PŘIBICKÝ ZPRAVODAJ
ČÍSLO 6 – JARO 2014 – NEPRODEJNÉ

Ještě nebyla zima a už vítáme jaro
V okolí Přibic v letošní zimně stejně jako na většině území České republiky byla teplota vzduchu výrazně nad
dlouhodobým průměrem. Ve sledovaném období 15.11.2013 – 15.2.2014 byla průměrná teplota vzduchu
2,7 °C, což je téměř o 3 °C vyšší teplota, než je dlouhodobý průměr. V Přibicích byla nejnižší teplota naměřena
26.1.2014, a to -9 °C, nejteplejší den pak byl 19.1.2014, kdy bylo naměřeno 10 °C.
Co se týče úhrnů srážek, tak je letošní zima značně podprůměrná. V Jihomoravském kraji srážkové úhrny dosahovaly cca 55 % dlouhodobého srážkového normálu. Celkově se tedy letošní zima dá zhodnotit jako suchá
a teplá s minimem sněhových srážek.
Lze očekávat, že současný trend počasí bude probíhat až do jara.
Tomáš Kříž, vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.

Obrázek č. 1: Nové auto na bioodpad

Obrázek č. 4: Tříkrálová sbírka 2014

Obrázek č. 6: Zen-Zenovo dobrodružství

Obrázek č. 8: Děti v knihovně

Obrázek č. 2: Bezdrátový hlásič

Obrázek č. 3 „Krabice od bot“

Obrázek č. 5: Škola v plavání

Obrázek č. 7: Výlet
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Slovo z radnice
Vážení občané,
máme nový rok 2014, máme i novou vládu a doufám, že nás i v době vysoké nezaměstnanosti čekají nové příležitosti, mnoho
pozitivních, zajímavých či překvapujících událostí. Je nutno si ale říci, že pokud chceme změnu, musíme o ni usilovat jen my
sami a nespoléhat na jiné. Je tedy na každém z nás, co se svými šancemi tohoto roku učiníme a jak je využijeme.
Ráda bych poděkovala vedení školy a hlavně paní učitelce Denise Hákové, která využila šanci vytvořit nezapomenutelný
zážitek pro své prvňáčky a jejich rodiče. Dopřála jim možnost si tento okamžik velmi dobře zapamatovat v podobě slavnostního předání prvního vysvědčení na obecním úřadě.
Nám se daří plnit to, oč jsme usilovali a o čem jsme Vás postupně informovali. V měsíci únoru byly v obci namontovány nové
bezdrátové hlásiče a probíhá zkušební provoz, během něhož budou odstraněny Vaše případné připomínky. V tomto měsíci
jsem s panem Stankovičem, který zajišťoval technickou stránku tohoto projektu, převzala kontejnery a auto Bonetti, které bude odvážet nashromážděný bioodpad. Do této doby byl pro některé občany problém, kam umístit, kam odklidit listí, trávu,
větve. Nyní je situace vyřešena. Na pěti místech bude přistaven hnědý kontejner, kam mohou občané přinášet tento odpad.
Po jeho naplnění bude kontejner na náklady obce vyvážen. Místa kde budou kontejnery přistaveny: u Jamy, u garáží u lokálky, ve Sliníku, na ulici hlavní a u nových garáží před vojenskými bytovkami. Chybí nám poslední krok v celé koncepci řešení
bioodpadů, a to získat pro občany kompostéry a pro obec štěpkovač. Tato záležitost je řešena ve spolupráci s obcí Ivaň.
Obrázky č. 1 a 2.
Co plánujeme v tomto roce?
• Rádi bychom započali s rekonstrukcí ČOV. Než začne její přestavba, musí proběhnout výběrové řízení na zhotovitele
a výběrové řízení na peněžní ústav, který nám poskytne nejvhodnější podmínky na úvěr. Na přestavbu máme přiznanou dotaci, ale jak víte, musíme i sami částečně dofinancovat tuto stavbu z našich zdrojů.
• Dále bychom rádi pokračovali v rekonstrukci silnice (která je ve velmi špatném stavu) a chodníků před obecním úřadem.
• Chceme nechat vybudovat bezpečné dětské hřiště. Na obě akce (silnice, hřiště) jsou nutná výběrová řízení.
• V termínu květen – září by měla být vybudována naše část cyklostezky Přibice 1. Ta bude navazovat na vranovickou
cyklostezku, která povede od hřbitova podél silnice ke křížku, od křížku po hranici obou katastrů (středem pole, kde
byla v minulosti cesta), a pak se zatočí doprava podél vinohradů a zahrad a ve vesnici se napojí na místí komunikaci
u domu rodiny Bukovských.
• Nadále budou v naší obci pokračovat komplexní pozemkové úpravy.
• Chceme zažádat o zateplení obecního hostince. Pokud by byla naše žádost akceptována a přiznána dotace na tuto
stavbu, opět můžeme ušetřit peníze z obecního rozpočtu.
• Dále budeme pracovat na mnoha drobných stavbách, které jsou pro obec a její občany důležité.
Doufám, že během roku se budeme moci potkávat na různých kulturních akcích. Zatím nemám informaci, kdo bude organizátorem letošních tradičních hodů, ale zajisté se tohoto nesnadného úkolu zhostí zodpovědně, tak jako všichni jejich předchůdci.
Již nyní se těším.
Marie Bednářová, starostka obce

Přehled usnesení z 22., 23. a 24. zastupitelstva obce Přibice
259/22/2013 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. 9/2013.
260/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje odměnu ve výši 5 000 Kč za zpracování podkladů pro publikaci „Přibice v proměnách času“ pro paní Ivanu Malinovskou 5 000,-, Evu Hájkovou 5 000,-a Františka Velebu 5 000,-.
261/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice dává starostce obce v souladu s §99 odst.2) a § 102 odst.2) písm.a)
zk.128/2000Sb. o obcích v platném znění pravomoc provést rozpočtové opatření za prosinec 2013 v souvislosti s ukončením
hospodaření roku 2013. Toto rozpočtové opatření bude dáno zastupitelstvu na vědomí na nejbližším zasedání v roce 2014.
262/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje v souladu s §13 zk.č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
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v platném znění rozpočtové provizorium. Měsíční výdaje roku 2014 nepřekročí 1/12 měsíčních výdajů dle upraveného rozpočtu roku 2013. Závazným ukazatelem je paragraf.
263/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 3 zk.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný rozpočtový výhled na rok 2014 – 2016.
264/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Dodatek č 1. ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu, uzavřenou 10.3.2004 s VaK Břeclav,a.s..
265/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o dílo č.151/2013 s paní Ing. Markétou Hoškovou, zajišťující
kompletní zpracování projektu „Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice“.
266/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 zk. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, směrnice č. S/S/2014/007 Směrnice o oběhu účetních dokladů obce Přibice, směrnici č. S/S/2014/008
Směrnice o vedení účetnictví.
267/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dar pozemků p.č. 480/7, 480/17, 480/23, 480/48, 480/83,
480/112, 480/113, 480/114, 480/115, 480/116, 480/117, vše v k.ú. Ivaň (okres Brno – venkov) Obci Ivaň (okres Brno –
venkov).
268/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodej pozemku dle GP číslo 630-215/2013 zhotovený Ing. Čestmírem
Ryšavým, p.č. 1530/19 o výměře 446 m2 za cenu 20,- Kč za 1 m2 panu Davidu Strouhalovi, bytem Přibice 83.
269/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu č. HO-014130006286/001 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu k pozemku p.č. 1661/1 v k.ú. Přibice.
270/22/2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Přibice provedeného za
období leden až září roku 2013. Odstranitelné chyby budou účetní odstraněny do 31.12.2013. K chybám, které nelze odstranit, přijme starostka obce systémové opatření. Zastupitelé obce doporučují do budoucna pracovníkům úřadu pečlivě a
důsledně kontrolovat dokumenty ke zveřejnění a využívat metodické pomoci JMK. Zastupitelstvo obce doporučuje KV a FV
zabývat se důsledněji než dosud finančním hospodařením s cílem předejít podobným nedostatkům.
271/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje příspěvek, na provozní náklady, pro TJ Přibice ve výši 100 000Kč
z rozpočtu obce na rok 2014.
272/22/2013 ZO Přibice schvaluje příspěvek ŘK farnosti Přibice 100 000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2014.
273/22/2013 ZO Přibice bylo seznámeno s peticí „Občané proti hazardu“, která byla dodána 25.11.2013 na Obecní
úřad Přibice. ZO souhlasí s vyhotovením obecně závazné vyhlášky, která bude řešit tuto situaci. ZO pověřuje Jana Čábelku,
aby vytvořil výše uvedenou vyhlášku do konce června 2014.
274/22/2013 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prominutí smluvní pokuty dle Smlouvy o odvádění a čištění odpadních
vod, bodu IX. odst. 3 nebo úrok z prodlení pro odběratele bez uzavřené smlouvy dle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. §2,
pro platby stočného splatné do 31.12.2013.
279/23/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu č. 12127711 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
280/23/2014 Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí s tím, aby z rozpočtu školy pro rok 2014, byla použita částka 200 000,Kč na dokrytí mzdových nákladů.
283/24/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu, uzavřenou 10.3.2004 s Vak Břeclav, a.s.
284/24/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 zk. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, dodatek č. 1 Směrnice finanční kontrola, interní audit, kontrolní činnost a řešení stížností č.
S/S/2011/002.
285/24/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 zk. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, směrnice č. S/S/2014/009 Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek.
286/24/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 zk. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, dodatek č.1ke Směrnici o cestovních náhradách č. S/S/2013/006 .
287/24/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje 2. změnu Směrnice o Veřejných zakázkách S/S/2012/004.
288/24/2014 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí provedení rozpočtového opatření č.10/2013 ze dne
31.12.2013, v souladu s ustanovením § 16 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
289/24/2014 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 2014. Závazným ukazatelem rozpočtu pro
rok 2014 je paragraf rozpočtové skladby.
290/24/2014 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 2015 – 2016.
291/24/2014 ZO souhlasí s vyhotovením materiálů (PD a energetický audit), které jsou nezbytné k vypracování žádosti o
dotaci na zateplení budovy obecního hostince a schvalují Smlouvu o dílo č. 2/2014, komplexní návrh opatření pro zateplení
budovy a Příkazní smlouvu č. SML-Z-ZP-14-10, která bude podepsána až po kontrole našim právníkem a jen v případě podání žádosti o dotaci.
292/24/2014 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014130006942/001 s E.ON
Distribuce, a.s..
293/24/2014 Zastupitelstvo obce Přibice ustupuje od záměru převzít ve veřejném zájmu dům č.p. 53 a pozemky p.č. st. 3,
st. 224/1, st. 224/2 a 1540 a dále budovy stojící na parcele 224/1 v k.ú. Přibice.
Na každém zastupitelstvu se první dvě usnesení týkají volby zapisovatele a ověřovatelů, tato usnesení vynecháváme.
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Naše škola v novém roce
Rok 2014 začal pro naše školáky workshopem Zen-zenova dobrodružství. Hravou formou se setkali s rasizmem a vyzkoušeli
si, jaké je to být jiný. 28. ledna ve škole proběhl zápis do 1. třídy. Zúčastnilo se 17 dětí. Každý z učitelů během čtvrt hodiny
s dětmi zkusil trošku malovat, trošku kreslit, rozeznávat geometrické tvary a vyprávět známou pohádku. Každý si odnesl památeční list a malý dárek, který vyrobili žáci 4. a 5. třídy. Dva dny poté byl pro všechny školáky významný den – rozdávalo
se pololetní vysvědčení. Ale kdo se těšil nejvíce? Naši prvňáčci. Aby si své první vysvědčení pamatovali oni i jejich rodiče,
proběhlo vysvědčení na obecním úřadě. Žáčci si připravili krátký program – zpívalo se, tančilo a četlo. Před jarními prázdninami zakončili plavecký kurz žáci druhé a třetí třídy a poslední hodinu dostali své mokré vysvědčení s moc pěknými výsledky.
Obrázky č. 5, 6, 7.
Také v březnu máme co dělat… Hned první březnovou neděli se naše tělocvična proměnila v karnevalový ráj. Děti z MŠ i ZŠ
přišly v převlecích, soutěžily, tančily s hudbou, kterou nám obstaral pan Motyčák. S hudbou budeme pokračovat i dál,
a to projektovým dnem Rok české hudby. Pan učitel Farkaš si připraví výchovný koncert, kde žáci poznají naše slavné hudební skladatele. A kultura pokračuje. Je březen – měsíc knihy, proto se vypravíme na návštěvu do knihovny a budeme se těšit na
zajímavý program. A abychom pořád neseděli ve škole a udělali něco pro své zdraví, vydáme se jako každoročně na malý
pěší výlet do Ivaně.
V dubnu nás čeká Čarodějnický den, jarní tvoření s rodiči a Dopravní den ve spolupráci s ,,Domáčkem“ Pohořelice. V květnu
proběhne druhý ročník sportovního dne. Na hřišti si žáci změří své síly v různých disciplínách jako je skok do dálky, běh na
šedesát metrů, hod míčkem a jiné. Jsme zvědaví, kdo bude letos nejlepším sportovcem školy. Bude to opět Zdeněk Venka?
Necháme se překvapit. Jako tradičně budeme slavit s maminkami jejich svátek ve škole i školce a v tomto měsíci nesmíme
zapomenout na zápis dětí do mateřské školy. A blíží se nám červen a s ním spojené školní výlety. Kam letos pojedeme? Ještě
přemýšlíme a uvítáme i Vaše návrhy. Ke konci měsíce se rozloučíme s předškoláky a žáky páté třídy a hurá na prázdniny.
Denisa Háková, učitelka

Přibice se připojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelé obce Přibice se dohodli, že se dne 10.3.2014 připojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet" a před obecní
úřad bude v tento den vyvěšena Tibetská vlajka. Symbolicky se tak naše obec postaví proti porušování základních lidských
práv, psychickému i fyzickému útlaku v Tibetu.
V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva včetně systematického potlačování svobody slova, politického
a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím
jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali
menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra
negramotnosti Tibeťanů starších 15 let více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků
a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.
V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok
později vtrhla do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14.
dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti
několik let trvajícím represím a čínské politice znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. března 2014 si připomeneme 55. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně 80 000 Tibeťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech 1987-89
bylo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce
1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní
protesty proti porušování lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou
policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od února do května každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Za poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo přes 120
Tibeťanů.
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce
kampaň v ČR podpořilo 467 obcí, měst, městských částí nebo krajů.
Z dopisu Mgr. Lukáše Eršila, koordinátora akce, spolek Lungta
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Novinky z knihovny
Statistika z knihovny
V minulém roce bylo v Místní knihovně registrováno celkem 103 čtenářů, z toho 46 dětí do 15 let. Půjčeno bylo celkem 1998
knih, z toho 636 knih beletrie pro dospělé, 680 knih naučné literatury pro dospělé. Děti si vypůjčily 344 knih beletrie a 322
knih naučných. Z regionální knihovny z Břeclavi bylo loni zapůjčeno 389 knih všech žánrů.
Stav knihovního fondu k 1. lednu 2014 je 5072 knih. Vyřazeno bylo loni 571 starých poškozených knih a knižní fond byl
rozšířen o 402 nových knih z prostředků obce a z darů občanů, za což jim velmi děkuji. Roční registrační poplatky zůstávají
beze změny, t.j. dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč a děti 10 Kč.
Předškoláci v knihovně
Na konci ledna navštívily knihovnu předškolní a starší děti z mateřské školy. Společně jsme besedovali na téma „Polámal se
mraveneček" a o dalších knihách Ondřeje Sekory. Budoucí prvňáčci dostali mravenečkovou záložku do knihy a knihovnu vyzdobili velkým plakátem mraveniště a dalšími obrázky. Obrázek č. 8.
Nové knihy
Děti
D. Mrázková: Co by se stalo kdyby, J. Wilsonová: Nejdelší velrybí píseň, J. Wilsonová: Čtyři děti a skřítek, E. Blytonová:
Amélie zase zlobí.
Komiksy
Hobit, Čtyřlístek ve filmu, Alenka v říši divů
Mládež
L. Lanczová: Š jako Šarlota, Dvakrát dospělá.
Beletrie pro dospělé
D. Brown: Inferno, B. Erskinová: Řeka osudu, Z. Svěrák: Po strništi bos, M. Krupa: Mělké hroby sibiřské, N. P. Young: Křižovatky, I. Lorenzová: Dcery hříchu, F. S. Freed: Padesát odstínů svobody, T. Keleová-Vasilková: Květiny pro Lauru, Rozbité štěstí,
Srdce v temnotách, I. Ondriová: Nevinné šílenství, H. M. Kornerová: Kočár do neznáma, J. Fieldingová: Nic mi neprozrazuj, S.
Day: Obnažená, Holder Nancy: Vlčí pramen 2, P. Gregory: Vévodkyně lucemburská, D. Steelová: Zrada, K. Dubská: Člověk
Gabriel, K. Tučková: Žitkovské bohyně, H. Hindráková: Karibu Keňa, C. Moranová: Jak být ženou, Moliére: Lakomec a válečné romány, L. Keller: Krvavý kotel a H. Nosák: Zabiják mráz.
Naučná literatura a autobiografie
R. Křesťan: Co mají skotové pod sukní, L. Špaček: Deset let s Václavem Havlem, K. Hjon-hi: Slzy mé duše, L. Janáčková: Muži
chtějí potvory.
Andersenova noc
Andersenova noc bude letos v pátek 4. dubna. Bližší informace budou zveřejněny koncem března na webových stránkách
obce, knihovny a školy.
Eva Hájková, knihovnice

Velikonoce
Velikonoce jsou pro věřícího člověka svátky našeho vykoupení a spásy. Umučení, smrt a slavné vzkříšení Pána Ježíše je vrcholem těchto svátků. K tomuto vrcholu ale vede jedna jediná cesta, kterou jde Ježíš. Je to celý jeho život. Od narození v Betlémě
až na vrchol Kalvárie a třetí den - prázdný hrob, slavné vzkříšení.
Každá cesta má i různé úseky zastavení. K jednomu z těchto zastavení patří i doba před velikonocemi. Tato doba začíná
Popeleční středou. Čtyřicetidenní doba postní, která ústí ve Květné neděli (slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma), kdy lidé
volají „Hosana“. Zelený čtvrtek, kdy Ježíš ustanovil Nejsvětější Svátost (proměnil chléb ve své tělo a víno ve svou krev)‚
a apoštoly vysvětil na kněze. Velký pátek, kde jásavé „Hosana“ z Květné neděle, se mění na volání „Ukřižuj!“. Postupná smrt
– ale zároveň vítězství Božího syna nad hříchem. Velikonoční jitro vítězství i nad smrtí a sláva oslaveného těla Pána Ježíše je
naděje pro nás, že smrtí se život nekončí, ale naplní a setkání s Bohem Otcem. „Aleluja“ – Ježíš vstal – vstaneme i my.
Jaroslav Svoboda, farář
6

Kniha o Přibicích je stále v prodeji
Dne 30.11.2013 byla pokřtěna kniha o naší obci a zároveň byl zahájen její prodej. Můžete ji zakoupit i nyní na obecním
úřadě nebo v knihovně. K dispozici je ještě asi 200 výtisků.
Díky Vašim připomínkám bylo odhaleno několik chyb. V tabulce najdete správné údaje.

Str. 13
Str. 34
Str. 36
Str. 100

Vystřihněte a vložte do knihy
Správný údaj: Roku 1784 bylo v obci 81 domů, v nichž žilo 95 katolických rodin a 14 helvetských.
Oprava popisku: Hrob padlého ruského gardového nadporučíka Ivana Grigorijeviče Mica
Úprava popisku: Na fotografii vlevo dole není P. Mikan ale P. Peksa
Za faráře Jana Grusse patří ještě František Turek a František Neveselý

Tabulku si můžete vyzvednout i na obecním úřadě nebo v knihovně.
Autoři

Cvičíme s dětmi v „předškolkovém“ věku
Cvičení pro děti ve věku 0-4 roky probíhá každé úterý od 9,30 h do 10,30 h v tělocvičně místní školy a školky. Děti si mohou
zaskákat na trampolíně, zajezdit na skluzavce, prolézat pytlem, zaházet kroužky, vyzkoušet hula hop, florbal nebo hod
na koš. V dobrém počasí využíváme venkovního hřiště, různých prolézaček nebo houpaček. Stále častěji se snažíme vymýšlet
i program s říkadly a podobně. Děti zde mají jedinečnou příležitost, jak se zapojit do kolektivu, poznávat svoje vrstevníky
a pomalu se tak připravit na prostředí školky. Cvičení je zdarma. S sebou nezapomeňte přezůvky pro dítě i doprovod, případně pití a svačinku. Těšíme se na Vás. Obrázek č. 9.
Ivana Malinovská

Ohlédnutí za slavnostním rozsvěcením vánočního stromu v Přibicích
Dne 30.11.2013 jsme v Přibicích zahájili advent. Na place byl přichystán krásný velký strom s novou hvězdou a novou částí
světel. Pódium bylo krásně vyzdobeno a stánky na jarmark postaveny a zastřešeny. Slavnost mohla začít. Už před druhou
hodinou odpolední se to kolem placu čile hemžilo prodejci, kteří si chystali své zboží. Ve14 hodin již byla „tržnice“ naplněná
adventními věnci, medovinou, malovanými šátky, šperky a dalšími krásnými, oku i nosu lahodícími předměty. K jarmarečné
atmosféře přispěla i ukázková výheň uměleckého kováře Pavla Valáška. Z rozhlasu se linuly koledy a vánočně naladění návštěvníci obhlíželi stánky. Koho zajímala historie Přibic, mohl si prohlédnout nebo zavzpomínat u výstavy historických fotografií v knihovně. Děti netrpělivě vyhlížející Ježíška psaly a malovaly svá přání u malých stolečků s občerstvením a své dopisy
pak házely do schránky pod stromečkem.
O půl třetí se v hojném počtu sešlo v kostele obecenstvo chtivé poslechu vánočních koled. Koledy v podání Martino HammerleBortolottiho, Anikó Kovaříkové- Hegedüsové a Doc. Daniely Velebové měly úspěch. Charismatický Martino vešel při poslední
písni mezi obecenstvo a krásně všem popřál „Šťastné a veselé“. Přesto, že nebylo dopředu nic nazkoušeno, zazpíval na závěr také českou píseň spolu s dětmi z místní školy pod vedením Iva Farkaše.
Ve čtyři hodiny se houfovali na place lidé, kteří byli zvědaví na novou knihu o historii i současnosti Přibic. O jejím vzniku
promluvili autoři Ing. Ivana Malinovská, Eva Hájková a František Veleba, paní starostka i kmotr knihy František Stankovič. Pak
byla kniha pokřtěna. Do vínku dostala ještě jednu píseň od Martina Hammerle-Bortolottiho a mohla se začít prodávat.
Po křtu rozsvítily děti z MŠ Přibice básničkou stromeček, a pak všem přihlížejícím předvedly školkové i školní děti krásná
a místy i trochu rozverná vystoupení. Myslím, že si všichni příchozí sváteční odpoledne užili a naladili se na nadcházející sváteční čas. Obrázky č. 10, 11, 12, 13 a 15.
Moc děkujeme všem, kteří organizaci i průběhu „Rozsvěcení stromu“ obětovali svůj volný čas i energii a pomohli nám všem
zpříjemnit advent. Dobrý pocit z akce nám kalí fakt, že během adventu někdo rozbil 60 nových světýlek ze stromečku.
Romana Klívarová
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Připomenutí 69. výročí osvobození obce
Dne 17. dubna uplyne 69 let od osvobození naší obce ruskou armádou od německé okupace. Při té příležitosti bych chtěl
připomenout jména ruských vojáků, kteří za naši svobodu položili život na katastru Přibic. Informace o padlých vojácích jsou
z hlášení ztrát, které zapisovali velitelé jednotek a dnes jsou uloženy v Ruském vojenském archivu. Vojáci byli pohřbíváni
na třech místech, odkud byli na přelomu let 1945/46 jejich ostatky vyzdvihnuty a převezeny na vojenské hřbitovy.
Pohřebiště 2 km JZ od Přibic: Džudak Taranov, vojín, střelec. Kalinij Lavrentijevič Balackij, vojín, střelec. Ilia Ustinovič Kabackij, vojín. Petr Stěpanovič Chajějev, vojín. Muchamed Aširmuradov, vojín. Ivan Kondrattijevič Nělin, seržant. Guliam Umarov,
vojín. Anatolij Basilijevič Jevtušenko, vojín. Ivanovič Vladimír Podlesnyj, mladší seržant. Isach Isamutdinov, vojín. Chusen Rachimov, vojín. Vasilij Jakovlevič Jakovlev, vojín. Nikiforovič Michail Jeremin, vojín. Zasimovič Michail Pistrjakov, vojín. Ašir
Urazmetov, vojín.
Pohřebiště u kostela: Andrejevič Naum Peresuńko, vojín, průzkumník. Nikolaj Petrov Vasilijevič, vojín, střelec. Ivan Grigorijevič Mic, gardový nadporučík, velitel střelecké roty. Afanasjevič Michajil Tereščuk, vojín.
Pohřebiště na hřbitově: Vasilij Andrejevič Kladov, vojín, dělostřelec. Alexej Ivanovič Kurbakov, podporučík, velitel střelecké
čety. Kuzma Ivanovič Bacharev, velitel čety protitankových pušek.
Místo pohřbení není známo: Tašmirza Mirzajev, vojín.
Nezvěstnými v boji byli prohlášeni: Filimovič Nikolaj Sudak, vojín, střelec. Ivan Spiridonovič Garaš, vojín, dělostřelec.
František Veleba ml.

Přibice pomáhaly
V Přibicích nedávno proběhly tři charitativní sbírky. V letošní Tříkrálové sbírce se vybralo 24 893 Kč, což je o 3 767 Kč více
než vloni. Obrázek č. 4.
V rámci sbírky Nadačního fondu dětské onkologie Krtek bylo vybráno 2 417 Kč. Tomuto fondu můžete přispívat celoročně
formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KRTEK na číslo 87777 nebo zasláním finančního daru na účet 3503770297/0100.
Ve sbírce "Krabice od bot" pro azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty se sešlo více než 100 ks dárků pro děti.
Akce je tak úspěšná, že se přeměnila v celoroční aktivitu. Kdokoliv tak může i nadále přinášet užitečné věci pro maminky
s dětmi (hygienické potřeby, nové oblečení, knihy, školní a kojenecké potřeby, sladkosti, hračky). Obrázek č. 3.
Všem dárcům patří velký dík.
Eva Hájková a Hana Procházková

Jarní nádivka s kopřivami nebo špenátem
Ingredience
- dvě hrsti spařených kopřiv nebo sekaného špenátu
- 3 housky nebo rohlíky
- 100 g uzené slaniny
- 3 vejce
- 2 dcl mléka
- pepř, sůl, muškátový oříšek, podle chuti i česnek, tuk na vymazání pekáče
Postup
Den staré pečivo nakrájíme na kostičky a přelijeme mlékem. Kopřivy spaříme vařící vodou, nesekáme na malé kousky. Kopřivy nebo špenát smícháme s nakrájenou slaninou, osolíme, opepříme, přidáme trochu nastrouhaného oříšku, přimícháme
k pečivu a přidáme vejce. Je možné přidat ještě česnek. V tukem vymazaném pekáčku pečeme v předehřáté troubě na 200
stupňů asi 40 minut. Jídlo máme hotové za 45 minut a jsou to 3 porce. Obrázek č. 14.
Ivana Malinovská
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Kvíz o Přibicích
1. Ze kterého roku pochází 1. zmínka o Přibicích?
a) 1112
b) 1212
c) 1222

2. Komu je zasvěcen místní kostel?
a) Sv. Janu Napomuckému
b) Sv. Janu Křtiteli
c) Sv. Václavovi

3. Co je na praporu obce?
a) hrozen a srp
b) hrozen a řeka
c) vavřínový věnec a kůň

4. Kolikáté výročí od založení oslavila
TJ Sokol Přibice?
a) 80.
b) 90.
c) 100.

5. Co dříve bývalo v budově dnešního obecního
úřadu?
a) obchod
b) knihovna
c) zdravotnické zařízení

6. Kdy byla zrušena lokálka?
a) 2008
b) 2009
c) 2010

7. Jaký strom loni na babských hodech nahradil
smrkové máje?
a) lípa
b) bříza
c) jedle

8. Jak se jmenují třídy v naší školce?
a) kočičky a zajíčci
b) šmoulíci a gumídci
c) zvonečci a krtečci

9. Ve kterém roce začal vycházet Přibický zpravodaj?
a) 2011
b) 2012
c) 2013

10. Jak se jmenuje cyklotrasa, která protíná
Přibice?
a) Vinař
b) Brněnská západní větev
c) Brněnská vinařská stezka

Správné odpovědi najdete v příštím čísle Přibického zpravodaje.

Společenská rubrika za období 16. 11. 2013 – 15. 2. 2014
Životní jubilea
Páviš Ján
Dupalová Květoslava
Koubková Růžena

Navždy nás opustili
85
75
75

Hafner Adolf
Kušlová Anna
Vintrlíková Františka

Narodili se
72
80
93

Čechová Adéla
Venková Tereza

Rozšířený seznam nejčastějších jmen přibických obyvatel z knihy
Jan
Jiří
Petr
Zdeněk
Pavel
Josef
Miroslav
Martin

39
31
31
26
22
21
21
19

Marie
Jana
Anna
Jarmila
Lenka
Kateřina
Zdeňka
Petra

39
36
17
17
15
14
14
14

Jaroslav
Tomáš
Václav
David
František
Vlastimil
Michal
Karel

18
17
16
15
14
13
10
10

Růžena
Věra
Ludmila
Jitka
Lucie
Eva
Alena
Kristýna

12
12
12
11
11
11
10
10

Tato statistika je vypracována k datu 31.8.2013.
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Slovo z redakce
Vážení čtenáři,
budeme rádi, pokud se zapojíte do tvorby zpravodaje. Uvítáme fotografie s tématikou ročních období, recepty, otázky
do kvízu, články či náměty na ně. Veškeré podněty posílejte na email zpravodaj@pribice.cz. Informace můžete poskytnout
i osobně na obecním úřadě nebo telefonicky na čísle 602 645 453.
Důležité termíny související se zveřejňováním informací ve zpravodaji naleznete v tabulce. Děkujeme.
Vaše redakční rada

Vydání

UZÁVĚRKA VYCHÁZÍ

POKRÝVÁ OBDOBÍ

JARO

15.2.

4.3.

4.3.-3.6.

LÉTO

15.5.

4.6.

4.6.-3.9.

PODZIM

15.8.

4.9.

4.9.-3.12.

ZIMA

15.11.

4.12.

4.12.-3.3.

zpravodaj@pribice.cz, 602 645 453, Ivana Malinovská

Informace z obecního úřadu
Obecní úřad Přibice oznamuje občanům, že úhradu poplatků za odvoz odpadu, stočné, psa i nájem pozemků lze již nyní
uhradit přímo na pokladně obecního úřadu. Výše poplatků je pro letošní rok nezměněna tedy 460 Kč/os/rok za odvoz
odpadu, 504 Kč/os/pololetí za stočné, 100 Kč/pes/rok, nájemé pozemků dle smlouvy.
Upozorňujeme rodiče, že zákon již nyní neumožňuje získávat informace z matrik, proto není možné, abychom posílali automaticky pozvánku na vítání občánků. Pokud máte o vítání občánků zájem, přijďte prosím podepsat souhlas na OÚ Přibice,
nebo si jej stáhněte z našich internetových stránek a podepsaný jej doručte.
Sběr nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 31.5.2014 od 10 do 11 hodin před obecním hostincem.

Odrůdy vín, první část
Rulandské bílé
Rulandské bílé (Pinot blanc, Pinot bianco, Weißer burgunder), francouzská odrůda pěstovaná i na území České republiky již
řadu staletí. Barva bývá žlutě zlatavá. Vůně svěží, jemně ovocná až květinová, mírně kořenitá s chlebovinkou. V chuti je vysoce extraktivní, plné, jemně chlebové s nádechem ovocnosti, s optimálním obsahem kyseliny a jemnou kořenitostí. Velmi vhodné
pro delší uchovávání. Vhodné ke studené kuchyni, mořským plodům, rybím pokrmům, k drůbeži.
Frankovka
Frankovka (Lemberger, Blaufränkisch) – stará odrůda nejednoznačného místa původu, jedním z jejích „předků“ byla odrůda
Heunisch. V Čechách se nepěstuje, na Moravě byla v 19. století nejčastější modrou odrůdou, nyní je druhou v pořadí.
Barva bývá tmavě třešňová až fialová. Vůně výrazně ovocná po švestkách a černém ovoci, dřevitá, v mládí až divoká.
V chuti je dřevitě ovocné s příchutí sušeného černého ovoce, s výraznější tříslovinou, vysoce extraktivní. Většinou středně plné,
v koncovce chuti dřevitě kořenité a jemně adstringentní. Vhodné pro delší uchovávání. Vhodné k drůbeži a k červeným masům.
Nejlepší vína i ke zvěřině.
Vyhledal a připravil: Martin Ferkovič
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Pozvánka na odbornou přednášku ZO ČZS
Vinaři a zahrádkáři ZO ČZS Přibic pořádají 22. března 2014 odbornou přednášku na téma:
1) Nové odrůdy révy vinné, jejich pěstování a zpracování.
2) Které odrůdy jsou pro naši oblast vhodné či naopak.
3) Předáme si zkušenosti od pěstování až po výrobu vín.
4) A další zajímavosti.
- Na akci jsou zváni všichni občané!
- Přijďte obohatit své znalosti.
- „Kdo může, ať s sebou vezme vzorek vína."
Přednáška bude doprovázena degustací, rautem a živou hudbou.
18:00 hodin v Přibicích - Myslivna, za kolejovou tratí.
Raut a hudba zajištěna ZO ČZS.

Zveme Vás na 33. výstavu vín
ZO ČZS Přibice a Obec Přibice pořádá 24. května 2014 v 10 hodin v obecním hostinci tradiční výstavu vín.
Program:
10:00 hod – zahájení výstavy
10:15 hod – předání cen
13:00 až 17:00 hod – cimbálová hudba
15:00 hod – tombola
Soutěž natažení 2l koštýře
Soutěž pojídání metrové uzeniny
20:00 až 01:00 hod - večerní zábava.
K tanci a poslechu Vám bude hrát Merllin.

Důležité termíny
22.3.2014
22.3.2014
22.3.2014
4.4.2014
30.4.2014
11.5.2014
24.5.2014
31.5.2014
31.5.2014

Jarní dílna ve škole
Přednáška o víně
Rockový večer s kapelou Vztahy v obecním hostinci
Andersenova noc
Čarodějnice
Den matek
Košt vín
Sběr nebezpečného odpadu
Den dětí
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Obrázek č. 10: Křest knihy o Přibicích

Obrázek č. 11: Ukázka kovářského řemesla

Obrázek č. 12: Adventní jarmark

Obrázek č. 13: Jarmark na place

Obrázek č. 15:
Vánoční strom na place

Obrázek č. 14: Jarní nádivka se špenátem

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. 11. 2013 - 15. 2. 2014. Uzávěrka příštího čísla je
15. 5. 2014. Četnost vydání: čtvrtletně. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo v Přibicích 4. 3. 2014 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. Autorem fotografie na titulní straně je pan Tomáš Oblezar.
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