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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

je tady jaro. S prvními slunečními paprsky se probouzí příroda a přibývá energie.

27. 2. 2018

Vybrali jsme dodavatele stavby „Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu základní školy“.
Pokud nenastanou komplikace, v červnu začnou
stavební práce, které vyvrcholí v období letních
prázdnin. V první etapě bude provedena rekonstrukce střechy a přístavba výtahu, který bude
obsluhovat 2. a 3. nadzemní podlaží. Žáků přibývá
a neradi bychom se dostali do situace, kdy pro ně
ve škole nebude místo. V další etapě proto vzniknou v půdním prostoru dvě víceúčelové učebny
se zázemím pro vyučující, šatnami a hygienickým
zařízením. Ve 2. nadzemním podlaží je navržena
zimní zahrada, vznikne zastřešením stávající otevřené terasy. Dodavatel stavby bude mít na zřeteli
zachování solidních podmínek pro výuku, současně prosíme učitele, žáky i rodiče o pochopení.
Máme štěstí, že se nám při dražbě v roce 2005
podařilo získat budovu samoobsluhy do majetku
obce. Nyní se zamýšlíme nad jejím efektivnějším
využitím. Prioritou je zachovat prodejnu základních potravin. Současný stav je takový, že prodejní plocha i skladovací prostory jsou zbytečně
velké a část budovy je možné vyčlenit pro služby.
Do konce dubna budeme mít k dispozici první
náměty, které vystavíme před prodejnou. Velmi by
nám pomohlo, kdybychom znali vaše představy
o budoucí podobě budovy a jejím využití. Obrátíme
se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Předem
děkujeme za spolupráci!
Třetím velkým projektem je projekt cyklostezek
a spojovacích cest mezi obcemi Mikroregionu
Roketnice. Jeho iniciátorem je Svazek Šlapanicko. Cyklostezky nezačínají ani nekončí
na území našeho mikroregionu. Hlavní trasa
označená jako D1 vede z Brna přes Slatinu,
Podolí, Tvarožnou, Kovalovice, Viničné Šumice
a Habrovany do Vyškova. Trasa je plánována
podél Tvaroženského potoka jižně od obce Sivice.
V katastrálním území Pozořice musí překonat
železniční vlečku. Více informací o napojení naší
obce na systém cyklostezek je na jiném místě
zpravodaje.
Blíží se slavnost ke 150. výročí postavení zděné
zvonice na návsi a 90. výročí posvěcení kaple.
Tato výročí si připomeneme 1. května, kdy současně uplyne 5 let od posvěcení nového interiéru.
Zváni jsou kněží - rodáci, návštěvu nám přislíbil
i pan biskup Pavel Posád. Těším se na setkání
s vámi se všemi při této vzácné příležitosti!
Marie Kousalová

Souhrnná inventarizace k 31. 12. 2017, vyřazení
majetku: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Sivice ke dni 31. 12. 2017 byla provedena
v období od 8. 1. 2018 – 6. 2. 2018 hlavní inventarizační
komisí ve složení Ing. Petr Blahák, Mgr. Jana Fléglová
a Jiří Barták. O průběhu a výsledku inventarizace byla
zpracována inventarizační zpráva a schváleno vyřazazení majetku v celkové hodnotě 818 350,30 Kč.
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sivice a uzavření VPS: Na základě žádosti o dotaci z rozpočtu obce
Sivice schválilo zastupitelstvo obce poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč Mateřskému centru Človíček.
Rozpočtové opatření č. 1/2018: Obsahuje úpravu
příjmové i výdajové části rozpočtu, a to navýšení
o 300 Kč na § 6171 v příjmech a na § 2221 ve výdajích
na dofinancování nadstandardu dopravní obslužnosti
IDS JMK.
Vyjádření k záměru zasíťování pozemku: Pozemek
p. č. 798/1 v k. ú. Sivice se nachází ve stabilizované ploše a je napojen na technickou infrastrukturu.
Rodinné domy v lokalitě tvoří uliční frontu orientovanou ke Staré silnici. Dle vyjádření Městského
úřadu Šlapanice, odboru územního rozvoje a správy
majetku – oddělení územního plánování a památkové péče je pozemek parc. č. 798/1 v k. ú. Sivice
součástí stabilizované plochy pro bydlení bez potenciálního rozvoje. Záměr realizace rodinného domu
na tomto pozemku je nepřípustný. Vyjádření VAS,
a. s.: „Sivice, p. č. 798/1 – Prodloužení vodovodního řadu, vodovodní přípojka k budoucímu RD“ se
vztahuje k žádosti stavebníka realizovat záměr prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojku pro
rodinný dům. Před vydáním územního rozhodnutí
je třeba doložit aktualizované vyjádření VAS, a. s.
k záměru zasíťování pozemku pro budoucí stavbu
hospodářského stavení.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Staré hory: Jedná se o umístnění distribuční
soustavy – kabelu a přípojkové skříně na pozemcích
ve vlastnictví obce Sivice par. č. 666/13, 668, 667,
671/6 v k. ú. Sivice. Ze stávajícího dřevěného sloupu
v ulici Staré hory bude proveden svod do pojistkové
skříně, protlak pod místní komunikací na pozemku par.
č. 666/13, dále kabel povede zeleným pásem, bude
proveden překop účelové komunikace a ukončení v přípojkové skříni. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně
za jednorázovou úhradu ve výši 3 200 Kč + DPH.
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Půdní
vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ v obci
Sivice: Předmětem zakázky je Půdní vestavba,
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rozdělena na dvě časově navazující etapy. V případě,
že do termínu ukončení realizace první etapy neobdrží
obec rozhodnutí o přidělení dotace v programu IROP,
je obec oprávněna odstoupit od realizace druhé etapy.
Termín k předložení nabídek byl stanoven do 28. 3. 2018,
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
za obec Sivice byli navržení Ing. Jiří Pölzer a Miroslav
Koukal.
Administrace zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu – Sivice – nakládání
s bioodpady: Obec obdržela depeši o akceptaci žádosti o financování projektu nakládání s bioodpady v obci Sivice. Před vydáním rozhodnutí
o poskytnutí dotace je třeba vybrat dodavatele. Pro
urychlení administrativního procesu je doporučeno
pověřit zadávacím řízením Ing. Oldřicha Ondráčka.
Členy komise k otevírání obálek a hodnocení nabídek za obec Sivice byli navrženi Ing. Eva Mollová
a Mgr. Jana Fléglová.
Žádost o zpracování územní studie lokalit D2,
D3 a D4, pracování projektové dokumentace sítí
vodohospodářské infrastruktury: Územní plán ukládá zpracování územní studie pro lokality D2, D3
a D4. Pořizovatelem je Obecní úřad obce s rozšířenou
působností – Úřad územního plánování, který doporučil, aby obec využila z důvodu své vytíženosti externího
pořizovatele. Pro lokalitu bude současně objednáno
zpracování projektové dokumentace sítí vodohospodářské infrastruktury.

Včasné vyřízení cestovních
dokladů před letní sezónou
Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte
platný pas?
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Žádost o zpracování územní studie lokality C5:
Územní plán ukládá zpracování územní studie pro
lokalitu C5. Pořizovatelem územní studie je Obecní
úřad obce s rozšířenou působností – Úřad územního
plánování, který doporučil, aby obec využila z důvodu
vytíženosti externího pořizovatele.
Žádost o prodloužení inženýrských sítí a zpevnění
komunikace v lokalitě Štarcárky: Na obec se obrátili
vlastníci pozemků v lokalitě D5 (Štarcárky) se žádostí o prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu
a zřízení zpevněné komunikace. Zpracování projektové dokumentace sítí vodohospodářské infrastruktury zajistí obec, zpevnění stávající komunikace si
zajistí stavebníci na vlastní náklady. Obec umožňuje
zřízení zpevnění stávajících komunikací.
Žádost o vybudování veřejného osvětlení v ulici
Za Humnama (Dolní Krpile): Obec obdržela žádost
o zřízení veřejného osvětlení v ulici Za Humnama
(Dolní Krpile). Veřejné osvětlení bylo součástí projektové dokumentace sítí veřejné infrastruktury,
na které již bylo vydáno územní rozhodnutí, to však
bylo v důsledku žaloby zrušeno. Vybudování veřejného osvětlení v této lokalitě bude projednáno v rámci
projektu budoucí komunikace po dořešení majetkoprávních vztahů.
Diskuze: Diskutovalo se na téma budoucího využití
samoobsluhy, záměru obce Holubice zřídit průmyslovou zónu a zástavby v Lepkách (Pozořice) – nakládání
s dešťovými vodami.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy
platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte
si u velvyslanectví daného státu, jakou minimální
dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje.
Požadovaná minimální doba platnosti cestovního
pasu může být například 6 měsíců ode dne vstupu
nebo vycestování z území do cizího státu. Zjistěte
si, zda je ke vstupu a pobytu na území daného státu
třeba vízum.

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas
a nenechávejte podání žádosti až do doby před
letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným
frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze.
Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci
správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč. EU? K cestám do států EU můžete jako cestovní
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze občanský
průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko,
ve lhůtě 30 dnů?
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánská repubMůžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
lika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie,
dnů. Počítejte s vyšším správním poplatkem 4 000 Kč,
Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská
u dětí mladších 15 let 2 000 Kč. Za tento poplatek
republika.
obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelMá vaše dítě občanský průkaz? I dítě mladší 15 let
nými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši může cestovat do těchto států na občanský průkaz.
správních poplatků.
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Milí starostové obcí Sivice
a Tvarožná

která má šířku 3,0 m. Majitele, kteří nemají v úmyslu
pozemek prodat, jsme požádali o souhlas s umístěním
účelové cesty, která bude součástí cyklostezek a hlavní
připojovací trasou na dálkovou cyklostezku mezi Brnem
a Vyškovem. V katastru obce Sivice je kromě již zmíněného úseku ještě úsek S17 podél Pozořického potoka
na pozemku Singularistů, s nimiž jednáme o směně
za pozemek stejné kvality. Hlavní trasa prochází pěkným údolím Tvaroženského potoka - úsek S18.

Dovoluji si vám napsat tento otevřený dopis. Proč
jej píši, jistě pochopíte z následujících řádků.
Bydlím v obci Tvarožná již 19 roků, ale jsem vlastně
novousedlík. Přesto mi obě krásné obce přirostly
k srdci, a to nejen proto, že v Tvarožné bydlí i dcera
s rodinou a v obci Sivice syn s rodinou. Zařadili jsme
se tak mezi dosti velkou skupinu obyvatel, kteří jsou
rodově vzájemně mezi obcemi propojení. A protože
bydlíme na konci Tvarožné, právě u polní cesty podél
Pozořického potoka směr Sivice, jsem každodenním
svědkem toho, jak občané pendlují mezi obcemi,
zvláště pak při pořádání různých kulturních a společenských akcí, besídkami a plesy počínaje, bitvou Tří
císařů konče. Polní spojovací cesta je v tuto chvíli de
facto jediným možným spojením mezi obcemi, protože po státní silnici se i vzhledem k silnému provozu
chůze stává hazardováním se životem. Sice se na ní
žádná smrtelná dopravní nehoda nestala, všechno je
však vždy poprvé. A proto se obracím přímo na vás
s malým dotazem. Musíme čekat až k tomu jednou
dojde? To, že si zvykli někteří motoristé stále častěji
polní cestu používat pro zkrácení cesty bych sice
těžko, ale přeci jen skousl i když moje vnuky již jednou
auto rádoby závodníka ohrozilo. Nemluvím o tom, že
tam parkrát za rok projede malotraktor či kombajn
což je pochopitelné, ale o osobních automobilech.
Co však nemohu akceptovat je, že je cesta, zvláště
v zimě či po deštích, jedno ohromné bahno, viz. přiložené foto. Prostě je v zásadě nemožné přejít trochu
slušně mezi obcemi, a to nemluvím o kočárcích, koloběžkách, kolech.
Sice jsem na toto téma již během let několikrát hovořil
s vámi i dalšími zastupiteli, ale vždy jsem slyšel jen nic
neříkající argumenty. Ze strany Tvarožné - cesta není
naše, patří Sivicím, ze strany Sivic - cesta musí zůstat
průjezdná. A tak mě napadá: Máme různé dotace,
patříme do mikroregionu Roketnice, jsme zainteresování i do MAS atd., a tak co kdybyste se sešli
a prodiskutovali třeba cca 1,25 m širokou asfaltovou
cyklostezku a k tomu kousek chodníku od zmiňované
polní cesty "ke Kubínům" v Tvarožné? Myslíte si, že
by to naše dvě úspěšné obce nezvládly? Nezlepšil by
se komfort bydlení v našich obcích? A to nemyslím
jen při oslavách, ale v běžném životě občanů? Vždyť
je přirozené u mikroregionů, že mají občany spojovat
a určitě by to uvítali i obchodníci v obcích včetně
Pozořic. Berte prosím v úvahu, že každá z našich
obcí není dost velká, aby uživila kavárnu, cukrárnu nebo jiné prvky moderní občanské vybavenosti.
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Toto omezení však můžeme dobrou dopravní obslužností zmírnit. Stejný princip platí i pro sportovní
aktivity mládeže. Děti které by se mohly přesouvat
kolem, musí obsluhovat rodiče. Syn, který trénuje
malé fotbalisty v Pozořicích, kde hrají kluci i děvčata
z našich obcí, by o tom mohl vyprávět. Neexistující
komunikace nás stojí komfort služeb, čas rodičů
i nedostatek možností pohybů i pro penzisty. Vždyť ne
všichni a vždy jezdí autem. Tak co, uděláme něco pro
to? Pokud chcete znát názor spoluobčanů, nabízím se
ke koordinaci a pomoci s vytvořením dotazníku.
Já věřím, že by se na to našlo dost finančních prostředků, které když se dají dohromady, tak se dobrá
věc podaří.
Děkuji za přečtení a budu se těšit na Vaši odpověď.
Kadeřávek Jiří sen.
Tvarožná
P.S. Pokud pro případné vyvolání diskuze umístíte
tento otevřený dopis do obecních zpravodajů, budu
rád. Fotografii polní cesty také přikládám.

Sběr kovového šrotu
V sobotu 5. května 2018 v dopoledních hodinách provede Sbor dobrovolných hasičů Sivice
sběr železného šrotu. Pokud máte doma železo, které potřebujete odvézt, připravte ho prosím k cestě u vaší nemovitosti. S těžšími kusy
vám hasiči případně pomohou.
Upozorňujeme, že do sběru železného šrotu nepatří nefunkční domácí spotřebiče ani jiné nekovové
předměty. Ty mohou být odloženy pouze do kontejneru s velkoobjemným odpadem, který bude obcí
k tomuto účelu přistaven za hasičskou zbrojnicí.
Děkujeme za pochopení.
Vaši hasiči

Bezpečné cesty pro pěší a cyklisty
Polní cesta mezi Sivicemi a Tvarožnou - úsek
S16 by se měla stát součástí systému bezpečných cest a cyklostezek. Je zde navržena účelová komunikace o šířce 3 m pro pěší, cyklisty
a zemědělské stroje obsluhující přilehlé pozemky. Ostatní motorová doprava bude z této cesty
vyloučena.

Projekt cyklostezek připravuje Svazek Šlapanicko
a Mikroregion Roketnice (obce Hostěnice, Kovalovice,
Podolí, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice a Viničné
Šumice) na projektu spolupracuje. Studii proveditelnosti najdete na:
http://www.roketnice.cz/projekt-cyklostezek-2/.

Jízda na kole na frekventované silnici je riskantní pro
cyklisty i řidiče motorových vozidel. Proto se zrodila myšlenka vytipovat bezpečné trasy, které umožní obyvatelům obcí využít kolo při cestách do škol
a do zaměstnání. A nejen to. Cyklostezky propojí
jednotlivé obce regionu mezi sebou a vytvoří možnost
Cesta se nachází na soukromých pozemcích. Již jsme pěších vycházek nebo jízdy na kolečkových bruslích.
Marie Kousalová
vlastníkům pozemků nabídli odkup oddělené části,
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Noc s Andersenem

pořádně vytrávilo, po pizzách, které byly k večeři, se
jen zaprášilo.

Po několikaleté přestávce jsme pro děti uspořádali Noc s Andersenem. Připojili jsme se tak
k mnoha dalším knihovnám a školám, abychom
společně oslavili Mezinárodni den dětské knihy,
slavený každý rok v den narození Hanse Christiana
Andersena. Letošní 18. ročník připadl na 23. března.

Snídaně ve škole

Soutěž v piškvorkách

Ve středu 14. března 2018 se uskutečnila Letošní zima uběhla jako voda a jaro už odemklo
ve škole v Sivicích bohatá snídaně pro všechny svoje dveře. Naše škola též nezahálela a 28.3.
žáky školy.
připravila pro žáky soutěž v piškvorkách.
V družině se pod různorodými dobrotami prolamovaly
stoly. Pití připravili učitelé. Žáci si mohli pochutnat
na domácích bábovkách, koláčcích, obložených toustech a mnohém dalším. „Nejvíce mi chutnaly palačinky s marmeládou“, řekla o snídani Katka B. Všichni
žáci se nasnídali a zbylo i na svačinu, protože všeho
bylo dostatek. „Těšíme se na další společnou snídani
a doufáme, že se stane tradicí“, věří mnozí žáci.
			

Stanislava Matušínová

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší 1., 2. třída
a starší 3., 4. a 5. třída. Děti porovnávaly své síly, tedy
spíše strategické dovednosti, taktiku a logické myšlení. Do velkého finále se probojovali v mladší kategorii
Pavlík Skočovský (2. třída) a vítězkou starší kategorie
se stala Markétka Devetterová (3. třída).
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Návštěva v televizi
Ve čtvrtek 12. dubna jsme navštívili nejmodernější
studio České televize.
Na sivickou zastávku pro nás přijel autobus a jeli jsme.
Když jsme dojeli na místo, tak jsme se rozdělili do tří
skupin. Prošli jsme kostymérnou a maskérnou, tam se
líbilo hlavně nám, holkám. Potom jsme šli do skladu,
kde byly odloženy kulisy k různým pořadům, např.
k AZ kvízu nebo k dětskému pořadu Jogínci. Pak jsme
šli do sálu, kde se tyto pořady natáčejí. Potom jsme šli
do nejhlavnějšího sálu, kde se právě fotili moderátoři
pořadu Dobré ráno. Aby jsme nerušili moderátory, šli
jsme do prvního poschodí, kde měli svoje místo režiséři, střihači a zvukaři - to se zase líbilo klukům. Pak
jsme šli do sálu, kde jsme museli být obzvlášť tiše,
protože se tam už opravdu pracovalo. Prošli jsme
tímto sálem a šli jsme do místnosti, kde se natáčí
zprávy. Potom jsme už museli jet. Myslím si, že se
tam všem líbilo!
Kateřina Bartáková, žačka 4. třídy

Oslava výročí školy

V neděli 2. září 2018 je plánována oslava 130. výročí školy. Zapište si a přijďte!

Romana Sukovatá

A pak nastal čas k zhotovení pěkného výrobku pod
vedením paní Moniky Koukalové, za vydatné pomoci
Anity Tomancové a Adély Capilové (také jim moc
děkujeme). Kdo měl hotovo, sledoval film nebo si ještě
pořádně zatančil. Ani jsme se nenadáli, odbila 23.
hodina a s ní přišel čas na uložení ke spánku a ještě
Během krátké doby se nám přihlásilo 40 dětí a my se pár pohádek na dobré usínání. Po půlnoci zavřeli oči
s chutí pustili do příprav. Registrace na Svazu knihov- poslední bouřliváci.
níků proběhla bez problémů, rámcový program byl S prvním kuropěním jsme začali chystat snídani.
napsán, večeře zajištěna. Zbývalo ještě nakoupit pro- Ranní ptáčata čekal již připravený švédský stůl. Teplý
viant na snídani, zajistit materiál na zhotovení výrobku čaj, vánočky, domácí perník, housky, chléb, marmea už jsme se jen těšili na děti. Ty se začaly scházet láda i nutella, rama, šunka, sýry, vejce a pomazánv pátek v podvečer s rodiči nebo sourozenci, všichni ky, také jogurty a křupinky. Každý si vybral, co má
s úsměvem na tváři a batůžky na zádech, v rukou rád. S plnými bříšky se lépe balily batůžky. Zbývalo
ještě nezbytný spací pytel a karimatku.
jen pohledat "ztracené" polštářky, brýle, ponožky
Úderem 18. hodiny již všichni s napětím očekávali, a gumičky do vlasů, zhodnotit celý večer, rozdat
co se bude dít. Nezbývalo tedy, než všechny přivítat, dárečky a počkat na rodiče. Odměnou za probdělou
rozloučit se s rodiči a hurá se „ubytovat" do prostor noc nám byly rozzářené dětské tváře a také to, že
Obecní knihovny. Přestože knihovna disponuje třemi nikdo neuronil slzičku, ani nejmenší účastnice čtyřletá
místnostmi, museli někteří složit hlavu i v kanceláři Anička Boháčková.
		
Zdeňka
Mudrochová
Obecního úřadu pod dohledem paní starostky. Chvíli 				
trvalo, než se rozhodlo, kdo s kým a kde, ale pak již 		
nic nebránilo, abychom se sešli v čítárně. Protože
letošní ročník Noci byl současně věnován knize O pejskovi a kočičce od Josefa Čapka, nemohli jsme zahájit
jinak, než pohádkou Jak kočička s pejskem myli podlahu, následovanou Andersenovým Cínovým vojáčkem.
Zazvoní zvonec a pohádky je konec. Ten náš zvoneček byl kouzelný a přičaroval nám samotného Hanse
Christiana Andersena, kterého perfektně zahrál člen
divadelního spolku Cimrman - výborný herec pan
Zdeněk Boháček (vřelé díky). Po tom, co jsme se
dověděli o dětství a životě slavného pohádkáře, nastal
čas na trochu pohybu. Děti se rozdělily do družstev. Sál kulturního domu jim poskytl dostatek místa
k uspořádání velkolepých závodů. A protože všem

Zápis do 1. třídy
V úterý 17. dubna proběhl zápis do 1. třídy základní školy v Sivicích.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Ohlédnutí za plesovou sezónou
Začátek roku 2018 přinesl řadu příležitostí zajít si
zatančit a pobavit se.
V lednu proběhl například Ples lesního družstva
Sivice a také osmý Obecní ples. Ten byl zcela jistě
jednou z nejvýznamnějších událostí místní plesové
sezóny. Tradičně si získal velkou účast – zaplesat si
přišlo na sto padesát tanečníků. Večerem hosty provedl Zdeněk Boháček, o příjemný hudební doprovod
se pak postarala skupina Panorama Band. V průběhu plesu zazněly také legendární melodie z filmu
My Fair Lady, které zdařilou taneční kreací doplnili
členové STK Sivice. Další inspirativní taneční vystoupení předvedli mladí z PoŠuKova a tanečního studia
Bianca. Třešničkou na dortu byl studený i teplý raut
v provedení Evy Čermákové. Nechyběla ani bohatá
tombola - netrpělivě očekávané slosování o část
z více než 50 cen přišlo na řadu před půlnocí.
V únoru proběhl maškarní ples pro dospělé a zkrátka
nepřišly ani děti.
Helena Těšitelová

Sivické Ostatky

ného vrahouna, kominíka, ženicha a nevěstu nebo
taťku Šmoulu. Za všeobecného povyku, zpěvu a hemMasopust, ostatky nebo také fašanky jsou rozverné, žení prošly masky celou obcí, zastavili se občerstvit
nevázané, provoněné koblihami, slivovičkou a sla- a popovídat u řady domů a také pozdravit děti v místní
ninou. Je to čas veselí, rozpustilé zábavy a masek. mateřské školce. Děkujeme Vám všem za podporu!
Pod názvem masopust si dnes většina lidí představí zejména poslední den před začátkem půstu.
Jedná se ale o celé období, které začíná 7. ledna
po svátku Tří králů a končí na masopustní úterý před
Popeleční středou. Časové rozmezí není pevně určeno – koncem masopustu je čtyřicátý postní den před
Velikonoční nedělí. V českých zemích se masopust
prokazatelně slaví již od 13. století. Jeho prapůvod je
ale často spojován s tzv. saturnáliemi - svátky boha
slunce Saturna slavené ve starověkém Římě v době
zimního slunovratu. I když je dnes u nás masopust
pevně spjat s křesťanstvím a liturgickým kalendářem,
je také oslavou přicházejícího jara.
Masopustní veselí graduje v posledních třech dnech,
nazývaných „bláznivé dny“. Typické jsou pro ně právě
i masopustní obchůzky a večerní obřadní rozloučení,
které ale mají různé regionální odlišnosti. Například
tradiční pochování basy, které známe i z naší obce, je
v různých obměnách společné řadě oblastí. V Sivicích
pohřbíváme basu, jinde zase basulu, Barboru nebo
Masopusta.
Ostatkový průvod, který v Sivicích organizuje místní
Sbor dobrovolných hasičů, vyšel v úterý 13. února 2018
ve 14 hodin od hasičské zbrojnice.
Potkat jste mohli medvěda, cikánku s dítětem, zákeř-

Poslední zastávkou byla již tradičně hospoda U Groše.
Dali jsme několik písniček, cikánka žadonila o příspěvky na nebohé plastové děti, a průvod mohl pokračovat do kulturního domu, kde následovala ostatková
zábava. K tanci i zábavě hrála kapela Vaňáčkovy věci.
Před půlnocí se přítomní rozloučili s nebohou basou,
která byla za tklivého nářku odnesena ze sálu
a pochována. Zábava skončila, nastala doba půstu,
zklidnění a přípravy na Velikonoce.
		

Helena Těšitelová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Cimrman v říši hudby
Osvětový hudební večer završený jednoaktovou
operou Úspěch českého inženýra v Indii, toť
třináctá hra Járy Cimrmana, na kterou si troufli
sivičtí ochotníci.
Po tři dubnové večery tak zaplnily vyprodaný prostor
obecního domu zvuky orchestru Chamber Symphony
Orchestra Brno, který naše pěvecké výkony znamenitě doprovodil a dodal tak všem představením nebývale slavnostní ráz.

Josefský košt
Třetí březnová sobota patřila milovníkům dobrého vína. 17. března hostil sivický Kulturní dům
dnes již tradiční a oblíbenou událost - Josefský
košt.
Účast byla více než hojná. Okoštovat přišlo na 130
milovníků vinného moku. A že bylo co ochutnávat.
Vinaři nejen ze Sivic a Pozořic, ale i ze vzdálenějších
obcí přivezli celkem téměř 150 vzorků vína.
Připraveno bylo i drobné občerstvení a 30kg čerstvého uzeného. Hudební doprovod zajistila cimbálová
muzika Stanislava Gabriela.

Helena Těšitelová

Věříme, že si všichni návštěvníci představení přišli
na své, a že nám přízeň zachovají i v příštích letech,
kdy nás čekají poslední dvě hry z Mistrova pera.
Za CR Sivice Petr Kadlec

Divadlo Stodola
Divadlo Stodola zdraví Sivice. Rádi bychom Vás
pozvali na divadelní festiválek, který se zatím nekoná v Sivicích, ale jistě tomu tak nebude dlouho.
Dohromady 11 představení, z toho 4 představení pro
děti, se budou konat na Sokolovně ve Šlapanicích
a následně v Orlovně v Jiříkovicích. Vstupenky
je možné si zarezervovat za cenu 100 Kč/lístek
na www.rezervace-listku.cz, nebo přijít za vstupné
dobrovolné bez jistoty dobrého místa. Po skončení
dubnové Cimrman „mánie“ (Cimrmani zlomte vaz!)
v Sivicích zahrajeme tragikomedii Ženy v ringu aneb
Vše o ženách, o přesném termínu Vás budeme ještě
informovat. Informace o dění najdete na webu www.
divadlostodola.cz .
Kromě divadelních představení pořádá Stodola pod
vedením Evy Buchtové „lekce“ břišních tanců pro
věčné začátečnice a nově i pro dívky. Případně si
můžete osvojit i základy „Pole dance“. Tančíme v divadelní zkušebně na adrese Sivice 9. Termíny lekcí jsou
nepravidelné, v případě zájmu pište mail na adresu
ejabuchtova@gmail.com.
Ondřej Buchta

HASIČI
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Místní akční skupina slavkovské
bojiště v prvních výzvách podpořila 20 žadatelů z území a vznik
5 pracovních míst
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště
od začátku roku uzavřela dvě výzvy na předkládání
projektů pro žadatele v území. První výzva byla
vyhlášena z Operačního programu Zaměstnanost
pro zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Z této
první výzvy byl podpořen provoz příměstského tábora
v Blažovicích v celkové výši 1 038 750 Kč.

Návštěva ve školicím zařízení
Hasičského záchranného
sboru ČR

pomůcky, které jsou využívány při resuscitaci či
poskytování první pomoci při výjezdu. Velký zájem
vzbudila u mládeže zejména figurína, model torza
s otevřenou břišní dutinou a vyjímatelnými orgány.

Protože cílem výcviku ŠVZ HZS ČR je připravit
profesionální hasiče co nejlépe na reálné situace
a podmínky, se kterými se mohou potkat, je v areálu
umístěna také řada trenažérů. Postupně jsme prošli
například stanoviště zaměřené na úniky nebezpečných látek, pro obsluhu motorových pil, viděli jsme
cvičný výkop, lezeckou stěnu nebo věž. Z trenažérů
děti nejvíce zaujal ohňový dům, ve kterém lze s pomoPrvní částí exkurze byla prohlídka hasičské techniky cí plynových hořáků a vyvíječe kouře simulovat různě
a vozidel, které jsou zde k dispozici a vždy připraveny postupující požár a přiblížit se reálným podmínkám
k okamžitému výjezdu. Mezi zajímavá vozidla patřila skutečného zásahu.
například Tatra 815 CAS 32, přezdívaná posádkou Nakonec jsme navštívili klecový trenažér, tzv. Polygon.
„Malý rybník“. Uveze více než osm tisíc litrů hasební Zde se provádí například nácvik orientace v neznávody a používá se zejména pro lesní zásahy či zásahy mém prostředí, vyhledávání a záchrany osob nebo
s vysokými nároky na množství vody. Zajímavé bylo výcvik s dýchacími přístroji s bezpečným návratem.
také vozidlo používané při úniku chemických látek, V průběhu práce je školeným osobám možné ztížit
které umožňuje vytvořit například dekontaminační podmínky např. vytvořením mlhy, různě intenzivní
stanoviště nebo stavbu norných stěn.
tepelné nebo hlukové zátěže. Polygon byl pro děti
Mladí sivičtí hasiči, jejich vedoucí manželé
Chudiakovi a dobrovolníci z řad rodičů navštívili poslední lednový víkend Školní a výcvikové
zařízení Hasičského záchranného sboru České
republiky v Brně. Výcvikovým centrem nás provedl dlouholetý lektor a instruktor profesionálních
hasičů nprap. Radek Tománek.

Dále následovala prohlídka moderně vybavených obzvláště atraktivní i proto, že si ho mohli sami
prostor pro výuku zdravovědy. Vyzkoušeli jsme si vyzkoušet.
resuscitaci figuríny s možností počítačového výstupu
Helena Těšitelová
a přenosu dat pomocí projektoru a prohlédli různé

SPOLKY
i nové pracovní místo, atd. Celkem bude zřízeno pět
nových pracovních míst minimálně na tři roky.
Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova
plánuje MAS Slavkovské bojiště na květen tohoto
roku.
V současnosti jsou otevřeny pro příjem žádosti tři
výzvy MAS z Operačního programu Zaměstnanost,
a to v těchto opatřeních – Podpora zaměstnanosti,
Rozvoj sociálních služeb a opět Prorodinná opatření
na vznik dětských skupin, příměstských táborů nebo
školních klubů.

Školení pro žadatele v těchto výzvách se budou
konat v úterý 17.4. (Rozvoj sociálních služeb),
ve čtvrtek 19.4. (Podpora zaměstnanosti) a ve čtvrDruhá výzva byla určena pro zemědělské i neze- tek 26.4. 2018 (Prorodinná opatření) vždy v 16:00
mědělské podnikatele. Nejvíce žádostí bylo podáno hodin v Hruškách u Slavkova v prostorách hasičprávě zemědělci, a to celkem 10, zájem byl přede- ské zbrojnice.
vším o nákup zemědělské techniky. Nezemědělští
Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie
podnikatelé podali celkem 5 žádostí na rozvoj svých
MAS Slavkovské bojiště budou vyplaceny žadatelům
činností – např. na pořízení nářadí, nové CNC frézy
po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního
nebo 3D tiskárny. Podpořeni byli i potravináři – vinař,
programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně.
zpracovatelé kravského a kozího mléka. Celkem
Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je
bylo podpořeno 19 žádostí v celkové finanční výši
nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s admi4 551 358 Kč. Podpoření podnikatelé se ve svých
nistrativou ze strany kanceláře MAS.
žádostech zavázali, že v souvislosti s projektem vytvoří nová pracovní místa: Kozí farma z Vážan nad Celé znění vyhlášených výzev je k dispozici na našich
Litavou k pořízení nového auta pro rozvoz výrobků webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz.
bude potřebovat řidiče, zemědělec z Rašovic s nákuMgr. Hana Tomanová
pem traktoru hledá nového traktoristu, firma z Bučovic
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
rozšíří nabídku služeb 3D tiskárnou, která vyžaduje

Pes, který je úspěšný
v mezinárodním měřítku
V listopadu 2015 jsme ze Slovenska od pana
Šustera dostali dárek – malého, temperamentního plyšáčka – štěňátko plemene německý boxer.
Dnes už je z něho velký hafan.
Jmenuje se URPANIEL Fender Edda. V r. 2017 jsme
se ním zúčastňovali mezinárodních výstav. Byli jsme
od počátku překvapeni jeho krásnými úspěchy. Ve svých
kategoriích 16x zvítězil. Od poloviny roku 2017 byl už
vystavován jen v třídě šampionů, kde na výstavách
v Praze, Brně, Nitře a Bratislavě v konkurenci nejkrásnějších psů 7x zvítězil. Na základě svých úspěchů
postupně získal tituly „SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY
MLADÝCH“, „SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY“,
„SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPION“, „KRAJSKÝ VÍTĚZ“,
„VICTORIA JUNIOR WINNER“, „VÍTĚZ VÝSTAVY“,
„VÍTĚZ PLEMENE“.
V tabulce Slovakia Dog Cup 2017 úspěšnosti složit zkoušku z výkonu (stopa, obrana, poslušnost),
na mezinárodních výstavách se mezi boxery umístil protože německý boxer je služební plemeno.
na prvním místě. V novém roce 2018 bychom chtěli
Eva a Zdeněk Křížovi

SKAUTI
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Co nového na skautské stezce?

Večer jsme se zdárně vrátili domů a druhý den jsme
Betlémské světlo přinesli v obětním průvodu při obou
V předvánočním období se v oddílech uskutečnily mších v pozořickém kostele.
Mariana Kročová
vánoční besídky a po Novém roce se řada našich
členů zapojila do skupin tříkrálových koledníků.
V současné době mají napilno zejména šestky vlčat
a světlušek, které se připravují na své letošní závody.
Jejich střediskové kolo se uskuteční v Ochozi u Brna
v sobotu 28. dubna a na okresní kolo se vydají v sobotu 12. května do Rudky u Domašova.

Výprava do Hraběšic

Tato výprava byla určena pro skauty a starší
vlčata.

Když jsme přijeli na severní Moravu, byl už večer,
navíc byl všude kolem čerstvě napadený sníh. Proto
Následující řádky se ještě krátce vrací k výpravě pro jsme v cíli u fary všichni museli vyskákat z aut
Betlémské světlo do Vídně a podávají zprávu o zimní a pomáhali tlačit. Naše svaly využili i ministranti
z Polska ubytovaní na faře před námi, kteří měli kromě
výpravě do Jeseníků.
auta i dvě dodávky. Po tomto vskutku mezinárodním
Aleš Mikula, vedoucí skautského střediska setkání již nic nebránilo zaparkovat a nastěhovat se.
Po večeři jsme si ještě zahráli několik her a zazpívali
si při kytaře.

Výprava pro Betlémské světlo

16. prosince 2017 vyrazili skauti a skautky pro V sobotu nás čekal celodenní výlet. V plánu bylo
navštívit československé opevnění za Starým
Betlémské světlo.
Městem. Protože před druhou světovou válkou tudy
Sešli jsme se v Pozořicích, odkud jsme autobuvedla hranice s nacistickým Německem, stálo tu velké
sem odcestovali do Vídně. Před převzetím světla
množství různých prvků tehdejšího opevnění. Pokud
jsme navštívili vánoční trhy a prohlédli si blízké
mezi bunkry nevyrostly dodnes žádné stromy, šlo lecvídeňské památky. V kostele sv. Františka z Assisi
kdy vidět z jedné pevnosti na druhou. Palebné vějíře
na Mexikoplatz pak probíhal slavnostní ceremoniál,
se důmyslně překrývají. Šlo o jeden z nejvyspělejších
na který přijeli skauti a skautky z celé Evropy. Skautští
obranných projektů té doby. Naší výpravě se dokonce
zástupci států převzali do svých luceren světlo, které
podařilo potkat se s majitelem jednoho z bunkrů, který
potom předávali ostatním zúčastněným skautským
nám jeho vnitřek rád ukázal a svým poutavým vypráskupinám.
věním dokázal zaujmout vedoucí, skauty i vlčata.
Díky napadenému sněhu byla výprava vlastně jednou
velkou koulovací záležitostí. A když se dalo navíc
vylézt na vršek některého z bunkrů, nastala pro ty
dole nepříjemná situace.
Aby nám před nedělním odjezdem pořádně vyhládlo, vydali jsme se pokořit nedaleký Kamenný vrch,
na kterém stojí dřevěná rozhledna. Cesta nebyla
ani tak dlouhá jako spíš pořádně prudká. Tady přišla
vhod řádná fyzická kondice. Zpátky jsme zkusili sejít
kopec po druhé straně. Tam se ale i vedoucí bořili až
po kolena a všichni se už těšili, jak si usuší oblečení,
a na teplý oběd.
Marek Šmerda – Smrk
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Ministrantský florbalový turnaj
- 28. ledna 2018
Na šestadvacet ministrantských týmů spolu v neděli
28. ledna 2018 zahájilo další ročník Ministrantského
florbalového turnaje. Mnohé týmy dorazily jen
v základním složení, bez nemocných. I tak telnická
sportovní hala a Sokolovna často burácela hlasy
asi dvou stovek florbalistů. Po malé přestávce jsme
mezi sebou opět přivítali kluky z Osové Bítýšky,
kteří sice skončili ve svých kategoriích poslední,
přesto s námi tvořili milé společenství.

SPORT
jít ještě společně zatančit na sportovní parket…
Z mnoha sportovců se tak alespoň na chvíli stali
tanečníci, příjemná muzika pohladila po duši. Úžasné
- děkujeme!

Pohodový den byl plný setkání starých dobrých
kamarádů, seznámení s novými kamarády, zjištění,
že „my dva se přece známe ze školy“… Je povzbudivé sledovat, jak se každý další ročník kluci více
a více znají. Mnozí se na sebe těší. Zdravá řevnivost
tu vždycky visí ve vzduchu. Příkladem byla zajímavá
scénka z posledního zápasu našeho nováčka z Líšně.
Líšenští kluci dobře věděli, že pokud chtějí do finále,
Program dlouhého odpoledne zahájil pan děkan Jan musí vyhrát aspoň 10:0 – to se zdálo nemožné. Tak
Nekuda, který všem na úvod požehnal a připomenul, se ale pro to nadchli, že za devět minut hry nasázeli
že v tento den slaví svátek velký církevní učitel sv. soupeři dokonce osm branek. Šikovní borci.
Tomáš Akvinský, patron studentů. Líté sportovní boje Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na uspořádání
tak mohly začít: 11 mančaftů prvního stupně ZŠ se tohoto tradičního turnaje, který byl letos pořádán jako
postupně mezi sebou utkávalo v sále Sokolovny, dal- děkanátní akce, jakkoliv podíleli, zvláště pak pošuších patnáct družstev hrálo ve sportovní hale.
kovským… Děkuji za organizační, materiální či finančKromě sportu samotného nás potěšily také návštěvy ní výpomoc. Děkuji také všem klukům i děvčatům
dalších duchovních pastýřů: místního otce Vladimíra za bezvadnou atmosféru a vzájemnou úctu a respekt.
Langera, slavkovského děkana Milana Vavra, újezd- Nakonec je krásně vidět, že i ve sportu můžeme
ského viceděkana Petra Hoška či pozořického pana všichni naplňovat poselství Evangelia.
faráře Pavla Laciny. Ačkoliv ministranty konkrétně
František Kroutil a Petr Šmerda
florbal velmi baví a rádi ho hrají (někteří mladší hráči
dokonce i vypomáhali starším týmům), bylo velmi pří- Konečné výsledky turnaje:
jemné, když pošukovští připravili na závěr celého dne V mladší kategorii se na 1. místě umístil tým
krásné taneční vystoupení s názvem „Roztančíme Šlapanice A, PoŠuKov A skončil na 7. místě
halu!“. Zelenobílá děvčata se třpytivými třásněmi a PoŠuKov B na 10. místě.
a za doprovodu krakowské hymny posledního světového setkání mládeže s názvem „Blahoslavení Ve starší kategorii obsadil 1. místo tým Šlapanice B,
Milosrdní“ roztleskala doslova celou halu… úžasem PoŠuKov D skončil na krásném 2. místě a PoŠuKov
možná oněměli ti, kdo sledovali doprovodné akroba- C na 3. místě.
tické kousky pošukovských ministrantů Vojty Šmerdy V kategorii Staří pardálové byly opět 1. Šlapanice,
a Jana Münstera. No a kdo chtěl, mohl si potom PoŠuKov E obsadil 6. místo.

DUCHOVNÍ OKÉNKO
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VZDĚLÁNÍ
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Radost z lásky (4. část)

Vlídnost. Je to jemnost nevnucujícího se postoje,
který obnovuje důvěru a úctu. Aby člověk byl připraJak již bylo prezentováno v předchozích číslech sivic- ven k pravému setkání s druhým, musí na něj hledět
kého zpravodaje, papež František napsal v nedávné vlídným pohledem.
době důležitý dokument o lásce v rodině, dokument Bez vnitřního násilí. Rozhořčení je zdravé jako síla
s názvem Amoris Laetitia. Dnes se budeme věnovat k reakci na závažnou nespravedlnost, ale je škodlivé,
čtvrté z devíti kapitol.
když prostupuje všechny naše postoje k druhým.
Pojednání o lásce.
Odpuštění. Když nám bylo ublíženo nebo jsme byli
Slovo „láska“ je sice jedním z nejkrásnějších a nej- zklamáni, je odpuštění možné a žádoucí, přičemž
častějších lidských slov, ale tak velmi zneužívaným. nikdo neříká, že je snadné. Dnes víme, že abychom
V takzvaném hymnu na lásku, který napsal svatý mohli odpustit, potřebujeme my sami zakusit osvoboPavel a který najdeme v Bibli, nacházíme důležité zující zkušenost pochopení a odpuštění. Naše pochybení či kritika lidí, kteří nás mají rádi, nás často zbavují
vlastnosti pravé lásky:
„Láska je shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, láska citu k nám samotným. To nakonec vede k tomu, že
se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná se máme před druhými na pozoru, utíkáme před city
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráž- a svoje mezilidské vztahy plníme obavami. Možnost
dit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale obviňovat druhé se pak mění na falešnou úlevu. Je
vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska třeba se modlit spolu se svým příběhem, přijmout
vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ sami sebe, umět žít se svými omezeními a také si
odpustit, abychom postoj odpuštění mohli zaujmout
(1. list Korinťanům, 13. kapitola, 4.-7. verš)
ve vztahu k druhým.
Tento text si snoubenci vybírají nejčastěji jako biblické
čtení při svatebním obřadu. Jaký dopad tedy mají Radovat se s druhými. To je nemožné tomu, kdo
se musí stále s někým srovnávat a někomu konkuslova na konkrétní situaci každé rodiny?
rovat, někdy i manželovi či manželce, a to až do té
Shovívavost (trpělivost). Projevuje se tam, kde někdo míry, že se ve skrytu raduje z neúspěchu druhého.
nejedná impulzivně a nedá se strhnout k urážkám. Rodina má být vždycky místem, o kterém ten, kdo
Neznamená to nechat se sebou zle zacházet nebo v životě udělá něco dobrého, ví, že to budou ostatní
snášet projevy fyzické agrese. Když sebe postavíme slavit spolu s ním. Manželé, kteří se milují a patří si,
do středu a očekáváme, že všechno se bude řídit jenom mluví jeden o druhém dobře, snaží se poukazovat
podle nás, pak jsme ve všem netrpěliví a na všechno na dobrou stránku manžela či manželky, nehledě
reagujeme agresivně. Nepěstujeme-li trpělivost, bude- na slabosti a pochybení druhého. V každém případě
me mít vždycky záminku odpovídat hněvivě a nakonec zachovávají mlčení, aby nepoškodili pověst druhého.
se staneme lidmi, kteří spolu nedovedou žít, asociály, Nenamlouvám si, že moje láska k druhému musí být
kteří se nedovedou ovládat, a rodina se promění na boji- dokonalá, abych si ho vážil.
ště. Trpělivost sílí, pokud uznávám, že také druhý má
právo žít na této zemi spolu se mnou, takový jaký je. Důvěřuje. Důvěra umožňuje žít ve vztahu svobodně.
Není třeba druhého kontrolovat, podrobně sledovat
Dobrosrdečnost. Láska není jen pocit, ale uskutečňuje jeho kroky, aby se předešlo tomu, že unikne z naší
se činem.
náruče. Láska důvěřuje, nechává svobodu, odmítá
Láska léčí závist a žárlivost. Závist je smutek nad dobrem všechno kontrolovat, vlastnit a opanovat. Důvěra
druhého. Tento smutek dokazuje, že nás nezajímá štěstí umožňuje žít v upřímnosti a transparentnosti.
druhých, poněvadž jsme soustředěni výlučně na vlastní Doufá. Neboli ví, že se druhý může změnit k lepšímu.
blaho. Pravá láska si ale váží úspěchů druhých.
Je to postoj, který sahá až do věčnosti.
Domýšlivost. Je to touha ukazovat svou převahu. Kdo
ale miluje, ten se nejen snaží nemluvit příliš o sobě,
ale také se vcítit do druhých. Je důležité, aby křesťané
pěstovali tento postoj ve svých vztazích k těm příbuzným, kteří jsou méně formovaní ve víře, křehcí či
nejistí ve svých přesvědčeních. Někdy ovšem dochází
k opaku: Ti, o kterých se má za to, že v prostředí své
rodiny nejvíce duchovně vyrostli, stávají se arogantní
a nesnesitelní…

Všechno vydrží. Znamená to zůstat pevný i v nepřátelském prostředí. Je to láska navzdory všemu, a to
i když celé okolí vybízí k něčemu jinému. Je to schopnost neztratit víru v obraz Boží v srdci člověka. Silnou
osobností je člověk, který je schopen přetnout řetěz
nenávisti, řetěz zla.
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář

Májová pobožnost ke svatému Urbanu u boží muky v Sivicích
se koná ve středu 23. května o půl osmé večer. Zve pozořická farnost.

Univerzita třetího věku – ideální
místo pro vzdělávání a setkávání

Přihlášky je možné podat od 2. května do 30. června 2018 buď osobně v kanceláři Univerzity třetího
věku MU (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další informace a podrobnosti o nabízených
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity
kurzech, podmínkách přijetí a možnostech přihlašonabízí všem aktivním seniorům s chutí a vůlí
vání naleznete na www.u3v.muni.cz.
smysluplně trávit svůj čas nejen možnost vzděláza kolektiv U3V MU Mgr. Marcela Strmisková
vat se, dozvídat se nové poznatky ze světa vědy
a seznamovat se s erudovanými odborníky, ale
i navazovat nová přátelství se svými vrstevníky.
Obliba seniorského vzdělávání neustále roste, proto je
naší snahou připravovat pestrou a zajímavou nabídku
pro co nejširší okruh posluchačů. Zájemcům, kteří si
chtějí rozšířit svůj přehled a vědomosti z nejrůznějších
vědních oborů, je určen Všeobecně zaměřený kurz.
Na jeho koncepci a obsahu se podílejí jednotlivé
fakulty MU, čímž je zaručen víceoborový charakter.
Po ukončení tříletého cyklu obdrží posluchači na slavnostní promoci osvědčení o absolvování. Naopak ty,
jejichž zaměření je vyhraněné a patří mezi milovníky
a obdivovatele umění ve všech jeho podobách, určitě
zaujme tříletý kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách.
Neméně atraktivní jsou nabízené jednoleté kurzy
Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
(ve spolupráci s Národním památkovým ústavem)
nebo Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu.
Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za 14 dní
v období od října do května. Vzdělávání je bezplatné,
každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro
akademický rok 2018/2019 stanoveno ve výši 800 Kč.

Obec Sivice a Farnost Pozořice
srdečně zvou na slavnost

150. výročí
kaple sv. Rocha
1. KVĚTNA 2018
Program:
15:00 - mše svatá na návsi
16:00 - přivítání hostů, zdravice
- vystoupení souboru Orlík
- koncert Sivické kapely
- občerstvení, program pro děti
18:00 - májová pobožnost v kapli sv. Rocha
- setkání s pohoštěním v kulturním domě

KALENDÁŘ
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Společenská kronika

Kalendář kulturních a sportovních akcí

Ve 2. čtvrtletí roku 2018 oslaví životní jubileum:

1. května		Slavnost 150. výročí kaple sv. Rocha

96 let

Anna Šebestová

86 let

Marie Zouharová

85 let

Jan Ryšavý

84 let

Antonín Skládaný
Květoslava Filipová

			Sportovní areál Sivice, pořádá Sbor dobrovolných hasičů

81 let

17. května		Vítání občánků

Jiřina Kašparová
Josef Železný

80 let

Ludmila Mazlová

75 let

Marie Krčmová
Antonín Macháček

70 let

Antonín Daněk
Jindřiška Kosačíková
Anna Drápalová
Vlasta Buchtová

65 let

Katarína Skládaná
Rudolf Řičánek
Antonín Hrdinka
Pavel Kolář

			Sportovní areál Sivice, pořádá Sbor dobrovolných hasičů

60 let

Petra Farkasová
František Navrátil

14. července		Sivické hry bez hranic

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

			Náves a kaple, pořádá Obec Sivice a Farnost Pozořice

6. května		Přátelské fotbalové utkání svobodní x ženatí
			Sportovní areál Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci

13. května		První kolo požární soutěže

			Kulturní dům Sivice, pořádá Kulturní komise obce

1. června		Den dětí

			U školy, pořádá Základní škola a mateřská škola Sivice

2. června		Ženáčské hody
5. června		Školní akademie

			Kulturní dům Sivice, pořádá Základní škola a mateřská škola Sivice

26. června		Prázdninová soutěž dětí okrsku Pozořice

aneb zábavné odpoledne pro děti a rodiče
			Sportovní areál na Loučkách, pořádá Sportovní klub Sivice

„Z operety do operety“

PŘIJMEME

dne 19. 5. 2018 v 17 hodin

zámečníka - svářeče

Johann Strauss orchestr
se svými sólisty
vás zve co nejsrdečněji
na koncert Johann Strauss
orchestru do Historického sálu Zámku Slavkov
u Brna. Zaznějí skladby Johanna Strausse,
„Císařský valčík“ nebo „Vídeňská krev, slavné árie
Franze Lehára, Emmericha Kalmána, Giuseppe
Verdiho či Giacoma Pucciniho. Každý z posluchačů si najde určitě skladbu svého srdce.
Předprodej vstupenek:
informační centrum zámku Slavkov
infocentrum@zamek-slavkov.cz,
tel. 513 034 156
Prodejna potravin - obchodní dům Hruška
v Pozořicích, Na Městečku
Cena vstupenek: v předprodeji 300,u večerní pokladny před koncertem 350,- Kč.

a

pomocnou sílu pro balení výrobků
vhodné pro důchodce nebo osoby se SPS,
poloviční úvazek
do našeho výrobního závodu v Sivicích

Sportovní klub Sivice, pod záštitou
Obce Sivice Vás zve na

SIVICKÉ HRY
BEZ HRANIC
aneb zábavné odpoledne
pro děti a rodiče

v sobotu 14. července 2018
od 14:30 hodin ve sportovním areálu
na Loučkách. Máte se na co těšit!

Evidence obyvatel

Statistika za 1. čtvrtletí 2018
Narozené děti:

1

Přistěhovaní:

2

Úmrtí:

2

Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

5
1059

Vítáme do života
v 1. čtvrtletí roku 2018
ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
V případě Vašeho zájmu zašlete životopis
na benda@etl.cz nebo přímo volejte
p. Miroslava Bendu na tel.: 604 241 380

Aneta Cibulková

Citát

Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci
a všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

Sivický zpravodaj 2/2018 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. června 2018.

