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Slovo starosty
Vážení občané,
máme za sebou nebývale dlouhou
zimu a s nadcházejícím jarem se znovu
rozjede naplno zvelebování naší obce.
V zimním období naši zaměstnanci
provedli v příjímací kanceláři a účtárně obecního úřadu výměnu staré a silně opotřebované plovoucí podlahy
za nové lino. Došlo na výměnu osvětlení a výmalbu. Také v Lidovém domě
došlo na opravy. Byly tam provedeny
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nové rozvody elektřiny, vyměnily se i
zářivky, očistil strop a celý sál se nově
vymaloval. Obec se snaží využít maximálním způsobem všemožné dotační
tituly, jak získat finanční prostředky
pro další rozvoj obce. Aktuálně se posuzují naše žádosti např. na opravu
místních komunikací, výsadbu stromů, vybudování ordinace, nové kompostéry, nebo doplnění herních prvků
na dětské hřiště nad knihovnou. Záro-

veň jsme ve fázi přípravy projektů na
přestavbu a přístavbu Lidového domu
za účelem zřízení komunitního centra
s velkým sálem pro sportovní a kulturní akce. Konečně se podařilo získat stavební povolení na sběrný dvůr a můžeme jej nyní přihlásit do podzimní
výzvy na dotaci. Stavební práce budou
pokračovat i na chodnících, vše bude
záviset na přízni počasí.
Váš starosta Miroslav Effenberger
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Rekonstrukce sálu
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Oprava zdi

Rekonstrukce stropu

Kostel v chumelenici

Krásná námraza na stromech u hřiště
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Řeka

Zasněžená silnice na dolní konec obce

Bytovky

Silnice nad knihovnou

Ordinace lékaře
Máme dobrou zprávu pro všechny, kteří si přáli v Přibicích zřídit ordinaci. Podařilo se zajistit vhodného obvodního lékaře, který má zájem si v Přibicích zřídit detašovanou ordinaci. Jedná se o MUDr. Kříže, který ordinuje
již nyní v sousedních Pohořelicích. Tam převzal ordinaci
po zemřelém MUDr. Čornejovi. Ordinace bude zřízena
ve stávající knihovně. Do knihovny (budoucí ordinace)
bude zřízen bezbariérový vstup směrem od parku. Nad
stávající budovou bude provedena nástavba se sedlovou střechou. Do vzniklého podkroví bude přesunuta
knihovna. Stávající prostory budou zrekonstruovány,
dojde na výměnu oken a dveří, vybudování sociálního

zázemí, čekárny a dvou sesteren a ordinací. Druhá ordinace bude sloužit pro internistku MUDr. Křížovou z Pohořelic, která má rovněž zájem o zřízení detašovaného
pracoviště. Oba lékaři budou přijímat nové pacienty.
Část přibických občanů jsou jejich pacienty již nyní. Ordinace by byly otevřeny cca 2x týdně. Projekčně je projekt kompletně zpracován a po dosbírání potřebných
souhlasů bude podána žádost o stavební povolení.
Celkové předpokládané náklady mají činit dle projektu
1,5 mil. Kč. Projekt bude realizován i bez ohledu na dotaci od Jihomoravského kraje. Stavební úpravy budeme
provádět svépomocí, při které dojde k úspoře nákladů.

Svobodný Hájek

Výkupy zemědělských pozemků

V nejbližších dnech budou zahájeny stavební práce na Svobodném Hájku, dokončí se kanalizační přípojky a následně se
bude ve spolupráci s VAK Břeclav budovat vodovod. Výkopové
práce budou opět v režii obce,
tak aby došlo k maximální úspoře nákladů. Nakonec pak přijde
pokládka kabelů na elektřinu.

S ohledem na blížící se dokončení pozemkových úprav obec bude postupně
ukončovat i výkupy zemědělské půdy. Tuto potřebuje v co největším rozsahu
na realizaci společných zařízení – cest, remízů, příkopů, větrolamů a biopásů.
Pokud má nyní kdokoliv zájem prodat prakticky jakýkoliv zemědělský pozemek
v katastru naší obce, může jej nabídnout obci. Obec akceptuje ceny vyšší, než
stanovují tabulkové odhady. Zároveň varujeme před prodejem zemědělské
půdy nemístním spekulantům s pochybnou pověstí, kteří majitele půdy doslova zásobují svými nabídkami. Realita prodeje může být ale úplně jiná. Stačí si
přečíst recenze těchto rádoby „zemědělců“ o jejich praktikách na internetu.
Starosta obce Miroslav Effenberger
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. ZO ze dne 19. 12. 2016
224/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva.
225/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Bc. Jiřího Netolického a Petra Kuchyňku.
226/18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený
plán společných zařízení zpracovaný firmou Ekos-T pro
komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přibice.
227/18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení
obce Přibice do společného projektu zabezpečení sociální péče a souhlasí s uzavřením smlouvy o příspěvku ve
věci spolufinancování sociálních služeb ve výši 99 456,Kč v síti ORP Pohořelice pro rok 2017 s městem Pohořelice.
228/18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností
od 1. 1. 2017 cenu stočného bez DPH na 30,- Kč za 1 m3.
229/18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet
obce Přibice na rok 2017 v závazných ukazatelích na paragrafy.
230/18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový
výhled obce Přibice na roky 2018 – 2019.
231/18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění změny územního plánu o možnost výstavby staveb
k bydlení mimo liniovou zástavbu až o dvou nadzemních podlažích bez podkroví.
232/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodej následujících pozemků za obvyklou cenu v k. ú.
Přibice v lokalitě „Svobodný Hájek“ a uzavření kupních
smluv na tyto 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 do 31. 3. 2017.
parc.
m2
č.
1664/
773
109
1663/
744
11

kupující

Jaroslav Prokeš ml.,
691 24 Přibice 393
Lukáš Bělíček, 691 24
Přibice 132
Jan Kuráň, 691 25
1663/
718 Vranovice, Přibická
12
571
Jana Bittnerová,
1663/
1283 Květinová 1244,
21
Pohořelice

kupní příspěvek
celkem vč.
cena bez na IS bez
DPH v Kč
DPH v Kč DPH v Kč
77.300,- 541.100,-

478.264,-

74.400,- 520.800,-

720.192,-

71.800,- 502.600,-

695.024,-

128.300,- 898.100,- 1.241.944,-

233/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi v k. ú. Přibice, a to: p. č. 1080/12 o výměře
45 m2, 1080/175 o výměře 236 m2, 1080/226 o výměře
7 m2, 1080/328 o výměře 43 m2, 1080/374 o výměře
54 m2, 1080/376 o výměře 19 m2, 1080/377 o výměře
168 m2, 2176/19 o výměře 20 m2, 2176/20 o výměře 44

4

m2, 2176/21 o výměře 45 m2, 2188/11 o výměře 90 m2,
2188/19 o výměře 133 m2, 2732/1 o výměře 30 m2, 2732/7
o výměře 64 m2, 2732/15 o výměře 58 m2, 2732/23 o výměře 51 m2, 2732/42 o výměře 40 m2, 2732/43 o výměře
64 m2.
234/18/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
daru obecních pozemků pod krajskou silnicí II/381, a to
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 pro Jihomoravský kraj a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy.“
235/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pořízení pozemku p. č. 1577/3 o výměře 157 m2 a 1578/4
o výměře 116 m2 v k. ú. Přibice za cenu 100,- Kč/m2
a schvaluje uzavření kupní smlouvy na tyto pozemky.
236/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr směny pozemků nebo jejich částí, a to p. č. 1533/4,
1533/7, 1533/8, 1534/4 a 2190/1 v k. ú. Přibice.
237/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření smlouvy na nákup pozemků do vlastnictví
obce evidovaných ve zjednodušené evidenci (PK), a to
p. č. 430/1 o výměře 3036 m2, 430/2 o výměře 3014 m2,
767/1 o výměře 3928 m2, 767/2 o výměře 50 m2, 767/3
o výměře 683 m2, 767/4 o výměře 730 m2, 767/5 o výměře 54 m2, 767/6 o výměře 3964 m2, 1044/1 o výměře 1985
m2, 1044/2 o výměře 2007 m2, 1045/1 o výměře 586 m2,
1045/2 o výměře 554 m2, 1869/1 o výměře 348 m2, 2047/3
o výměře 191 m2, 2047/4 o výměře 698 m2, 2148/1 o výměře 237 m2, 2148/2 o výměře 1018 m2, 2333/1 o výměře 363 m2, 2334/1 o výměře 126 m2 a 2335/1 o výměře
126 m2, vše v k. ú. Přibice za cenu 250 000,- Kč.
238/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje
uzavření smlouvy na nákup pozemku do vlastnictví
obce evidovaného ve zjednodušené evidenci (PK), a to
p. č. 1058/1 o výměře 5017 m2 v k. ú. Přibice za cenu
50 00,- Kč.
239/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
240/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení kratší doby
nočního klidu.
241/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku ze
vstupného, kterou se výběr tohoto poplatku v obci ruší.
242/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016.
243/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice volí předsedou
kontrolního výboru Irenu Doležalovou a členem kontrolního výboru zastupitele Martina Vlka.
244/18/2016 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roční
plán interních kontrol Finančního výboru 2017.
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Pozemkové úpravy
Zpracovatel komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přibice, firma EKOS T, spol. s r.o., oznamuje, že v květnu až červenci 2017 proběhne projednání návrhu nového uspořádání pozemků. Jedná se o důležitou etapu pozemkové
úpravy, kdy vlastníci pozemků budou s projektantem pozemkové úpravy projednávat nové umístění pozemků.
Tímto vás žádáme, abyste věnovali pozornost všem informacím, které vám budou zasílány od firmy EKOS T nebo
Státního pozemkového úřadu v Břeclavi.
Za EKOS T, spol. s r.o. Ing. Aleš Tůma

Informace ze školy a školky
Vážení přátelé,
opět se setkáváme na stránkách
Přibického zpravodaje, abychom se
s vámi podělili o dění ve škole. Ještě
několik slov k prosincovým akcím.
Povedená mikulášská nadílka připomněla dětem blížící se období
vánočních svátků. Přestože měl Mikuláš s sebou velkou knihu hříchů,
téměř všechny děti dostaly pochvalu a dárek. Děkujeme rodičům z MŠ,
kteří se na této akci podíleli.
Taky se vrátím k rozsvícení vánočního stromu, které se konalo první adventní sobotu. Vystoupení dětí jak
z MŠ tak ze ZŠ sklidilo velký úspěch,
hlavně školáci uchvátili písní „Cesta“
a věřte, že nacvičení tak těžké písně není nic lehkého. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem, kteří
přišli povzbudit děti z naší školy při
jejich vystoupení. Nádherná byla i
vánoční besídka ve škole.
První měsíc leden byl ve znamení
celé řady akcí, které mají ve škole
dlouholetou tradici. Děti navštívily
Planetárium Brno, kde shlédly „Vesmírný film“, dále probíhal plavecký
kurz žáků 2. a 3. ročníku v Hustopečích, proběhla recitační soutěž
- školní kolo, nejlepším recitátorem
z celé školy se stal Karel Kratochvíl a
z děvčat Anežka Čábelková.
Leden je ve školním roce závěrečným měsícem z prvního pololetí školního roku. V jeho závěru si
všichni domů přinesli vysvědčení,
39 žáků vyznamenání, 11 žáků prospělo velmi dobře. Vysvědčení je
odrazem jejich snažení, píle a úrovně vědomostí, které ve škole získali.
Zpestřením každodenních povinností se stal dětský karneval, kte-
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rý se konal 18. února. Děti přišly
v krásných maskách, zatančily si a
zasoutěžily. V tombole na každého
čekal pěkný dárek.
Děkujeme všem rodičům, sokolům,
obci i jiným sponzorům za krásné
ceny do tomboly, velmi si vaší přízně vážíme. Děkuji i všem zaměstnancům ZŠ a MŠ, že obětovali svůj
volný čas pro radost vašich dětí.
Není jednoduché takovou akci připravit.
A to už budeme ve škole přemýšlet
o tom, co připravit pro budoucí školáky, kteří přijdou k zápisu do 1. ročníku ZŠ. Zápis do ZŠ se uskuteční 6.
dubna 2017 od 15:30 h do 17:30 h.
Zápis dětí do MŠ proběhne 4. května 2017 od 15:00 h do 17:00 h ve
třídě MŠ. Rodiče s sebou přinesou
rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí.
Žádost získáte přímo ve škole, nebo
na našich webových stránkách. Ředitelka MŠ bude při přijetí respektovat kritéria pro přijetí do mateřské
školy.
Přednostně jsou přijímány děti poslední rok před začátkem povinné
školní docházky s trvalým pobytem
v Přibicích, dále děti, které dovršily
3 let s celodenní docházkou.
Upozornění - z důvodu zakoupení
nového softwarového programu do
školní jídelny je nutné dodržovat
vnitřní provozní řád školní jídelny.
Placení stravného - strávníci platí
stravné do konce měsíce na měsíc následující převodem na účet upřednostňujeme platbu na účet,
nebo v hotovosti ve školní jídelně
po telefonické či emailové domluvě.

Číslo účtu: 154883707/0600
VS: Datum narození dítěte
Stravu lze odhlásit pouze den předem do sešitu, nebo telefonicky
u vedoucí ŠJ na čísle 731 375 303
nebo na e-mail: jidelna.zspribice@
seznam.cz Výdej do jídlonosičů rodičům nemocných dětí se provádí
pouze v 1. den nepřítomnosti.
Ještě jedno upozornění: ve škole se nám často vyskytují vši, prosím, pokud má vaše dítě vši, ihned
to oznamte škole, škola upozorní
ihned rodiče ostatních žáků, že
k výskytu došlo.
Není třeba se obávat studu, vši se u
dětí vyskytují v naprosto všech sociálních vrstvách a nic nevypovídají o
hygienických normách rodiny. Pravidelně vlasy a pokožku hlavy dítěti
kontrolujte.
Před námi je rok 2017, bude ve
znamení celé řady akcí, které budou nabízeny dětem i dospělým:
Výchovný koncert HV, Den otevřených dveří, Dopravní den ve spolupráci se Střediskem volného času
Pohořelice, den se Záchranným
systémem Pohořelice, Čarodějnické
odpoledne, Den matek, testování
žáků ZŠ, sportovní den, v družině
turnaj v „Člověče, nezlob se“ aj.
Ředitelství školy požádalo o dva
projekty z EU, čekáme na vyjádření
ministerstva. Jde o zapojení chůvy
a asistenta do školní práce, vysázení
zeleně v okolí školy aj.
Ještě jednou všem děkujeme za
projevenou přízeň a těšíme se na
další společné akce v druhém pololetí.
Marcela Mrkvicová,
ředitelka ZŠ a MŠ
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Výchovný program pro děti ZŠ Přibice s využitím arteterapie
Co je to šikana, jak k tomuto lidskému chování přistupovat?
Slovo šikana je velice používané v médiích, mezi dětmi, rodiči.
Ve většině běžných případů je používáno chybně
a spouští mírnou vlnu poplachu.
Šikana je především psychicky nebo fyzicky násilné
agresivní chování vůči slabšímu jedinci, které trvá minimálně déle než měsíc a prokazatelně omezuje nebo
mění povahu a chování oběti v její neprospěch.
Nicméně zárodek šikany nebo podobného chování
můžeme podchytit v začátcích – pozorným sledováním kolektivu, naslouchání dětí a komunikací s rodiči.
Od rodičů by bylo krátkozraké přisuzovat veškerou
zodpovědnost za chování svých dětí pouze škole.
Škola především ovlivňuje klima, vytváří buď půdu
pro zdravé nebo nemocné vztahy.
Velkým omylem v chápání a přístupu k šikaně nebo
jiného nepřiměřeného chování je nadměrně ochraňující postoj k oběti a odsuzující striktní odmítání
agresora. Takový přístup ubližuje oběma stranám. Je
lehké odsoudit na první pohled zlé chování. Správně
se zachovat jako dospělý však neznamená lehčí cestu.
Naopak. Vyžaduje to objektivní a empatický přístup.
Pokud rodiče zjistí, že je jejich dítě obětí např. posmívání, nejlepším, co mohou pro své dítě udělat, je na-

učit ho přiměřené sebeobraně, naučit ho ustát nepříjemnou situaci a povzbudit při prvních povedených
pokusech. V tomto mohou spolupracovat i s naší školou.
Nejhorší, co mohou rodiče udělat, je otočit veškerou
svojí energii proti agresorovi, nadávat a striktně zavrhovat. Vždy je dobré si uvědomit, že na druhé straně
je také dítě, že ve většině případů je agresor a oběť
na stejné psychické vlně, mají podobný problém se
sebevědomím, který vychází především z rodinného
zázemí.
Neodsuzujeme dítě, nýbrž napravujeme nevhodné
chování
Smyslem řešení šikany je především prevence, tedy
předcházet ji, podchytit ji co nejdříve.
V rámci výchovného poradenství vedeme opakovaná
skupinová nebo individuální sezení s dětmi. Školená
výchovná poradkyně – speciální pedagožka, vytváří intervenčí program s arteterapeutickými prvky.
Děti se učí sebereflexi, orientovat ve svých pocitech
a poznávají se v interakci s ostatními. Jemná a účinná forma arteterapeutického vedení, pomáhá dětem
vyjádřit své problémy a obavy v bezpečné atmosféře.
K dispozici máme odborné konzultace pro rodiče, kdy
můžeme zodpovědět dotazy k tomuto tématu a k jejich dětem.

ZŠ a MŠ Přibice – škola s devizou
Pokud se mají rodiče na venkově rozhodnout, kam
bude docházet jejich dítě do školy, volí většinou základní školu nejblíže jejich bydliště. Ve městě je situace podobná, ale díky větší nabídce a lepší dopravní
mobilitě mohou rodiče popřemýšlet nejen o dostupnosti, ale i o kvalitě nabízeného vzdělávání.
Každému vyhovuje jiný přístup, někdo se lépe učí

Malí kovbojové
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tzv. biflováním, jiný potřebuje obrázkovou názornost,
další dítě si potřebuje věci osahat, atd. Na základě individuality vzdělavatelnosti každého jedince vznikly
alternativní vzdělávací přístupy, jako např. Montessori, Dalton, Waldorf aj. Málokdo z rodičů ví, že dobře
fungující alternativní vzdělávací přístup potřebuje
silné osobnosti vyškolené v oboru, většinou speciál-

Tancovali všichni
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ně pedagogickém. Smyslem těchto přístupů je totiž
mimo jiné i vzdělavatelnost handicapovaných dětí.
Dalším kritériem je počet žáků ve třídě a zde platí aby mohl pedagog kvalitně vzdělávat alternativním
přístupem, počet žáků ve třídě by měl být ideálně do
15 dětí. Nízký počet dětí ve třídě je hodnotou navíc
soukromých alternativních škol, za které rodiče ovšem platí školné.
Naše malotřídní škola v Přibicích má devizu navíc a
rodiče za to školné neplatí. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách jsme schopni díky odborně vyškolenému pedagogickému sboru vést kreativní výuku a
kombinovat ji tak s výukou klasickou. Od první třídy
se u nás děti učí anglický jazyk, kde se zaměřujeme

na to, aby se co nejvíce naučily právě ve škole – konverzací a opakováním. Klademe důraz v první řadě
na vytvoření dobrého vztahu k cizí řeči, zbavení strachu mluvit a nebát se chyb. Můžeme si dovolit dělat
s dětmi didaktické hry, učit se např. formou divadla,
používat speciálně pedagogické techniky pro slaběji
vzdělavatelné děti. Dále se zaměřujeme na výchovný
aspekt s intervenčními programy proti šikaně a zlepšení mezilidských vztahů.
Naší motivací je stále se učit a zlepšovat.
Rádi přivítáme všechny, které jsme zaujali, na Dni otevřených dveří ZŠ a MŠ Přibice dne 27. dubna 2017.
Marcela Karasová, speciální pedagog

Děti

Naše paní učitelka

Nejlepší recitátoři
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Tvoření dětí v knihovně, pozvánka na Noc s Andersenem
a nabídka knih
Naše knihovna pořádala v sobotu 3. prosince Vánoční
dílničku pro děti. Každý si mohl vytvořit přání dle své
vlastní fantazie a tímto přáním obdarovat své nejbližší.
Přání se tvořila s pomocí barevných papírů, vykrajovátek a otisků prstů. Dále si děti mohly vyrobit sněhuláka
z ponožky, který měl největší úspěch, ozdobit baňky
na stromeček a vytvořit svícínek ze zavařovací sklenice. Nechybělo ani zdobení perníků. Vánoční atmosféru
jsme si navodili vánočními koledami. Myslím, že děti
byly moc spokojené a odnesly si domů spoustu krásných výrobků. Akce se zúčastnilo 14 dětí.
Další akcí, která je pro naše malé čtenáře připravena,
je již 5. ročník Noci s Andersenem, která se letos bude
konat v pátek 31. března 2017. Přihlášky si již nyní můžete vyzvednout v knihovně. Bližší informace budou
později upřesněny na webu knihovny.
Do knihovny byly z prostředků obce nakoupeny nové
knihy. Jde celkem o 41 nových titulů z různých oblastí. Děti si mohou přijít půjčit oblíbený Klub Tygrů od
Thomase Breziny a starší čtenáře snad nalákám na
tyto knihy:
Volání kukačky
Hedvábník
Ve službách zla
Aristokratka ve varu
Aristokratka na koni
Než jsem tě poznala
Bábovky
Paganiniho smlouva
Hypnotizér
Zamilovaná hypnotizérka
Tři přání - Liane Moriarty
Letopisy královské komory II
Letopisy královské komory III
Letopisy královské komory IV
Letopisy královské komory VI
Olomoucký bestiář

Robert Galbraith
Robert Galbraith
Robert Galbraith
Evžen Boček
Evžen Boček
Jojo Moyesová
Radka Třeštíková
Lars Kepler
Lars Kepler
Liane Moriarty
Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška

Sněhuláci z ponožek

Děti v zápalu tvoření

Zločin na Bezdězu
Vlastimil Vondruška
Ještě že nejsem kat
Vlastimil Vondruška
Zloději ostatků
Vlastimil Vondruška
Grey
E. L. James
Melouch
Michal Viewegh
Vůně života
Táňa Keleová-Vasilková
Lék na smutek
Táňa Keleová-Vasilková
Dítě Bridget Jonesové
Helen Fielding
Tři metry vášně
Halina Pawlovská
Dokud držím pohromadě
Marcela Mlynářová
Marnotratný syn
Danielle Steel
Zlato(v)lásky
Blanka Hošková
Útěk z Osvětimi
Andrej Pogožev
Hledání Aljašky
John Green
Ženy z bloku 10 : lékařské pokusy v Osvětimi
Lang Hans Joachim
Dívka ve vlaku
Paula Hawkins
Zabiják Anderas a jeho přátelé (a sem tam nepřítel)
Jonas Jonasson
Malý pražský erotikon
Patrik Hartl
Půlnoční slunce
Jo Nesbo
Dívka v pavoučí síti (Milenium 4) David Lagercrantz

Statistika knihovny za rok 2016:
V loňském roce knihovnu navštívilo celkem 1321 návštěvníků, kteří si
vypůjčili 1930 titulů. Z výměnného
fondu regionální knihovny Břeclav
se přivezlo 634 knižních novinek.
Stav knihovního fondu čítá k 31. 12.
2016 celkem 4 964 knihovních jednotek. Od počátku roku 2016 bylo
nakoupeno a odborně zpracováno
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274 nových knih. Tyto knihy si můžete prohlédnout na webu knihovny
Přibice v kolonce „Nové knihy“. Odepsáno bylo 485 zastaralých a opotřebovaných svazků.
Čtenářů, kteří se zaregistrovali a zaplatili registrační poplatek, knihovna eviduje 120, z toho 60 dětí do 15
let.Během roku se zaregistrovalo 23

nových čtenářů. Nejvíce čtenářů se
zaregistrovalo v měsíci září, a to 6.
V knihovně byl taktéž velký zájem o
meziknihovní výpůjční služby. Bylo
poskytnuto 134 kladně vyřízených
požadavků.
Všem čtenářům přeji krásné chvíle s
knihou třeba z naší knihovny!
Nikola Neubauerová, knihovnice

JARO 2017
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Ze života ZO ČZS v Přibicích
ZO ČZS v Přibicích má celkem 49 členů. Z uvedeného počtu Špačkovi, panu Josefu Pávišovi, panu Vlastimilu Pávišovi,
členů ZO je 33 občanů Přibic a 15 členů zahrádkářské orga- panu Jiřímu Rujzlovi staršímu, panu Oldřichu Sedláčkovi,
nizace je z různých částí Moravy a jeden člen naší organiza- panu Janu Vybíralovi, panu Josefu Dudovi a panu Jiřímu Vace je dokonce z Pardubic. Tím členem je Ing. Ladislav Mette, láškovi. Všem oceněným občanům blahopřejeme a děkujekterý do naší ZO vstoupil proto, že se mu líbí ta skutečnost, me jim za jejich aktivní a zodpovědnou práci. Moc si jejich
že ZO ČZS v Přibicích je jediným spolkem u nás v obci, který práce, kterou vykonali pro ZO ČZS, vážíme. K blahopřání se
se podílí na organizování kulturních akcí a na udržování a připojuje i starosta obce.
rozvoji tradic.
Jednatel ZO ČZS Vladimír Koneček
Výbor ZO ČZS v Přibicích má 7 členů a po jeho úpravách na členské schůzi 12. února 2016 pracuje v tomto
složení:
Předsedou ZO ČZS je pan Jiří Rujzl
Jednatelem ZO je Ing. Vladimír Koneček
Pokladník ZO je pan Luboš Synek
Členové výboru jsou: Štěpán Rujzl, Martin Ferkovič, Jan
Koubek a Petr Synek.
V ZO ČZS Přibice pracuje také kontrolní a revizní komise. Předsedkyní této komise je paní Hana Hulinová a
členy komise jsou Helena Bartošová a Jaroslav Kropát.
Dne 3. února 2017 se konala členská schůze ZO ČZS
v Přibicích, která se nesla oproti minulým letům v poněkud kritičtějším tónu, jak to ukázala zpráva o činnosti
Ocenění zahrádkáři
ZO, kterou přednášel jednatel ZO Ing. Vladimír Koneček a na některé nedostatky upozornila ve své zprávě i předsedkyně kontrolní a revizní komise paní Hana
Hulinová. Obě zprávy se nesly v duchu šetření finančními prostředky a rozvoje ZO ČZS. Ing. Koneček ve své
obsáhlé zprávě mimo jiné připomněl všem členům, že
hlavním cílem a posláním zahrádkářských organizací je
popularizovat a rozvíjet zahrádkářskou činnost. Uspokojovat a hájit zájmy členů ZO ČZS a podílet se svou
činností na tvorbě a ochraně životního prostředí. Dále
řekl, že naše ZO od těchto principů a od tohoto poslání ustupuje a stává se z ní spíše spolek vinařů. Vyzval
výbor a celou členskou základnu k posílení zahrádkářské činnosti v naší organizaci. Předseda ZO ČZS vyhodnotil členskou schůzi jako konstruktivní, věcnou a řekl, Ocenění zahrádkáři u stolu
že členská schůze ukázala směr, kterým by se měla ZO
ČZS v dalším období ubírat. Členská schůze ZO ČZS se
konala v roce 60. výročí založení Zahrádkářského svazu
v Československé republice a u příležitosti tohoto významného výročí v životě zahrádkářů navrhl výbor naší
ZO na ocenění zakládajících a aktivních členů ZO ČZS v
Přibicích. Zahrádkářská organizace v Přibicích byla založena před 36 lety v roce 1981. Hlavním iniciátorem
pro založení ZO ČZS v Přibicích byl pan Zdeněk Kučera,
který k tomuto aktu strhl další občany Přibic.
Na základě návrhu ZO ČZS v Přibicích udělila Republiková rada Českého zahrádkářského svazu se sídlem v
Praze Čestné uznání zakládajícím členům a také těm
členům, kteří dlouhá léta aktivně a zodpovědně pracovali v ZO ČZS Přibice. Čestné uznání Republikové
Diplomy
rady bylo uděleno panu Janu Pávišovi, panu Vlastimilu
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Naše obec má svého občana v nejvyšším vedení ČZS
Dne 25. února 2017 se konalo v
Břeclavi zasedání Rady územního
sdružení ČZS. Na tomto zasedání
byl Ing. Vladimír Koneček zvolen do

představenstva Územního sdružení
a do Rady Územního sdružení ČZS v
Břeclavi. Dále byl na tomto zasedání
zvolen Ing. Vladimír Koneček jako

člen Republikové rady ČZS v Praze.
K tomuto zvolení panu Konečkovi
blahopřejeme a přejeme mu hodně
úspěchů v práci pro tyto funkce.
Starosta obce Miroslav Effenberger

Mužský pěvecký sbor „ Přibičané“ oslaví 2 roky svého trvání
Dne 7. dubna 2017 uplynou 2 roky od založení mužského
pěveckého sboru „Přibičané“, který založil pan Ing. Václav
Procházka starší. Pan Procházka – náš vedoucí pro tento
sbor žil, dýchal pro něj a měl u nás u členů sboru přirozenou autoritu. Panu Ing. Procházkovi jsme a budeme stále
vděční za to, že nás dal dohromady, a že nám ukázal cestu,
po které máme ve sboru jít. Jeho poslední slova směrem k
našemu sboru byla: „Snažte se nedohadovat a prosím vás
zpívejte“. Tento jeho poslední odkaz navždy zůstane v našich srdcích a všichni ve sboru jsme si slíbili, že ho budeme
naplňovat. Současným vedoucím mužského pěveckého
sboru „Přibičané“ je syn našeho zakladatele se stejným
jménem i titulem Ing. Václav Procházka ml.
Za 2 roky činnosti našeho sboru mohu konstatovat, že se
nám v naší činnosti daří. Náš sbor posílil o 3 nové členy a
jsme hrdi na to, že se do našeho pěveckého sboru hlásí
mladí lidé ve věku kolem 20ti let. I to je jeden z našich
cílů, získávat mladé lidi pro rozvoj a udržení těchto tradic. Průměrný věk našeho sboru je 47 let, což je vzhledem k okolním sborům výjimečné.
Za 2 roky naší činnosti jsme měli několik veřejných vystoupení:

2x na hodech v Přibicích
2x na babských hodech v Přibicích
2x na Výstavě vín v Přibicích
2x na Žehnání vína v Přibicích
2x na rozsvícení vánočního stromu v Přibicích
1x na Zpívání u cimbálu v Přibicích
1x na Kosení lůky v Bulharech
2x na Zpívání u cimbálu v Žabčicích
1x pro seniory a tělesně postižené v Jevišovce
1x na folklórní akci ve Starovicích
1x na hodech ve Vranovicích
1x jsme zpívali pro seniory a tělesně postižené ve Vranovicích.
U příležitosti 2. výročí založení našeho sboru uspořádáme v sále Lidového domu v Přibicích ve spolupráci s
obecním úřadem v sobotu dne 22. dubna 2017 zpívání u
cimbálu. Hrát bude cimbálová hudba Ponava pod vedením pana Farkaše a jako hosté vystoupí mužský pěvecký
sbor Lanštorfčané z Ladné.
Manažer mužského pěveckého sboru Přibičané
Vladimír Koneček

Putování nekonečnou stepí aneb ve šlépějích katránu
Letní den se pomalu chýlil ke konci,
ale poslední sluneční paprsky ještě osvětlovaly krajinu. Pomalu jsem
kráčel po prašné cestě vinoucí se po
strmém svahu a vyhlížel v okolí nějaký strom, v jehož stínu bych si po namáhavé cestě chvíli odpočinul. Místo
košatého stromu ale všude byly jen
nízké křoviny a suchá tráva. A tak jsem
vzal zavděk alespoň ochlazením od
mírného větru, který přes cestu honil
klubka uschlých keřů. Už se mi zdálo,
že má cesta touto pustou prérií skončí neslavně a já skončím jako mnozí
nezkušení cestovatelé v klasických
westernech, které přemohla příroda.
Najednou jsem však zaslechl v dálce
lidské hlasy, což mi dodalo víru a na-
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ději, že cíl mé cesty už nebude daleko.
A skutečně, po několika minutách se
přede mnou objevil výhled na toužebně očekávanou železniční trať, která
mě po celodenním toulání vyprahlou
stepí zavedla zpět domů. Na první pohled se tato historka o dobrodružné
výpravě se šťastným koncem může
zdát jako scéna vystřižená z nějaké
kovbojky odehrávající se ve stepích
amerického divokého západu. Vždyť
i cíl této výpravy byl stejný jako v dobách osadníků kolonizujících severní
Ameriku, a to prozkoumat okolní krajinu. Podstatný rozdíl byl však v tom,
že se nejednalo o step americkou, ale
jednu z nejvzácnějších stepí v České
republice, nacházející se nedaleko

Pohled ze stepi na Pálavu

Stepní tráva
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Přibic – step pouzdřanskou. Rozkládá se na ploše 47 ha severovýchodně
od obce Pouzdřany a o její výjimečnosti svědčí i to, že byla v roce 1956
vyhlášena národní přírodní rezervací. Můžeme zde najít přes 440 druhů
rostlin, z nichž 126 je ohrožených.
Časně z jara zde vykvétají koniklece,
později na jaře tu můžeme narazit
na kosatce, violku či hlaváček. Specifický druh rostlin ve stepních oblastech představují tzv. stepní běžci. Tyto
rostliny využívají vítr k vlastní migraci
a rozšiřování svých semen. Po uzrání
semen celá nadzemní část rostliny
uschne a utrhne se. Poté je odnášena
větrem daleko od svého původního

Pouzdřanská step

Přibičtí za kulturou
Již několik roků organizuje zdařilé
autobusové zájezdy do velmi známého a oblíbeného ochotnického divadla do Boleradic paní Marie Pávišová.
Začátkem prosince 2016 jsme shlédli
komedíi s názvem „Na letím bytě“.
Je s podivem,
p
, že téměř polovina
p

Budova divadla
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místa a po celou dobu pohybu rostliny po stepi z ní vypadávají semena.
Nejrozšířenějším zástupcem stepních
běžců u nás je až 1 m vysoký katrán
tatarský. Tyto kulovité rostliny, které
jsou v době kvetení obsypány velkým
množstvím bílých květů a při pohledu
z dálky připomínají pasoucí se ovce,
jsou největším lákadlem Pouzdřanské
stepi. Katrán se stal inspirací i pro nejrůznější umělce. Za všechny je možné
uvést moravského básníka Jana Skácela, který latinským názvem katránu
pojmenoval jeden oddíl své básnické
sbírky Smuténka a dokonce mu v této
sbírce věnoval i báseň Třmeny. Kromě
neobvyklých rostlin je kopec za Pouz-

dřany významný i výskytem vzácných
živočichů. Žije tu např. náš vůbec
největší hmyz, kobylka sága dlouhá
až 7 cm, kudlanka nábožná, ještěrka
zelená či užovka hladká. Jedině zde
v rámci celé České republiky můžeme
spatřit saranče stepní. Abychom však
mohli všechny krásy Pouzdřanské
stepi obdivovat i v dalších letech, je
třeba o tuto vzácnou lokalitu pečovat.
Proto ještě donedávna step spásaly
ovce a v současnosti dochází k pravidelnému kosení části rezervace. Provedlo se také vysazení dubů a odstranění trnovníku akátu, který pomalu
vytlačoval původní stepní druhy.
Marek Lang

Kvetoucí katrán

z padesáti účastníků byli mladí lidé.
V sále bylo plno smíchu a herci byli
odměňováni dlouhým potleskem.
Současně v prostorách divadla byla
instalována výstava betlémů, vánočních perníků a obrazů, které jsme
se rovněž zúčastnili a tak si navodili
pěknou vánoční atmostféru. A proto jsme se těšili na další představení.

Dne 26. února jsme jeli na vesnické
drama „Kříž u potoka“. A možná někteří nevíte, že většinu hlavních rolí
hraje přibický rodák Luboš Straka.
Alena Marušáková

Přibický rodák Luboš Straka
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Počátky ochotnických představení v Přibicích
Úplně první ochotnické představení v Přibicích se
uskutečnilo 19. července 1885 a bylo uspořádáno spolkem
Ochotníci přibičtí. Představení se uskutečnilo v sále obecního hostince a řídící učitel zdejší školy František Dračka
napsal o této události článek, který otiskl deník Moravská
orlice dne 28. července 1885. V tomto článku uvedl, že
sál byl přeplněný a před zahájením představení František
Dračka měl slavnostní projev o významu této události. Také
přivítal hosty z okolních obcí a na konci projevu poděkoval
podučiteli zdejší školy Kalvodovi, který byl režisérem, Janu
Valáškovi, který namaloval kulisy a p. Křivánkovi. Dračka
v tomto článku ale zapomněl uvést název hry.
První představení místních ochotníků mimo Přibice se
patrně uskutečnilo 14. února 1886 v Přísnoticích v sále
hostince p. Mahovského, kde výtěžek z představení se
použil na zakoupení učebních pomůcek pro Obecnou
školu v Přísnoticích.
A za zmínku stojí jedna událost. Po představení dne 18.
července 1886 se v Obecním hostinci v Přibicích rozproudila taneční zábava. Když byla v nejlepším, tak
kolem půlnoci vstoupil do hostince četník Jan Schwabe
z Pohořelic a chtěl po hostinském Janu Chmelíkovi povolení k pořádání zábavy, ale ten měl povolení jen na
ochotnické představení, a tak Schwabe vyzval přítomné,
ať ukončí zábavu a opustí hostinec. To se jim samozřejmě
nelíbilo a na adresu četníka začali vykřikovat ostřejší

slova. Proto Schwabe vytasil šavli a chtěl si vynutit na
přítomných, kdo ta vulgární slova na něj vykřikuje. Když
nikdo nic neřekl, tak se obrátil na 27letého Matěje Koubka,
který stál vedle něho, aby mu řekl, jak se jmenuje. Ten ale
mlčel, a tak se Schwabe ohnal šavlí a zaťal mu jí do hlavy.
Když těžce raněného Matěje Koubka odnášeli z hostince,
tak Schwabe stihl ještě jeho mladšího bratra seknout do
ruky. Potom za několik hodin šel Schwabe zatknout velmi zraněného Matěje, protože prý se mu protivil. A tak
Matěj musel z posledních sil jít do vězení. Schwabe na něj
následně u soudu podal oznámení pro zločin veřejného
násilí a teprve po obvinění byl Koubek propuštěn z
vězení.V říjnu 1886 se uskutečnilo soudní jednání, při
kterém byl vyslechnut jak Schwabe, tak i svědci. Lékařská
zpráva byla u soudu přečtena, ve které stálo, že Matěj
Koubek se devět dní potácel mezi životem a smrtí a byl
léčen v pohořelické nemocnici. Nakonec soudce dospěl
k rozhodnutí Koubka zprostit obvinění a nepřímo obvinil
četníka Schwabe, že byl příliš horlivý, ale ten nebyl potrestán.
I přes tento incident spolek ochotníků nezanikl, a i když
každý rok nesehrál představení, tak pokračoval v činnosti.
V roce 1907 se sloučil s nově vzniklým místním odborem
Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a poté vystupoval jako ochotnický soubor tohoto spolku.
František Veleba ml.

Vánoční dárek pro přibické farníkyy
Adventní doba je spojena především s přípravou na vánoční svátky.
Pro mnoho z nás, kteří to
každoročně necháváme
na poslední chvíli, jde
především o nákup dárků pro naše nejbližší. Na
Štědrý den večer pak můžeme u stromečku sledovat širokou škálu emocí
všech obdarovaných. Od
radosti, když dostanou
dárek, který si přáli, přes
údiv, když rozbalí dárek,
který rozhodně nečekali
až po smutek, když obdrží dárek, který si nepřáli.
Přibičtí farníci však na
svůj dárek nemuseli čekat až do Štědrého dne,
ale byli obdarování už na
začátku adventu. A byl to
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dárek, který u všech vyvolal jen jednu emoci, a to velikou radost. Vždyť díky němu je od té doby každá oslava
mše svaté mnohem slavnostnější. Na první pohled ho
v kostele neuvidíte, ale můžete si ho všimnout během
každé mše svaté při slavení eucharistie. Jde totiž o nové
kolekce kališního prádla, které pro náš kostel vyšila Iva
Bočková. Jménem všech farníků bych tak chtěl Ivce moc
poděkovat za tento nádherný dárek, který nás bude těšit
při každé mši svaté.
Marek Lang
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Slevy na poplatku za svoz odpadu pro rok 2017
Sleva v korunách

Sleva v procentech

Počet osob

0 Kč

0%

25

1 – 46 Kč

0 - 10 %

27

47 – 92 Kč

10 - 20%

248

93 - 138 Kč

20 - 30%

272

139 - 184 Kč

30 - 40%

55

185 - 230 Kč

40 - 50%

97

231 - 276 Kč

50 - 60%

201

277 - 322 Kč

60 - 70%

60

V roce 2016 byla průměrná sleva na občana 130 Kč.
V letošním roce je průměrná sleva na občana 150 Kč.

Třídění odpadů?
– Má to smysl!
V loňském roce se opět zvýšil
díky vám podíl vytříděných
odpadů. Každý občan to
pozná na výši poplatku za
svoz komunálního odpadu.
Zatímco vyhlášková cena
poplatku činí 460,- Kč na
osobu, drtivá většina našich
občanů bude platit výrazně
méně, a to podle toho, jak
kdo třídil.
M. Effenberger

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2017 proběhla jako každoročně v naší
obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická
charita. Sešlo se celkem dost koledníků, kteří vytvořili
10 skupin. V každé skupině byl 1 dospělý a 2 – 3 děti.
Po obci se chodilo 2 – 3 hodiny podle toho, jak dlouhý
měl kdo úsek. Na dveře téměř každého domu byl křídou
napsán nápis: K+M+B+2017. Není to zkratka začátečních
písmen tří králů, jak se mnozí domnívají, ale zkratka z latinského: Christus mansionem benedicta (Kristus žehnej
tomuto domu). I když počasí bylo slunečné, zima byla
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pořádná. Po skončení koledování děti dostaly horký
čaj a rozdělily si vykoledované sladkosti. Vybralo se 26
427,- Kč včetně 20 Euro. Peníze budou rozděleny podle
potřeby těmto skupinám lidí: na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v nouzi a
to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Jedna desetina se používá na humanitární pomoc v zahraničí.
Všem, kteří finančně přispěli, vedoucím skupinek a zejména malým koledníkům velmi děkujeme!
Eva Oblezarová
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Společenská rubrika za období 21.11.2016 - 28.2.2017
Životní jubilea
Zdeňka Šubertová
Marie Pávišová
Marie Effenbergerová
Zdeňka Slouková
Jana Košková
Karel Bílek
Marie Sovková
Jana Pauzová
Alena Havelková
Vlastimil Slouk
Jitka Ungerová

70
92
70
70
75
80
75
75
70
70
80

Narodili se

Navždy nás opustili

Jiří Studýnka
Agáta Křenková
Natálie Popková
Adam Sláma
Richard Kříž

Drahomír Švaříček
Zdeňka Kolstrunková
Jiřina Valoušková
Klotylda Macková
MUDr. Mojmír Maruniak

Vítání občánků
Zuzana Sedláková
Jan Klimek
Veronika Kremzová
Barbora Semková
Max Vyhnánek
Štěpánka Teplá

Kadeřnicví Petra Birknerová
oznamuje občanům,
že od 1. března 2017
byl zahájen provoz.
Otevírací doby:
PO - PÁ: 8-12 hod
a 13-18 hod na objednání
SO: na objednání
Objednávky tel.: 737 183 099

Plánované akce
8. dubna 2017

Stárkovský sběr železa

22. dubna 2017

Zpívání u cimbálu, od 18:00 hod

29. dubna 2017

Jarní jarmark

30. dubna 2017

Pálení čarodějnic

květen 2017

Den matek

20. května 2017

Výstava vín, od 10:00 hod

3. června 2017

Den dětí

Přibický zpravodaj vydává Obecní úřad Přibice. IČO: 00600211. Adresa vydavatele: Přibice 348, 691 24 Přibice. Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky, reg. Značka
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