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Slovo z radnice
Vážení spoluobčané,

zimní období zanedlouho vystřídá jaro, příroda se začne probouzet ze svého spánku a všechno se začne zelenat, růst, den
bude stále delší a teplejší. Někteří z nás tyto změny rádi uvítají, protože slunce nás bude opět dobíjet svou energii.
Změny začnou zanedlouho i v Přibicích a budou probíhat po celý rok. Ráda bych vás v každém dalším čísle zpravodaje informovala o tom, na čem pracujeme, co se daří nebo nedaří a proč.
Letos bychom rádi opravili střed naší obce. Provedeme rekonstrukci chodníků a parkovacího stání před obecním hostincem
a „Placem“.
Další místo, které by se co nedříve mělo změnit, je místo pro relaxaci našich dětí. Chceme vybudovat dětské hřiště, protože
naše hřiště v parčíku za místní knihovnou je již zcela nevyhovující a jak jsme zjistili už i nebezpečné. Aby nedošlo k nějakému
zranění, budeme jej muset demontovat. Snažíme se získat peníze z dotací, ale pokud se to nepodaří, vybudujeme jej
z prostředků obce.
Nainstalujeme bezdrátový rozhlas po celé obci. V současné době máme bezdrátový a drátový rozhlas a jeho nestejná hlasitost mnohdy způsobuje špatnou slyšitelnost a srozumitelnost v některých částech vesnice. Prostředky na nový bezdrátový rozhlas a to ve výši 2 770 000,- Kč jsme získali pomocí dotace na 2 obce a to Přibice a Ivaň - 90% financí bude z dotací
a 10% bude spoluúčast obcí. My zaplatíme částku 150 000,- Kč.
Rýsuje se i další možnost získání velké dotace a to cca 20 milionů korun na rekonstrukci a modernizaci ČOV (čistička odpadních vod). Tak, jak jsem informovala v minulém čísle, podali jsme žádost o dotaci na ČOV. Ta byla na konci roku zamítnuta,
protože jsme nebyli v souladu s PRVK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací). Ale jak již víte, o změnu PRVK jsme rovněž zažádali v minulém roce. Kraj nám 21. 12. 2012 změnu schválil, a proto jsme mohli podat námitku proti neakceptování žádosti.
Námitce bylo vyhověno a naše žádost byla 12. 2. 2013 akceptována. Teď čekáme, zda budeme patřit mezi obce, které
získají registrační list a dosáhnou tak na docela vysokou dotaci. Pokud se nám ale nepodaří získat finanční prostředky touto
cestou, musíme alespoň hospodařit tak, aby provoz nebyl ztrátový.
Na konci minulého roku jsme všem občanům zaslali nové smlouvy – Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod. Musím konstatovat, že ne všichni je mají uzavřeny. Ze zákona ovšem vyplývá povinnost pro odběratele uzavřít smlouvy
s provozovatelem stejně tak, jako se uzavírají např. s E.ON, RWE, atd. U uzavírání smluv řešíme individuální situace, kdy
někdo na dané adrese nebydlí, ale má tam trvalé bydliště, má svou jímku, atd. Pokud nemáte ještě tuto smlouvu uzavřenu,
přijďte co nejdříve. Pokud budete potřebovat pomoci s vyplněním, rádi vám pomůžeme.
Poslední věc, o které vás chci informovat, je vytvoření a následné vytištění knihy o Přibicích. Mnoho tradic, zvyků, zvyklostí
vymizelo. Některé věci se dovídáme jen z vyprávění či poznámek …za nás to bylo jiné… Nenechme zapomenout to, jak
Přibice vypadaly dříve, co tu bylo či nebylo, jak lidé žili, bavili se.……
Pokud se nám s vaší pomocí podaří nashromáždit fotografie zachycující historii i současnost, pokud se najdou lidé, kteří nám
pomohou písemně zaznamenat tyto události, může vzniknout kniha, kterou si budeme často prohlížet a pročítat. Pokud máte
zajímavé či staré fotografie, přineste je prosím na obecní úřad. My je necháme naskenovat a pak vrátíme. Má- li někdo
zájem o spolupráci na této publikaci, budeme velmi rádi, když nás zkontaktujete. Těším se, že může vzniknout něco, z čeho
budeme mít všichni radost.
Mgr. Marie Bednářová

Přehled přijatých usnesení ze 13. zastupitelstva
175/13/2013 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 9 dle usnesení č.162/12/2012
ze dne 19. 12. 2012 starostkou, v souladu s ustanovením § 16 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
176/13/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 3 zk. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled na rok 2014 – 2016.
177/13/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 4 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce na rok 2013. Závazným ukazatelem rozpočtu
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pro rok 2013 je paragraf rozpočtové skladby.
178/13/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje směrnici o cestovních náhradách S/S/2013/006 s účinností od 6. 2. 2013.
179/13/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje roční plán interních kontrol finančního a kontrolního výboru.
180/13/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vzory smluv „Odvádění a čištění odpadních vod“ pro byty.
181/13/2013 Zastupitelstvo obce mění usnesení 122/9/2012 z důvodu doplnění na: „Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného od posledních odečtů VaK Břeclav na 28,- Kč včetně DPH á 1m3 a dále stanovuje pro výpočet množství odvedené odpadní vody aplikaci směrného čísla ve výši 36m3 na osobu a rok pro rodinné domy a 35 m3 na osobu a rok pro byty dle
vyhlášky č. 120/2011Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001Sb o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Konečné
množství odpadní vody z daného odběrného místa bude vypočítáno jako násobek směrného čísla a počtu osob žijících
na dané adrese. Aplikace směrného čísla se nevztahuje na provozovny fyzických či právnických osob užívaných k podnikatelské činnosti. Těmto bude nadále k výpočtu poplatku použito hodnot vodného od VaK Břeclav, a.s..
182/13/2013 ZO obce bere na vědomí úpravu v navrženém trasování severního obchvatu obce dle znázornění v grafické
příloze zpracované arch. Sohrem zanesené jako územní rezerva.
183/13/2013 ZO obce bere na vědomí předložené informace o stavu projednání pořízení nového Územního plánu obce.
184/13/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
smlouva č. 008570/11/OÚPSŘ.
185/13/2013 ZO schvaluje prodej pozemku č. 1712/126 o výměře 25 m2 a 1712/127 o výměře 33m2 v k.ú. Přibice panu
Ing. Bc. Vladimíru Konečkovi, bytem Přibice 178 za cenu 100,- Kč za 1 m2. Prodávající se zavazuje upravit oplocení dle vytýčené hranice.

Územní plán obce
Vážení občané,

jak jistě mnozí z Vás ví, tak pořízení nového Územního plánu obce probíhá dle kroků schválených zastupitelstvem obce.
V současné době dochází k dokončení aktualizace dokumentace jejím zpracovatelem, firmou Studio Region.
Z aktualizovaného časového plánu, který bude v nejbližší době zveřejněn, je patrné, že na konci loňského roku proběhlo tzv.
společné jednání dle Stavebního zákona jako 1. kroku v legislativním postupu, který pořízení nového Územního plánu obce
provází. Během tohoto jednání se jako obvykle zajišťují vyjádření jednotlivých dotčených orgánů státní správy, okolních obcí
a dalších subjektů. I v případě naší obce je nutné zapracovat do dokumentace požadované změny v rámci ukončeného
1. kola projednání a také nové podněty, které vzešly z jednání zastupitelstva obce či Vás občanů.
Takových podnětů se sešlo několik. Některé z nich jako např. úvaha o dopravním obchvatu obce, lokalizace ploch pro střednědobý strategický rozvoj bydlení apod. mají na budoucnost obce zásadní vliv. Proto bylo na 11. zastupitelstvu obce rozhodnuto o opakování společného projednání, které nám umožní v maximální možné míře zajistit nová stanoviska k navrženým
změnám a poté je upravit pro konečné tzv. řízení o vydání. To bude probíhat cca v období května a června 2013 s veřejným
projednáním upraveného návrhu. V případě průběhu dle plánu bude poté nový Územní plán obce schválen zastupitelstvem
obce nejpozději během 3. kvartálu 2013.
Trápí nás složitá situace tranzitní dopravy mezi dálnicí D2 a komunikací R52 ve směru na Znojmo. Návrh severního obchvatu
obce je důležitým krokem v územním plánu. Vedení obce se spolu se zástupci okolních obcí bude aktivně snažit komunikovat
se zástupci Jihomoravského kraje k nalezení co nejvhodnější varianty. Vzhledem k tomu, že jsou dotčena katastrální území
více obcí, nebude se jednat o jednoduchý proces. Z naší strany jsme předložili návrh pokračování vranovického obchvatu
za areálem bývalého JZD a dále s napojením na těleso vlečky ČD v oblasti pod kopcem na „Višinkách“.
Vyhledávací studie pro nalezení nejvhodnějšího řešení spojení komunikací D2 a R52, kterou bude zadávat JMK může samozřejmě navrhnout jiné varianty. Proto budeme s orgány JMK v pravidelném kontaktu pro zajištění případné nezbytné aktualizace Územního plánu.
Neděláme si iluze v tom, že obchvat obce bude realizován v blízké budoucnosti, nicméně chceme učinit maximum pro to,
aby se o problémech s dopravou u nás vědělo a odpovědné orgány hledaly řešení.
Ing. Jiří Valášek
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Ze školních lavic
Začala nám druhá polovina školního roku a my se těšíme, co zajímavého nás čeká, co s dětmi zažijeme, co se nového naučíme.
31. 1. 2013 převzalo 41 dětí ZŠ vysvědčení z rukou svých třídních učitelů. Většinu z nich musíme hodně pochválit za svědomitý přístup ke škole. 32 dětí prospělo s vyznamenáním, což nás učitele velmi těší.
V minulém pololetí se nám zdařilo také mnoho akcí. Např. papučkový karneval, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční besídka, vánoční tvoření v MŠ. Den otevřených dveří, návštěva Mahenova divadla, divadla Radost, výchovný hudební koncert,
den pro zdraví - celodenní pěší výlet, dopravní den, zahradní slavnost v MŠ, dýňování, lampionový průvod aj. Tímto děkuji
paní starostce a všem rodičům, kteří nám při těchto akcích pomáhali.
Ve středu 6. 2. 2013 v odpoledních hodinách přicházeli do ZŠ předškoláci v doprovodu svých rodičů, aby se nechali zapsat
do 1. třídy pro školní rok 2013/ 2014. Všechny děti se snažily co nejlépe předvést svoje znalosti a dovednosti. A tak nás
děti přesvědčily, jak znají své jméno, adresu, barvy, tvary. Do první třídy se zapsalo 15 dětí. Chtěli bychom poděkovat všem
rodičům za doprovod svých dětí a za důvěru, kterou naší škole tímto krokem dávají.

Co nás čeká v dalším pololetí?
V ZŠ se s dětmi nenudíme. Čeká nás recitační soutěž, pěvecká soutěž, turnaj v pexesu, piškvorkách, hudební výchovný koncert,
výlety, dále v březnu plavecký výcvik pro MŠ i ZŠ, 4. a 5. ročník navštíví naše hlavní město, v 5. ročníku Pythagoriáda- jde
o matematickou soutěž, nejprve školní kolo, potom okresní.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří škole pomáhají (OÚ, zejména paní starostce, rodičům, všem sponzorům, školské
radě). Jsem velmi ráda, že jsou naší oporou a společně budeme dbát na to, aby se děti ve škole cítily dobře, jejich znalosti
aby byly dostatečné pro další studium a aby škola měla ve vesnici dobré jméno.
Mgr. Marcela Mrkvicová

Hody 2013
Přibičtí stárci vás srdečně zvou na tradiční krojované hody, které se konají ve dnech 22. a 23. 6. 2013. K tanci a poslechu
bude hrát kapela Ištvánci ze Šardic.
Dále informujeme, že v sobotu 27. 4. 2013 uspořádáme sběr železa. Budeme rádi za nepotřebné železo, které prosím připravte před své domy. S těžšími kusy samozřejmě pomůžeme.
Kontakt na hlavní stárky: Ondřej Bednář 604 257 152, Kateřina Procházková 776 421 170.
Ondřej Bednář
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Sportovní novinky

Tříkrálová sbírka 2013

Dne 17. 2. 2013 se konala výroční členská schůze TJ Přibic, kde proběhly volby členů do výboru TJ.

5. 1. 2013 se v Přibicích uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Děkujeme všem dárcům, koledníkům a místním dobrovolníkům.

Byli zvoleni tito navržení členové: Blažek Pavel, Bobrek
Miroslav, Janíček Vlastimil, Karásek Zdeněk, Nožička Ivan,
Sovka Jaroslav, Hulinová Hana, Tuček Vlastimil.
Dále byli vyhodnoceni nejlepší střelci a hráči jednotlivých
mužstev za loňský rok a přednesen plán akcí na rok 2013.
Ze stavebních akcí chceme letos vybudovat menší dětské
hřiště v místě za víceúčelovým hřištěm.
V letošním roce naše TJ slaví 80. výročí od svého založení.
V rámci oslav, které proběhnou 13. 7. 2013, byl na přátelské utkání pozván tým Pohořelic "A", který se utká
s naším „Áčkem“. Dále zápasy odehrají naše "přípravka"
a tým žen. Vyvrcholením bude zápas "Zbrojovka Brno staří páni" - "Přibice - staří páni".
Přivítáme každý Váš dobrý nápad jak průběh oslav obohatit.
Naše TJ nadále poskytuje bezplatně ve svém objektu
prostory OÚ Přibice pro provozování posilovny. Jedná se
o komplexní posilování, kondiční cvičení aj. Vedoucími
posilovny jsou Tomáš Kozdas a Zdeněk Brychta. Vstup je
povolen pouze osobám od 15 let věku.
Permanentky posilovny: měsíční 120,- Kč, 12 vstupů
120,- Kč, jednorázový vstup 20,- Kč. Zakoupení je možné
u Tomáše Kozdase vždy mezi 20. - 28. dnem v měsíci.
Více informací: Tomáš Kozdas, tel. 604 812 956.

Výtěžky sbírek za posledních 10 let můžete vidět v této
tabulce:
Rok

Vybraná částka

2013

21 126,- Kč

2012

26 085,- Kč

2011

21 929,- Kč

2010

20 937,- Kč

2009

20 342,- Kč

2008

20 087,- Kč

2007

nevybíralo se

2006

22 195,- Kč

2005

23 464,- Kč

2004

18 970,- Kč
Eva Hájková

Doba postní
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Jan 3,16

Provozní doba v posilovně:
Den

Provozní doba

Pondělí

10,00 - 20,00 h

Úterý

10,00 - 16,30 h

Středa

10,00 – 20,00 h

Čtvrtek

10,00 – 20,00 h

Pátek

10,00 – 16,30 h

Sobota

10,00 – 20,00 h

Neděle

8,00 – 12,00 h

Zavřeno je pouze ve dnech, kdy se hrají fotbalové zápasy
na domácím hřišti.
Ing. Pavel Blažek

Čtyřicetidenní příprava na svátky našeho vykoupení –
Velikonoce - začíná popeleční středou a končí velkým
pátkem, to je smrtí našeho Vykupitele Ježíše Krista na
kříži. Smrtí Ježíše Krista se otevírá brána nebe a přístup
k Bohu Otci, který byl uzavřen od prvotního hříchu v ráji.
Tímto nás Boží Syn přivádí do Otcovy náruče a i my jsme
se tímto stali Božími dětmi.
Po čtyřicet dní se totiž připravujeme na to nejcennější,
co jsme obdrželi hned na začátku svého života. Na obnovu
svých křestních slibů na Bílou sobotu při křestní bohoslužbě.
Zde si uvědomujeme právě sílu vykoupení, Boží milosti
a lásky, kdy nás Bůh vzal do své náruče. Proto je doba
postní takovým zastavením se nad životem, uvědoměním si
hříchů a chyb a touhy být lepším ve vztahu k Bohu
i k lidem.
Nebojme se tedy zastavit a popřemýšlet. Poděkovat
a zároveň sami zvednout svá srdce k Tomu, který nám
odpouští, pozvedá a volá. Snažme se začít žít tak, aby
Kristova krev na kříži nebyla za nás vylita nadarmo.
Mgr. Jaroslav Svoboda, Váš farář
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Zhodnocení lovecké sezony roku 2012 u našeho mysliveckého sdružení
Měsíce listopad a prosinec jsou měsíce, kdy každoročně začíná pravidelná doba honů na zajíce a bažanty. Všechny hony se
dávají na vědomí honebnímu společenstvu a státnímu orgánu pro životní prostředí. Na každém honu se musí dodržovat kázeň
a pořádek. Je zakázáno požívání alkoholických nápojů během honu, což často kontroluje policie ČR. Střelci ani honci nesmějí
vybočovat z řad, je nemyslivecké střílet zajíce v loži, střílet bažanta pěšáka nebo hradujícího. Rovněž se nestřílí na nízko táhnoucí bažanty, aby nedošlo k postřelení ostatních účastníků honu, na blízkou nebo dalekou zvěř. Neukázněné účastníky honu má právo vedoucí honu vyloučit z další účasti na honu. Každý hon je zahájen nástupem všech účastníků honu a předseda
s mysliveckým hospodářem provedou poučení o průběhu honu, co se bude lovit, dodržování kázně a pořádku, o bezpečném
zacházení se zbraní, kontrolu platnosti zbrojních průkazů, pojištění, průkazu zbraně. Všichni jsou seznámeni se signály
pro průběh honu. Po zaznění signálu na ukončení leče jsou všichni střelci povinni zbraň vybít. Každá leč je ukončena výloži
a sčítáním ulovené zvěře. Po poslední leči se provede upravený výřad zvěře a předseda s vedoucím honu provedou celkové
vyhodnocení honu. Ulovené zvěři se dává poslední pocta smeknutím klobouků. Po domluvě s veterinárním lékařem je provedena prohlídka zdravotního stavu ulovených zajíců.
Naše myslivecké sdružení mělo v této lovecké sezoně nahlášeno celkem 5 honů. Bylo uloveno celkem 35 ks srnčí zvěře, 127 ks
zajíců a 598 bažantů. Srnčí zvěř je lovena především slabá, nemocná a stará. Snahou lovců je, aby v honitbě zůstala zvěř
zdravá. Při lovech na čekané, šoulačce bylo dále uloveno 5 ks lišek, 7 ks kun a 1 ks prasete divokého. Po ukončení společných
honů myslivci nezahálí, ale objíždí celou honitbu a zakrmují zvěř. Preventivně jsou podávány léky, protože zvěř je po zimním
období zesláblá a více náchylná k nemocem. Pokračuje dál tlumení škodné, opravují se posedy a zásypy, vyčistí a dezinfikuje
se odchovna, připravují se a zasejí se políčka atd. Za rok 2012 bylo odpracováno při této činnosti celkem 2784 hodin.
Na jednoho člena teda vychází 99 hodin práce. Myslivosti zdar.
Eduard Straka

Velikonoční recept
Netradiční beránek a mazanec
Potřebujeme:
250 ml mléka
2 vejce
120 g rozpuštěné Hery
140 g cukru (krupice, krystal)
špetka soli
špetka muškátového květu
citronová kůra
vanilka (vanilkový cukr)
hrstka anýzu
hrst rozinek namočených v rumu
560 g hladké mouky (pokud je těsto řídké, tak více)
¾ kostky droždí = 30 g (necelé 2 lžičky sušeného)
Postup:
Vypracujeme těsto a necháme nakynout.
Na beránka odebereme ½ těsta. Asi z 2/3 vyválíme plát jako na závin, potřeme makovou nebo tvarohovou nádivkou, zamotáme a závin nakrájíme asi na 1 cm silná kolečka. Klademe na plech vyložený pečícím papírem a tvarujeme tělo beránka.
Ze zbylé 1/3 těsta uděláme hlavu, uši a nohy viz. fotografie. (Zjednodušená varianta: uděláme 30 kuliček velikosti vlašského
ořechu, vytvarujeme na plech s pečícím papírem, dotvoříme hlavu, nohy, uši, ocas.) Z druhé poloviny těsta uděláme mazanec.
Obojí potřeme rozšlehaným vajíčkem. Beránkovi uděláme oči – rozinky. Necháme kynout ještě min. 1 hodinu. Pečeme
na 160 ˚C asi 40-50 minut. Po vychladnutí tělo beránka pocukrujeme.
Za recept děkujeme Pavle Čábelkové
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Jak se kulturně žilo v obci v poválečných 50. a 60. letech, 1. část
V lednu se konal hasičský ples. Pořadatelé měli sváteční hasičské obleky a ozdobné helmy. Na stěnách v sále hostince viselo
k výzdobě různé požární nářadí. Na myslivecký ples rovněž v lednu chodili myslivci v zeleném. Na tomto plese byl ve větším
rozsahu bufet, do kterého přispívali pořadatelé a jejich příznivci. Jednalo se hlavně o zákusky a dorty s krásnými mysliveckými motivy.
Maškarní ples v únoru organizovali Sokoli. Sešlo se až na padesát pěkných masek. Masky si buď sami lidé šili, nebo byly
půjčeny ze sousední Ivaně. Ostatky pořádali rovněž Sokoli. Maskovaný průvod obcí za doprovodu harmoniky obcházel obcí.
Účastníkům se podávaly koblihy, vejce a pití. Na Velikonoce byla pořádána Pomlázková zábava, kterou měly členky Českého svazu žen. K výzdobě byly použity pletené pomlázky, plakáty s malůvkami místních učitelek. Při vyhlášeném sóle ženy
prodávaly čokoládová vajíčka. Kupovali je chlapci svým tanečnicím.
Nejatraktivnější bylo stavění máje v poslední dubnový
den. Návštěvnost byla velmi hojná i z okolních obcí.
Máje se nesla většinou ručně na ramenou rekrutů,
zdatných mužů a mládeže. Máje bývala vysoká i přes
dvacet metrů. Stavěla se ručně za pomocí žebřů
a provazů. Stárci ji pak museli hlídat až do konání
májové zábavy, aby někdo neuřízl vršek s praporkem
ročníku rekrutů. Při májové bývali krojovaní rekruti
a rekrutky z ročníku vždy devatenáctiletí nebo byli
přizváni i podrekruti.
Stojí za zmínku, že v obci byly dvě muzikantské kapely a to pana Jana Rujzla a pana Jana Hrozínka.
Při uvedených akcích hrávala obvykle jedna nebo
druhá skupina podle dohody pořádajících.
Stálo by za úvahu některé tradice znovu obnovit?
Další v půlroce.
Marie Pávišová, kronikářka

Historie vzniku Českého zahrádkářského svazu v Přibicích, 2. část
Bohatá činnost ČZS Přibice v prvním desetiletí své existence
Elán, pracovitost, dobrá spolupráce, kontakty v širokém okruhu naší oblasti, přinášely našemu svazu odměnu v tom, že byly
Přibice respektovanou partou vinařů a měly věhlas v širokém okolí.
Skutečnost, že jsme měli v obci horší materiální zázemí než v okolí, jsme nahradili úsilím a spoluprací. Většina členů měla svoje
vinice v zahradách nebo poblíž obce. Vyráběli dobré víno, prezentovali Přibice na výstavách v širokém okolí a také na výstavy vín do Přibic se na oplátku sešlo vždy dostatek kvalitních vín z okolí. Výstavy vín se v této době konaly v Kinosále –
museli jsme vyklidit lavice se sklopnými sedadly, které byly na stupních, naaranžovat regály se vzorky vína, naše ženy zajišťovaly občerstvení atd. Druhý den odpoledne bylo zase všechno v původním stavu - zkrátka bezvadná spolupráce. Bodování
vín bývalo na myslivně. Myslivci byli zahrádkáři a naopak, takže zase dobrá spolupráce. Na výstavách hrávala cimbálka
BROLN. Zpěvák Jaroslav Rezl měl u nás chalupu a byl naším členem. Večer hrávala malá muzika a tančilo se až do rána.
V roce 1987 dokonce Záhoranka z Pavlovic u Přerova. Její kapelník Franta Bedřich měl v Přibicích tetu (Stratilova), která mu
koupila první křídlovku. Prožil v Přibicích mnoho prázdnin a měl zde hodně kamarádů. Tato kapela u nás hrála ještě v roce
1989 na hodech, které jsme organizovali (je k tomu hezký děkovný dopis). Zkrátka – víno – zpěv - dobří přátelé = dobrá
zábava.
Pro členy, ale i pro naše příznivce, jsme každoročně pořádali zájezdy s odbornou tématikou a ukončením někde v příjemném
prostředí. Využívali jsme veškeré známosti. Mezi nejzdařilejší patřil zájezd na Slovensko do vinařského podniku Rubáň, kde
viděli vinaři nádherné vinice, spoustu odrůd a také jsme okoštovali jejich vína (asi 6 vzorků). Pak jsme jeli do JRD Dubník, podívat se na plantáže melounů a zeleniny. Velmi pěkné byly i zájezdy do Věžek, Českých Budějovic, Mikulčic, Kroměříže atd.
Vždy se sešel dostatek účastníků a byla dobrá nálada.
Ing. Václav Procházka
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Rady pro zahrádkáře
Začátek jara je po dlouhé zimě pro všechny zahrádkáře vytoužený okamžik. Konečně se mohou pomalu rozeběhnout práce
na zahrádkách.
Únor-Březen
•

Připravte si záhony

Pokud vám to počasí dovolí, můžete si již na konci zimy (konec února) připravit záhony. Jakmile půda rozmrzne, je dobré ji
prokypřit, zbavit plevele a pohnojit. Rytí se provádí buď rýčem anebo tzv. rotavátory. Tyto přístroje se hodí na velké plochy.
Zrytou půdu smíchejte s kompostem, abyste jí dodali potřebné živiny.
•

Vysévání semen

V březnu je nejvyšší čas začít s vyséváním semínek. Některá semena (s dlouhou dobou klíčivosti) je třeba vysévat již v únoru.
Semena vybrané zeleniny vysejte do truhlíčků či misek a pěstujte na okenním parapetu při teplotě okolo 20° C. Vždy si pečlivě pročtěte návod na pěstování semen, který je uveden na každém balíčku (některá semena totiž potřebují nikoliv světlo,
ale tmu, aby mohla naklíčit). Brzký výsev semen se týká např. celeru, brokolice, paprik, lilku. V únoru již můžete začít také
s předpěstováním rajčat, petrželky nebo cibule. V březnu pak můžete vysévat na venkovní záhony např. mrkev nebo ředkvičky, špenát, hrách, raný salát nebo kopr. Duben je vhodný pro výsev téměř všech druhů zeleniny, např. mrkev, saláty, hrách,
červenou řepu atd. Sázet můžete i třeba brokolici, předpěstovanou již před začátkem jara. Květen je pak ideální pro výsev
okurek (nakládaček i polních salátovek) nebo cuket. V tomto období se seje také kukuřice, fazole, melouny (cukrové i vodní)
a také rajčata či papriky. I s počátkem léta můžete pokračovat se zasíváním některých druhů (pro průběžnou nebo pozdější
sklizeň), jako je např. mrkev, zelí, růžičková kapusta, salát.
Duben
•

Čas na rajčata

Vysévejte je do kontejneru o průměru 10 cm asi 15 semen do hloubky 5 mm. Půda musí být lehká, nejlépe s podílem rašeliny.
V pokojové teplotě rajčata vyklíčí do deseti dnů. Pak je pěstujte v menších kontejnerech už jednotlivě.
•

Chytejte dešťovku

Vyvalte sudy na vodu a postavte je pod okapy. Ovšem předem z nich vyberte loňské listí. Dešťovka je měkká voda, tedy
ideální hlavně pro zalévání pokojových květin, kanadských borůvek a rododendronů.
•

Zasejte první zeleninu

Vysejte na záhonky semena mrkve, petržele, černého kořene, ředkviček, cibule, póru, špenátu, hrášku. V dubnu přišel čas také
na cibulky jarního česneku a cibule ze sazečky. Na zahrádku vysazujte předpěstovanou sadbu různých salátů, kedluben, zelí,
květáku, kapusty hlávkové i růžičkové, kadeřávku.

ČZS Přibice děkuje všem
vystavovatelům, organizátorům a účastníkům
za zdařilou akci Žehnání
vína, která se konala
27. 12. 2012.

ČZS Přibice Vás srdečně
zve na VÝSTAVU VÍN,
která se bude konat
v sobotu 25. 5. 2013.

Martin Ferkovič
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Co bylo a bude v klubu seniorek
V listopadu pod vedením paní Effenbergerové jsme pro sebe vyráběly drobné vánoční dárky technikou patchwork. Zvonečky, vánoční stromečky a jiné drobnosti. Před vánočními svátky bylo posezení s občerstvením. Většina z nás přinesla na ochutnání cukroví, které bylo dobré a pěkně zdobené. Hned se předávaly recepty a rady, jak které upéct. Ty, které už recept
znaly a vyzkoušely, poradily různé „fígle“, jak péct.
Členka klubu paní Effenbergerová přispěla svými výrobky z patchworku na vánoční výstavu v knihovně. Výstava se nám líbila. Byly jsme se podívat na rozsvícení vánoční stromu a vánoční trh.
Na jarní dny připravujeme obchůzku Přibicemi. Do naší obce se přistěhovalo mnoho nových občanů. Mnohá z nás má nové
sousedy. Chceme si předat poznatky, kde kdo bydlí.
1. dubna 2013 oslavíme v klubu již čtvrté výročí jeho založení.
Některé naše členky chodí do cvičení. Je to cvičení rehabilitační. V každé hodině si řádně protáhneme svaly a záda.
Rády uvítáme nové cvičenky a to každé pondělí od 16,30 h v tělocvičně školy (vchod ze zadní strany školy).
Seniorky

Zvony v kostele Narození svatého Jana Křtitele v Přibicích
Na podzim loňského roku proběhla rekonstrukce věžních hodin a automatického pohonu zvonů.
Při každodenním zvonění, tzv. klekání, zvoní střední zvon v 7,00 h; 12,00 h; 19,00 h (v zimě) 20,00 h (v létě).
Zvony vyzvánějí 30 minut před každou mší svatou (v neděli 30 a 15 minut přede mší svatou).
Tedy: Úterý
16,00 h
Pátek
17,30 h
Neděle
7,45 a 8,00 h
Při úmrtí člověka:
Umíráček (jeden malý zvon) zvoní 15 minut v okamžiku nahlášení smrti. Při úmrtí ženy bez přerušení a při úmrtí muže se vyzvánění dvakrát přeruší.
V den pohřbu, je-li pohřeb odpoledne, vyzvánějí po poledním zvonění všechny zvony do 12,30 h. Dále se v den pohřbu vyzvání 30 minut přede mší svatou a následně cestou z kostela na hřbitov všemi zvony.
Svatební vyzvánění:
Velký zvon vyzvání 30 minut před obřadem. Při nástupu snoubenců do kostela a odchodu novomanželů z kostela se vyzvání
všemi zvony.
Slavnostní vyzvánění:
Na Štědrý den se vyzvání od17,00 do 17,15 hodin všemi zvony ke Štědrovečerní večeři.
Na Nový rok vyzvánějí všechny zvony od půlnoci do 0,30 h.
O Velikonocích při mši svaté na Zelený čtvrtek se vyzvání všemi zvony při zpěvu Gloria. Po té zvony „odletí do Říma“. Od té
doby všechny zvony utichnou a nahrazují je děti s hrkači a řehtačkami. Všechny zvony se znovu rozezní při slavnostní večerní
vigilii na Bílou sobotu.
Mimořádné události:
Při úmrtí, jmenovaní, zvolení papeže, biskupa, významného státníka, dále dle pokynů z biskupství, krajského úřadu či jiného
církevního nebo státního orgánu se vyzvání všemi zvony.
Ing. Jan Čábelka
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Informace z knihovny
Knihovna nově nabízí doručení knih domů, zvláště pro občany s pohybovými problémy. Domluvit se můžete na telefonním
čísle 736 664 696.
V rámci rozsvícení vánočního stromu proběhla v knihovně výstava fotografií "Zima a Vánoce v Přibicích" spojená s výstavou
výrobků patchwork paní Effenbergerové a kovářských výrobků pana Runda. Akce se těšila velké návštěvnosti a snad se líbila. Tímto děkuji všem za zapůjčení materiálů.

Jarní čtenářská soutěž pro mladší čtenáře a Andersenova noc
1. března odstartuje v knihovně čtenářská soutěž o drobné ceny. Za každou výpujčku knih obdrží čtenář kupón. Soutěž
vyhodnotíme na konci května a nejlepší čtenáře odměníme. V pátek 5. dubna proběhne v knihovně Andersenova noc. Více
na pribice.webk.cz.

Nové tituly v knihovně
Pro děti a mládež: Ovečka a jaro, Jirkův vesmírný lov pokladů, Avatar Jamese Camerona, Zapište si za uši, Ségry a hromada malérů, Kněžka, Pošeptej po větru.
Pro dospělé: Osudy porodní báby, Poutnice, Obchodnice se zlatem, Padesát odstínů šedi, Simona Monyová - život a smrt,
Fantazii se meze nekladou, Sváteční víkend, Šepot, Duch, Temné království, Jak si zvýšit IQ, Cesta na Jenisej.
Eva Hájková, knihovnice

Ohlédnutí za rozsvícením vánočního stromu
1. 12. 2012 se v Přibicích uskutečnilo tradiční rozsvícení
vánočního stromu. Při té příležitosti proběhlo několik akcí.
Jednou z nejúspěšnějších byl vánoční jarmark. Účastnilo
se ho několik nejen přibických řemeslníků, cukrářů, výtvarníků, zahradníků a jiných šikovných výrobců. Své výtvory prezentovali i žáci zdejší školy. V den jarmarku
byla předpovídaná velká sněhová nadílka, a proto
obecní zaměstnanci pro jarmark připravili přístřešek.
Nový sníh nakonec nedorazil, ale mrzlo vydatně.
Den ozvláštnila možnost navštívit školu a školku. Návštěvníci si mohli prohlédnout vánoční výtvory našich dětí. Přítomni byli také někteří zaměstnanci školy, kteří byli připraveni informovat návštěvníky o dění i plánech. Velmi
úspěšná byla výstava historických fotografií Přibic se
zimní tématikou, která se konala v místní knihovně. Ke
zhlédnutí byly také kovářské výrobky pana Runda
a výrobky z patchworku paní Effenbergerové. Výstava
byla dokonce tak úspěšná, že byla zachována ještě několik následujících týdnů. Po setmění do našeho kostela zavítal Mikuláš s andělem, který všem dětem nadělil několik sladkostí.
Doprovodnou aktivitou bylo krátké divadlo dobrovolníků z farnosti s názvem O Mikulášovi a lakomých bratřích. Podvečer
vrcholil vystoupením dětí ze zdejší mateřské a základní školy na „Place“. Zazpíval i farní sbor. Všichni přítomní měli možnost
se zdarma občerstvit moučníkem a teplým čajem. Některé děti umístily své dopisy pro Ježíška na vánoční strom. Ten se slavnostně rozsvítil po18 hodině.
Na place a v knihovně probíhala sbírka Nadační fond dětské onkologie Krtek. Vybralo se celkem: 2 336,- Kč. Pokud jste
chtěli přispět, ale z jakéhokoliv důvodu se to nepodařilo, můžete tak učinit i nyní (celoročně) formou dárcovské DMS ve tvaru
DMS KRTEK na číslo 87777 nebo zasláním finančního daru na účet 3503770297/0100. Všem dárcům i lidem, kteří spoluorganizovali celou akci, patří jménem starostky obce velký dík.
Ing. Ivana Malinovská
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Statistika obyvatel
Ke dni 15. 2. 2013 žije v Přibicích 1069 obyvatel. Z toho 186 jsou děti a 883 dospělí.
Graf viz. níže tentokrát znázorňuje počty dětí v přibických rodinách. Děti nad 15 let jsou v našem statistickém programu automaticky přeřezovány mezi dospělé, proto je počet bezdětných rodin vysoký.

Rodiny dle počtu dětí
3%

1%

0 dětí

17%

1 dítě
2 děti

15%

3 děti

64%

4 děti

Společenská rubrika za období 9. 11.2012 - 15. 2. 2013
Životní jubilea

Navždy nás opustili

Celnarová Marie, 70 let

Cibulka Jiří

Hochmannová Marie, 70 let

Effenberger Zdeněk

Koubek Jiří, 75 let

Ferby Miloslav

Hranická Marie, 85 let

Koubková Miriam

Celnarová Anežka, 98 let

Wagner Drahomír (říjen 2012)

Shrnutí důležitých termínů z 2. čísla zpravodaje
Termín

Akce

5. 4. 2013

Andersenova noc v knihovně

27. 4. 2013

Sběr železa

18. 5. 2013 od 10,00 do 11,00 h

Sběr nebezpečného odpadu

25. 5. 2013

Výstava vín

22. a 23. 6. 2013

Krojované hody

13. 7.2013

Oslavy výročí založení TJ Přibice
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Informace pro občany
Sběr nebezpečného odpadu
Jarní sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. 5. 2013 od 10,00 do 11,00 hodin před obecním hostincem.
Seznam nebezpečných odpadů: plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, zbytky barev, ředidla, lepidla,
léky, nádoby se zbytky olejů a chemikálií, baterie, pneumatiky, v rámci zpětného odběru sběr elektrozařízení (lednice, TV,
monitory).

Čistička odpadních vod
Žádáme všechny občany, aby nevhazovali do odpadu vlhčené ubrousky. Jedná se o textilní produkt, který čistička odpadních vod není schopna zpracovat a následkem toho se její část zastaví. Obsluha čističky odpadních vod pak tu část musí rozebrat, vyčistit a znovu spustit.

SMS brána
Díky této službě Vás můžeme včas informovat o důležitém dění v naší obci (např. nepoteče voda, odstávka elektrické energie nebo plynu). Zasílány jsou pouze nekomerční zprávy. K využití této služby stačí doručit na obecní úřad číslo Vašeho
mobilního telefonu, popř. jej zaslat emailem na podatelna@pribice.cz. Tato služba je poskytována zdarma.
Ing. Romana Klívarová

Inzerce a reklama

Slovo z redakce
Milí čtenáři,

Ceník inzerce

zastupitelstvo obce rozhodlo, že tento rok bude Přibický
zpravodaj doručován do Vašich schránek zdarma.

Občanská řádková inzerce..…zdarma
Blahopřání a vzpomínky………50,-Kč

Pokud jsou témata, která Vám ve zpravodaji chybí, budeme rádi, když se ozvete. Stejně tak oceníme veškeré
rady nebo nápady, jak udělat časopis atraktivnějším.

Komerční inzerce:
Celá strana.……………..….1500,-Kč
½ strany……………….….....800,-Kč
¼ strany……………….…….500,-Kč
1/8 stany………………..…….300,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.
Omezený počet – 10 inzerátů.

Třetí číslo zpravodaje bude s letní tématikou. Máte-li typicky letní recept, fotku Přibic s letní tématikou nebo jakoukoli podobnou inspiraci, neváhejte nás kontaktovat.
Vaše náměty posílejte na e-mail: zpravodaj@pribice.cz.
Dokumenty v listinné podobě prosím přineste na Obecní
úřad.
Rádi bychom Vám popřáli veselé Velikonoce, hezké jarní
dny a úspěchy v případném zahradničení.
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. E-mail: zpravodaj@pribice.cz. Tel.: 519 432 223, tel. pro inzerci:
602 645 453. Webové stránky: www.pribice.cz, sekce Zpravodaj. Redakční rada: Mgr. Marie Bednářová, Ing. Pavel Blažek, Ing. Jan
Čábelka, Ing. Ivana Malinovská. Společenská rubrika zpracována za období 9.11.2012 – 15.2.2013. Uzávěrka příštího čísla je 15. 5.
2013. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo v Přibicích 4. 3. 2013 v nákladu 400 výtisků. Tisk
zajišťuje společnost SPIN SERVIS, s. r. o.. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí příspěvky, nevracet nevyžádané rukopisy
a snímky, obdržené materiály nezveřejnit, důvody nezveřejnění nesdělovat.
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