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V tomto čísle najdete:
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- novinky od místních organizací
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- zápisy z kronik
- souhrn letního počasí
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Obrázky 1 a 2: Hody 2013

Slovo z radnice
Vážení spoluobčané,
letní měsíce jsou nejoblíbenějšími měsíci našich dětí, ale i nás dospělých. Děti, hlavně ty školou povinné, si užívají zasloužené
prázdniny a my dospělí dovolenou. Každý se snaží, pokud to jde, zrelaxovat a nabrat nové síly.
Na obci jsme však neměli prázdninové období, ale hodně pracovní. Připravili a zrealizovali jsme 4 výběrová řízení:
•

Oprava komunikací a chodníku

Firma C.Q.E., která byla vybrána ve výběrovém řízení, opravuje nejhorší výtluky v naší obci a novým povrchem pokrývá tři
nejhorší úseky silnic. Jedná se o zatáčku u kolejí směrem na myslivnu, úsek silnice nad knihovnou k „jamě“ a zatáčku směrem
ke kasárnám. V rámci této zakázky byl opraven chodník od hřbitova kolem domu čp. 333. Nyní je bezbariérový a umožní
tak snadnější chůzi všem občanům. Původně jsme plánovali chodník udržet ve stejné linii jako je chodník níže za silnicí,
ale kvůli dodržení vzdálenosti od plynu jsme jej museli ponechat na původním místě.
•

ČOV Přibice - intenzifikace, výkon TDI

Jak jste byli informováni, dostaneme dotaci na modernizaci čističky. Než získáme dotaci a začneme s přestavbou, je nutno
spoustu věcí připravit a následně si všechno nechat schválit SFŽP. Abychom všechno časově zvládali, vypsali jsme výběrové
řízení na technický dozor investora (TDI) stavby. TDI bude prováděn po celou dobu výstavby a dále po dobu zkušebního
provozu ČOV. Firma, která byla ve výběrovém řízení vybrána jako cenově nejvýhodnější a bude pro nás vše zajišťovat,
je AP Investing, s. r. o.
V dalším období letošního roku nás čeká dokončení prací k vydání stavebního povolení a dále příprava k výběru bankovního
ústavu, který obci pomůže s uhrazením jejího podílu investic. O výši vlastních finančních prostředků bude rozhodnuto podle
vývoje dalších žádostí o dotace z jiných zdrojů, než ze SFŽP. Podali jsme žádost o dotaci na spolufinancování této akce
i na Krajský úřad JMK.
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•

Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před hostincem

Máme již po výběrovém řízení, a pokud se nikdo neodvolá, tak nám firma OSP spol. s r.o., Moravský Krumlov, vybraná
z tohoto výběrového řízení uskuteční celkovou revitalizaci chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem. Vznikne nové
centrum naší obce. Pan Ing. arch. Miroslav Matějka a paní Ing. Šárka Vrbová, projektantka, velmi citlivě navrhli změnu centra
naší obce. Materiál, který zde bude použit, a to velkoformátová dlažba na chodníky a zámková dlažba na parkovací stání,
„opticky zvětší tento prostor“, protože parkování bude jen vyznačeno dlažbou. Toto místo bude doplňovat nový mobiliář
a vzrostlé stromy, které nám budou v dalších letech poskytovat potřebný stín. Plánovaná rekonstrukce není nejlevnější, a proto
jsme před realizací této akce zažádali VaK Břeclav o výměnu vodovodu, aby se nestalo, že tuto část nově předláždíme
a následná porucha vodovodního řadu by nám ji zničila. VaK Břeclav naší žádosti vyhověl a provádí výměnu vodovodního
řadu až k obecnímu úřadu na vlastní náklady.
•

Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice

Probíhá prozatím poslední výběrové řízení na svoz bioodpadů v obci. Vybraná firma by nám do poloviny listopadu měla
dodat auto, které budeme využívat na svoz bioodpadů. Tohle je jen první krok v řešení bioodpadů v naší vesnici. Je nutné
dořešit nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v domácnostech. Intenzivně se zabýváme možností získat dotaci
na štěpkovač a kompostéry pro občany. O průběhu jednání Vás budeme informovat.

Dne 31. 7. 2013 byla na žádost paní Pokorné ukončena nájemní smlouva na pronájem obecního hostince. Nebylo jednoduché
získat a z uchazečů vybrat nového nájemce. Byl vybrán pan Radek Kadlec z Miroslavi, který chce v této budově opravit
podlahy, vybudovat vzduchotechniku. Jeho snahou je i vařit, tento záměr by rád realizoval do jednoho roku. 23. 8. 2013
byl hostinec již otevřen, ale v říjnu bude opět uzavřen, aby zde mohly proběhnout plánované opravy. Obecní hostinec
i nadále zůstane místem, kde se pořádají naše kulturní a společenské akce.
Nový majitel obecního hostince provozuje 12 let Pizzeria Bar v Miroslavi. Svou nabídku jídel pizzerie doplňuje steaky
a originálními italskými těstovinami. Při provozu hostince v Přibicích chce pan Kadlec uplatnit své získané zkušenosti, vytvořit
příjemnou atmosféru pro návštěvníky, zajistit domácí kuchyni, pořádat a zajišťovat zábavy, svatby a různé oslavy,
zajišťovat catering. Více o Pizzeria Baru v Miroslavi naleznete na stránkách www.pizzerie-miroslav.cz.
Změna byla učiněna i na obecním úřadě, a to konkrétně v počítačovém programu. Nyní používáme modernější program
na účetnictví a poplatky. Nový neznamená, že je bezchybný. Věřím, že se nám již podařilo odstranit všechny závady a všichni budou spokojeni s vyřizováním úřední agendy.
Již nějakou dobu se zabýváme kontrolu nájemních smluv. Zjistili jsme, že mnoho z nich má různé nedostatky, a proto zveme
občany k osobnímu jednání, ke kontrole těchto smluv a k jejich následné nápravě.
Vážení občané, ráda bych Vás již dnes pozvala na Rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční v sobotu
30. listopadu. Tak, jako v minulém roce, proběhne adventní jarmark, kde si budete moci zakoupit vánoční výzdobu, cukroví,
vánoční dekorace, adventní věnečky, keramiku, bižuterii, výrobky uměleckého kováře, který předvede i ukázku kování a nabídne možnost vyzkoušet si, jak se tváří železo za tepla. Svými uměleckými výtvory nás zajisté opět příjemně překvapí i žáci
naší školy. Pokud by se někdo chtěl přidat k prodejcům, nechť se přihlásí na obecním úřadě.
Tento den pokřtíme naši knihu o Přibicích a začneme s jejím prodejem. Předpokládám, že každého z nás zaujme a mohla by
být i vhodným dárkem k Vánocům. Cena této publikace se bude pohybovat okolo 290 Kč. V knihovně si budeme moci prohlédnout výstavu, tentokráte na téma „Co se do knihy nevešlo“.
Z plánovaného programu bych Vás ráda upozornila na vystoupení našich žáků ze ZŠ a dětí z MŠ kolem 17té hodiny.
Ve spolupráci s přibickou farností připravujeme hodinový adventní předvánoční koncert, na kterém se nám představí rakouský operní pěvec Martino Hammerle – Bortolotti. Jeho vystoupení v kostele sv. Jana Křtitele začne kolem 15té hodiny. Budeme
mít možnost si vyslechnout skladby Johana Sebastiána Bacha, adventní písně z Rakouska, Itálie, Ameriky. Pana Bortolottiho
bude na hoboj doprovázet Anikó Kovaříková - Hegedusová, která hraje se Státní filharmonií Brno a na klavír bude doprovázet Doc. Dr. Daniela Velebová, která spolupracuje se Státní filharmonií Brno a má svou přednáškovou a koncertní činnost
na univerzitách v Pensylvanii a Philadelfii.
I letos se budeme snažit podpořit Nadační fond dětské onkologie Krtek při dětské nemocnici Brno (www.krtek-nf.cz). Svůj
finanční příspěvek budete moci tento den vložit do připravených pokladniček nebo ještě v dalších dnech do pokladniček umístěných v obou obchodech.
Na čas vánoční si budeme muset ještě chvíli počkat, prozatím nám přeji příjemný a teplý podzim.
Marie Bednářová
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Přehled usnesení z 16. a 17. zastupitelstva
210/16/2013 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. 3/2013.
211/16/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje mandátní smlouvu č. 49/2013 s firmou IDIZ CZ s.r.o., zastoupenou paní
Ing. Ivanou Jurečkovou.
212/16/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se
umístil na:
1. místě: DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, IČ: 47916311
Nabídková cena: 966 000 Kč bez DPH
Umístění dalších uchazečů:
2. místo: CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 762 30 Zlín, IČ: 26907241
Nabídková cena: 989 000 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Přibice současně pověřuje starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, současně
schvaluje text smlouvy s vybraným uchazečem a pověřuje starostku k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem po uplynutí
lhůty k podání námitek.
213/16/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu č. 1_2013 pro firmu Gardentech, s.r.o.
216/17/2013 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. 4/2013.
217/17/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod pro nové odběratele.
218/17/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem pro zakázku „Oprava komunikací a chodníku“, který se umístil na:
1. místě: C.Q.E., s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČO 27701115
Nabídková cena: 894 953 Kč bez DPH
Umístění dalších uchazečů:
2. místo: SVÍTIL PLUS s.r.o, Vychodilova 16, 616 00 Brno, IČO 25324942
Nabídková cena: 1 187 121,93 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje text smlouvy s vybraným uchazečem a pověřuje starostku k podpisu smlouvy s vybraným
uchazečem po uplynutí lhůty k podání námitek.
219/17/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o dílo č. 13472013 na zakázku „ČOV Přibice - intenzifikace –
výkon TDI“ s firmou AP Investing, s.r.o.
220/17/2013 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 138/10/2012 z 31.10.2012 a 151/11/2012 z 28.11.2012. Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodej pozemků p. č. 1143/10, 1143/11, 1143/12, 1139/4, 1139/5, vše v k. ú. Přibice za
cenu 500 Kč za 1 m2 panu Miroslavu Sehnalíkovi, bytem Přibice 246.
221/17/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu č. HO-014130003569/001 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na poz. č. 1534/2,1534/5,1534/6,1139/6 v katastrálním území Přibice s E.ON Distribuce, a.s.
222/17/2013 ZO schvaluje smlouvu č.1213000319/154066 – Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní.
223/17/2013 Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí s odkoupením kameninové kanalizace o průměru 200 mm a délce 71 m
a kanalizace o průměru 150 mm a délce 2 m, která je ve vlastnictví pana Stanislava Šopfa a paní Pavly Černé. Kanalizace
je částečně na pozemku p.č. 1843/2 a pozemku p.č. 2200/1 v k.ú. Přibice
Cena na odkup kanalizace bude 15 000 Kč pro paní Pavlu Černou a 15 000 Kč pro pana Stanislava Šopfa.
224/17/2013 Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí s odkoupením přístřešku (pergoly) paní Jaroslavy Pokorné, zastřešující
terasu obecního hostince, za zůstatkovou cenu 51 981,63 Kč.
Na každém zastupitelstvu se první dvě usnesení týkají volby zapisovatele a ověřovatelů, tato usnesení vynecháváme.

Zpět do školy a školky
Prázdniny utekly jako voda a v pondělí 2. 9. 2013 začal nový školní rok. Hlavní prázdniny byly obdobím příprav. Tento čas
jsme využili k rekonstrukcím, k drobným opravám, k malování. V této době si největší uznání zaslouží paní školnice, paní kuchařky a paní ekonomka. Součástí příprav byl velký úklid, desinfikování všech hraček, praní lůžkovin, povlečení, plyšáků, čištění koberců, umývání oken a hlavně úklid po řemeslnících. Snažili jsme se pro děti vytvořit příjemný, veselý, ale i bezpečný
pobyt v naší škole. Poděkování si zaslouží i zaměstnanci obecního úřadu - pan Kuchyňka a pan Karásek. Díky všem těmto
lidem je prostředí školy na velmi slušné úrovni.
Po prázdninách se znovu otevřely dveře naší školy, těšili jsme se na děti, které již naši školu znají, ale také na nové tvářičky,
které si teprve budou mezi námi zvykat. MŚ v tomto školním roce navštěvuje 48 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Letos
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poprvé zůstal pedagogický sbor v MŠ stejný (paní učitelky Špačková, Tomková, Tesařová, Jordánová). Přeji děvčatům, aby
se jim v jejich práci dařilo. Velké poděkování patří i paní Janě Štěpaníkové, která nám v minulém roce velmi v MŠ pomohla.
Základní školu navštěvuje také 48 dětí, je to o 7 dětí více, než v minulém roce. Pedagogický sbor je nadále stejný (paní učitelky Mrkvicová, Jochlíková, Háková, Hašková). Také bych chtěla poděkovat panu inženýru Konečkovi za svědomitou práci
v naší škole. Doufám, že i nadále bude vést elektrotechnický kroužek, do kterého děti rády chodily.
Snažíme se vytvořit takové prostředí, které je v souladu s dětskými potřebami. Příjemné školní prostředí je tvořené tak, aby
motivovalo děti pro výuku a další vzdělávání. V našich věkově smíšených třídách vedeme děti k vzájemné úctě a k vzájemné
pomoci, k tomu, aby mladší se učili od starších i naopak.
Tento školní rok bude ve znamení úprav školního vzdělávacího plánu, podle kterého žáci od 2. 9. 2013 pracují. Je proto nutné udělat revizi dokumentu, který pracovníci před několika lety vytvořili. Nebude to jednoduchá práce. Spousta věcí se
osvědčila, některé věci je nutné vypustit a upravit. Hlavním cílem úprav bude vytvoření programu, který umožní, aby ze školy
odcházeli vzdělaní a odpovědní absolventi, kteří se uplatní v dalším studiu i v životě.
V měsíci červenci školu navštívila kontrola z Inspektorátu práce Jihomoravského kraje. Kontrola dopadla velmi dobře, škola
byla pochválena. Veškeré dokumenty a pracovní smlouvy máme v pořádku, jenom nás mrzí, že kontrola přišla na udání. Lidé,
kteří na nás kontrolu poslali, by se měli zamyslet nad svojí pracovní kázní a morálkou. Jak pravil básník- ,,Bylo by na světě
mnohem méně zlého, kdyby se zlé nepáchalo ve jménu dobrého, bylo by na světě mnohem méně lhářů, kdyby neměli tolik
ochotných posluchačů.“ Rozum a pravda spočívají vždycky spíše na dně myšlení a mlčení než na povrchu mluvení.
Touto cestou děkuji všem rodičům za jejich přízeň a přeji jim hodně sil do nového školního roku.
Marcela Mrkvicová

Novinky z knihovny
Na závěr školního roku proběhlo v knihovně vyhodnocení čtenářské soutěže.
Nejpilnější čtenářkou se stala Klárka Smolíková. Na dalších místech se umístili:
2. Matěj Smolík
3. Klárka Hájková
4. David Hájek
5. Eliška Křížová
6. Berenika a Veronika Píckovy, Verunka a Anežka Čábelkovy
7. Terezka Klívarová, Maruška Procházková, Milan Černý a další.
Na všechny soutěžící čekala v knihovně zasloužená odměna.
Do knižního fondu knihovny přibyly nové tituly. Především historické romány a ságy, romány pro ženy, literatura faktu. Jsou to
dary od rodiny Píckové a rodiny Prokešové, za což jim touto cestou děkuji. Přijďte si vybrat:
Beletrie:
Versailleské romány
Četnické humoresky
Dynastie Morlandů
Příběhy americké cesty ke svobodě
Smrt krásné hudebnice
Toulky Egyptem faraónů
Tutanchamon poslední tajemství
knihy Roberta Merle, Ludmily Vaňkové, Beatrice Small,
Barbary Cartland, Danielle Steel a další.
Naučná literatura:
Amerikou od severu k jihu
Kanada
Mayové

Svět bible
Svět Mezopotámie
Egypťané a 1. civilizace
Svět středomořské Evropy
Renesanční Florencie
Mayové a další velké obrazové knihy.
Pro děti:
Dobrodružství s Barbie
Jak věci fungují
Matýsek a Majdalenka
Čtyři kouzelné pohádky o princeznách
Příběhy o prasátku Peppě
Jejda a Helemes.

Čtenářům jsou k dispozici nové knihy z Výměnného knižního fondu knihovny Břeclav.
Eva Hájková
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Pozvánka na Mezinárodní mistrovství České republiky v autokrosu
Automotoklub Ivaň vznikl v roce 2003 - po dvouletém budování tratě v bývalém vojenském objektu Přibice. Nejprve se tu
jezdil pouze amatérský autokros a v roce 2006 byla trať mezinárodně homologovaná. V tomtéž roce jsme poprvé pořádali
dětský autokros - racer bugy, to jsou děti od 5 let věku. V následujících letech se zde konalo Mezinárodní mistrovství České
republiky v autokrosu a v roce 2009 se tu dokonce jela Zóna Střední Evropy. Pořádali jsme i Mezinárodní mistrovství
Rakouska.
5. - 6. 10. 2013 pořádá Autoklub Ivaň Mezinárodní mistrovství České republiky v autokrosu, které přenáší i Česká televize. Vzhledem k televizním přenosům a účasti zahraničních jezdců je autokrosová trať známá v celé střední Evropě. Zveme
všechny fandy autokrosu.
AMK Ivaň

Základní organizace Českého svazu včelařů, o. s. Vranovice
ZO ČSV je nejstarší činnou včelařskou organizací v okrese Břeclav. Podle stanov schválených Zemským ústředím byl dne
26. ledna 1905 na ustavující schůzi zvolen včelařský spolek ve Vranovicích, ve kterém byli sdruženi včelaři z obcí: Vranovice,
Přibice, Žabčice, Přísnotice, Unkovice, Hrušovany, Nosislav, Němčice, Uherčice a Ivaň. Předsedou spolku se stal učitel Brázdil
z Přibic. V oblasti činnosti včelařského spolku byly pořádány výstavy. Včelstva se vystavovala v různých úlech, peklo se medové pečivo, byly pořádány kurzy vaření medoviny, organizovaly se zájezdy.
Události roku 1938 postihly i včelařský spolek. První schůze po osvobození se konala již 8. 7. 1945 v Hostinci u Trojana
ve Vranovicích, kterou zahájil předseda pan Josef Tilšer. Přivítal 41 přítomných včelařů a bylo zahájeno nové funkční období.
Dle jednatelského protokolu výroční členské schůze ze dne 23. 12. 1973 tvořilo členskou základnu 38 včelařů, kteří obhospodařovali 395 včelstev.
Pod vedením předsedy Václava Urbánka si včelařská organizace zasloužila příznivé hodnocení své práce. Byla věnována
péče výchově mladých včelařů. V roce 1982 pod vedením referenta pana Hochmana bylo dosaženo umístění vranovických
žáků na 1. místě v okresní soutěži o Zlatou včelu.
V dnešní Základní organizaci Českého svazu včelařů je evidováno 32 včelařů se 717 včelstvy. Obvod zahrnuje Vranovice,
Přibice, Ivaň, Pouzdřany a po jednom členovi z obce Žabčice, Hrušovany, Popice, Vojkovice a města Brna. Organizaci vede
výbor: Ing. Jindřich Vondrák, místopředseda Oldřich Vybíral, jednatel Ing. Václav Procházka, pokladník Zbyněk Klimeš.
Hlavní důraz je kladen na udržení dobrého zdravotního stavu včelstev. Využíváme všech nejnovějších poznatků, výzkumu
a vědy k tlumení Varoly, zejména v období rozvoje včelstev. Každoročně základní organizace pořádá pro své členy odborné
přednášky a výměnu zkušeností. I když naše členská základní organizace stárne, daří se nám získávat mladé včelaře.
Chov včel je velice specifickou lidskou činností, která vyžaduje značnou dávku vědomostí a zkušeností postupně získaných
v praxi. Zde nelze jako u jiných hospodářských zvířat nastavit pravítko na roční kalendář, nýbrž musíme postupovat podle
stavu rozvoje a aktuálních potřeb jednotlivých včelstev. Včelstva žijící volně v přírodě to umějí. Včelstvo je složené z mnoha
jedinců, v tomto společenství snáze zvládá nepříznivé podmínky, které se v přírodě v jednotlivých ročních obdobích naskytnou.
V zimě to jsou především nízké teploty a nedostatek nabídky potravy. V létě to bývají naopak vysoké teploty, velká nabídka
potravy.
Včelí společenství trvá tak dlouho, pokud je včelstvo schopno udržet a tvořit teplo, pracovní potenciál, voskové dílo a zásobu
potravy. Tento vzorec musí bezvýhradně respektovat i včelaři, pokud chtějí, aby jejich včelstva byla v dobré kondici. To znamená, že včelstvo si musí vytvořit dostatečný pracovní potenciál, tedy dostatek zdravých letních včel. Včelstvo také musí
dokázat v jím ovládaném prostoru udržet optimální tepelnou pohodu bez ohledu na tepelné poměry vnějšího prostředí mimo
úl. Při tom platí, že všechny podmínky vzorce zachování života včelstva musí být v rovnováze. Nejsou-li, včelstvo živoří a posléze zaniká.
Jindřich Vondrák
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Hody se vydařily
Přes nepřízeň počasí dopadly i letošní hody dobře. Sobotní návštěvnost se pohybovala kolem 550 lidí. Překvapením večera
byla chasa ze Starovic, která zatančila verbuňk. Přibické stárky pak chasníky zavedly na sólo. V neděli dorazilo 250 platících. Téměř polovina vydělaných peněz byla věnována obecnímu úřadu. Ten je využije na nákup nového osvětlení
na prostřední májku a zbývající peníze zůstanou jako rezerva pro příští hody. Z druhé půlky jsme uspořádali tradiční bečku,
kam jsme se šli po vysokém nasazení na hodech odreagovat.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří hody navštívili nebo nás jakkoli podpořili. Velký dík patří také všem stárkům
a stárkám. Více o hodech bylo napsáno na tomto blogu: www.rapco.blog.idnes.cz.
Kateřina Procházková a Ondřej Bednář

Jak probíhal dětský den
Po červnovém záplavovém období se nám povedlo najít termín k uspořádání dětského dne. 29. 6. 2013 jsme s dětmi oslavili
dětský den i začátek prázdnin. Na hřišti TJ Přibice čekala na děti mnohá překvapení. Po příchodu dostaly šaškovskou kartičku, do které jim klauni dávali značku za splnění úkolu. Děti i dospělí se mohli vyřádit na více než 20 atrakcích, např. prolézání
poslepu dlouhým tunelem, přenášení kostiček na pálce, závodění s kočárky, odrážedly a jinými vozítky, malování na obličej,
trefování do plechovek nebo vodní pistolí do terče. Za splnění úkolů, množství bylo určeno podle stáří dětí, dostali balíček
sladkostí a špekáček. Ohniště pro opékání i ostatní občerstvení připravili naši sportovci. Pro občerstvení dětí byla také připravena šťáva a buchty. Pro nejmenší děti jsme postavili improvizované dětské hřiště s klouzačkou, bazénkem s kuličkami
a tunelem. Pro děti upatlané od špekáčků byla připravena diskotéka, při níž si děti i klauni podle Mirky Čápové a Katky
Procházkové zatančili tanečky „Hlava, ramena“ a „Makarenu“. Sotva dotančily, byly pro ně připraveny 2 prostěradla s prstovými barvami. Rukama i nohama naplácaly děti na bílou plochu extravagantní malůvky. Radost dětí z malování byla veliká, rodiče už se na obarvené děti dívali s menším nadšením, ale to jsme hned vzápětí napravili. Vyhlásili jsme bitvu
s balónkovými vodními bombami, při které se děti dokonale umyly. Za nezdolnou vytrvalost při plnění balónků velmi děkujeme Zdence Sovkové ml. Nakonec se na hřišti roztáhl veliký igelit, který jsme polili mýdlovou vodou. Na jízdu na klouzačce se
stála nekončící mokrá fronta. Pro zahřátí před klouzačkou děti tančily na písničky, které jim k tomu pouštěl Martin Ferkovič.
Ten také celou akci spolu s paní starostkou moderoval. Z hřiště večer odcházely mokré, trochu barevné, ale spokojené děti,
za což děkujeme TJ Přibice, sponzorům a všem, co se podíleli na organizaci dětského dne.
Sponzoři akce: Birkner Tomáš, Klub zahrádkářů Přibice, Lounková Naděžda, Obec Přibice, Prokeš Jaroslav, Sovková Zdeňka,
Vavřík Miroslav, Vondrák Radek. Občerstvení pro děti připravila kulturní komise.
Romana Klívarová

Jak se kulturně žilo v obci v poválečných 50. a 60. letech, 2. část
Po okázalé Májové zábavě následovaly v červnu Malé hody. Stárci byli většinou ti, co pořádali májovou s tím rozdílem,
že nechodili v krojích. Hody trvaly dva dny. Bývalo vyhlášeno sólo pro muže a zvlášť sólo pro ženy, a také přespolní.
V měsíci září pořádal Český svaz žen Vinobraní. Strop sálu hostince byl vyzdoben uvázanými hrozny. V obci ještě málokdo
měl šlechtěné odrůdy vinné révy, a proto se jezdilo pro hrozny do obcí pod Pálavou. Když pak při tanci některý chlapec utrhl
hrozen pro děvče a přišli na něj hlídači, byli oba zavedeni do tzv. šatlavy na jeviště sálu. Hlídači byli muži z řad dobrovolníků a byli označeni tím, že měli na hlavách ozdobnou historickou hasičskou přilbu. V šatlavě musel hoch utržený hrozen vyplatit
a to tak, že zakoupil své tanečnici pohárek dámského sladšího likéru, který nabídla obsluha šatlavy. Pak teprve byli oba
propuštěni k dokončení tance. K půlnoci pak už nevisely skoro žádné hrozny, jen uprostřed velký hrozen složený z několika
odrůd (modré, bílé, růžové). Vinobraní bývala moc pěkná taneční zábava právě pro tuto ojedinělou zvláštnost, ale spojenou
s náročností příprav. V říjnu byly uskutečněny Velké hody, rovněž bez krojovaných stárků. Zato se ale v každé domácnosti
pekla hodová husa a hodové koláče.
Vánoční Štěpánskou zábavu pořádaly členky Červeného kříže. Na Silvestra většinou místní ochotníci zahráli divadlo v „kinosále“. Po zhlédnutí představení se účastníci odebrali do hostince, kde následovala silvestrovská veselice. Mládež a občané
se rozcházeli až hluboko po půlnoci nad ránem. To už si navzájem blahopřáli k novému roku.
Marie Pávišová, kronikářka
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Zazimování zahrad
Říká se, že nejvhodnější čas k zazimování bývá říjen, ale ani v listopadu není pozdě. Samozřejmě vždy záleží na počasí
a teplotách. Je dobré pamatovat na to, že co uděláme na zahradě teď před zimou, jí nejen velice prospěje, ale na jaře budeme očarováni její krásou za naši péči.

Trávník
•
•
•
•
•

trávník posekáme 4-6 cm u země, a to nejpozději do konce října
vyhrabeme posekanou trávu, větvičky a provedeme vertikutaci (provzdušňování – nejpozději do konce září)
také odstraníme spadané listí z trávníku a dáme na kompost, jelikož by mohlo hrozit, že spadané, neshrabané listí by
zapříčinilo napadení trávníku chorobami či škůdci
poslední a tou nejdůležitější věcí bývá hnojení, na to nesmíme zapomenout, použijeme hnojivo se zvýšeným obsahem
draslíku (větší mrazuvzdornost), aby trávník přežil zimu bez újmy
po ošetření trávníku se snažíme na něj nešlapat, zbytečně bychom poškozovali travní rostliny a podporovali sněžné
plísně

Záhony
•
•
•

ty musí být odpleveleny před tím, než je začneme rýt
stačí pouze zrýt, mráz velké kusy a hroudy rozdrobí a roztrhá
čím později zryjeme, tím lépe – slimáci kladou vajíčka ještě na podzim a to do čerstvě zrytých záhonů, ve kterých si
opravdu libují, tudíž opravdu – čím později, tím lépe

Stromy
•
•
•
•
•
•

sesbíráme veškeré plody ze stromu
pokud nám tam přece jen nějaké zbyly, je opravdu na čase je sesbírat všechny
špatné kusy vyhodíme
zkontrolujeme oplocení, zda není porušené, hrozilo by poškození okusem nebo oloupáním kůry (zajíc, vysoká zvěř)
kmenů stromů
jednou z možností, jak tomuto předcházet, je obalení kmenů stromů, jednak proti okousání a oloupání zvěří, tak proti
namrzání (obalit je můžeme pletivem či umělohmotnou fólii, která je bílá)
před zimou je nutné dostatečně zalít jehličnany a stálozelené dřeviny, pokud se v zimě oteplí, neuškodí jim zálivka
na rozmrzlou půdu a budete mít jistotu, že vám zimu přežijí a neuschnou

Další
•
•
•
•
•

vyjmeme ze země cibuloviny, které nemají rády zmrznutí, těmi jsou například jiřiny, mečíky, begonie a dosny
chvojí nám poslouží jako přikrývka na záhony s růžemi, tulipány a narcisy, nebo jako další variantu můžeme zvolit zasypání rašelinou či kompostem
zazimujeme zahradní techniku, kterou důkladně vyčistíme, provedeme drobné opravy a zajistíme techniku tak, aby
byla připravena na jaro
ostříháme odkvetlé trvalky, do kterých řadíme například chryzantémy, kopretiny, pivoňky, řebříček
zazimujeme jezírko, ze kterého odstraníme spadané listí, zbytky živočichů, rostlin a pokud se chystáme v něm chovat
ryby i přes zimu, je nutné udělat prevenci proti zamrznutí, tzn. do jezírka umístíme svazek větví či slámy, aby pronikal
vzduch do vody. Zdroje: www.zahradkari.cz, www.franta-zahradnik.cz.
Vyhledal a připravil: Martin Ferkovič
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Zájezd do Valtického Podzemí
ČZS ZO Přibice pro Vás připravuje zájezd do Valtického Podzemí (dále VP), který se uskuteční 5. října 2013. Jedná se
o zážitkový večer spojený s ochutnávkou vín.
Program obsahuje:
- welcome drink
- službu Sklepiéra
- procházku VP se skleničkou v ruce a zasvěceným výkladem Sklepiéra o historii VP a Vinařství
- degustační skleničku 0,35l s logem VP v ceně programu
- řízenou ochutnávku 8 - 10 vzorků lahvových vín
- konzumaci lahví dle počtu osob ve skupině (0,75 l láhev na osobu)
- „neomezenou“ konzumaci sudového vína
- vodu ve džbánech
- studený raut - celková gramáž na osobu je 500 g
Obvyklá délka programu je 6 hodin. Cena zájezdu včetně dopravy je 750 Kč pro členy ZO a 850 Kč pro ostatní. Přihlásit se
můžete u pana Jiřího Rujzla na tel: 519 433 694 nebo u mě, tel: 606 650 036, email: Martin.Ferkovic@seznam.cz.
Další informace najdete na stránkách www.czs-pribice.cz.
Martin Ferkovič

Poznatky z Klubu seniorek
Letošní rok hodnotíme velice kladně. Naše setkání jsou milá, přátelská a někdy i gurmánská. To když ochutnáváme dobroty
našich oslavenců. A bylo jich hned několik. Paní Pouzová oslavila sedmdesátiny, paní Netolická 80 let, paní Kadlecová také
80 let a ještě jsme oslavily diamantovou svatbu manželů Terezky a Oldřicha Sedláčkových.
Za kulturou jsme byly v Pohořelicích, kde vystupoval soubor Musica animae. Krásně hráli i zpívali, tleskalo se vestoje, všichni
byli nadmíru spokojeni.
Někdy mezi nás zavítá paní Kupková s nějakým překvapením. To je pro nás zpestřením. Pobavíme se, a to se cení. Také nás
potěšila pohoštěním při příležitosti oslavy jejích šedesátých narozenin.
Klub seniorek

Přibické povodně 2013
Letošní jaro a začátek léta byly velmi chladné a deštivé. Leckde se zvedaly hladiny řek a také se vylévaly z koryt.
25. 6. 2013 se začala výrazně zvedat i hladina řeky Jihlavy v Přibicích. Bylo spuštěno povodňové čerpadlo na ČOV. Téhož
dne asi v 18, 00 h nastal 1. povodňový stupeň, další den ve 4, 00 h už 2. povodňový stupeň. Obsluha ČOV měla plné ruce
práce. Voda se začala vylévat do zahrad. Deště však naštěstí ustaly a zaplavení tak netrvalo dlouho. 27. 6. byl opět dosažen 1. povodňový stupeň a v 13, 00 h byl stav vody v normě. Povodně v Přibicích na rozdíl od jiných oblastí naštěstí mnoho
škod nezpůsobily.
Romana Klívarová

Tropické léto
Oblast obce Přibice je reprezentována nejbližšími klimatologickými stanicemi Pohořelice a Brod nad Dyjí. Zatímco měsíc
červen byl teplotně podprůměrný, od července do první dekády srpna bylo zaznamenáno 16 tropických dní (tj. denní maximální teplota vzduchu 30 °C a více). Vůbec nejteplejší byl den 8. 8. 2013, kdy bylo v Brodě nad Dyjí dosaženo teploty
39, 7 °C, což je současný absolutní rekord naměřené teploty vzduchu v rámci brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dalšího rekordu bylo dosaženo v počtech dní s denním úhrnem srážek pod 1 mm - od 26. 6. do 9. 7., tj. 14 dní
a poté zejména od 11. 7. do 3. 8., což je celkem 24 dní. Zdroj: ČHMÚ.
Hana Procházková
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Společenská rubrika za období 16. 5. - 15. 8. 2013
Životní jubilea
Jméno
Wagnerová Tekla
Kadlecová Božena
Sovka Jan
Kušlová Anna
Karásková Jarmila
Vondráková Marie
Velebová Marie
Brychtová Jiřina
Dofková Klára
Effenbergerová Mária
Rujzl Bohumil

Navždy nás opustili
Věk
90
80
70
80
85
85
75
70
85
70
70

Jméno
Konečný Jan
Černý Jan
Srnec Jiří
Effenbergerová Božena
Koubková Zdeňka

Věk
85
71
56
91
77

Narodili se
Brešťanský Šimon
Malinovský Ondřej
Brychtová Alena
Najdek Tereza
Fiala David

Šrajpichle - tradiční přibické jídlo
Potřebujeme:
brambory den předem uvařené ve slupce
sůl
1 vejce
asi 2/3 hladké a 1/3 polohrubé mouky
olej nebo sádlo
slazená povidla
Postup:
Nejprve rozehřejeme troubu na 200 - 220 ˚C, do ní vložíme plech nebo pekáč s olejem, raději však se sádlem. Výše hladiny
tuku asi 1 cm (musí tzv. plavat). Brambory oloupeme a nastrouháme na jemno, osolíme, přidáme 1 vejce a hladkou
a polohrubou mouku tak, aby vzniklo tužší těsto, které vypracujeme na vále. Když je vláčné, podsypeme vál hladkou moukou
a těsto rozválíme na tloušťku asi 5 mm. Neustále jej podsypáváme moukou, aby se nelepilo. Hrnkem vykrájíme kolečka, naplníme oslazenými povidly a dobře zaděláme jako taštičky. Smažíme v troubě. Když začnou okraje zlátnout, obrátíme je
a dosmažíme. Po vyjmutí můžeme vysát přebytečný tuk ubrouskem. Chutnají teplé i studené. Obrázek 5. Lze je připravit
i z bramborového těsta ze sáčku. Tuk po usmažení zůstane čistý, může se použít např. na zásmažku apod.
Eva Hájková

Slovo z redakce
Vážení čtenáři,
do zpravodaje můžete přispívat i vy. Budeme rádi za náměty a články. Velmi cenné jsou pro nás také Vaše připomínky.
Emailový kontakt je zpravodaj@pribice.cz, telefonický 602 645 453. Všem dosavadním autorům patří velký dík.
Přejeme Vám klidný podzim.
Vaše redakční rada
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Informace pro občany
V současné době v naší obci probíhá kontrola nájmů obecních pozemků. Vzhledem k tomu, že byly zjištěny nesrovnalosti
v evidenci nájemních smluv, žádáme spoluobčany o spolupráci. Všichni, kteří mají, případně měli, pronajatý obecní pozemek
(zahrádku, pole, apod.), přineste, prosím, na obecní úřad příslušnou nájemní smlouvu (i starou) pro kontrolu současného stavu.
Děkujeme.
Podle nové legislativy nelze využívat evidenci obyvatel k jiným účelům, tedy například vítání občánků. Proto žádáme zákonné zástupce dětí, kteří se chtějí zúčastnit vítání, aby doručili souhlas se zpracováním osobních údajů na obecní úřad. Formulář souhlasu bude také k dispozici na www.pribice.cz, nebo Vám jej na vyžádání zašleme.
Obec Přibice Vás informuje o dění v obci nejen SMS zprávami, ale také prostřednictvím elektronické pošty. Pokud chcete být
takto informování, stačí jednoduchá registrace na stránkách www.pribice.cz a dozvíte se, kdy např. nepoteče voda, termín
zastupitelstva, dovolenou lékaře apod.
Podzimní sběr nebezpečného odpadu proběhne 16. 10. 2013 od 16,00 do 17,00 hodin před obecním hostincem. Sběr
velkého odpadu proběhne od 18. 10. odpoledne do 20. 10. 2013. Kontejnery budou u místěny opět u „jamy“ a před garážemi U lokálky.
Od 1. 8. 2013 skončila svou lékařskou praxi ve Vranovicích MUDr. Božena Glierová. Místo ní ordinuje MUDr. Ludmila
Bartlová. V souvislosti s touto změnou je potřeba, aby pacienti, kteří chtějí nadále chodit do pediatrické ambulance ve Vranovicích, vyplnili co nejdříve registrační lístky k paní doktorce Bartlové. Od 1. 9. 2013 došlo také ke změně ordinačních hodin.
Nemocní

Zdraví - dle objednání

Pondělí

7,00-7,30 odběry 7,30 -12,00 12,00-15,00

Úterý

11,00-13,30

8,00-11,00

Středa

12,00-15,00

15,00-18,00

Čtvrtek

7,00-7,30 odběry 7,30 -12,00

Pátek

8,00-12,00

12,00-13,30

Dýňování
Kdy: září/říjen (termín bude upřesněn v září)
Kde: na školním dvoře v Přibicích

Pošmourné podzimní odpoledne si zpříjemníme vyřezáváním obličejíků a všeho, co Vám fantazie napoví, do krásných oranžových plodů podzimu. Dýně, které budou
na dvoře k dispozici, zůstanou ve škole pro radost dětem
i všem kolemjdoucím.

Město Hustopeče zve na Burčákové slavnosti
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Důležité termíny ze 4. čísla zpravodaje
Termín
Září/říjen
3. – 5. 10. 2013
5. 10. 2013

Akce
Dýňování
Burčákové slavnosti Hustopeče
Zájezd do Valtického Podzemí

5. - 6. 10. 2013
16. 10. 2013
18. – 20. 10. 2013
30. 11. 2013

Mezinárodní mistrovství České republiky v autokrosu
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr velkého odpadu
Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu a křest knihy

Obrázek 3: Dětský den

Obrázek 5: Šrajpichle

Obrázek 4: Dětský den
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. - 15. 8. 2013. Uzávěrka příštího čísla je
15. 11. 2013. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo v Přibicích 4. 9. 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. 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.
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