PŘIBICKÝ ZPRAVODAJ
ČÍSLO 5 – ZIMA 2013 – NEPRODEJNÉ

Vážení občané,
zanedlouho budeme slavit konec roku 2013. Mnoho lidí v tomto čase hodnotí to, co se jim podařilo či nepodařilo.
My jsme v tomto roce zvládli 9 výběrových řízení (VŘ), podali jsme 4 žádosti o dotaci a již začínáme se zastupiteli připravovat Plán oprav na rok 2014. Myslím si, že jsme odvedli velmi dobrou práci. Proto bych ráda poděkovala všem zastupitelům, kteří tento rok museli VŘ, poradám a zasedáním zastupitelstva věnovat mnoho času. Bez nich by tohoto úspěchu nebylo dosaženo. Poděkování patří i našim zaměstnancům, a to jak na obecním úřadě, tak i našim technickým pracovníkům, kteří za každého počasí pracují na obnově a údržbě naší obce. Ne vždy je to práce jednoduchá a námi ceněná.
Velmi si vážím i práce všech pedagogických i nepedagogických pracovníků naší ZŠ a MŠ. Podařilo se jim děti zaujmout,
ze strany vyučujících mají individuální přístup. Jejich výuková část je doplňována mnoha zajímavými aktivitami a navíc
dostávají zdravé a chutné jídlo. Když jsem občas ve škole, vidím spokojené děti a to je to nejdůležitější.
V tomto roce jsme se mohli účastnit mnoha akcí. Některé z nich připravila, či se na nich podílela, kulturní komise. Jiné byly
pořádány školou, ČZS, TJ Přibice, farností, vinaři, panem Vondrákem, paní Hájkovou - knihovnicí, našimi stárky či našimi
úžasnými a krásnými babami. Vám všem patří velké poděkování. Díky Vám máme možnost, si dle svého zájmu vybrat, jak
budeme trávit svůj volný čas a příjemně si ho užít. Přála bych si, aby i v příštím roce bylo mnoho možností a příležitostí
k setkávání a k pobavení.
Poděkování patří také redakční radě tohoto zpravodaje, ale především paní Ivaně Malinovské, která nás s milým úsměvem všechny „popohání“ k napsání příspěvků, aby pak vše seskládala a připravila k tisku. Bez ní bychom nevěděli,
kde se co dělo, nebo co bude!!!
Do nového roku 2014 nám Všem přeji především pevné zdraví a pohodu.
Marie Bednářová, starostka

Obrázek 1: Den pro zdraví

Obrázek 2: Dopravní den

Obrázek 3: Dýňování

Obrázek 4: Ochutnávka dýňových pochoutek

Obrázek 5: Soutěž ve sbírání víček

Obrázek 6: Vítání občánků

Obrázek 7: Stárky na babských hodech

Obrázek 8: Mapa místních akčních skupin
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Slovo z radnice
Informace o průběhu pořízení nového Územního plánu obce
V průběhu měsíce září a října proběhlo několik dodatečných jednání k vyjasnění dotazů orgánů JMK a jejich zapracování
do konečných podkladů. Veškerá potřebná vyjádření dotčených organizací a úřadů jsou již v této chvíli k dispozici a pořizovatel, tedy MěÚ Pohořelice, připravuje vypsání posledního kroku projednání, tedy tzv. „jednání o vydání“. Vlastní veřejné
jednání proběhne nejspíše v 51. týdnu. V případě, že nebude již dalších zásadních připomínek ze strany zúčastněných, bude
možné přistoupit k přípravě dokumentu a ke schválení v zastupitelstvu obce. Proti původnímu plánu je sice pořízení ÚP zpožděno, vzhledem k nutnosti zapracování výše uvedených korekcí, nicméně prozatím nebyly mimo formálních doplnění požadovány žádné zásadní změny, tudíž by mělo ke schválení dojít v průběhu 1. čtvrtletí roku 2014.
Informace o průběhu provádění Komplexních pozemkových úprav (KPÚ)
V návaznosti na vstupní informace poskytnuté občanům v letním čísle našeho Přibického zpravodaje a dále aktualizované
v zápise z 18. zasedání ZO obce ze dne 27. 8., si dovolím dále doplnit aktuální stav po jednání v Břeclavi dne 4. 11. 2013
na pracovišti Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ). Dle vyjádření SPÚ proběhne zahajovací, tzv. “Úvodní jednání“,
v Přibicích na jaře 2014. Přesné detaily budou dohodnuty na dalším jednání do konce roku 2013. Občany jsme již vyzvali,
aby začali uvažovat o svém případném zapojení se do práce ve výboru „Sboru zástupců“ (SZ).
Jedním z hlavních úkolů pro SZ bude v roce 2014 příprava a schválení PSZ „Plánu společných zařízení“, který bude sloužit
k nalezení priorit pro realizaci KPÚ. Bude se jednat zejména o dohodu, které cesty nechat opravit či nově realizovat v rámci
zajištění přístupu ke všem pozemkům, jaká protierozní opatření realizovat apod. Ideálními kandidáty na pozice ve výboru
SZV budou majitelé větších rozloh pozemků, soukromé osoby hospodařící na větších rozlohách půdy, zástupci ZO apod.
Výbor by měl spolupracovat se zpracovatelem KPÚ tak, aby PSZ byl připraven k projednání a schválení do 31. 3. 2014.
V případě, že budou mít občané potřebu znát více detailů o KPÚ, mohou se kdykoli obrátit přímo na kancelář SPÚ v Břeclavi,
kde Vám rádi poskytnou kvalifikované odpovědi na Vaše dotazy. Obec má v rámci KPÚ pouze omezené možnosti, nicméně
v rámci své role se bude snažit komplexně propojit cíle nastavené již v rámci dokumentace ÚP tak, aby bylo možné realizovat obecně prospěšná zařízení, z nichž některá lze vybudovat v rámci vlastního provádění KPÚ.
Požární nádrž kasárna
Dokončení osazení požární nádrže jsme po dohodě s vedením obce Ivaň odložili na jaro 2014 vzhledem k nedokončenému
výběrovému řízení na realizační firmu. Nádrž o objemu 33 m3 je již zajištěna stejně jako nezbytná povolení a zbývá vlastní
krok realizace terénních prací a následné schválení pro provoz a zajištění bezpečnosti všech činností v areálu v souladu
s normami ČSN 752411 a ČSN 730873 a zdrojích a zásobování požární vodou a dalšími návaznými požárními předpisy.
Doplnění a rozšíření systému veřejného osvětlení (VO)
V měsíci říjnu jsme byli dotázáni několika občany na možnost doplnění zcela chybějícího veřejného osvětlení (VO) v areálu
kasáren, kde působí několik místních i „přespolních“ podnikatelských subjektů. Ve spolupráci s obcí Ivaň se budeme snažit tuto
otázku dořešit tak, aby podmínky v lokalitě byly srovnatelné s ostatními částmi systému VO v obou obcích.
Tímto bychom rádi požádali občany o podněty k vylepšení či nápravě VO v jiných lokalitách v rámci obce Přibice.
Černá skládka v areálu bývalého JZD
Bohužel nelze vždy konstatovat, že se kolem nás dějí pouze věci pozitivní, a že všichni mají stejný přístup k našemu nejbližšímu
okolí, což potvrzuje vznik černé skládky nejen komunálního, ale fakticky nebezpečného odpadu v areálu bývalého JZD.
Na základě terénního šetření jsme zajistili v oblasti veškeré možné informace, které budou neprodleně poskytnuty Policii ČR
k dalšímu šetření. V tuto chvíli můžeme pouze doufat, že vše, co jsme shromáždili, bude dostatečným podkladem pro nalezení
skutečného původce vzniku skládky.
Jiří Valášek, místostarosta

Přehled usnesení z 18.,19., 20. a 21. zastupitelstva
227/18/2013 ZO Přibice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby „Oprava komunikací a chodníku
v obci Přibice“ ze dne 30. 7. 2013.
228/18/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem pro zakázku „ Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před hostincem“, který se umístil na:
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1. místě: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČ:44026421
Nabídková cena: 1.465.676,- Kč bez DPH
Umístění dalšího uchazeče: 2. místo: SIMOST, s.r.o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno, IČ: 46995803
Nabídková cena: 1.685.125,- 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.
229/18/2013 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. 5/2013.
232/19/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem pro zakázku „ Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň“, který se umístil na:
1. místě: EMPEMONT, s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí 757 01
Nabídková cena: 2.068.660,- Kč bez DPH
Umístění dalších uchazečů:
2. místo: JD ROZHLASY, s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice, nabídková cena: 2.100.700,- Kč bez DPH
3. místo: Tomáš Mikula, Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, nabídková cena: 2.137.140,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce schvaluje text smlouvy s vybraným uchazečem a pověřuje starostku k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem po uplynutí lhůty k podání námitek.
233/19/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby: “Oprava komunikací a chodníků v obci Přibice“ ze dne 30. 7. 2013
234/19/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou F.R.Z. agency, s.r.o. ze dne
18. 4. 2013.
235/19/2013 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. 6/2013.
236/19/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu č. HO-014130006292I001 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu.
237/19/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Mandátní smlouvu o obstarání záležitostí investora č. 16/2013 s Ing.
Václavem Pelouškem (TDI).
238/19/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zapracování žádosti o dotaci, PD a
VŘ s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. ze dne 30. 5. 2012.
239/19/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. na zpracování digitálního
povodňového plánu.
242/20/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem č.2, CTSservis, a.s. a současně schvaluje text Kupní smlouvy na dodávku 1 ks nosiče kontejnerů včetně nástavby a 5 ks kontejnerů na
separovaný odpad s vybranou firmou a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem po uplynutí lhůty
k podání námitek.
243/20/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby: “Oprava komunikací a chodníku v obci Přibice“ ze dne 30. 7. 2013.
244/20/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o společné úhradě nákladů na projekt: “Ivaň-Bývalý objekt V.Ú.
4350 Přibice, Požární nádrž“.
245/20/2013 Zastupitelstvo obce Přibice bylo seznámeno se Smlouvou o dílo s firmou Envipartner, s.r.o. na projekt "Zpracování bioodpadu v obci Ivaň a Přibice. Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o společné úhradě nákladů na projekt
“Zpracování bioodpadu v obci Ivaň a Přibice“.
246/20/2013 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. 7/2013.
247/20/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod.
250/21/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.89/70/2013 s firmou OSP, spol.s.r.o.
na stavbu “Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem“.
251/21/2013 ZO Přibice bere na vědomí informaci o navýšení vlastních nákladů na dovybavení automobilu na svoz separovaného odpadu o částku 200 000 Kč. S touto částkou bude počítáno do rozpočtu na rok 2014.
252/21/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje posunutí vyúčtování finančního příspěvku pro TJ Přibice, k vytvoření dětského hřiště, ve výši 50 000 Kč z rozpočtu 2013 do 30. 11. 2014.
253/21/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje příspěvek ZO ČZS MO Přibice ve výši 45 000 Kč z rozpočtu obce na
rok 2014, pro uskutečnění společných kulturních tradic.
254/21/2013 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. 8/2013.
255/21/2013 Námitce se vyhovuje. Zastupitelstvo obce opravuje usnesení č. 220/17/2013 z 18. 7. 2013 na: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 138/10/2012 z 31.10.2012 a 151/11/2012 z 28.11.2012. ZO schvaluje prodej pozemků p.č.
1143/10, 1143/11, 1143/12, 1139/4, 1139/5 a 1143/7 vše v k.ú. Přibice za cenu 500 Kč za m2 panu Miroslavu
Sehnalíkovi, bytem Přibice 246.
Na každém zastupitelstvu se první dvě usnesení týkají volby zapisovatele a ověřovatelů, tato usnesení vynecháváme.
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Bude MAS dobrým způsobem jak zvelebit naše regiony?
Abychom si byli schopni odpovědět na tuto otázku, tak si nejprve musíme objasnit: „Co je to tedy ten MAS?“
Místní akční skupina neboli MAS je právnická osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory
a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční
podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. MAS se podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje.
Vznik MAS je podpořen státními dotacemi v rámci podpor programu Rozvoj venkova ČR. Toto sdružení vzniklo s cílem zvelebit
naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoci neziskovým subjektů. Je potřeba říct, že
v rámci České republiky se nejedná o nic nového, první akční skupiny začaly vznikat již v roce 2005. Od roku 2007 jsou akční
skupiny, kterých je v současnosti již více než 150 a rychle vznikají další, centralizovány pod subjektem Národní síť Místních
akčních skupin České republiky, o. s. (NS MAS ČR).
„Pod kterou MAS tedy spadáme?“
Odpovědí je MAS Podbrněnsko, která zahrnuje poměrně široké území, pro zjednodušení území od Rebešovic po Vlasatice
a od Loděnic po Nosislav. Pro přesnější představu o zahrnujícím území přikládám mapu MAS Podbrněnsko, obrázek č. 8.
MAS Podbrněnsko v současné době realizuje projekt, jehož výstupem bude zmapování současného stavu regionů, vytvoření
Integrované strategie území, seznam potřeb, podle kterých se bude dále sdružení ucházet o finanční prostředky. Co je důležité si uvědomit je fakt, že cílem MAS není pouze čerpání finančních prostředků, ale také správné nastavení priorit v rámci
regionů formou zpětné vazby na tvůrce jednotlivých programů čerpání dotací a také výměna pozitivních a negativních zkušeností mezi jednotlivými MASkami.
Odpověď na otázku z názvu tedy není v tuto chvíli snadná. S jistotou však lze konstatovat, že jde o snahu správným směrem,
tedy směrem decentralizace v oblasti rozhodování o tvorbě dotačních programů a jejich přidělování s cílem celý systém zprůhlednit a zpřístupnit všem lidem.
V roce 2014 začne další dotační období. Zamyslete se prosím s námi, co je třeba v naší obci (i v obcích našeho regionu)
podporovat a vyplňte do 15. 12. 2013 anonymní dotazník na www.podbrnensko.cz. Dotazník můžete případně vytisknout, vyplnit písemně a vyplněný odevzdat na Obecní úřad Přibice. Mezi podpořenými projekty může být i Váš záměr.
Přibice zatím v rámci MAS reprezentuje Mirka Čápová, Martin Ferkovič, Ondřej Malinovský, Václav Smolík, Jiří Valášek.
Ondřej Malinovský

Novinky z knihovny
V minulých dnech proběhla v knihovně výstava v rámci rozsvěcení vánočního stromu s názvem „Co se do knihy nevešlo...",
která byla spojena s nově vydanou knihou „Přibice v proměnách času". Sešla se spousta fotografií, které se do knihy opravdu
nevešly a některé z nich posloužily ke konání výstavy. Ještě jednou děkuji všem, kteří staré fotky zapůjčili. Výstavu provázela
mimo jiné i dobročinná sbírka pro Nadační fond dětské onkologie Krtek při Fakultní dětské nemocnici
v Brně. Prioritou tohoto fondu je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání léčby a pomoc při
vyrovnávání se s jejími následky. Do pokladniček můžete přispět ještě do konce tohoto týdne. Jsou umístěny na obecním
úřadě, v obchodě paní Zdeňky Sovkové a v knihovně.
Nové knihy v knihovně, přijďte si vybrat: Přibice v proměnách času, Vondruška - Krev na kapradí, Kinkelová - Ve stínu
královny, Šuleř - Zločinci a kavalíři, Bauer - Arcibiskupův noční host, Ward - Sázka na vášeň, Březinová - Císařské spiknutí,
Češka - Případ podivného gombiku, Kubátová - Léto s Hubertem, Weisberger - Poslední noc v Chateau Marmont, Patterson Jedenáctá rozhodne, Roberts - Spojeni osudem, Gortner - Zpověď Kateřiny Medicejské, Collins - Plavba za všechny prachy,
Haran - Planoucí eukalypty, Černá - Perlová koruna, Vašek - Touha ve stínu smrti, Robb - Každý má motiv, Ciprová - Hříšná
královna, Walden - Posvátná přísaha, Cubeca - Písky času, Whitton - Zimní princezna, Scarsbrook - Lucrezia Borgia. Dcera
ďábla.
Pro děti: Matýsek a Majdalenka, Čtyři kouzelné pohádky o princeznách, Příběhy o prasátku Peppě a další.
Děkuji rodině Láskové, Koškové, Smolíkové a paní Konečné za zajímavé knihy, které darovali do knihovny.
Čtenářům i všem občanům přeji pokojné adventní dny, radostné Vánoce a vše dobré v novém kalendářním roce 2014.
Eva Hájková, knihovnice
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Co se děje ve škole?
Uběhlo několik týdnů a my se opět hlásíme s novými zprávami ze školy. Co se tedy v měsících září, říjnu a listopadu přihodilo?
V září se opět otevřely dveře školy a ta se naplnila dětmi. S novým školním rokem připravujeme pro děti nové akce i projektové dny. V září to byl například Dopravní den, který se konal ve spolupráci se SVČ Domáček Pohořelice na školním dvoře
a projektový den - Den pro zdraví.
Při Dopravním dnu si děti osvěžily své dopravní znalosti i dovednosti, a vyzkoušely si vše při jízdě zručnosti. Obrázek 2.
V projektovém dnu – Den pro zdraví jsme se vydali lesem do Ivaně. Cestou děti, ale i učitelé plnili různé úkoly. Při návratu
nás překvapil déšť, takže zpět jsme se vraceli autobusem, což všichni radostně přivítali. Obrázek 1.
V měsíci říjnu proběhlo školní kolo recitační soutěže. Nejlepším recitátorem pro školní rok 2013/2014 se stala žákyně 3. třídy
Barunka Oháňková.
Před podzimními prázdninami učitelé pro děti připravili projekt – Jablíčkový den. Děti se zde dozvěděly něco nového, plnily
různé úkoly z českého jazyka i matematiky, a také si vyrobily plakáty.
Nesmíme zapomenout na již tradiční akci – Dýňování. Dýňování proběhlo na školním dvoře, tentokráte ve spolupráci s místním
obecním úřadem. Tím chci poděkovat paní starostce, že pro všechny účastníky zajistila dýně na vyřezávání. Účast byla velká
a všem se jejich „výtvory“ velmi povedly. V letošním roce byla součástí Dýňování soutěž o nejchutnější dýňovou nebo cuketovou pochoutku. Do soutěže se přihlásilo pět různých pochoutek. Byly to: dýňová příloha, dýňové chutney, americký dýňový
koláč, cuketové placičky a Dýňáček se sušeným ovocem a ořechy. Všechny pochoutky byly výborné a všem chutnaly. Recepty
na dýňové a cuketové pochoutky najdete na webových stránkách školy: www.skolapribice.cz. Obrázky3 a 4. Konečné hlasování dopadlo takto:
1.místo - Dýňáček se sušeným ovocem a ořechy od paní Šopfové,
2.místo - cuketové placičky od paní Oblezarové,
3.místo - americký dýňový koláč od paní Marušákové,
4. místo - dýňové chutney od paní Hájkové,
5.místo - dýňová příloha od paní Procházkové.
Od října dochází některé seniorky na kurz práce s počítačem. Obdivujeme jejich chuť a snahu učit se něčemu novému.
V listopadu jsme se všichni společně zúčastnili lampionového průvodu broučků, abychom posvítili na cestu všem dobrým lidem,
tak jako broučci ze známé knihy. Těší nás, že přišlo tolik „broučků“. Celý průvod vyrazil ze školního dvora, prošel Přibicemi
a svou cestu ukončil na fotbalovém hřišti, kde se děti mohly podívat na pohádku Broučci podle Jana Karafiáta.
Děti naší školy stále pomáhají nemocným dětem například sbíráním vršků od PET lahví, zakoupením motanice (sdružení Chrpa)
a sešitu s dinosoury (fond Sidus).
Poslední sobotu v listopadu jsme se zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu v Přibicích, kde vystoupily děti ze základní a mateřské školy.
Současně jsme připravili pro žáky první třídy a pro předškoláky den s názvem Den na ruby, kdy se školáci na jeden den
vrátili zpět do školky a předškoláci se na jeden den stali školáky.
Děkujeme všem rodičům za účast na všech akcích školy a přejeme Vám mnoho sil a optimismu v předvánočním čase.
Kateřina Jochlíková, zástupkyně ředitelky

Naše škola pomáhá
Jako mnoho dalších škol se i ta naše rozhodla pomáhat nemocným dětem. V minulém školním roce jsme vyhlásili soutěž
ve sbírání víček od PET lahví. Zapojili se všichni žáci základní školy a každý přispěl alespoň několika víčky. Školní soutěž mezi
třídami vyhráli bývalí prvňáci. Mezi nejlepší sběrače této třídy patřili Ondra Tuček, Zdenda Venka, Nicolka Lipovská, Tom
a Pavlínka Uchytilovi. Dohromady jsme nasbírali 14 882 víček. Víčka jsme předali ve spolupráci s agility klubem Flying Paws
Sedlec pětiletým, těžce postiženým dvojčátkům a jejich rodičům. Ti si víčka odvezou do firmy na zpracování plastu a podle
navážených kilogramů dostanou peníze, za které mohou své dcery poslat na léčebný pobyt, nakoupit léky a jiné potřebné
věci. Děkujeme žákům, jejich rodičům, příbuzným a všem, kdo sbíral s námi a………..sbíráme dál. ☺ Obrázek 5.
Denisa Háková, učitelka
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Úspěchy na miss nebo na závodech? Ano, patří Přibicím!
Dne 19. října se v rotundě brněnského výstaviště konalo již šesté finále československé soutěže těla i duše Miss a Mistr Charme
2013. Vítězkou se stala Jaroslava Pokorná z Přibic. Bližší informace nám prozradila samotná Miss Charme.
Jak Tě napadlo usilovat o titul Miss Charme 2013? Jak probíhaly přípravy na finále? O Miss Charme jsem se dozvěděla
od Ing. F. Valdhanse ze společnosti Meral, který mě stále kladl na srdce, ať to zkusím. Poté jsem nad tím začala uvažovat,
rodina a přátelé mě začali podporovat. A tak jsem se seznámila s ředitelkou soutěže paní Mgr. Janou Couralovou a podala
jsem - na základě rozhovoru s ní - přihlášku, původně jako náhradnice. Přípravy na Miss Charme trvaly pár měsíců - nejdříve
několik kol castingů, kterými jsem zdárně prošla, stále jako náhradnice, jelikož jsem v té době nevěděla, jestli v den soutěže
budu přítomna v ČR. Měsíc před soutěží jsem se dozvěděla, že jsem již finalistkou a ne náhradnicí a začala jsem se připravovat hlavně na volnou disciplínu, se kterou mi pomohli dva kamarádi. Petr Mlčák mi pomohl s tancem a Miroslav Matějka mě
naučil a předal mi, alespoň za tak krátkou dobu, pár zkušeností ze hry na bicí.
Vyhrála jsi pohádkový zájezd na Maledivy a do Paříže, věděla jsi, jak zajímavé ceny vítězku čekají? S kým pojedeš?
Při vyhlašování jsme se postupně dozvídali, co vše jsme vyhráli, a měla jsem ohromnou radost! Na Maledivách ani v Paříži
jsem ještě nebyla a hrozně se těžím, až poznám tyto další dvě nádherný a romantický místa. Na Maledivy si s sebou vezmu
svého přítele.
Plánuješ v budoucnu pokračovat v módní branži? Do budoucna bych ráda pokračovala v této branži modelingu a hlavně
fotomodelingu, který mě baví. Uvidíme, co se mi připlete do životní cesty, a kterou cestou se vydám. Pokud se namane nějaká
příležitost a nabídka, určitě o tom budu uvažovat! Za tuhle zkušenost jsem moc ráda, posunulo mě to zase o kousek dál
a poznala jsem nové a fajn tváře. Hlavně děkuji za trpělivost všem mým blízkým (rodině, příteli a kamarádům) a těm, kteří mi
pomohli a podporovali mě! Obrázky 9 a 10.
Několik dní v roce hostí i místní trať autokrosové nadšence. Jedním ze závodníků autokrosu, ale i závodů do vrchu, je
také Radek Vlašaný, který má přechodné bydliště právě v Přibicích. Letošní sezóna pro něj byla velmi úspěšná. Může se totiž pochlubit titulem Mistra divize E1-1400 roku 2013 v závodech do vrchu. O tento titul bojoval celou sezónu a na první příčku tabulky se dostal v závodech na Mohyle Míru.
Co Tě přivedlo k závodění? Proč zrovna autokros a závody do vrchu? K závodění mě přivedl jeden známý, který si u nás
v servisu nechal postavit závodní auto pro syna. Tyto typy závodů jsem si vybral, protože jsem si myslel, že nestojí moc peněz. V tom jsem se ale spletl.
Co závodění obnáší? Zabere hodně času a vyžaduje hodně finančních prostředků. Naštěstí mě v tom podporuje moje přítelkyně, která i s naší dcerou jezdí všude se mnou.
Kdo se stará o Tvoje vozy? Jaké vlastně máš? Co plánuješ v příštím roce? O svoje vozy se starám sám ve svém servise.
Na závodech mi ale pomáhá můj mechanik. Touto cestou bych mu rád poděkoval, protože to dělá zadarmo. Baví ho to.
Vlastním Ford Ka a Škoda Favorit Pick-up, se kterým jsem měl letos úspěch. Štěstí s ním zkusím i na mezinárodním závodě
5. 1. 2014 v Žarnovicích na Slovensku. V nové sezóně nic extra nechystáme. Chceme dodělat nový vůz Ford Fiesta a zúčastnit
se republikových i mezinárodních závodů. Obrázky 11 a 12.
Děkuji za rozhovory a přeji Vám do budoucna hodně úspěchů! Ivana Malinovská

Moje rodná dědina
Dívám se, dívám na tu našu dědinku, z jedné strany vinohrad a z druhé strany louka, tak akorát, proto jméno naší vesnice
náleží malebné Přibice. Rozlohu má, jak se patří samý kopeček, a přesto je tu spokojenost, jak místních, tak cizích lidiček. Kdo
se tady narodil a prožil dětství svoje a mládí, může být rád a taky jeho kamarád. Přítel bude sám nadšený pro vesnici
z blízké strany, kde prožívá senior své nejkrásnější vztahy. Škola, školka, fara, kostel, nám je tu dobře, protože má každý
svoji postel. Když je posečená tráva, pěkně voní a každý občan je na vesničku hrdý. Vesničku svou rodnou a krásné vzpomínky, které s námi prožívaly naše maminky. Každá generace ví své, opakuje se dokola a přitom se popíjí vínečko a zpívá písničky zvesela. V létě, když si vánek s teplem pohrává, zlaté obilí už dozrává. Dospělí, děti, brodí se v řece, vždyť protéká
naší vesnicí Jihlavka, které je osvěžující přece. Sportu holdujeme tak, jak náleží, a na každém záleží, aby byl první na místě
a předvedl své kumšty a vtipy co nejdříve. Bez kultury se neobejdem a každý ukáže, co umí a co je v něm. Dá se všechno
dohromady a už se tančí, zpívá, hoduje a přitom se vínko boduje. Máme ženu starostku a taky nás vede k vesnickému pořádku. Budeme se za vesničku naši rodnou obracet stále kladným přístupem a ve prospěch všech lidiček, co je na zahrádce růžiček. Starat se o Přibice, jestli bydlí někdo v dolině nebo rovině anebo na kopci, je to pořád náš domov a není na konci. Přibice, to je moje rozkvetlá dědinečka, jako pěkně upravená zahrádečka.
Alžběta Kupková
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Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům JMK
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí Jihomoravský kraj (JMK)
svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme
se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
Co kariérní poradenství je a komu je určeno? Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten
ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme
a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu.
V takovém případě je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši
školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl...
Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené, přes
řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout, může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat
nejrůznější pracovní otázky – když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že
potřebují jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.
Jak kariérní poradenství probíhá? Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient
snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.
Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání? Databázi volných pracovních míst u nás
v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým
člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně
posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.
Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít? Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou
zcela zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí
v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma):
- Kariérní poradenství
- Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
- Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Kontakt: Pražská 38b, Brno-Bosonohy, www.vzdelavanivsem.cz, Telefon: 547 215 588, Email: info@vzdelavanivsem.cz
Adriana Hollandová

Prapory spolků a školy
V dřívějších dobách se lidé rádi sdružovali do spolků. Členové organizovali slavnostní průvody obcí, v jejichž čele nesli svůj
prapor. Tento článek je o čtyřech praporech, o kterých vím.
Veteránský spolek si svůj prapor pořídil hned po svém založení. Na jedné straně praporu byl znak Rakouska-Uherska,
na druhé Sv. Cyril a Metoděj. Kmotrou praporu byla manželka ředitele cukrovaru v Pohořelicích, paní Urbánková. Existuje
několik fotografií, kde je vidět. Prapor sboru dobrovolných hasičů byl vysvěcen v roce 1902. Slavnosti se zúčastnilo několik
jednotek hasičů z okolí. Dnes je prapor nezvěstný, ve sklepě obecního úřadu je jen žerď se stuhami. Dne 1. ledna 1930 byl
vysvěcen školní prapor, který zhotovil T. Hudáň z Brna, s obrazy Anděla Strážného a sv. Václava. Prapor stál 2366 tehdejších korun. Matkou praporu se stala Josefa Karpíškova a kmotrou Julie Procházková, obě jej ozdobily stuhami a dohromady
věnovaly 900 korun na jeho pořízení. Kde se prapor dnes nachází - a jestli existuje - se neví. Dne 30. dubna 1920 se konala
slavnost svěcení praporu Sdružení venkovské Omladiny, který byl pořízen nákladem 3000 tehdejších korun, převážně
z osobního daru starosty obce Jana Macka. K této události se na návsi konala polní mše. Prapor byl uchováván v kostele,
odkud ho v noci z 3. na 4. září roku 1923 ukradli. Pachatelé vnikli do kostela po žebříku oknem vedle kazatelny. Po několika
dnech byla v trati Tábory nalezena žerď a prapor nejspíš skončil v řece. Nalezená žerď byla opatřena černou stuhou a postavena na čestném místě v kostele. Kdo prapor ukradl a zničil, se nepodařilo zjistit. Poté se Omladina rozhodla zhotovit nový
prapor. K jeho vysvěcení došlo dne 14. září roku 1924. Zhotovil jej Werner z Brna. Složili se na něj místní katolické rodiny.
Slavnosti s polní mší se zúčastnili početné delegace Omladiny z celého okolí. Slavnostním kazatelem byl Thdr. Cigánek, který
byl na gymnáziu v Novém Městě nad Váhom. Pro přítomné duchovenstvo vystrojil oběd starosta Jan Macek, jehož syn byl
jednatelem přibického sdružení Omladiny. Na závěr slavnosti se konalo veřejné cvičení orelských jednot. Tento prapor byl
letos vystaven u Apoštolky při slavnosti Božího těla a na Děkanátní pouti.
František Veleba ml.
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Babské hody No. 2 - poohlédnutí...
A tak jsme se teda sešly... Bylo nás celkem 16 „bab" a vrhly jsme se na hodové přípravy - růže, fáborky, nácvik Moravské
besedy, namyslet půlnoční taneček a tím naše starosti nekončily... Scházely jsme se v bývalém kinosále, kde jsme nacvičovaly
„tanečky" a plánovaly a plánovaly. Letos jsme opět jako kapelu zvolily DH Pivoňku. Kroje jsme měly půjčené z Velkých Němčic. Obrázek 7.
A nastal den D... Sešly jsme se na place, kde jsme zkusily Moravskou besedu s kapelou a ve 14 hodin jsme vyrazily zvát spoluobčany na večerní zábavu. Zvaní po vesnici bylo veselé a letos zpestřené o dva kočárky, kde jsme měly ukryté „zásoby"
pro sebe i pro muzikanty. Po zvaní jsme se rozešly domů - načerpat síly na večer... Kolem 19.30 se všechny stárky začaly
scházet u hlavní stárky - zatancovaly jsme si a vyrazily průvodem na plac. Nervozita mírně stoupla - Moravská beseda tentokrát už „na ostro“ a před publikem... Po odtancování začala volná zábava a chlapci z Pivoňky nám hráli až do tří hodin.
Tímto bych chtěla poděkovat všem stárkám, sklepníkům a obsluhujícím ve stánku za výbornou spolupráci při letošních hodech.
Další velký dík patří sponzorům, díky kterým byla opravdu bohatá tombola a v neposlední řadě velký dík patří i paní starostce za laskavost, ochotu a vstřícnost. Zkrátka děkuji všem, kteří nám s hodama pomáhali. Milí spoluobčané, pokud jste se
hodů zúčastnili, doufám, že jste si je užili jako my... Ještě jednou velký, opravdu velký dík všem a co říci závěrem? Babské
hody do třetice?
Libuše Matějková

Pořad bohoslužeb ve vánočním čase
Den

Čas

22. 12. 2013 – 4. neděle adventní 8.15 h

Den

Čas

31. 12. 2013 – Sv. Silvestra

16.00 h

24. 12. 2013 – Štědrý den

20.00 h v Přibicích, 16.00 h v Pohořelicích
1. 1. 2014 – Nový rok
pro děti, 24.00 h v Pohořelicích

25. 12. 2013 – Hod Boží vánoční

8.15 h

5. 1. 2014 – Zjevení Páně - žehnání
8.15 h
vody, soli, křídy, kadidla a zlata

26. 12. 2013 – Sv. Štěpána

8.15 h

12. 1. 2014 – Svátek Křtu Páně

29. 12. 2013 – Svátek Sv. Rodiny

8.15 h

8.15 h

8.15 h

Konec doby vánoční

Společenská rubrika za období 16. 8. - 15. 11. 2013
Životní jubilea
Jméno
Hamerníková Ludmila
Kušl Viktor
Major Rudolf
Vybíral Josef
Brychta Jan
Vintrlíková Františka
Šopfová Jarmila
Schimmerlová Jarmila
Prokešová Růžena

Navždy nás opustili
Věk
75
80
80
75
75
93
91
85
70

Jméno
Rechová Eliška
Urbánková Jarmila
Frýz Zdeněk

Věk
74
59
73

Narodili se
Jelínek Tomáš
Prokeš Adam
Prokešová Adéla
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Máčené marcipánové věnečky
Potřebujeme: 200 g mandlového marcipánu, 2 žloutky, špetka jemně strouhané citrónové kůry, na špičku nože mleté skořice,
20 g moučkového cukru, 50 g hladké mouky; na potření: moučkový cukr; na ozdobení: čokoládová poleva, strouhaný kokos
nebo vlašské ořechy.
Postup: Vše smícháme na vále, z těsta vytvarujeme po krátkém odpočinku v chladu slabší „nudli“, kterou rozdělíte na stejně
velké úseky. Z každého kousku stočte malý věneček. Kousky rozložte na plech s papírem na pečení a pečte je velice opatrně.
Zespodu se často připalují. Ještě horké potřete hned po upečení vodou s trochou rozpuštěného cukru. Celé věnečky nakonec
smočte v rozehřáté čokoládové polevě a poté ve strouhaném kokosu nebo v ořechové moučce.
Za recept děkujeme Evě Jadlovcové
Protože jsem měla v ledničce marcipán a velkou chuť na něco sladkého, rozhodla jsem se tento recept ihned vyzkoušet. Příprava trvala asi 15 minut. Věnečky jsem pekla taky necelou čtvrthodinu v rozehřáté troubě „horkovzduchem“ asi na 150
stupňů. Není třeba je nechávat odležet a jsou chutné i bez polevy. Příprava zaujme i děti a výsledek ještě více. Obrázek 13.
Ivana Malinovská

Informace pro občany
V sobotu 7. 12. 2013 v 17 hodin zavítá do našeho kostela Mikuláš s nadílkou a krátkou pohádku s názvem Mikuláš a loupežníci. Zveme všechny, zvláště děti.
Od 30. 11. 2013 je v prodeji kniha „Přibice v proměnách času“. Zakoupit ji můžete na obecním úřadě nebo v Místní knihovně. Cena je 295 Kč. Obrázek 14.
Ordinační doba vranovických lékařů o Vánocích
MUDr. Petr Bartl oznamuje pacientům, že v době vánoční bude ordinovat standardně dle ordinačních hodin. Jedinou výjimkou
bude úterý, 31. 12. 2013, kdy jej zastoupí MUDr. Macků v Popicích.
MUDr. Ludmila Bartlová oznamuje, že 23. 12. a 30. 12. 2013 bude ordinovat od 7:00 do 12:00 hod. (pouze nemocní).
Dne 31. 12. 2013 bude její ordinace uzavřena, zastupuje MUDr. Nentvich.
Další zprávy z obecního úřadu
Dne 20. 10. 2013 proběhlo vítání občánků, na kterém vystoupily děti z místní školy a školky. Obrázek 6.
Žádáme občany, aby nevhazovali do toalet nerozpustné materiály, především vlhčené ubrousky. Ubrousky se namotávají
do motoru a způsobují poruchy čistírny odpadních vod.
Na začátku topné sezóny opět upozorňujeme, že žhavý popel nepatří do kontejnerů na směsný komunální odpad. Občané,
kteří budou popel do kontejnerů sypat, se budou finančně podílet na úhradě zničených kontejnerů.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad (matrace, televize, atd.) nepatří k popelnicím. Tento odpad již nebude našimi pracovníky odstraňován. Tyto sběry odpadu opět proběhnou na jaře.
Blíží se zima, a proto připomínáme, že při odklízení sněhu se řídíme „Plánem zimní údržby“, který najdete na ww.pribice.cz
v sekci informace. Tam najdete, kde odklízení sněhu začíná a čím se postupně pokračuje. Zároveň žádáme, aby v době odklízení sněhu neparkovala auta před hlavním vchodem školy, znemožňuje nám to odklízení.

Slovo z redakce
Milí čtenáři, děkujeme za Vaši přízeň a nové náměty. Rádi bychom ve zpravodaji zaznamenali všechny důležité události
a úspěchy týkající se Přibic a místních občanů, ale není to v našich silách. Budeme vděčni za Vaše podněty, a to na email
zpravodaj@pribice.cz nebo osobně na obecním úřadě. Děkujeme.
Dovolte, abychom Vám popřáli klidné prožití vánočních svátků a v novém roce jen to dobré!
Vaše redakční rada
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Charitativní akce Dárky pro děti do krabice od bot
Do 12. 12. 2013 můžete podpořit charitativní akci s názvem Dárky pro děti do krabice od bot. Pomůžete tak 55 dětem
z Azylového domu sv. Markéty v Brně, jejichž maminky se ocitly ve velmi tíživé životní situaci. Udělejme společně letošní Vánoce těmto dětem krásnější! Postup: Klasickou krabici od bot včetně víka polepte dárkovým papírem a naplňte dárečky pro
děti (ne velkou krabici od kozaček). Vítány jsou: hygienické potřeby, zubní pasty a kartáčky, mýdla, sprchové gely, kosmetika, šampony, školní potřeby pro starší děti, sladkosti, cereálie a instantní kaše (vše v originálním obale), kojenecké potřeby
pro malé děti, panenky, autíčka, hračky, vše dle vlastního uvážení (ne použité oděvy). Dárek označte etiketou, pro koho je
krabice určená. Buď pro chlapce, nebo holčičku ve věkové kategorii: 0-2 roky, 2-4 let, 5-9 let, 10-12 let,13-15 let nebo
15-18 let. Takto zabalený a označený dárek prosím odevzdejte do 12. 12. 2013 na jedno ze sběrných míst: Hana Procházková, Přibice 158; OÚ Přibice, MěÚ Pohořelice, Radnice Pohořelice, OÚ Ivaň. Dárky můžete poslat i přímo do Domova
sv. Markéty. Adresa: Domov sv. Markéty, Staňkova 47,612 00 Brno. Pro bližší informace kontaktujte Hanu Procházkovou,
774 024 211, Přibice. Tuto akci najdete i na facebooku. Děkujeme za pomoc.

Vlasta Redl a přátelé v Přibicích
Ve čtvrtek 12. prosince 2013 ve 20:00 hodin v sále Obecního
hostince - se v rámci zimního turné uskuteční koncert Vlasty Redla
a jeho přátel.
Vlasta Redl se tentokráte neozbrojil svou excelentní kapelou, ale
postaví se do role hostitele a přiváží svým fanouškům program
plný hudebních překvapení, emotivních zvratů a humoru. Hudebními
přáteli, s nimiž Vlasta již delší dobu koncertuje, jsou osobitý písničkář Monty a Arnošt Frauenberg, kterého mnozí znají hlavně jako
„stand-up“ baviče z pořadu Na Stojáka. Na posluchače tak čeká
komorní vystoupení plné jemných písní a zároveň pořádná dávka
humoru.
Předprodej:
Vstupné:

Obecní úřad Přibice
150,- Kč v předprodeji, 180,- Kč na místě
Koncert není vhodný pro děti do 12ti let.

Pozvánka na Žehnání vín
ZO ČZS pořádá dne 27. prosince 2013 v sále obecního hostince již. 13. ročník Žehnání vín.
Program bude zahájen v 18 hodin. Od 20 hodin bude hrát cimbálová muzika CM Eliška.
Vstupné je 150 Kč. Za každou dodanou 0,7 l vína bude ze vstupného odečteno 25 Kč.
Těšíme se na Vás.

Tříkrálová sbírka 2014
V naší obci vyrazí koledníci do ulic již v sobotu 4. ledna 2014. Výtěžek sbírky bude použit na tyto účely:
- Charitní ošetřovatelská služba - zabezpečuje péči lidem v jejich domácím prostředí
- Charitní pečovatelská služba - poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům pomoc druhé osoby
- Domov sv. Agáty pro matky s dětmi - pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům
- Farní charity - dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
- Humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás i v zahraničí.
Charita děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček. Děkuje zároveň i koledníkům, kteří věnují
svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Rádi mezi sebe přijmeme další koledníky z řad dětí a také jejich rodičů, a to jako vedoucí skupinek. Sbírku v naší obci koordinuje Eva Hájková, která Vám poskytne veškeré informace týkající se Tříkrálové sbírky 2014.
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Termíny z 5. čísla zpravodaje
Termín
7. 12. 2013
do 12. 12. 2013
12. 12. 2013
27. 12. 2013

Akce
Mikuláš v kostele
Dárky pro děti do krabice od bot
Vlasta Redl a přátelé
Žehnání vín

4. 1. 2014

Tříkrálová sbírka

Obrázek 9: Miss Charme 2013

Obrázek 10: Jaruška Pokorná při volné disciplíně - tanci

Obrázek 11: Radek Vlašaný na stupních vítězů
Obrázek 12: Závody na Mohyle Míru

Obrázek 13: Máčené marcipánové věnečky

Obrázek 14: Knihy o Přibicích

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. 8. - 15. 11. 2013. Uzávěrka příštího čísla je
15. 2. 2013. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo v Přibicích 4. 12. 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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