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Slovo starosty
Vážení občané,
svítící vánoční strom na place je jasným
důkazem blížících se Vánoc. Od začátku podzimu se v naší obci udála spousta
věcí. Byly dokončeny úpravy jižní části
prostranství před kostelem. Došlo také
ke zpřístupnění nejméně 300 let starého
sklepa, který je pozůstatkem historického
opevnění, takzvané komendy. Zahájeny
byly stavební práce na zasíťování lokality
Svobodný Hájek. Aktuálně je dokončena dešťová i splašková kanalizace i plynovod. Zájemců o stavební pozemek je
víc než dost, a volný už není ani jediný.
Také se podařilo udělat část chodníku od
knihovny směrem k Žabiňáku. Obec postupně pracuje na spoustě projektů, abychom byli připraveni čerpat dotace. Papírování s každým projektem je neskutečně
časově náročné a trvá mnohem déle, než
samotná realizace. Díky dobré kondici finančního hospodaření obce bude po několika předchozích mimořádných splátkách a doplatku v těchto dnech uhrazen
úplně osmimilionový úvěr na čističku. Přijetí tohoto úvěru bylo schváleno předchozím vedením v roce 2014 ke krytí finanční spoluúčasti ze strany obce. Původně
měl být doplacen až v srpnu 2024. Naše
obec tak do nového roku 2017 vstoupí
nečekaně zcela bez dluhů! Tím budou
navíc uspořeny nemalé finanční výdaje za
úroky. Vedení obce přeje všem občanům
krásné a klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2017 vše dobré.
Váš starosta Miroslav Effenberger
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Budování inženýrských sítí
na Svobodném Hájku
Realizace inženýrských sítí jde dobře. Práce jsou závislé zejména na počasí, a prakticky celý podzim pracovali obecní
pracovníci každý nedeštivý den. V první řadě byla vykopána
a položena dešťová kanalizace o průměru 40 cm a délce cca
250 m. Ve druhém výkopu se souběžně pokládala splašková
kanalizace o průměru 30 cm a stejné délce. Tyto práce prováděli zejména Rudolf Strouhal, Stanislav Koneček, Benedikt
Maděránek a Bedřich Flodr. Materiálem je zásoboval Zdeněk
Karásek. Přitom se zvládl provést cca 500 m dlouhý výkop na
středotlaký plynovod. Odborné práce při pokládce plynovodu s dodávkou materiálu realizovala firma Tomek z Hustopečí za 725 000,- Kč. Jen pro zajímavost - k přejímce plynovodu na plynárnách bylo zapotřebí doložení 26 různých listin
a dokumentů. Nyní se budují kanalizační přípojky. Následně
ve spolupráci s VAK Břeclav položíme vodovod. Na jaře by se
měla dokončit i pokládka kabelu elektrické energie.

Dokončení jižního prostranství kolem kostela
Postupně se dokončily stavební úpravy od schodiště a kolem sochy svatého Jana Nepomuckého. Byly vybudovány
a osázeny opěrné zídky. Dle doložených informací z archivů
je sklep pravděpodobně alespoň částečně z dob budování
původního kostela s opevněním tzv. komendou. O historii
sklepa se dočtete v samostatném článku od Františka Veleby ml. S důrazem na zachování původního vzhledu byl
upraven interiér tohoto sklepa vybudovaného v době první písemné zmínky o Přibickém kostele z roku 1222. Uvnitř
sklepa je symbolicky napojen vodovod z Apoštolky. Do
nově položené cihlové podlahy bylo nainstalováno osvětlení, které umocňuje vzhled těchto prostor. Toto místo bude
sloužit pro veřejné kulturní akce, jako např. jarmarky, a zázemí pro hody nebo košt a podobně. První možnost navštívit tyto prostory bylo 14. listopadu 2016, kdy v rámci lampionového průvodu bylo toto tajemné místo za doprovodu
bludiček zpřístupněno. O pár dnů později dne 26. listopadu
se v rámci adventního jarmarku uskutečnila ve sklepě historicky první degustace vín od místních vinařů. Práce na
sklepě prováděli zedníci Jan Hochman, Pavel Effenberger
a další pracovníci, zejména Dušan Sikora. Elektroinstalace
a osvětlení měl na starost Petr Kuchyňka; zábradlí, umyvadlo a kování na dveřích Pavel Valášek; dveře zhotovil Martin
Venka; vodoinstalaci Marek Jonáš. Práce se stroji od bagru
po traktor Rudolf Strouhal a Zdeněk Karásek, zahradnické
úpravy Jana Wagnerová a Alena Koubková. Některé práce
provádělo i několik dalších pracovníků.

Pokládání kanalizace
Před sklípkem
u kostela

Pokládání plynovodu
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Zasíťování
Svobodného Hájku

Interiér sklepa

Křížová klenba ve sklepě
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Sběrný dvůr
Stále připravujeme podklady pro vybudování sběrného
dvora. Příprava „papírů“ pro realizace sběrného dvora je
výrazně složitější, než by se mohlo zdát. Místo na vybudování je jasné, a to v místě stávajícího odběru odpadů v ulici
u kolejí. Projekt počítá s kompletním betonovým oplocením této zahrady, zpevněnou plochou, několika přístřešky
a spoustou různých kontejnerů určených na třídění odpadů. Předpokládané náklady jsou cca 3-4 miliony Kč. Případná dotace pokryje podstatnou část výdajů. Pokud by vše
klaplo, může se zahájit realizace v příštím roce.

Levandule kolem hlavní silnice
Obecní pracovníci, zejména pracovnice, zkrášlili výsadbou
sazenic levandulí další nevzhlednou plochu, a to podél
hlavní silnice od horní autobusové zastávky. Efektu bychom
se mohli dočkat už příští léto.

Posilovna
Mládež, která využívá místní posilovnu, se s obcí dohodla
na brigádách, jejichž výtěžek byl použit na nákup nového
zařízení do posilovny. Například ve sběrném dvoře bylo
v říjnu celkem 5 brigád za účelem vyklízení a třídění odpadu. Celkem bylo jen za vykoupené železo získáno pro obec
28 000,- Kč. Brigád se účastnili David Cibulka, Ondra Soukal,
Lukáš Dofek, Honza Koubek, Mirek Renč, Mirek Effenberger,
Tomáš Kozdas, Dan Nguyen, Dominik Fries, Zdeněk Hrabina
a Zdeněk Venka. Jinou brigádou pod vedením Lukáše Dofka se vymalovaly prostory posilovny. Další brigády budou
pokračovat rozebíráním chodníku od Partykového k lokál-

ce. To bude podle vývoje počasí asi ale až příští rok. Z výtěžků obec zakoupila běžecký pás a sadu profesionálních
činek do posilovny. Posilovna je nyní, co se týká vybavení,
na dobré úrovni. Zacvičit si v ní může každý. Vstupenky se
prodávají na obecním úřadě. Cena je 120,- Kč na 10 vstupů, neomezená měsíční za 120,- Kč nebo neomezená
roční za 1.000,- Kč. Na nákup celoroční permanentky navíc přispívá 500,- Kč svým klientům např. Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Kompostéry
V rámci minulých dvou dotačních příležitostí obec pořídila pro občany kompostéry
do domácností. O kompostéry byl takový zájem, že byly
velmi rychle rozebrány. O výhodách vlastního komposteru vědí zejména ti, kteří jej
již vlastní. Kompostéry mají
hned několik výhod. Není potřeba daleko chodit vyvážet
odpad ze zahrady, jako je posečená tráva, shrabané listí
nebo posklizňové zbytky zahradních plodin. Navíc si každý může vlastním kompostem prakticky zadarmo obohatit
své záhony o důležité živiny. Obec proto požádala již o třetí
dotaci na kompostéry, tentokrát o 200 kusů. V případě, že
dotace vyjde, budou v průběhu příštího roku kompostéry
k dispozici. Pokud uvažujete o kompostéru do vaší zahrady,
stačí se zapsat do pořadníku na obecním úřadě. O nové
kompostéry mohou požádat všichni, tedy i ti, kteří již jeden
nebo i více kompostérů mají z předchozí doby. Majitelé
větších zahrad mohou mít kompostérů více. Podmínkou je
jejich užívání a umístění v Přibicích.

Nový mikrokoberec na silnici

Posilovací stroje

Posilovací činky
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Koncem léta provedla správa a údržba silnic Jihomoravského kraje opravu hlavní silnice v naší obci o délce jeden kilometr. Na stávající silnici byl proveden takzvaný mikrokoberec, který zpevní původní vrstvu. Nový mikrokoberec je
technologicky upraven tak, aby vykazoval větší protiskluzný efekt oproti běžnému asfaltu. Došlo také k úpravám kanalizačních vpustí a byly provedeny také nové nástřiky.

Nový mikrokoberec
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Chodník nad knihovnou
Po desetiletí vyšlapaná cestička nad knihovnou má nyní
standartní povrch. Nový chodník je několik centimetrů nad
terénem, aby nedocházelo ke splavování půdy ze svahu
parku na novou dlažbu. Tento chodník obec budovala již
tradičně svépomocí. Ať slouží!

Chodník nad knihovnou
před opravou

Chodník nad knihovnou
po opravě

Chodník u kolejí
Na podzim došlo i na opravu chodníčku u kolejí. Starý betonový chodník byl již značně poškozen, a proto dostal novou
vrstvu.

Chodník u kolejí
před opravou

Chodník u kolejí
po opravě

Chodník u bytovek kolem transformátoru
Před měsícem byla dokončena další část chodníku směrem
k bytovkám. Další část k vojenským bytovkám bude pokračovat po přeložce elektrického vedení do země a po uložení optického kabelu. Tak snad se to v příštím roce podaří zrealizovat.

Chodník k bytovkám
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Cena stočného od roku 2017
Naší obci prakticky skončilo období, po které si mohla
libovolně stanovit cenu stočného. Nyní jsme vstoupili
do doby, kdy musíme respektovat podmínky stanovené
rozhodnutím o přidělení dotace na rekonstrukci čističky,
abychom ji nemuseli vracet. Naše obec účtovala výrazně
nižší stočné oproti prakticky všem vodárenským společnostem a provoz čistírny se doplácel z obecního rozpočtu. Nyní nám společnost provádějící pravidelný monitoring pro ministerstvo provedla výpočet stočného na rok
2017 podle jasných a nekompromisních podmínek stanovených ministerstvem. Podle těchto podmínek obec
nesmí provoz čistírny dotovat ze svého rozpočtu
a navíc musí tvořit ze zisku na čistírně „fond reprodukce
majetku“. Z tohoto fondu mají být v budoucnu hrazeny
veškeré opravy kanalizačního řádu, včetně přečerpávací
stanice a také budoucí opravy a modernizace ČOV. Optimálně výše tvorby tohoto fondu pro rok 2017 předložená k podkladům požadované dotace je stanovena na
548 000,- Kč a každoročně se má navyšovat, např. v roce
2026 má být do fondu odvedeno optimálně 957 000,- Kč.
Zásadní však je, že musí být do fondu odvedeno vždy
alespoň něco. Minimální částka vypočtená monitorovací
společností pro rok 2017 je 30,- Kč/m3 bez DPH. K ní je
ještě nutno přičíst DPH 15%, což je celkem 34,50 Kč za
kubík. Do „fondu“ se tak za rok 2017 odvede přitom jen
do 10 000,- Kč. Při stanovení ceny nižší hrozí navíc obci
pokuta do výše 100 000,- Kč. Pokud bychom měli mít optimální cenu stočného včetně vypočtené výše příspěvku
do „fondu reprodukce majetku, činila by cena stočného
vč. DPH 47,12 Kč. Při kalkulaci 36m3 na občana může
být nejnižší roční stočné tedy 1 242,- Kč a optimální dle
tabulek 1 700,- Kč. Pokud bychom měli vycházet z plánu financování a realizace obnovy vodohospodářského
majetku obce Přibice zpracované podle stavu k roku
2013, měli bychom nyní stočné 79,97 Kč/m3, ročně tedy
2 880,- Kč. O přesné ceně stočného se bude rozhodovat
na prosincovém zastupitelstvu. Vedení obce předloží zastupitelstvu ke schválení cenu stočného na nejnižší možné úrovni, tedy 30,- Kč/m3 bez DPH.
Proč má obec vyšší náklady na provoz ČOV oproti minulosti?
Nová čistírna je z důvodu ochrany proti povodni postavena výrazně výše oproti staré čistírně a není možno využít gravitace. Veškerá voda včetně dešťové je do čistírny přečerpávána. V areálu čistírny se nachází tedy hned
několik velkých čerpadel. V aktivační nádrži je umístěno
dmychadlo a provzdušňovací zařízení. Dalším zařízením je dávkovač síranu železitého, který máme nově na
odbourávání fosforu. Veškeré tyto technologie mají dohromady výrazně vyšší spotřebu elektrické energie, než
měla původní čistírna. Hlavní důvod pro zvýšení nákladů
je tedy spotřeba energie a nákup síranu.
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Co obec udělala pro snížení nákladů?
Obec vybudovala v areálu čistírny vlastní
studnu a kromě ní využívá i vyčištěnou odpadní vodu ke každodennímu oplachování technologií a podobně. Spotřeba pitné
vody bude prakticky nulová. Navíc obec
splatila úvěr a v roce 2017 již nebudou započítávány úroky z úvěru do nákladů na provoz
čistírny. Dodavatel elektrické energie je každoročně vybírán na základě aktuální nabídky
na trhu za účelem snížení ceny za elektrickou
energii.
Pro srovnání uvádíme následující tabulku cen
stočného v okolí. Všechny ceny jsou uvedeny
vč. DPH za 1 m3 a platné pro rok 2016 a tedy
před případným navýšením na rok 2017.

Srovnávací tabulka cen stočného
(uvedené ceny jsou vč. DPH za 1m3 a platné pro rok 2016, tedy před jejich
zdražením na rok 2017)
Vodárenská společnost
Ivančicko
Šlapanicko
Židlochovicko
Znojemsko
Brněnská VaK
VaK Břeclav
VaK Hodonín
VaK Vyškov

cena vč. DPH za 1m3
47,50
46,58
41,63
40,25
38,36
46,80
41,00
41,15

Z tabulky je na první pohled patrné, že stočné v Přibicích při ceně 34,50
Kč bude stále výrazně levnější než v drtivé většině měst a obcí.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZO ZE DNE 6. 10. 2016
184/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
185/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice
Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu pana Jiřího
Prokeše a Bc. Jiřího Netolického.
186/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav pro rok 2016.
187/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice předběžně
schvaluje zapojení obce Přibice do „solidárního systému
financování sociálních služeb“ tvořících minimální síť ORP
Pohořelice, pro rok 2017.
188/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vybudování sběrného dvora na pozemku p. č. 1540 v k. ú. Přibice.
189/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy na zabezpečení
odborného zástupce a konzultačních služeb spojených
s provozováním ČOV Přibice s Ing. Zuzanou Jelínkovou, LANAK CZ, a.s. IČ: 29230691 za cenu 9.500,- Kč bez DPH měsíčně na dobu 10 let s výpovědní lhůtou bez udání důvodu
v délce 6 měsíců.
190/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve
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prospěch RWE GasNet, s.r.o., k pozemkům p. č. 1664/1,
1664/49 a 2207/3 v k. ú. Přibice. Věcné břemeno se zřídí
za úplatu 500,- Kč bez DPH za účelem uložení plynovodu
a přípojek.
191/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zpracování projektu na vybudování inženýrských sítí odbočkou ze „Svobodného Hájku“ k obecnímu pozemku p. č.
2653/2 v k. ú. Přibice v rozsahu dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická energie, komunikace,
veřejné osvětlení, chodník o celkové délce cca 35 m.
192/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodej
části p. č. 1712/25 o výměře 6 m2, v k. ú. Přibice nově označenou jako pozemek p. č. st. 649 za obvyklou cenu 300,- Kč/m2
pro žadatele MUDr. Mojmír Maruniak, Přibice 171.
193/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr
prodeje částí pozemků p. č. 1712/25 a 1712/26 v k. ú. Přibice pod stávajícími garážemi nad vojenskými bytovkami.
194/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozšíření kupujícího na pozemek 1664/113 schváleného v rámci usnesení č. 174/14/2016 na kupující Nikola Muselíková,
Přibice 6. Oba kupující nabudou vlastnické právo k tomuto
pozemku v podílu ½.
195/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice ruší usnesení č.
174/14/2016 v části prodeje pozemku p. č. 1664/110 a ruší
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usnesení č. 182/15/2016 v části prodeje pozemku p. č.
1664/105, oba v k. ú. Přibice.
196/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr
prodeje pozemků p. č. 1664/110 a 1664/105 v k. ú. Přibice.
197/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu č. 1040011380/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1534/4 a p. č. 1533/7 k přípojce elektřiny.
198/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dotaci ve výši 15.000,- Kč pro Diecézní charitu Brno, Oblastní
charitu Břeclav a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce.
199/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vyčlenění další částky 10.000,- Kč na navýšení dotace pro TJ Přibice na rok 2016. V souladu se zabezpečením hospodárného využívání obecních finančních prostředků je schválení
smlouvy o poskytnutí dotace podmíněno předložením
informací o hospodaření TJ a zjištěním využívání jiných fi-

nančních zdrojů, než z rozpočtu obce.
200/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice neschvaluje, na
základě stanoviska vydaného stavebním úřadem Pohořelice, žádosti Ing. Blažka a p. Tomka o rozšíření zastavitelných
ploch v lokalitách Vinohrádky a Podsedky.
201/16/2016 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 říjen 2016.
202/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016.
203/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice pověřuje starostu obce Ing. Miroslava Effenbergera přepracovat
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, termín do konce
roku 2016.
204/16/2016 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí
zprávu o činnosti kontrolního výboru.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZO ZE DNE 10. 11. 2016
205/17/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
206/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Irenu
Doležalovou a Ing. Jana Čábelku.“
207/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření souhlasného prohlášení, kterým bude uznáno vlastnictví obce Přibice k pozemkům p. č. 1712/128
a 1712/129 v k. ú. Přibice, s termínem podpisu ze strany
aktuálně evidovaných vlastníků do 30. 11. 2016. V případě, že nedojde do tohoto data k uzavření souhlasného
prohlášení, pověřuje Zastupitelstvo obce Přibice starostu
obce, aby udělil plnou moc advokátovi Mgr. Pavlu Nevrklovi pro soudní řízení ve věci navrácení pozemků p. č.
1712/128 a 1712/129 v k. ú. Přibice do vlastnictví obce.“
208/17/2016 „Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny obecních pozemků KN p. č. 1663/14, 1663/15, 1663/16
a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p. č. PK
1910/1, 1910/2, 1910/3, 2075 a 2076 v k. ú. Přibice.“
209/17/2016 „Zastupitelstvo obce projednalo žádosti
o odkoupení pozemků těchto žadatelů.
1) 20.6.2016 - Šumpelovi; 2) 1.8.2016 - Netolický; 3) 12.8.2016
- Hefka+Krůpová; 4) 15.8.2016 - Prokeš; 5) 1.9.2016 Strouhalovi, 6) 5.9.2016 – Voňková; 7) 6.9.2016 - Bělíček;
8) 7.9.2016 – Bittnerová; 9) 16.9.2016 – Kuráň; 10) 30.9.2016
– Karmazín; 11) 24.10.2016 - Kolářovi. Na ty žádosti budou
pozemky přidělovány podle data jejich přijetí.“
210/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1664/109, 1663/11, 1663/12
a 1663/21 v k. ú. Přibice.“
211/17/2016
„Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodej následujících pozemků za obvyklou cenu v k. ú. Přibice
v lokalitě „Svobodný Hájek“ a uzavření kupních smluv na tyto
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pozemky za cenu bez DPH 100,- Kč/m2, přičemž se kupující
zavazuje uhradit obci Přibice příspěvek na vybudování inženýrských sítí, který činí bez DPH za 1 m2 prodávaného pozemku 700,- Kč. Termín uzavření kupních smluv je do 28. 2. 2016.“
parc. m2
č.
1664 755
/105

kupující

kupní
cena bez
DPH v Kč
75.500,-

příspěvek celkem vč.
na IS bez DPH v Kč
DPH v Kč
528.500,- 730.840,-

Pavel Šumpela,
Jamolice 16 a Lucie
Šumpelová, Rouchovany 56
1664 774 Jiří Netolický, ml.,
77.400,- 541.800,- 749.232,/110
Přibice 3, 691 24
1663 1287 Ladislav Hefka, Bře128.700,- 900.900,- 1.245.816,/19
zůvka 1657, Šenov
a Michaela Krůpová,
Okružní 73, Šenov,
oba ID ½
1663 1210 Ing. Zdenka Voňková, 121.000,- 847.000,- 1.171.280,/18
Kurdějov 262

212/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
záměr daru obecních pozemků p. č. 1529/4 o výměře
352 m2, 1529/5 o výměře 30 m2, 1530/20 o výměře 19 m2,
2198/9 o výměře 169 m2, 2200/30 o výměře 13 m2, 2803/2
o výměře 9 m2 v k. ú. Přibice.“
213/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje přijetí daru, a to pozemků p. č. 2206/15 o výměře 39 m2,
2206/16 o výměře 288 m2, 2206/18 o výměře 330 m2
a 2806/1 o výměře 144 m2 v k. ú. Přibice.“
214/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pořízení pozemku p. č. 1579/3 o výměře 41 m2 v k. ú. Přibice
za cenu 100,- Kč/m2 a schvaluje uzavření kupní smlouvy
na tento pozemek.“
215/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1536/1 v k. ú. Přibice.“
216/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsle-
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dek výběrového řízení na akci „Plynovod Svobodný Hájek“,
jako vítězného uchazeče schvaluje s nejnižší nabídkovou
cenou 724.786,40 Kč vč. DPH firmu Tomek, IČO: 63436931,
a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.“
217/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje doplnění pozemku p. č. 1664/116 v k. ú. Přibice za účelem zřízení
věcného břemene pro uložení plynovodu a přípojek ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., do smlouvy č. 800073107/BVB.“
218/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovod a přípojky pro RD Přibice, lokalita „Svobodný Hájek“ na pozemcích p. č. 1664/1,
2207/3, 1664/49, 1664/116 v k. ú. Přibice ve prospěch
RWE GasNet, s.r.o., za cenu 500,- Kč bez DPH.“

219/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí podmínky uzavření kupní smlouvy na prodej plynovodního zařízení STL plynovod a přípojky pro RD Přibice,
lokalita „Svobodný Hájek“ s GASnet, s.r.o.“
220/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí - DSO Čistá
Jihlava a DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň za rok 2015.“
221/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje z důvodu dobrého hospodaření předčasné doplacení celého
úvěru na ČOV u České spořitelny, a to v prosinci 2016.“
222/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.“
223/17/2016 „Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.“

Volby do zastupitelstva JMK
Počet volených členů
65

celkem
1 404

Okrsky
zpr.
1 404

Kandidátní listina
číslo název
1
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
2
Občanská demokratická strana
12 Česká str.sociálně demokrat.
19 Svoboda a síla
21 Zelení a Piráti
23 Starostové pro Jižní Moravu
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
26 Koruna Česká (monarch.strana)
30 ANO 2011
37 Komunistická str. Čech a Moravy
41 Národní demokracie

v%
100,00

Voliči v se- Vydané
znamu
obálky
952 480 350 910

Platné hlasy Předn.
celkem v % hlasy
375 0,10
X
27 796 8,07
X
53 352 15,49 X
904 0,26
X
17 624 5,11
X
21 386 6,21
X
54 914 15,94 X
575 0,16
X
71 797 20,84 X
33 393 9,69
X
369 0,10
X

Volební Odevzdaúčast v % né obálky
36,84
350 183

Platné
hlasy
344 374

Kandidátní listina
číslo název
43 Úsvit s Blokem proti islamiz.
45 Moravané
52 Svobodní a Soukromníci
67 NE ILEG. IMIGRACI - PEN. PRO LIDI
69 Konzervativní strana
70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK
75 DSSS-Imigranty, islám nechceme!
78 Koalice SPD a SPO
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
87 Koalice TOP 09 a „Žít Brno“

% platných
hlasů
98,34

Platné hlasy Předn.
celkem v % hlasy
2 034 0,59
X
5 286 1,53
X
7 421 2,15
X
1 004 0,29
X
304 0,08
X
1 521 0,44
X
1 660 0,48
X
19 525 5,66
X
137 0,03
X
22 997 6,67
X

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskutečnily nejen v naší obci volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Usměvavá volební komise o věkovém průměru 23 let organizačně vše zvládla na jedničku. Prvním hlasujícím byl pan Koubek. Volební účast činila 34%
(290 občanů), jednotlivé strany dostaly následující počty hlasů:
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-venkov
Obec: Přibice
celkem
1

Okrsky
zpr.
1

v%
100,00

Kandidátní listina
číslo název
1
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
2
Občanská demokratická strana
12 Česká str.sociálně demokrat.
19 Svoboda a síla
21 Zelení a Piráti
23 Starostové pro Jižní Moravu
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
26 Koruna Česká (monarch.strana)
30 ANO 2011
37 Komunistická str.Čech a Moravy
ČÍSLO
17 demokracie
41 Národní

Voliči v seznamu
853
Platné hlasy
celk. v %
0
0,00
17 5,92
38 13,24
0
0,00
8
2,78
11 3,83
44 15,33
2
0,69
58 20,20
40 13,93
0
0,00

Vydané
obálky
290
Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Volební účast Odevzdané
v%
obálky
34,00
290

Platné hlasy

Kandidátní listina
číslo název
43 Úsvit s Blokem proti islamiz.
45 Moravané
52 Svobodní a Soukromníci
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
69 Konzervativní strana
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme!
78 Koalice SPD a SPO
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
87 Koalice TOP 09 a „Žít Brno“

287

% platných
hlasů
98,97

Platné hlasy
celk. v %
3
1,04
6
2,09
4
1,39
3
1,04
7
2,43
2
0,69
1
0,34
23 8,01
0
0,00
20 6,96

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromu
Letošní vánoční jarmark se opět povedl,
nakoupit se dalo kde co. Největší zájem
byl o Přibické kalendáře na příští rok
2017. Vánoční strom – krásný stříbrný
smrk - věnoval obci pan Václav Harašta, za což mu patří dík. Smrk rostl v jeho
zahrádce 23 let. Velmi šetrně byl uříznut

Interiér sklepa
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a za pomoci techniky – hydraulické ruky
z nákladního auta pohořelické pobočky
stavebnin Stavospolu „složen“ a přepraven na plac. Poděkování patří i paní
ředitelce a paním učitelkám, které připravovaly děti na vystoupení. Děti byly
velmi šikovné a vystoupení sklidilo velký
potlesk. Po vystoupení děti rozsvítily vánoční strom. Následně zazpívali Přibičané pásmo koled. Během večera probíhala degustace vín místních vinařů, navíc
se jednalo o historicky první ochutnáv-

Tyčinky od paní Dudové

ku v prostorách obnoveného sklepa
u sv. Jána. Celkem se sešlo 22 vzorků vín
a při ochutnávce se vypilo se téměř 60
lahví! Příjemně nás překvapila paní Dudová, která nezištně, prostě jen tak, napekla velkou krabici výborných slaných
tyčinek, které návštěvníci sklepa mohli
bezplatně ochutnat, za což jí velmi děkujeme. Ve sklepě se ochutnávalo a zpívalo za krásné příjemné atmosféry do
pozdních nočních hodin.
Miroslav Effenberger

Kovář

Vystoupení žáků ZŠ a MŠ

Mužáci při zpěvu koled

Stánek s pečivem

Stánky
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Johanité a Přibice
Rytířský duchovní řád rytířů sv. Jana
Křtitele neboli řád johanitů či špitálnici,
protože jejich původním účelem byla
péče o nemocné a chudé ve špitálech,
vznikl v 11. století během křížových výprav v Jeruzalémě.
Není známo, kdy johanité získali Přibice, ale vzhledem k tomu, že kostel
v Přibicích byl postaven kolem roku
1200 a je zasvěcen patronu johanitů sv.
Janu Křtiteli, tak se předpokládá, že Přibice získali někdy v té době. Do Přibic
přišli z řádové komendy v Mailbergu
v Dolním Rakousku. V 13. století se připomínají na dvou listinách dva kněží,
nejdříve v listině z roku 1222 Bedřich
a na konci 13. století Berfelf.
Komenda byla opevněný klášter, v jejímž čele stál komtur, který většinou byl
i knězem, řádoví bratři dodržovali liturgie, které vycházely z benediktýnských
a augustiniánských předpisů, a dále se
věnovali správě majetku, z jehož výtěžku část peněz používali pro svoji potřebu a další část posílali do řádového
centra na boj s muslimy.
V Přibicích si komendu postavili kolem
roku 1300 a zřejmě zároveň s ní také
postavili i sakristii a osárium (kostnici),
které je pod sakristií. Komenda patrně
stávala mezi kostelem a domy čp. 49,
50 a obecním hostincem. Tuto hypotézu podporuje archeologický výzkum
v tomto místě v roce 1972, který provedl
prof. PhDr. Josef Unger CSc. s Václavem
Effenbergerem. Během výzkumu byly
nalezeny keramické střepy, které byly
z kuchyňského nádobí (džbány a hrnce), stavební keramika (úlomky dlaždic
a střešních tašek) a zlomek značně poškozené mince. Byl také nalezen kousek
železné strusky, což nasvědčuje přítomnost kováře. Nejpozoruhodnějším nálezem ale byly skleněné střepy z různých
číší, které se velmi zřídka nacházejí ve
středověkých vesnicích, protože skleněné předměty patřily mezi luxusnější
zboží a mohli si je dovolit jen majetnější.
Všechny tyto nálezy pocházejí z období
13. až 15. století.
V roce 1324 převedli johanité z Mailbergu komendu v Přibicích pod komendu
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johanitů na Starém Brně. Z písemných
listin ze 14. století je nejzajímavější
z roku 1332, ve které se stvrzuje dohoda mezi velmistrem johanitů pro Čechy
a Moravu, že získal od Hartleba z Přibic
polovinu mýta v Přibicích za 2 lány
tamtéž, s jednou krčmou, svobodnou
rychtou a loukou, ve prospěch špitálu
na Starém Brně. Tato listina je výjimečná tím, že u mála vesnic je písemně
doloženo, že už v ní ve středověku byla
hospoda. Po postavení komendy v Přibicích se už v žádné listině nezmiňují
faráři, ale jen komtuři pod latinským
názvem Comendatore de Pribicz, např.
v roce 1348 se uvádí komtur Zdimír,
který pocházel z vladyckého rodu Sádlů
z Kladrubce u Strakonic. Komenda zanikla během vpádu husitů na Moravu,
pravděpodobně v roce 1424, ale vzhledem k nedostatku písemných zpráv to
přesněji určit nelze a husity připomíná
trať Tábory, kde údajně měli vojenský
tábor. Patrně během husitského vpádu
se obec vylidnila a noví usedlíci přišli do
Přibic na konci 15. století.
Johanité komendu už neobnovili
a v roce 1520 prodali Přibice Vilémovi z Pernštejna, který je připojil k nově
vzniklému panství Židlochovice. Ze
16. století je už zachováno více písemnosti a podle nich k přibickému kostelu patřilo na zdejším katastru asi 10 ha
polností, které patrně vlastnila od dob,
kdy obec patřila johanitům. Dále zde

jako památka po johanitech patrně zůstalo to, že kostelník, tj. správce kostela,
byl zbaven roboty, a také špitál, což je
také výjimečné, že v tak malé obci byl
vůbec špitál. Písemná zpráva o něm je
z roku 1811, kdy jej obec prodala, ale
před tímto rokem jsou o něm zmínky
v účtech farnosti, kde jsou částky na
provoz špitálu. A tento špitál stál pravděpodobně v místě obecního hostince.
A jediným, co pamatuje komendu, je
asi sklep u kostela, který patrně býval
součástí komendy, ale v roce 1722 nad
ním byla postavena radnice, v zápise
o jejím postavení ve staré kronice obce
se uvádí obecní chalupa. Kvůli stavbě
radnice prošel rozsáhlejší obnovou,
a tak horní část zdiva a klenba byly postaveny nejpravděpodobněji v souvislosti s touto stavbou. Tato radnice byla
ve tvaru písmene L a její součástí byl
kromě obecní kanceláře také hostinec
a masný krám. Tato radnice vyhořela
v roce 1846 a následně byla zbourána,
jen není jasné, jestli i vchod do sklepa
byl zasypán. Každopádně v roce 1897
obec v tomto místě postavila strážnici
a také nový vchod do sklepa. A ještě
před postavením strážnice na nynější
místo obec přestěhovala sochu sv. Jana
Nepomuckého, která stávala původně
před domem, který v roce 1896 koupila obec od rodiny Malé a na jeho místě
postavila novou školu.
František Veleba ml.

Zde je další fotografie z kolekce leteckých
snímků Přibic, tentokrát pohled na hřbitov
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Ve škole se nejen učíme, ale bavíme a vzděláváme pomocí
projektových dnů
Je mi potěšením zde napsat, že v roce 2016 se naší školičce dařilo velmi dobře, a o to víc mě těší, že se o úspěchy zasadili šikovní pedagogové i zaměstnanci školy. Každoročně děkuji obci
za to, jakou nám dává finanční podporu, a spolkům za pomoc
při organizování aktivit pro děti. Letos tomu není jinak, děkuji
všem, kdo nám pomohli a pomáhají, a všem, kdo nám fandí,
aby se nám práce dařila ku prospěchu vašich dětí. Jsem ráda,
že mí kolegové dokázali ohromný kus práce, úspěšně jsme dokončili započaté projekty EU, a nyní se pokoušíme získat další
projekty, ale za tím vším se skrývá mnoho úsilí a starostí. Kdo

někdy pracoval na projektu financovaném EU, ví, o čem píši.
Podařilo se nám plně obsadit pedagogický sbor kvalifikovanými pedagogy, získali jsme velmi šikovnou paní učitelku, která
je speciální pedagog, a moc nás mrzí, že v lednu nám odchází
paní učitelka Tesařová na mateřskou dovolenou, takže znovu
hledáme někoho na záskok do MŠ.
Vzhledem ke změnám ve školském zákoně (platným od 1. září
2016) jsme upravili náš školní vzdělávací program a aktualizovali školní řád. Oba dokumenty jsou k prostudování na webových stránkách školy.

Z dalších aktivit školy
V září se konal jako každoročně dopravní den ve spolupráci s Policií a Domáčkem Pohořelice. Děti si procvičily jízdu
na svém kole. Odborníci nejprve dětem
předvedli základy první pomoci, poté
přišla cyklistika, zde byly děti poučeny
o pravidlech silničního provozu, reflexních materiálech a povinné a nepovinné
výbavě.
V říjnu proběhl projektový den pro
zdraví. Zdraví je totiž to nejcennější, co
máme, přestože si to mnohdy neuvědomujeme. Všichni žáci ZŠ šli do Vranovic,
postupně procházeli stanovištěmi s netradičními, zábavnými a především poučnými aktivitami. Na závěr nás čekalo
hledání pokladu.
V měsíci listopadu se nám již dostavil
podzim a s ním přišla i spousta inspirace

Strašidlené masky
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a námětů pro naši družinovou tvorbu.
Směle se děti i rodiče pustili do práce
a vytvořili mnoho krásných výrobků
z brambor a dýní. Dále se v listopadu
konal lampionový průvod spojený se
stezkou odvahy.
Sraz účastníků byl na školním dvoře, kde
se nejprve dětem promítla strašidelná pohádka. Učitelé a zaměstnanci školy a obce
byli převlečeni do strašidelných kostýmů,
aby navozovali tu správnou strašidelnou
halloweenskou atmosféru. Stezka vedla
vesnicí a byla ukončena dvoře, kde děti
dostaly čaj a malou sladkost.
Koncem listopadu byla zahájena výuka
plavání pro žáky 2. a 3 . ročníku ZŠ.
Dne 26. listopadu 2016 byl rozsvícen vánoční strom za doprovodu vystoupení
dětí z celé školy.

Bludička

Všechny rodiče i příznivce školy bychom
chtěli pozvat na vánoční besídku ve škole, která se uskuteční 20. prosince 2016
v 17 h v prostorách školy. Jste srdečně
zváni.
Během roku 2016 naši žáci v rámci výuky
a v zájmu rozšiřování znalostí besedovali
s odborníky, zajímavými lidmi, absolvovali řadu exkurzí, výletů a reprezentovali školu v různých soutěžích.Všichni
zaměstnanci školy se školili ve svých
profesích a zdokonalovali se odborným
studiem a samostudiem.
Závěrem bych za žáky i zaměstnance
školy chtěla popřát všem do příštího
roku 2017 hodně zdraví, chuti do života
a alespoň maličkou radost s kapičkou
štěstí každičký den.
Marcela Mrkvicová, ředitelka ZŠ a MŠ

Strašidla u vchodu do sklepa
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Pár střípků z MŠ
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje
MŠ 46 dětí ve dvou smíšených třídách.
Děti mají možnost navštěvovat keramický
kroužek, výuku angličtiny a logopedický
kroužek.
V měsíci září jsme s dětmi navštívili divadelní představení v Brně – pohádku „Včelí

medvídci.“V říjnu jsme měli v mateřské
škole Hudební šou a divadélko z Hodonína nám představilo naučný příběh „Zvířátka ve škole“. Dále jsme se v prostorách
školní družiny zúčastnili muzikoterapeutického sezení – Indiánka pohádka.V listopadu připravila mateřská škola podzimní
tvoření pro děti. Byla tam hojná účast rodičů, kteří pravidelně přináší pro ostatní

účastníky ochutnávku pokrmů z podzimních plodů, což je vždy velmi oceňováno
přítomnými dětmi i dospělým doprovodem.
Dne 13. prosince 2016 se připravuje vánoční besídka spojená s vánočními dílničkami pro děti i jejich rodiče. Veřejnost je srdečně zvána do příjemného prostředí MŠ.
Eva Valová, vedoucí učitelka MŠ

Malí čtenáři kreslili v knihovně
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci přibické knihovny, dovolte,
abych vám v novém roce popřála hodně štěstí, pohody a krásných čtenářských zážitků. Ty vám mohu zajistit právě v naší
knihovně, neboť během měsíce listopadu byly do knihovny
přivezeny nové knihy z výměnného fondu z Břeclavi. Čekají
vás zajímavé knihy z mnoha oblastí. Na své si přijdou vyznavači romantiky, historie, detektivek i životopisci. Přibyly také nové
knihy pro děti (jak naučné, tak beletrie) nakoupené z prostředků obce. Nabídkou knihovny se můžete probírat i prostřednictvím internetového on-line katalogu.
Kromě toho je tu i řada dalších knih, které už se těší na nedočkavé čtenáře. S novým rokem se dále můžete těšit na sérii nových knih, které pro vás budu vybírat během měsíce ledna. Pokud máte tip na zajímavou knihu, kterou byste v naší knihovně
uvítali, nebojte se s tímto požadavkem přijít do knihovny nebo
napsat svůj požadavak na e-mailovou adresu knihovnapribi-

Obrázky malých čtenářů

ce@seznam.cz. Každoročně máme možnost díky příspěvku
obce obohacovat knižní fond, a tím jej modernizovat a rozšiřovat. Dne 29. září 2016 jsme v knihovně měli akci pro děti
s názvem Mandalománie aneb relaxace při vybarvování obrázků. Akce se velmi povedla, sešlo se celkem 12 dětí, převážně holčiček, ale i dva chlapci! Některé děti si vybarvily i více
obrázků. Všechny obrázky jsou vystaveny v knihovně.
Z dotací Jihomoravského kraje byly do Family Pointu v říjnu
nakoupeny nové hračky, 1 ks boxu na hračky a 1 stan na hraní,
jež je malými dětmi často využíván.
A na co se mohou děti dále těšit? Na sobotu 3. prosince je připravena malá vánoční výtvarná dílnička, během níž si budou
děti moci vyrobit výrobky s vánoční tématikou
Děkuji rodině Plchové a Plašilové za zajímavé knihy a časopisy, které darovaly do knihovny!
Nikola Neubauerová, knihovnice

Malí čtenáři při Mandalománii

Stan pro
nejmenší

Kroje pro soubor
Přibičané mají další část kroje, a to
kordulu. 15 kusů krojovaných vest
ušila paní Ing. Vaňková z Velkých
Němčic. Vše vyšlo dohromady na
51 000,-. Kč. Dotace z Jihomoravského kraje činila 23 000,-. Mužáci přispěli 15 000,- Kč. Z rozpočtu
obce bude hrazeno tedy pouze
13 000,- Kč. Přibičané v těchto krojích vystoupí v Přibicích poprvé na
žehnání vín 27. prosince 2016.
Miroslav Effenberger

ČÍSLO 17

Kordula

Nové kordule
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Podzimní sklizeň úrody v Přibicích 2016
V dnešní době se téměř neustále setkáváme s různými anketami, které hledají nejkrásnější, nejlepší, nejoblíbenější a všemožná další„nej“ toho či onoho. Většinou
jde o nudné a nezajímavé názory lidí na
výrobky, dění ve světě nebo sportovní výsledky. Před dvěma lety se však na
internetu objevila anketa se zajímavou
otázkou: jaký je váš nejoblíbenější měsíc
v roce? Mnohé z vás určitě nepřekvapí,
že na prvním místě se umístil červenec.
Důvodů, proč zrovna červenec, by se jistě
našla spousta: od krásného počasí přes
začátek letních prázdnin až po dlouhé
dny, kdy slunce zapadá až v pozdních večerních hodinách. Ne každý by ale uhodl,
který měsíc se umístil na druhém místě.
I přesto, že spousta lidí považuje podzim
za „depresivní období“, druhý nejvyšší
počet hlasů získalo překvapivě září. Tento měsíc obdržel dokonce dvakrát více
hlasů než prosinec se svými vánočními
svátky. Je zřejmé, že hlasy pro září nepocházely od dětí školou povinných, vždyť
tento měsíc je pro ně začátkem každoročního návratu do školních lavic. Září

však v sobě skrývá i krásné okamžiky,
neboť představuje přelom mezi létem
a podzimem. Pro nás sice léto skončilo
přesně 22. září, příroda si však tento přechod protahuje na mnohem delší období od poloviny září až do pozdního října.
V tomto období se příroda začíná přímo
před našimi zraky měnit, a všude kolem
sebe můžeme vidět spoustu nových barev. Větve stromů se zbavují listí, které se
z letní zelené mění na podzimní žlutohnědou a krásně nám šustí pod nohama.
Ale ještě než se příroda uloží k zimnímu
spánku, každoročně nám přichystá na našich polích a zahradách odměnu za naši
celoroční péči. Podzimní sklizeň úrody
byla vždy v lidové kultuře spojena s tradičními oslavami dožínek, vinobraním,
výlovy rybníků atd. Už naši zbožní předkové si však uvědomovali, že všechny
plody, kterými nás příroda zahrnuje, jsou
darem, za který je potřeba neustále prosit
a děkovat, a proto se žehnání úrody záhy
stalo jednou z významných lidových tradic. Samotný obřad žehnání bývá často
spojený se slavením mše svaté v koste-

Zeleninové kreace

Výzdoba - všehochuť
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lích, a nejinak tomu bylo i v Přibicích, kde
se slavnostní mše svatá spojená s žehnáním úrody uskutečnila v neděli 2. října.
Samotné slavnosti předcházely pečlivé
přípravy jak v kostele, který byl vyzdoben rozličnými plody letošní sklizně, tak
i v domovech, kde ženy napekly koláčky.
Ty pak byly vystaveny na oltáři společně s pečivem jako symboly plodů nejen
země, ale i lidské práce. Během mše svaté
přinášely děti v obětním průvodu kromě
chleba a vína vzorky úrody z našich zahrad. Do průvodu se však zapojily nejen
děti (Adámek, Adélka a Patrik Prokešovi,
Sonička Procházková, Eva Bočková, Markéta a Lenka Baštánovy, Pavla Uchytilová), ale i rodiče Procházkovi a Bočkovi.
V závěru mše svaté otec Jaroslav Svoboda požehnal přinesené plody a symbolicky tak požehnal celou naší letošní úrodu.
O tom, že vystavené vzorky nejen krásně
vypadaly, ale i skvěle chutnaly, se všichni
přesvědčili po skončení mše svaté, kdy
následovalo ochutnávání všech požehnaných plodů a ostatních dobrot.
Marel Lang

Z našich zahrad

Nazdobený oltář
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Babské hody po páté
Naši milí „spoluhodovníci“! Děkujeme za vaši účast, děkujeme, že jste se bavili s námi! Zprvu to vypadalo hodně bledě...
Termín hodů obsazený, kroje nebyly, naše oblíbená kapela
nemohla. Tak jsme náš pravidelný poslední srpnový víkend
opustily a hody uspořádaly první víkend v září. Opět probíhaly pravidelné přípravy - nachystat růžičky na májku a výzdobu
placu, nácvik Moravské besedy a půlnočního překvapení. V náš
hodový den jsme se sešly ve 12.00 h na place, zkusily jsme si
Moravskou besedu s kapelou a vyrazily na obchůzku vesnice.
Po zvaní jsme se na chvíli rozešly domů a potom se všechny

sešly u hlavní stárky, odkud se pochodovalo na plac. V 19.00 h
jsme zahájily hodový večer Moravskou besedou a poté probíhala volná zábava. Protože to byly páté hody, sólo bylo rukavičkové. O půlnoci opět bylo menší „rošambo“ a potom se
tancovalo skoro až do rána. Počasí bylo ukázkové, vás hostů
bylo nejvíc za celou éru hodů a DH Pivoňka opět nezklamala! Děkujeme tímto obci za pomoc při přípravách, sponzorům
a všem, co se podíleli na hodech. Bez vás bysme to nezvládly!
Ještě jednou DĚKUJEME!
Za přibické baby Libuše Matějková

Přibické stárky
Moravská beseda

Bez sklepníků by to nešlo

DH Pivoňka při zvaní

Upozornění občanům
Firma STKO, spol. s r.o. upozorňuje občany, že vlivem nízkých
teplot může dojít ke komplikacím při svozu odpadu z Vašich
nádob. Jedná se především o problémy s přimrznutým odpadem, který nelze vysypat, v horším případě se nám nepodaří
ani otevřít víko nádoby. Při snaze odpad přesto vysypat čas-
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to docházelo ke zničení nádoby. Problém se týká především
nádob na BIO odpad a směsný komunální odpad. Vzhledem
k tomu, že se situace v zimních měsících každoročně opakuje,
prosíme občany o shovívavost v případě nevyvezení nádoby.
Šárka Průdková, STKO s.r.o.
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Ohlédnutí za vinobraním
Václavovy vinné sklepy a hostinec U Toma ve spolupráci
s mužáckým souborem Přibičané opět uspořádali v sobotu
26. září v bývalém kinosále vinobraní. Program byl jako vždy
tradiční, nechyběli sklepníci, hotaři a šatlava plná alkoholu. Ze
stropu visely hrozny a burčák tekl proudem. Večer se zpívalo
a tancovalo. Účast byla hojná.
Václav Valášek

Muzikanti

Burčák

Přibické vinobraní

Tancovali skoro všichni

Zahrádkářská přednáška na myslivně
Dne 1. října se sešli zahrádkáři a občané na myslivně. Minutou
ticha vzpomněli na tři nedávno zemřelé výnamné zahrádkáře
a vinaře. Potom pan Ferkovič měl přednášku o nových odrůdách
vinné révy, jejich pěstování, ošetřování a způsobu výroby vína.
Byla také degustace vín s občerstvením. Harmonikář František
Valášek obveselil přítomné písničkami a všichni si pěkně zazpívali. Po příjemně stráveném večeru se poté všichní rozcházeli
v dobré náladě.
Marie Pávišová, Alena Marušáková

Místní občané na přednášce
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Harmonikář František Valášek

Přednášející p. Ferkovič s p. Rujzlem
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Historie a současnost ženského fotbalu
První zmínka o ženském fotbale v ČR
pochází z roku 1939, první turnaj
s mezinárodní účastí byl založen roku
1966 a jmenoval se turnaj o Srdce Mladého světa. Ženy se ovšem setkávaly
s nepochopením a musely trénovat
v improvizovanych prostorách, jako
byly parky apod.
Teprve roku 1993 vznikla Česká ženská

fotbalová reprezentace. Ta má v dnešní
době tři úrovně: 1) 1.liga, 2) česká
a moravská liga, 3) divize.
Ženský fotbal má obdobná pravidla
jako fotbal mužský, stejné rozměry
hřiště, 90 minut čisté hry, stejný počet
hráčů. Jen novinka od letošní sezóny
je opakované střídání hráčů, což má za
následek rozpad menších klubů, které

Naše sestava zezadu

mají už tak problém sehnat hráčky.
Mladé dívky, které dohrají za žáky, se
bojí postavit dospělým ženám, a starší
maminy už nemají takovou fyzickou
zdatnost. Většina hráček hraje fotbal
proto, že je to baví, a odreagují se na
hřišti. Dalším důležitým faktorem pro
ženský fotbal je sponzoring. Žádný
mateřský klub nemá tolik finančních
prostředků, aby ženy utáhl.
Věra Ficková

Naše sestava zepředu

Pozvánka na žehnání vín
Již tradičně se 27. prosince uskuteční v sále obecního
hostince žehnání vín. Začátek je v 18 hodin. Vína zejj
ména letošního ročníku požehná
děkan Mikulovsko-Pohořelického
děkanátu Mgr. Jaroslav Svoboda.
Večerem nás bude provázet cimbálová muzika Eliška z Velkých
Němčic a zazpívá pěvecký soubor Přibičané.

Oznámení o změně pracovní doby v ordinaci praktického lékaře pro dospělé
Vážení pacienti, od 1.1.2017 rozšiřujeme ordinační
hodiny. V pondělí bude ordinace v provozu do 14.00
h, ve čtvrtek již od 7.30 h až do 18.00 h. Odpolední
ordinace ve čtvrtek bude vyhrazena objednaným
pacientům – objednat se můžete na telefonním čísle
519 433 332. Zároveň zavádíme pevnou polední pauzu denně od 11.30 h do 12.00 h. Všechny změny najdete na naší webové stránce www.lekarivranovice.cz
a v následující tabulce:
Pondělí 7.30 – 11.30
12.00 – 14.00
Úterý 7.30 – 9.30 Ivaň 10.00 – 11.30 12.00 – 13.00
Středa 7.30 – 11.30
12.00 – 13.00
Čtvrtek 7.30 – 11.30
12.00 – 18.00 (od 14.00
do 18.00 pouze objednaní)
Pátek 7.30 – 11.30
12.00 – 13.00
MUDr. Petr Bartl
Č
ÍSLO 17
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Společenská rubrika
za období 21.8.2016 - 20.11.2016
Životní jubilea
Věra Rujzlová
Jitka Eppingerová
Anna Janíčková
Jarmila Koubková
Jana Strouhalová

91
70
80
75
70

Navždy nás opustili

Plánované akce
V sobotu 7. ledna 2017
v naší obci proběhne Tříkrálová sbírka. Prosíme občany
o štědrost, výtěžek půjde jako vždy lidem v nouzi, kteří potřebují
pomoc.

Historicky první přibické kalendáře
Na obecním úřadě jsou k dispozici týdenní kalendáře s fotkami
z Přibic. Cena je 70,- Kč.

Jan Pouza
Marie Hrozínková
Bedřich Vošalík

Narodili se
Max Vyhnánek
Jan Klimek
Barbora Semková
Štěpánka Teplá

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, Vladimír Koneček. Uzávěrka příštího čísla je 20. 02. 2017. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Toto číslo vyšlo v Přibicích 5. 12. 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
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