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Slovo z radnice
Vážení občané, náš Přibický zpravodaj získal novou grafickou
podobu a doufám, že tento posun v kvalitě oceníte a bude se
vám líbit. Nejen náš časopis zaznamenává změnu k lepšímu, ale
stále více míst v naší obci je upravenější a hezčí. Nemají na tom
zásluhu jen naši zaměstnanci, ale především vy. Je vidět Vaše
péče o vzhled předzahrádek a různých ploch a zákoutí. Přistavené kontejnery na bioodpad jsou rychle zaplňovány a to je důkaz
toho, že víme kam s daným odpadem a mohu jen doufat, že se
nebude již objevovat v komunálním odpadu, jak tomu bylo dříve, či na různých jiných místech naší obce.
Mnohým z nás nebylo jedno, jak obec vypadá, a proto podpořili
svou účastí celorepublikovou akci „Ukliďme Česko“. Rybáři, včelaři, zahrádkáři, sportovci či někteří občané 17.5.2014 pomohli
odstranit, uklidit několik černých, nepovolených skládek. Všem
za jejich práci děkuji, protože odvedli velký kus práce! Hodně si
cením mladých lidí, kteří se zúčastnili tohoto úklidu a následně
odcházeli ještě do práce!!!

Obec Přibice ve spolupráci s Policií ČR Obvodním oddělením Pohořelice připravila pro seniory besedu, jak se chránit před okradením, jak zabezpečit svůj majetek, jak se vyhnout podvodu, jak
se chovat v silničním provozu, jak předcházet riziku přepadení,
protože právě starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů,
zlodějů, podvodníků i násilníků. Na besedě zazněla spousta dotazů. Myslím si, že splnila naše očekávání.
Ráda bych poděkovala dětem, žákům a především učitelům za
představení ke Dni matek.
V současné době započalo vytyčování obvodů pro KPÚ (komplexní pozemkové úpravy), které bude ukončeno pravděpodobně až v roce 2016. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele
na čistírnu odpadních vod, po jejím výběru by se mohlo začít s
přestavbou. Připravují se podklady na výběr banky, připravují
se i podklady pro výběrové řízení na kompostéry a štěpkovač.
Před dokončením je výstavba parkovacích stání a chodníků před
obecním úřadem.
Přeji všem pohodové a klidné léto.
Marie Bednářová, starostka obce

Jak se jmenuje ten zvláštní strom na návsi?
Jde o dřezovec trojtrnný (gleditsia triacanthos). Dřezovec je středně vysoký
strom rostoucí ve sloupovitém tvaru.
Koruna je rozložitá a řídká. Kvete nenápadnými žlutozelenými kuželovitými
květy v hroznech, mají vůni po perníku. Tento strom byl vybrán především
kvůli nepravidelnému tvaru koruny a
zajímavému zbarvení listů. V květináčích je zasazena rovněž žlutě kvetoucí
pupalka, ale také levandule a zakrslá
borovice.
Ivana Malinovská
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Přehled usnesení z 25., 26., 27. a 28. zastupitelstva obce Přibice
296/25/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu
s ustanovením § 30 zk. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Přibice ve výši 221 403,55
Kč za rok 2013 takto: Částku 201 403,55 Kč do rezervního fondu. Částku 20 000 Kč do fondu odměn.
297/25/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kalkulaci
obědů od roku 2014 a použití provozního příspěvku zřizovatele na pokrytí provozních nákladů školní jídelny pro cizí
strávníky.
298/25/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření č. 1/2014.
304/26/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu č.
13159994 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí na akci „Separace a svoz bioodpadu v obci Přibice“ a pověřuje starostku obce, Marii Bednářovou,
k podepsání této smlouvy.
305/26/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje: Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se zakazuje provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her.
308/27/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření č. 2/2014.
309/27/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o dílo č.: 057 / LBAA – 006 / 2014 s firmou Strabag, a.s.
na stavební akci „Obec Přibice – Zřízení parkovacích stání a
chodníků před OÚ.
310/27/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje (mandátní) smlouvu o dílo s Ing. Václavem Pelouškem na stavební dozor ke stavbě „Obec Přibice – zřízení parkovacích stání
před obecním úřadem“.
311/27/2014 Zastupitelstvo obce Přibice dle § 166 odst. 3
souhlasí s nevyhlašováním konkurzu na funkci ředitele ZŠ a
MŠ a schvaluje automatické prodloužení “ funkčního období“
ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Marcele Mrkvicové. Podle § 166 odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů se pracovní poměr uzavřený od
13. 9. 2011 s ředitelkou Základní a mateřské školy v Přibi-

cích, se sídlem Přibice 46, 691 24, mění na pracovní poměr
na dobu určitou v trvání 6 let.
312/27/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla č. 6301398558
s pojišťovnou Kooperativa.
313/27/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje: Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2014 o regulaci hlučných činností
spočívajících v provozu plynových děl a jiných akustických
plašících zařízení pro plašení špačka obecného ve vinicích.
314/27/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu č.OS201420002124 o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů se společností EKO-KOM a rovněž schvaluje
Dodatek č. 1(dodatek č. OS201420002124) ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
317/28/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm.b) zk. č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet za rok 2013 s výhradou. Zastupitelstvo obce Přibice přijalo nápravná opatření ke zjištěným
nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
318/28/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením nedokončené investice z roku 2009 z důvodu neuskutečněného
zařazení do užívání a nepokračování v akci „Kruhový objezd“ v
částce Kč 5 950.
319/28/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření č. 3/2014.
320/28/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek
č. 3 ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu – vodovodu, uzavřenou 10.3.2004 s Vak Břeclav, a.s.
321/28/2014 Zastupitelstvo obce Přibice pověřuje starostku, aby odpověděla na dopis Obce Ivaň ze dne 20.5.2014.
Zastupitelstvo obce souhlasí s částečným navrácením katastrální hranice dle původního PK a to od pozemku p.č. 1757 v
k.ú. Přibice směrem k jihu, dle přílohy.
322/28/2014 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
Přibice Mgr. Marii Bednářovou k uzavření smlouvy s firmou
Top4you na dodávku plyn a elektrické energie.
Na každém zastupitelstvu se první dvě usnesení týkají volby zapisovatele a ověřovatelů, tato usnesení vynecháváme.

Chystá se rekonstrukce nadzemního vedení vysokého napětí
V měsíci červnu 2014 připravuje společnost
E.ON ve Vaší obci investiční akci v hodnotě
2,4 mil. Kč, která se bude týkat rekonstrukce nadzemního vedení vysokého napětí.
Tato investice povede ke zvýšení spolehlivosti energetického zařízení a prodlouží
jeho životnost. S touto investiční akcí bude
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spojeno přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu. Žádáme
Vás tímto o pochopení tohoto nezbytného
omezení, které bude s investiční akcí spjato.
O tomto plánovaném přerušení dodávky
budeme informovat dle platné legislativy
způsobem v místě obvyklým v součinnosti

s Vaším obecním úřadem např. vyvěšením
na úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky
elektrické energie kontaktujte prosím zákaznickou linku 840 111 333.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Konec školního roku se blíží
Vždy, když píši článek do zpravodaje, uvědomuji si, jak ten čas letí. Sotva se stačíme
ohlédnout, je školní rok za námi. Jakmile
ale začnu dávat dohromady, co vše jsme
dokázali a během roku absolvovali, ten pocit je pryč.
Letos jsme se ve škole snažili o to, aby se
naše jméno zapisovalo do podvědomí lidí.
Snažíme se, aby ve školních třídách bylo
dobré klima. Dobré výsledky žáků nejsou
dosahovány pouze díky kvalitnímu výkladu
učitele, dobré inteligenci žáků a podporujícímu rodinnému prostředí. Ve hře je mnoho podstatně méně nápadných okolností.
Je důležité, aby učitelé komunikovali s
rodiči. Jak vidíte, našim žákům se snažíme
pestrobarevnou formou výuky rozšiřovat
vědomosti a vést je k samostatnému myšlení a odpovědnosti. A pokud děti dobře
nastartují svou životní dráhu, lépe se jim
bude pokračovat, ať se vydají jakýmkoliv
směrem. Věřme, že správným.
Vážení rodiče, druhá polovina školního
roku přinesla dětem mnoho vědomostních, kulturních a sportovních aktivit. Mezi
vzdělávací akce patří řada matematických
soutěží- Klokan, Cvrček. Někteří žáci dosáhli pěkných úspěchů.
V lednu proběhl v základní škole zápis do 1.
třídy. Zápisu se zúčastnilo 17 dětí a všechny
děti splnily podmínky pro přijetí do 1. třídy.
Naši žáci připravili svým budoucím spolužákům malé dárečky, na kterých si dali velmi záležet. Dvěma byl udělen odklad školní
docházky.
V únoru se konal tradiční dětský karneval,
děti i dospělí si příjemně užili nedělní odpoledne s hudbou, tancem, soutěžemi a
občerstvením. Dále děti navštívily filmová
i divadelní představení s řadou interaktivních prvků/propojení děje představení
s dětskými diváky. V MŠ nás navštívil i
herec Přeučil s manželkou. Měsíc březen
patřil knihám a později i přípravě na blížící
se Velikonoce. Děti navštívily knihovnu v
Pohořelicích a moc se jim tam líbilo. Byly
překvapeny množstvím krásných knih. 22.
března byly ve škole jarní dílny, společně
jsme vyráběli malé zajíčky, kuřátka a slepičky z různých druhů materiálů. Vše připravila kulturní komise s paní starostkou a
učitelkami ZŠ. V dubnu proběhla dopravní
soutěž pod vedením Policie ČR a pracovní-
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ků Volného času Pohořelice. Jedna skupina si vždy opakuje teorii, druhá si ověřuje
praktickou jízdu na kolech. 30. 4. proběhlo
čarodějnické odpoledne plné her, soutěží
a zábavy. Již ráno byly některé děti namalované jako čarodějnice a strašidla. Večer
vše bylo zakončeno táborákem. V dubnu
bylo mnoho akcí - Světový den zdraví, Den
otevřených dveří, návštěva školy Vranovice
a společný turnaj ve vybíjené. V polovině
dubna se otevřely dveře všem dětem, rodičům a široké veřejnosti, kteří měli zájem
prohlédnout si prostory školy, způsob výuky. U příležitosti Dne Země si děti ověřovaly
znalosti z různých přírodovědných oblastí.
Proběhl také Den pro zdraví. Program zahrnoval poučení o zdravém životním stylu a
péči o vlastní zdraví.
7. května proběhl zápis do MŠ, kam se přišlo zapsat 11 dětí. Všechny děti jsme mohli
přijmout, což nás velice těší. 11.5. - Den
matek, chtěla bych připomenout velkou
kulturní událost, na kterou se děti připravovaly i několik týdnů. V letošním roce byl
velmi bohatý program, naše škola i školka
vystoupila a bylo se na co dívat. Pro maminky k jejich svátku děti nacvičily besídku
s pásmem básniček, písniček a pohádku O
lásce rohaté. Nechyběl dárek mamince a
hlavně vystoupení dětské cimbálové muziky pod vedením pana učitele Farkaše. Toto
vystoupení bylo věnováno i našim seniorkám. Během pololetí proběhly pěvecké
soutěže, recitační soutěž, navštívili jsme
Ekocentrum Trkmanka v Pavlovicích, kde si
děti samy pekly chleba a seznamovaly se s
různými druhy obilí. V květnu také děti pomáhaly uklidit okolí školy. Další zajímavou
akcí byla beseda pana Procházky na téma
liška. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého
o životě lišek, živou lišku si prohlédly a určitě beseda obohatí hodiny Prvouky.
Pan Farkaš připravuje v měsíci červnu výchovný koncert pro žáky ZŠ se svou cimbálovou kapelou. Na závěr školního roku proběhne návštěva výstavy - Naše cesta - děti
si zde vyzkouší život tělesně, zrakově a také
sluchově postižených lidí. Děti musí zjistit,
že tyto lidi člověk nelituje, ale komunikuje
s nimi. Na závěr školního roku, jako odměna za celoroční práci, se uskuteční školní
výlety a budou vyhodnoceni nejlepší žáci.
Prožili jsme dětský den a čeká nás rozlouče-

Návštěva knihovny v Pohořelicích

Velikonoční dílny v ZŠ

Návštěva Ekocentra

Návštěva Ekocentra
ní s předškoláky a sportovní den, kde mohou žáci získat zlaté medaile v různých disciplínách. Sportovní den, kde se děti utkají
se ZŠ Ivaň a budou bojovat o putovní pohár.
Děkuji všem svým kolegům a rodičům,
paní starostce i školské radě za přípravu,
organizaci a podporu akcí pro děti a všem
žákům za skvělou reprezentaci školy, věřím,
že si všichni užijete nadcházející prázdniny
podle svých představ.
Mgr. Marcela Mrkvicová, ředitelka
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Přespali jsme v knihovně
Po loňské premiéře Noci s Andersenem jsme
letos s dětmi opět nocovali v knihovně. V den
narození tohoto významného pohádkáře se
sešlo na tři desítky holek a kluků, kteří svými
spacáky obsadili všechny prostory knihovny.
Nejdříve jsme se „vylítali“ v parku u knihovny, což mělo děti unavit.
(Příště budeme lítat ještě více .) V prostorách knihovny nás potom večer navštívila známá dětská spisovatelka Astrid Lindgrenová, také jsme si vyrobili malé knížečky, do misek zaseli velikonoční
osení a společně uspořádali soutěž „Knižní hitparáda“. Zahráli jsme
několik stolních her, nejvíce žádané však byly ty počítačové. Pro
večerní čtení jsme letos vybrali knihu „Pohádky z iglů“. Oříškem večera bylo děti uspat. Některé holky Andersenky byly neunavitelné,
zkrátka někteří nad ránem teprve usínali a jiní už vstávali .
Do pamětní listiny letošní Noci s Andersenem se podepsaly tyto
děti: Monika Košutová, Terezka Klívarová, Anežka Čábelková,
Verunka Čábelková, Verunka Pícková, Berenika Pícková, Natálka
Trenzová, Marek Trenz, Jakub Valášek, Jan Valášek, Matěj Smolík,
Klára Smolíková, David Hájek, Klára Hájková, Ladislav Hájek, Karel Kratochvíl, Zdeněk Venka, Michal Kolegar, Kristýna Koplíková,
Daniel Friedrich, Nikola Friedrichová, Lenka Baštánová, Adam
Botoněk, Adam Větrovský, Sára Vyhlídalová, Jana Otavová, Daniel Dulínek. Za pomoc děkuji Elišce Křížové, Tereze Špačkové,

Zdeňce Sovkové
ml.
a Romaně
Klívarové.
Rodičům děkuji za dobroty, které nám připravili
ř
l k večeři
č ř a k snídani.
íd
Mezinárodní den dětí v knihovně: Pro všechny dětské čtenáře, kteří přišli 29. května do knihovny, bylo připraveno malé knižní
dobrodružství s odměnou. Do několika dětských knih se ukryla slova a obrázky, ze kterých děti rozluštily tajenku. Ta skrývala původní
název Mezinárodního dne dětí. Byl jím Den pro ochranu dětí.
Nové knihy: Od konce května jsou k dispozici nové knihy pro děti
a pro dospělé z výměnného fondu knih z Břeclavi.
Prázdninový provoz knihovny bez omezení: Běžná půjčovní
doba v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 19 h nebude o letních prázdninách omezena, provoz knihovny tedy nebude přerušen.
Dětem přeji hezké vysvědčení a slunečné prázdniny a dospělým příjemný letní čas dovolených třeba právě s knihou
z naší knihovny.
Eva Hájková, knihovnice, http://pribice.webk.cz/

Zveme Vás
na tradiční hody
Děkujeme našim milým spoluobčanům za
železo jako sponzorský dar. Letos se posbíralo
krásných 4,82 tun, tak ještě jednou děkujeme!
Dovolujeme si Vás tímto všechny pozvat na
tradiční krojované hody, které se budou konat
28. června ve 20:00 a 29. června v 19:00
hodin. K poslechu i k tanci nám zahrají Ištvánci
ze Šardic.
Budeme se těšit a na viděnou!
Přibičtí stárci

Uklidili jsme Přibice
Jak již zmínila ve svém článku paní starostka, v sobotu 17. května 2014 se Přibice pod rukami dobrovolníků proměnily v ještě krásnější vesnici. Zbavili jsme
se totiž většiny černých skládek.
Realizace úklidové akce byla iniciována
několika mladými lidmi z Přibic. Společně jsme oslovili paní starostku, která se
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nadšeně zapojila a za pomoci zaměstnanců obce a pana Ing. Vladimíra Konečka vedla další kroky směřujícími k uskutečnění brigády. V pondělí 7. dubna se
na úřadě konala organizační schůzka,
kde jsme si dali za cíl uklidit především
oblast Višinek a okolí řeky.
Sraz všech dobrovolníků byl v sobotu

v osm. Paní starostka přítomné informovala o bezpečnostních pravidlech a
vysvětlila další postup. Rozdělili jsme se
na dvě poloviny. Jedna část se zaměřila
na černé skládky na Višinkách, druhá
na břehy Jihlavy. Odpad byl tříděn na
stavební, bioodpad, plasty a kov. Pan
Kuchyňka a Karásek zajišťovali hladký
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průběh především pomocí techniky.
Na několika stanovištích přistavovali
kontejnery, které následně vyváželi do
A.S.A. Žabčice, spol. s. r. o. se slevou
10%, kterou vyjednalo Občanské sdružení Ekosmák, pořádající tuto celorepublikovou akci. Díky němu jsme navíc zdarma obdrželi i 10 párů pracovních rukavic
a 30 velkých pytlů na odpad.
Tato brigáda stála účastníky energii, volný čas i finanční prostředky. Patří jim za
to velký dík. Je však potřeba říct, a věřím,
že v tomhle jsem se všemi za jedno, že
není žádoucí, aby se stala tradicí. Naše
velké přání je, aby další černé skládky už
vůbec nevznikaly.

Kam s odpady?
Mezi nejčastější odpad, který byl uložen
na našem katastru, patřil plast, stavební
materiál, bioodpad a železo. Se všemi těmito odpady si tu přitom umíme poradit
legálně, jednoduše, rychle a velmi pohodlně. V Přibicích stojí na každém rohu
žlutý kontejner na plast a několik hnědých velkých kontejnerů na bioodpad
(větve, listí, tráva apod.). Železo můžete
každý rok v dubnu věnovat přibickým
stárkům, kteří pořádají sběr. Nejen na
stavební materiál je možno objednat
přistavení kontejneru přímo na určené
místo v ceně od 500 Kč/den nebo 600
Kč/víkend včetně dopravy. Cena uložení
odpadu se hradí zvlášť dle ceníků jednotlivých provozovatelů skládek. Ceník
všech služeb je na webových stránkách
obce v sekci Poplatky. Za černé skládky
hrozí vysoké pokuty v řádu desítek tisíc
korun.
Úklidová akce s názvem „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného

Sraz na place

Likvidace skládky na Višinkách
modelu „Let´s do it!“. Tento typ akcí již
proběhl úspěšně ve více než 100 zemích
světa za účasti devíti milionů dobrovolníků, v České republice se však konala
poprvé. Zapojilo se tu asi 300 organizá-

Čištění břehů řeky Jihlavy
torů a přes tisíc dobrovolníků. V Brně se
tuto sobotu uklízelo na deseti místech,
v Praze asi na třiceti. Seznam všech míst
je k nalezení na www.uklidmecesko.cz.

Ivana Malinovská

Rodiče, zmapujme dětem Česko
Od 15. května do 30. června 2014
probíhá 1. fáze projektu: Rodiče, zmapujme dětem Česko. Pojďme se aktivně
zapojit a zmapovat pro rodiny s dětmi
právě naše okolí. Máte nějaký zajímavý
tip na dětské hřiště, restauraci, ubytování, lékařskou ordinaci nebo jakékoli jiné
zařízení s dětským koutkem? Zadejte jej
na portál eKoutky.cz staňte se součástí
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tohoto portálu. Již po zadání jediného
záznamu získáte certifikát, slevu na kosmetiku, ale hlavně internetovou knížku
„Jak naučit dítě bruslit“, vypracovanou
dle instrukcí bývalého pražského hokejového trenéra. Ti nejaktivnější rodiče
mohou ještě navíc získat mnoho dalších
zajímavých odměn. Kromě toho, pomůžete vytvořit jedinečnou databázi a

ulehčit tak hledání vhodného zázemí pro
trávení času s dětmi. Děkujeme.
Zadávat záznamy o baby-friendly zařízeních můžete také během léta. Záznamy
zadané po 30. červnu se budou započítávat do druhé fáze projektu s novými
odměnami.
Hana Lacyková,
www.eKoutky.cz/Projekt
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Taky jste v lese zahlédli ceduli Evropsky významná lokalita?
Pokud se vypravíte do lesů v okolí Přibic,
můžete narazit na ceduli, která upozorňuje, že se nacházíte v Evropsky významné
lokalitě. Jde o relativně nový typ chráněného území v České republice, a jak už napovídá název, jedná se o „produkt“ Evropské
unie. V roce 1992 vydala Evropská unie tzv.
Směrnici o stanovištích, týkající se ochrany
rostlin, živočichů a životního prostředí, na
jejímž základě vznikl projekt Natura 2000.
V rámci tohoto projektu proběhlo ve všech
členských státech mapování přírodních lokalit s výskytem významných živočišných
a rostlinných druhů a přírodních stanovišť.
Všechny tyto lokality tvoří soustavu chráněných území, rozdělených do dvou typů:
Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.
Cílem této soustavy je ochrana druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť,
které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné nebo omezené svým výskytem jen na určitou oblast
(endemické). V České republice spadá pod
ochranu Natury 2000 58 typů přírodních
stanovišť, 55 druhů živočichů, 16 druhů
rostlin a 65 druhů ptáků. V Jihomoravském
kraji můžeme najít celkem 182 Evropsky
významných lokalit a 8 Ptačích oblastí. Nejbližší lokalitou v našem okolí je Mušovský
luh. Ta se nachází v těsné blízkosti obce a

táhne se podél dolního toku řeky Jihlavy až
ke střední nádrži Nových Mlýnů. Tato lokalita je významná hned z několika důvodů.
Představuje jeden z posledních dochovaných zbytků lužního lesa po vybudování
střední Novomlýnské nádrže. Dále se zde
vyskytuje řada druhů hmyzu a obojživelníků, vázaných na místní mokřady, a druhy
významné z hlediska Natury 2000 – roháč
velký a vydra říční. Z významnějších druhů
rostlin zde můžeme najít např. bleduli letní
nebo žebratku bahenní. Ceduli nemůžete
minout například v lese za hřištěm, kousek
za závorou.
Mgr. Marek Lang, doktorand
Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity

Projekt Svazu měst a obcí – „Obce sobě“ na území ORP Pohořelice
Ke konci roku 2013 zahájil Svaz měst a obcí ČR (SMO) realizaci
projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj
meziobecní spolupráce v ČR. Do tohoto celorepublikového projektu
přistoupilo i ORP (obec s rozšířenou působností) Pohořelice.
Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní
zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města
další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. Z dlouhodobého hlediska chce SMO docílit podpory státu pro
meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat
obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.
Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a
administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s
rozšířenou působností. Odborný tým pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory
ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá
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území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí o školství,
odpadovém hospodářství či sociálních službách v území, ale umožní i
otevřít témata, jakými by mohly být řešení dopravní obslužnosti, cyklotras, sdílení kulturních či společenských akcí či pomoc starostům obcí s
jejich každodenní činností. Zástupci obcí – rada města a zastupitelstvo
tak získají portfolio návrhů rozvoje obcí a regionu. Výsledný dokument
bude mít silnou vypovídací hodnotu, neboť se jedná o soubor výstupů
porovnatelných na území celé České republiky. Ty připraví podmínky pro
budoucí meziobecní spolupráci zejména v oblastech: předškolní výchovy a základního školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb, a
dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují.
V rámci projektu vznikl pro ORP Pohořelice čtyřčlenný tým, který výše
uvedené výstupy zpracovává a zprostředkovává a jehož sídlo je nyní na
Městském úřadě v Pohořelicích. Více informací o tomto projektu je možné najít na: www.obcesobe.cz/o-projektu
Mgr. Jakub Jaňura, Ing. Ivana Kohútová
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Novinky z MAS Podbrněnsko
Na území České republiky nyní existuje
celkem 180 místních akčních skupin. Ty
se od letošního roku připravují na nové
programové období Evropské unie (pro
roky 2014-2020), v jehož rámci budou
České republice opět vytvořeny operační
programy, pomocí nichž se budou dotace
rozdělovat.
V současné době dobíhá realizace programu III.4.1 z Programu rozvoje venkova
(PRV), který byl určen na založení MAS a
její uvedení do provozu. To předpokládalo
sepsání podkladů strategie, vyřešení organizační struktury a členské základy, ale též
i první práci s dotačními prostředky. A tak
byly nyní v rámci tzv. tréninkové výzvy roz-

děleny finanční prostředky
ve výši 60 000 Kč mezi žadatele z řad pořadatelů různých akcí v regionu MAS (obce a neziskové organizace).
Od 1. dubna 2014 získala MAS Podbrněnsko dotaci z programu OP-TP na tvorbu
SCLLD (Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje). Tato strategie je předpokladem certifikace MAS, na jejímž
základě bude možno v budoucnosti čerpat finanční prostředky do území. O výši
těchto prostředků se stále jedná, nicméně
je reálné předpokládat, že půjde o řádově

vyšší prostředky, než s jakými operovala
MAS Podbrněnsko dosud.
MAS pořádá a i dále bude pořádat kulaté
stoly, ale i další akce, na nichž se vyjasňují
perspektivy rozvoje oblasti. Krom toho na
svém webu zveřejňuje aktuální informace
týkající se problematiky rozvoje území.
Zveme tak každého, kdo se zajímá o region či o činnost MAS nejen k osobnímu
setkání či přímo členství, ale i k prohlídce
našich webových stránek na www.podbrnensko.cz.
Mgr. Jakub Jaňura, Ing. Ivana Kohútová

Počasí na letošní zabíjačce bylo vyloženě jarní
Obecní zabíjačka, kterou od roku 2009
každoročně organizují „Staří páni“, měla
i letos velký úspěch. Bylo totiž teplo, slunečno, obloha téměř bez mráčku. Již od
brzkého rána se plac plnil milovníky zabíjačkových pochoutek. Z kotlů se linula
vůně polévky i guláše. Nechyběly ani další
teplé a chlazené masové pokrmy. Příjemnou atmosféru dokresloval zpěv a harmonika, na kterou hrál pan Jaroslav Effenberger. Kolem druhé hodiny odpolední byla
vyhlašována oblíbená tombola, ve které
výherce čekaly nejen dobroty z masa, ale i
trubičky, lihoviny, zahradnické náčiní atd.
Celý den završil maškarní ples pro dospělé
v obecním hostinci.
Ivana Malinovská

Maškarní ples
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Kultura v Přibicích
V sobotu 22. 3. 2014, v krásný jarní
den, jsme uspořádali v přibické škole
Jarní dílnu pro děti i dospělé. Vyráběly
se různé zápichy do květináčů, ozdoby
na okna i dveře, zvířátkové stojánky na
tužky. V keramické dílně si všichni mohli
vyzkoušet práci s hlínou. Každý si mohl
také vytvořit svou vlastní malou čarodějnici a společně děti vyráběly velkou čarodějnici, kterou pak slavnostně spálily
30. 4. na Pálení čarodějnic.
I tento den se počasí vydařilo a při plivání
pecek na cíl, skákání v pytli, házení gumákem, hodu na pavouka a přetahování
lanem se leckdo i opálil. Po splnění všech
disciplín se děti mohly občerstvit čarovným lektvarem z kouřícího kotle. Pak si
samy zvolily 3 nejkrásnější čarodějnice,
které dostaly posilující lektvary od kulturní komise. Malé čarodějky a čarodějové byli krásní všichni, a tak jsme vyčarovali 100 čarodějných medailí s hady
a pavouky. Velké ovace sklidila tradičně
planoucí čarodějnice. Když dohořela,
děti dostaly od TJ Přibice špekáčky a spolu s rodiči si vyzkoušeli spalující žár ohně
při jejich opékání. Poté přišla řada na od-

vážné dospělé. Do tajemné láhve, ve které se kdovíco hýbalo, si mohli sáhnout
pro malou, nebo trošku větší odměnu.
Když se začalo stmívat, zazněla na hřišti
znělka večerníčku a dobrou noc dal všem
dětem Rákosníček. Ti, co nechodí spát po
večerníčku, si mohli ještě zatancovat na
diskotéce pod širým nebem. Během této
akce byl vybrán příspěvek od přítomných
občanů na dětský den v celkové částce
1 100,- Kč. Děkujeme.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a financování kulturních akcí
v naší obci.
Romana Klívarová

Košt 2014
Nejlepší výsledky bodovaných vín přibických vinařů podle odrůd:
Odrůda
Alibernet
André
André
Cabernet Moravia
Cabernet Sauvignon
Dornfelder
Frankovka
Hibernal
Hibernal
Hibernal
Chardonay
Charvát
Irsai Oliver
Kerner
Modrý Portugal
Müller Thurgau
Muškát Moravský
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Body
17,2
18,8
18,8
18,5
18,1
19,3
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
19,1
18,6
18,4
19
18,6

Vinař
Kadlec Antonín
Procházka Václav Ing. ml.
Rujzl Štěpán
Šopf Stanislav
Nožička Ivan
Špaček Vlastimil
Cibulka Zdeněk
Nožička Ivan
Procházka Václav Ing.
Procházka Václav Ing. ml.
Vybíral Jan
Rujzl Jiří
Koubek Jan
Nožička Ivan
Kučera Zdeněk
Koubek Jan
Páviš Vlastimil

Odrůda
Muškát Moravský
Neuburské
Pálava
Rosé
Rosé
Rulandské bílé
Rulandské modré
Rulandské šedé
Ryzlink rýnský
Ryzlink vlašský
Sauvignon
Směs bílá
Svatovavřinecké
Tramín
Veltlínské červené rané
Veltlínské zelené
Zweigeltrebe

Body
18,6
18,2
19,3
18,5
18,5
19,1
18,8
19
18,8
19
19,1
18,4
18,4
19,1
18,6
19,3
18,8

Vinař
Procházka Václav Ing.
Brychta Vlastimil
Nožička Ivan
Kuchyňka Petr
Páviš Jan
Šopf Stanislav
Koneček Vladimír Ing.
Nožička Ivan
Ferkovič Martin
Vybíral Jan
Vybíral Jan
Cibulka Zdeněk
Kuchyňka Petr
Vybíral Jan
Brychta Vlastimil
Vybíral Jan
Šopf Stanislav
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Mši svatou zde v jedno postní dopoledne sloužilo sedm kněží
Ve čtvrtek 6. 3. 2014 v devět hodin se v naší farnosti konala kněžská rekolekce. Toto setkání kněží mikulovského děkanátu se koná
několikrát ročně. V našem kostele bylo ale vůbec poprvé. Kněží zde
společně sloužili mši svatou, odpolední program probíhal již na
faře v Pohořelicích.
Farnosti, které spadají pod tento děkanát, jsou Bavory, Brod nad
Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Mikulov - sv. Jan,
Mikulov - sv. Václav, Milovice u Mikulova, Novosedly, Nový Přerov,
Pasohlávky, Pavlov, Perná, Pohořelice, Pouzdřany, Přibice, Sedlec,
Vlasatice a Vranovice.
Správci farností jsou P. Oldřich Chocholáč, P. Josef Kohoutek, P. Mgr.
Jiří Komárek, P. Mgr. Josef Kubeš (kaplan), P. Mgr. Pavel Pacner
(probošt), P. Mgr. Jaroslav Svoboda (děkan) a P. Mgr. Grzegorz Zych.
Ivana Malinovská

Hrkání prožily děti
naplno
Letošní Velikonoce byly na rozdíl od těch
minulých teplé a vyloženě jarní. Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty, kdy utichají
všechny kostelní zvony, procházeli Přibicemi malí hrkači, aby nám připomněli sedmou, dvanáctou a devatenáctou, o Velkém
pátku i patnáctou hodinu. Díky příznivému
počasí a velikonočním prázdninám bylo
koledníků opravdu hodně. Do ulic vyrazili
kluci i holčičky různých věkových skupin.
Chlapeckou část zachytil pan Nasadil.
Ivana Malinovská

„Vlajka pro Tibet“ překvapila
V pondělí 10. března 2014 se naše obec připojila k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Na naší radnici byla v tento
den vyvěšena tibetská vlajka. Společně jsme tak podpořili
boj proti porušování základních lidských práv v Tibetu. Konkrétně v Přibicích však vlajka vyvolala rozporuplné reakce.
Tuto kampaň nepodporují jen obce a města, ale i firmy, kostely nebo knihovny. Podle serveru Tibinfo vyvěsilo vlajku
599 českých obcí, měst, městských částí, magistrátů či krajů. Mezi nimi jsou hlavní město a jeho městské části, Brno,
Děčín, ale rovněž menší obce jako Kostelecké Horky či Chropyně. Tibetskou vlajku na svých budovách vyvěsilo také 96
škol, a to jak základních, tak středních. Přidala se i Univerzita Pardubice a Masarykova univerzita. Podobné projekty
jsou ve světě běžné.
Ivana Malinovská
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I v Přibicích jsme měli možnost pomoci s bojem proti rakovině
Středa 14. května byla Českým dnem
proti rakovině. Dobrovolníci z celé země
prodávali žluté květy, tentokrát s tyrkysovou barvou stužky, za minimální cenu
20 Kč.
Již podruhé jsme si mohli kytičku koupit i v naší vesnici a to v 17 hodin před
obecním hostincem nebo ve Smíšeném
zboží Zdeňky Sovkové. Celkem se prodalo 89 květů.
Cílem sbírky je každoročně preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a
za nabízené kvítky měsíčku lékařského
získávat prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení
kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.
Na sbírkový účet je možné přispívat do
30. 11. 2014, číslo účtu: 65 000 65 / 0300.
Celoročně můžete podpořit projekty Ligy
proti rakovině (LPR) Praha příspěvkem
na běžný účet 8888 88 8888/0300 . Do
30. 9. 2014 můžete podpořit projekty
LPR Praha také formou odeslání dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87
777. Cena DMS je 30,- Kč, LPR Praha obdrží 28,50 Kč.
Ivo Procházka, Ivana Malinovská

Rychlý letní salát
Ingredience:
10 x cherry rajčata
1 x okurek
1 x paprika (žlutá, oranžová)
2 x jarní cibulka
4 cm – pórek
2 polévkové lžíce – olivový olej
Sůl, pepř, oregano, bazalka
Postup:
Rajčata nakrájíme dle chuti, nejlépe na ¼ a ještě na půlky. Okurku
omyjeme a nakrájíme na kolečka a ty pak na ¼. Papriku nakrájíme na
kostky. Pórek a jarní cibulku nakrájíme na jemná kolečka. Vše dáme do
misky. Přidáme olivový olej a dle chuti sůl, pepř i oregano a bazalku.
Promíchejte a hned můžete podávat. Je vynikající. DOBROU CHUŤ.
Martin Vlk, www.vlkmartin.cz; www.rawstrava.cz
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Oddíl černé kroniky, 1. část
V září roku 1987 byl pohřešován 85 letý občan Přibic. Bylo
zahájeno pátrání veřejnou bezpečností, vojáky místní posádky a hasiči. Za dva dny byl muž nalezen v lese za hřištěm
zcela vyčerpaný, ale živý.
V červnu 1989 vyhořel pojízdný včelín místního obyvatele,
snad neopatrností majitele. Včelín měl být umístěn v trati
Pod Studýnkovou.
V roce 1996 se i přes instalované zabezpečovací zařízení
vloupali na obecní úřad zloději. Zajímali se o peníze, byl
narušen zámek u trezoru. Celková škoda zničeného zařízení
obecního úřadu vznikla ve výši 23 tisíc Kč.

V roce 1999 schvátil srpnový požár nesklizený ječmen na třicetihektarovém poli v trati Na Stráňovém. Příčinou požáru bylo pálení slámy na vedlejším pozemku. Nepojištěnému soukromému
zemědělci tak vznikla škoda asi za180 tisíc Kč. Popelem lehlo15
hektarů obilí. Byl to největší žňový požár toho ruku v okresu
Břeclav. Tentýž rok si na Silvestra přivodil třicetiletý přibický občan úraz při zapalování světlice. Naštěstí nebyl vážně zraněn.
V lednu roku 2000 se ve sněhové kalamitě přistěhovalému
obyvateli stal úraz. Zásobovací auto jej srazilo na silnici směrem na Vranovice. Byl hospitalizován v nemocnici. Uzdravil
se a je bez následku.
Marie Pávišová, kronikářka

Příběh rodáka z Přibic ve druhé světové válce
Dne 28. 4. 1923 se v Přibicích narodil Jaroslav Šimonovský. Byl nejstarší
z pěti dětí. Jeho otec byl traťový dělník. Po ukončení školní docházky také
on nastoupil k ČSD jako traťový dělník.
I když byli česká rodina, po 15. březnu
1939 požádal jeho otec o německé občanství. Jeho žádosti o německé občanství bylo vyhověno a s ním jej získal
i Jaroslav. Ostatní děti a jejich matka si
ponechaly české občanství. V roce 1941
bylo Jaroslavovi 18 let a musel nastou-

pit vojenskou službu v německé armádě. Základní výcvik prodělal v Brně a
po jeho ukončení byl poslán do Francie.
Jelikož se cítil být Čechem, využil jedné příležitosti a dezertoval z německé
armády. Podle údajů ve vojenské kartě požádal o vstup do Československé
armády ve Velké Británii dne 29. 11.
1944. Aby mohl být zařazen do Československého vojska, musel být, jakožto
bývalý německý voják, prověřen zpravodajskou službou. Po jejím souhlasu

byl ihned zařazen k protiletadlové baterii 1. tankového praporu při obléhání
francouzského přístavu Dunkerque. Po
osvobození Dunkerque vedla jeho cesta
do vlasti přes Belgii a Německo do Plzně, kde byl 7. 7. 1945 demobilizován.
Do Přibic se už nevrátil a usadil se ve
Střelicích, kde se také oženil a nastoupil
do zaměstnání opět u ČSD. V roce 1985
se přestěhoval do domova důchodců
v Sokolnicích, kde také zemřel.
František Veleba ml.

Společenská rubrika za období 16. 2. 2014 – 15. 5. 2014
Životní jubilea
Marie Kadlecová
Rudolf Říha
Terezie Sedláčková
Václavka Závodná
Jarmila Hrozínková
Libuše Billová
Anna Mikulčická
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70
70
80
80
80
80
90

Navždy nás opustil
Felix Effenberger

89

Narodili se
David Aujezdský
Kateřina Kozdasová
Jan Lahučký
Marek Zobač
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Kvíz o Přibicích
ch
1. Ve kterém roce byly P
Přibice osvobozeny od
d německé
okupace?
a) 1938
b) 1945
c) 1954

v. Jan
Jaan
an Ne
N pom
Nep
p mu
muc
ucký
ck
a) Sv.
Nepomucký
b) Sv. Urb
U
bann
ban
Urban
c) Sv. Metoděj
t děj
děj

3. Jak se jmenuje kniha
a mapující život
živ v Přibicích?
Přibicícc
a) Přibice
b) Přibice včera a dnes
c) Přibice v proměnách času
suu

4. Kdy byl
svaz Přibice?
yl založen
zzalo
aložen Český zahrádkářský
alo
zahrá
ád
a) 1964
b) 1982
82
c)) 1989
198889

5. Kolik ročníků má místní
škola?
sttní škol
lla?
a) 4
b) 5
c) 6

nový
6. Od
d kterého roku
ku
u máme
m
nov
vý znak a prapor?
2004
a) 20
004
2008
b) 20
0008
2010
c) 201
110

7. Jak se dříve říkalo dnešním
ne
ešním hodům?
a) smrkové
b) třešňové
c) salátové

8.
8 Jaká jména jsou zde nejvíce
e zastoupena?
a) František a Anna
b) Josef a Marie
c) Jan
ann a Marie

9. Kdo je aktuálně kapitánem
em fotbalového mužstva B?
a) Oldřich Benada
b) Radim Strouhal
c) Vilém Skoupý ml.

10. Který velký strom jee na
n rozcestí u horní zastávky?
a) lípa
l
b) akát
c) jerlin

před
2. Socha
a kterého
kterého
kter
o sv
svatého je př
ře naším kostelem?

Správné odpovědi najdete v příštím čísle Přibického
Řešení
čísla: 1c, 2b, 3b, 4a, 5a, 6a, 7b, 8c, 9b, 10c
ckého
ého zpravodaje.
zprav
ení z minulého
min
minu

Důležité informace

Nový kontejner na textil
Od 1. června 2014 bude u horního obLékaři informují o dovolené v let- chodu umístěn nový kontejner na texních měsících
til od firmy Revenge, a.s. Firma třídí
MUDr. Petr Bartl nebude ordinovat z dů- oděvy v pobočce v Boskovicích. Větší
vodu dovolené ve dnech 7.-11. července, část oblečení lze většinou zachránit
17.-18. července, 11.-15. srpna a 25.- 26. tak, aby mohlo posloužit svému půsrpna. Zastupuje MUDr. Macků v Popicích. vodnímu účelu. Zbývající třetina se
MUDr. Ludmila Bartlová oznamuje, že zpracuje pro průmyslové použití. Pov době její dovolené ve dnech 7.-11. červen- měrně malý zbytek je zatím odpad,
ce a 11.-15. srpna ji ve Vranovicích zastoupí který se energeticky zhodnocuje. Přive MUDr. Glierová v době od 8 do 12 hodin. rozenou součástí práce s oděvy je i

využívání takto sesbíraného oblečení
v neziskových projektech se společnostmi jako jsou: Adra, SOS textil Olomouc, Moment Ostrava, ČČK a další.
Kontejner se bude vyvážet 1x týdně,
v případě nedostatečné kapacity je
možno počet kontejnerů navýšit.
Seřízení obecního rozhlasu
Dne 20. května 2014 bylo provedeno
konečné seřízení obecního rozhlasu
podle požadavků a připomínek občanů.

Slovo z redakce
Milí čtenáři,
ani naše redakce nespí ráda na vavřínech, proto jsme pro Vás připravili novou podobu zpravodaje. V případě jakýchkoliv
připomínek nás neváhejte kontaktovat na emailu zpravodaj@pribice.cz nebo na telefonním čísle 602 645 453. Letní číslo je
vždy co do článků obsáhlejší, v budoucnu však i nadále uvítáme Vaše příspěvky. Hezké léto!
Vaše redakční rada
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: 602 645 453. Webové stránky: www.pribice.cz, sekce Zpravodaj. Redakční
rada: Marie Bednářová, Pavel Blažek, Jan Čábelka, Ivana Malinovská. Společenská rubrika zpracována za období 16. 2. 2014 - 15. 5. 2014. Uzávěrka příštího čísla je
15. 8. 2014. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo v Přibicích 4. 6. 2014 v nákladu 400 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, ½
strany 800 Kč, ¼ strany 500 Kč, 1/8 strany 300 Kč. Ceny jsou včetně DPH 21%. Omezený počet – 10 inzerátů. Autorem fotografie na titulní straně je Hana Procházková.
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