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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

je skvělé, že koncem předminulého století naši
předkové našli dostatek odvahy a odhodlání
k tomu, aby dosáhli zahájení stavby školní budovy.
Za pouhé dva roky vyrostla na Perku nová škola,
v září roku 1888 byla slavnostně otevřena. Stala
se nepostradatelnou součástí života naší obce.
Během času prošla přístavbami a rekonstrukcemi,
poslední z nich je právě před dokončením.

19.2.2019

Do školy, do zaměstnání, za zábavou jezdíme autem. Aut přibývá a pěší chůze nebo jízda na kole po
frekventovaných silnicích se rovná téměř hazardu.
Řešením je umístit cesty pro pěší a cyklisty mimo
komunikace, je zde však jedno velké ALE, a tím je
nedostupnost pozemků. Když se podaří najít trasu
mimo komunikace a soukromé pozemky, překážkou je ochrana zvěře a přírody. Řeč je o cyklostezce nadregionálního významu mezi Vyškovem a Brnem, která v katastu obcí Sivice a Pozořice vede
podél potoka. Trasa je určena na základě dlouho
a pečlivě zpracovávané studie.
Zastupitelstvo naší obce se nyní zabývá studií přestavby samoobsluhy. Objekt v centru obce tak, jak
je, už dávno nevyhovuje. Klademe si otázku, jaká
bude nejvhodnější náplň, čeho chceme dosáhnout?
Vycházejme z úvahy, že naše náves má dvě části
rozdělené silnicí k cementárně. Blíže středu obce
se nachází ostrůvek s kaplí, hospodou a samoobsluhou. Tato část je více „občanská“, lidé sem
chodí nakupovat, do hospody na pivo, příležitostně
do kapličky. Je logické, že by zde mohl být i snáze
dostupný obecní úřad, a to v jedné budově spolu
s obchodem a dalšími službami. Dolní část návsi
s rybníčkem a kulturním domem by nadále sloužila
kultuře, spolkům a odpočinku.
Mám radost, že je důvod rozšiřovat školu a budovat občanské vybavení. Tím důvodem jsou mimo
jiné vysoké počty nově narozených dětí. Mladým
se snažíme umožnit výstavbu rodinných domů, aby
nemuseli opouštět obec, která je jejich domovem.
Dům učiní domovem obvykle maminka. Při příležitosti nadcházejícího svátku matek děkuji všem
maminkám za jejich lásku a trpělivost. Nám všem
přeji ještě více vzájemné tolerance.
Marie Kousalová

Zpráva o činnosti a plnění úkolů: Paní starostka podala informaci o rozpracovaných a připravovaných investičních akcích. Dále informovala o aktivitách Mikroregionu Roketnice, Svazku Šlapanicko a dokončení
územní studie lokality Nebosády.
Rozpočtové opatření č. 6/2018: Týká se přesunu
transferu ve výši 175 000 Kč z Ministerstva školství
pro základní školu z § 3113 na pol. 4116. Rozpočtové
opatření bylo schváleno starostkou a předloženo zastupitelstvu na vědomí.
Souhrnná inventarizace k 31. 12. 2018, vyřazení
majetku: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Sivice ke dni 31. 12. 2018 byla provedena
v období od 7. 1. 2019 – 11. 2. 2019. Zastupitelstvu
obce byly předloženy ke schválení návrhy na vyřazení
majetku a inventarizační zpráva.
Žádost o vyrovnání za projektovou dokumentaci:
V roce 2012 byla uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace poldru u vlečky ve stupni k územnímu řízení za cenu 102 000 Kč. K naplnění
předmětu smlouvy nedošlo a zhotovitel dokumentace
se obrátil na obec se žádostí o částečné finanční plnění za provedenou práci. Záležitost bude řešena na samostatném pracovním jednání za účasti projektanta.
Smlouva o zřízení věcného břemene pro přípojku
NN - Staré hory: Smlouva bude uzavřena pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 666/13,
668, 667, 671/6 v k. ú. Sivice. Břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úplatu ve výši 3 200 Kč.
Koupě pozemků pro umístění obslužné komunikace průmyslové zóny: Předmětem koupě jsou pozemky par. č. 854/38 o vým. 22 m2, 854/39 o vým. 57 m2,
854/40 o vým. 88 m2, 854/41 o vým. 124 m2, 854/45
o vým. 49 m2, 852/46 o vým. 63 m2, 852/81 o vým.
24 m2 a 852/82 o vým. 572 m2 v k.ú. Sivice za kupní
cenu dohodou ve výši 50 Kč/m2 a pozemky par. č.
854/42 o vým. 80 m2, 854/43 o vým. 16 m2 a 854/44
o vým. 99 m2 za kupní cenu dohodou ve výši 100 Kč/m2.
Jedná se o pozemky, na kterých je umístěna komunikace do průmyslové zóny.
Sivice - Hřiště Staré Hory, podání žádostí o dotaci
z MMR, rozpočtové opatření: Projekt Sivice - Hřiště
Staré hory je připraven k podání žádosti o dotaci. Hřiště bude určeno starším dětem a mládeži. Obsahuje
workoutové prvky, lanový prvek, lavičky a dosadbu
zeleně. Celkové rozpočtové náklady činí 1 105 tis. Kč
+ DPH. Dotace je až 70 %. Hřiště bude realizováno
za předpokladu získání dotace. Rozpočtové opatření
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-3obsahuje zvýšení výdajů na tuto akci o 300 tis. Kč.
Jedná se o vlastní zdroje k dotaci. Další úprava rozpočtu – zvýšení příjmů a výdajů bude provedena v případě získání dotace.
Obnova kulturního domu – žádost o dotaci
z MMR: Podlaha v sále kulturního domu je ve velmi
špatném stavu. Vykazuje nerovnosti +/- 10 cm. Mezi
parketami jsou velké mezery, které je nutné pravidelně tmelit, údržba je obtížná a značně nákladná.
Z důvodu předpokládaných vysokých nákladů na obnovu podlahy tuto opravu obec již několik let odkládá.
V současné době je vyhlášen dotační titul na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Dotace může
činit až 70 % z celkových nákladů. Současně s podlahou je plánováno provedení nového obkladu stěn
v sále, zasekání rozvodů, výměna světelných zdrojů
a výměna dveří.
Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 14/15
v k. ú. Sivice, uzavření kupní smlouvy: Vlastník
rodinného domu na Perku se obrátil na obec Sivice
s návrhem odkoupit pozemek parc. č. 14/15 v k. ú.
Sivice o výměře 6 m2, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku 14/1, v k. ú. Sivice. Pozemek
je navrženo odprodat za celkovou cenu 12 000 Kč.
Záměr prodeje byl v souladu se zákonem o obcích
zveřejněn na úřední desce, zastupitelstvo obce prodej schválilo.
Zveřejnění záměru směny pozemků: Vlastník (spoluvlastník) pozemků v areálu Loučky, které zasahují
za plot areálu a částečně je na nich umístěna komunikace, navrhuje v souvislosti s plánovanou opravou
této komunikace směnu za pozemky kolem studny
v Dílech u pastviska, které jsou ve vlastnictví obce Sivice. Obec navrhla odkoupení pozemků pod komunikací za cenu dle znaleckého posudku. Dále navrhuje
zřízení studny v areálu Loučky náhradou za studnu
v Dílech u pastviska.

Požehnané
Velikonoce
a jarní dny plné
sluníčka a pohody
přeje
Obecní úřad
Sivice

Obec Sivice Vás zve na

SIVICKÉ
KULTURNÍ
LÉTO
27. července 2019
na návsi v Sivicích

1600 skupina NaNoc
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Aneta Langerová
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Večerní zábava se skupinou Kolorez

00

Občerstvení - gyros, ochutnávka netradičních druhů piv.
Vstupné: 300 Kč (pouze v předprodeji do 30. 6. 2019,
nebo do vyprodání - kapacita je omezená).
Děti do 15 let zdarma.
Předprodej vstupenek:
OÚ Sivice, samoobsluha Sivice, Hruška Pozořice.
Akci finančně podpořili:

BUDUJEME
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Loučky

Sportovní areál Loučky

Oprava sálu kulturního domu

Plánujeme dokončení 2. etapy obslužné komunikace průmyslové zóny - úsek mezi firmami HP Karton
a Medpharma končící na hranici katastrálního území
Sivice. V této etapě je obsažen i úsek před rodinnými
domy na Loučkách v délce cca 110 m. Komunikace
s asfaltovým povrchem bude široká 5,5 m a v souběhu
s ní je před domy umístěn chodník. Dokončení úseku
umožní napojení podnikatelských objektů na Loučkách na jižní obslužnou komunikaci (od křížku).

Ke zatraktivnění sportovního areálu přispěje položení umělé trávy uvnitř dráhy za hasičskou zbrojnicí.
Na jaře a v létě bude sloužit pro účely relaxace a rekreačnímu sportování. V zimě bude vhodným podkladem pro ledovou plochu. Akce bude spolufinancována z Programu rozvoje venkova Jihomoravského
kraje 2019.

Oprava je potřebná, avšak nákladná. Podlahu je nutné odstranit včetně podkladu, vyrovnat, položit nové
stabilní podkladní vrstvy, izolaci, kvalitní parkety.
Obklad sálu se nepodaří zachovat, i ten bude muset
být nový. Rozpočet vychází včetně daně na necelé
3 mil. Kč. Oprava sálu bude provedena jen v případě
získání dotace.

Hřiště Staré Hory

Zeleň a sucho

V této části obce připravujeme projekt hřiště pro větší děti s workout prvky. Podali jsme žádost o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj. Hřiště bude realizováno jen v případě získání dotace. Žadatelů je mnoho a prostředků málo, tak uvidíme…

Jihomoravský kraj reaguje na změnu klimatu a vyhlásil dvě dotované oblasti: „Boj proti suchu a zadržení
vody v krajině“ a „Následná péče o zeleň“. Ucházíme
se o příspěvek kraje na zpracování projektové dokumentace na zadržení vody v Dílech a zálivku výsadeb včetně náhrady za uschlé dřeviny.

Poté bude třeba dořešit úsek podél sportovního areálu až po hlavní silnici. Projekt rekonstrukce této komunikace (včetně chodníku) byl zpracován už v roce
2015. Stále se však potýkáme s nedořešenými majetkoprávními vztahy. Komplikací je také plánované dokončení přeložky velkých průtoků Pozořického potoka přes areál Loučky (bývalé zemědělské družstvo).
Jedná se o velkou investici a je otázkou, kdy se na ni
podaří vyčlenit finanční prostředky. Proto je možné,

Půdní vestavba, nástavba
a přístavba výtahu školy

že oprava tohoto úseku bude rozložena do více etap,
případně upřednostněna výstavba chodníku pro pěší.
Důležitým prvním krokem pro realizaci záměru je
oprava sítí v tělese komunikace. Vodárenská akciová společnost již přistoupila k výměně vodovodního
řadu, současně provádí rekonstrukci dešťové kanalizace pro obec Sivice.
dech. Rok 1888 připomíná i výklenek ve štítové zdi
a ručně tesané trámy původní vazby.

Na konec června je naplánována oslava výročí školy
Stavební práce zdárně pokračují. Nyní probíhá mon- a slavnostní otevření půdní vestavby. Můžete se přijít
táž výtahu a dokončení elektroinstalace ve III. nad- podívat, jak rekonstrukce dopadla.
Marie Kousalová
zemním podlaží. Je již hotová fasáda průčelí a dvora.
Po dokončení zastřešení terasy bude provedena fasáda na severní straně objektu. Na štítu budovy (pod
okny) bude tak jako dříve umístěno logo školy. Na arkýři je připraven otvor pro osazení hodinového stroje,
číselník hodin bude mít průměr 130 cm. Jak hodiny,
tak i logo školy budou viditelné z dálky.
V současné době se zamýšlíme nad úpravou venkovní plochy před školou.
Rekonstrukce školy se nesnaží popřít dnešní dobu.
Některé prvky však budou i nadále připomínat konec
19. století. Do třetího nadzemního podlaží se dostanete výtahem nebo po původních kamenných scho-

Marie Kousalová

SIVICKÁ ŠKOLA
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Koncem března se pět žáků páté
třídy vydalo do Polska
V rámci mezinárodního programu Erasmus+
a projektu „Slavní malíři mezi námi“ jsme za doprovodu pana ředitele a paní učitelky Míly na týden jeli do překrásného města Krakow. Ve vlaku,
kterým jsme jeli, jsme se potkali s kamarády ze
Slovenska. Večer jsme dojeli do luxusně vybaveného hotelu. Navečeřeli jsme se i se Slováky,
Poláky a Italy.
Druhý den jsme navštivili polskou školu, v níž jsme
dělali test o malířích, rozdali si připravené dárečky,
navzájem si ukázali prezentace o našich školách
a naobědvali se. Potom paní učitelky každému přidělily dítě, ke kterému budeme chodit. Po škole jsme šli
k přiřazenému kamarádovi a jeho rodině, která si pro
nás připravila program, zařídila nám večeři a potom
nás odvezla do hotelu.
Ve středu jsme šli do solné jeskyně Wieliczka. Potom
jsme šli do muzea umění, kde jsme si vyzkoušeli malovat různými technikami. A potom jsme šli k rodině.
Ve čtvrtek jsme byli v muzeu o Krakowě. Potom jsme
šli do galerie, kde byla vystavena spousta krásných
obrazů i z 18. století. Potom jsme si na náměstí prohlíželi trh. A opět jsme šli k rodině.
V pátek už jsme odjížděli domů. Moc se nám to všem
líbilo.
Andrea Cenková
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Mateřská škola Sivice
V lednu 2019 začal ve školce kroužek angličtiny
pod vedením paní učitelky Bc. Markéty Balákové. Mohly se do něho přihlásit předškolní, ale
i mladší děti. Základům angličtiny se učí pomocí
různých her a cvičení. Kroužek je baví, už nám
sdělují, jak se co řekne anglicky a prozpěvují si
anglické písničky.
Se sněhem to v posledních letech u nás není moc
slavné a tak "Školkové zimní olympijské hry" proběhly v tělocvičně. Všechny pobavila paní učitelka Lucka, která se svou třídou berušek nacvičila originální
nástup se slavnostní hudbou a vyrobila dokonce i papírové pochodně.
V zimním období je ten nejlepší čas pro pohádky
a divadlo a tak jsme si naplánovali Den loutek. Děti
se dozvěděly, jaké druhy loutek máme, vyzkoušely si,
jak se s nimi hraje a zahrály si na divadlo.
V únoru přijelo do školky divadlo ŠIKULKA.
V březnu se děti mohly pochlubit svými nejoblíbenějšími hračkami ve Dni panenek a autíček.
Jaro jsme v první jarní den přívatali Dnem květin
a všechny třídy zkoušely "probouzet semínka".
V úterý 9. dubna byl Den otevřených dveří ve školce.
Rodiče si mohli prohlédnout naši školku a vyzvednout si přihlášky. Zápis dětí pro školní rok 2019/2020
bude 7. 5. dopoledne (od 8.00 do 12.30 hod).

SIVICKÁ ŠKOLA
Je k němu potřeba přinést vyplněné, od dětského
lékaře potvrzené přihlášky (kromě jiného i potvrzení,
že je dítě řádně očkováno) a rodný list dítěte. Pokud
jste si nestihli 9. 4. přihlášky vyzvednout, můžete se
pro ně zastavit ve školce kdykoliv dopoledne (do 10
hod).
Iveta Nosová

POZOŘICKÁ ŠKOLA		

Projekty ZŠ a MŠ Pozořice
ve školním roce 2018/2019
Projektový tým ZŠ Pozořice pod vedením ředitele školy PhDr. Jana Dudka organizuje v letošním
školním roce hned několik projektů. Některé se
chýlí ke zdárnému konci, jiné jsou na začátku
realizace a na mnoha nových žádostech se pilně
pracuje. Rádi bychom Vás v následujících řádcích
seznámili se stěžejními projekty naší školy.
Tříletý navazující projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Doma i v práci stále v pohodě spolufinancovaný Evropskou unií cílí na sladění rodinného
a profesního života rodičů našich žáků. Projekt podporuje 3 hlavní aktivity – zařízení péče o děti, doprovody na kroužky a příměstské tábory. Zařízení péče
o děti má prodlouženou provozní dobu do 19 hodin,
kterou mohou využít rodiče žáků prvního stupně,
jimž z pracovních důvodů nevyhovuje běžná provozní doba školní družiny. V rámci projektu poskytujeme
i doprovod dětí na kroužky, kam je bezpečně odvádí
doprovodná osoba. Poslední aktivitou je pořádání příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin,
kdy může být pro rodiče obtížné sehnat dětem dohled.
Zvýšení kvalifikace pracovníků ZŠ a MŠ Pozořice je
projektem spolufinancovaným Evropskou unií z programu Erasmus+. Na pracovníky mateřské i základní školy
čeká osm výjezdů do zahraničí. Mobility jsou zaměřeny
především na zatraktivnění výuky anglického jazyka,
metodu CLIL, inkluzivní vzdělávání a badatelskou a experimentální výuku přírodovědných předmětů.
Další zkvalitnění výuky přinesl projekt Vzdělávání
v Pozořicích z operačního programu Věda, výzkum
a vzdělávání MŠMT (Šablony pro MŠ a ZŠ). Ten se
nyní nachází v poslední fázi realizace. Cílovými skupinami jsou děti z MŠ, kterým má projekt pomoci usnadnit přechod na základní školu, žáci ZŠ, u nichž jsme
se zaměřili na zlepšování výsledků v klíčových kompetencích, a také rodiče, pro něž jsou organizována
tematická setkávání s odborníky z oblasti pedagogiky
a psychologie. Nejviditelnější klíčovou aktivitou projektu
je rozšíření řad pedagogických pracovníků o školní asistenty v ZŠ a MŠ a o školního psychologa, jenž pracuje
nejenom s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
ale také s třídními kolektivy, pro něž vytváří programy
povzbuzující příznivé klima školy. Individuálních konzultací mohou využít všichni naši žáci, jejich rodiče i pedagogové. Poslední aktivitou projektu je zřízení čtenářského klubu pro žáky ZŠ, který formou volnočasové aktivity
přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
S cílem zvyšování jazykové úrovně žáků se naše škola zapojila do aktivity MAS Slavkovské bojiště Rodi-
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lí mluvčí. Od října do června si žáci druhého stupně
jednou měsíčně v hodinách angličtiny procvičují své
konverzační schopnosti s rodilou mluvčí.
Žáci prvního stupně se mohou každý týden zapojit do programu Sportuj ve škole Asociace školních
sportovních klubů, který vede Mgr. Jan Budín. Hodina
pohybu nad rámec povinné tělesné výchovy je zaměřena na všestrannou pohybovou průpravu, kontaktní
i individuální sporty.
Na závěr zmíníme zapojení do projektu Podpora
společného vzdělávání v pedagogické praxi, který
realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).
Díky projektu bezplatně získáme kurz pro vedení školy
určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání, vyhodnocování
inkluzivních podmínek a procesů v naší škole a podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště. Zároveň se staneme součástí
krajské sítě podpořených škol a školských zařízení,
se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím
výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například
formou odborných stáží.
Mgr. Ivana Tesařová, projektová manažerka

HISTORIE
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Místní akční skupina Slavkovské
bojiště za první pololetí vyhlásila
6 výzev

ci těchto výzev 38 projektů, v každé výzvě po 19
projektech a celková požadovaná výše dotace činí
12 664 284 Kč.

Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova
plánuje MAS Slavkovské bojiště na prosinec tohoMístní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště
to roku.
do poloviny roku 2018 vyhlásila a uzavřela 4 výzvy
z Operačního programu Zaměstnanost a dvě výzvy Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie
v rámci Programu rozvoje venkova na předkládání MAS Slavkovské bojiště budou vyplaceny žadatelům
projektů pro žadatele v území. První výzvy byly vyhlá- po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačníšeny z Operačního programu Zaměstnanost, na Pro- ho programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně.
rodinná opatření, Rozvoj sociálních služeb a podporu Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je
zaměstnanosti. Celkem bylo doporučeno k financo- nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s admivání 7 projektů dohromady za 7 288 258 Kč celko- nistrativou ze strany kanceláře MAS.
vých způsobilých výdajů. Byly podpořeny projekty
na založení a provozování dětské skupiny, školního
klubu nebo příměstských táborů po celém území MAS
Slavkovské bojiště.

V současné době jsou vyhlášeny 3 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
na Infrastrukturu základních škol, Infrastrukturu
mateřských škol a Dopravní bezpečnost v obcích. Předpokládanými žadateli jsou především obce.
Do konce září budou vyhlášeny poslední výzvy z OP
Zaměstnanost na Sociální služby mimo režim zákona
o sociálních službách a podporu sociálního podnikání.

Druhé dvě výzvy z Programu rozvoje venkova byly
určeny pro zemědělské i nezemědělské podnikatele.
Nejvíce žádostí bylo podáno právě zemědělci, a to
celkem 20, zájem byl především o nákup zemědělské
techniky. Nezemědělští podnikatelé podali celkem 6 Seznamy podpořených projektů a celé znění vyhlášežádostí na rozvoj svých činností – např. na pořízení ných výzev je dispozici na našich webových stránkách
nářadí, nové CNC frézy nebo 3D tiskárny. Podpoře- www.slavkovskebojiste.cz.
ni byli i potravináři – vinaři, zpracovatelé kravského
Mgr. Hana Tomanová
a kozího mléka. Celkem bylo hodnoceno v rámManažerka MAS Slavkovské bojiště

Obec Sivice
Vás srdečně zve na oslavu
131. výročí založení školy
Program:

Sobota 29.6.2019 - kulturní dům
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
22:00

Zahájení, přivítání hostů
Vystoupení dětí
Koncert Martino Hammerle Bertolotti
Raut
Večerní posezení
Ohňostroj

Neděle 30.6.2019 - škola
10:45
Mše svatá
11:30	Otevření a požehnání
půdní vestavby
12:00	Vernisáž - Historie a současnost
školy
12:00 - 15:00 Prohlídka školy
15:00 - 19:00 Sportovní odpoledne v tělocvičně
Občerstvení během programu bude zajištěno.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Ostatky
Masky, ruch a rej kam se podíváte. První březnové kých masek. Těšíme se, že vás potkáme v průvodu
a na ostatkové zábavě také příští rok.
úterý ovládl sivické uličky duch masopustu.
Ostatkový průvod vyšel od hasičské zbrojnice před
třetí hodinou a ulice zaplnila hudba a bujará společnost. Slivovička, uzené, boží milosti i koblížky byly
na každém rohu. Koho jste mohli potkat? Nechyběla
maková panenka s motýlem Emanuelem, indián a Tahiťanka, vodník ani kominík.
Ostatky, fašank anebo také masopust je svátkem veselí a vítání jara, ale také přípravou na velikonoční
půst. Datum masopustu je pohyblivé, podřízené liturgickému kalendáři. Začíná na Tři krále a končí Popeleční středou. Ta je vždy 40. den před Květnou nedělí.
Tento rok připadly ostatky až na úterý 5. března. Počasí nám tak přálo, zasvítilo a zahřálo nás i sluníčko.
Děkujeme všem, kdo přišli a přidali se v masce
do masopustního průvodu. Letošní účast nás mile
překvapila. Napočítali jsme více než 40 malých i vel-

Helena Těšitelová

Obecní ples
Jednou z nejvíce očekávaných událostí sivické
plesové sezony je zcela jistě Obecní ples. Tento
rok připadlo jeho konání na sobotu 26. ledna. Proběhl v kulturním domě již po deváté a tradičně si
získal skvělou účast.
Však se také bylo na co těšit. Po úvodním slovu
a přivítání paní starostkou mohla začít ničím nerušená zábava. Návštěvníci plesu se mohli těšit hned
na několik atraktivních vystoupení. Tanečníci ze studia Bianca předvedli tango, waltz i quick step. Další
kolektivní výstup se nesl ve znamení slavných melodií z filmu Pomáda. Následovalo překvapení sivické
mládeže s vlastní choreografií. STK Sivice nás sým
tancem zase přeneslo na palubu plachetnice mezi
námořníky. Nakonec odtančila polonézu pod vedením Ivety Škrobové PoŠuKovská mládež.

Večerem provázel Zdeněk Boháček. Hudební doprovod k tanci i poslechu proběhl pod svižnou taktovkou Panorama Band. Tombola byla bohatá – menší
ceny si účastníci mohli vyzvednout už během večera.
Po půlnoci se pak losovalo o 14 hlavních cen. Vynikající byl studený i teplý raut Evy Čermákové.
Helena Těšitelová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Košt 2019

kteří tradičně dobře naložené maso Martina Chládka
vyudili, obsluze v kuchyni, která se měla co ohánět,
Měsíc březen má tři dny, které se dobře pamatu- aby uspokojila všechny, co měli na něco dobrého chuť.
jí. 8. března je Mezinárodní den žen, 19. března Tak snad se košt vydařil a někdy příště zase na nějamají svátek Josefové a 21. března nastává podle kém setkání...
kalendáře jaro.
Věra Bartáková
Josefský košt se letos konal již po patnácté a nezklamal.
V sobotu 23. března ukázalo jaro své kouzlo nádherným počasím, které lákalo k mnoha aktivitám do přírody, na zahrádky, za sportem. Ale těch 120 návštěvníků
nemuselo snad taky litovat. Čekalo na ně 150 vzorků
vín, výborné uzené přímo z udírny postavené na dvoře. K dobrému vínku hrála i výborná cimbálka Jiřího
Smutného. Potěšila nás informace, že basu pro kapelníka vyrobil pan Jiří Petlach ze Sivic a tím šíří slávu
obce při různých příležitostech, kde muzika vystupuje
a basa s nimi putuje.
Košt začal v 15 hodin a návštěvníci se rozcházeli
v dobré náladě nedlouho před půlnocí.
Poděkování patří všem, kdo se o toto setkání zasloužili, vinařům se svými vzorky vín, mladým a krásným
nalévačkám, zástupcům sportovního klubu Grušáci,

S Cimrmanem do školy
Byl by to v Sivicích prapodivný duben, kdyby
v kulturním domě neproběhla žádná divadelní
premiéra.
Spolek nadšených ryzích ochotnických amatérů Cimrman Revival Sivice stihl od svého založení roku 2003
nastudovat již třináct dramatických kusů z Mistrova
pera a na letošní jaro si připravil novinku čtrnáctou –
hru s názvem Vyšetřování ztráty třídní knihy. Ti z vás,
kteří práci místních vědeckých pracovníků pravidelně
sledují, vědí, že hra příští bude nejspíš hrou poslední,
další dramata Járy Cimrmana zatím totiž žádný z jeho
následovníků nedokázal objevit.
Ale nepředbíhejme, zpět ke „Třídní knize“. Za dobu
své existence si sivičtí „Cimrmani“ vydobyli solidní

renomé a na jejich představení se sjíždí diváci ze širokého okolí. Nejinak tomu bylo tentokrát, tři dubnová
představení na domácí půdě byla vyprodána, diváci
odjížděli spokojeni a herci nemuseli před rozzuřeným
publikem prchat na bicyklech zadní branou. Jediné, co
nedošlo ke zdárnému konci, bylo samotné vyšetřování, třídní kniha zůstala nenalezena a Veškrna nevyslyšen.
27. dubna do Krumvíře na představení Vražda v salónním kupé, popřípadě vyčkejte na očekávané sivické
„předhodové“ představení pod širým nebem nebo je
přijeďte podpořit v listopadu do líšeňského kulturního
centra. Termíny budeme upřesňovat.
Díky všem věrným!
Za CR Sivice Petr Kadlec

SKAUTI

Co nového na skautské stezce?
Členové skautského střediska Pozořice se spolu
s dalšími skauty a skautkami zúčastnili v sobotu 15.
prosince slavnostního převzetí Betlémského světla
v Linci. V Linci proto, že tam před třiceti lety tradice
Betlémského světla vznikla. Následně ho členové
střediska předali zájemcům v Pozořicích a dalších
okolních obcích a v brněnské betlémské tramvaji.
V předvánočním období se v oddílech uskutečnily vánoční besídky a po Novém roce se řada našich členů
zapojila do skupin tříkrálových koledníků.
Skauti a skautky se letos opět účastní Svojsíkova závodu. Jeho střediskové kolo se uskutečnilo 30. března
v Kovalovicích, okresní kolo se bude konat 12. až 13. 4.
v Hustopečích u Brna.
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tkat skautské výpravy především z Evropy, ale i třeba
ze Spojených států amerických. V poměrně mrazivém
počasí nás zaujal skaut z Belgie, který se po venku promenádoval v kraťasech, jako by se nechumelilo (tedy
naštěstí opravdu nechumelilo). Po ceremonii, kde jsme
si Betlémské světlo přepálili do našich luceren, jsme se
vydali na vánoční trhy. Cestou nás překvapilo, že jedna
z hlavních ulic se velice podobala vzhledem té Masarykově z Brna, a usoudili jsme, že dlouhý rakouský vliv
zanechal mnohé i v našich zemích. Zpáteční cesta se
nám mírně zkomplikovala, když vlak z Lince do Vídně
nabral už na začátku zpoždění a nestihli jsme přestoupit na spoj do Brna. Na informacích však nebyl žádný
problém jízdenky vyměnit, a tak jsme dvě hodiny přečkali v teple nádraží nebo různých obchodů. Někteří
z účastníků také poprvé v životě využili půlnoční autobus z Brna, lidově zvaný „lumpák“.

Několik informací o výpravě do Lince pro Betlémské
světlo, o vánoční besídce členů pozořických oddílů Vánoční besídka
a střediskovém kole Svojsíkova závodu přinášejí násle- Poslední skautskou akcí v roce 2018 byla vánoční bedující řádky.
sídka. V pozořické orlovně se tak setkali členové pozoAleš Mikula, vedoucí skautského střediska řického dívčího a chlapeckého oddílu. Kromě různých
her nebo zpívání písniček je oblíbenou zábavou i hraní
Výprava pro Betlémské světlo
scének, které si připraví každá družina. Mnohdy zachyPřed Vánoci vyrazila sedmičlenná smíšená výprava cují humorné situace z letního tábora nebo z běžného
skautů a skautek z pozořických oddílů do rakouského života. Každopádně sklízejí velký ohlas u dětí i vedouLince pro Betlémské světlo. Obvykle se pro něj jezdí cích. Po scénkách proběhlo rozdávání dárků, přičemž
do Vídně, ale protože v Linci byla tradice založena každý účastník jeden dárek přinese a jiný si odnese.
a letos se konalo 30. jubilejní, přesunula se organizace Na závěr nezbývá než se těšit na spoustu dalších
tentokrát tam. Od lineckého nádraží nebyla katedrála skautských zážitků i v roce 2019.
Mariendom nijak daleko, zanedlouho jsme mohli poMarek Šmerda - Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice
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Střediskové kolo Svojsíkova závodu
Každé dva roky se koná pro skauty ve věku 11 – 15
let Svojsíkův závod. Má několik kol, z nichž do dalších
postupují ti nejlepší, a účastníci v nich osvědčují své
znalosti v řadě disciplín. Některé plní družina společně
na trase závodu, některé plní jednotliví členové družin
v areálu základny závodu.

SKAUTI

postavit stan a rozdělat oheň. V areálu základny pak
členové družin museli prokázat fyzickou zdatnost, manuální zručnost, všeobecné znalosti, znalost dopravních pravidel a opravit duši z kola.

Všechny družiny zvládly zdárně jak terénní část závodu, tak úkoly na základně. Organizátoři spočítali získané body a mohli vyhlásit výsledky a předat odměny
Letos se naše středisko uvolilo k pořádání krajského a diplomy.
kola, a tak jsme i střediskové kolo situovali do krásného V kategorii skautek, ale i absolutně, byla nejlepší druareálu kovalovického biotopu, ze kterého družiny po- žina Kočiček z 1. dívčího oddílu Pozořice, v kategorii
stupně vyrážely na trasu závodu do lesů v okolí Vilden- skautů zvítězila družina Tygrů ze Tvarožné.
berka. Za nádherného jarního počasí 9 družin postupně Budeme s napětím očekávat výsledky našich zástupců
zdolávalo orientaci v mapě, podle níž pak musely nalézt na okresním kole v Hustopečích u Brna a doufat, že se
7 stanovišť, na nichž měly osvědčit znalosti z první po- některá z hlídek probojuje na krajské kolo do Kovalovic.
moci, logického myšlení, řešit krizové situace a daný
Aleš Mikula, vedoucí skautského střediska
problém, vyhledávat ze zdrojů požadované informace,

Duchovní okénko	

Radost z lásky (8. část)
Rád bych zde pokračoval v prezentaci dokumentu papeže Františka s názvem Amoris laetitia (Radost z lásky) týkajícího se podstaty manželství a lásky v rodině.
Tento dokument František vydal v roce 2016 a je určen
rodinám i všem lidem dobré vůle dnešní doby. Papež
v tomto dokumentu na jedné straně připomíná základní
neměnné hodnoty týkající se podstaty manželství a rodinného života, na straně druhé nabízí cestu, jak tyto
hodnoty žít a uskutečňovat v dnešní době.
Sedmá kapitola z celkového počtu devíti, kterou bych
chtěl představit dnes, hovoří o tom, jak posílit výchovu
dětí. Připomíná nezastupitelnou odpovědnost rodičů
za mravní rozvoj svých dětí a je nejlepší, když rodiče
tuto odpovědnost naplňují, jak papež píše: „vědomě,
s nadšením, rozumně a přiměřeně“. Zde je potřeba
si položit tyto tři otázky: 1) Kdo se dětem stará o rozptýlení a zábavu? 2) Kdo proniká do jejich domovů
prostřednictvím televizních obrazovek? 3) Komu rodiče přenechávají své děti v jejich volném čase? Jedině
chvíle, které s dětmi rodiče stráví a kdy s nimi jednoduše a s láskou mluví o důležitých věcech, a zdravé příležitosti, které jim vytvoří k trávení jejich času, umožní
zamezit škodlivé invazi do jejich dětských duší. Stále je zapotřebí rodičovské bdělosti, tedy nikdy není
zdravé nechávat děti sobě samotným. Ovšem tomu
je třeba dobře rozumět: Neznamená to neustále kontrolovat dítě, kde se právě nachází, a sledovat každý
jeho pohyb. Hlavní věc není, kde se nachází fyzicky
a s kým je právě v této chvíli, nýbrž kde se nachází
v existenciálním smyslu, tzn.: kde stojí z hlediska svého přesvědčení, svých cílů, svých přání a plánu svého
života. Proto klade papež rodičům otázky: Snažíme se
zjišťovat, kde jsou děti skutečně na své životní cestě?
Kde je skutečně jejich duše? Víme to? A především:
chceme to vědět? Výchova není pouze věc genetického růstu. Je to vždy novost a originalita určená také
(ne)vírou, kulturou a různými dalšími okolnostmi. Je
proto nezbytné, aby - nás dospělé - každé dítě překvapovalo svými plány, které pramení z jeho svobody, jež
boří naše schémata. A je dobře, že se to děje! Když
dítě necítí, že je pro své rodiče vzácné a jedinečné,
přestože je nedokonalé, nebo nevnímá, že o něj mají
upřímnou starost, působí mu to hluboké rány. Takový
nedostatek, taková afektivní opuštěnost působí dítěti
bolest, která je hlubší než případné pokárání. Rodičovská role zahrnuje výchovu dětské vůle, rozvíjení
dobrých návyků a afektivních sklonů k dobru. Je třeba
zde uplatnit vnímavost dětí a jejich vlastní způsob řeči.
Kromě toho se má tato výchova provádět tzv. induktivním způsobem, tedy aby dítě samo mohlo objevit
důležitost určitých hodnot, principů a norem, a ne
aby se mu vnucovaly jako nesporné pravdy. Je třeba
také rozvíjet dobré návyky. Návyky získané v dětství
mají pozitivní funkci, protože umožňují, aby se důležité vnitřně osvojené hodnoty projevovaly navenek
zdravým a pevným chováním. Je důležité vést dítě
k vlastní zodpovědnosti a to úměrně jeho věku, chtít

- 16 po něm patřičnou dávku úsilí (neřešit vše za něho),
ale zároveň nepřepínat jeho fyzické i duševní síly.
Při nabízení hodnot je třeba dělat malé trpělivé kroky, postupovat různými způsoby s ohledem na věk
a konkrétní možnosti dítěte a nechtít použít strnulé
a nepružné metody. Lidská svoboda potřebuje být vedena a stimulována, protože když je ponechána sama
sobě, nemůže být zaručeno její zrání. Rodina je první
školou lidských hodnot, kde se člověk učí správně užívat pravé svobody. K tomu patří i kritické rozlišování
informací z různých komunikačních prostředků. Také
to znamená nepřenášet digitální tempo elektronických
obrazovek do běžného reálného života. V životě není
všechno hned! Když se člověk od dětství naučí odložit
věci na později a čekat na vhodnou chvíli, učí se být
pánem sebe sama nezávislým na svých instinktech.
Tím se učí nést za sebe zodpovědnost, jeho sebevědomí vzroste a současně ho to naučí respektovat
svobodu druhých.
Papež se zmiňuje také o tématu tzv. sexuální výchovy.
Ta je samozřejmě sama o sobě pozitivní a rozumná, ale
v současné době bývá bohužel banalizována a zlehčována. Správně může být chápána jen v širším rámci
výchovy k lásce, k vzájemnému darování se. Poskytuje
informace, ale nesmí přitom zapomínat na to, že děti
a mládež ještě nedosáhly plné zralosti. Informace musejí dostat v pravý čas a způsobem, který je přiměřený
jejich životní fázi. Nekontrolovaný nával nabídek a informací mohou zdravou sexualitu zmrzačit. Chránit zdravý
stud má nesmírnou cenu, i když si dnes někteří myslí,
že je to pozůstatek starých časů. Stud je ale přirozená
obrana osoby, která si chrání svůj vnitřní život a brání
se být považována za pouhý předmět rozkoší. Je nezodpovědné zvát dospívající ke hře s jejich tělem a touhami, jako by už měli zralost dospělých a trvalý manželský závazek. Mladí lidé nesmějí být klamáni tím, že
jim jsou zaměňovány různé roviny: Pohlavní přitažlivost
vyvolává na okamžik rozkoš spojení, ale bez lásky vede
takové spojení k tomu, že dva cizí lidé si zůstanou stejně vzdálení, jako byli předtím. Když někdo chce darovat
všechno naráz, pak se může stát, že nedaruje vůbec
nic. Kdo ale dnes o těchto věcech mluví? Kdo je schopen brát mladé lidi vážně? Kdo jim pomůže vážně se
připravit na velikou a velkorysou lásku? Sexuální výchova se bere příliš na lehkou váhu…Také úcta k vlastnímu
tělu v jeho ženskosti a mužskosti je nezbytná k tomu,
abychom byli schopni rozpoznat sami sebe při setkání
s druhým, který je jiný než já. Není tedy možné rušit
sexuální rozdílnost jenom proto, že si moderní lidstvo
s ní už neumí poradit…
Závěr této kapitoly papež věnuje důležitosti předávání
víry v rodině – nejenom slovy, ale především vlastním
příkladem rodičů.
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář
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Dívčí olympiáda - 30. března 2019
Letošní Dívčí olympiády se v sobotu 30. března
2019 zúčastnilo 160 děvčat z 15 farností Modřického děkanátu.
Ráno ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Telnici všem
přítomným požehnal otec děkan Jan Nekuda za spoluúčasti místního pana faráře Vladimíra Langera a pozořického duchovního správce Pavla Laciny.
Mladší kategorie (I. stupeň ZŠ) vyrazila za dalším programem na orlovnu, starší kategorie (II. stupeň ZŠ)
se štafetovým během s olympijským ohněm vypravila
do sokolského areálu.
Starší děvčata se v sále sokolovny a ve sportovní hale
poměřovala ve fotbalu, ve chvílích volna si vyráběla
korálkový náramek v podobě růžence. Mladší olympioničky se na orlovně střídaly hned u několika zajímavých disciplín. Skládaly na čas střípky fotografie svého
farního kostela, testovaly svoje biblické znalosti (Chcete
být Biblionářem? s Monikou Hoffmannovou), tančily popové choreografie podle křesťanské verze „just dance“
(s Hankou Kroutilovou a Janou Münsterovou) a stejně
jako loni si mohly vytvořit vlastní podobu barevných triček (s kreativním týmem Jany Buchtové), která všech
26 týmů od sebe při všech aktivitách odlišovala.
Odpoledne se děvčata rozdělila na cestu do opačných směrů, než tomu bylo zrána. Starší pokračovala
do orlovny, mladší olympijskou štafetou na sokolovnu. Sportovní hala i sokolovna stejně jako dopoledne burácely při fandění fanoušků, tři fotbalové balony
mnohokráte nacházely svou cestu do celkově šesti
brankových konstrukcí na třech hřištích. Pravda, dívčí
nadšení pro fotbal mnohé překvapilo, všechny hráčky
srdnatě bojovaly o každý kousek svého hřiště.
Všem účastnicím se v průběhu dne podařilo dodržovat
připravený harmonogram aktivit, takže se vše bez zbytečného stresu zvládalo a ve správnou chvíli mohl přijít
čas finálového večera.

SPORT
V něm se utkala tři družstva z každé kategorie v tanečním umění – osazenstvo orelského sálu mohlo
sledovat, kterak se naše mladé tanečnice naučily svůj
natrénovaný tanec. Po vyhodnocení taneční soutěže
přišel zlatý hřeb večera: módní show. Každý tým dostal sadu toaletního papíru, novin a lepicí pásky a jeho
úkolem bylo během půlhodiny ozdobit jednu ze svých
členek do podoby zvířátka. Nedá se snad ani slovy
popsat, čemu všemu dokáže dívčí fantazie za tak
krátkou chvíli vdechnout život. Postupně se na podium
doplazilo, doklusalo, doplavalo, doskákalo či doletělo
na šestnáct zvířat. Bylo to naprosto úchvatné představení dívčí tvořivosti!
Po bleskurychlém bodovém vyhodnocení bylo připraveno vyhlášení výsledků. Pořadí týmů sice bylo na základě zaznamenaných bodů v soutěžích vyhlášeno,
tím nejpodstatnějším je však zcela něco jiného. Děvčata spolu vytvořila skvělou atmosféru, poznala se navzájem a užila si krásný den ve společenství s naším
Pánem. Po závěrečném požehnání se po dvanáctihodinovém maratonu všichni vydali zpět do svých domovů. Poděkování patří všem, kteří k úspěšnému dni
čímkoliv přispěli.
Těšíme se třeba zase někdy na shledanou…
František Kroutil, jménem všech organizátorů
Modřického děkanství

KALENDÁŘ
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21. dubna		Pomlázková zábava
		
Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci
30. dubna		Pálení čarodějnic

Terasa u tělocvičny, pořádá škola Sivice

1. května		Májová pobožnost v kapli sv. Rocha
		

Kaple, pořádá obec Sivice a farnost Pozořice

9. května		Vítání občánků

			Kulturní dům, pořádá kulturní komise obce

1. června		Ženáčské hody

			Kulturní dům, pořádají ženáči pod záštitou obce

8. června		Sivické hry bez hranic
		
aneb zábavné odpoledne pro děti a rodiče
		
Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Grušáci
9. června		Přátelské fotbalové utkání svobodní x ženatí
			Sportovní areál Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci

20. června		Školní akademie
		

Kulturní dům Sivice, pořádá Základní škola a mateřská škola Sivice

25. června

Tradiční hasičská soutěž dětí

29. a 30. června

Oslava 131. výročí založení školy

		
		

Společenská kronika

Evidence obyvatel

Kalendář kulturních a sportovních akcí

		

KRONIKA
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Statistika za 1. čtvrtletí 2019
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

V 2. čtvrtletí roku 2019 oslaví životní jubileum:
8
12
3
4
1083

Vítáme do života
v 1. čtvrtletí roku 2019
Antonín Barták

Alexander Thomas Bruce

Milinda Roli

Michala Kalužová

Matěj Uhrák

Elena Kousalová

Silvie Farkasová

Sára Chládková

Citát

Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím.
Maxim Gorkij

Pořádá SDH Sivice a SDH Kanice, sportovní areál Loučky

86 let

Jan Ryšavý

85 let

Antonín Skládaný
Květoslava Filipová

82 let

Jiřina Kašparová
Josef Železný

81 let

Ludmila Mazlová

80 let

Marie Železná
Marie Tomancová

75 let

Jiří Daněk

70 let

Jiří Mazel
Václav Moll

65 let

Jan Chládek
Zdeňka Nováková
Miloslav Tomanec

60 let

Helena Pokorná
Jiří Svoboda
Zdeněk Sova

Obec Sivice prodá použitou Stigu
bez příslušenství.

Kulturní dům Sivice a škola Sivice, pořádá kulturní komise obce a škola

Je nutná oprava motoru. Bližší informace podá
pan Jiří Nedorostek, tel. 775788863.

Pozvánka na 18. hasičskou
pouť ve Křtinách

Zájemci, přihlaste se na obecním úřadě Sivice
do konce května, cenu nabídněte.

Zajímá vás hasební technika, její historie, nebo
jen hledáte zajímavý program na víkend?
SDH Sivice vás zve na už 18. ročník hasičské pouti
ve Křtinách. Bude se konat při oslavách svátku sv.
Floriána - patrona hasičů - v neděli 28. dubna 2019
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.
Oslavy začnou v 10 hodin slavnostním průvodem
a budou trvat až do odpoledne. Těšit se můžete
na přehlídku hasičských sborů a jejich současné
i historické techniky, také na bohatý doprovodný program a Sivickou kapelu.
Minulý rok se na pouti prezentovali zástupci více jak
40 hasičských sborů se 450 hasiči z Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a z Dolnorakouského Spillernu.
		

Helena Těšitelová

Měření zraku
Dioptrické brýle • Sluneční brýle
Opravy brýlí • Doplňky

Pozořice, Na Městečku 780
mobil: 735 047 004
Po:
Út-Čt:
Pá:

9-12 13-18
8-12 13-17  
9-12 13-18

www.optikaullmann.cz

Obec Sivice nabízí k pronájmu
sociální byt (garsonku) v podkroví
čekárny na autobusové zastávce.
Pronájem je na dobu určitou (1 rok) s možností
prodloužení. Nájemné činí 2 000 Kč/měs. +
spotřeba energií.
Žádosti zasílejte písemně na adresu:
Obecní úřad Sivice, Sivice 19,
nebo e-mailem: sivice@sivice.cz.
Sivický zpravodaj 2/2019 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. června 2019.

