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Slovo starosty
Vážení občané,
pomalu se blíží tradiční krojované hody,
které se letos uskuteční v sobotu 25. a v
neděli 26. června. Na hodovou neděli
je připraveno setkání rodáků. Stavební
práce na obci jsou v plném proudu. Nejvíce sil se nyní soustřeďuje k dokončení
úprav prostranství u kostela. Díky šikovným obecním zaměstnancům můžeme
tyto práce provádět svépomocí a zároveň velmi výrazně šetříme finanční prostředky v obecním rozpočtu. Zahájeny
byly také práce na kanalizaci pro nová
stavební místa na Svobodném Hájku,
srovnala se polní cesta do Ivaně, nebo
opravila hřbitovní zeď. Dále 13. dubna

NEPRODEJNÉ
NÉ

proběhlo čištění koryta řeky Jihlavy
od spadlých stromů. Také se začal pokládat chodník ke hřišti. Díky dotaci
na další dětské hřiště, tentokrát nad
knihovnou, bude v Přibicích zase více
prostoru k zábavě našich nejmenších.
Povedlo se na obec převést budovu Lidového domu, kde by spojením se starou budovou školy mohlo v budoucnu
vzniknout bydlení
pro seniory včetně společenského prostoru. Daří
se postupně řešit
i problémové majetkoprávní vztahy
k pozemkům, nyní
Čištění řeky
například výkup

pozemku pod garážemi nad bytovkami, nebo směna důležitého pozemku
pod cestou do kasáren. Zároveň díky
dobrému hospodaření obec provede
další mimořádnou splátku úvěru na rekonstrukci čističky ve výši 1 000 000 Kč.
Plánů do budoucna i elánu máme dost,
tak si přejme, ať se Přibicím daří.
Váš starosta Miroslav Effenberger

Srovnávání cesty do Ivaně
Chodník ke hřišti

Srovnávání cesty do Ivaně
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Seniorky na exkurzi v ČOV
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Informace z obecního úřadu

Úpravy předprostor kostela

Upozornění na podomní prodejce

Studie úprav a samotný projekt prostranství před kostelem
se v těchto dnech stává skutečností. Hlavním použitým
materiálem je jeden z nejkvalitějších kamenů ve střední
Evropě, a to Mrákotínská žula. Do Přibic bylo dovezeno
na tyto úpravy 15 schodů, 3 kamenné bloky k soše sv.
Jana Nepomuckého, 68 m2 soklového kamene, 68 metrů
obrubníků, 45 metrů stříšek a 220 m2 dlažebních kostek
za cenu 350 000 Kč. Schody byly nařezány a protiskluzově
upraveny z kamenů o velikosti kolem 4 metrů. Svůj přírodní
původ nezapřou díky melírovému zabarvení, které je pro
tento druh žuly typický, a přímo na schodech lze pozorovat
mírné barevné odlišnosti oproti betonovým povrchům.
Původní poškozené schody z betonu a částečně i pískovce
o různých šířkách a výškách (od 12 do 18 cm) byly
přinejmenším nepohodlné. Nové schodiště bylo navrženo
tak, aby odpovídalo současným normám schodišt např. pro
nemocnice a venkovní schodiště, proto je výška nášlapů
pouze 15 cm. Stejně tak i lichý počet schodů mezi každou
podestou a délka podest odpovídá normám na průměrný
krok a interval chůze. Vedení obce velmi záleželo na tom,
aby prostor před kostelem realizovali místní řemeslníci
a občané. Samotný návrh úprav předprostor kostela Sv.
Jana Křtitele je dle arch. Miroslava Matějky v koordinaci
se starostou a místostarostou. Při pokládce chodníku
u kostela byly použity renovované staleté pískovcové
bloky. Tyto bloky byly původní dlažbou našeho kostela
a úpravy tak mají vazbu na historické sounáležitosti
s tímto prostorem. Veškeré stavební práce a zahradnické
úpravy prováděli pouze zaměstnanci obce a špičková

Občas se po obci vyskytují i přes zákaz podomní prodejci.
Naposledy tomu bylo v pátek 6. května. Na obecním úřadě
zazvonil telefon od místní občanky, že u jejích dveří stojí
osoba, která se dožadovala vyúčtování energií s tím, že je
nutno něco vyřešit. V tomto domě prodejce neuspěl, ale
zvonil u každých dveří, dům vedle domu. Starosta zavolal
policii a sledovali jsme počínání prodejce. Navštívili
například starší paní, kdy se za spolupráce jejího vnuka
podařilo vyslechnout manipulaci prodejce přímo při činu.
Prodejce – slečna byla neuvěřitelně drzá a sebevědomá.
Seniorce bez okolků sdělila, že díky změnám zákonů se
přeměňuje jen název firmy a nikam nepřechází, a že ji posílají
z vedení firmy, aby ona nemusela nikam jezdit. Tlačila na
seniorku takovým způsobem, že pokud to nepodepíše
teď, tak bude muset přijet osobně na centrálu do Prahy,
jinak jí odpojí plyn a elektřinu. Přitom jí ale podstrčila
malými písmeny psanou smlouvu na převod energií k jiné
firmě odkazující se na obchodní podmínky se sankcemi
a pokutami za zrušení smlouvy. Uzavření této smlouvy
jsme těsně před podpisem v tomto případě překazili. A
slečna prodejkyně odešla s pokutou od policisty. V obci
však takto „pracoval“ i její komplic, který se po příjezdu
policejního auta skrýval. Díky nelhostejnosti, všímavosti
a spolupráci občanů se podařilo chytit o hodinu později
i jeho, jak naskakoval do přistaveného auta a pokoušel
se ujet. Po pár desítkách metrů jízdy se podařilo prchající
auto zablokovat autem starosty a policejním vozem se
zapnutými majáky přímo před obecním úřadem. I tento
prodejce skončil s pokutou. Tímto bych chtěl poděkovat
všem občanům a policii za spolupráci, a to od prvního
telefonátu na obecní úřad až po pátrací akci. Obecní
úřad opět varuje občany, aby žádné cizí osoby do svých
domů nepouštěli a nepodepisovali žádné písemnosti
bez konzultace s pro ně důvěryhodnými osobami. V obci
máme dost případů, kdy si nad ukončením podobných
smluv lámou hlavu právníci, a naši občané nakonec musí
platit smluvní sankce. Místo očekávané úspory mají oči
pro pláč a hlavu plnou starostí.

Zásah policie
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Umisťování kostek
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úroveň odvedených prací díky vztahu k Přibicím mluví
sama za sebe. Dubové dveře nově vybudovaného vstupu
do sklepa vyrobí místní stolař Martin Venka. Zábradlí bude
zase dílem uměleckého kováře Pavla Valáška. Slavnostní
svěcení schodiště a prostor kolem kostela, které by mělo
sloužit několika dalším generacím, proběhne na hody.
Do babských hodů (3. 9. 2016) se dočkáme i zpřístupnění
sklepa.

Nové schodiště

Udělení jednoho z nejvyšších vyznamenání
V sobotu 27. 2. 2016 se v hotelu Terezka v Břeclavi
konalo zasedání Rady územního sdružení Českého
zahrádkářského svazu Břeclav. Na tomto zasedání převzal
náš občan Ing. Václav Procházka jedno z nejvyšších
vyznamenání, které mu udělil nejvyšší orgán Českého
zahrádkářského svazu se sídlem v Praze. Na základě
návrhu ZO ČZS Přibice byl Ing. Procházka vyznamenán
bronzovou medailí za jeho dlouholetou aktivní práci v ZO
ČZS Přibice. Ing. Procházka byl jedním ze zakládajících
členů ZO ČZS v Přibicích. Pracoval ve výboru a dlouhá
léta vykonával funkci předsedy ZO a funkci předsedy
výstavního výboru pro pořádání výstavy vín. Ing.
Procházka se velkou měrou zasloužil o činnost ZO ČZS
u nás v obci, a proto se členové současného výboru ZO ČZS
v Přibicích rozhodli toto vysoké celostátní vyznamenání
Ing. Procházkovi navrhnout jako poděkování a hlavně
ocenění jeho dlouholeté a záslužné práce pro naši ZO ČZS
v Přibicích.

Ing. Procházka podepisuje převzetí medaile

Bronzová medaile
Nová zeď u kostela
Vladimír Koneček, jednatel ZO ČZS Přibice
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Usnesení z 12. a 13. zasedání Zastupitelstva obce
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
ze dne 9. 3. 2016
129/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
130/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Mgr. Marii Bednářovou a Ing. Jana Čábelku.
131/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu č.: 1040010375/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
132/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu č.: 1030012746/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
133/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330036688/001.
134/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330036286/001.
135/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330036923/002.
136/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
výsledek výběrového řízení na dodávku materiálu
na akci kanalizace – Svobodný Hájek, jako vítězného uchazeče schvaluje s nejnižší nabídkovou cenou 723 910,33 Kč vč. DPH firmu Stavospol, s.r.o.
a schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězným
uchazečem.
137/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku materiálu na
akci Dlažba a obrubníky na chodníky Přibice, jako
vítězného uchazeče schvaluje s nejnižší nabídkovou cenou 238 056,37 Kč vč. DPH firmu Stavospol,
s.r.o. a schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězným uchazečem.
138/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
výsledek výběrového řízení na dodávku materiálu
na akci Kamenivo na úpravu veřejného prostranství u kostela, jako vítězného uchazeče schvaluje
s nejnižší nabídkovou cenou 347 572,50 Kč vč. DPH
firmu Granit Zedníček s.r.o. a schvaluje uzavření
kupní smlouvy s vítězným uchazečem.
139/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dotace z rozpočtu obce Přibice pro:
- TJ Přibice ve výši 120 000,-Kč
- Farnost Přibice ve výši 150 000,-Kč
- ČSZ Přibice ve výši 45 000,-Kč
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- Včelaři ve výši 5 000,-Kč
- Domeček Pohořelice ve výši 2 000,-Kč
a schvaluje smlouvy na poskytnutí výše uvedených dotací.
140/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
účetní závěrku obce Přibice za rok 2015.
141/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Přibice za rok 2015. Výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 31 795,66 Kč
schvaluje zastupitelstvo obce Přibice rozdělit takto: 8 000,- Kč do fondu odměn a 23 795,66 Kč do
rezervního fondu.
142/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice rozhodlo
v souladu s ust. § 44 písm. a) stavebního zákona
o pořízení změny č. 1 Územního plánu Přibice.
Rozsah navrhovaných změn
- Rozšíření cesty ve Sliníku
- Výstavba vinného sklepa na ulici Ivaňská
- Minimalizace vodní plochy v lokalitě Žlíbky
- Umístění sběrného dvora v zahradě RD č. p. 53
- Úprava vodních ploch na Lůži
a ukládá starostovi obce požádat o pořízení změny č. 1. ÚP Přibice Městský úřad Pohořelice, Odbor
územního plánování a stavební úřad.
143/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2016.
144/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
plán činnosti finančního výboru na rok 2016.
145/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru, a to zapsání chybějící části zprávy kontrolního výboru ze dne 21.
12. 2015.
146/12/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení příspěvku na odebrané svačinky pro žáky ZŠ
Přibice s účinností od 1. dubna 2016. Příspěvek ve
výši 10 Kč na jednu svačinku bude proplácen příspěvkové organizaci z rozpočtu obce.
147/12/2016 Zastupitelstvo obce Přibice neschvaluje
ustanovení kupní smlouvy s úhradou příspěvku na
inženýrské sítě až po provedení zápisu do katastru
nemovitostí.
148/12/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění
sídla pro místní organizaci zahrádkářů v obecní
budově č. p. 477.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
ze dne 20. 5. 2016
149/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
program dnešního jednání zastupitelstva.
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150/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Bc. Jiřího Netolického a pana Petra Kuchyňku.
151/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
k akci „Dětské hřiště v areálu nad knihovnou“ rozhodnutí o poskytnuté dotace z MMR ve výši 400
000,- Kč, výsledek výběrového řízení a uzavření
smlouvy o dílo s nejlevnějším dodavatelem firmou
Hřiště CZ za cenu 604 940,- Kč vč. DPH.
152/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
k akci „Kroje pro mužácký soubor Přibičané“ smlouvu o poskytnuté dotace z Jihomoravského kraje ve
výši 23 000,- Kč, přijetí příspěvků od členů mužáckého souboru Přibičané ve výši 15 000,- Kč a ušití
15 ks krojového kabátku paní Vaňkovou z Velkých
Němčic za cenu 51 000,- Kč vč. DPH, za doplatku
obce v částce 13 000,- Kč.
153/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
smlouvu č.: 1030019084/003 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
154/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření směnné smlouvy s panem Jiřím Rujzlem
ml., Přibice 351, na pozemek v dosavadním vlastnictví obce, a to části p. č. 1666 díl „b“ o výměře
32 m2 za pozemek v dosavadním vlastnictví p.
Rujzla p. č. 1613/6 o výměře 32 m2, vše v k. ú. Přibice.
155/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr směny pozemku p. č. 2426/3 o výměře
2.401 m2 v k. ú. Přibice.
156/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku
p. č. 1536/14 o výměře 30 m2 v k. ú. Přibice za cenu
100,- Kč/m2 pro pana Petra Effenbergera, Přibice
51.
157/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 1842 před domem
čp. 182 o výměře cca 70 m2.
158/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice ruší záměr
prodeje pozemků schváleného na základě usnesení č. 122/11/2015 a schvaluje záměr prodeje
pozemků v k. ú. Přibice - 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 výměře 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 výměře 1221 m2, p. č. 1664/114 o výměře 1273
m2, za cenu bez DPH celkem 800,- Kč/m2, kterou
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tvoří 100,- Kč/m2 za pozemek a příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 700,- Kč/m2.
159/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku
p. č. 1712/25 o výměře 426 m2 v k. ú. Přibice za
cenu 50 000,- Kč plus výdaje související s převodem do vlastnictví obce.
160/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků v katastrálním území Přibice, a to p. č. 1395/2;
1800/68; 1800/101 a pozemků vedených ve
zjednodušené evidenci (PK) p. č. 274, 276, 511,
809, 1366, 1367, 1392, 1393, 1712, 1854, 1970/1,
1970/2, 1970/3, 2044, 2168, 2180/1, 2180/2, 2291,
2292 a 2293 za cenu 371.300,- Kč plus výdaje související s převodem do vlastnictví obce.
161/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku
p. č. st. 351 o výměře 604 m2 a na něm stojící budovy Katolického domu v katastrálním území Přibice
za cenu 1,- Kč plus výdaje související s převodem
do vlastnictví obce Přibice, přičemž souhlasí se
souvisejícím závazkem vůči nájemcům, v souladu
s uzavřenými nájemními smlouvami, kteří v budově provedli na své náklady stavební práce. Výše závazku je k datu schválení vyčíslena celkem na 470
625,- Kč (380 325,- Kč vůči Tomáši Birknerovi a 90
000,- Kč společně vůči Ing. arch. Miroslavu Matějkovi a Ing. arch. Janu Korčákovi).
162/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
163/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
164/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
z důvodu dobrého hospodářského výsledku provedení další mimořádné splátky úvěru na ČOV ve
výši 1 mil. Kč, a to v měsíci červen 2016.
165/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
dotace z rozpočtu obce Přibice pro: Biliculum,
z. ú., IČ: 26641046, ve výši 10 000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí výše uvedené
dotace.
166/13/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
dotace z rozpočtu obce Přibice pro: Spolek pro
stavbu a udržování katolického domu v Přibicích,
IČ: 49137069, ve výši 60 000,-Kč a schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí výše uvedené dotace.
167/13/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené
působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací s městem Pohořelice.
168/13/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.
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Změna územního plánu obce
Zastupitelstvo obce řeší změnu územního plánu. Bude potřeba
vyčlenit prostory pro sběrný dvůr, bydlení pro seniory, společenské centrum, případně zajištění prostor pro výstavbu vinných sklepů v souladu se žádostmi občanů a podobně. Žádáme
občany, aby své náměty na možné úpravy územního plánu zaslali do poloviny června 2016 na obecní úřad.

Umístění odpadkových
košů po obci
Jedním z přání občanů v rámci dotazníkového
šetření bylo umístění odpadkových košů po obci.
Umístěny byly např. u hřiště TJ, podél nového
chodníku na hlavní ulici, u Apoštolky nebo na
dětském hřišti u lokálky.

Informace k platbám obecních poplatků
Veškeré poplatky můžete hradit hotově na pokladně obecního úřadu, převodem na účet č. 4060026614/6800
nebo složenkou. Poplatky na rok
2016 (svoz odpadu, stočné, poplatek
za psa, nájem pozemku) můžete hra-

dit na pokladně OÚ nebo bankovním
převodem (variabilní symbolem je
číslo Vašeho domu). Splatnost poplatků – stočné je až do konce roku, ostatní poplatky – za odpad byly splatné
do konce května, poplatek ze psů do

konce března. V případě, že některý
z poplatků po jeho splatnosti nebyl
uhrazen, proveďte úhradu co nejdříve. Nájmy z pozemků se hradí v souladu se smlouvami.

Skládky materiálů občanů po obci
Obecní úřad upozorňuje občany na veřejnou vyhlášku
č. 4/2011 o poplatku za užívání veřejného prostranství,
která je uveřejněna na webových stránkách obce. Na základě této vyhlášky je každý, kdo by chtěl na veřejném
prostranství složit jakýkoliv materiál (dřevo, cihly, písek,
suť a podobně) povinnen toto nahlásit na obecním úřadě. Podle této vyhlášky je stanoven poplatek za užívání
veřejného prostranství pro tyto účely a činí denně 3,- Kč

za metr čtvereční. Prioritou obce není vybírat tento poplatek, ale mít v obci co možná nejméně dlouhodobých
různých skládek a hromádek. V nejbližších dnech bude
provádět kontrolní výbor kontrolu, při které bude provádět fotodokumentaci veřejného prostranství. Každá
skládka, která bude do té doby odstraněna, nebude
zpoplatněna. Proto doporučujeme této možnosti využít
a s úklidem neotálet.

Natáčení o třídění odpadů
V květnu v naší obci natáčela
Česká televize reportáž o třídění
odpadů. Naše obec byla vybrána,
protože před rokem přistoupila
k razantním změnám v oblasti
třídění odpadů, jejímž výsledkem bylo snížení ročních nákladů obce o cca 250 000,- Kč a snížením poplatků pro občany o cca
130 000,- Kč. Díky velmi dobrému
podílu vytříděného bioodpadu,
plastu a papíru v rámci obce se
tím snížila produkce směsného
komunálního odpadu o více jak
dvě třetiny. Díky Vám občanům,
je naše obec dávána za příklad
celé republice, a to v hlavních televizních zprávách - Událostech
na České televizi.
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Odpad zdrojem - konference 10. 3. 2016
10. března 2016 se uskutečnila celostátní konference „Odpad zdrojem“
zaměřená na nakládání s odpady
v obcích. Naše obec byla z důvodu
velkých a pozitivních změn v této oblasti dávána za příklad dobré praxe.
Po vystoupení našeho starosty přišel
na obecní úřad následující e-mail:
Vážený pane starosto Effenbergere,
dovolte mi, abychom Vám jménem
celého realizačního týmu Konference ODPAD ZDROJEM poděkovala
za Vaši účast a velmi přínosnou prezentaci o nakládání s odpady ve Vaší
obci Přibice. Cílem konference bylo
sdílení příkladů dobré praxe, diskuze
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s odborníky, představení fungujících
technologií a inovací se zaměřením
na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou
a oběhovým hospodářstvím. I díky
Vám bylo cílů konference dosáhnuto.
Odpadové hospodářství obcí a jeho
zefektivnění je velmi aktuálním tématem a Váš příspěvek účastníkům
konference ukázal, že odpady skutečně mohou přinášet zdroje jak do
obecního rozpočtu, tak šetřit náklady
obyvatelům.
Vaše obec je příkladem toho, že dlouhodobou spoluprací s občany, pílí
a odhodláním realizovat změny, které
jsou přínosné pro všechny zúčastně-

né, můžeme měnit svět kolem nás.
Přejeme Vám i všem obyvatelům
obce Přibice jen to dobré a jsme rádi,
že jdete příkladem ostatním zástupcům obcí v České republice.
S pozdravem
Ing. Soňa Jonášová, ředitelka
Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.
Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. je
nevládní nezisková organizace založená s účelem podpory implementace principů cirkulární ekonomiky
v podmínkách České republiky. V roce
2015 se její činnost zaměřovala zejména na problematiku odpadového
hospodářství na komunální úrovni.
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor
za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce
2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se
jim kvůli pořízení cestovního dokla-

du pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15
let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které
byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo
Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po

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. Bohužel k nové paní doktorce bylo ochotno přejít
pouze 27 občanů, a proto se nám prozatím nepodařilo zajistit
ordinaci praktického lékaře v Přibicích.

většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena
za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do
30 dnů

Poděkování
Ivaně Malinovské dosavadní šéfredaktorce Přibického zpravodaje za výbornou práci, kterou pro naši obec jako šéfredaktorka
odvedla. Práce je to docela časově náročná
a paní Malinovská nyní nastupuje po mateřské dovolené do práce. Přejeme jí hodně
úspěchů v pracovním i osobním životě. Činnost šéfredaktorky předala Evě Oblezarové,
které přejeme, aby se jí tato práce dařila.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIBICE
Duben začal pro naše školáky akcí,
kterou jsme u nás ve škole ještě neměli. Přijela za námi firma Zayferus
s ukázkou dravců. Žáci si prohlédli
několik druhů opeřenců a mnoho
se o nich dozvěděli. Kdo dobře poslouchal, mohl vyhrát
v soutěži pěkné ceny. Dva dny
poté byla škola otevřena pro
veřejnost. Rodiče, prarodiče
i další zájemci se zúčastnili
vyučování a mohli se podívat
na chod školy i školky. Jako už
poněkolikáté k nám v půlce
dubna zavítali pracovníci SVČ
Pohořelice s dopravní výcho-
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vou. Ta je pro všechny velmi důležitá.
Žáci si vyzkoušeli své znalosti dopravních značek, jízdu zručnosti i jízdu v běžném provozu. Dne 22. dubna jsme oslavili Den Země vycházkou

do Ivaně. Po cestě lesem žáci plnili
úkoly a na konci je čekal poklad plný
sladkostí. Duben zakončily Čarodějnice, na kterých měla škola výtvarné
dílničky, čarodějnické tanečky a jarní
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burzu. Tato burza se u nás konala úplně poprvé a neměla příliš
velký úspěch. Našlo se dost prodávajících, ale kupujících bylo
pomálu. Ovšem co se dá dělat,
všechno se má vyzkoušet.
Druhou květnovou neděli jsme
oslavili Den matek. Tato akce se
koná každý rok ve dvou fázích,
poprvé pro maminky, podruhé
pro místní seniorky. Tentokrát se
tento den nesl v duchu folkloru. Žáci zazpívali písně v doprovodu
cimbálové muziky pana učitele Farkaše a nejstarší žáci předvedli lidový
tanec. V pátek 13. dubna jsme vyjeli
do Pohořelic na muzikál Tajemství
staré bambitky, který si nacvičili žáci
tamní umělecké školy.
Protože se blíží konec roku a s ním

začínají i výlety, i my na jeden pojedeme. Tentokrát to bude zámek Rosice. Děti si prohlédnou zámek a okolí,
uvidí pohádku a vyrobí si dřevěnou
loutku. Den dětí oslavíme výletem
do Brna za operou Liška Bystrouška.
Pro děti to bude určitě skvělý zážitek.
V polovině června nás čeká poslední

akce ,,Eko den s Kometou. Vydáme
se do Ivaně, kde se žáci setkají s hráči
Komety Brno a budou si s nimi moci
zahrát turnaj ve fotbale. Zároveň si
prohloubí své znalosti z oblasti ekologie.
No a potom…….hurá PRÁZDNINY!
Denisa Háková, třídní učitelka

V knihovně s Andersenem nebo dokonce s Otcem vlasti
V březnu v rámci měsíce čtenářů navštívily knihovnu jednotlivé třídy základní a mateřské školy. Na děti tam čekal
sám český král a římský císař Karel IV. Po přivítání jim povyprávěl vše důležité z jeho života a z dějin českého národa. Mladší děti si potom vyrobily královské koruny a ti
starší vyplňovali kvíz právě o tomto významném panovníkovi. Dozvěděli se a určitě nezapomněli přesné datum,
hodinu a minutu položení základního kamene Karlova
mostu v Praze. Znáte je také? Nápovědu najdete v závěru
textu.

Tvoření

Cínový vojáček

Čtvrtý ročník Noci s Andersenem se nesl v duchu jeho
pohádek. Děti se rozdělily do skupinek a podle mapky
hledaly po Přibicích jednotlivá stanoviště s pohádkovými bytostmi. V ten den jste mohli v obci zahlédnout
Cínového vojáčka, jak drží stráž u kapličky u lokálky, Císaře a jeho nové šaty u Apoštolky, nebo např. Sněhovou
královnu, Pastýřku a kominíčka, Ošklivé káčátko a Malou
mořskou vílu.
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Večerní program následoval v knihovně společnými soutěžemi a čtením napínavých příběhů. Děti letos usnuly
poměrně brzy, takže se i brzy ráno vstávalo. Po 7. hodině
už nás byl plný park nad knihovnou, kde holky absolvovaly rozcvičku s hudbou. Klukům se to moc nepozdávalo,
tak si raději zahráli fotbal.
Na příští ročník by si nocležníci přáli noční stezku odvahy, tak se budeme těšit.......
Děkuji rodičům a přátelům knihovny, kteří si udělali čas
a oblékli pohádkové kostýmy, napekli buchty ke snídani,
připravovali hry nebo přespali jako dozor v knihovně.
Více fotek z obou akcí naleznete na webových stránkách knihovny www.pribice.webk.cz ve fotogalerii nebo

Sněhová královna

KULTURA
Posezení u cimbálu
První posezení u cimbálu připravila
kulturní komise OU Přibice ve spolupráci s hospodou U Toma a s mužáckým sborem Přibičané, který tímto
oslavil také první výročí svého vzniku.
Jako hosté přijeli na pozvání mužácký
sbor Šatavan ze Žabčic, který svým vystoupením obohatil tuto akci a celým
pořadem nás doprovázela cimbálová
muzika Katrán z Velkých Bílovic.
Mužácký sbor Přibičané svojí činností
rozšiřuje kulturní dění v obci. Sbor má
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a facebooku Místní knihovna v Přibicích.
Z prostředků obce byl v květnu do knihovny pořízen
nový notebook. Slouží pro přístup veřejnosti k internetu
a to v provozní době knihovny.
V době letních prázdnin bude běžný provoz knihovny, t.j.
každé pondělí a čtvrtek od 16 – 19 h. Podle zájmu čtenářů
můžeme uspořádat např. táborák s opékáním špekáčků
nebo absolvovat letní přenocování v knihovně (tentokrát
bez Andersena.....).
Nápověda: 135797531
Všem přeji pěkné léto a dětem ty nejhezčí prázdniny třeba s knížkami z naší knihovny.
Eva Hájková, knihovnice

Pohádkové bytosti

15 členů a v uplynulém roce vystupoval na všech větších akcích v Přibicích.
Prezentuje se také v okolí, kde reprezentuje naši obec a také získává zkušenosti. Při této akci jsme rovněž vzpomněli na našeho dobrého kamaráda,
zpěváka, muzikanta, folklorního znalce celého regionu Slovácko Zdeňka
Kučeru, který nás se svojí heligonkou
mnohému naučil. Letos tomu bude 10
let, co nás navždy opustil. Dnešní doba
je více než přeplněna různými žánry,
styly, které nás obklopují ve všech médiích. Důležité je to, že i v této době si
dovedeme najít chvilku pro sebe, a zanotovat si nějakou píseň jen tak pro ra-

dost. Pro některé je lidová píseň doslova srdeční záležitost a věřím, že mezi
ně patřili všichni, kteří se této akce zúčastnili. První posezení u cimbálu zahájil starosta obce Miroslav Effenberger,
který všechny přivítal, seznámil s programem a popřál pěknou zábavu. Potom vše začalo, zahrála cimbálka, mezi
tím měli mužáci z Přibic a Žabčic půlhodinové vstupy, zpívali všichni, kteří
byli přítomní. Když hrála cimbálka, tak
se kolem ní utvořil kroužek z řad účastníků a veselí pokračovalo dál. Pro dobrou pohodu bylo zabezpečeno bohaté
občerstvení a na stolech byly talíře se
zákusky a koláči, které jako sponzoři
darovali mužáci a jejich ženy, a také jiní
obětaví přátelé folkloru. Přestože se
akce pořádala v pátek, přišlo se podívat a pobavit 112 platících hostů, převážně domácích, ale i z okolí, hrálo se
a zpívalo až do půlnoci. Na závěr bych
poděkoval všem účinkujícím, organizátorům, sponzorům, a hlavně všem
hostům - domácím i přespolním, kteří
nás svoji návštěvou potěšili a věřím, že
se příští rok opět uvidíme.
Václav Procházka, místostarosta
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Jarní jarmark
V sobotu 30. dubna se konal 2. ročník Jarního jarmarku,
který uspořádala kulturní komise Obecního úřadu Přibice
ve spolupráci s učilištěm Cvrčovice a školou Přibice. Dopoledne si občané mohli pořídit kromě přísad zeleniny, okrasných stromků a keřů také koření, keramiku, hračky, čerstvé
pečivo. Výběr dobrot od palačinek, rychlého občerstvení,
výborného cukroví až po speciality šéfkuchaře Nekoly byl
samozřejmostí. Děti se mohly pomazlit s králíčkem, účastnit se tvoření nebo zajít třeba na cukrovou vatu. Nejvíce

Čarodějnice

je ale lákal opravdu obří skákací hrad. Zato ochutnávka
výborných vín od sommeliérů z Bratrstva vinařů a Kopáčů
z Dolních Kounic lákala dospělé. K dobré atmosféře této
akce přispěl bezesporu i harmonikář Slávek. Odpoledne
vystoupily se svým programem děti z místní školy. Následně se zapálil oheň a upálili jsme na něm čarodějnici.
Došlo i na opékání špekáčků. Večer patřil diskotéce. Navíc
ve škole při této příležitosti proběhla burza dětského oblečení a potřeb.

Jarmark v plném proudu

Prodej pečiva a degustace vín

Harmonikář Slávek

Prodej přísady

y
p
Beseda o bylinkách a mastičkách na potlačení bolestí p
pohybového
aparátu
Takto se jmenovala přednáška, kterou vedl lázeňský lektor Karel Štenbaur, spolupracovník farmacie Biomedika Praha. Přednáška se konala
v úterý 17. 5 2016 od 11 do 12 hodin. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého o bylinkách a mastičkách, například že jedna kulička rakytníku řešetlákového obsahuje 15x více vitamínu C než citron, kopřiva obsahuje hodně minerálů železa, čistí krev, ale musíme s ní opatrně, protože
kdo trpí osteoporózou, tak ji nemůže používat, protože odvápňuje. Čaj
z bazalky a sedmikrásky je dobrý na astma. Pampeliškový kořen pomůže žlučovým cestám, slinivce i játrům. Pomocí vnitřního vepřového
sádla lze udělat měsíčkovou mast, která má široké použití. I měsíčkový
olej není k zahození a mnoho dalšího. Bylo to zajímavé a podnětné,
škoda že se sešlo málo zájemců o tuto problematiku.
Alena Marušáková
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Benefiční koncert v Jevišovce
Přibičtí mužáci zazpívali
p
i na benefičním koncertě v penzionu
p
pro
p postižené
p
a senioryy v Jevišovce.

Přibičané zpívají

Senioři v Jevišovce

Kosení louky v Bulharech
Na pozvání mužáků Pulgarčané z Bulhar u Mikulova jsme se 7. 5. 2016 zúčastnili setkání Folklorních sborů mužáků v Bulharech. Tato akce byla pro
nás přínosem, získali jsme zkušenosti
v okruhu organizace takových akcí
a seznámili jsme se s novým okruhem
účinkujících. Vystupovalo tady 6 mužáckých sborů, mimo jiné i ze Slovenska (Horní Súča, Dolní Súča), domácí,
Přibičané, Dubňany, Tasovice , ženy ze
Súče a Dubňan. Součástí bylo kosení
trávy. Každý sbor měl svého sekáče se
Přibičané
svojí kosou, který v době zpěvu svého
sboru kosil 3 minuty svůj posád trávy.
Po skončení byl každý sekáč vyhodnocen a vítěz
í ě (člen
(čl mužáků z Horní Súče) byl odměněn Zlatou kosou. Celá akce
byla velmi dobře připravena, počasí krásné . Na závěr starosta obce Bulhary přijal všechny sekáče (za náš sbor Ing.

Společná fotografie
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Procházka Václav ml.) a vyfotil se s nimi do obecní kroniky.
Akce byla pro nás přínosem a poučením. Těšíme se na podobnou akci v Přibicích.
Václav Procházka st., vedoucí sboru Pribičané

Sekáč Václav Procházka ml.
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Den matek
V neděli 8. května se konala v místním hostinci oslava Dne matek. Žáci
z naší základní a mateřské školy si pod
vedením učitelek a paní ředitelky připravili pro maminky a babičky pěkný
program, tentokrát ve folklorním sty-

lu. Vystoupení dětí se povedlo, a velký
dík patří nejen dětem, ale i učitelkám
a paní ředitelce za trpělivou přípravu
našich ratolestí. Na oslavu bylo pozváno více než stovka nejstarších žen
v naší obci. I přes různá zdravotní ome-

Dětská cimbálová muzika Šatava

zení se akce účastnilo téměř 50 babiček
a prababiček, pro které bylo připraveno
malé občerstvení a kytička. K příjemně
strávenému odpoledni přispěla nemalou měrou dětská cimbálová muzika
Šatava pod vedením Ivo Farkaše.

Pěkné posezení v místním hostinci

Výstava vín
Na letošní Výstavě vín s ochutnávkou bylo 430 vzorků
vín, na kterou přišlo celkem 285 platících hostů. K tanci,
zpěvu i poslechu hrála cimbálová muzika Zádruba od
13:00 do 18:00 h. Součástí Výstavy vín byla i soutěž „natažení“ 3-litrového koštýře, a zdatných soutěžících bylo
vskutku hodně. Někteří „natáhli koštýř“ i několikrát za
sebou.Večerní zábavou nás provázela hudební skupina
Merllin od 19:00 do 01:00 h. Samozřejmě proběhla i tradiční tombola (se zahradkářskou tématikou).Výstava
vín 2016 byla vyhodnocena ZO ČZS Přibice jako zdařilá
akce.
Přibická nejlepší vína - Výstava vín 2016
Odrůda Ročník Jméno
Pa
2011
Duda Josef
CS
2011
Nožička Ivan
Dod
2015
Nožička Ivan
VZ
2013
Vybíral Jan
RB
2013
Ferkovič Martin
VZ
2015
Vybíral Jan
Pa
2015
Duda Josef
SG
2011
Duda Josef
FR
2013
Valášek Jiří
SG
2013
Vybíral Jan
RV
2015
Rujzl Jiří
Dor
2013
Procházka Václav
RŠ
2009
Nožička Ivan
CM
2011
Nožička Ivan
FR
2011
Cibulka Zdeněk

Body
19,3
19,3
19,3
19,2
19,2
19,2
19,1
19,1
19,1
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0

Martin Ferkovič
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Zpěv s cimbálovou hudbou Zádruba

Setkání rodáků
Na hodovou neděli 26. 6. 2016 odpoledne se uskuteční
setkání přibických rodáků. Obecní kronikářka paní Marie
Pávišová obešla domy za účelem získání kontaktů na rodáky z jednotlivých domů. Celkem se podařilo zajistit cca
170 kontaktů na přibické rodačky a rodáky, kteří od obce
obdrželi pozvánku. Akce se uskuteční v největším vnitřním
prostoru v obci, a to v sále Lidového domu. Pro omezenou
kapacitu byla stanovena hranice 55 let a starší. Vzhledem
k tomu, že není možno zabezpečit veškeré kontakty, mohou se rodáci přihlásit na setkání např. telefonicky sami.
V Lidovém domě bude pro rodáky připravena od 15 hodin
prezentace o obci, na které obdrží malé občerstvení a knihu o obci. Od 16:30 h bude již společný program hodové
neděle přímo na place před obecním hostincem. Více informací o programu je v rámci propagace hodů.
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Dětské hřiště nad knihovnou
Obci Přibice byla přidělena z ministerstva pro místní rozvoj dotace 400 000,- Kč na realizaci dětského hřiště nad knihovnou.
Celkem bylo osloveno 8 firem a výběrové řízení bylo uveřejněno
i elektronicky. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy. Nejnižší
nabídku podala firma Hřiště CZ, s.r.o., a to 499 950,- Kč bez DPH.
(vč. DPH za 604 940,- Kč). Předpoklad realizace hřiště je měsíc červen 2016. Děti se mohou těšit na opičí dráhu s lezeckými stěnami
a lanovou prolézačkou, malou skupinovou houpačku – hnízdo,
rotační balanční válec, hrazdu se sloupkem, naslouchadlo, pružinové houpadlo a kolotoč.

Pozvánka na hody
Přibičtí stárci Vás zvou na tradiční Krojované hody, které se
uskuteční 25. 6. - 26. 6. 2016.
V sobotu v 14:00 h vyrazí, jako již tradičně, průvod stárků
po obci pozvat občany na hodovou zábavu. Večerní zábavu
zahájí stárci krojovaným průvodem ve 20:00 h. K tanci a poslechu zahraje DH Ištvánci ze Šardic. Průběh večera obohatí
zajímavá sóla a zpěv stárků pod májí.
Neděli zahájíme již v 11 hodin slavnostní mší svatou v místním kostele, na jejímž začátku bude vysvěceno nové schodi-

ZAHRÁDKÁŘI
Něco málo pro červen
V červnu deštivo a chladno způsobí
rok neúrodný snadno.
Červen je počítán již za letní měsíc,
má nejdelší den - slunečního svitu
je 13 % z celoročního úhrnu. Den se
po slunovratu - 21. června opět začíná nepatrně zkracovat. Teplota půdy
s malými výkyvy stále stoupá a všech-

ště, vstup do starého sklepa a okolní úpravy. Od 15:00 hodin
proběhne setkáním přibických rodáků v bývalém kinosále
Lidového domu – nyní v sále hospody U Toma. Od 16:30 h
v rámci odpoledního programu na place vystoupí místní
krojované děti, dětská cimbálová muzika Šatava a přibičtí
mužáci. Večerní zábavu zahájí stárci krojovaným průvodem
v 19:00 h. K tanci a poslechu zahraje DH Blučiňáci. Vstupné
100,- Kč po oba dny. V rámci hodů bude v neděli od 13:00 do
18:00 hodin otevřený kostel a od 14:00 do 16:00 hodin bude
den otevřených dveří ve škole. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jan Koubek a Kateřina Renčová, stárci.

ny rostliny prospívají, mají-li dostatek
vláhy. Zimní a předjarní zásoby vody
jsou z půdy vyčerpány, a je proto
dobře, že dešťových srážek bývá „medardsky hodně“. Medard souvisí asi
s nejznámější pranostikou vztahující
se k tomuto měsíci. Čtyřicet dnů deště ale nebývá zdaleka pravdivých, statistické hodnocení hovoří o skutečné
největší délce tohoto letního evropského monzunu 15 - 20 dnů s pravděpodobností četnosti jeho výskytu

NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Původ vzniku hodů
Může se říci, že pro každou obec ve zdejším kraji jsou nejvýznamnější událostí v roce hody. I když se v každé obci
liší zvyky, tak vznik této tradice je stejný.
Původ hodů je ve slavnosti na počest posvěcení chrámu, jak se o ní zmiňuje svatováclavská legenda z 10. století, a která patrně navázala na dávnou rodovou slavnost
spjatou s uctíváním předků, obětí a hodováním v čase po
sklizni úrody. Výraz hody původně znamenal výroční slavnost nebo sváteční den. Hlavním dnem hodů byla neděle
s dopolední bohoslužbou.
V Přibicích je kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli, který má
svátek 24. června, a tak se hody konaly o víkendu před
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71 %. Přitom nejdelší souvislé období deště bylo v historii zaznamenáno
22 dnů. V posledním dvacetiletí se ale
vyskytla řada let, kdy se tento monzun
nedostavil - 1976, 1986, 1988, 1992
a 1994. Se zvyšující se teplotou a maximem světla se zpomaluje prodlužovací růst. Zesilují pokožky listů a tím se
snižuje zbytečný odpar vody z rostlin.
Klimatické léto začíná kvetením akátů
a bezu černého, končí sklizní ovsa.
Martin Ferkovič

nebo po jeho svátku. K významné změně došlo v roce
1787, kdy vešlo v účinnost nařízení císaře Josefa II. slavit
v celé monarchii jednotné posvícení ve všech vesnicích
až na závěr roku v trvání dvou dnů, a jako jednotný den
stanovil neděli po 15. říjnu, tedy po svátku Terezie, a to na
počest císařovy matky Marie Terezie.
Důvodem, proč císař stanovil jednotné datum pro hody,
byly hospodářské důvody, neboť četnost hodů a nesmírné hodování odvádělo poddané od práce, ale jeho nařízení nebylo plně respektováno a mnohé obce se vrátily po
úmrtí císaře Josefa II. k dřívějšímu datu hodů anebo slavili
oboje, z nichž jedny byly považovány za hlavní, což se odrazilo v pojmenování jedněch jako malé hody (nebo také
salátové nebo salámové) a velké hody (nebo také hrubé
nebo císařské), ale i odlišnostmi v jejich prožívání.
František Veleba ml.
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Původ sklepa u kostela
Přibice – události. Psal se rok 1971 –
1976 a teď se píše rok 2016.
Už uběhlo hodně vody, kdy se psal
rok 1971 a rodina Koubkova, č. p. 48,
měla naproti kostela sklep. Paní Růžena Valášková pěstovala zeleninu na
č. p. 89 a měla ji uskladněnou právě
ve sklepě u kostela, a potom zeleninu
prodávala. Vedle sklepu stál veliký hagac (akát bílý), strom je už hodně starý (asi 120 let), a u něho stávala tabačárna, malý obchůdek, kde prodával
cigarety p. Matěj Cibulka, který měl
dřevěnou nohu a bydlel na kopečku.
Potom si svoji živnost musel přestěhovat domů a prodával cigarety ze
svého okna rodinného domu. Sklep
u kostela byl pořád otevřen. V Přibicích na místním národním výboře pan
předseda s panem tajemníkem chtěli,

aby se ve sklepě skladoval materiál
(nějaké prášky nebo postřiky). Taky
měli vojáci ve sklepě u kostela uskladněné brambory, a protože to nelibě
zapáchalo, tak se tam nemohlo nic
skladovat, ani víno od zahrádkářů, ani
další věci, a taky že pořád do sklepa
lezly děti, tak se sklep zasypal. Všechno si zapisuji já Bětka Kupková roz.
Ungerová z Přibic, a protože když přišel můj muž Jaroslav do Přibic z jeho
rodné dědiny Popice a brali jsme se
v červenci roku 1979, tak byl sklep
už zasypaný. Po čtyřiceti letech přišla
velká událost v naší dědince Přibice,
dnes v úterý 17. května 2016 kousek
od sochy sv. Jana Křtitele u kostela se
začalo bagrovat, a to právě zasypaný
sklep. Druhý den ve středu 18. května
2016 už pracovníci obecního úřadu
vyváželi hlínu ze sklepa, aby se znovu

dal do původního stavu a mohl sloužit k výstavám vína a různě podobným věcem. Ve sklepě je také udělaný
průduch (komín), kde bylo mnoho
nasypaného nepořádku a smetí, tak
se muselo všechno odstranit. Už i ten
zápach z brambor je pryč. Všechno
vyprchalo, jen zůstala vůně hlíny. Pan
starosta Ing. Miroslav Effenberger byl
taky u otevírání bagrování sklepa.
Všichni se zapojili do práce, zedníci p.
Pavel Effenberger a p. Jan Hochmann.
Také všichni z obecního úřadu se
zapojili, aby bylo u kostela všechno
v úplném pořádku. Už na letošní hody
na sv. Jana v červnu 2016tého roku by
měla být úprava celého prostranství
báječně upravená a ukončená. Všichni si zaslouží odměnu a obrovský dík
za odvedenou práci, těžce pracnou.
Bětka Kupková

Služba Family Point je pro širokou veřejnost
Co je to Family Point? Je to místo, kde můžete v důstojném
a přátelském prostředí pečovat o děti, ale také získat kontakty
na organizace poskytující poradenství v obtížných životních
situacích. Služba FAMILY POINT místo pro rodinu® vznikla
v roce 2009 ve spolupráci Centra pro rodinu a sociální péči
a Magistrátu města Brna. Od roku 2010 podporuje zakládání
Family Pointů také Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Hlavním cílem služby je zkvalitňování životních podmínek
rodin. V současnosti je otevřeno sedm kontaktních Family
Pointů a přes padesát základních Family Pointů v Brně, Jihomoravském kraji, na Vysočině a ve Zlínském a Jihočeském
kraji.V kontaktním Family Pointu se můžete obrátit na
pracovnici, která zprostředkovává poradenství pro řešení
vztahových, výchovných a sociálních problémů. Základní
Family Pointy (bez přítomnosti kontaktní pracovnice) vznikají na úřadech městských částí, v knihovnách, ve střediscích
volného času, mateřských centrech a podobně. Mezi základní vybavení každého Family Pointu patří přebalovací pult,
místo na kojení a letáky s informacemi pro rodiny. K dispozici obvykle bývá také mikrovlnná trouba pro ohřátí
dětské stravy a počítač s internetem.
Na každém Family Pointu najdete také
návštěvní knihu, do které můžete zapsat připomínky a podněty směrem
k provozovateli služby. Na Family Pointu mohou rodiče a prarodiče nejenom
pečovat o dítě, ale také zastavit se
a odpočinout si při návštěvě města či
úřadu. Pro děti jsou připraveny hračky
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a na některých Family Pointech také dětské knihy a časopisy.
Mnohé rodiny využívají Family Point také jako místo pro
setkání a např. předání dítěte mezi rodinnými příslušníky
v průběhu dne. Family Point je místo, které můžete zabydlet a využít pro příjemnější čas s rodinou ve veřejném prostoru. Provozní doba jednotlivých Family Pointů závisí na
možnostech zařízení, které službu provozuje. V naší obci se
Family Point nachází v Místní knihovně a jeho provozní doba
je každé pondělí a čtvrtek od 16 – 19 hodin. Ke službě patří
také webové stránky www.familypoint.cz, které přinášejí
souhrnně informace o službě a přehled všech Family Pointů
v České republice. Pro rodiny z Brna a okolí zpracovává
brněnský kontaktní Family Point stránky www.brno.familypoint.cz, které nabízejí tipy na volnočasové aktivity v Brně
a celém Jihomoravském kraji, ale také kontakty na prověřené
pomáhající organizace. Prostřednictvím tohoto webu lze
také požádat o zasílání elektronického newsletteru, který
každých 14 dní přináší výběr tipů a akcí z webových stránek.
Služba Family Point má také svůj facebookový profil Family
Point – místo pro rodinu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA za období 21. 2. 2016 – 20. 5. 2016
Životní jubilea
Wagnerová Tekla
Effenbergerová Růžena
Mužíková Eliška
Harašta Václav

93
85
70
70

Navždy nás opustili
Plodek Václav
Chromec Pavel
Rund Matěj
Vítání občánků (24.4.2016):
Eliška Nekolová
Liliana Sofie Hrušková
Denis Maršák
Jiří Janíček
Tadeáš Líbal

Vítání občánků

Vítání občánků

Obec má další moderní komunikační
prostředek s občany – mobilní aplikaci
Jedná se o velmi jednoduchou mobilní aplikaci. Po jejím
stažení do vašeho chytrého mobilního telefonu získáte
aktuální informace o dění v obci formou notifikační zprávy,
která se na Vašem mobilu objeví. Získáte tak okamžitě
pozvánky na kulturní akce v obci, informace o výpadku
dodávek elektřiny nebo vody, o dovolené lékaře, jednání
zastupitelstva, dovolené na poště nebo obecním úřadu
a další důležité zprávy. Vše samozřejmě zdarma. Aplikace
„Česká obec“ je volně dostupná a po jejím nainstalování
dáte pouze přidat obec – vyberete Přibice a vše okamžitě
funguje. Do tohoto projektu se
postupně zapojí většina obcí naší
republiky, a pokud máte zájem
o informace i z jiné obce nebo
města, stačí jen přidat jejich název,
a informace Vám budou chodit
souběžně ze všech přidaných obcí.

Plánované akce
11. 6. 2016

Svoz objemného odpadu (Těšina č. p. 53)

25. a 26. 6. 2016 Krojované hody
26. 6. 2016

Setkání rodáků

9. 7. 2016

Svoz objemného odpadu (Těšina č. p. 53)

10.7. 2016

Děkanská pouť u Apoštolky

Srpen 2016

LUNOC, Aquabar

13. 8 . 2016

Svoz objemného odpadu (Těšina č. p. 53)

3. 9. 2016

Babské hody

10. 9. 2016

Svoz objemného odpadu (Těšina č. p. 53)

Přibický zpravodaj vydává Obecní úřad Přibice. IČO: 00600211. Adresa vydavatele: Přibice 348, 691 24 Přibice. Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky, reg. Značka
MK ČR E 20907. Email: zpravodaj@pribice.cz. Tel.: 519 432 223, tel. pro inzerci: Eva Oblezarová 734 609 512. Webové stránky: www.pribice.cz, sekce Zpravodaj. Redakční rada:
Miroslav Effenberger, Eva Oblezarová – šéfredaktorka, Václav Procházka. Uzávěrka příštího čísla je 20. 8. 2016. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Toto číslo vyšlo v Přibicích 6. 6. 2016 v nákladu 420 výtisků. Tisk a grafické zpracování zajišťuje Petr Brázda - Vydavatelství. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí
příspěvky, nevracet nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály nezveřejnit, důvody nezveřejnění nesdělovat. Ceny občanské inzerce: řádková inzerce zdarma, blahopřání
a vzpomínky 50 Kč. Ceny komerční inzerce: celá strana 1500 Kč, 1 strany 800 Kč, 1 strany 500 Kč, 1/8 strany 300 Kč. Ceny jsou včetně DPH 21%. Omezený počet – 10 inzerátů.
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