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Slovo starosty
Vážení občané,
máme za sebou podle pamětníků jedno z nejteplejších a nejsušších lét. Sucho
a horko komplikovalo velkou část našich
činností. Naše obec patří k těm nejsušším
a nejteplejším v České republice, a proto
si ji vybral i štáb České televize k natáčení reportáže o nebývalém suchu. Řeka
Jihlava dosáhla historického minima, kdy
například u hřiště bylo odkryto prakticky

NEPRODEJNÉ

celé dno a proud vody, který tekl jen na
malé části koryta, dosahoval sotva výšky 15 cm. V průběhu měsíce července se
naše obec zapojila do velmi efektivního
systému odvozu odpadů. Občané díky získané dotaci obdrželi do svých domácností zdarma popelnice na třídění odpadů.
Během prázdnin se zrealizovala první etapa chodníku na hlavní ulici. Součástí akce
je i úprava dešťové kanalizace a částečné
zatrubnění stávající svodnice dešťových
vod. Toto prostranství výrazně prokouklo.

Na podzim budou volné plochy osety trávou. Dojde i na výsadbu stromů. Čistírna
odpadních vod je po stavební i technologické stránce hotova, a proto byl již zahájen zkušební provoz. V říjnu vybudujeme
ve školní zahradě hřiště v přírodním stylu.
Koncem srpna byla podepsána smlouva
na další dotaci od úřadu práce. Jedná se
o částku přesahující 500 000 Kč. Díky dotaci budou vytvořena tří nová pracovní
místa na veřejně prospěšné práce.
Váš starosta Miroslav Effenberger

Aktuální informace z obecního úřadu
Zahájení pozemkových úprav

Nákup minibagru

Na obecním úřadě byli v prvních srpnových dnech pracovníci pozemkového úřadu a firmy Ekost zpracovávající pozemkové úpravy v naší obci. Toto jednání bylo za účelem zjištění
vlastnických vztahů k pozemkům ke stávajícímu stavu. Každý
vlastník obdržel poštou „Soupis nároků“, který bylo potřeba odsouhlasit. V případech, kdy byly zjištěny nesrovnalosti,
přítomní pracovníci měli zajistit jejich narovnání. Nyní se dokončuje plán společných zařízení (cesty, biokoridory, větrolamy…). Po jejich schválení se budou teprve připravovat nové
mapy s novým číslováním parcel. Dojde tak k úplnému přečíslování všech zemědělských pozemků. Vlastníci o tomto budou písemně informováni a zároveň bude nutno nové
stavy odsouhlasit. Teprve potom bude možno provést na katastru zápis nových parcel. Předpokládaná doba do ukončení pozemkových úprav je 2-3 roky. Až po jejich zápisu bude
možno realizovat společná zařízení – např. cesty s biokoridory
do Ivaně nebo na Višinky, osázet větrolamy směrem na Žabčice a podobně.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo pořídit starší minibagr značky BOBCAT. Tento stroj vyšel na 484 000 Kč. Vidět jej můžete
při kopání chodníku a přilehlé kanalizaci. Jeho hlavní využití bude na budování inženýrských sítí na Svobodném
Hájku. Využijeme tak i zkušeností našich stálých zaměstnanců a zaměstnanců dotovaných z úřadu práce. Díky stavebnímu boomu si stavební firmy účtují za stavební práce výrazně
více, než tomu bylo v předchozím roce. Velkou část prací si
obec vybuduje svépomocí. Dojde tak k velmi výrazné úspoře finančních prostředků oproti projektové ceně a výdaje za
bagřík se velmi rychle vrátí. Po dokončení inženýrských sítí
bude využíván na opravy a budování nových chodníků, prodloužení osvětlení a podobně. Příležitostně jej bude možno
využít pro občany k drobnějším výkopovým pracem, podobně jako traktorovou kontejnerovou přepravu. Pokud by pro
něj někdy v budoucnu nebylo využití, bude možno jej opět
prodat.
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Zkušební provoz ČOV povolen
Jak jsem zmínil v úvodu, čistírna odpadních vod je po stavební i
technologické stránce hotova. Podle smlouvy o dílo měla obec
hotovou stavbu převzít do konce srpna, což se také stalo. Podařilo se v relativně krátkém čase vyřídit spoustu potřebných
dokumentů pro zahájení zkušebního provozu. Ten byl spuštěn už v červenci. Předpokládaná doba zkušebního provozu je
6 měsíců až jjeden rok.

dáme, že do konce října budou připraveny prostory ke zřízení sběrného místa odpadu. Průběžně bude možno na toto
místo odkládat železný šrot, velkoobjemový odpad, elektro
zařízení a pneumatiky. Nebezpečný odpad bude nadále zajišťován mobilním svozem, termín bude operativně sdělen rozhlasem, na webu a SMS zprávami.

Cesta ve Sliníku
Zhruba za měsíc začnou práce na opravě komunikace ve Sliníku. Bude zrekonstruována část od novostaveb na Cigánce
až k hlavní silnici. Dojde k výměně části podkladních vrstev,
vyrovnání a novému asfaltovému povrchu v celé šíři stávající
komunikace. V současné době vyjednává vedení obce s VaK
Břeclav výměnu části starého vodovodního řadu pod novou
komunikací.

Chodníky na hlavní ulici, kanalizace

Bezpečně na kole do Vranovic
Na počátku léta byly dokončeny veškeré práce na cyklostezce
do Vranovic. V červenci proběhla oficiální kolaudace této stavby. Cyklostezka je využívána jak cyklisty, tak in-line bruslaři. Do
naší obce tak začalo jezdit výrazně více cyklistů, kteří mimo jiné
pomáhají plnit naše hospůdky.

Na hlavní ulici pokračují stavební práce na
zatrubnění dešťové kanalizace a buduje se
nový chodník. Tím, že si
chodník realizuje obec
svépomocí díky zaměstnancům dotovaným úřadem práce, je
současná prostavěnost
ke konci srpna pouze
cca 350 000 Kč.

Hřiště z dotace už v říjnu
Ořez akátu u kostela
V létě proběhlo výběrové řízení na vybudování dětského hřiště
v přírodním stylu ve školní zahradě. Nové hřiště zrealizuje do
20. října 2015 firma Hřiště cz s.r.o. Stavební práce vyjdou na
1 194 499 Kč vč. DPH. Obec zaplatí pouze 10 % nákladů, 90%
nákladů pokryje získaná dotace. V rámci této akce bude na hřišti stůl s lavicemi, pítko pro ptáčky, ohniště s lavicemi, houpadla
na pružině (koník, beran, pes). Tunely a iglú z vrbového proutí,
kompost, velký herní prvek dráček s průlezkami a skluzavkou,
vyvýšený záhon na bioprodukci bylinek, geologická sbírka kamenů, zvonkohra, naučné tabule, hmyzoviště a hmyzí hotel,
balanční most, hřbitov odpadků, pískoviště se stínící plachtou
na kůlech, vahadlová houpačka s pružinou, hmatový chodník,
krmítko pro ptáčky, rotační kladina, klády do svahu, pergola
s popínavými rostlinami, kreslící tabule. Dojde i na výsadbu
stromů a keřů.

V srpnu byl proveden odborný zásah na akátu u kostela.
Tento strom je již pokročilého stáří a velká část jeho koruny
výrazně proschla. Některé větve již hrozily zlomením, proto
bylo přikročeno k jeho ošetření. Při ořezu bylo zjištěno, že
v dutině jedné z proschlých větví je dokonce sršní hnízdo.
Proto byli k jeho likvidaci přivoláni i hasiči. Strom už sice není
v dobré kondici, nicméně ještě nějaký rok díky tomuto zásahu
přežije.

Sběrný dvůr
Obec o prázdninách převzala dům č. p. 53 po zemřelém panu
Janíčkovi, který za 1 652 000 Kč koupila od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V současné době se provádí
postupné vyklízení domu, dvora, stodoly a zahrady. Předpoklá-

2

PODZIM 2015

www.pribice.cz

Co se o prázdninách dělo ve škole?
Letos díky většímu počtu zaměstnanců hrazených z dotace od
úřadu práce proběhly ve škole prakticky veškeré práce, aniž by
se vynakládaly výdaje na odborné firmy. V průběhu prázdnin se
takto podařilo vyspravit a vymalovat družinu, schodiště a šatny ZŠ. Byly provedeny nové nátěry zábradlí před školou, nátěr
garážových vrat. Upravily se zahrádky před budovou. Na dvoře
se nalakovaly domečky, altánky a stoly s lavičkami. Provedla se
spousta dalších drobných oprav. Obecní pracovnice navíc pomohly paní školnici s následným úklidem. Ve škole bylo tedy
vše potřebné provedeno za výrazné úspory finančních prostředků školy. Tím pádem ušetřila i obec, která ze svého rozpočtu nemalou částkou na provoz školy přispívá.

Srovnání polní cesty na Ivaň
Vedení obce využilo přítomnost buldozeru na stavbě cyklostezky a nechalo za symbolickou částku cca 3 500 Kč srovnat
nerovnosti na polní cestě na Ivaň. Přáním spousty občanů,
stejně tak i vedení obce, je provedení asfaltového povrchu.
Ten bude možno zrealizovat až po dokončení pozemkových
úprav, protože stávající vlastnické vztahy jsou prakticky neřešitelným problémem. Po pozemkových úpravách dojde k narovnání a rozšíření pozemku pro místní komunikaci. Poté budeme
žádat o prioritní přidělení dotace z ministerstva zemědělství
právě na nový asfaltový povrch v tomto místě.

Koryto řeky pod hřištěm

Kde se vzaly „palmy“ před kostelem
Před kostelem byly před několika desítkami let vysazeny mrazuvzdorné stromové juky. Sazenice přivezl do naší obce přímo
z Itálie pan Enzo Cavallaro. Dlouhé roky rostly prakticky bez
povšimnutí z části zarostlé trávou. Pracovnice z obecního úřadu
celý prostor kolem juk pečlivě vyplely a odborným
řezem upravily do stávající
podoby. K jukám se dosadily levandule a celý záhon
se zamulčoval kačírkem,
díky kterému získal nádech
středomoří. Takto upravený prostor se natolik zalíbil i reportérům z České
televize, že se jeho záběry
dostaly až do celostátních
hlavních zpráv.

Popelnice z dotace jsou rozdány

Úprava ivaňské cesty

Rekordní vedra a sucha
Letošní léto přálo zejména milovníkům vodních radovánek.
Srážky v průběhu celého léta až do 25. srpna prakticky nebyly.
Slunce pálilo více než obvykle a téměř čtyřicetistupňová horka
byla mnohdy nesnesitelná. Podařilo se nám z nejbližší oficiální
meteorologické stanice v Pohořelicích získat přesné informace.
Zažili jsme rekordní počet tropických dnů (den, ve kterém maximální teplota přesáhla 30 stupňů ve stínu). Celkem jich bylo
do 18. srpna neuvěřitelných 33. Z toho dokonce 12 dnů teploty
přesahovaly hranici 35 stupňů. Nejdelším obdobím tropických teplot nad 30 stupňů byl 3. – 15. srpen.
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Obec Přibice díky získané devadesátiprocentní dotaci na změnu
systému odvozu odpadu pořídila nové nádoby na odpad. Výběrové řízení vyhrála firma MEVA-BRNO, s.r.o. s nejnižší nabídkou
1 329 064 Kč vč. DPH. Za tuto částku bylo pořízeno 160 malých
a 200 velkých žlutých popelnic, 160 malých a 180 velkých modrých popelnic, 50 malých a 60 velkých bio popelnic, 4 kontejnery
o objemu 4 000 l na biodpad a 50 kusů kompostérů o objemu
1100 l. Občané popelnice dostali do bezplatné výpůjčky a po
5 letech se stanou jejich vlastnictvím. Obecní úřad má ještě část
nádob v rezervě na rozdání. Po domluvě na obecním úřadě si
je lze vyzvednout. Kompostéry jsou již rozdány všechny. V obci
budou v nejbližších dnech umístěny ještě 4 další velké hnědé kontejnery na odvoz bioodpadu (trávy, větví, listí). Celkově
je v obci výrazně větší kapacita nádob na odvoz všech komodit
odpadu. Nejvýraznější nárůst je u plastů a papíru, a to na desetinásobek dosavadního objemu.
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Porovnání objemu nádob na odvoz odpadů v Přibicích za první a druhé pololetí 2015
Dřívější stav počet ks Objem celkem v m3 Nový stav počet ks Objem celkem v m3
Komunální odpad
Kontejnery 1100 l
66
72,6
10
11
Popelnice 240 l
0
0
230
55,2
Popelnice 120 l
0
0
180
21,6
Celkem objem
72,6
87,8
Plast
Kontejnery 1100 l
7
7,7
10
11
Popelnice 240 l
0
0
200
48
Popelnice 120 l
0
0
160
19,2
Celkem objem
7,7
78,2
Papír
Kontejnery 1100 l
7
7,7
10
11
Popelnice 240 l
0
0
180
43,2
Popelnice 120 l
0
0
160
19,2
Celkem objem
7,7
73,4
Celkem za komunál, plast a papír
88
239,4
Bioodpad
Kontejnery 4m3
4
18
8
36
Popelnice 240 l
0
0
60
14,4
Popelnice 120 l
0
0
50
6
Kompostery 1050
200
210
250
262,5
Celkem objem
228
318,9
Druh odpadu

Jihomoravský kraj připravuje projekt na „kotlíkové dotace“
Jihomoravský kraj v současné chvíli připravuje v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu
Životní prostředí projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem
bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů
na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018
kraj předpokládá výměnu min. 900 stávajících kotlů. Podpora
na kotlíkové dotace bude občanům Jihomoravského kraje plynout prostřednictvím výzev, které po schválení krajského projektu bude vyhlašovat Jihomoravský kraj jako příjemce dotace.
Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy pro obyvatele Jihomoravského kraje je v prvním čtvrtletí příštího roku, přičemž
výše podpory se bude pohybovat mezi 70–85 %.
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze
v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná
paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo kde došlo ke snížení
energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti
budovy „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno
v programu Nová zelená úsporám.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:
• kotel na pevná paliva,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo
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přípravu TV,
„mikro“ energetická opatření.

„Mikro“ energetická opatření:
- zateplení střechy nebo půdních prostor
- zateplení stropu, sklepních prostor nebo podlahy
- dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
- oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
- oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního
(např. zádveří)
- dílčí výměna oken
- výměna vstupních a balkonových dveří
- instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů
vstupních dveří
- výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací
Předpokládaný harmonogram:
Leden – březen 2016: vyhlášení výzvy pro fyzické osoby – konečné uživatele ze strany Jihomoravského kraje.
Kontakty pro případné dotazy:
Ing. Jiří Michna, email: michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz
Bc. Skácelová Jana, email: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Rosypalová Tereza, email: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Gelová Anna, email: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz
Miroslav Effenberger, starosta obce
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Co to je a jak vlastně to ISNO funguje?
Systém má za cíl, aby bylo třídění spravedlivé, výhodné a pohodlné. Ten kdo
netřídí, nemá slevu, ten kdo třídí, tak má
na slevu nárok právě podle toho, jak třídí. Sleva může být udělena až do výše
70% ze stanoveného poplatku, a to je
tedy výhodné. Pohodlnost systému spočívá v tom, že domácnosti, respektive
stanoviště, mají možnost obdržet zdarma vlastní nádoby na tříděný odpadbuďto pytle nebo popelnice. Tyto nádoby jsou označeny jedinečnými identifikátory- v případě pytlů nálepka s čárovým
kódem, v případě popelnic na tříděný
odpad čipy a u směsného odpadu jsou
popelnice označeny čárovými kódy. Na
základě evidence čipu, velikosti nádoby a jejího umístění na stanovišti jsme
schopni vysledovat jednotlivé výsypy
dané komodity.
Čtvrtletně jsou udělovány tři dílčí bonusy:
Bonus za třídění – odpad, který produkujeme, se snažíme maximálně vytřídit.
Úroveň třídění je vypočtena z poměru
směsného odpadu k množství vytříděného odpadu. Bioodpad se do systému nezahrnuje, neboť tento druh odpadu nemusí vždy nutně končit v hnědých nádobách. V případě, že se bioodpad třídí ať
už do hnědých popelnic nebo kompostuje, významně klesá množství směsného komunálního odpadu, čímž lze docílit
vyšší úrovně třídění, a tím i vyšší slevy.
Bonus za snižování produkce odpadu
– úkolem systému je nejen motivovat
občany k lepšímu třídění, ale také k předcházení vzniku odpadu. Například nekupovat balené vody, zbytečně nepoužívat
jednorázové tašky atd. Nejde tedy o to,
mít toho v popelnicích co nejvíce.
Bonus za efektivní využívání nádob
- nejčastějším důvodem malé nebo
žádné odměny občanů je přistavování
poloprázdných nádob na odpad. Každá
popelnice má určitý objem, který je neměnný- malá popelnice 120 l, velká 240 l.
Efektivnost využití nádob spočívá v tom,
že popelnice přistavujeme k výsypu, až
jsou opravdu plné-nikoliv poloprázdné.
Za každý výsyp nádoby se totiž platí a je
neefektivní svážet deset napůl plných
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popelnic, místo 5 plných. V souvislosti
s tímto dochází také k tomu, že uživatelé nemají žádnou slevu - přistavováním
poloprázdných popelnic narůstá obsloužený objem nádob přepočtený na účastníka systému naprosto zbytečně. Proto
tedy neplaťme za vzduch a k vývozu
přistavujme pouze plné popelnice. Pokud jsou umístěny trvale na dostupném
místě, je možné je zamknout (až je budeme chtít vysypat tak samozřejmě v den
svozu odemknout) nebo na ně umístit
ceduli s nápisem „nesypat, nesvážet“
a podobně. Zamknutím svých nádob na
odpad lze také předejít neoprávněnému
ukládání odpadu cizími lidmi – což uživatelům opět ovlivňuje slevu, narůstá objem obsloužených nádob cizím přičiněním. Vzhledem ke stížnostem na vysypané nebo naopak nevysypané nádoby na
odpad uvádíme tyto možnosti označení
a necháváme tak výsypy na vůli občanů.
Nutností pro správný výpočet slevy
na konkrétním stanovišti je správně
vyplněná inventura stanoviště a registrační formulář. (Oba formuláře jsou na
www.pribice.cz v oddíle odpady.) Výsledná produkce odpadu v nádobách na stanovišti je totiž rozpočítávána mezi počet
osob, který je v inventuře stanoviště uveden. Má-li například stanoviště 20 lidí,
několik nádob na odpad a v inventuře
stanoviště jsou uvedeni čtyři účastníci,
bude produkce rozpočtena na 4 lidi- to
znamená, že produkce odpadu bude na
osobu zbytečně vysoká. Uživatelé systému ISNO mají možnost nahlížet do
svých účtů celý rok a překontrolovat si
je. Pokud někdo ztratil přihlašovací údaje, není žádný problém je obnovit. Pokud uživatelé nemají přístup k internetu,
v kanceláři STKO, přes e-mail či telefon
rádi zodpovíme všechny dotazy. Bonusy
jsou načítány, dle úrovně třídění a objemu obsloužených nádob na účastníka
systému, každé čtvrtletí.
Registraci můžete provést na e-mailu
isno@stko.cz, na tel. čísle 736516020,
osobně v kanceláři STKO ul. Brněnská 65,
Mikulov nebo 9. 9. 2015 od 10.00 do
17.00 hodin na Obecním úřadě v Přibicích. S sebou si přineste číslo čárového
kódu popelnice na směsný odpad a číslo

čipu popelnic na odpad tříděný. V případě pytlů na tříděný odpad stačí opsat ze
štítku číslo IDS. V tomto termínu mohou
na obecní úřad přijít uzavřít smlouvy
o odvozu odpadů také podnikatelé.
Dále prosíme občany, aby své popelnice přistavovali den před svozem nebo
v daný den brzy ráno. Stále dostáváme
od posádek hlášení, že občané vytahují
své popelnice až po projetí popelářského vozu a nutí je, aby se vrátili. Takto to
bohužel nefunguje a nelze jednu obec
objíždět vícekrát. Nesetkáváme se s tím,
že by byly popelnice před domy ve větším množství kradeny. Proto prosíme, napomozte hladkému a rychlému průběhu
svozu přistavením popelnic včas.

Základní informace o ISNO
Jak získat slevu na poplatku:
1. Domácnost provede inventuru
stanoviště – pro udělení slevy je třeba znát prvotní toky odpadů, tj. kdo
kam třídí svůj odpad. Na čipu popř.
na čárovém kódu, kterým je označena každá nádoba, je uveden unikátní
identifikační kód. Tento kód je třeba
opsat z každé nádoby, kterou domácnost používá, a odeslat prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz/
stko/obec sekce „Inventura stanoviště“ nebo přinést opsané na papírku
do STKO, popř. na místní Obecní úřad
v tomto rozsahu: velikost a typ (kovová, plastová) popelnice, druh
odpadu pro který je určena, číslo
čipu (papír, plast), číslo čárového
kódu (směsný odpad). U nádob je
potřeba zadat jejich užívání – soukromé, společné, veřejné. Nádoby na
BIO odpad se do inventury neuvádějí.
Dále je třeba dodat informace o osobách, které do uvedených nádob třídí
odpady.
Inventura stanoviště, má za cíl předejít
nepříjemným překvapením typu, třídím
plast, papír a nic se mi nepřipisuje nebo
naopak připisuje se mi více odpadu, než
skutečně vytřídím. Občas se stane, že se
občané přestěhují a vezmou si s sebou
i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí
svozové společnosti, tudíž popelnice
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jsou stále evidované na původní adrese,
kde už bydlí třeba někdo jiný.
2. Domácnost vyplní a odešle registrační formulář – registraci je možné
provést opět na webu www.mojeodpadky.cz/stko/obec sekce „Registrační formulář“ nebo osobně na STKO.
Nezapomeňte uvést způsoby, jakými
snižujete produkci odpadů. Na webu
www.mojeodpadky.cz/stko/obec
v sekci „Články, dokumenty…“ najdete seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů.
Registrační formulář má dvojí význam:
1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet slevy na poplatku.
2. Slouží jako ochrana proti občanům,
kteří by se snažili systém přechytračit.
V případě prvotní registrace do
systému stačí poradci ISNO nebo na
místním OÚ sdělit svůj e-mail a budou Vám doručeny přihlašovací údaje. Následně lze provést výše uvedenou inventuru stanoviště a vyplnění
formuláře.
Sleva na poplatku
1. Sleva na poplatku může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku.
2. Sleva na poplatku se poníží procenty,
kterými byl ponížen stanovený poplatek uplatněním jiné slevy (např.
uplatněním slevy pro důchodce atp.).
3. Sleva na poplatku je udělována za
třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a za snižování
produkce odpadů.
4. Sleva na poplatku je součtem tří bonusů, které budou připisovány na
účet domácnosti vždy po uzavření
čtvrtletí. Čtvrtletí je uzavřeno přijetím
všech podkladů pro fakturaci za služby v odpadovém hospodářství.
5. Sleva na poplatku se uplatňuje při
platbě poplatku na další rok – poplatek např. na rok 2015 je ponížen slevou, která byla připsána na odpadový
účet stanoviště v roce 2014.
6. Výpočet slevy na poplatku je prováděn na základě tří hodnotících kritérií
ISNO.
Hodnotící kritéria ISNO
1. Druhy tříděných odpadů a způsoby
snižování produkce odpadů uve-
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dené v registračním formuláři (čím
více se sníží produkce odpadů a čím
více druhů odpadů se třídí, tím lépe)
Registrační formulář nám poskytuje
důležité informace, na jejichž základě jsme v součinnosti s obslouženým
objemem nádob a poměrem objemů
obsloužených nádob různých komodit
schopni posoudit, zda je s odpadem
nakládáno správně.
2. Poměr objemů obsloužených nádob se směsným odpadem, s plastem a s papírem.
3. Celkový objem (V) obsloužených
nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů
všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena stanoviště za rok)
Neekologické nakládání s odpadem
(např. pálení, vožení do lesa atd.) se
v rámci ISNO nevyplácí. Základem
ISNO je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který je prodán jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese
nemá v rámci ISNO žádný význam.
Stejně tak se v rámci ISNO nevyplácí
vozit tříděný odpad z práce nebo ze
sběrných míst. ISNO je nastaveno na
průměrnou produkci odpadu, tudíž
se pro získání maximální možné slevy stačí jen řídit doporučením ISNO.
Není třeba dělat nic navíc.
Doporučení ISNO
1. Domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá jednu kvalitnější
nákupní tašku; nekupuje neochucené
balené vody; neodebírá letáky, které,
aniž by se četly, skončí v nádobě na
papír. Snižování produkce odpadů je
nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s odpady
– odpad, který nevznikne, není třeba
recyklovat popř. likvidovat…
2. Domácnost efektivně využívá objem nádob – přistavuje k výsypu
pouze plné nádoby; zmenšuje objem
odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot atd.
Svoz odpadů tvoří podstatnou část
ceny, kterou si svozová firma za svoje
služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví
je možné svézt z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 nádob
(sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se

platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?
3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit
- nevyhazuje do popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné
elektrozařízení, textil, jedlý olej a tuk,
nebezpečný odpad a suť.
U směsného odpadu se krom svozu
platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje
co nejméně. Směsný odpad běžně
obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, jako je plast, papír, bio
atd., které se dají pohodlně vytřídit.
Za vytříděný odpad se likvidace neplatí – vytříděný odpad se prodává
jako druhotná surovina, která se po
recyklaci znovu využije.

Návod jak efektivně třídit odpady
PLAST
1. Domácnosti, které mají žluté nádoby,
třídí plast do těchto nádob.
2. Do žluté nádoby třiďte veškeré plasty
– např. plastové obaly od těstovin, od
bonbónů, lahev od jaru, od šamponu,
přepravní folie od PET lahví, sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu
(nemusí být vymyté, není to ekologické, stačí, když budou důkladně vyškrabané) a další jiné plasty.
Společně s plasty můžete dávat také
krabice od džusu nebo od mléka
(TetraPak) - prosíme nechte zbylé
tekutiny z krabic vykapat a krabice
sešlápněte. Krabice od džusu nebo
od mléka jsou specifický obal, který je
vhodné třídit spíše do plastu než do
papíru – na třídící lince jsou dotříděny
dle potřeby.
Do tříděného plastu nepatří: plastové
obaly od chemikálií, od nebezpečných látek a se zbytky potravin; novodurové trubky a podlahové krytiny
– patří na sběrné středisko.
Větší plasty jako např. bedna na hrozny, které se nevejdou do žluté nádoby,
postavte vedle žluté nádoby. Polystyren, je-li to možné, svažte do balíku
a postavte vedle žluté nádoby- rozlámaný polystyren dejte do žluté nádoby
k ostatním plastům. Polystyren nic neváží, ale zabírá spoustu místa – v nádobě na plast popř. v pytli zkresluje výpočet slevy na poplatku.

PODZIM 2015

www.pribice.cz
3. Žlutou nádobu s plasty přistavujte
k výsypu až už je plná. Není třeba do
nádoby plast rvát silou, stačí jednotlivé plasty sešlápnout – především PET
lahve a krabice od mléka a od džusu!
PAPÍR
1. Domácnosti, které mají modré nádoby, třídí papír do těchto nádob.
2. Do modré nádoby – např. obaly od
mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice
od bot, sešity, časopisy, noviny, letáky
atp.
Do tříděného papíru nepatří: mokrý papír (může přijít do kompostu), mastný
nebo jinak znečištěný papír – patří do
popelnice se směsným odpadem.
Větší papírové krabice, které se nevejdou
do modré nádoby, rozlepte a svažte do
balíku a postavte vedle modré nádoby.
Nerozlepené krabice nebudou sváženy!
3. Modrou nádobu s papírem přistavujte k výsypu až už je plná. Není třeba
do nádoby papír rvát silou, stačí rozlepovat krabice a krabičky!
BIOODPAD
1. Bioodpad je možné třídit do hnědých
nádob, zkrmovat zvířatům, vyhazovat na hnojiště nebo kompostovat.
V rámci výpočtu snížení poplatku za
odpady je jedno, který způsob zvolíte. Důležité je, aby bioodpad nekončil
v nádobě se směsným odpadem (ta
může následně zapáchat!!!).
2. Do hnědé nádoby popř. do kompostu
můžete dávat – zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu a čaje, zbytky
pečiva, zvadlé květiny, zeminu z kvě-

tináčů, zbytky vařených jídel (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky,…), posečenou trávu, větvičky, listí, plevele,
piliny, hobliny, kůru, popel ze dřeva,
podestýlku a trus býložravých mazlíčků, papírové kapesníky, ubrousky...
Do hnědé nádoby popř. do kompostu
rozhodně nedávejte – jiný odpad jako
je plast, sklo, kovy, textil, atd., léky,
barvy, postřiky, stavební suť, živočišné zbytky (maso, kůže), skořápky od
vajec, podestýlku a trus masožravých
domácích mazlíčků.
KOVOVÉ OBALY
1. Plechovky, konzervy a prázdné spreje
můžete vyhodit do nádoby se směsným odpadem. Směsný odpad končí
jako palivo v brněnské spalovně, kde
se kovy z popele vytřídí pomocí magnetického separátoru. Pokud máte
plechovek větší množství, raději je
(z důvodu výpočtu slevy na poplatku)
odneste do výkupny druhotných surovin nebo na sběrné středisko.
2. Plechovky od barev a od oleje jsou
nebezpečný odpad a patří samostatně na sběrné středisko.
SKLO
1. Odkládejte do kontejnerů umístěných po obci. Bílý kontejner – čiré
skleněné obaly; zelený kontejner
– barevné sklo a tabulové čiré sklo.
Pokud si nejste jisti, zda sklo vyhodit
do bílého či do zeleného kontejneru,
volte zelený kontejner.
2. Do tříděného skla nepatří drátěné
sklo, autosklo, zrcadla a porcelán –
patří na sběrné středisko.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
1. Veškeré kompletní elektrozařízení od
mobilního telefonu až po mrazák patří na sběrné středisko.
2. Drobné elektrozařízení jako např.
myš, kalkulačka, budík, rádio, fotoaparát, telefon, kamera, videohry,
ruční ovladače videoher, set-top-box,
holicí strojek, fén, žehlička, toustovač,
rychlovarná konvice, vrtačka, pájka
atd. můžete odkládat do vyhrazených
kontejnerů.
3. Elektrozařízení musejí být kompletní!
Kompletní znamená, že elektrozařízení obsahuje všechny původní pohromadě držící komponenty.
JEDLÝ OLEJ A TUK
1. Jedlý olej a tuk sbírejte do PET lahví
o minimálním objemu 2 litry (čím větší objem, tím lépe).
2. Dobře uzavřená PET lahev s jedlým
olejem a tukem patří na sběrné středisko.
TEXTIL
1. Textil a párovou obuv je možné třídit dohromady do průhledných igelitových pytlů (k dostání zdarma na
sběrném středisku STKO). Plné pytle
dobře zavažte a postavte v den svozu
papíru vedle modré nádoby. Dále je
možné jej umisťovat do bílých kontejnerů na textil dle návodu.
2. Textil může být potrhaný.
3. Textil musí být čistý (nemusí být čerstvě vypraný) - nesmí být znehodnocený například od oleje, od barvy atd.
Tým popelářů STKO, spol. s r.o.

Přehled usnesení ze 7. a 8. zastupitelstva obce Přibice
80/7/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program
jednání zastupitelstva.
81/7/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou
7. zasedání zastupitelstva obce Přibice Renatu Valáškovou
a ověřovateli zápisu Bc. J. Netolického a P. Kuchyňku.
82/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet
obce Přibice za rok 2014, vyjadřuje souhlas s výhradami, na základě nichž přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o přezkoumání hospodaření. Obec Přibice přijímá systémové nápravné opatření spočívající ve vyhotove-
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ní inventurních soupisů k účtům č. 403, 311, 315, 192,
194 k datu 31. 12. 2015 se všemi zákonnými náležitostmi
a to v termínu do 10. 2. 2016.
83/7/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výběrového řízení na pořízení nádob na odpady a schvaluje smlouvu s vybraným dodavatelem MEVA-BRNO, s.ro.
za cenu 1 098 400 Kč bez DPH.
84/7/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek
výběrového řízení na svoz odpadu a schvaluje smlouvu s vybraným dodavatelem STKO, spol. s r.o. za cenu
477 Kč bez DPH na občana a rok.
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85/7/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí se zřízením
ordinace lékařů v budově staré školy č. p. 43.
86/7/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu č. j. UZSVM/BVV/4483/2015-BBVM na nákup nemovitostí v k. ú. Přibice - pozemek p. č. st. 3, jehož součástí je
stavba RD č. p. 53, pozemek st. 224/1, jehož součástí je
zemědělská stavba (stodola), pozemek p. č. 1540 a pozemek p. č. 2835 za cenu 1 652 000 Kč.
87/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
88/7/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
89/8/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program
dnešního jednání zastupitelstva.
90/8/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr.
Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Bc. Jiřího Netolického a Petra Kuchyňku.
91/8/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o úvěru č. 11208/14/LCD ze dne 8. 8. 2014 s ČS a.s..“

92/8/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek
výběrového řízení „Nákup bagru“ a schvaluje uzavření
kupní smlouvy s dodavatelem v souladu s výsledkem
výběrového řízení ze dne 20. 7. 2015.
93/8/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Čistá Jihlava za
rok 2014 a Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Cyklistická stezka Brno Vídeň za rok 2014.
94/8/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu
č. 1030022876/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
95/8/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu
č. 1030021984/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
96/8/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek
výběrového řízení na dětské hřiště v přírodním stylu ve
školní zahradě a schvaluje uzavřít smlouvu s vybraným
dodavatelem.
97/8/2015 - Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2015.

Zpráva o základní a mateřské škole
Už je to zase tady! Co? No přece nový školní rok.
Dne 1. září byl zahájen školní rok 2015/2016 slavnostním
shromážděním žáků a jejich rodičů, učitelského sboru a vedení obce.
Než k tomu došlo, bylo třeba udělat hodně práce. Především
velký úklid, vymalování prostor a nejnutnější opravy. O to vše
se postarali správní zaměstnanci školy. Poděkování patří i panu
starostovi a všem zaměstnancům obce, kteří se podíleli na
úpravách ve škole. Hlavní dík patří paní Schimmerlové, která na
vše dohlížela.
Došlo i k malým změnám v kolektivu zaměstnanců školy.
Do školní kuchyně nám nastoupila nová mladá síla, v učitelském sboru došlo k posílení MŠ novou paní učitelkou.

Krátkodobý intenzivní kurz v Londýně
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V současné době má základní škola 56 dětí a mateřská škola 44 dětí. Do letošní první třídy nastoupilo deset žáků.
Během minulého školního roku se nám podařily 2 projekty
financované z EU. Během měsíce srpna byly naše tři učitelky
na zahraničním jazykovém kurzu pro učitele v Londýně. Šlo
o krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí, který trval 14 dnů,
vše bylo hrazeno z EU. V měsíci říjnu proběhne zahraniční jazykový kurz i pro žáky naší školy, také v Londýně, jde o pobyt v zahraničí minimálně 6 kalendářních dní. Žáci budou absolvovat
výuku nejméně 9 vyučovacích hodin a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Jde o 20 žáků naší školy. Na
začátku září budou informováni rodiče těchto žáků, děti budou
potřebovat vlastní pas, jde o žáky 3. až 5. ročníku.

Krátkodobý intenzivní kurz v Londýně
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Dále jsme získali z EU 113 512 Kč na nákup knih, kde jde
o zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti na naší škole.
Na škole budou provozovány zájmové kroužky a činnosti, a to
keramika, florbal, divadelní kroužek, sportovní kroužek, hra na
flétnu, dyslektické kroužky, zumba a bojové sporty.
Nadále bude probíhat spolupráce s Domáčkem Pohořelice.
Poslední akcí s touto organizací byl vodácký kurz pro žáky 3. až
5. ročníku. Sjížděli jsme v červnu řeku Jihlavu, vyjížděli jsme
z Dolních Kounic a přistáli jsme v Přibicích. Šlo o dvoudenní
plavbu. Celý kurz byl pro děti zdarma, jak vodácké vybavení,
zkušení instruktoři, převoz bagáže, tak i celodenní stravování.
Instruktoři naučili žáky ovládat kánoi, dohlíželi na bezpečnost
v průběhu plavby, hlavně při sjíždění jezu a v neposlední řadě
měli připraveno mnoho her ve vodě i na souši.
Velmi pěkná akce byl i sportovní den v červnu ve spolupráci
se školou Ivaň, hladký průběh akce zajistily učitelky ZŠ, hlavní
vítěz celého klání byl žák 3. ročníku Zdeněk Venka.
Žák 5. ročníku ZŠ Daniel Stanislav Friedrich se stal nejlepším matematikem Jihomoravského kraje v testování SCIO.
Velmi gratulujeme!!!!! Jde o dobrou vizitku naší školy.
I MŠ nezahálela a její poslední akce v měsíci červnu byla velmi
zdařilá. Šlo o rozloučení s předškoláky. S těmito dětmi paní
učitelky strávily velice tvořivý rok, rok plný her, radosti a přátelství. Děti si připravily pěkný program písniček, básní i tanečků.

Pasování předškoláků na prvňáčky

Zatím se toho ve škole moc neděje, neboť práce se teprve rozjíždí, ale už od druhého dne se žáci učí podle platného rozvrhu
hodin. Aby byli i rodiče žáků plně informováni o dění ve škole,
vydá i letos v září ředitelství školy informační bulletin.
Na konec zprávy o škole jsem si nechala přání, aby se všem
dětem ve škole i školce líbilo, aby jim šlo učení a hlavně, aby
byli zdraví, spokojení a pro prvňáčky aby poslední den školního
roku byl pro ně tak krásný, jako ten první, kdy překročili práh
přibické školy.
Všem zaměstnancům školy přeji vzájemnou pohodu a dobrý
kolektiv.

Rozlučková akce 4. a 5. třídy

Rozlučková akce 4. a 5. třídy

Rozlučková akce 4. a 5. třídy
Loučení s předškoláky

ČÍSLO 12
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Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Vážení občané,
dovoluji si Vás informovat, že ordinace praktického lékaře pro dospělé, umístěná v nově
zrekonstruovaném zdravotním středisku
ulice Nádražní 195 v Hrušovanech u Brna,
nadále přijímá nové klienty.
Ve spolupráci s vedením obce Přibice
připravujeme zřízení ordinace s ordinačními hodinami 2x týdně přímo
v Přibicích.

Provádíme:
• 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.

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

Knihobraní a Family Point
V průběhu měsíce září jsou v knihovně k dispozici k rozebrání vyřazené knihy různých žánrů. Jedná se spíše o starší tituly. Přijďte si vybrat.
Knihovna usiluje o dotaci na zřízení Family Pointu, což je vybudování zázemí pro matky s malými dětmi. Dotace je určena na
zakoupení křesla, přebalovacího pultu, mikrovlnné trouby, sestavy polic, hracího koberce a didaktických hraček. Poskytuje
ji Jihomoravský kraj, a to v plné výši. Budeme jednou z mála
knihoven v kraji, která tuto službu poskytuje. V našem regionu
má Family Point pouze knihovna Mikulov.

Nové knihy
Děti: Kos je bos, O kouzelné skříňce, O malém tučňákovi a jiné
pohádky, Abraka babra, Sedmero krkavců.
Mládež: Série knih Agáta a doktor Lupa, série knih Alice a...,
Tajemná země Rondo, Zločinecká akademie.
Dospělí: Horká půda, Pod sněhem, Posedlost, Unesená, Katedrála moře, Pan klarinet, Ocas draka, Táňa Keleová - Máma pro
Veroniku, Jo Nesbo - Krev na sněhu.
Eva Hájková, knihovnice

Ze života farnosti
Poslední červnový den poděkoval slavnostní mší svatou přibický pan farář Jaroslav Svoboda za 25 let kněžství. Mše
byla sloužena v pohořelickém kostele.
Mnozí věřící posléze přijali pozvání na
pohoštění v prostorách fary.

Primice otce Jaroslava Svobody v roce 1990
Primice otce Jaroslava Svobody v roce 1990
Poděkování za 25 let kněžství
František Veleba ml. získal z kroniky obce
Rokytnice nad Rokytnou několik zajímavých informací:
Jaroslav Svoboda se narodil 22. prosince 1962. Vyučil se spojovým mechanikem, 4 roky v tomto oboru i pracoval.
V roce 1985 započal studium teologie a
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v roce 1990 byl vysvěcen na kněze. Působil ve farnostech Nové Město na Moravě (14 měsíců), Hustopeče (12 měsíců), Břeclav (10 měsíců), Drnholec (5 let)
a 14 let ve farnosti Brtnice (kde začínal
a končil poutní bohoslužbou v Uhřínovicích). Dne 1. srpna 2012 byl jmenován
děkanem mikulovským.
Primice pana faráře Svobody se uskutečnila 7. července 1990 v rodné obci
Rokytnice nad Rokytnou u Třebíče. Konala se na hřišti za hojné účasti nejen
místních obyvatel. Počet věřících se odhadoval na 6 tisíc. Primici předcházely
velké přípravy, které si vyžádaly mnoho
hodin práce obětavých lidí. Ženy se zabývaly zejména přípravou občerstvení
a pečením. Po prvních dvou dnech byla
spotřeba mouky 60 kg a 28 kg másla.

Bylo napečeno 60 druhů suchého cukroví, asi 100 dortů, rolády, řezy a mnoho krabic koláčů. Pečení zaštitovala
obyvatelka obce Jarmila Příhodová.
Pravidelně peklo 10 až 22 žen po dobu
asi 14 ti dnů. Hostina byla uspořádaná
v kulturním sále zemědělského družstva.

Nedávno se v prostorách Apoštolky sloužily dvě slavné mše svaté. Dne 7. června
2015 se konalo „Boží Tělo“ s následným
průvodem do kostela. V neděli 12. července dopoledne jsme zde u příležitosti
Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje prožili již v pořadí třetí děkanátní pouť. Ta
se těšila velkého zájmu veřejnosti.
Ivana Malinovská

Boží Tělo

Děkanátní pouť

Děkanátní pouť

Rybářské závody ovlivnilo počasí
Na počátku prázdnin se pro děti uskutečnily rybářské závody. Připraveny byly různé soutěže
a táborák. Kvůli extrémně horkému počasí s teplotami těsně pod hranicí čtyřicítky byla účast
slabší. Večerní táborák byl z důvodu nařízení
hejtmana o zákazu rozdělávání ohňů nakonec
zrušen. I přes nepřízeň počasí ryby docela dobře
braly. O občerstvení formou grilovaných pstruhů
se postaral šéfkuchař Nekola. Všechny přítomné
potěšila paní Pospíšilová, když dorazila i se zmrzlinovým strojem a na místě točila zmrzlinu.
Nejvíce ryb – celkem16 - chytil Davídek Strouhal.
Dobrých výsledků dosáhli i Denis a Petr Kuchyňkovi a Anetka z Ostravy. Vyhodnoceni byli také
vítězové za největší rybu, první rybu a poslední
rybu. Zajímavostí bylo, že několik minut po
ukončení závodu chytil Denis Kuchyňka metrového sumce. Děti byly oceněny diplomy a cenami.
Miroslav Effenberger

ČÍSLO 12

11

PŘIBICKÝZPRAVODAJ

Herní rozpisy fotbalových týmů hrajících pod TJ Sokol Přibice
Datum
5.9. - 13:00
13.9. - 10:00
19.9. – 13:00
27.9. – 10:15
3.10. – 13:00
10.10. – 13:00
17.10. – 13:00

Přípravka-Vranovice/Přibice
Vranovice-Popice
Vrbice-Vranovice
Vranovice-Nikolčice
Březí-Vranovice
Vranovice-Novosedly
Hustopeče-Vranovice
Vranovice-V.Pavlovice

SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO

Datum
6.9. – 14:15
13.9 - 10:00
20.9. – 13:45
27.9. – 13:00
4.10. – 13:15
11.10. – 10:00
18.10. – 12:45
25.10. – 12:15

Žáci-Přibice/Vranovice
Přibice - Pouzdřany
Uherčice-Přibice
Přibice-Ivaň
Nikolčice-Přibice
Přibice-Krumvíř
Klobouky-Přibice
Přibice-Nosislav
Vrbice-Přibice

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Datum
6.9 - 10:00
13.9 - 16:00
20.9 - 10:00
27.9 - 10:00
4.10 - 10:00
10.10 - 15:00
18.10 - 10:00

MUŽI B
Přibice - Pohořelice B
Bavory - Přibice
Přibice - D. Dunajovice
Cvrčovice - Přibice
Přibice - Drnholec B
Březí B - Přibice
Přibice - Pasohlávky

NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE

Datum
6.9 - 16:30
13.9 - 10:30
20.9 - 16:00
27.9 - 16:00
4.10 - 15:30
11.10 - 12:45
18.10 - 15:00
25.10 - 14:30
1.11 - 14:00
8.11 - 14:00
15.11 - 13:30

MUŽI A
Přibice - Valtice
Novosedly B - Přibice
Přibice - V.Bílovice
V.Němčice - Přibice
Přibice - Moravská N.V.
Šitbořice - Přibice
Přibice - Březí
Zaječí - Přibice
Přibice - Hustopeče
Ch.n. Ves - Přibice
Hrušky - Přibice

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Přípravka bude hrát své zápasy na hřišti Vranovic.
Všem družstvům přejeme co nejlepší umístění v podzimní části soutěže.

Výbor Sokolu Přibice

Lunoc neměla chybu
Letní hudební festival přibického Aquabaru Lunoc se konal
v celkem netradiční den – v úterý (4. srpna). Významná část
návštěvníků šla druhý den do práce, ale to nebyl důvod si nechat kulturní záležitost ujít. Použiji slova Jiřího Kučerovského,
frontmana kapely Animé: „Toto místo je mimořádné, stejně
jako vy jste mimořádní a my taky.“ Atmosféra kolem Aquabaru byla opravdu trochu magická. Kolem pobíhalo i nemálo
nadšených dětí.
Jako první vystoupila se svou kapelou hvězda superstar 2013
Sabina Křováková, dívka jejíž hlas se rozhodně nedá přeslechnout, obzvlášť když začne zpívat. Pak následovali Bros ’n’ Beasts.
Třetí v pořadí – Animé – patří k srdcařům a jsou již tradicí. Jiří
Kučerovský je mimo jiné kytaristou v kapele Tomáše Kluse.
A konečně LUNO. Zpěvačku Emu si mnozí pamatují ještě
z předchozí kapely Khoiba. A LUNO nezklamalo. Většina přítomných byla na nohou a zasněně plula nocí společně s jejím
sametovým hlasem. Zajímavý hudební zážitek přišel i s poslední kapelou Those Goodamn Hippies (UK). Na tu se zkrátka
vyplatilo počkat. Asi nebudu jediná, kdo je druhý den vyhledával na YouTube.
V mezičase se děti vytratily do postýlek a všichni ostatní si vychutnávali hudební, horký letní večer.
Ivana Malinovská
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Hody dopadly na jedničku
Tradiční krojované hody se uskutečnily v sobotu 27. června
a v neděli 28. června. Počasí až na malou přeháňku docela
přálo a účast byla hojná. Hody byly zahájeny zvaním po vesnici s kapelou. Sobotní večer byl plný pravé krojované zábavy,
zahájen byl již tradičně slavnostním nástupem krojovaných
dětí a stárků. Letos poprvé jsme uskutečnili růžové sólo. Každý pár na place obdržel krásnou červenou růži. Naše půlnoční
stárkovské překvapení i podle ohlasů nemělo chybu.
Hodová neděle začala mší svatou v kostele. Odpoledne propukla hodová zábava, avšak dříve než v minulých letech a částečně s odlišným programem. Vystoupily postupně krojované
děti z místní školy, dětská cimbálová kapela Šatava a svou absolutní premiéru měl mužácký soubor Přibičané. Večer hráli
po oba dny Ištvánci ze Šardic. Díky hojné účasti se vydělalo.
Z výtěžku jsme uspořádali tradiční stárkovskou bečku,
deseti tisíci jsme přispěli obecnímu úřadu na nákup nových lavic a čtyři tisíce byly věnovány na úpravu prostranství za hřištěm.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na uspořádání letošních hodů a pomohli
tak k ještě větší oblíbenosti přibických hodů v širokém okolí.
Simona Strouhalová, Dan Nguyen
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Babské hody IV.
Jak začít? Tentokrát malinko od konce…
DĚKUJEME!!! Děkujeme, že jste se v tak
hojném počtu přišli pobavit s námi! Děkujeme všem za pomoc při přípravách hodů!
Děkujeme Přibičanům! Děkujeme našim
sponzorům za dary!
Vážení a milí, tak letos to byly už čtvrté babské hody… Ke „zdravému jádru“ se přidaly i další baby a celkem nás bylo 14 párů. Nejdříve opět probíhaly „ruční“ přípravy – růžičky, fáborky, ruličkování
tomboly – a potom už jsme se „potily“ na place a vymýšlely půlnoční překvapení . A jako finální kousek byla výroba naší Májky.
V pátek jsme nazdobily plac a naposledy nacvičily pochod a půlnoční překvapení. V sobotu jsme se sešly na place – tolik krojovaných – to byla radost pohledět a čekaly jsme na příjezd naší
oblíbené DH Pivoňka. Odpochodovaly jsme nástup poprvé s nimi,
a potom jsme se všichni společně vydali na obchůzku vesnice. Při
zvaní nám sluníčko dalo trochu zabrat, ale pravidelně jsme doplňovali tekutiny a i přes úmorné vedro jsme to ve zdraví všichni
zvládli . Zatímco muzikanti večeřeli a my stárky jsme měly alespoň chvilku na odpočinek, na place zpívali naši Přibičané! A potom už přišla hodina H… Všechny stárky se sešly na bytovkách
a průvodem jsme i s kapelou pochodovali na plac. No a teď už
tedy na ostro – tréma malinko byla, i bušení srdíčka… Nástup se
nám povedl, zatancovaly jsme si s Přibičany, a poté začala volná
zábava. Během večera bylo jedno „nosánkové sólo“, které trvalo úctyhodných 50 minut!!! Klobouk dolů tanečníkům i mu-

zikantům! O půlnoci proběhlo opět naše
oblíbené rošambo a zábava se pomaloučku
chýlila ke konci. Ale protože my jsme konec
ještě nechtěly a Vás zúčastněných bylo taky
pořád hodně na tanečním parketu, Pivoňka
nám hrála až do 3.30 hod. 
Letos jsme měly mimo tombolu i slosovatelné vstupenky o 3 ceny. Husu vyhrál pan Košut, tablet pan Černý a srnce pan Trenz.
Naši sponzoři byli: Vondrákovi – AQUABAR, Jiří Prokeš, Řeznictví
u Prokešů, Pekárny Blansko, Pekárny Roštění, Alimpex, Eva Jadlovcová – cukrářská výroba, Veronika Košutová – kadeřnictví, DHL
Supply Chain s.r.o., Yveta Pospíšilová + Zuzana Sedláková, Václavovy vinné sklepy, Pavel Valášek – umělecký kovář, Koubek & Hanzlík,
Myslivecký spolek Vranovice – Přibice, Veronika Pižlová – květinářství, Václav a Simona Procházkovi, Hana Kolegarová – pedikúra,
Lukáš Dofek – čištění aut, lodí a čalouněného nábytku, Jaroslav
a Zdeňka Sovkovi, Martin Vyhnánek, Zdeněk Matoušek, Potraviny
K+E, Tomáš Birkner, Martin Huslík + Martina Bučková, Petr Fiedler,
Miroslav Effenberger, Radim Strouhal, Radek Cavallaro, Restaurace
u Vdolečka, Venkovi, Martin Venka, Čechovi, Obec Přibice, stárky.
Děkujeme!!!
Poslední a velký dík patří všem stárkám, sklepníkům a „půlnočním
klukům“… Děkuji, že jste do toho šli, děkuji za nádhernou kytku,
která byla pro mě opravdu velkým překvapením, děkuji za pomoc
při přípravách a děkuji, že jsme ty naše hody tak výborně zvládli!!!
Hody byly nádherné a vydařené…
Libuše Matějková

Historie evangelických modliteben
Po vydání tolerančního patentu císaře Josefa
I. v roce 1781 se k evangelické víře v Přibicích
přihlásilo kolem 40 obyvatel, v následujících
letech se přihlásili další. Protože přibičtí evangelíci neměli vlastní modlitebnu, nemohli
vytvořit vlastní sbor a byli přičleněni k reformovanému sboru nosislavskému, kam také
docházeli na bohoslužby. Až v roce 1890
vznikla v Přibicích kazatelská stanice. Ta
byla oficiálně potvrzena v roce 1905. V roce
1891 vznikla v Přibicích první modlitebna,
která se nacházela vedle domu č.p. 98. Místní
evangelíci dostali tento malý domek darem
od pana Jana Páviše z Přibic.
Od počátku však byla tato modlitebna považována za provizorní - než bude postavena nová. Opakovaně se však vyskytly různé
překážky, které výstavbě zabránily. Po roce
1945 vznikl záměr zřídit v Přibicích evangelický filiální sbor. Toto bylo možno uskutečnit
jen s podmínkou, že bude postavena nová
modlitebna. Přibickým evangelíkům se sice
podařilo získat u železniční tratě na okraji
obce pozemek, ale nakonec nebylo možno
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výstavbu realizovat. Proto se v 50. nebo 60.
letech dvacátého století opravila stávající
modlitebna.
V roce 1967 se podařilo vyvolat jednání
s MNV Přibice, jejímž výsledkem byla směna
pozemku, který evangelíci vlastnili u železniční trati za pozemek u hřbitova, který
byl ve vlastnictví obce. Dne 6. září 1967 bylo
zahájeno jednání o výstavbě a 2. prosince
1968 bylo vydáno stavební povolení. V roce
1969 se začalo stavět. Na hrubou stavbu byla
najata firma. Zbývající práce se prováděly
formou brigády. Zednické práce vykonávali
pan Bedřich Ludin z Přibic, pan Růžička a pan
Rozsýpal. První rok jim pomáhali i čtyři učni
z Brna-Maloměřic. Pomocné práce zajišťovali
členové sboru, hlavně ženy. Stolařské práce
měl na starosti František Mahovský z Nosislavi. Kalich na pylonu z nerezové oceli zhotovil
Jaromír Svoboda z Nosislavi, vstupní branku
a symbol XP nad vchodem pak Blahoslav
Faltýsek z Blučiny. Výmalbu provedli Milan
Schovanec a Josef Lukl. Terénní úpravy zajistili brigádníci ze Cvrčovic, sadbové práce

Jan Lukl z Nosislavi, fasádu brizolitem zedníci Růžička a Rozsýpal, přidavačem byl pan
Sedlo. Čelní výzdobu v modlitebně zhotovil
Jiří Zeifart. Celkem přibičtí odpracovali 1524
hodin. Další členové nosislavského sboru pak
1854 hodin. Stavba modlitebny stála celkem
93 912 Kč (v tehdejší měně, dnes by to bylo
výrazně více), z toho místní evangelíci přispěli částkou 15 363 Kč.
Největší zásluhu na zbudování modlitebny
měl předseda zdejší kazatelské stanice František Knesl, který se přes svoje stáří a nemoc
staral o přísun materiálu na stavbu a denně
přibické evangelíky prosil o pomoc při stavbě.
Stavba byla dokončena v roce 1971 a dne
25. července 1971 za pěkného počasí byla
slavnostně otevřena za účasti synodního seniora Dr. Václava Kejře z Prahy, faráře Nagiho
z Brna, faráře Douleho z Brna - Židenic, faráře
Navrátila ze Silůvek, faráře Jirků z Nikolčic, faráře z Dambořic, faráře Kutonského a Bachána. Za římskokatolickou církev se zúčastnili
děkan z Pohořelic a faráři z Vranovic a Cvrčovic. Celkem se slavnosti zúčastnilo kolem
1000 lidí.
František Veleba ml.
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Zveme Vás na vinobraní
Václavovy vinné sklepy a Hospoda U Toma ve spolupráci s kulturní komisí opět uspořádají v bývalém kinosále vinobraní. Termín je stanoven na sobotu 26. září. Program bude opět tradiční,
nebudou chybět sklepníci, hotaři a šatlava plná alkoholu. Ze stropu budou viset hrozny a burčák poteče proudem. Zpívat budou přibičtí mužáci a večer bude zábava s živou hudbou. Občerstvení z udírny
je zajištěno.
Václav Valášek

Společenská rubrika za období 16. května - 20. srpna 2015
Životní jubilea
Jan Hochman
Marie Hajduková
Miroslav Renč
Zdeňka Koubková
Bohumil Koubek
Jaroslav Effenberger
Jiří Brychta

Narodili se
75
70
75
75
70
70
80

Denis Maršák
Liliana Sofie Hrušková

Navždy nás opustily
Hedvika Lambertová
Marie Záhorská
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