulturní komise, mužácký soubor Přibičané a  hospoda 
U Toma pořádají v  pátek 8. dubna posezení u  cimbálu. 
Začátek bude v  19 hodin. Kromě místního souboru 
Přibičané vystoupí i  mužácký pěvecký soubor Šatavan 
ze Žabčic. Je to první výročí založení mužáckého sboru 
Přibičané. Ke zpěvu a poslechu zahraje cimbálová muzika 
Katrán z Velkých Bílovic, která patřila k prvním, kteří hráli 
na koštech v Přibicích. Také vzpomeneme u příležitosti 10. 
výročí úmrtí na našeho velmi aktivního zpěváka a folkloristy 
Zdeňka Kučery, který s uvedenou cimbálovou kapelou rád 
spolupracoval. Zveme všechny přátele folkloru a lidových 
písní. Vstupné bude symbolických 50 Kč.

Rekonstrukce veřejného prostranství 

u kostela

Zanedlouho zahájíme opravy veřejného prostranství 
u kostela. Dojde na výměnu opěrné zdi, vybuduje se nové, 
3 metry široké schodiště a zpřístupní se sklep, ke kterému 
byl zasypán vstup. Sklep bude sloužit při společenských 
akcích na uchování vína (na oboje hody, košt a podobně), 
případně jako atrakce na prohlídku. Stavební úpravy 
budou provádět obecní zaměstnanci. Pokud se vše 

podaří, mělo by být dílo hotovo do hodů. Jak to bude 
vypadat, můžete shlédnout na webových stránkách obce 
v oddíle investice.

Ordinace lékaře v Přibicích?

V loňském roce se ve zpravodaji objevila možnost zřízení 
ordinace v budově bývalé školy. Protože MUDr. Bartl, pod 
kterého spadá největší procento přibických občanů, neměl 
a nemá zájem v Přibicích ordinovat, byla oslovena MUDr. 
Nováková z  Hrušovan. Tato paní doktorka byla ochotna 
do Přibic dojíždět 2x týdně za předpokladu, že by zde 
měla 300  pacientů, kteří by byli ochotni přejít. V  rámci 
dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina 
občanů má zájem o  vybudování ordinace v  Přibicích. 
Bude teď záležet, zda bude v  první fázi ochotno změnit 
svého lékaře 300 pacientů z Přibic a blízkého okolí. S paní 
doktorkou jsme ve spojení a  dosud nám potvrdila velmi 
nízký zájem přibických občanů. Proto touto cestou 

vyzýváme občany, kteří mají zájem na zřízení ordinace, 

aby se ozvali přímo paní doktorce Novákové a zapsali 

se do seznamu na obecním úřadě. V první fázi alespoň 
s příslibem, že pokud bude v Přibicích ordinovat, přejdou do 
její péče. Paní doktorka nabízí kromě běžných ordinačních 
hodin, které by byly 2x týdně, také návštěvní službu. Akutní 
stavy v době mimo ordinační hodiny a návštěvní službu by 
se řešily na zdravotním středisku v Hrušovanech. Návštěvní 
služba je výhodná zejména pro osoby s  pohybovými 
obtížemi, kdy lékař navštěvuje pacienty přímo v  jejich 
domě. Ve spolupráci s obecním úřadem a lékárnou by byl 
zajištěn také dovoz předepsaných léků do Přibic. Počet 

zapsaných pacientů do konce března rozhodne o tom, 

zda se v  Přibicích 

ordinace zřídí, nebo 

ne.

Ordinace praktické-
ho lékaře pro dospělé, 
umístěná v  nově zre-
konstruovaném zdra-
votním středisku ulice 
Nádražní 195 v  Hrušo-
vanech u  Brna nadále 
přijímá nové klienty. 
Nyní se připravuje zří-
zení ordinace s ordinač-
ními hodinami 2x týdně 
přímo v Přibicích.
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Multifunkční sportovně kulturní zařízení

Provádí:
 EKG vyšetření 
 Monitoraci krevního tlaku (tlakový Holter)
 Péči o diabetiky II. typu
 Prevenci onkologických onemocnění
 CRP a glykemii 
 Předoperační vyšetření
 Návštěvní služby 
 Pro společnosti: Pracovně-lékařské služby podle 

zákona č. 373/2011 Sb.

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, PhD.
Tel.: 547 237 415, Mob.: 732 715 677
e-mail.: zdenka.novakova77@seznam.cz
web.: www.novakova-lekar.cz 

Zasílání informačních SMS zpráv 

z obecního úřadu

Obecní úřad upozorňuje občany, že poskytuje službu 
zasílání informačních zpráv z  obecního úřadu. Tato 

služba je pro občany zdarma! Stačí nahlásit Vaše 
telefonní číslo se jménem a adresou na obecním úřadě, 
a  to jak osobně, tak elektronicky. Budete informováni 
o  odstávce elektřiny, vody, změn svozů odpadu, 
kulturních akcích v obci, jednání zastupitelstva, dovolené 
lékaře a podobně. 

Docházka na zastupitelstvu obce v roce 2015

Mgr. Marie Bednářová 6
Ing. Jan Čábelka 4
Irena Doležalová 7
Ing. Miroslav Eff enberger, DiS. 8
Petr Kuchyňka 8
Bc. Jiří Netolický 8
Ing. Václav Procházka 7
Jiří Prokeš 8
František Stankovič 2

Miroslav Eff enberger, starosta

Vážení spoluobčané, 
v tomto čísle zpravodaje Vás chceme 
informovat, jak postupuje přípra-
va  výstavby společenského kulturní-
ho a  sportovního centra v  Přibicích. 
Obecní úřad nechal zpracovat na 

základě rozhodnutí zastupitelstva 

studii na výstavbu tohoto zaříze-

ní a  to v  lokalitě Svobodný Hájek, 

kde se zahajuje zároveň výstav-

ba inženýrských sítí k  novým ro-

dinným domkům. Tato studie je 
k nahlédnutí pro všechny občany na 
webových stránkách obce v  oddíle 
investice, sekce plány do budoucna. 
V  rámci dotazníkového šetření, ro-
zeslaného do všech domácností, se 
ve150 případech z  celkového počtu 
250 navrácených dotazníků, vyjádřilo 
pro výstavbu takového centra. Názor 
většiny dotazovaných je jakýmsi zá-
vazkem vedení obce vůči občanům. 
Tomuto záměru věnuje zastupitelstvo 
patřičnou pozornost. Diskuse o  tom 
zda stavět tady nebo jinde je závislá 
především na dostatečně velkém po-
zemku který má obec k dispozici. His-
toricky byla naše obec na velmi dobré 
úrovni. Hrávalo se divadlo, pořádaly 
se plesy, byly zde muzikantské kape-

ly, pracovala zde spousta spolků a zá-
jmových sdružení.  V současné době 
však chybí v obci prostory, kde by se 
na tyto tradice dalo navázat. Výstavba 
kulturního domu v Přibicích narážela 
vždy na vhodný prostor. Dnešní po-
žadavky na toto zařízení jsou prosto-
rově náročné a  musí splňovat archi-
tektonické požadavky, jako hlučnost, 
parkovací prostory, využití tohoto 
zařízení pro široký okruh sportovní, 
společenské, kulturní a  zájmové čin-
nosti v  rámci obce. Svobodný Hájek 
je vhodnou lokalitou, kde je možné 
toto zařízení jako součást občanské 
vybavenosti postavit. Je to jediný do-
statečně prostorný obecní pozemek. 

Do tohoto zařízení chceme umístit 

knihovnu, fi t centrum, klub senio-

rů, klubovny pro společenské orga-

nizace jako zahrádkáři, včelaři, di-

vadelní kroužek a pro kulturní akce 

sál s  jevištěm, přísálí, salonek atd. 

Tyto prostory by sloužily zároveň jako 
místo pro sportování – zejména malé 
sporty, jako je stolní tenis, fl orbal, fot-
bal a  spousta různých her. Hlavním 
cílem je dostat co nejvíce činnosti 
pod jednu střechu, opustit a  prona-
jat dosavadní nevyhovující prostory 

pro jiné účely. Je to akce, která bude 
fi nančně náročná a  obec musí na 
její realizaci shánět fi nance. Proto se 
musí šetřit, ale ne tak, že se nebude 
nic dělat, ale každou korunu co nej-
lépe využít. Proto jsme se zaměřili na 
vlastní budování chodníků, nakoupili 
jsme vlastní mechanizaci a zasíťování 
Svobodného Hájku chceme provést 
co nejvíce prací vlastními silami. Pro-
dejem stavebních pozemků chceme 
určitou část fi nančních prostředků 
našetřit na výstavbu tohoto nového 
zařízení. V prosinci minulého roku 

2015 schválilo zastupitelstvo obce 

v rámci rozpočtu na rok 2016 část-

ku 600 000 Kč na zhotovení projek-

tové dokumentace pro výstavbu 

tohoto zařízení. V nejbližší době 
bude vypsané výběrové řízení, prav-
děpodobně v  rámci soutěže o návrh 
prostřednictvím České komory archi-
tektů. Do konce roku by mohla být 
zpracovaná projektová dokumentace 
tak, aby se mohlo zahájit zajišťování 
dotačních fi nančních prostředků k vý-
stavbě tohoto pro naši obec potřeb-
ného a občany žádaného zařízení.

Václav Procházka, 
místostarosta
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Názory obyvatel obce, které vyplynuly z dotazníkového šetření
V rámci tvorby Programu rozvoje obce Přibice bylo prove-
deno i dotazníkové šetření zaměřené na místní obyvatele. 
Dotazníky byly distribuovány všem obyvatelům obce star-
ším 15 let. Šetření probíhalo po dobu 14 dní tak, aby se 
jej mohlo zúčastnit maximum obyvatel obce. Během této 
doby se vyjádřila více než čtvrtina obyvatel (250 odevzda-
ných archů). Výsledky tohoto šetření tak vykazují velmi so-
lidní relevanci. Obecní úřad zařídil čtyři sběrná místa a do-
plnil je o možnost poslat dotazník i elektronickou formou 
(sken) nazpět.

IDENTIFIKACE RESPONDENTŮ

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 250 osob 

starších 15 let. Mezi respondenty mírně převažovaly ženy 
nad muži (10 osob neuvedlo pohlaví). Nejvíce osob, které 
se zúčastnily šetření, se nacházelo ve věkové skupině mezi 
25-49 lety, následované postupně oběma staršími skupi-
nami. Výrazně nejméně respondentů se nacházelo v kate-
gorii 15-24 let dosaženého věku.

Obr. 1: Respondenti podle pohlaví a věku
Zdroj: Vlastní šetření obce

Takřka polovina respondentů dosáhla nejvyššího 

vzdělání základního či vyučení. Třetina dotazovaných 
dosahuje vzdělání středoškolského. I přes vysoké hodnoty 
předešlých je ve sledovaném vzorku obyvatel také relativ-
ně mnoho vysokoškolsky vzdělaných – celkem 13 %. 

Obr. 2: Respondenti podle vzdělání a ekonomické aktivity
Zdroj: Vlastní šetření obce

Z  hlediska ekonomické aktivity v  době šetření převažu-
jí mezi respondenty osoby zaměstnané, které tvoří 43 % 
vzorku. Následuje je takřka třetina osob v  důchodu. Již 
mnohem méně je soukromých podnikatelů (7 %), osob 
v domácnosti (5 %) a studujících (4 %). 

K nezaměstnanosti se přihlásila pouhá 3% respondentů. 
Zbývajících 6 % respondentů svůj ekonomický statut ne-
uvádí. Nízká účast nezaměstnaných osob ukazuje buď na 
neochotu tento údaj uvádět, ale může svědčit i o nezáj-
mu účastnit se takovýchto šetření, potažmo i rozhodovat 
o rozvoji obce.

SPOKOJENOST OBYVATEL S ŽIVOTEM V OBCI

Život v  Přibicích z  obecného pohledu hodnotí jejich 

obyvatelé relativně velmi kladně. Pouhá desetina re-
spondentů hodnotí stupněm „špatně“ a „velmi špatně“. 
Převažuje tak hodnocení „dobře“ (75 % respondentů) 
a „velmi dobře (7 % respondentů).
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Občané mohli jednak ohodnotit kvalitu jednotlivých ob-
lastí, jednak i jejich důležitost.
V  grafu jsou vybrané oblasti seřazeny podle důležitos-
ti s tím, že nejvýše se nachází oblasti pro občany nejvíce 
důležité. Jak je patrné, jsou pro občany zásadní pře-

devším aspekty související s bydlením v obci a každo-

denním využíváním obce a jejího okolí (kvalita bydlení, 
řešení otázky odpadů, prostředí v obci a okolí, infrastruk-
tura). Naopak, méně důležité je pro respondenty to, co je 
obvykle realizováno mimo obec (sociální služby, zaměst-
nání). Za zajímavou shodu můžeme považovat i  to, že 
většina aspektů, které respondenti považují za důležité, je 
zároveň i kladně hodnocena.
V kladném hodnocení převažují z vybraných aspektů 

života v obci následující: kvalita bydlení, možnosti třídě-
ní odpadů, vzhled prostranství a stav krajiny a životního 
prostředí (vše s více než 80 % kladných hlasů). Na opačné 
straně spektra se umístily především pracovní příležitosti, 
mezilidské vztahy a dostupnost zdravotnických i komerč-
ních služeb v obci, přičemž všechny tyto aspekty dosáhly 
nejméně 50 % negativních hodnocení. 
Účastníci šetření se vyjadřovali i k tomu, co se dle jejich ná-
zoru v obci za posledních 10 let nejvíce povedlo či ne-

povedlo. Počtem hlasů zde výrazně převažují věci pove-
dené. Za nejpovedenější tak občané označili vybudování 
ČOV, následované chodníky a úpravou návsi. S odstupem 
je následují celkové úpravy vzhledu obce, oprava hostince 
a vybudování cyklostezky. Na druhou stranu, jako nepo-
vedené, hodnotí občané výrazně nejvíce regulace řeky 
u Přibic. Ta následují témata, která je možné označit jako 
sporná, případně v řešení – úpravu návsi (vadil zde přede-
vším dojem „vybetonování prostoru“) a chodníky. Ukazu-
je se také, že občané nejsou úplně spokojeni s dopravou 
obcí – zaznívá zde totiž kritika těžké dopravy a silničního 
průtahu. 
Z odpovědí na tuto otázku navíc vyvstalo jedno z témat, 
které obec řeší dlouhodobě – chybějící kulturní dům. Jeho 
absenci občané hodnotí jako negativum, nicméně uka-
zuje se, že jsou si vědomi i  zásadních fi nančních otázek, 
s kterými by takováto akce byla spojena a obávají se po-
tenciálních dluhů.

ROZVOJ OBCE

Z hlediska ochoty zapojit se do rozvoje obce mají obča-
né Přibic relativně vstřícný postoj – takřka polovina z nich 
je ochotna se do rozvoje obce nějakým způsobem zapo-

Obr. 3: Hodnocení jednotlivých oblastí života v obci
Zdroj: Vlastní šetření obce

Co se hodnocení jednotlivých aspektů života v obci týče, vypovídá o nich následující graf.
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Obr. 4:  Investiční priority v obci dle občanů
Zdroj: Vlastní šetření obce

jit. Nicméně, takřka 40 % obyvatel obce uvedlo, že nejsou 
ochotni se nijak zapojovat. Zbytek respondentů se vyjád-
ření zdržel. Mezi aktivitami, jichž jsou respondenti ochotni 
se účastnit, převažují brigády, nabídka spolupořadatelství 
a kulturní aktivity.
Další otázkou bylo, co občané v Přibicích nejvíce postrá-

dají. Zde respondenti potvrdili výše uvedené – s výrazně 
nejvyšším zastoupením byl zmiňován kulturní dům. Ten 
následovala oblast péče o zdraví: zdravotní služby, ordina-
ce lékaře a též lékárna. Z hlediska služeb občané nejvíce 
postrádají obchod společnosti COOP, cukrárnu či kavárnu 
a bankomat. Zaznívala také poptávka po kvalitnější víken-
dové veřejné dopravě. Z  hlediska prostředí v  obci, byla 
nejčastěji zmiňována absence košů na odpadky, laviček, 
dětských hřišť a zeleně obecně.
Občané též uváděli, které kulturní akce jim v obci chybí. 
Dá se říci, že jsou občané spokojení, neboť nejčastější od-

povědí bylo, že jim kulturní akce v Přibicích nechybí. Ale 
i přesto se relativně často v odpovědích poukazovalo na 
chybějící májovou, ples, stavění máje a též nevhodný ter-
mín koštu. Občané by také uvítali širší nabídku aktivit pro 
děti a rodiny.
Z hlediska chybějících možností sportovního vyžití se 
respondenti vyjadřují velmi podobně. Největší zastou-
pení mezi odpověďmi mají ti, kteří nic nepostrádají. Dru-
hou nejčastější odpovědí pak byla venkovní posilovna. 
Po ní by občané uvítali v obci například sportovní halu, 
koupaliště, či kulturní dům, kluziště, hřiště pro děti a na 
basketbal.
Pokud by mohli občané rozhodovat o fi nančních pro-

středcích obce a jejich využití, zvolili z možností, jež jsou 
v  obci reálně potřeba, následující priority (seřazeno dle 
míry poptávky):
Ukazuje se, že tyto odpovědi potvrzují již výše uvedené. 

Občané by v obci nejvíce uvítali zřízení ordinace lékařů 
následované opravou chodníků a komunikací, péčí o zeleň 
a prostředí v obci a opravu vodovodu. To vše reprezentuje 
„každodenní nezbytnosti“ pro život v obci a jak naznaču-
jí odpovědi, občané to refl ektují. Dále byla požadována 

výstavba zařízení pro seniory a  až po něm výstavba 

kulturního domu. Jak ukazuje pohled na opačný konec 
grafu, občané mnohem méně preferují rozvoj obce z hle-
diska podpory podnikání, bytové výstavby či investic do 
školství a volného času.

Jakub Jaňura, 
Místní akční skupina Podbrněnsko
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Obec zakoupila kolekci pěti leteckých snímků Přibic, které loni v létě vyfotil fotograf Zdeněk Vošický. V následujících 
číslech zpravodaje najdete vždy jednu z nich. K nahlédnutí jsou i na webových stránkách obce www.pribice.cz v sek-
ci Letecké snímky obce.  Ivana Malinovská

Nové letecké snímky obce

Přehled usnesení z 11. Zastupitelstva obce Přibice
115/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pro-

gram dnešního jednání zastupitelstva.
116/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 

zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli 
zápisu Bc. Jiřího Netolického a Petra Kuchyňku.

117/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počet obce na rok 2016 v závazných ukazatelích na 
paragrafy.

118/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtový výhled na období let 2017 a 2018.

119/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o  stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

120/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o  stanovení 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů.

121/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
možnost čerpání částky 8 387 Kč jako spoluúčasti 
k dotaci na akci „Přírodovědná pozorování“ pro pří-
spěvkovou organizaci ZŠ a  MŠ Přibice v  rámci již 
schválené provozní dotace ze strany obce Přibice.

122/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje pozemků lokalita Svobodný Hájek, 
a  to p.č.  1663/17 o  výměře 1132 m2, p.č. 1663/18 

o výměře 1210 m2, p.č. 1663/19 o výměře 1287 m2, 
p.č. 1663/20 o výměře 1299 m2, p.č. 1663/21 o vý-
měře 1283 m2, p.č. 1664/105 o  výměře 755 m2, 
p.č.  1664/106 o  výměře 763 m2, p.č. 1664/107 
o výměře 767 m2, p.č. 1664/108 o výměře 769 m2, 
p.č.  1664/109 o  výměře 773 m2, p.č. 1664/110 
o výměře 774 m2, p.č. 1664/111 o výměře 829 m2, 
p.č. 1664/112 o výměře 1127 m2, p.č. 1664/113 o vý-
měře 1221 m2, p.č. 1664/114 o  výměře 1273 m2, 
za cenu celkem 850 Kč/m2, kterou tvoří 100 Kč/m2 
za pozemek a  příspěvek na vybudování inženýr-
ských sítí ve výši 750 Kč/m2.

123/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 
z důvodu dobrého hospodářského výsledku v roce 
2015 provedení mimořádné splátky úvěru u ČS a.s. 
ve výši 1 000 000 Kč.

124/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roz-
počtové opatření č. 7/2015.

125/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědo-
mí zprávu kontrolního výboru.

126/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roč-
ní plán interních kontrol prováděných kontrolním 
výborem na rok 2016.

127/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zá-
měr prodeje pozemku p. č. 1536/14 o výměře 30 m2, 
který bude oddělen z p. č. 1536/1.

128/11/2015 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Pro-
gram rozvoje obce Přibice.

JARO 201666888888888
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Vážení rodiče, milí žáci, spoluobčané.
Uplynulý rok byl velmi hektický 
a  rychlost s  jakou nám utekl, byla 
opravdu závratná. Ke konci ledna ne-
odmyslitelně patří pololetní vysvěd-
čení a  s  ním i  jednodenní pololetní 
prázdniny. V naší škole prospělo s vy-
znamenáním 45 žáků, dalších 5 pou-
ze prospělo. Nebyla udělena žádná 
kázeňská opatření, pouze 12 žáků si 
domů odneslo pochvaly třídních uči-
telek. Doufám, že se děti s  takovou 
chutí pustí i do dalšího pololetí.
V uplynulém období jsme kromě uče-
ní zvládli mnoho akcí a  ještě mnoho 
akcí nás čeká. 
Dne 21. ledna 2016 proběhl na naší 
škole zápis dětí do ZŠ. K zápisu se do-
stavilo 10 dětí. Budeme se těšit na 

10 nových prvňáčků. Přejeme jim, 
aby se všem ve škole dařilo a hlavně 
líbilo.
6. února 2016 se v  tělocvičně usku-
tečnil dětský karneval, na jehož 
přípravě se podíleli zaměstnanci 
školy, obecní úřad, rodiče, TJ Sokol 
Přibice. Děkujeme všem organizáto-
rům i sponzorům, hlavně rodičům za 
drobné ceny do tomboly. Na karneva-
le zavládla příjemná atmosféra, i díky 
pracovníkům Domáčku Pohořelice. 
Při této akci se nikdo nenudil, čas utí-
kal jako voda, děti odcházely una-
vené, ale spokojené. A to je pro nás, 
všechny zaměstnance školy, největší 
odměna.

Novinky ze školy a školky
18. 2. 2016 proběhla v  ZŠ recitační 

soutěž. V prvním ročníku vyhrála Na-
tálie Konečková, Karolína Kuchyňko-
vá, Pavel Lipovský. V druhém ročníku 
Andrej Koška, Anežka Čábelková, 
Zdeněk Černý, ve 3. ročníku Anež-
ka Motyčáková, Kateřina Kubešová, 
Anna Hájková, ve 4. ročníku Pavla 
Uchytilová, Veronika Čábelková, Mi-
chal Kolegar, v 5. ročníku Kristýna Ko-
plíková a Daniel Koška. Nejlepší reci-

tátorkou školy byla žákyně prvního 

ročníku Natálie Konečková. Všem 
blahopřejeme.

V úterý 23. února 2016 zahájila ZŠ pla-

vecký výcvik v Hustopečích, výcviku 
se účastní 23 žáků. MŠ už plavecký vý-
cvik ukončila.

V nejbližší době nás čekají 

další akce:

• 11. března - návštěva Planetária 
Brno

• V březnu - projektový den - Kniha 
je můj kamarád

• 30. března - čarodějnické vystou-
pení, pálení čarodějnic, jarní jar-
mark ve spolupráci s obecním úřa-
dem

• 4. dubna - představení dravých 
ptáků při lovu, environmentální 
výchova fi rmy ZAYFERUS

• 14. dubna - dopravní den, spo-
lupráce s  Domáčkem Pohořelice 
a s Policií ČR

• V  dubnu - projekt první pomoci 
pro prvňáčky. Projekt povede zdra-
votnická záchranná služba první 
pomoci Jihomoravského kraje. Cí-
lem je seznámit se s poskytnutím 
první pomoci a  to hlavně v situa-
cích, které ohrožují lidský život.

• 22. dubna - Den Země, pěší výlet 
do přírody v okolí Přibic

• 8. května - Den matek, vystoupení 
dětí ZŠ spolu s cimbálovou muzi-
kou

• V květnu - Den bez hranic - Poho-
řelice

Jako dárek do nového roku 2016 po-
skytla škola dětem knihy v  hodnotě 
100  000 Kč, které byly nakoupeny 
z  peněz EU. Děti díky tomu mohou 
využívat knihy nejen ve škole, ale 
i  doma. Čtenáři si mohou vybírat 
z různých žánrů a tím rozvíjíme u dětí 
čtenářskou gramotnost.
Na závěr mi dovolte Vám popřát krás-
ný rok 2016, děkuji učitelům a správ-
ním zaměstnancům za jejich kvalitní 
práci vykonanou pro naše děti, děku-
jeme představitelům obce i řadovým 
zaměstnancům obce, kteří se v  sou-
časné době v  nemalé míře zasloužili 
o současný stav školy.

Marcela Mrkvicová, 
ředitelka školy
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Začátkem prosince jsme se s  vybra-
nými žáky 4. a  5. ročníku zúčastnili 
jazykového kurzu v  Londýně. Celý 
kurz včetně cesty, ubytování a stravy 
v rodinách byl dotován z projektu EU. 
Byla to velká příležitost „podívat se 
do světa a ještě se něco přiučit“, takže 
proč ji nevyužít? Za takovou příleži-
tost vděčíme zejména paní ředitelce, 
protože dotaci na tento projekt získa-
la.
Po počátečních útrapách a starostech 
jsme s obavami vyrazili na cestu. Ne-
vím, zda jsem se víc strachovala já, 
děti nebo rodiče. Čekala nás velmi 
dlouhá cesta do neznámé země, měs-
ta a ubytování v neznámých rodinách. 
A co jazyková bariéra???
Cesta byla opravdu dlouhá. Naštěstí 
děti byly vybaveny moderními vymo-
ženostmi dnešní doby, což činilo ces-
tu pohodovější. Jeli jsme autobusem, 
který jsme měli celou dobu k dispozi-
ci a vozil nás nejen do školy, ale i na 
výlety. 
Do Anglie jsme dopluli trajektem. Po 
vylodění v  přístavu jsme první den 
strávili v  jižní Anglii. Navštívili jsme 

známá místa jako Beachy head – 

útes sebevrahů a Birling cap – ob-

lázková pláž s  křídovými útesy. 
Poté jsme vyrazili do města Ports-
mouth, kde je významný námořní pří-
stav a  také místo odpočinku mnoha 
slavných lodí. Nocovali jsme v příjem-
ném hotelu. „Hurá, konečně normál-
ní postel…“ Po snídani jsme vyrazili 
nejprve do Windsoru a pak rovnou do 
Londýna. 
Windsor je malé městečko, kde je 
královský hrad Windsor a chlapec-

ká střední škola Eton College, kde 

studovali i  princové Harry a  Willi-

am. U hradu jsme měli štěstí, protože 
jsme viděli výměnu stráží. Největší zá-
žitek ale měly děti z nakupování Jelly 
beans (fazolky tisíce chutí), jelikož 
o ničem jiném nemluvily od té doby, 
co jsme odjeli z Přibic. 
Úterní odpoledne jsme využili k  ná-
vštěvě Britského přírodovědného 

muzea. Kdybych Vám měla popsat 
vše, co jsme zde mohli vidět, tak by 

Jazykový kurz v Anglii
mi celý zpravodaj ani nestačil. Děti 
pochopitelně nejvíce zaujala pravě-
ká část, kde mohli vidět prehistorické 
tvory v jejich životní velikosti. Však už 
ve vstupním sále muzea nás uvítal 
diplodocus ve své životní velikosti… 
Nadšeni jsme byli z  exponátů, které 
jsme mohli vidět v některých fi lmech 
jako např. Noc v  muzeu, zažili jsme 
zemětřesení (v simulátoru), nemluvě 
o části savců, kde nám jen přecházel 
zrak. Děti byly v údivu z vystaveného 
ptáka Dodo – blboun nejapný, které-
ho znají pouze z animovaného fi lmu 
Doba ledová. 
Večer jsme přijeli do Londýna, do čás-
ti zvané Mitcham, kde si nás postup-
ně vyzvedly rodiny, ve kterých jsme 
bydleli. Měla jsem velký strach, jak to 
děti zvládnou, ale ráno mě mile pře-
kvapily, jak bylo vše v pohodě. Dobré 
bylo, že spolu s našimi dětmi bydlely 
i starší děti ze škol, které jely s námi. 
Většina dětí, ale i učitelé bydleli v čer-
nošských rodinách. Všichni do jedno-
ho jsme se shodli, že byli velmi milí, 
vstřícní, starostliví, o všechny se stara-
li a nikdo netrpěl hlady. 
Středeční dopoledne jsme navštívili 
londýnskou část zvanou Greenwich, 

kde leží nultý poledník 
a  rozděluje Zemi na východ 
a západ. V Greenwichi se také 
nachází námořní muzeum.
Odpoledne jsme jeli do cen-
tra, kde probíhala výuka 
a  konverzace. Děti učila 

místní paní učitelka. Byla 
moc hodná a  milá. Bohužel 
mě ze třídy „vyhnala“, abych 
dětem nemohla radit, a  děti 
tak byly odkázány jen na své 
znalosti. Měla jsem trošku 
obavy, ale zcela zbytečně. 
Děti to zvládly a paní učitelka 
je velmi chválila.
Ve čtvrtek dopoledne jsme 
se konečně vydali do centra 

Londýna. Navštívili jsme lon-
dýnskou část Westminster. 
Prošli jsme se po místech jako 
Trafalgar square, Westsmin-
ster Abey, prošli jsme se ko-
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Náš výlet započal tím, že jsme v neděli dopoledne vyjeli 
z Přibic. V pondělí jsme dorazili k útesu sebevrahů (Beachy 
head). A pak jsme se ještě šli podívat na oblázkovou pláž 
(Birling cap). Taky jsme navštívili Primark a  obchod, kde 
bylo vše za 1 libru. Večer jsme dorazili na hotel a odpočíva-
li. V úterý ráno jsme jeli do Windsoru, kde jsme si koupili na 
ochutnávku slavné Jelly beans, které nám ale nechutnaly. 
Viděli jsme tam taky pochodovat vojáky, z čehož jsme byli 
nadšení. Také jsme navštívili přírodovědné muzeum, kte-
ré bylo fakt hodně velké. Pak jsme jeli na místo, kde si nás 
měli vyzvednout náhradní rodiny. Hurá rodina. Naše rodi-
na byla velmi hodná a početná. K večeři nám dali pizzu, což 
byla velká mňamka.
Druhý den ráno jsme museli brzo vstávat, abychom stihli 
domluvený sraz s naší paní učitelkou. Jeli jsme se podívat 
na nultý poledník (Greenwich). Ve dvě hodiny odpoledne 
nám začínala škola, ve které jsme strávili tři a půl hodiny. 
Hodně nás to tam bavilo. Navečer jsme dojeli k náhradním 
rodinám, navečeřeli se a hned únavou padli do postele.
Ve čtvrtek ráno jsme museli opět vstávat velmi brzo, ale 

Pobyt v Anglii

lem House of Parlament se známým 
Big Benem a  viděli jsme jízdní stráž. 
Samozřejmě jsme se projeli typic-

kým patrovým autobusem – dou-

ble deckerem. Odpoledne jsme opět 
museli do školy…
Pátek byl dnem, kdy jsme se chystali 
domů. Jelikož jsme odjížděli až večer, 
měli jsme celý den na poznávání Lon-
dýna a  nakupování. Dopoledne jsme 
zašli do londýnského akvária, kde jsme 
viděli spoustu sladkovodních a  moř-
ských živočichů, ale i  tropické žabky, 
hady, pavouky a ještěrky. Odpoledne 

jsme zamířili do muzea voskových 

fi gurín. Tolik slavných osobností, her-
ců, zpěváků, sportovců a  politiků na 
jednom místě... Samozřejmě nechybí 
královská rodina. Děti nevěděly s kým 
se fotit dřív. Děvčata se těšila zejména 
na zpěváky a kluci na sportovce. 
Odpoledne jsme měli čas na nákupy 
drobných dárečků a  suvenýrů, aby-
chom domů přivezli něco na památku.
Večer nastala chvíle na rozloučení 
s  Londýnem. Byli jsme na Covent 
garden, kde zářil nádherný vánoční 
strom, a hrály vánoční melodie… Od-
tud jsme přešli do autobusu, nastou-

pili a vydali se na zpáteční cestu. Do 
Přibic jsme se vrátili v  sobotu večer. 
Byli jsme unavení, plní nových zkuše-
ností a zážitků, a hlavně spokojení, že 
už jsme doma…
Myslím, že to byla skvělá zkušenost 

a  přes počáteční obavy jsme to 

všichni zvládli. Jsem ráda, že mi ro-

diče dali důvěru a svěřili mi děti, které 
tak „mohly poznat kus světa“.
Pokud chcete vidět více fotek, jděte 
na naše webové stránky www.skola-
pribice.cz a  klikněte do fotogalerie. 
Nebo rovnou zadejte: www.skolapri-
bice.rajce.idnes.cz

Kateřina Jochlíková, učitelka

vůbec se nám nechtělo. Nasnídali jsme se a pak hurá po-
dívat se na Londýnské oko (London eye). Taky jsme byli ve 
Wenstminsteru, kde jsme se fotili  se stráží a u Big Benu, 
kde jsme se dozvěděli, že Big Ben se jmenuje jen ten vel-
ký zvon. Poté jsme museli jít na autobus, který nám ujel, 
proto jsme museli počkat na ten další. Cesta do naší školy 
trvala dlouho, protože byla zácpa, ale i přesto jsme dorazili 
včas. Škola opět trvala tři a půl hodiny, a když jsme řekli 
něco správného, za odměnu jsme dostali kousek čokolá-
dy. Taky jsme se snažili naši anglickou paní učitelku na-
učit mluvit česky. A pak zase opět do náhradních rodin. 
Když jsme se u nich navečeřeli, museli jsme si zabalit kufry 
a hned v pátek hurá domů. 
Když jsme se v  pátek ráno loučili s  naší náhradní mam-
kou, několikrát se s námi vyfotila a dala pusu na čelo. Ještě 
předtím než jsme úplně odjeli z Londýna, navštívili jsme 
muzeum voskových fi gurín (Madame Tussauds).
Výlet byl moc moc krásný a za ten výlet hlavně děkujeme 
paní ředitelce. Doufám, že tam taky jednou pojedete.

Julie Strouhalová, 5. třída
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Číst zatím neumějí, knihovnu už znají
Několik dní před Vánocemi byl ote-

vřen v  knihovně tzv. Family Point, 

koutek pro děti.   Během půjčovní 
doby jej téměř pravidelně využívají   
hlavně maminky s malými dětmi jako 
zpestření odpolední vycházky.  
Trocha statistiky: Knihovna vlastní 
4900 knih. V loňském roce jich bylo 
půjčeno 2148. V knihovně je registro-
váno 110 čtenářů, z toho 52 dětí. 

V letošním roce stejně jako loni při-
spěla obec na nákup knih částkou 15 
000 Kč.  Registrační poplatky čtenářů 
zůstávají také beze změny, dospělý 

platí 50 Kč, důchodce 30 Kč a  děti 

a mládež 10 Kč za rok. 
Prosím čtenáře o  vrácení dlouho 

vypůjčených knih.

V březnu, který je tradičně měsícem 
čtenářů, navštíví knihovnu jednotlivé 

třídy mateřské a  základní školy. Pro 
tento rok bude téma besedy „Karel IV. 
český král a římský císař“. 
Pro registrované dětské čtenáře po-
řádáme už   4. ročník Noci s  Ander-

senem, tentokrát v pátek 1. dubna 

2016. Počet dětí je omezen prostorem 
knihovny. Přihlášky  jsou k vyzvednutí 
v knihovně. 

Eva Hájková, knihovnice

V anketě Fotbalista roku 2015 z Břeclavska zabodovali dva Přibičtí
V  sobotu 23. ledna se v  Boleradicích už po desáté sjela 
fotbalová smetánka z  okolí na vyhlášení ankety Nejlepší 
fotbalista Břeclavska. V  kategorii žen byla nejlepší fot-

balistkou oceněna Věra Ficková z Přibic! Věrka aktuálně 
hraje za tým z Velkých Pavlovic.
Oceňovány byly ještě kategorie žáci, dorostenci, funkcio-
náři, trenéři, rozhodčí, in memoriam a fotbalisté. Fotbalistů 
je oceňováno vždy jedenáct. Úspěch v této mužské čás-

ti slaví na devátém místě Lukáš Janíček z Přibic. Lukáš 
hraje v útoku a patří stabilně mezi nejlepší střelce.
Protože mnozí z  Vás podobně jako já 
možná netušili, že Věrka aktivně hraje, 
zjistila jsem od ní pár zajímavých infor-
mací. S fotbalem začínala po mateřské 
dovolené s místními ženami, kdy hrály 
jednou ročně „srandamač“ s Vranovice-
mi. Když je to začalo bavit, ujal se jejich 
hry trenér a přidaly se hráčky z Drnhol-
ce a Pohořelic. Jak říká Věrka, pořád to 

bylo zatím jen pro zábavu. Vše se změnilo, když vyrazily 
na halový turnaj do Pavlovic, kde si Věrku spolu s dalšími 
čtyřmi hráčkami vyhlídli trenéři Pavlovic. Za čtyři roky ve 
Velkých Pavlovicích se Věrka vypracovala přes předstopé-
ra, stopéra až k „nejběhavějšímu“ postu střední zálohy. 
Tréninky má dvakrát týdně, zápasy se konají o víkendu. Na 
Břeclavsku jsou jen dva ženské týmy, proto se často hra-
je i na Olomoucku, což je časově náročné. Letos se jejímu 
týmu tolik nedaří, a to především kvůli různým zraněním. 
Aktuálně obsazují šestou příčku v žebříčku, dříve se pohy-

bovaly nejhůře do třetího místa. A tady 
je Věrčino poselství: „Ráda bych po-
vzbudila všechny děti, aby sportovaly. 
Co se týče fotbalu, tak bych chtěla mo-
tivovat i holky, které možná mají pocit, 
že fotbal je jen pro kluky, ať se nestydí 
trénovat už od malička s přípravkou.“

Zdroj: Břeclavský deník
Ivana Malinovská

p j
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Nové oltářní plachty v našem kostele

Výsledky tříkrálové sbírky

Stárkovský sběr železa

V  loňském roce byly pořízeny nové oltářní 
plachty do kostela sv. Jana Křtitele v Přibicích.  
Za dary v hodnotě 5500 Kč a sbírku, která vy-
nesla 9500 Kč, patří poděkování všem štědrým 
farníkům a občanům Přibic, kteří na ně přispěli.
Ušetřená částka ze sbírky bude použita na ob-
novení čalounění kazatelny. Velké díky všem.

Ivana Bočková

V  letošní tříkrálové sbírce se vybralo 26 340 Kč, což je 
o 2 049 Kč více než v loňském roce. Děkuji všem dárcům 
a dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili. 
V Brněnské diecézi se sešlo 22 300 723 Kč, Tříkrálový kon-
cert v České televizi vynesl díky 38 686 dárcovským ese-
meskám 1 102 551 Kč. Celkem se v České republice vy-

bralo 96 021 731 Kč.

Letošní Králové: Daniel Friedrich, Nikola Friedrichová, 
Hana Čábelková, Klára Hájková, David Hájek, Matěj Smo-
lík, Klára Smolíková, Tomáš Uchytil, Pavla Uchytilová, Jan 
Boček, Eva Bočková, Anežka Motyčáková, Ema Malinovská, 
Ondřej Malinovský, Soňa Procházková, Lukáš Oblezar, Filip 

Přibičtí stárci oznamují, že dne 16. dubna v 9 hodin se 
uskuteční každoroční sběr železa, jehož výdělek bude 
použit k uskutečnění letošních tradičních hodů.
Pokud máte doma nějaký větší kus železa, nahlašte jej na 

35. VÝSTAVA VÍN
21. května 2016 v 10:00 hodin v Obecním hostinci

ZO ČZS Přibice a Obec Přibice

pořádá, tradiční VÝSTAVU VÍN. 

OBECNÍ HOSTINEC + TERASA

10:00 hod – zahájení výstavy

10:15 hod – předání cen

13:00 do 17:00 hod – cimbálová hudba

TERASA

Tombola - 15:00 hodin

Soutěž natažení 2l koštýře

Večerní zábava od 20:00 –  01:00 hodin Vám bude hrát MERLLIN

níže uvedené číslo a naši stárci Vám rádi pomohou s jeho 
vynesením.
Stárci Vám děkují za Vaši podporu.
Kontakt na hlavního stárka: 608 030 585.

Jan Koubek

Oblezar, Karel Kubeš, Kateřina Kubešová, Anna Hájková, 
Kamil Halász, Michal Prokeš, Patrik Prokeš, Matěj Truxa, 
Eliška Truxová, Viktorie Plchová, Marie Procházková, Vác-
lav Procházka, Štěpán Fiala.

Eva Hájková

133
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Ohlédnutí za žehnáním vín

Významní členové zaniklé komunity novokřtěnců

Dne 27. prosince 2015 se již tradičně uskutečnilo žehnání 
vína. Mladá vína požehnal pan děkan Jaroslav Svoboda. Bě-
hem večera hrála cimbálová muzika Eliška a zpívali přibičtí 
mužáci. Počet vzorků vín byl tak veliký, že se je nepodařilo 
vypít ani do časných ranních hodin. Hosté si výběr vín a pří-
jemnou atmosféru velmi pochvalovali. 

Miroslav Eff enberger

Novokřtěnci přišli do Přibic v  roce 1565. Svolení dostali 
od majitelů židlochovického panství Fridricha ze Žerotí-
na. Jejich dvůr byl postaven mezi Přibicemi a Ivaní, prav-
děpodobně v trati Mlynářovo. Setrvali zde až do vyhnání 
všech novokřtěnců z Moravy v roce 1622. V tomto článku 

zmiňuji tři členy zdejší komunity, kteří patřili v celém 

novokřtěneckém hnutí k významným osobám.

Mezi prvními novokřtěnci, kteří přišli do Přibic, byl Pe-

ter Walpot z Tyrolska. Ten se v  roce 1565 stal nejvyšším 
představitelem novokřtěnců na Moravě. Žil střídavě zde 
a  v  Nových Mlýnech, kde bylo administrativní centrum 
novokřtěnců pro Moravu. Walpot udržoval korespondenci 
s komunitami novokřtěnců v okolních zemích, nejčastěji 
z povodí Rýna a Slezska. Napsal několik náboženských pís-
ní, katechismus pro děti, několik knih o víře, z nichž kniha 
Čtyř článků víry se dodnes v zahraničí vydává. Pokoušel se 
o reformu školství, zachoval se jeho školní řád. Peter Wal-
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pot zemřel dne 30. ledna 1578 v Přibicích a byl zde prav-
děpodobně pohřben.
Dalším zajímavým členem zdejší komunity novokřtěnců byl 
kazatel Josef Hauser, který pocházel ze Švýcarska. Kromě 
němčiny ovládal hebrejštinu, latinu a francouzštinu. V roce 
1603 a  znovu v  roce 1604 se s  dalšími novokřtěnci vydal 
do okolí Gdaňska, kde se neúspěšně pokoušeli založit ko-
munity novokřtěnců. Po tomto neúspěchu už zůstal trvale 
v přibické komunitě. Hauser napsal knihu o víře a několik 
náboženských písní. Josef Hauser zemřel dne 3. ledna 1616 
v Přibicích a byl zde také pravděpodobně pohřben.
Roku 1597 se stal kazatelem zdejší komunity Franz Wal-

ter, který pocházel z  Württemberska. Po vyhnání novo-
křtěnců z  Moravy odešel se svojí rodinou do Uher. Jeho 
potomci odešli v 19. století do Ameriky, kde v Jižní Dakotě, 
založili komunitu a v ní žijí potomci dodnes.

František Veleba ml.
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Recept na cizrnu s rajčaty
Suroviny: 400 g cizrny, 1 cibule, 500 g rajčat, 5 stroužků 
česneku, 200 ml zakysané smetany, koriandr, kurkuma, 
mletý pepř, sůl, 300 - 400 ml zeleninového vývaru.
Postup: Cizrnu zalijeme studenou vodou a přes noc ji ne-
cháme namočenou. Druhý den ji uva-
říme do měkka. Rajčata spaříme, olou-
peme a nakrájíme na kousky. Na troše 
oleje osmahneme cibuli, přidáme sce-
zenou cizrnu a koření podle chuti. Za-
lijeme vývarem, přidáme rajčata. Chví-
li dusíme. Nakonec vmícháme smeta-
nu s prolisovaným česnekem a podle 
chuti dosolíme nebo jinak dochutíme 
podle toho, co kdo má rád.

Koriandr a  jeho účinky mají vliv na trávicí trubici, látky 
v něm obsažené ulevují při nadýmání a pocitu plného ža-
ludku, mírní žaludeční nevolnost a křeče, povzbuzují chuť 
k jídlu. Při nemocech dýchacích cest podporuje vykašlává-
ní. Má také příznivé účinky na nervovou soustavu.

Kurkuma obsahuje látku kuŕkumina 
- snižuje cholesterol a zmenšuje sklon 
k trombóze, zmírňuje záněty kloubů, 
zvláště v ramenou, kolenou a loktech, 
zklidňuje zánět a bolesti při revmatic-
ké artritidě. Kurkuma dále pomáhá 
v  prevenci rakoviny, zvláště tlustého 
střeva.

Za recept děkujeme Ivaně Bočkové

Z přibických luhů a hájů
Když v roce 1785 Bedřich Smetana po-
býval v obci Jabkenice u Mladé Bole-
slavi, byl natolik okouzlený místní kra-
jinou, že na její oslavu zkomponoval 
symfonickou báseň, kterou pojmeno-
val Z českých luhů a hájů. Nutno do-
dat, že zdejší luhy (lužní lesy) a  háje 
(světlé listnaté lesy s  bohatým pod-
rostem) jsou opravdu krásné, vždyť 
představovaly inspiraci pro skladby 
a obrazy nejen samotného Smetany, 
ale i  jeho vnuka Zdeňka Schwarze. 
Pokud by však chtěl Smetana spat-
řit nejkrásnější luhy a háje na našem 
území, musely by jeho kroky vést 
ještě o téměř 300 km dále až na nej-
jižnější místo jižní Moravy k  soutoku 
řek Moravy a Dyje, kde se nachází náš 
největší lužní les. Abychom si mohli 
prohlédnout krásy lužního lesa, ne-
musíme jezdit až k hranicím, protože 
zbytky lužních lesů jsou roztroušeny 
po celé jižní Moravě. Menší lužní les, 

zařazený v roce 1990 mezi přírodní 

rezervace, můžeme dokonce 

najít i v okolí Přibic. S trochou 
nadsázky by se tak dalo říct, že pokud 
by Bedřich Smetana pobýval v Přibi-
cích, mohla být jedna z  jeho symfo-
nických básní inspirovaná přibickými 
luhy a háji, protože by v našem okolí 
našel jak krásný lužní les, tak i kouzel-
ný „hájek“. Samotná přírodní rezerva-
ce s názvem Plačkův les a říčka Šata-

va se nachází v Dyjsko-svratecké nivě 
východně od silnice spojující Vrano-
vice a Ivaň na ploše 113 ha. Na první 
pohled tato krajina téměř nikoho ne-
upoutá: rozblácené cesty od posled-
ního deště v  neprostupném mokřa-
ditém terénu plném komárů. I přesto 

mají lužní lesy své kouzlo, které 

můžeme pozorovat především na 

jaře, kdy komáři ještě nejsou, a ve-

getace začíná rozkvétat. Význam-
nou roli zde hrají řeky a  jejich slepá 
ramena, které společně s  podzemní 
vodou vedou ke vzniku podmáčené 
půdy, která je hlavní podmínkou pro 
vznik lužního lesa. V případě Plačkova 

lesa se jedná o  meandrující rameno 
říčky Šatavy, pramenící u Ivančic, kte-
ré se vlévá do řeky Jihlavy těsně před 
jejím ústím do vodní nádrže Nové 
Mlýny. Lužní lesy byly už v  dávných 
dobách základním stavebním kame-
nem nivní krajiny pokrývající velkou 
většinu plochého území kolem řek 
na jižní Moravě. Celé krajině sloužily 
jako vynikající přírodní nástroj k  re-
gulaci povodní: rostou zde jen pev-

ně kořenící stromy, které odolávají 

náporu vody a ramena zdejších řek 

fungují jako záchytné nádrže pro 

obrovské objemy vody. Lužní lesy 

představují také důležitá hnízdiš-

tě řady druhů ptáků (moudivláček 

lužní, lejsek, orel mořský) a nachází 

se zde vzácné druhy hmyzu a další 

specifi cké druhy rostlin a živočichů, 

z nichž mnohé patří mezi ohrožené 

nebo chráněné. Pak ale do krajiny za-
čal zasahovat člověk, pro kterého se 
lužní lesy staly důležitým zdrojem dře-
va. Těžkou ránu luhům způsobily také 
vodohospodářské úpravy, především 
regulace toků řek. Rychlé odvedení 
vody z  krajiny mělo za následek cel-
kové vysušení krajiny. Lužní lesy tak 
začaly mizet a zanechaly po sobě té-
měř holou krajinu, jak ji známe dnes. 
Až během posledního století dochází 
k regeneraci některých zbytků těchto 
lesů. Do dnešních dnů se v České re-
publice dochovalo přibližně 33  000 
ha lužních lesů.

Marek Lang
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Společenská rubrika za období 21. listopadu 2015 - 20. února 2016

Životní jubilea  

Marie Pávišová 91
František Fröhlich 70
Marie Chromcová 75
František Rujzl 75
Josef Eppinger 70

Narodil se

Tadeáš Líbal

Navždy nás opustili

Miroslav Eff enberger

František Fröhlich

Počet obyvatel Obce Přibice 

k 1. lednu 2016 je 1037.

Plánované akce
5. března Obecní zabíjačka na place

5. března od 20 hodin maškarní ples v  obecním 

hostinci

12. března 9-10 h sběr velkoobjemového odpadu na 

sběrném místě v zahradě domu čp. 53

12. března od 20 hodin posezení s kytarou U Vdolečka

1. dubna Andersenova noc v knihovně

8. dubna od 19 hodin zpívání u cimbálu

9. dubna 9-10 h sběr velkoobjemového odpadu na 

sběrném místě v zahradě domu čp. 53

16. dubna od 9 hodin stárkovský sběr železa

30. dubna Jarní jarmark

30. dubna Pálení čarodějnic

8. května Den matek

14. května 9-10 h sběr velkoobjemového odpadu na 

sběrném místě v zahradě domu čp. 53

21. května od 10 hodin košt vín

29. května Boží tělo u Apoštolky

4. června Den dětí

Inzerce
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