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Vážení spoluobčané,
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Informace z jednání zastupitelstva

v předchozím prázdninovém čísle zpravodaje jsem
vám přála krásné léto plné kulturních zážitků.
Věřím, že se vám toto přání alespoň zčásti splnilo.
Všichni jistě rádi zavzpomíname na tradiční Sivické
hody. Hlavnímu páru a všem stárkám a stárkům
patří velké poděkování. Vždy znovu a znovu obdivuji nasazení, s jakým se naši mladí tohoto úkolu
zhostí. K pěkným kulturním zážitkům patřil i koncert Františka Nedvěda.
Mimořádně horké léto a prázdniny jsou však již
za námi. Čas je neúprosný. Nastal první den nového školního roku, kdy s taškami na zádech a snad
i s úsměvem přišlo poprvé do školy 14 prvňáčků.
Oproti minulému školnímu roku žáků opět přibylo,
a tak se naše škola rozrostla o další třídu.
Děti, které chodí do pozořické školy, si již mohou
vykračovat po novém chodníku. Na tento okamžik
jsme čekali velmi dlouho. V zájmu bezpečí si jistě
brzy zvykneme i na “vlny” u snížených vjezdů.
Po celé trase je nové veřejné osvětlení a je provedena příprava pro osazení radaru na měření
rychlosti.
V příštím roce plánujeme zahájení dalších investic
v oblasti dopravní infrastruktury. Již je vydáno
stavební povolení na novou obslužnou komunikaci
průmyslové zóny. Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací Úvoz, Stará
silnice a Loučky.
Také v oblasti péče o životní prostředí nás čeká
řada úkolů. Připravujeme rekultivaci staré skládky
ve Skale. Uvažujeme, jak lépe vyřešit lidvidaci biologicky rozložitelných odpadů. Hledáme možnosti
zdržení a odklonění přívalových vod přitékajících
Pozořickým potokem.
Na obce je přenášeno stále více povinností
i v sociální oblasti. Je dobré, že se nám podařilo
alespoň v malém měřítku vyřešit sociální bydlení.
Jsme také velmi vděčni za možnost vaření obědů
pro důchodce ve školní jídelně a za obětavou každodenní rozvážku.
Když má člověk svoji práci rád, je to znát. Přeji
vám, abyste v práci nacházeli uspokojení a prožívali příjemné podzimní dny v zaměstnání i teple
domova.
Marie Kousalová

7.7.2015
Záměr bezúplatného převodu majetku vodohospodářské infrastruktury: Záměr bezúplatného převodu
majetku vodohospodářské infrastruktury (vodovodů)
formou darovací smlouvy byl zveřejněn na úřední
desce obce a schválen.
Pravidla pro výstavbu inženýrských sítí: Dle dosavadní praxe je v nových lokalitách pro rodinné domy
budována splašková kanalizace. Dále bylo zvažováno v případě zájmu stavebníků budování vodovodu.
Zstupitelstvo přijalo usnesení, kterým se obec zavazje
zajistit vybudování splaškové kanalizace a vodovodu (prostřednictvím Svazku Šlapanicko) po vyřešení
majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou těchto sítí. Ostatní inženýrské sítě budou budovány v režii stavebníků rodinných domů na základě
uzavřené plánovací smlouvy.
Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok
2014: Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů se závěrečný účet předkládá po schvlálení
v orgánech svazku zastupitelstvům členských obcí.
Zastupitelstvo obce vzalo Závěrečný účet Mikroregionu
Roketnice na vědomí.
Závěrečný účet Svazku Šlapanicko za rok 2014:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rovněž Závěrečný
účet Svazku Šlapanicko.
6.10.2015
Záměr pronájmu nebytových prostor, uzavření
nájemní smlouvy: Na základě zveřejněného záměru
pronájmu nebytových prostor v přízemí čekárny obdržel obecní úřad dvě nabídky. Zastupitelstvo schválilo
záměr pronájmu, pořadí uchazečů, uložilo dopracování
a následné uzavření nájemní smlouvy.
Poskytnutí sociálního bydlení v podkroví čekárny:
Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy
na dobu 1 roku se zájemcem, který splňuje podmínky
pro poskytnutí bydlení.
Projednání záležitosti na zasedání zastupitelstva
- žádost občanů: Na žádost několika občanů se
zastupitelstvo obce zabývalo stavem a možnostmi
řešení úprav koryta Pozořického potoka. Zastupitelstvo
obce vzalo žádost občanů na vědomí a uložilo požádat
o spolupráci Povodí Moravy.
Pozořický potok - odstranění závad v korytě
a zamezení škod způsobených vysokými průtoky:
Zastupitelstvo obce uložilo zpracování studie technických opatření na korytě toku Pozořického potoka - prověření možnosti umístění poldrů.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 Obce Sivice,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015:
Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 1/2015 o stano-
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využívání a odstraňování komunálních odpadů (včetně bioodpadů) a nakládání se stavebním odpadem
na území obce. Ministerstvo vnitra dospělo k závěru, že
ustanovení o zákazu pálení odpadů v čl. 8 je v rozporu
se zákonem o odpadech a doporučilo úpravu vyhlášky.
Dohoda mezi obcemi o provozování veřejného
pohřebiště: Provozovatelem hřbitova je Městys
Pozořice, obec Sivice se podílí na nákladech na provozování hřbitova. Městys Pozořice navrhuje uzavření
nové Dohody, kterou se zvyšuje příspěvek na provoz hřbitova a stanovují další podmínky provozování. Zastupitelstvo obce schválilo připomínky k návrhu
Dohody.
Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
Obec Sivice požádala o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací Úvoz, Loučky a Stará
silnice. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace
ve výši 200 000 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace.
Smlouva o poskytnutí (přijetí) finančního daru
od ČMC: Akciová společnost Českomoravský cement
poskytne obci Sivice finanční dar na financování kultury, tělovýchovy a sportu ve výši 120 000 Kč, který bude
použit na opravu šaten ve sportovním areálu.
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sivice Římskokatolické farnosti v Pozořicích: Zastupitelstvo obce
schválilo poskytnutí dotace na na opravu fasády kostela ve výši 200 000 Kč.
Souhlas se zápisem vodního díla do katastru
nemovitostí: Povodí Moravy předložilo geometrický
plán - zaměření hráze k ochraně obce Tvarožná před
zaplavením při povodni a požádalo o souhlas se zápisem stavby vodního díla do katastru nemovitostí. Část
této hráze se nachází na pozemku ve vlastnictví obce
Sivice. Zastupitelstvo obce schválilo podpis prohlášení,
kterým obec uděluje souhlas k zápisu geometrického
plánu do katastru nemovitostí.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene: Předmětem smlouvy je závazek uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístnění
kabelového vedení nízkého napětí pro novostavbu
rodinného domu v ulici Za Brankou.
Koupě pozemků par. č. 1053/1, 1053/2, 1053/3
a 1378/17: Jedná se o pozemky u cementárny, na kterých se nachází nezpevněná cesta ke Skale a malý
lesní pozemek. Cena předmětných nemovitostí dle
znaleckého posudku činí 87 243 Kč. Zastupitelstvo obce
schválilo koupi těchto pozemků.
Žádost o vybudování vodovodního řadu v lokalitě
“E”: Na obec se obrátili vlastníci stavebních pozemků
v trati Krpile - zahrady a požádali o vybudování vodovodního řadu. Zastupitelstvo obce uložilo zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení.
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Záměr bezúplatného převodu majetku vodohospodářské infrastruktury: Dříve schválený záměr převodu majetku vodohospodářské infrastruktury darovací
smlouvou bylo navrženo změnit na vložení majetku.
Zastupitelstvo obce uložilo zveřejnit Záměr bezúplatného převodu majetku vodohospodářské infrastruktury
formou Smlouvy o vkladu majetku do svazku obcí.
Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo II/383
Pozořice-Sivice: Dodatek č. 1 řeší vícepráce u stavebního objektu SO 106 - chodník Sivice - zpevnění
svahu zřízením opěrné zdi a méněpráce u SO 412
- veřejné osvětlení Sivice - použití levnějšího typu
svítidel. Termín dokončení se prodlužuje z 30.9.2015
na 31.10.2015. Uzavření dodatku bylo schváleno.
Oprava hasičské zbrojnice a šaten ve sportovním
areálu: Zastupitelstvo obce bylo informováno o rozsahu plánovaných oprav a schválilo uzavření Smlouvy
o dílo na Opravu fasády hasičské zbrojnice a Opravu
fasády šaten ve sportovním areálu.
Rozpočtové opatření č. 2/2015: Rozpočtové opatření
obsahuje zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu o částku
855 000 Kč. Jedná se zejména o přijaté a poskytnuté
dotace a jejich čerpání.
Smlouva o zřízení věcného břemene pro E.ON
Distribuce: Zastupitelstvo obce schválillo zřízení věcného břemene na pozemku obce par. č. 131/1 v k.ú.
Sivice pro vedení nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu v ulici Za Brankou.
Poskytování právních služeb: Právní služby obci
Sivice poskytuje Mgr. Ing. Martin Dohnal prostřednictvím právní kanceláře Hroza-Zapletal. Mgr. Dohnal si
zřídil vlastní kancelář a obci bude nadále poskytovat
právní služby vlastním jménem. Zastupitelstvo obce
schválilo uzavření Dohody o ukončení poskytování
právních služeb s kanceláří Hroza-Zapletal a uzavření nové Smlouvy o poskytování právních služeb
s Mgr. Ing. Martinem Dohnalem.
Uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství:
Dodatek rozšiřuje služby o svoz a likdvidaci biologicky
rozložitelného komunálního odpadu od občanů.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her:
Zastupitelstvu bylo navrženo schválit přijetí vyhlášky
o zákazu provozování loterií. Dále bylo navrženo zvážit
možnost vydat vyhlášku o zákazu podomního prodeje.
Obě vyhlášky budou předloženy ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva.
Žádost o vyjádření pro územní souhlas - kabel
nízkého napětí: Zastupitelstvem obce bylo uloženo
vystavit souhlasné vyjádření k realizaci stavby vedení
nízkého napětí v lokalitě Nebosády shodně s již vydaným stanoviskem v této lokalitě.
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Hospodaření s dešťovou vodou

Letošní rok byl extrémně suchý a ani v minulých letech nespadlo mnoho srážek. Hydrologové
zaznamenávají dlouhodobý úbytek spodních vod
a také v našich studních je hladina podzemní vody
nižší než bývala. Jako důvod jsou uváděny samozřejmě srážky. Dle statistiky byl letošní rok v celé
republice nejsušší od roku 1946 a suché roky nás
teprve čekají. Dalším důvodem je obecně snižování schopnosti půdy nasát a udržet vodu.
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Především s vodou dešťovou, kterou pokud zachytíme
na daném území, tak se v dané lokalitě ve větším
procentu vypaří a v podobě srážek se nám vrátí a její
úbytek nebude tak velký jako doposud. Abychom
ji zachytili, musíme mít dostatečnou zatravněnou
plochu umožňující povrchové vsakování, poldry, kde
voda po přívalových deštích je zachycena a regulovaně odtéká a také vodní plochy, kde je zadržovaná
dlouhodobě.

Těmito opatřeními je možné také docílit příjemnějšího
Nejlépe na tom je lesní půda, která dokáže nasát neu- klimatu v obcích, méně prašnosti a větší čistoty.
věřitelné množství vody, jenže lesních ploch ubývá
Oldřich Ondráček
z důvodu intenzívní těžby. Zemědělská půda obdělávaná intenzívně ztrácí schopnost nasát a udržet
vodu. Důvodem je dlouholeté odvodňování, dále
snižování podílu humusu v půdě - nehnojíme organickými hnojivy a zvyšující se utuženost půdy - jezdíme
po ní těžkou technikou. Což způsobuje kapilarizaci
- vzlínání a zrychlené prosychání povrchových vrstev půdy. Tato půda je z těchto důvodů ohrožována
erozí větrnou i vodní. Dalším důvodem je zvyšující se
množství zpevněných ploch v rozšiřujících se městských aglomeracích, které odvádí vodu co nejrychleji
do kanalizace, ta co nejrychleji do regulovaných vodních toků, jimiž vody co nejrychleji - díky regulaci řek
voda odtéká. Chybí meandry, mokřady, remízky.

Obnovená tradice MOŠTOVÁNÍ

Již pátým rokem pokračuje pro naše spoluobčany
obnovená tradice moštování jablek. Letošní rok
byl hodně teplý a slunečný, takže jablka dozrávala
dříve a někteří občané se již počátkem září ptali:
„Kdy už začnete moštovat, už teď je polovička
jablek na zemi?“
Jenže začátek moštování je limitován termínem hodů
a kácením máje, tak začínáme hned po kácení, když
společný prostor poskytovaný obcí je uvolněn.
Můžeme říct, že moštování jablek získává opět svou
tradici, protože přicházejí i noví zájemci, kteří chtějí
získat mošt ze svých, převážně padaných jablek.
Občané přivážejí jablka k moštárně v předstihu před
otevřením moštárny, proto začínáme o něco dříve,
aby se netvořily dlouhé fronty.
V první den moštování nám „odešel“ motor na
šroťáku. Sousedská výpomoc je velmi důležitá. Proč?
Protože moštování jablek bylo zachráněno sousedem
zahrádkářem Janem Smutným. Půjčil svůj šroťák, a
tím jsme mohli pokračovat v práci. Laďa Buchta se
ochotně ujal opravy motoru u šroťáku - takže oběma

vřelé díky, pánové! Moštování pak už běželo bez
problémů. Letos se opět potvrdilo, že spoluobčané
jsou rádi za tuto službu v obci. K jejich větší radosti
jsme u konce přidávali malý dáreček ke každému
moštování. Chcete vědět jaký? V takovém případě si
příjďte příští rok nechat udělat trochu čerstvého moštu
ze svých jablek!
Jarek Pernikář
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BUDUJEME

Průtah Sivice - Pozořice

Práce na této stavbě se blíží k závěru. Samotné
těleso komunikace již převzala od zhotovitele
stavby Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje a skončila dopravní omezení.
Firma IMOS dokončuje chodníky. V blízké době proběhne pokládka svrchní asfaltové vrstvy na začátku
úseku v Sivicích. Obec Sivice a Městys Pozořice
převezmou do své správy chodníky a veřejné osvětlení na území svých obcí.

Oprava hasičské zbrojnice a budo- Oprava místní komunikace
vy šaten ve sportovním areálu
na Perku
V hasičské zbrojnici byla provedena výměna středních
vrat používaných k výjezdu hasičské techniky za nová
sekční vrata s elektrickým pohonem. Stávající omítka
byla vyspravena a zhotovena nová fasáda v kombinaci barev červené a šedé. Fasáda šaten je provedena
ve stejném odstínu šedé barvy jako na hasičské
zbrojnici a v barvě modré. Za návrh fasády a technického řešení pergoly k šatnám i hasičské zbrojnici
(budou zhotoveny na jaře příštího roku) děkuji Terezce
Kousalové a Martinu Škrobovi, za spolupráci hasičům,
sportovcům a zaměstnancům obce.

Úzká vozovka na Perku je problematická zejména
v zimním období, kdy tudy stěží projede pluh. Utržená
krajnice se projevovala postupně se zvětšující mezerou. Ze statického hlediska bylo nutné zřídit opěrnou
zídku ze ztraceného bednění, tím jsme docílili mírného rozšíření v kritickém místě. Úpravu uvítají i popeláři
a vlastník sousední nemovitosti, jehož plot je při odhrnování sněhu pravidelně bourán .

Rekultivace skládky ve Skale

V minulosti zde býval lom, kde se těžil kámen.
Posléze sloužil vytěžený prostor dlouhou dobu jako
skládka komunálního odpadu a je již zcela zaplněn.
Místo skryté v lese by mělo být v dohledné době
vráceno přírodě, a to mimo jiné i proto, že je nově
zařazeno do soustavy Natura 2000. V současné době
prověřujeme možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout.
Pozemek, na němž se skládka nachází, patří státu.

SIVICKÁ ŠKOLA

Mateřská škola

Ve školním roce 2015/2016 byly otevřeny tři třídy
mateřské školy. Je poznat, že dětí začalo ubývat,
protože jsme mohli přijmout všechny přihlášené děti a jedno místo je ještě volné. Také zájem
o přijetí dětí z jiných obcí opadl, protože sousední
školky měly místo pro všechny přihlášené děti.
Naše školka pracuje podle školního vzdělávacího
programu "Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky
prima!" Snažíme se o všestranný rozvoj dětí ve všech
složkách výchovy, dobrou přípravu předškoláků
na školu, seznamujeme děti s lidovými zvyky a tradicemi, prožíváme naplno všechny svátky a vedeme
děti k pěknému vztahu k přírodě a zvířatům.
Každý měsíc máme ve školce alespoň jednu zábavnou akci - divadla, hudební vystoupení, závody atd.
Děti mohou v odpoledních hodinách navštěvovat dva
kroužky - sportovní (pro všechny děti), angličtinu
(pro předškoláky) a mají v případě potřeby logopedii
zdarma.
Naším cílem je, aby se dětem ve školce líbilo, aby
i rodiče byli spokojení, a aby byla školka místem
s pozitivní energií, kde je všem dobře.
Podařené výroky našich dětí:
Tomášek: "My jsme měli oslavičku u baby. Teda vlastně - oslavu u babičky."
Petřík: "Paní učitelko, my jsme byli v kravíně a tam
byla taková malá kráva. Taková jako ty, když sedíš
na židli.”
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Radeček: "Když zasadím malou šišku, vyroste mě
velká šiška?"
Měli jsme na oběd koprovou omáčku. Mareček do ní
nedůvěřivé kouká a povídá: "To šou vlaši?"
Sonička: "Paní učitelko, máš čas se se mnou pochovat?" "Teď to nejde, když ležím na zemi a přilepuji
koberec.” "A můžu se po tobě alespoň vyválet?"
Ivanka jde udělat na písku hrobeček mrtvému čmelákovi a říká: "Já se starám i o mrtvý brouky, aby měli
dobrý život.”
Láďa se srdceryvně rozpláče u oběda a nechce říct,
co se stalo. Po dlouhém vyptávání se konečně svěří:
"Já jsem spolkl pecku z třešně a bojím se, že mně
v bříšku vyroste strom!"
Kuba: "Paní učitelko, já už nemůžu dál jíst - mně si
sedla na vidličku mucha."
A ještě jedna příhoda z vycházky: Jdeme s dětmi
okolo rybníka a potkáme starou babičku. Děti zdraví:
"Dobrý den”, ale vzápětí přidávají: ”Dobrý den, bába
leze komínem…” Když babička odejde, zastavíme
se a domlouvám dětem, že tak škaredě se nezdraví,
že to bylo babičce určitě líto a že už to nebudeme
nikdy dělat. Pokračujeme ve vycházce a před školkou potkáme další babičku. Upozorňuji děti, že teď
pozdravíme pěkně a děti opravdu předpisově zdraví.
Babička se ale rozesměje a odpovídá: "Dobrý den,
dobrý den, bába leze komínem…” Koukaly na ni nejen
děti, ale i já...
Iveta Nosová

SIVICKÁ ŠKOLA
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Hola, hola, škola volá... 

Po krásném parném srpnu se dostavilo září
a s ním i začátek školního roku. Ten nám do Sivic
přinesl jednu změnu. Do školy nám přibyla nová
pedagogická síla a tím se rozdělily třídy, takže už
máme pouze jednu spojenou „dvoutřídku“. Ale
pěkně od začátku!
Do první třídy letos nastoupilo 14 nových žáčků,
o které pečuje paní učitelka Milada Vrtělová. Druhá
třída v počtu 17 žáků přivítala novou paní učitelku –
Anežku Brtníkovou. Sedm třeťáků a deset čtvrťáků
zůstalo i letos spojených pod vedením paní učitelky
Petry Kratěnové. A na závěr 14 rozumných páťáků
dělá radost panu řídícímu Pavlu Vrtělovi.
A co nás v letošním školním roce čeká?
Mimo to, že se budeme učit, až se z nás bude kouřit,
nás určitě čeká spoustu zajímavého. Od MŠMT jsme
získali grant, který se zaměřuje na zvýšení kvality,
zájmu a orientace žáků 4. a 5. tříd v literatuře a čtení.
V listopadu nás čeká mezinárodní návštěva v rámci
nového projektu Erasmus +, zaměřeného na anglický
jazyk. Tohoto projektu se bude účastnit šest evropských států.
Na závěr ještě malé ohlédnutí za naším minulým
projektem nazvaným „Sedm divů našeho kraje“. Tento
projekt v rámci programu eTwinning získal ocenění
„Quality label“.

Petra Kratěnová

POZOŘICKÁ ŠKOLA
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Realizace projektu Učme se řeči,
ať nejsme v křeči!

Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, naše škola je příjemcem projektové podpory z Evropského sociálního fondu, operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt Učme se řeči, ať nejsme v křeči! je zaměřen na jazyky, jednotlivé aktivity pokrývají češtinu,
němčinu i angličtinu.
Během prázdnin vyjelo několik vyučujících do zahraničí (do Německa a na Maltu), kde zdokonalovali své
znalosti cizích jazyků. Ze zpráv, které po svém pobytu
podali, vyplývá, že stále platí zlaté pravidlo pro studium jazyků: „Nejdůležitější je zbavit se svých obav
a začít mluvit.“ A nejlépe samozřejmě v zemi, kde je
daný jazyk úřední řečí.

proto je také poslední aktivitou projektu zpracování
tzv. čtenářských dílen pro 2. – 9. ročník. Jejich hlavním cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti. Nejde
pouze o zlepšení úrovně čtení, ale také o rozvoj
schopnosti porozumět různým druhům textu a umět
s nimi pracovat. Žáci by si také měli vybudovat správné čtenářské návyky, které využijí nejen v českém
jazyce, ale i v ostatních předmětech. Děti budou
mít možnost vybrat si knížky, které jsou jim blízké
a zajímají je. Během dílen se z žáků stanou např.
spisovatelé, hrdinové příběhu, vypravěči nebo komiksoví autoři. Následné diskuze naučí děti klást otázky
a debatovat o přečteném. Hlavním cílem čtenářských
dílen je, aby si děti vytvořily kladný vztah ke čtení
a možná našly novou zálibu, která je může provázet
po celý život.

Bc. Michaela Řezaninová a Mgr. Zuzana Lehotská

V říjnu si toto moudro na vlastní kůži budou moci ověřit naši deváťáci. Deset z nich se zúčastní jazykového
vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Během pěti
dnů v Londýně absolvují 12 lekcí jazyka s tamějšími
lektory, navštíví mnohá muzea a prohlédnou si hlavní Název projektu: Učme se řeči, ať nejsme v křeči!
město Spojeného království.
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0643
Naše škola však nepodporuje pouze cizí jazyky. Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015.
Stejnou měrou se snažíme rozvíjet jazyk mateřský, Rozpočet projektu: 683 049,00 Kč.

Zahájení školního roku 2015/2016 Deváťáci za mikrofonem
Po dvou prázdninových měsících nastal především pro 48 prvňáčků okamžik, který s napětím očekávali. Slunečné počasí vydrželo i v úterý
1. září, a proto se mohli žáci, jejich rodiče a učitelé
setkat na školní zahradě, kde pro ně byl připraven
krátký program.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu
Zvídavá škola je také průřezové téma Mediální
výchova, které realizujeme nejen během výuky
českého jazyka a v průběhu tzv. oborových dnů,
ale také prostřednictvím oblíbeného výukového
programu Rádio ve studiu Lávka.

Po přivítání přítomných ředitelem školy PhDr. Janem
Dudkem, panem starostou Ing. Jaromírem Červenkou
a panem farářem Mgr. Pavlem Lacinou se slova ujali
naši deváťáci, kteří se již tradičně stávají patrony
prvňáčků. V krátké scénce předvedli, na co vše se
děvčata a chlapci mohou ve škole těšit, a ukázali jim,
že se není třeba ničeho obávat. Společně s třídními
učitelkami pak deváťáci prvňáčky doprovodili do jejich
krásně vyzdobených tříd, kde v příjemné atmosféře
pokračovalo vzájemné seznamování.

Ve dnech 18. a 25. září se jej zúčastnily obě naše
devítky. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se
připravuje rozhlasové vysílání a vytvořili záznam své
originální rozhlasové relace.

Všem našim prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili
s chutí, aby s radostí objevovali nové a zajímavé věci,
aby rychle našli dobré kamarády a kamarádky a spolu
s nimi a se svými učiteli prožívali spoustu hezkých chvil.

Cílem programu bylo přiblížit žákům fungování rádia,
práci redaktorů i princip šíření informací. Workshop
probíhal zážitkovou formou, kdy každý z účastníků
dostal roli zaměstnance rádia. Z deváťáků se tedy
stali redaktoři zpravodajství, publicisté, moderátoři,
hudební redaktoři, režiséři vysílání či zvukaři. Aby se
jim podařilo vytvořit půlhodinový záznam, bylo nutné
využít týmové spolupráce a spolehnout se jeden
na druhého. Kromě organizačních schopností si
deváťáci procvičili také kultivovanou mluvu a spisovný
jazykový projev.

Žákům, kteří do svých tříd vstoupili 1. září již poněkolikáté, přejeme, aby pro ně byl i letošní školní rok Program měl u našich žáků velký úspěch, o čemž
svědčí i kvalita vzniklých nahrávek. ☺
neobyčejný a plný skvělých zážitků.
Mgr. Anna Hanychová

Mgr. Anna Hanychová, Mgr. et Mgr. Marta Holbová
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Základní umělecká škola
slaví 50 let

Odedávna se děti i mladí lidé snažili naučit pěkně
zpívat a hrát na některé hudební nástroje. Podobně
tomu bylo i v Pozořicích. Hudební vzdělání předávali starší muzikanti z vesnických kapel, varhaníci
i vedoucí různých pěveckých sborů.
V roce 1958 začal profesor Oldřich Placar vyučovat
soukromě hře na klavír a varhany, ale už v září téhož
roku se začalo vyučovat také při Osvětové besedě v Pozořicích. Zde vyučovala Anna Šlezingrová
a František Promberger. Hře na klavír a housle se
tenkrát učilo 22 žáků.
V roce 1963 vzniklo v Pozořicích detašované pracoviště LŠU Šlapanice (budova nynějšího úřadu městyse)
a v roce 1965 byla otevřena v Pozořicích samostatná
LŠU, jejíž ředitelkou se stala Anna Šlezingrová. Výuka
se přesunula do tehdy nové budovy ZDŠ a navštěvovalo ji 73 žáků hudebního oboru (klavír, housle,
akordeon). Vyučovalo zde 5 učitelů.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Od roku 1995 vyučujeme hře na klavír a flétny také
ve Tvarožné, přímo v budově ZŠ.
K dnešnímu dni navštěvuje naši školu 325 dětí
z Pozořic, Tvarožné, Sivic, Kovalovic, Viničných
Šumic, Hostěnic, Mokré - Horákova a Velatic.
V roce 2008 odchází pan ředitel Jan Florian do důchodu a v roce 2009 se ředitelkou stává Hana Salvová
- Navrátilová.
Od roku 2010 škola spolupracuje se ZUŠ v Oslavanech,
okres Brno-venkov a slovenskou ZUŠ v Ivanke pri
Dunaji, družební obcí městyse Pozořice.
V roce 2011 se škola rozšiřuje o literárně-dramatický
obor.
Od roku 2012 spolupracuje škola se ZUŠ A. Muchy
v Ivančicích v okrese Brno-venkov a se ZUŠ
v Mohelnici v Olomouckém kraji.
Pedagogický sbor
V současné době tvoří pedagogický sbor 13 učitelů,
kteří působí na 3 pracovištích

S přibývajícím zájmem o hudební vzdělání se začala •	Hana Navrátilová - ředitelka školy, příčná flétna,
klavír - Pozořice
vyučovat i hra na dechové nástroje a tak v roce 1975
mohla vzniknout dechová kapela LŠU, kterou řídil Jiří •	Zuzana Malachová - taneční obor - Pozořice,
Mokrá
Vrtek. Nelze nepřipomenout, že i dnes někteří bývalí
•	Romana Pávková - zpěv, klavír - Pozořice
žáci naší školy hrají v Sivické kapele.
•	Božena Škrobová - zobcová flétna, klavír V roce 1976 vzniklo detašované pracoviště v Mokré,
Pozořice
které tenkrát sídlilo v jedné třídě ZDŠ. První učitelem
•	Lia Teplá - zobcová flétna, hudební nauka se zde stal odchovanec naší školy a absolvent JAMU
Pozořice
Vojtěch Mojžíš.
•	Vít Tříska - výtvarný obor - plošná tvorba, keramiV té době navštěvovalo školu v Pozořicích a v Mokré
ka a modelování - Pozořice
již 163 žáků.
•	Pavel Zelníček - housle, viola, violoncello, kytara,
hudební nauka - Pozořice, Mokrá
V roce 1985 odchází paní ředitelka Anna Šlezingrová
do důchodu a ředitelem se stává Jan Florian, absol- •	Hana Zelníčková - zpěv, klavír, zobcová flétna Mokrá
vent brněnské Konzervatoře ze třídy prof. Jana Tesaře
•	Hana Tesařová - výtvarný obor - keramika a mode(dříve rovněž učitele v Pozořicích).
lování - Mokrá
V témže roce vzniká v Pozořicích taneční oddělení.
•	Michaela Nováková - klavír, hudební nauka Významným rokem je rok 1987, kdy se z dosud
Pozořice, Tvarožná
detašovaného pracoviště v Mokré stává pobočka.
•	Radoslav Mesarč - literárně-dramatický obor Do "vínku" dostává samostatnou budovu, rekonstruoPozořice.
vanou původní ZDŠ.
•	Petr Hujňák - zobcová flétna, klarinet - Pozořice,
Jejím prvním vedoucím se stal absolvent Konzervatoře
Tvarožná
Pavel Hamřík. Vzhledem k novým podmínkám bylo •	Michal Kulhánek - akordeon - Pozořice
možno výuku rozšířit. Žáci měli možnost navštěvovat
obor hudební (klavír, housle, sólový a sborový zpěv), 50. výročí Základní umělecké školy Pozořice
taneční a výtvarný. V roce 1991 dochází ke změně společně oslavíme v sobotu 14. listopadu 2015.
názvu škol z lidových škol umění LŠU na základní Připravujeme Slavnostní odpoledne, které se
umělecké školy ZUŠ.
bude konat v sále Dělnického domu.
V roce 1992 byl i v Pozořicích otevřen výtvarný obor, Všichni jste srdečně zváni.
kde se začala vyučovat kresba, malba a grafika. V roce
1996 byl výtvarný obor rozšířen o keramickou třídu.
Božena Škrobová
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Sivické hody 2015
Nesešel se jen rok s rokem, ale také mladí ze
Sivic, aby začali připravovat hody. Z kulturního
domu se během prázdnin začínaly linout první
tóny lidových písní a v předhodovém týdnu se
k nim přidal i řev motorové pily – to už stárci chystali máju, hlavní symbol obecních hodů.
V sobotu se krepáky opentlená mája vznesla vzhůru
za nezbytné pomoci místních mužů a poté se kolem
ní objevil i parket s pódiem. Slavnostní nádech
tak měla nejen náves, ale i stárkami nazdobený
sál. Odpoledne se stárci i stárky odebrali na faru
do Pozořic ke stárkovské zpovědi. Večer již vše
vyčkávalo svátečního rána.
V neděli 23. srpna jsme společně započali den
oslavy patrona obce sv. Rocha hodovou mší svatou.
I letos jsme mohli děkovat za příznivé počasí a slavit tak mši svatou na návsi. Stárci se poté na chvíli
rozloučili s návštěvníky krátkým sólem. Zatímco se
stárky zkrášlovaly a postupně oblékaly do krojů, stár-

ci s rozmarýnami zvali místní obyvatele na hodový
průvod a večerní zábavu. Po jedné hodině odpoledne
již vyšel průvod třinácti stárků k první stárce. Jako
v posledních letech, tak se i letos tančilo nejen stárkovské sólo, ale i sólo rodičů. Malým překvapením
pak pro některé mohlo být to, že rodiče hlavní stárky
vyrazili na své sólo v rekonstruovaném ženáčském
kroji, který se dřív zde na Pozořicku nosil. Průvod
pokračoval celou dědinou. Linula se jím vůně vína
i nejrůznějšího cukroví. Postupně přibývaly stárky
a tím se i pestrost barevných krojů postupně rozšiřovala. Celý průvod, který byl hojně zastoupen i krojovanými dětmi, pak skončil na parketě pod májou
stárkovským nástupem a společným sólem.
Sváteční den vyvrcholil večerní zábavou. Návštěvníci
byli vyzýváni k tanci Sivickou kapelou a o půlnoci
po stárkovském vynášení si někteří šťastlivci odnášeli
ceny z bohaté tomboly.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

- 12 -

- 13 -

František Nedvěd v Sivicích

“Letos o pouti nebudou v Pozořicích kolotoče ani
stánky, tak co kdybychom udělali něco u nás?”
Slovo dalo slovo, František Nedvěd byl svolný
přijet do Sivic (“hele, pátky a soboty mám obsazené, ale v neděli by to šlo”) a my jsme se dali
do příprav.
Když nadešel den “D”, tedy neděle 2. srpna, pustil se
mistr zvuku a světel Pavel Jarolím se svým týmem
do stavby pódia, mládež připravila vše potřebné lavice, stoly, bary, zábavu pro děti, Martin Chládek
připravil gyros a již byli očekáváni první návštěvníci.
Ti se v hojném počtu dostavili a úderem páté hodiny odpolední již zněly první akordy známých písní
Františka Nedvěda. Velmi příjemné odpoledne, které
ani v nejmenším nemohly pokazit občasné kapky
deště, se pomalu přehouplo do večera, kdy Františka
Nedvěda se skupinou Tiebreak vystřídali na pódiu
velatičtí Rančeři. Mraky odvál vítr a nad hlavami
posluchačů i tančících zářily hvězdy. Co si přát víc?

Kácení máje 2015

Za necelé dva týdny se krojovaní stárci objevili
na návsi opět. Samotné skácení máje sice proběhlo
až v sobotu 5. září, předcházel mu ale pátek plný
vína, tance a hudby. Krátký průvod dědinou zakončený opět nástupem na parketě pokračoval večerní
zábavou s vynášením stárků, tombolou a předáváním
stárkovství vysloužilým stárkům - ženáčům.
Jménem všech stárků a stárek bychom chtěli poděkovat paní starostce, zvukařskému týmu KOČENA,
Sivické kapele, paní Janě Ondráčkové, panu faráři,
místním mužům za pomoc, návštěvníkům a všem
příznivcům, kteří se jakkoliv o hladký průběh celých
hodů zasloužili.
Michaela Koukalová a Radim Skládaný

Stárci a stárky
Radim Skládaný & Michaela Koukalová
Jiří Levíček & Tereza Nedorostková
Petr Skládaný & Alice Pölzerová
Marek Koudelka & Marie Pölzerová
Václav Svoboda & Lucie Pölzerová
Ivo Koudelka & Kristýna Chudiaková
Vojtěch Brtník & Jana Skládaná
Tomáš Brtník & Martina Daňková
Tomáš Kulhánek & Eva Koukalová
Petr Kousal & Hedvika Ondráčková
Vít Škrob & Ester Dvořáčková
Martin Škrob & Klára Koudelková
Tomáš Nedorostek & Michaela Kousalová

Když jsme se rozcházeli, říkali jsme si mezi sebou:
“Neuděláme z toho předpouťového setkání novou
tradici?”
Co vy na to?
			
Věra Bartáková

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

HASIČI
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Putování na kole po Francii

Tlačíme se dopředu!

Ale ani dospělí hasiči nelení. 27. září měli bratři
z Pozořic 130. výročí založení sboru. K této příležitosti
S podzimem nastává i start nového ročníku hry uspořádali netradiční soutěž, kterou náš sbor podpořil
PLAMEN, ve kterém figurují i naši mladí Si(vi) hned třemi smíšenými družstvy.
čáci. Těší nás, že u dětí přes prázdniny neopadlo
Ovšem obsadit pozice v soutěžních družstvech je čím
nadšení z tohoto (v Sivicích) obnoveného sportu.
dál tím větší oříšek. Proto vyzýváme dospělé muže
Naopak, tým dětí se rozšířil a věříme, že se ještě další a ženy, aby se nebáli, nelenili a přidali se k nám.
adepti přihlásí. Stále hledáme děti do mladší (6 - 10 Trochu pohybu potřebujeme všichni a příležitostí
let) a starší (11 – 14 let) kategorie. Kontakty najdete k požárnímu sportu by se našlo dost ☺.
na: www.sdhsivice.hys.cz/deti
Poslední akce, která nás v Sivicích do konce roku
Teď už ale zpět k tomu, co se dělo, děje a dít bude ☺. čeká, je Memoriál Mirka Mazla. Ten se uskuteční
Dobrovolné tréninky proběhly i o prázdninách, kde se 12. 12. 2015 u hasičské zbrojnice a jste srdečně zváni.
„oprašovaly“ získané vědomosti. Od září pak nastal Přijďte si v tento předvánoční čas zafandit, povykládat
„ostrý“ start tréninků každý čtvrtek od 17:00 na zbroj- si a vzpomenout na dobrého člověka ☺.
nici a na hřišti. První soutěž totiž byla na programu
Radek Chudiak
již 3. října v Hostěnicích. Si(vi)čáci čelili nové výzvě.
Jednalo se totiž o podzimní závod požárnické všestrannosti, kterého se zúčastnila dvě družstva mladších žáků. Soupeřilo se v disciplínách, jako jsou střelba ze vzduchovky, orientace na mapě, šplh po laně,
poznávání topografických značek a značek techniky,
zdravověda a vázání uzlů. Mezi každou disciplínou se
samozřejmě přebíhalo. Závod byl proto o to víc náročný po psychické i fyzické stránce. A hádejte co? Naši
prcci excelovali svým umístěním. Obě družstva se
vešla do první desítky z celkových 25 družstev v jejich
kategorii. Podařilo se urvat krásné DRUHÉ a ŠESTÉ
místo!!! Soutěžícím patří obrovská gratulace!
V nastávajícím období budeme s ostatními sbory řešit
možnost uspořádání dalších soutěží, aby byla dostatečná motivace k tréninkům.

V červenci 2015 proběhla druhá část cyklopoutě
v rámci velkého cykloputování, které je rozplánováno na 4 roky. První ročník se konal již v létě
2014, kdy nadšení cyklisté zdolávali převážně
hornatou (Rakousko, Švýcarsko) a dost náročnou
cestu z Velehradu do Paříže.
Zmiňovaná letošní cyklopouť byla ryze po francouzském území a vedla z městečka Vézeley (v blízkosti
Paříže) do Lurd. Tisíc pět set kilometrů dlouhá trasa
nám zabrala 12 dní v sedle. Po celou dobu jsme měli
k dispozici doprovodné auto i autobus, který nám
popovážel naše věci i polní kuchyni pro 44 účastníků.
Projížděli jsme hornatější území v oblasti západních Alp i malebnou krajinou v Provence. Navštívili
jsme městečko Paray-le-Monial spojené s působením
svaté Markéty Marie Alacoque a město Ars proslavené působením patrona kněží svatého Jana Maria
Vianneye. Jedna z etap končila v Taize, známé vesničce, kam přijíždějí mladí lidé z celého světa účastnit
se meditací ve zdejší komunitě bratří založené bratrem Rogerem. Dalším městem pro nocleh se nám
stal Lyon, významný řadou památek z období Římské
říše, či město Grenoble, kde si v roce 1968 Jiří Raška
doskočil pro zlatou olympijskou medaili. Nemůžu
opomenout ani malebné poutní místo v La Salettě

SPORT
v nadmořské výšce 1800 m. V poslední etapě do cílového města Lurdy jsme neodolali výšlapu do sedla Col
d´Aspin (1.490 m) a Col d´Tourmalet (2.115 m), které
zdolávají profesionální závodníci Tour de France.
V Lurdech jsme si vychutnali den volna na prohlídku
města a osvěžení těla i ducha po náročné cestě.
Následující roky bude putování probíhat v etapách Lurdy (Francie) – Santiago de Compostela
(Španělsko) v roce 2016, a poslední etapa Santiago
de Copmostela – Fatima (Portugalsko) v roce 2017.
Více informací na stránkách www.cyklopoute.cz
Jana Prstková, Pozořice

ZAHRADKÁŘI

Výstava ovoce a zeleniny

Měsíc září máme spojený se začátkem školního
roku, nadcházejícím podzimem a babím létem.
V Sivicích k němu patří i výstava ovoce a zeleniny.
Letošní úroda našich výpěstků nás opět nezklamala.
I přes velké sucho se urodila zelenina, bylinky, jablka,
hrušky, vinná réva i jiné méně obvyklé druhy plodin.
Pěstitelé se měli čím pochlubit a návštěvníci výsta-

vy čím kochat. Krásná květinová aranžmá od Jana
Kousala a výtvarné i rukodělné výrobky našich školáků i předškoláků dotvářely příjemnou atmosféru
v sále.
A komu by to bylo málo, mohl si zakoupit zabijačkové
speciality, zapít je moštem, nebo ještě lépe burčákem
a domů si odnést výrobky z chráněné dílny.
Zahrádkáři, děkujeme vám.

Jiří Barták

SDRUŽENÍ A SPOLKY

Lesní školka

- 16 by se chtěl alespoň na chvíli taky stát sochařem, který
dokáže oživit kus dřeva a proměnit ho v NĚCO. Pro
všechny takové tvůrce byly připraveny ponky, dláta,
pily, sekery, kladiva a vrtáky. Možná, že pro některé
děti, které tam se špičkou jazyka zaťatou mezi zuby
poprvé vlastníma rukama vyhloubily dlátem neumělou dřevěnou misku nebo s pomocí vrtačky poprvé
sestrojily vlastnoručně vyrobený dřevěný vláček, byl
právě tento počin jejich velkým setkáním s tvořivostí,
s radostí z práce s přírodním materiálem.

Když sluneční paprsky ztratí svou palčivou sílu,
v lese zavoní houby a větve keřů zdobí krajkové
pavučiny s perlami rosy, přichází podzimní čas
a s ním i chvíle, kdy se děti plné prázdninových
zážitků vrací do školky. Tak i brankou Lesního
klubu Stromík prošly děti natěšené na dobrodružství a tajemství, která na ně čekají v lese. Moc nás
těší, že o předškolní vzdělávání v lesní školce byl
i letos takový zájem, že jsme opět mohli otevřít
Jeden den však nestačí, aby se kmen proměnil
dvě třídy. Nejvíc dětí přichází z Pozořic a z přilehv sochu. Zatímco sochaři jezdí na hájovnu dokonlých vesnic, ale jezdí k nám děti třeba i z Lulče
čovat své dílo, pustili se rodiče dětí s velkou vervou
nebo z Hrušek.
do úprav zahrady. Vznikají vyvýšené záhony, které
Dvě skupiny dětí už potřebují pořádný prostor, proto s dětmi osadíme na jaře zeleninou, vybíráme vhodné
jsme se v rámci projektu nadace Veronica „Zahrada místo pro bylinkovou spirálu, houpačky, nové ovocné
pro radost“ pustili do zvelebování prostoru okolo keře, chystáme se na stavbu tunelu z vrbového proutí.
hájovny.
Přes víkend několik tatínků vyrobilo z palet krásnou
Prvním počinem, který naši zahradu obohatí o origi- dřevěnou kuchyňku, ve které může pohodlně vařit
nální herní prvky, bylo Malé řezbářské sympozium. mnoho školkových kuchařek naráz. V takové přírodní
Konalo se hned o první zářijové sobotě za velké kuchyni pod širým nebem vznikají pochopitelně samá
podpory MAS Slavkovské bojiště. Na louce za hájen- zdravá jídla. Holčičky vaří výhradně z bio potravin –
kou se rozeznělo rytmické klepání dřevěných palic z bylinek, kytek, planých rostlin a nejlepšího materiálu
na ostrá dláta, občas tu libozvučnou souhru přetrhlo na světě – bláta. Dorty vzešlé z této cukrárny jen
kvílení motorových pil. Z kmene stromu ležícího potvrzují náš názor, že pobyt v přírodě velmi podpona trávě se začalo pod rukama uměleckého řezbáře ruje rozvoj kreativity. A platí to pro malé děti i velké
Ladislava Sedláčka a sochařky Terezy Holé rodit dospěláky. Přijďte se taky nechat nakazit! Těšíme se!
tajemné stvoření, které provokuje fantazii všech při- 			
						
Tereza Jiráčková
hlížejících. Ovšem málokdo chce jen přihlížet, každý
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Lovci mamutů ovládli údolí
u Jelenice

V posledním červencovém týdnu ovládli okolí
lesní chaty Jelenice pravěcí lovci z místního
mateřského centra Človíček.
Válečným pokřikem a písní nejdříve zahnali veškerou
zvěř do hlubokých lesů. Vůbec jim to ale nevadilo,
o bohatý program bylo předem postaráno.
Nejdříve si pračlovíčci v lese postavili bytelnou chýši
z větví, aby se měli kde schovat před případnými
rozmary počasí. Z molitanu a gaffy si vyrobili pravé
a nefalšované pazourkové sekery. Ty bylo ovšem třeba
hned vyzkoušet v přátelském klání. Ztrátám na životech zabránil jen včasný zásah matek pračlověčic.
Aby nám nechyběl ten správný jeskynní oděv, ozdobili
si malí pravěcí umělci hnědá trička a šaty obrázky

SDRUŽENÍ A SPOLKY
mamutů. Pak už se mohli po zuby ozbrojení válečníci
kmene vydat na lov – co kdyby v lese přece jen nějaký
ten mamut zůstal.
Cestou plnili řadu úkolů. Poznávali stopy zvěře,
na louce si našli plyšové zvířecí kamarády a nakonec
skolili i statného slaměného chobotnatce. S bojovným
pokřikem ho luky a šípy nadšeně lovili až do večera.
Následovalo napínavé namotávání těstových hadů
na klacky a pečení této praobdoby dnešního trdelníku nad ohněm. Masožravci dali přednost opékání
špekáčků.
Táborové dny plné her a napětí zmohly nejednoho
pravěkého borce. A tak když večer třetího dne dozněla poslední dětská písnička a oni zapadli do spacáků,
nad lesy nebylo slyšet mimo úlevných vzdechů rodičů
a skřehotavého hlasu hejkala vůbec nic.
Helena Těšitelová

KALENDÁŘ
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KRONIKA
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Kalendář kulturních a sportovních akcí

Společenská kronika

30. října 		 Setkání jubilantů

90 let
89 let
88 let

			 Kulturní dům Sivice, pořádá kulturní komise

6. listopadu 		 Vítání občánků

Ve 4. čtvrtletí roku 2015 oslaví životní jubileum:

			 Kulturní dům Sivice, pořádá kulturní komise

14. listopadu 		 Martinská zabíjačka a Farmářské trhy
			 Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Sivice

6. prosince		 Školní vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
			 Kulturní dům Sivice, pořádá ZŠ a MŠ Sivice

12. prosince		 Hasičská soutěž - memoriál Mirka Mazla

			 Sportovní areál Loučky, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Sivice

20. prosince		 Vánoční koncert Sivické kapely

87 let
85 let

84 let

83 let
80 let
75 let

			 Kulturní dům Sivice, pořádá kulturní komise

24. prosince		 Zpívání koled u vánočního stromu
			
28. prosince		 Divadelní představení

70 let

			 Kulturní dům Sivice, pořádá Cimrman revival Sivice

15 let od začátku nového tisíciletí

“Sivičtí občané spolu s profesionálními tvůrci zbudovali v Jubilejním roce 2000 malou sakrální stavbu
Setkání. Je vyjádřením díků obce za uplynulá tisíciletí a připomínkou příchodu třetího tisíciletí budoucím
generacím”. Ústřední myšlenkou památníku Setkání
je Svatá Trojice. Byl požehnán 26. listopadu 2000
P. Karlem Pavlíčkem.

65 let
60 let

Marie Mlejnková
Miroslava Svobodová
Marie Bartáková
Eliška Šálková
Emilie Kousalová
František Poláček
Tomáš Skládaný
Jenovefa Kolářová
Anežka Skřápková
Miloš Florian
Zdeňka Pernikářová
Květoslava Filipová
Stanislava Malíková
Zdeňka Audyová
Miroslav Herzán
František Ondráček
Věra Kuklínková
Anna Kulhánková
Marta Robešová
Růžena Řičánková
Marta Němečková
Jana Schopfová
Jan Kousal
Lidie Nezvalová
Jiří Válek
Zdeňka Mudrochová
Jarmila Lysáková

Opět pořádáme taneční večery pod vedením Blanky
a Jirky Roháčkových v kulturním domě v Sivicích, a to
v těchto termínech:
6. listopadu 2015 (pátek)
19. listopadu 2015 (čtvrtek)
3. prosince 2015 (čtvrtek)
11. prosince 2015 (pátek)
Přihlášky přijímá Jiří Barták, tel. 721 550 390. Cena
800 Kč za pár a odborné vedení i dobrou náladu ve všech
lekcích. Těšíme se na vás tancechtivé všeho věku.

ve 3. čtvrtletí roku 2015
Jakub Hujňák

12. 8. 2015

Sivice 55

Nela Koudarová

16. 9. 2015

Sivice 152

Evidence obyvatel
Statistika za 3. čtvrtletí 2015
Narozené děti:

2

Přistěhovaní:

5

Úmrtí:

1

Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

7
1045

DO NAŠEHO TÝMU PŘIJMEME
NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ
• PRACOVNÍK NA OBSLUHU
• STROJŮ PŘI VÝROBĚ CHLEBA
• PEKAŘKA
(praxe v oboru není podmínkou)

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Zlatá svatba
StarDance v Sivicích

Vítáme do života

Zlatou svatbu oslavili 2. října 2015 Josef a Marta
Robešovi. Do dalších let přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a radosti z vnoučat a pravnoučat.
Srdečně blahopřejeme!

Citát

Je jedno, jestli si myslíš, že to zvládneš, nebo že to
nezvládneš - vždycky máš pravdu.

Henry Ford

Nabízíme:
• zázemí dynamicky rostoucí společnosti
• práci v atraktivním a profesionálním prostředí
• zaškolení
• přátelskou atmosféru
• zajímavé finanční ohodnocení
• zaměstnání na HPP i brigádu
• nástup možný ihned
Místo pracoviště: pekárna Viničné Šumice
Požadujeme:
• spolehlivost, zručnost a zodpovědný
přístup k práci
Kontaktujte nás prosím telefonicky či e-mailem:
Michal Kulhánek
tel.: 724 020 084, e-mail: atdkulhanek@seznam.cz

Sivický zpravodaj 4/2015 - vydává Obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky můžete zasílat na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. prosince 2015.

