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Hody 2014
Tradičním začátkem hodů nemůže být nic
jiného než pozvání vesnice na hodovou zábavu. Tomuto bylo zasvěceno sobotní odpoledne. Průvod krojovaných párů (jak malých,
tak velkých) společně se sklepníky, koňským
povozem a dechovou hudbou Ištvánci (kteří hráli celý víkend) prošel celou obec a zval
dům od domu místní obyvatele. Ti, kteří
otevřeli, dostali kromě pozvánky také zavdat
vína a krušpánek. Tím ovšem celá „práce“
stárků jen začala. Večerní program začal
pochodem stárků pro své partnerky k domu
té hlavní. Na místě stárci stačili jen zajuchat,
než začal padat drobný deštík, takže se celý
program musel urychleně přesunout na parket k místnímu hostinci. Tam se stárci uvedli
svými slavnostními pochody, které nacvičili
s paní Jiřinkou Plchovou. Aby večer nebyl jen
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o samostatném bavení se návštěvníků, měli
krojovaní připravena i sóla. Konkrétně kolíčkové a mašličkové, kdy část stárků zaváděla
páry od stolů na parket a druhá část měnila
symboly sól a víno za příspěvek od tancujících. O tom, že se všem zúčastněným na
zábavě líbilo, svědčí i fakt, že hodně lidí vydrželo až do úplného konce, přibližně do páté
hodiny ranní.
Zajímavým překvapením večera se stal příjezd
krojované chasy
ze
Starovic.
Místní je patřičně uvítali vínem
a nechali zahrát
verbuňk, který
Starovičtí mistrně ovládají.

Hody navštívilo v sobotu (i přes počáteční nepřízeň počasí) přes 500 lidí, nedělní
účast byla přibližně poloviční. I tak se ale
dalo po celé dva dny skvěle bavit. Tím bychom chtěli poděkovat všem sponzorům
a obci za uskutečnění hodů.
Děkujeme, stárci Přibice
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Slovo z radnice
Vážení občané,
čas je neúprosný, velmi rychle letí. Připadá
mi, že to bylo nedávno, kdy u nás probíhaly
mimořádné volby a zanedlouho nás čekají
další. Bude na každém z nás, koho si vybereme, komu dáme důvěru, aby pracoval pro
obec a pokračoval v rozdělané práci. Většinou všichni žijeme přítomností, ale někdy
je dobré se ohlédnout zpět, zrekapitulovat,
co se podařilo či nepodařilo. Na tomto místě
Vás pravidelně informuji o tom, co se událo nebo co nového se plánuje. Dnes činím
malé ohlédnutí za uplynulým obdobím,
takovou celkovou rekapitulaci v číslech.
V listopadu roku 2011 bylo zvoleno nové
11 členné zastupitelstvo, které začínalo
svou činnost se 7,2 mil. Kč na účtu. Na konci
volebního období bude podobná částka,
a to cca 7,5 mil. korun. Během tohoto zkráceného volebního období bylo požádáno
o 7 dotací.
Akceptováno bylo 5 žádostí o dotace:
• „Protipovodňová opatření obcí Přibice
a Ivaň“ – bezdrátový rozhlas
• „Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice“ – kontejnery a auto
• „Zpracování bioodpadů v obcích Ivaň
a Přibice“ - kompostéry, štěpkovač
• „Obecní hostinec Přibice, č.p. 92“ –zateplení budovy
• „ČOV Přibice-intenzifikace“
Každé akceptované žádosti byla přiznána
určitá finanční částka, tzv. dotace, kterou
obec na daný projekt získá či již získala.
Do dnešního dne jsou první 2 dotace profinancovány. Obec za částku 4,8 mil. korun
vybudovala nový bezdrátový rozhlas a po-

řídila 5 kontejnerů a svozové auto na odvoz
bioodpadů z naší vesnice. Z celkové částky
4,8 mil. Kč byly 4,2 mil z dotací, čímž obec
ušetřila z rozpočtu 4,2 mil. Kč.
Mimo výše zmíněné dotace se nám podařilo vytvořit 3 pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací a tím ušetřit 750
000 Kč za zaměstnance, kteří se podílí na
úklidu naší obce. Nejsou placení z obecních
prostředků, ale ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu.
Do konce tohoto roku 2014 budou započaty, v některých případech i dokončeny,
zbývající projekty. S tím se bude pojit další
nemalá úspora finančních prostředků
z rozpočtu obce a to cca 24 mil. Kč. Tato
částka nepůjde z rozpočtu, ale z dotačních
peněz. Za tyto finanční prostředky bude
provedena realizace:
Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV),
stavba bude ukončena v roce 2015.
Zateplení obecního hostince - výměna oken,
dveří, zateplení stropu a obvodových stěn.
Občané dostanou do bezplatného pronájmu kompostéry (září – říjen 2014) a obec
získá do svého majetku štěpkovač.
Všechny výše zmiňované akce byly či
budou financovány převážně z 80-90 %
z dotačních prostředků, zbylá procenta byly
a budou proplaceny z obce.
Obec Přibice je členem Dobrovolného svazku obcí Brno-Vídeň (DSO B-V) a v rámci
projektu z roku 2009 bude vybudována
cyklistická stezka, která propojí obce
Vranovice a Přibice. Díky této zpevněné
komunikaci se budou moci naši občané
bezpečněji (pěšky či na kole) dostávat do
sousední obce a nebudou muset jezdit po
velmi frekventované hlavní komunikaci.
Kvůli komplikacím při výběrovém řízení
(zadavatelem je DSO), se s výstavbou začne

až na jaře roku 2015, ale i tato stavba bude
z více než 80% hrazena z dotací.
Během tohoto zkráceného volebního období byla z prostředků obce zrealizována rekonstrukce prostoru před obecním hostincem, opraveny 3 úseky silnic a vybudována
parkovací stání před obecním úřadem. Tyto
stavby byly zcela hrazeny z prostředků obce
v celkové částce cca 4 mil Kč.
Popisuji jen největší stavby, které byly zrealizovány. Informace o všech stavbách můžete nalézt na webových stránkách obce
v záložce Investice. Na webových stránkách byla nově vytvořena záložka čerpání
rozpočtu. Přehledně jsou zde znázorněny
plánované i skutečné příjmy a výdaje obce.
Věřím, že takto přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a k lepší informovanosti veřejnosti.
Připravit materiály a veškeré podklady pro
získání dotací, zorganizovat 13 výběrových
řízení, bylo pro mne, ale i naše zastupitele
časově velmi náročné, ale jsme rádi, že se
nám tolik akcí podařilo uskutečnit.
Na konci roku 2012 rezignovali 3 zastupitelé a jejich náhradníci. Ráda bych
poděkovala našim zbylým zastupitelům
a to panu Ing. Pavlu Blažkovi, Františku
Hájkovi, Vlastimilu Janíčkovi, Ing. Vladimíru Konečkovi, Františku Stankovičovi za
časově náročnou práci pro obec i za to, že
pracovali společně jako tým, přestože byli
z různých volebních stran. Velké poděkování patří i oběma místostarostům panu
Ing. Janu Čábelkovi a panu Ing. Jiřímu
Valáškovi za jejich neocenitelnou práci
během celého období!
Vážení občané, přeji nám všem, aby příští
zastupitelé dokončili započatou práci a aby
se jim dařilo tak, jako nám.
Marie Bednářová, starostka obce

Přehled usnesení z 29. a 30. zastupitelstva obce Přibice
325/29/2014 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. 4/2014.
326/29/2014 Podle §4 odst.8 písm. w) zk.563/1991Sb.,
o účetnictví, dle §84 odst.2 písm. b) zk.č.128/2000Sb. o obcích
a dle vyhlášky č.220/2013 Sb., zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013
a v rámci toho schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013.
327/29/2014
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 296/25/2014
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přijaté na 25. zasedání zastupitelstva dne 13.3.2014.
328/29/2014 Podle § 16 - § 27 vyhlášky 220/2013 Sb., zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Přibice, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.
329/29/2014 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.
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330/29/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 057/LBAA – 006/2014 s firmou STRABAG a.s..
Konečná cena díla „Parkovací stání před OÚ“ je 851 607,72 Kč
bez DPH.
331/29/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který
se umístil na 1. místě: VHS Brno, a.s., Masná 102, 602 00 Brno,
IČ 25556568.
332/29/2014 Zastupitelstvo obce Přibice pověřuje starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
schvaluje text smlouvy s vybraným uchazečem a současně pověřuje starostku k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Vše až v termínu, kdy je tyto úkony možné učinit dle zákona
o zadávání veřejných zakázek.
333/29/2014 Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí se započetím stavebních prací v měsíci srpnu 2014 tj. před podpisem
smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
334/29/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje na volební

období 2014-2018 celkový počet zastupitelů devět.
337/30/2014 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. 5/2014.
338/30/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem,
který se umístil na 1. místě: Česká spořitelna, a.s.; Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4; IČO: 45244782
339/30/2014 Zastupitelstvo obce Přibice pověřuje starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
schvaluje znění smlouvy o úvěru č. 11208/14/LCD a současně
pověřuje starostku k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Vše až v termínu, kdy je tyto úkony možné učinit dle zákona
o zadávání veřejných zakázek.
Na každém zastupitelstvu se první dvě usnesení týkají volby zapisovatele a ověřovatelů, tato usnesení vynecháváme.

Intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV)
Jak jsme Vás již několikrát průběžně informovali, náš hlavní investiční projekt v rámci majetku obce, a to rekonstrukce ČOV, se úspěšně posunuje z fáze příprav do fáze realizace, která byla zahájena
během měsíce srpna letošního roku. Jak jistě sami víte z vlastních
zkušeností, a to např. staveb rodinných domů, tak tímto krokem
sice jedna etapa končí, ale jiná, a ne méně komplikovaná, začíná.
Nedělám si iluze o tom, že náš projekt v Přibicích bude probíhat
bez jakýchkoli problémů, ale dovolím si tvrdit, že kombinací autorského dozoru firmy DUIS, s. r. o. a inženýrského dozoru investora
(tedy obce), který bude zajišťovat firma AP Investing, s. r. o. docílíme minimalizace rizik spojených s podobným druhem stavby, která se navíc realizuje za jejího provozu. Oba subjekty, které s námi
spolupracují na projektu, mají dostatek zkušeností v dané oblasti
a realizují, či realizovaly, podobné projekty i v okolních obcích, kde
lze nalézt prověřené a pozitivní reference.
V předchozím kvartále dokončilo vedení obce ve spolupráci se
zastupitelstvem obce 2 důležité kroky, které k zahájení realizace
nezbytně patří.
V první řadě se jednalo o provedení výběrového řízení na dodavatele stavby a jejího vybavení. Toto výběrové řízení probíhalo několika kroky v měsících květnu a červnu a bylo završeno 19. června,
kdy zastupitelstvo obce schválilo obchodní smlouvu s vítězem
výběrového řízení, a to firmou VHS Brno, a.s., s nabídnutou cenou
25.899.167,- Kč bez DPH. Detaily výběrového řízení jsou k dispozici
na internetových stránkách obce. Pro zjednodušení lze uvést, že
nabídky podalo 5 subjektů, z nichž jeden byl během řízení vyloučen pro rozpory v nabídce. Nabízené ceny se pohybovaly v rozmezí
již výše zmíněných 25,9 mil Kč až po 28,5 mil. Kč, kdy nejnižší nabídková cena byla hlavním kritériem k rozhodování.
V paralelně připravovaném kroku bylo zahájeno výběrové řízení
na poskytovatele finančního krytí pro část investičních nákladů,
které nepokryje dotace, jejíž přesná výše bude známa po podpisu
smlouvy s fondem SFŽP cca v rozmezí měsíců září až říjen 2014. Vý-
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běrové řízení bylo ukončeno dne 22. července schválením smlouvy v zastupitelstvu obce. Nejvýhodnější nabídku předložila Česká
spořitelna, a.s., která za očekávaný úvěr v hodnotě 8.000.000,- Kč
nabídla následující podmínky pro úvěr v trvání 10 let: Úroková sazba 0,74%, úrokové náklady úvěru 299.788,30,- Kč, vedlejší náklady – poplatky 21.324,-50 Kč, celková cena úvěru 319.102,80,- Kč.
Obci se tak podařilo získat velmi levné financování pro část investičních nákladů krytou z vlastních zdrojů a tím ponechat aktuální
volná aktiva pro další nutné rekonstrukce v obci související zejména s infrastrukturou komunikací a chodníků.
Pro úplnost přehledu investičních nákladů uvádím sumarizaci
hlavních dílčích výdajů na projekt, které lze nalézt také ve finanční
analýze poskytnuté SFŽP v rámci schvalování dotace:
- Celkové výdaje na projekt vč. DPH činí
37,174 mil. Kč
(Obsahují, projekční, stavební a inženýrské činnosti)
- Celkové nezpůsobilé výdaje – DPH a další práce
7,035 mil. Kč
- Celkové způsobilé výdaje – základ pro poskytnutí podpory
24,379 mil. Kč od SFŽP (Celkové výdaje bez DPH dále ponížené
o budoucí výnosy, která má obec z příjmů provozu a ponížené
také o procento vlastního investičního podílu obce.)
- Kalkulovaná výše podpory s OPŽP
21,941 mil. Kč
Z výše uvedeného vyplývá, že potřeba vlastních zdrojů je 15,232
mil. Kč v následujícím rozkladu:
- Vlastní zdroje obce
518.361,- Kč
- Vratná DPH
6,449 mil. Kč
- Bankovní úvěr
7 mil. Kč
- Dotace z rozpočtu JMK
1,256 mil. Kč
(disproporce v hodnotě úvěru 7 mil. a 8 mil. Kč je dána tím, že
jednání o projektu probíhají již 2 roky a částka 7 mil. byla na
počátku odhadována. Po zpřesnění projekčních údajů a rezerv
byl úvěr pro jistotu soutěžen na 8mil. Kč, nicméně v datech pro
SFŽP se uvádějí původní hodnoty)
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V případě, že nové zastupitelstvo obce bude mít na financování
odlišný názor než dodržení modelu, který byl popsán výše, byla
smlouva s poskytovatelem úvěru projednána tak, aby částku
8 mil. Kč nebylo nutné vyčerpat celou a také aby bylo možno úvěr
splatit kdykoliv před jeho aktuálně dojednanou lhůtou trvání. To
dává možnost případně využít více volných prostředků obce k zaplacení investičních nákladů a tím případně snížit úvěrové zatížení
obce. To je ovšem relativně malé, neboť v případě, že úvěr bude
plněn dle dohodnutých parametrů a jeho čerpání začne v průběhu
konce roku 2014 či začátku roku 2015 (dle stavu stavebních prací
a splatnosti faktur), bude již splacen úvěr, který měla obec na financování rekonstrukce školy a průběžné zatížení obce splátkami
bude zhruba ve stejné výši jako v posledních letech, tedy kolem 70
tisíc Kč měsíčně.
Harmonogram výstavby:
Zahájení stavebních prací
Ukončení stavebních prací
Ukončení kolaudace
Dokončení projektu

Srpen 2014
Srpen 2015
Srpen 2016
Listopad 2016

Důvody rekonstrukce
Dovolte mi na závěr uvést hlavní důvody, které nás vedly k rozhodnutí o rekonstrukci ČOV:
1. Zastaralá technologie provozu neumožňující odstraňování
chemických látek tzv. nutrientů, z nichž zejména fosfor a dusík
podporují zarůstání vodních ploch řasami.
2. Nedostatečná kapacita, která již podle současných kritérií
provozů ČOV dosahuje pouze na hodnotu kolem 600 obyvatel,
zatímco v obci žije dnes cca 1.100 obyvatel a není tudíž zajištěno ani kvalitní čištění současných odpadních vod, natož pak
možné připojování nových domů v budoucnu. Nová ČOV bude
počítat s rezervní kapacitou do 1.400 obyvatel.
3. Opakované problémy při záplavách vzhledem ke špatnému
výškovému umístění areálu. Nová ČOV bude umístěna ve stávajícím místě, ale výše, aby byla schopna odolat záplavové vodě.
4. Nedostatečné odvádění dešťových vod, které zejména při
přívalových deštích nejsou odvedeny přímo do řeky Jihlavy, ale
část jich končí v systému ČOV a způsobují provozní problémy.
V novém systému bude doplněna zcela nová odlehčovací komora, která zajistí minimalizaci uvedeného problému.
Jiří Valášek, místostarosta

Hospodaření s obecními pozemky
Vážení spoluobčané, jako místostarosta
zodpovědný za obecní pozemky, bych
Vás rád informoval, co se během tohoto
končícího volební období událo.
V návaznosti na dlouholetou práci předchozích zastupitelstev se podařilo dokončit směnu pozemků v části „Sliník“.
Po velmi složitém a komplikovaném
vyjednávání byl dokončen prodej pozemků v areálu bývalých kasáren.
Některé pozemky byly původně v majetku obce Ivaň, některé vlastnila obec
Přibice, některé soukromí vlastníci a dále
zde byly tzv. duplicitní pozemky – kdy si
stejný pozemek nárokovalo více majitelů – v tomto případě Ministerstvo obrany ČR a fyzické osoby. Některé nájemní
smlouvy mezi obcí a místními uživateli
byly v minulosti natolik nešťastně uzavřeny, že řešení bylo zdlouhavé a komplikované. Dále zde byl závazný příslib
obce Přibice, že v dané lokalitě bude
vybudován vodovod o takové kapacitě, která bude splňovat všechny přísné
požární normy. Toho se nakonec podařilo dosáhnout ve spolupráci s obcí Ivaň
a to vybudováním požární nádrže, která
tak doplní v areálu stávající vodovod,
který by vzhledem k celkově špatným
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tlakovým poměrům v části rozvodu obce
nebyl schopen v případě požáru v areálu
zajistit dostatečný přísun vody pro hašení. Jak nakonec dopadl prodej pozemků?
Pozemky, o které měly skutečný zájem
fyzické osoby, jim byly prodány za cenu
200 Kč za m2. Ostatní plochy a komunikace, pod nimiž se nachází kanalizace
v majetku obce Ivaň, byly převedeny do
jejich vlastnictví. Naše obec tedy není
povinna je udržovat. Ve vlastnictví obce
Přibice zůstala pouze jedna asfaltová
plocha pro případné uskladnění pomocného materiálu a mechanizace.
Další akcí v lokalitě „kasárny“ byl prodej
garáží. Zastupitelstvo rozhodlo, že se
objekt nebude dělit na jednotlivé garáže, ale prodá se jako celek jednomu zájemci. Po veřejné soutěži proběhl prodej
za nejvyšší nabídnutou cenu. Součástí
vítězné nabídky bylo, že jednu garáž
bude bezplatně po dobu 5 let využívat
obec Přibice.
Na zcela jiném postupu se zastupitelé
dohodli ohledně prodeje zahrádek za
„vojenskými“ bytovkami. Určila se
jednotná cena 100 Kč za m2 a zahrádky
byly prodány podle pořadí doručených
žádostí o jejich koupi.
Byl dokončen prodej pozemků na vý-

stavbu garáží před „vojenskými“ bytovkami. Tento projekt byl již schválen
předchozím zastupitelstvem, ale protože stavební úřad odmítl vydat souhlas
s rozdělením pozemků, prodej se nemohl uskutečnit. Po vypracování nového
projektu pro územní řízení, byl konečně
vydán souhlas s rozdělením pozemků
a jednotlivé parcely se mohly prodat
a zapsat na katastrální úřad.
V oblasti „vojenských“ bytovek se řešila „sporná“ hranice mezi pozemky.
Obec zde vystupovala v roli prostředníka mezi jednotlivými účastníky sporu.
Jednání se účastnil i vedoucí právního
odboru Katastrálního úřadu pro Brno
– venkov Ing. Radim Reimer. V tomto
případě se však nepovedlo dojít ke všeobecné shodě.
Obec obdržela žádosti o koupi zahrádek za „JZD bytovkami“. Tyto zahrádky vznikaly v období výstavby bytovek,
tedy v sedmdesátých letech minulého
století. Nacházejí se na pozemcích obce,
státu a soukromých vlastníků. Po skutečném zaměření geodetem stavební úřad
žádost o rozdělení pozemků zamítl z důvodu nezajištění přístupových cest. Tento
problém obec intenzivně řeší.
Zatím se zaměřené pozemky, po vyvěše-
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ní záměru, pronajaly stávajícím uživatelům. Jakmile bude možné vložit geometrický plán do katastru nemovitostí, obec
by ráda pozemky prodala.
Za volební období 2011 – 2014 obec
uzavřela 33 kupních, 1 směnnou
a 24 nájemních smluv a zabývala se řadou žádostí.
Byl vytvořen nový systém smluv, kde
byly všechny smlouvy prověřeny, zjištěné nedostatky odstraněny, např. byly
dodány chybějící mapy ke smlouvám
apod. Postupně se povedlo vytvořit novou databázi smluv, která odpovídá současnému stavu.
Jaký je vlastně postup při prodeji
obecní nemovitosti?
Aby obec mohla vyhovět žádosti občana
a prodat mu část nebo celý pozemek,

musí být nejprve vyvěšen záměr k prodeji, aby se kdokoliv mohl k prodeji vyjádřit. Většinou se schází komise složená
ze zastupitelů přímo v terénu. Pokud jde
o dělení pozemků, musí se nejdřív vytvořit geometrický plán schválený státem
oprávněným geodetem a katastrálním
úřadem. Rozdělení pozemku podle tohoto
plánu musí schválit stavební úřad. Teprve
pak prodej schvaluje zastupitelstvo obce.
Na závěr se vytvoří kupní smlouva a návrh
na vklad do katastru nemovitostí.
Prodej obecní nemovitosti je procesně
velmi složitá záležitost a bohužel ne
vždy vše proběhne zcela hladce.
V současnosti v naší obci probíhají komplexní pozemkové úpravy. O co se
vlastně jedná?
Jedná se o změny právního stavu pozemků – prostorové a funkční uspořá-

dání pozemků, sjednocení nebo dělení
parcel, vyrovnávání hranic apod. To vše
proto, aby se vytvořily podmínky pro racionálnější hospodaření, pro přístupnost
a využití pozemků, pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství…
Výsledky pozemkových úprav slouží pro
obnovu katastrálního operátu a jako
závazný podklad pro územní plánování.
V rámci jejich provádění bude možné realizovat některé ochranné prvky v krajině jako např. opatření pro vodní či větrné
erozi, opravy polních cest apod.
Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,
dovolte mi poděkovat Vám všem, kdo
jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na
práci s pozemky a nejen s nimi.
Díky za důležité podněty od Vás občanů.
Jan Čábelka, místostarosta

Školní rok 2014/2015 na Základní a mateřské škole Přibice
Jako každý rok byl pro nás první školní den slavnostní záležitostí. Zahájení školního roku se uskutečnilo v pondělí 1. září
2014 v naší tělocvičně. Na tento den se určitě těšilo 14 prvňáčků, kteří se začali seznamovat se školním prostředím. Nezbývá
než popřát našim prvňáčkům, ať se jim daří nejenom ve škole,
ale i v životě a ať se jim podaří překonat každou překážku, kterou jim život přichystá.
Vzdělávání a výchova probíhá podle vzdělávacího programu Každý má svou šanci. Program je zaměřen na rozmach čtenářské, jazykové, počítačové a matematické gramotnosti, na podporu enviromentální a technické výchovy, praktických činností,
na podporu zdravého životního stylu a tělesnou zdatnost žáků.
Stěžejním úkolem je zajištění rovného přístupu ke vzdělávání
všem žákům. Škola se stará o rozvoj žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, podporuje všestranný rozvoj žáků s vývojovými poruchami a jejich začlenění do vzdělávacího systému
školy. Škola se bude více snažit upřednostňovat tělovýchovné
a sportovní aktivity, protože dětem chybí pohyb. Snahou školy
je, aby se děti z MŠ i žáci školy cítili ve škole svobodně, aby
školu navštěvovali rádi, aby si doma o škole s chutí povídali
se svými rodiči, aby zde panovala spravedlnost a pochopení,
uznání, snaha pomoci, zdravý rozum, tolerance a láska.
Mateřskou školu bude letos navštěvovat 46 dětí, které
budou ve dvou třídách, učitelský sbor bude nadále stejný jako
v loňském roce (paní učitelky Špačková, Tesařová, Jordánová,
Tomková). Předškolní vzdělávání zabezpečujeme v souladu se
zákonem a podle příslušných právních předpisů.
Základní školu bude navštěvovat 50 žáků, kteří se budou
učit ve třech třídách, ale na hlavní předměty budou děti rozděleny podle ročníků. Pedagogický sbor bude nadále stejný jako
v loňském roce (paní učitelky Jochlíková, Háková, Mrkvicová,
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pan učitel Farkaš). Jen pan učitel Nápravník podle nových
předpisů nesmí na naší škole učit, protože nesplňuje kvalifikační předpoklady pro 1. stupeň. Přejeme mu, aby si našel ve
svém oboru práci, která ho bude bavit, a tímto mu děkujeme
za minulý školní rok.
Pro děti a žáky školy je připraveno mnoho zajímavých akcí,
projektů a soutěží. Ve škole budou pracovat i rozmanité zájmové kroužky. I letos si bude moci každý žák koupit dopolední
i odpolední svačinu a zapojit se do projektu Ovoce do škol.
Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojí do projetu Tablety do
škol. Během prázdnin proběhly ve škole menší úpravy a hlavně
byly vymalovány všechny třídy v ZŠ. Tímto děkuji paní Schimmerlové za velmi pečlivý úklid. Dále celý červenec probíhal
provoz v MŠ, tímto bych chtěla poděkovat všem učitelkám MŠ
a zejména našim šikovným kuchařkám, které o děti po celou
dobu pečovaly a připravovaly jim výborné pokrmy.
Podrobnější informace o škole najdete na našich webových
stránkách www.skolapribice.cz, případně osobní návštěvou
školy. V měsíci září plánujeme několik akcí, na které Vás srdečně zveme. MŠ plánuje dopolední vycházku pod názvem Hledáme skřítka Podzimníčka. Propukne také dýňování, kde
ZŠ vyhlásí Řád zlaté vařečky, vyhrává ten, kdo připraví nejchutnější pokrm z dýní. Dále bude seznamovací odpoledne
pro všechny děti i rodiče, termín upřesníme. Děti budou mít
k dispozici skákací hrad, odpoledne plné soutěží a her a součástí bude opékání špekáčků.
Nabídka všem dospělým, kteří se chtějí učit: Základní škola
nabídne v zimních měsících Kurzy základní práce s počítačem, elektronickou komunikaci. Uskuteční se cyklus seminářů, které jsou určeny těm, kdo jsou začátečníky, nebo mírně
pokročilými a nemají příležitost s počítačem pracovat. Budete
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pracovat s programy na vytváření textů,
komunikovat pomocí internetu, prohlížet fotografie a upravovat je, obsluhovat
tablet a spoustu jiných věcí. Přesný termín
upřesníme podle počtu účastníků. V případě zájmu se nahlaste v kanceláři školy.
V září proběhne také Den otevřených
dveří, co Vás čeká? Možnost navštívit výuku
v kterékoliv vyučovací hodině, podívat se na
děti i v MŠ. Přijďte si prohlédnout naši školu.

Nový školní rok začíná a chtěla bych
popřát všem žákům i jejich rodičům,
pedagogům i ostatním zaměstnancům
rok plný elánu, energie, optimismu
a radosti z dobře odvedené práce.
Upřímně si přeji, aby se škola stala místem, kam se budou všichni rádi vracet,
místem, na které budou vzpomínat
s láskou i úctou.
Marcela Mrkvicová, ředitelka školy

Novinky z knihovny

Říjen měsíc knihoven
Na měsíc říjen je připravena pro děti soutěž s detektivní zápletkou detektiva Štiky.
Hrát se bude o drobné ceny. Pravidla se
děti dozví při každé říjnové výpůjčce knih.

Háčkujeme v knihovně
Holky čtenářky - pravidelné návštěvnice
knihovny - začaly během prázdnin pod
vedením paní Aničky Brešťanské v knihovně háčkovat. Učí se základy a v plánu mají
vyrobit ozdoby na vánoční strom, záložky
do knihy a později třeba háčkovaný obal
na knihu o Přibicích. Jejich výrobky jsou
vystaveny v knihovně a kdo má zájem,
může se přidat. Schází se každé pondělí
a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin v knihovně.
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Srpnové knižní novinky
Pro nejmenší: Veselé říkanky o zvířátkách, Malované příběhy, Prasátko Pigy
a jeho kouzelný svět, Pohádky na dobrou
noc, O mašince Tomášovi 5.
Pro mladší čtenáře: Zatoulané štěňátko, První čtení o zvířátkách, Jak se Vojta
ztratil, Supermáma, Staré pověsti české obrázkové čtení, Starý dům a jiné pohádky – Andersen.
Pro kluky: Klub tygrů - Záhadný duch,
Rošťák Oliver a korále, Železný muž, Bo-

řivoj a blecha Fló.
Pro holky: Barbie Perlová princezna,
Disney Zvonilka Piráti, Ségry v akci - To je
hukot, Berta a Ufo.
Naučná literatura pro děti a mládež:
Dobrodružná věda - Hrůzyplný lunapark,
Dobrodružství v Amazonii, Vesmírná
mise, Tajný recept.
Beletrie pro dospělé: Kočka na prameni, Tajuplný pěvec, Dýka s červenou lilií,
Příběhy obhájce Rumpolea, Růže pro císařovu milenku, Potrhaná křídla, Půlnoční
palác, Vzpoura andělů, Komtesa, Karneval, Vraždy z titulní strany.
Naučná pro dospělé: Zázračná síla kávy,
Tajemství věštíren.
Eva Hájková, knihovnice
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Rozpis podzimní části fotbalových utkání přibických mužstev
Rozpis podzimní části fotbalového OP - muži Přibice "A"
5. kolo 07.09.2014
Domácí
Hosté
Termín
Kostice
Přibice
07.09. 16:30
6. kolo 14.09.2014
Domácí
Hosté
Termín
Přibice
Nikolčice
14.09. 13:45
7. kolo 21.09.2014
Domácí
Hosté
Termín
Novosedly B
Přibice
21.09. 16:00
8. kolo 28.09.2014
Domácí
Hosté
Termín
V. Bílovice
Přibice
28.09. 16:00
9. kolo 05.10.2014
Domácí
Hosté
Termín
Přibice
Drnholec
05.10. 13:45
10. kolo 12.10.2014
Domácí
Hosté
Termín
Moravská N.V.
Přibice
12.10. 15:00
11. kolo 19.10.2014
Domácí
Hosté
Termín
Přibice
Hustopeče
19.10. 13:45
12. kolo 26.10.2014
Domácí
Hosté
Termín
Křepice
Přibice
26.10. 14:30
13. kolo 02.11.2014
Domácí
Hosté
Termín
Přibice
Březí
02.11. 13:45
14. kolo 09.11.2014
Domácí
Hosté
Termín
Přibice
Hrušky
08.11. 13:45

Rozpis podzimní části fotbal IV. třída, sk. B - muži Přibice "B"
5. kolo 06.09.2014
Domácí
Hosté
Termín
Pohořelice B
Přibice B
06.09. 16:30
6. kolo 14.09.2014
Domácí
Hosté
Termín
Přibice B
Milovice
14.09. 10:00
7. kolo 21.09.2014
Domácí
Hosté
Termín
Pasohlávky
Přibice B
21.09. 16:00
8. kolo 28.09.2014
Domácí
Hosté
Termín
Drnholec B
Přibice B
28.09. 13:45
9. kolo 05.10.2014
Domácí
Hosté
Termín
Přibice B
Cvrčovice B 05.10. 10:00
10. kolo 12.10.2014
Domácí
Hosté
Termín
Bavory
Přibice B
12.10. 15:00
11. kolo 19.10.2014
Domácí
Hosté
Termín
Přibice B
Březí B
19.10. 10:00

Během léta v Přibicích přibylo
několik míst pro děti
Letos v červenci bylo v Přibicích uvedeno do provozu krásné dětské hřiště. Najdete
jej za víceúčelovým hřištěm v areálu TJ Sokol Přibice. Děti si zde mohou užít kolotoč, různé houpačky, skluzavku a pískoviště. Je určeno dětem od 3 do 12 let věku.
Hřiště je oploceno a všichni, kteří stojí za jeho zbudováním, doufají, že bude dlouho bezpečným a nepoškozeným místem pro trávení příjemného času s dětmi.
Toto hřiště patří TJ Sokol Přibice, bylo vybudováno jejími členy v rámci brigádnických hodin. Na vzniku hřiště se nemalými finančními prostředky podílel Obecní
úřad Přibice.
O bezpečnostních pravidlech informuje návštěvní řád, kde je mimo jiné uvedeno, že děti mladší šesti let věku mohou vstoupit
pouze v doprovodu dospělé osoby. V tuto chvíli je
hřiště nepřetržitě otevřeno, ale v případě opakovaného porušování návštěvního řádu (např. poškozováním či znečišťováním prostor či vybavení
hřiště) bude muset být na noc zamykáno.
V obecním hostinci na zahrádce je nově pro děti
hostů připravena velká trampolína.
Dále je plánováno další nové dětské hřiště v parku za knihovnou.
Ivana Malinovská
Trampolína v obecním
hostinci
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U Apoštolky bylo po roce opět živo
Třetí červnovou neděli, stejně jako v loňském roce, se v prostorách
u Apoštolky uskutečnila Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Po mši
svaté následoval průvod obcí do kostela, kde bylo ještě závěrečné požehnání. Tato slavnost věřícím připomíná, že Kristus po svém Nanebevstoupení zůstává mezi námi pod způsobou chleba a vína.
O tři týdny později se na témže místě konala 2. děkanátní pouť
k sv. Cyrilu a Metoději, kteří podle tradice v těchto místech křtili zdejší
obyvatele. Hlavním celebrantem byl mikulovský probošt P. Mgr. Pavel
Pacner. Zpěv doprovázela dechová kapela a po skončení nechybělo
také malé pohoštění pro všechny místní i přespolní účastníky.
Eva Hájková

Přehled ochrany vinic na září a říjen
Na citlivých odrůdách, v lokalitách, kde
choroby a škůdci pravidelně škodí, je třeba
pokračovat s ochranou podle potřeby až
do fáze zaměkání bobulí proti plísni révové, padlí révovému, obalečům a případně
i šedé hnilobě - plísni šedé.
Šedá hniloba hroznů - plíseň šedá
(Botrytis cinerea, anam. Botryotinia fuckeliana)
Ohrožuje především pozdější odrůdy s hustým hroznem za deštivého počasí. V období
zaměkání bobulí je třeba preventivně ošetřit všechny významně ohrožené porosty.
U náchylných odrůd provedeme první
preventivní postřik již při uzavírání hroznů,
druhý na začátku měknutí
bobulí např. přípravkem
Teldor 500 SC, Rovral Aquaflo - (OL 14 dní); Minos,
Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC
(OL 21 dní) nebo Melody
Combi 65,3 WG, Thiram
Granuflo (OL 28 dní) případně i Solfobenton DC
(OL 10 dní), Ibefungin,
Trichodex aj. Postřik je

třeba směřovat do zóny hroznů, aby bylo
zajištěno dokonalé ošetření bobulí. Některé přípravky současně účinkují i proti
bílé hnilobě hroznů. Také ošetřování révy
proti obalečům (jednopásý, mramorovaný)
snižuje riziko infekce bobulí botrytidou.
V systému certifikované biologické produkce se k ochraně produkčních ploch vinic
a sadů využívá (před škodami způsobenými
housenkami obalečů) i matení samců feromony (mating disruption) např. feromonovými odparníky Isonet L plus, Isonet LE.
Pokud budou použity pro poslední ošetření
proti plísni révy nebo padlí révy přípravky
typu Folpan 80 WG, Quadris, Quadris Max
aj., potom vykazují dobrou vedlejší účinnost proti šedé i bílé hnilobě hroznů révy.
Významnou
součástí
ochrany proti šedé hnilobě hroznů jsou preventivní pěstební opatření.
Především je třeba zajistit
vzdušnost porostu a keře
(úplné provedení zelených prací včetně odlistění zóny hroznů). Odlistění

je třeba provést nejpozději 4–5 týdnů před
předpokládanou sklizní hroznů.
Odumírání
třapiny
hroznů
U náchylných
odrůd
révy
(André, Frankovka, Müller-Thurgau, Ryzlink vlašský,
Tramín, Zweigeltrebe aj.) se
může projevit i odumírání
d í á í třapiny
ř i hroznů
h
ů
(fyziologické ochrnutí stopek) s následným
poškozením šedou hnilobou. Tato porucha
(nedostatek přijatelného vápníku případně
i hořčíku a vyšší hladina draslíku) se projevuje tak, že na začátku zaměkání bobulí
zaschnou stopky i třapina a bobule vadnou
a zůstanou kyselé. Ošetření se provádí na
počátku nebo těsně před zaměkáním a je
ho nutno (podle stupně ohrožení) v intervalu 10–14 dní 1–2× opakovat listovými
hnojivy se zvýšeným obsahem vápníku
např.: Fertikal, Kalkosan, Kalkosol 25, Wuxal Sus Kalcium, Harmonie Vápník aj.
Vyhledal a připravil: Martin Ferkovič

Ještě jednou se ohlížíme za akcí Ukliďme Česko
V měsíci květnu proběhla v naší obci dobrovolnická akce, jejímž
cílem bylo zlepšit prostředí, ve kterém žijeme a zároveň zviditelnit
dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek. Akce se zúčastnilo mnoho spolků a dobrovolníků, kterým bych chtěla touto
cestou poděkovat za jejich nadšení a usilovnou práci na úklidu Přibic.
Při úklidu bylo vyklizeno 10 pytlů plastů; cca 50 kg železa, 3 t stavební suti; 2,02 t bioodpadu (3 kontejnery) a 2,34 t směsného
odpadu. Ve směsném odpadu byly i staré ledničky, televizory atp.
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Celkový počet zúčastněných dobrovolníků byl 33! Přání nás
všech je, aby podobná akce u nás již nemusela být realizována.
Akce se zúčastnili: za TJ Přibice 15 osob - Tomáš Bednář, Kamil Bobrek, Miroslav Bobrek, Patrik Bobrek, Lukáš Dofek, Lukáš Janíček, Martin Janíček, Jan Klimek, Daniel Kolegar, Jan Koubek, Dan Nguen, Pavel Schimmerle, Zdeňka Sovková, Drahomír Valášek, Vlastimil Tuček.
Za Český svaz včerlařů pět osob: Zbyněk Klimeš, Václav Procházka,
Miroslav Švec, Vladimír Vacek, Jindřich Vondrák, za Český zahrádkář-
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ský svaz Vladimír Koneček, za Myslivecké sdružení 4 osoby: Václav
Procházka, František Dupal, Jaromír Charvát a Vincenc Láska. Ostatní
dobrovolníci: Ladislav Hájek, Zdeněk Karásek, Petr Kuchyňka, Eliška
Wagnerová, Petra Vlková, Jiří Mařák s rodinou, Ivana Malinovská,
Marie Bednářová.
Marie Bednářová

Jak (ne)třídit odpad 
Obracím v rukou plechovku od kojeneckého mléka, na níž je značka, že je vyrobena z plastu, nicméně, drží na ní magnet,
a tak váhám, kam s ní. Odkládám obal od
sušenky, tváří se sice jako papír, ale je to plast
s tenoučkou vrstvou hliníku uvnitř. Kam s ním?
A co ruličky od toaletního papíru, papírové kapesníky a obaly na vejce? Jak roztřídit každodenní potřeby domácnosti a jejich obaly, které
již dosloužily?
Zde pár tipů pro Vás:
Stříbřité obaly od oplatek nebo třeba
chipsů: Přestože je na obale značka PP, tedy
jde o plast, ve skutečnosti je potažený tenkou
vrstvou hliníku. Takto kombinovaný obal se
nerecykluje, a tak poputuje do klasické popelnice. A že jich je! Lépe se jim vyhnout.
Papírové kapesníky, utěrky, ubrousky:
Z hygienických důvodů mají přístup do kontejneru na papír odepřen. Kromě toho mokrý
papír má znehodnoceno celulózové vlákno,
takže už z něho papír nikdy nebude. Chcete je
do kompostu? Může být.

Roličky od toaletního papíru,
obaly na vajíčka: Jsou vyrobeny z recyklovaného papíru, který už má svou historii
recyklace uzavřenou. Papír se může recyklovat
jen 7x, pak už je jeho vlákno tak krátké, že z něj
nikdo papír nevyrobí. Na kompostu s papírovými ubrousky mu bude dobře. Do modrého
kontejneru už se ale nepodívá.
CD, DVD, kazety: S plastovými obaly nosičů
směle do kontejneru na plasty, samotné nosiče můžete vyhodit do směsného odpadu.
Máte-li jich doma zásobu, dopřejte jim výlet
do sběrného dvora.
Léky, lékovky: Nespotřebované léky patří
zpět do lékárny. Prázdné obaly plastové do
plastu, skleněné do skla. Plato na pilulky je
obal kombinovaný, který recyklovat nelze,
takže musí do směsného odpadu.
Obaly od kosmetiky a drogerie: Do tříděného odpadu je nutné vyhazovat jen zcela
prázdné obaly od kosmetiky a čistících prostředků. Obal od řasenky je už natolik znečištěný, že patří do směsného odpadu.
Hliníková víčka, nádoby od sprejů: Hliník
se snadno recykluje a stojí za to ho udat ve
sběrném dvoře nebo ve sběrně surovin. Poko-

Besarábští Němci v Přibicích
Dne 2. listopadu 1942 bylo nařízeno ,,Böhmisch-Mährische Landgesellschaft“(Českomoravská zemědělská společnost) násilně vystěhovat několik rodin v Přibicích a místo nich nastěhovat Němce z Besarábie (historický název území v Moldavsku). Postihlo to rodiny Tomáše
Koubka z č.p. 21, Vincenta Lásku z č.p. 60, Karolínu Procházkovou
z č.p. 60 a Josefa Hrozínka z č.p. 56. Vystěhovaní si nesměli z domů
prakticky nic vzít. Jednalo se celkem o 16 osob, které dohromady
vlastnily 35 ha půdy.
Z vystěhovaných v průběhu války zemřel Tomáš Koubek (6.12.186618.10.1943) a Jan Málek (1.6.1865-5.5.1944), který zemřel na následky zranění po pádu z patra půdy.
Když se k Přibicím blížila ruská armáda, tak se Besarábští Němci rozhodli 15. dubna 1945 opustit Přibice a odjeli s plně naloženými vozy
na cestu do neznáma a - jak je uvedeno v kronice obce- „,…osud
který je očekává, není záviděníhodný.“ Ti, kteří jeli s povozy taženými
kravami a voly, byli pomalejší a brzy byli dostiženi ruskými letadly
a patrně všichni zahynuli. Přežil jen Fridrich Roming, který jel s koňmi, a podařilo se mu ujet. Roming byl usazen v domě Tomáše Koubka
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vený plast nebo papír, jako jsou třeba sáčky od
koření, už však recyklovat nelze.
Molitan: Již se nerecykluje. Takže v malém
množství do směsného odpadu, ve větším
množství do sběrného dvora.
Polystyrén: Čistý polystyrén (bez omítek
apod.) je možné vyhodit do žlutého kontejneru na plasty.
Autosklo, zrcadla, keramika, porcelán:
Do skla nepatří. Tavicí pece si s nimi neporadí.
Tedy opět platí pravidlo, že v malém množství
do směsné popelnice, ve větším množství do
sběrného dvora.
Zdroj: Pravý domácí časopis
Taky vás napadá, proč se některé obaly tak
zbytečně materiálově kombinují a nejdou již
tedy recyklovat? Nejspíš proto, že přírody si každý neváží tak, jako Vy. Co se stane, když špatně roztřídíte? Nesypte si popel na hlavu. Na třídící lince se vše ručně dotřiďuje. Ovšem pokud
obsah kontejneru někdo úplně neznehodnotí.
A ještě jeden tip: Snažte se z plastových obalů
odtrhnout papírové nálepky, z lepenkových
krabic izolepy. Ulehčíte tím druhým práci.
Martin Vlk

a byl později zajat, v Brně musel pak odklízet rumiště.
Vnučka Tomáše Koubka, Anna Havlíková rozená Fadrhonsová, si
velmi dobře pamatuje na toto pohnuté období a stále si pamatuje,
že 2. listopadu 1942 v 9.00 hodin k nim přišel starosta obce František Procházka a řekl, že jim musí nařídit opustit dům, nic si nevzít
a místo nich tam teď bude bydlet Fridrich Roming. Sám Roming byl
z toho rozčarován, protože mu řekli, že dostane opuštěnou usedlost
v pohraničí. Pětičlenná rodina Tomáše Koubka našla útočiště až do
konce války v domě č.p. 57. Fridrich Roming jim také dovolil chodit
do svého domu pro mléko a na zahradu. Po osvobození obce si ruská
armáda zřídila v domě Tomáše Koubka velitelství a ošetřovnu, ale
také dovolili rodině Tomáše Koubka se vrátit do jejich domu.
Po skončení války se mohli poškození nuceným vystěhováním přihlásit na Zemském národním výboru v Brně o náhradu škody, a to
formou osobních dopisů, v nichž museli sdělit důvod uvalení vnucené
správy a také stav svého majetku, před nuceným vystěhováním a po
skončení války, kdy byl německými usedlíky opuštěn a vyrabován. Po
podání žádosti o náhradu škody obdrželi postižení vystěhováním několik formulářů, které po vyplnění poslali příslušným úřadů. Některé
z těchto žádostí se zachovaly ve fondu Zemského národního výboru
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v Brně, který je uložen v Moravském zemském archívu.
Mezi zachovalými žádostmi je i žádost o náhradu škody Otílie
Fadrhonsové, adopt. dcery Tomáše Koubka, která uvedla, že škody
vznikly zabráním usedlosti č.p. 21, v rámci osídlovací činnosti bývalého ,,Böhmisch-Mährische Landgesellschaft“, pro německého
osídlence Fridricha Rominga ke dni 2.listopadu 1942.
Z protokolu vyplývá, že majitel hospodářství Tomáš Koubek musel

německému nabyvateli předat nejen dobytek, ale i zásoby obilí, slámu a hospodářské nástroje, kupř. vůz „fukar“, pluh, brány a drobné
hospodářské nářadí. Roming zanedbával pole, na němž došlo k zapýření, stromy kácel a následně prodával a na hospodářství vykonával jen to nejnutnější a před příchodem ruské armády uprchl. I když
žádost napsala správně, tak nakonec žádné odškodnění nedostala.
František Veleba ml.

Oddíl černé kroniky, 2. část
Dne 28. dubna 2001 byl v obci požár. Shořela střecha přibického domu invalidního
důchodce. Ke zranění nedošlo. Velkou
škodu způsobil údajně nedopalek cigarety. V bleskové sbírce na opravu domu
bylo vybráno od spoluobčanů 20 000 Kč,
dalších 22 500 Kč půjčil občanovi obecní
úřad.
Od pátku 27. dubna 2002 je pohřešovaný
jeden z našich obyvatel. Hledání prováděli
jeho synové, hasiči, potápěči, vzduchem
kroužila u vody helikoptéra, to vše bezvý-

sledně. Do dnešního dne není o ztraceném
ani zmínka.
V roce 2005 se do obecního obchodu někdo
vloupal. Odcizeno nebylo nic, ale škoda na
budově činila asi tři tisíce korun. Jiný nezjištěný pachatel se vloupal v květnu roku
2006 do čekárny objektu Českých drah.
Škoda činila celkem cca 18 000 Kč.
V roce 2005 byla v Pohořelicích odhalena
pamětní deska válečného hrdiny Jaroslava
Hájka, přibického rodáka.

Letošní dětský den se vydařil
V sobotu 31. května 2014 se na hřišti sešly pohádkové bytosti. Každá přichystala dětem na oslavu jejich svátku kousek
své pohádky. Mohly třeba se slepičkou zachraňovat kohoutka, s hajným Robátkem krmit Větrníka, s Makovou panenkou
sbírat makové květy, v kouzelné peci si vykouzlit koláček, se
Sněhurkou hledat poklady, s Beruškou zatloukat hřebíčky,
s princeznou navlékat korálky, s Malou Čarodějnicí
j
míchat
barvy, s Bajajou zachraňovat princeznu
a spoustu dalších pohádkových úkolů. Po
jejich splnění na ně čekala rikša k projížďce po okolí nebo možnost si nechat
namalovat obrázek na obličej. Kdo našel
večerníčka s mikrofonem, mohl ostatním
zazpívat a taky dostat za odměnu balónek.

Z 24. na 25. října 2012 v noci poničili vandalové místní hřbitov a pokračovali ve
Vranovicích. U nás bylo poničeno několik
pomníkových desek, byly rozbité svítilny
i květinová výzdoba. Vandalové byli zjištěni, jeden z Přibic, druhý z Brna.
Za posledních sedm let se nedaleko staly
dvě tragické dopravní nehody, při nich zemřeli dva přibičtí občané.
V lednu 2013 zemřel místní bezdomovec
ve věku 61 let. Veškeré záležitosti s kremací
zařizoval obecní úřad na vlastní náklady.
Marie Pávišová, kronikářka

Později odpoledne dorazili hasiči. Tradiční kropení vodou
však neproběhlo, protože začalo vytrvale pršet. Namísto
toho měly děti možnost prolézt celé hasičské auto. Děti také
bez váhání využily mokré trávy a blátivých kaluží. Mokré
a spokojené děti dostaly po dešti za odměnu balíček se sladkostmi, hračkami a omalovánkami a úplně nakonec se mohly ještě dokousat ke zlatému dukátu zapečenému v koláči
p
a takyy si pochutnat
na sladké zmrzlině s křupavými kuličkami.
Moc děkujeme hlavnímu sponzorovi
akce, Karlově pekárně, dále všem, co přiložili ruku k dílu, i všem kteří přispěli do
pokladničky. Na dětském dnu jsme vybrali 2 200,- Kč. Díky práci a příspěvkům
dobrovolníků si mohly děti užít krásné
odpoledne.
Romana Klívarová

Dýňová polévka
Postup:
Ingredience:
Dýni oloupeme a nakrájíme na kostky. Na lžíci másla osmažíme nakrájenou cibuli.
Dýně Hokaido
Jakmile zesklovatí, přidáme kostičky dýně a chvíli podusíme. Směs zalijeme vývarem
1 střední cibule
a přidáme bobkový list, pepř, sůl a špetku kari. Vaříme asi 20 minut. Poté vyjmeme
Lžíce másla
bobkový list. Chceme-li z různých důvodů použít místo vývaru bujón, kostičky dýně
1-2 bobkové listy
Zeleninový vývar nebo zeleninový bujón zalijeme vodou a po vyjmutí bobkového listu přidáme právě zeleninový bujón. Až dýně
změkne, rozmixujeme vše tyčovým mixerem společně se smetanou, která pokrm zjems vodou
ní do pěny. Dle chuti ještě vyvážíme solí, pepřem a kari, případně smetanou. Polévka
Smetana na vaření
Vás překvapí lahodnou chutí podobnou svíčkové omáčce.
Pepř, sůl, kari
Ivana Malinovská
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Kvíz o Přibicích
1. Proč se jmenujeme Přibice?
a) z osobního jména Přibík
b) podle prvního prahu, který zde byl přibit
c) v obci byl prý přibit nějaký člověk na vrata
2. Jak se jmenuje kapela, která každoročně zpříjemňuje večer na babských hodech?
a) DH Rozmarýnek
b) DH Ištvánci
c) DH Pivoňka
3. Kterému svatému je zasvěcena
kaplička u horní zastávky?
a) Sv. Antonínovi
b) Sv. Petrovi
c) Sv. Vojtěchovi

4. Kdo je nyní předsedou TJ Sokol Přibice?
a) Pavel Blažek
b) Vlastimil Janíček st.
c) Petr Kuchyňka

8. Kolik činí roční poplatek za psa?
a) 100 Kč
b) 500 Kč
c) 1000 Kč

5. Kolik je v Přibicích hospod?
a) 2
b) 3
c) 4

9. Který den se vyváží komunální odpad?
a) pondělí
b) středa
c) čtvrtek

6. Jak zní správný název našich zahrádkářů?
a) Sdružení zahrádkářů a vinařů Přibic
b) Český zahrádkářský svaz Přibice
c) Český klub zahrádkářů Přibice

10. Jakou mají Přibice katastrální výměru?
a) 5,4 km2
b) 7,4 km2
c) 12,4 km2

7. Které naší ulici se říká "Hlavní"?
a) od kostela směrem k bytovkám
b) ulici, která lemuje silnici spojující Pohořelice a Vranovice
c) od obecního úřadu k hasičce

Správné odpovědi najdete v tiráži
tohoto zpravodaje (zadní strana dole).
Řešení z minulého čísla: 1b, 2a, 3c, 4b,
5b, 6a, 7c, 8c, 9a, 10c.

Společenská rubrika za období 16. 5. 2014 – 15. 8. 2014
Životní jubilea
Tekla Wagnerová
Rudolf Netolický
Zdeněk Varmužka
Marie Procházková
Klotylda Macková
Štefan Záhorszký
Jana Lásková
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91
85
70
85
85
70
70

Božena Lounková
Marie Záhorszká
Petr Hamerník

Narodili se
Natálie Dřevínková
Lukáš Strouhal
Diana Studýnková

85
70
80

Navždy nás opustili
Oldřich Partyka
Anděla Hájková
Marie Filoušová
Jana Valková
Anna Cibulková

57
84
73
66
50
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Důležité informace
Novinky na obecním webu
Na našich stránkách www.pribice.cz najdete několik novinek. Mezi
nejdůležitější patří záložka Rozpočet obce. Pro Váš neustálý přehled
o čerpání je vše plně transparentní. Můžete se sami seznámit s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Data jsou aktualizována měsíčně.
Další užitečná záložka nese název Hlášení rozhlasu. Zde uvádíme
zprávy hlášené místním rozhlasem i několik dní zpětně. Již delší dobu
je na stránkách obce také výčet investic, poplatků nebo veřejných zakázek. Čas Vám ušetří i formuláře ke stažení. Kromě aktualit nechybí ani
informace o činnosti v obci, zápisy ze zastupitelstev a jiné. V sekci Zveřejňujeme najdete zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Přibice za rok 2014, které proběhlo 25. a 26.8.2014 a dopadlo dobře.
Stočné
V měsíci červenci byly rozeslány složenky na platbu za stočné. Jde
o platbu za 1. pololetí 2014, která je splatná do 15. 9. 2014. Platby
za stočné jsou účtovány pololetně, tedy 2x za rok a zpětně. V praxi to
znamená, že začátkem roku dostanete složenku za 2. pololetí roku minulého a v létě složenku za 1. pololetí roku současného. Stočné se tedy
platí 2x za rok. Platba stočného SIPEM je strhávána z účtu pololetně.
Příspěvek na prvňáčky
Obec Přibice poskytuje občanům příspěvek na prvňáčky ve výši
1 000,- Kč. Tento příspěvek se poskytuje dětem, které nastoupily do
přibické základní školy, proto bude vyplácen až po 1. 9. 2014. Pro
vyplacení příspěvku je třeba předložit paragon na nákup školních
potřeb v minimální výši 1 000,- Kč.
Kontejnery
Množí se případy, kdy svozová firma hlásí v kontejnerech stavební
suť. Protože tento odpad nepatří do směsného komunálního odpadu
a způsobuje technické problémy svozovým vozům, kontejnery, ve
kterých bude nalezena stavební suť, nebudou vyváženy do
doby, než bude suť z kontejneru odstraněna.
V obci Přibice byl v červenci navýšen počet kontejnerů na sklo.
Kontejner na bílé a další na barevné sklo jsou nyní navíc u bytovek.
V období od dubna do června 2014 jsme v kontejneru na textil v Přibicích sesbírali 112 kg textilu.

Slovo z redakce
Milí čtenáři,
mnozí z nás máme v sobě - pravděpodobně ze školy- zakódováno,
že příliš nechceme, aby skončilo léto, netěšíme se na chladnější dny
a podobně. Když pak ale podzim přichází, každoročně znovu zjišťujeme, jak je krásný a rozmanitý. Upřímně Vám přejeme, abyste jej
příjemně prožili. Za přízeň i pěkné příspěvky všem děkujeme. Příprava zpravodaje je radost, protože spolupráce funguje na všech
stranách velmi dobře.
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. 5. 2014 - 15. 8. 2014. Uzávěrka příštího čísla je
15. 11. 2014. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo v Přibicích 4. 9. 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
6b, 7a, 8a, 2014
9c, 10b.
12 Kč, ¼ strany 500 Kč, 1/8 strany 300 Kč. Ceny jsou včetně DPH 21%. Omezený počet – 10 inzerátů. Správně odpovědi z kvízu: 1a, 2c, 3a, 4b, 5c,
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