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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Období prázdnin je časem oddechu pro školáky
a časem dovolených. I to je důvodem, proč toto číslo
Sivického zpravodaje vychází poněkud se zpožděním. Ohlédneme se v něm za událostmi školního
roku, dovíte se, čím žije naše obec v současnosti
a které akce připravuje.
Žáci páté třídy se při červnové školní akademii rozloučili se sivickou školou, přejeme jim hodně úspěchů v dalším vzdělávání. V září nastoupí do první
třídy rekordní počet 18 prvňáčků. Do mateřské školy
mohly být díky zvýšení kapacity přijaty téměř všechny přihlášené děti.
Přehlídkou dechových hudeb jsme 21. června oslavili 130 let trvání Sivické kapely. Další významné
výročí připadlo na pondělí 28. července, kdy obce
pozořické farnosti společně uctily památku padlých
v 1. světové válce. Také v naší obci připravujeme při
příležitosti 100. výročí vzniku 1. světové války a 120.
výročí narození sivického rodáka generála Bočka
odhalení pomníku, který bude připomínkou zmařených lidských životů a varováním před trvajícím
nebezpečím válečného konfliktu.
Průběžně se věnujeme opravám a údržbě obecního
majetku. Rekonstrukce zídky a rozšíření chodníku
na Kousku je již hotové, na přestavbě čekárny se
ještě pracuje. Projekt „Revitalizace zeleně v obci
Sivice“ byl doporučen ke schválení, brzy bychom
měli obdržet rozhodnutí o poskytnutí podpory
z Operačního programu Životní prostředí.
Významným krokem k zahájení dlouho očekávané
rekonstrukce krajské komunikace mezi Sivicemi
a Pozořicemi je výběr dodavatele, který na základě
smlouvy o spolupráci zajišťuje Správa a údržba
silnic. Výzva k podávání nabídek je již zveřejněna
na webových stránkách Jihomoravského kraje,
zahájení stavby je plánováno na podzim letošního
roku.
Před námi je největší sivická slavnost roku –
tradiční hody na sv. Rocha. Stárky a stárci jistě
udělají pro jejich zdárný průběh vše, co je v jejich
silách. Na oplátku buďme, prosím, během příprav
tolerantní.
Blíží se konec volebního období. Dovolte mi, vážení
spoluobčané, abych vám poděkovala za pomoc
a podporu, které se mi dostává. Vaší důvěry si
velmi vážím.
Marie Kousalová

2. 6. 2014
Směrnice pro schvalování účetní závěrky: Zastupitelstvo obce schválilo v souladu se zákonem o účetnictví směrnici, která stanoví podklady a postupy při
schvalování účetní závěrky obce.
Účetní závěrka obce Sivice za rok 2013: V souladu
se zákonem o obcích byla zastupitelstvem schválena účetní závěrka obce za rok 2013 po projednání
ve Finančním výboru.
Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy
Sivice za rok 2013: dle zákona o obcích je zastupitelstvo obce schvalujícím orgánem účetní závěrky
zřízených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo
obce účetní závěrku Základní školy a mateřské školy
Sivice za rok 2013 schválilo.
Závěrečný účet obce Sivice za rok 2013: Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl
zpracován a zveřejněn závěrečný účet obce. Celkové
příjmy za rok 2013 činily celkem 17 008 454,12 Kč,
výdaje 10 830 521,06 Kč, splátky úvěrů 1 248 572 Kč.
Přebytek hospodaření (změna stavu krátkodobých
prostředků) ve výši + 4 929 361,06 Kč bude použit
k financování výdajů v příštím období. Stav peněžních
prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013 činil
12 812 558,42 Kč, zůstatek FRB činil 504 315,48 Kč,
zůstatek nesplacených úvěrů činil 5 399 998 Kč.
Součástí závěrečného účtu je přehled o plnění příjmů
a výdajů, účetní výkazy, inventarizace, výkazy o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sivice
a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce,
při kterém byly zjištěny chyby a nedostatky formálního
charakteru, které byly již odstraněny, případně budou
napraveny při inventarizaci za rok 2014.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sivice za rok 2013:
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Sivice v roce 2013 skončilo ziskem
ve výši 146 019,64 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření školy za rok 2013 a převod zisku
do rezervního fondu.
Vyřazení majetku: Zastupitelstvu obce byly předloženy návrhy na vyřazení dlouhodobého drobného
hmotného majetku obce Sivice v hodnotě 70 244 Kč
a dlouhodobého hmotného majetku Základní školy
a mateřské školy Sivice v hodnotě 76 591,60 Kč.
Jedná se o neopravitelný a neupotřebitelný majetek,
vyřazení bylo zastupitelstvem schváleno.
Zadávací dokumentace stavby „II/383 PozořiceSivice“: Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce, jako zadavatelé ve výběrovém řízení vystupují Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, městys Pozořice a obec Sivice. Obec Sivice
bude v rámci této stavby financovat chodník, veřejné
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kanalizace. Veřejná zakázka je financována z regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Jihovýchod, rozpočtů Jihomoravského kraje, městyse
Pozořice a obce Sivice. Součástí zadávací dokumentace je smlouva o dílo se zhotovitelem. Zastupitelstvo
obce schválilo zadávací dokumentaci a určilo člena
a náhradníka komise pro zadávání veřejných zakázek
(Marie Kousalová, Ing. Jiří Pölzer).
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického
práva k pozemku parc. č. 378 v k.ú. Sivice: Jedná
se o pozemek o výměře 1643 m2 pod tělesem místní
komunikace v majetku obce Sivice. Česká republika
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí tento pozemek obci bezúplatně. Nabytí
pozemku bylo zastupitelstvem schváleno.
Smlouva o zřízení věcného břemene – prodloužení
plynovodu a plynovodní přípojka: Společnost RWE
realizovala prodloužení plynovodu a plynovodní přípojku ke skladové hale. Na pozemku je plánováno vybudování obslužné komunikace, po diskuzi bylo dohodnuto uzavření smlouvy odložit do vyjasnění souladu
s projektovou dokumentací obslužné komunikace.
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uspořádání). Obec Sivice zajistí vydání územního rozhodnutí, následně bude investorství předáno Svazku
Šlapanicko, který zajistí vybudování splaškové kanalizace.
Projektová dokumentace pro ÚŘ – Obec Sivice –
zkapacitnění a přeložka svodného příkopu v lokalitě Rejdy: Stavba zahrnuje zkapacitnění a přesun
svodného příkopu v lokalitě Rejdy a zkapacitnění
stávajícího propustku pod účelovou komunikací.
Projektová dokumentace dále obsahuje síť polních
cest obsluhujících zástavbu i svodnici. Cesty jsou
navrženy v min. šíři 3 m, s asfaltovým povrchem,
s výjimkou části úseku podél svodnice, kde je navržen
zatravněný pás. Stavba se nachází na pozemcích
v majetku obce Sivice. Výhledově je uvažováno o přeložce vysokého napětí podél svodnice.
Návrh zadání územního plánu obce Sivice: Pořízení
územního plánu upravuje zákon o územním plánování
a stavebním řádu, který ukládá obcím uvést územní
plány pořízené před 1. lednem 2007 do souladu se
stavebním zákonem. Současně platný územní plán
obce Sivice byl schválen dne 19.12.2005. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního
plánu, územně analytických podkladů a s využitím
doplňujících průzkumů a rozborů zpracuje pořizovatel
(Městský úřad Šlapanice) návrh zadání územního
plánu, ve kterém stanoví hlavní cíle a požadavky
na zpracování návrhu územního plánu.

Smlouva o úplatném převodu vlastnického práva
k pozemku p. č. 496/2 v k.ú. Sivice: Pozemek
o výměře 37 m2 bude dotčen při realizaci projektu
Zkapacitnění a přeložka svodného příkopu v lokalitě
Rejdy. Zastupitelstvo obce schválilo úplatné nabytí
Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
pozemku.
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byly schválena
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití
dotace z programu Podpora rozvoje v oblasti kultury
odpadů z obalů: Nová smlouva o zpětném odběru
a památkové péče v roce 2014 na financování přeodpadů z obalů zachovává nebo upřesňuje většinu
hlídky dechových hudeb v rámci 130. výročí vzniku
práv a povinností pro obě smluvní strany. Smlouva
Sivické kapely. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí
je upravena dle nového občanského zákoníku, je
dotace ve výši 30 000 Kč na tento účel.
zohledněno prodloužení autorizace společnosti EKORozpočtové opatření č. 2/2014: Rozpočtové opatKOM a mění se struktura odměn.
ření č. 2/2013 obsahuje zvýšení příjmů i výdajů
Investiční záměr – pamětní deska – pomník: V roce
rozpočtu o částku 214 500 Kč (přijaté dotace). Příjmy
100. výročí od vzniku 1. světové války a 120. výročí
po úpravě činí 15 228 200 Kč, výdaje po úpravě činí
narození armádního generála Bohumila Bočka je
20 799 200 Kč, financování výdajů (splátky úvěrů)
navrženo v proluce poblíž rodného domu generála
beze změny: 1 029 000 Kč.
Bočka (číslo popisné 3) zřídit pomník dle výtvarného návrhu Jana Tomíčka. Navrženým materiálem
je kámen a aktivovaný ocelový plech corten, kde je 29. 7. 2014
umístěn text. Po představení myšlenkové koncepce Informace o činnosti: Byla akceptována žádost
a diskuzi k osobnosti generála Bočka bylo dohodnuto o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
věnovat památník obětem válek a sivickému rodáku Životní prostředí na projekt Revitalizace zeleně v obci
generálu Bočkovi.
Sivice, obec bude pokračovat v přípravě na realiInvestiční záměr – prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu Za Brankou: Pro stávající a nově
plánovanou výstavbu rodinných domů Za Brankou
a ve Štarcárkách je navrženo realizovat prodloužení
splaškové kanalizace. V rámci projektové dokumentace pro územní řízení bude kromě splaškové kanalizace umístěn i vodovodní řad (z důvodu prostorového

zaci projektu. Dále byly na žádost obce zpracovány cenové nabídky na úpravu koryta potoka u č.p.
121, opravu schodů u obchodu, v proluce a u domu
č. p. 8. U firmy Hřiště Brno byla vyžádána cenová nabídka na úpravu pěšiny pod Starými horami.
Cenové nabídky na opravy čela dešťové kanalizace
u Dílové cesty a ve Šteglích zatím nejsou k dispozici.
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Obec Sivice požádala o bezúplatný převod pozemku parc. č. 851/2 v k.ú. Sivice za účelem zřízení
místní (účelové) obslužné komunikace průmyslové
zóny. Současně se na obec obrátil majitel firmy HP
Karton se žádostí o řešení příjezdové komunikace.
Vznesl požadavek uložit částku 1 000 000 Kč (částka
poskytnutá firmou HP Karton na zajištění dopravního
napojení) na zvláštní účet obce Sivice do 31.8.2014
a ve stejném termínu podat návrh na vydání územního rozhodnutí stavebnímu úřadu. Pokud nebude
do 31.8.2015 vydáno územní rozhodnutí, firma HP
Karton se na obec Sivice obrátí s požadavkem na vráSmlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. cení poskytnuté částky. Zastupitelstvo obce schválilo
č. 851/2 v k.. Sivice mezi obcí Sivice a Úřadem bezúplatné nabytí pozemku a uložilo splnit podmínky
pro zastupování státu ve věcech majetkových: firmy HP Karton.
Při rekonstrukci čekárny na autobusové zastávce
bylo třeba dodatečně objednat venkovní schodiště do sociálních bytů včetně pororoštů, rovněž
bude osazena nová brána a oplocení. Dále bylo
nutné provést podbetonování základů rohu objektu
a zídky sousední nemovitosti. Souhrnný rozpočet
změn obsahuje některé další drobné změny oproti
projektu, na jeho základě bude uzavřen dodatek
smlouvy o dílo. Zastupitelstvu byla dále předložena
nabídka svozové firmy na pytlový svoz papíru a plastů – zájem občanů o tuto službu bude zjištěn pomocí
ankety na webových stránkách obce.

Co také řešíme …
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Stavební činnost

V letošním roce chceme ještě provést některé
drobné opravy – opravu povrchů betonových schodišť,
K rekonstrukci kamenných zídek na Kousku jsme úpravu koryta potoka, vyústění dešťových kanalizací
museli přistoupit z důvodu jejich velmi špatného stavu. v Dílech a Šteglích...
Některé úseky hrozily zřícením. Při pátrání po příčině
bylo zjištěno, že jsou postaveny přímo na vodovodním
řadu. Odsunutím směrem vzad byl tento problém vyřešen, současně vznikl prostor pro rozšíření chodníku.

Splašková voda teče do potoka
V obci máme splaškovou kanalizaci. V okamžiku, kdy
obyvatelé odpadní vodu z rodinných domů zaústili
do splaškové kanalizace, potvrdilo se, co jsme tušili
již dříve, že potok vlastně není potokem, ale dešťovou
kanalizací. V obci je k dnešnímu dni několik nemovitostí (dají se spočítat na prstech jedné ruky), které
nejsou ke splaškové kanalizaci připojeny. Jestliže
jejich majitelé vypustí splaškovou vodu do potoka,
ve kterém jinak nic neteče, je to problém!

Nemovitosti, které nejsou připojeny ke splaškové
kanalizaci, musí řešit likvidaci splaškových vod
Poměrně časté stížnosti se týkají nevhodného parko- vyvážením do čistírny odpadních vod.
vání. Pro bezproblémový pohyb vozidel musí zůstat
na komunikaci dva volné jízdní pruhy, z toho vyplývá, Rušení nočního klidu
že není možné parkovat na komunikaci. Někteří řidiči
Je léto, teplých večerů využíváme k posezení venku,
řeší situaci tím, že zaparkují na chodníku! Nejen že
grilování a zábavě. To vše je v naprostém pořádku.
ničí chodník, který není pro tuto zátěž stavěn (s výjimBuďme ale ohleduplní k sousedům, pokud víme,
kou vjezdů), ale současně nutí chodce, aby zaparkože jim hlučná zábava vadí. Světlice a petardy raději
vané vozidlo obešli směrem do vozovky.
vynechejme.
Zastavit je možné všude, kde to umožňují pravidla
Rušení nočního klidu, používání hlučných strojů
silničního provozu. Ke krátkodobému parkování
a zařízení v nevhodnou dobu (noční hodiny, nedějsou určena odstavná místa podél komunikací.
le a svátky) je zakázáno.
Dlouhodobé odstavení aut je nutné řešit ve vlastní
nemovitosti.
Krádeže v obci
Domácí mazlíčci
V poslední době se poměrně často vyskytují drobné

Parkování na komunikacích a chodnících

V nejlepším případě chodí na vycházky se svým majitelem, který má u sebe sáček na psí výkaly. V horším
případě zůstanou psí výkaly tam, kde to pejsek uzná
za vhodné. Alespoň v zastavěné části obce, kde se
nacházejí i odpadkové koše, je potřeba po svém pejskovi uklidit. V nejhorším případě psi pobíhají volně,
což je v rozporu s obecní vyhláškou.
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krádeže. Cílem zlodějů jsou kovy, zemědělská technika, problémem těchto dnů je také polní pych. Dejte si
pozor i na podomní prodejce.

Dbejte zvýšené opatrnosti, nevpouštějte neznámé
lidi do domu. Podomním prodejcům nepodepisujte nic na místě. Nechte si předložit návrh smlouvy,
který si důkladně prostudujte. Všímejte si cizích
Volné pobíhání psů, venčení psů v zastavěné části a podezřelých osob.
Marie Kousalová
obce a v blízkosti dětských hřišť je zakázáno.

Čekárna na autobusové zastávce již léta chátrala.
Budova bude po dokončení účelněji využita. Čekárna
pro cestující bude zmenšena, přibude však přístřešek
nad venkovním prostorem. Zbývající plocha v přízemí
objektu bude využita jako dílna a sklad pro potřeby
obce, menší místnost v přední části může posloužit
pro služby. V podkroví vzniknou dvě garsonky pro
sociální bydlení, které v současnosti naše obec velmi
postrádá.

Nabídka rozšíření služeb
o pytlový svoz plastů a papíru
Princip pytlového svozu: Občané by měli k dispozici barevné pytle (modré pro papír, žluté
pro plasty), které by v termínu pytlového svozu
umístili před domy (pytel 3 Kč/ks).
Žluté pytle jsou určeny hlavně na PET lahve, kterých je
v domácnosti velké množství.
Pokud bude mít někdo plastové hračky, větší tvrdoplasty atd., bylo by vhodnější je ukládat přímo do kontejnerů na sběrném místě.
Do modrého pytle patří všechen papír, včetně letáků, kancelářského papíru, obálek, novin atd. Nesmí
se umísťovat mastný a jinak znečištěný papír. Ten
patří do komunálního odpadu.
Svoz by probíhal 1x za 14 dnů, nebo 1x za měsíc.
Na webových stránkách obce Sivice je zveřejněna
anketa, pomocí níž bychom rádi zjistili váš názor
na zavedení této nové služby.
Obecní úřad Sivice

SIVICKÁ ŠKOLA
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Rozloučení páťáků
(na nápěv písně Tři citronky)

V naší škole v Sivicích
je nám dobře v lavicích.
Máme prima vedení,
učit se nám nelení.
Pan ředitel ve tričku,
ten má dobrou fyzičku,
protože jí sekanou,
ve Globusu koupenou.
R.:
Má však také druhou tvář,
učitel, školník, opravář.
Má svůj harém jak za mlada,
Petra, Katka a Milada.
Kuchařky má pod palcem
a uklízečku, co drhne zem.
Opravil nám záchodek
a za to mu patří vděk.
R.:

Škola v přírodě

Na školu v přírodě vzpomíná Filip Dvořáček

V pondělí 16. června vyjeli děti a učitelé ze Sivic Letošní škola v přírodě byla v rekreačním středisku
do Prudké u Tišnova, aby tam strávili pět dní upro- Prudká. Téma této školy v přírodě bylo Pevnost
Boyard. Za různé hry jsme získávali klíče, které jsme
střed krásné přírody.
potom mohli směnit za indicie (nápovědy). Podle
Celý týden děti soutěžily v hrách a soutěžích, koupaly indicií jsme potom mohli uhodnout heslo. Ten, kdo
se v bazéně a navštívily zajímavá místa. Ve středu měl na konci nejvíce uhodnutých hesel, vyhrál. Mimo
jsme se společně vydali vlakem na hrad Pernštejn. hry jsme navštívili i různá zajímavá místa, např. hrad
Všichni jsme si školu v přírodě moc užili a už se těší- Pernštejn nebo město Doubravník.
me na příští rok!
Alena Svobodová Škola v přírodě se mi moc líbila.

Pasování čtenářů
I letošní prvňáčci nepřišli v závěru školního roku
o vyprávění o knihovnických skřítcích ani o pasování
na malého čtenáře králem Jiřím. Odnesli si knihu
s věnováním od paní učitelky Petry Kratěnové a určitě také pěknou vzpomínku na první třídu.
Tomáš Sobotka
Ben Petráš
Erika Tomancová
Jan Cejpek
Magdaléna Kmochová
Filip Janečka
Barbora Střížová		

Pavla Tomancová

Na školní večer dorazila Mary
Poppins i Večerníček
Pátek 13. června se – navzdory pověrám – stal
šťastným dnem pro uspořádání jubilejního 20. školního představení. Od 19 hodin tak patřil sál sivického kulturního domu tanečním a dramatickým
vystoupením žáků zdejší mateřské a základní školy.
Poctivě zaplněnému sálu se na začátku představily děti
z kroužku břišních tanců, které tancovaly v orientálních
kostýmech. Následovalo vystoupení mateřské školy.
Třída nejmladších Berušek předvedla společné cvičení,
skupina Šnečků si zahrála na sivické stárky a zatančila
v krojích na písničku Lístečku dubový a třída Želviček
si dokonce troufla na tři muzikálová čísla z filmů Kouzla
králů, V peřině a Mary Poppins, a to včetně efektní choreografie hitu Superkalifradžilistikexpijalidózní.
Hlavním bodem programu pak bylo představení školáků, kteří si letos připravili parodické scénky ze
známých Večerníčků. Na jevišti nejprve ožily Příběhy
včelích medvídků, ale záhy se objevili také Křemílek
a Vochomůrka, Mixipes Fík, Mach a Šebestová s piráty
nebo hrdinové Krkonošských pohádek. Na závěr přišli
na jeviště letošní páťáci, kteří se vtipnou písničkou
rozloučili se sivickou školou a poděkovali jejím zaměstnancům za léta strávená pod společnou střechou.
David Kroča

V naší škole v Sivicích
pět let sedíme v lavicích.
Nyní však už končíme
a se všemi se loučíme.
Za všechno vám děkujem,
svých malérů litujem
a dokud budem šlapat zem,
vždy si na vás vzpomenem.
R.:
Sivi,Sivi,Sivi,Sivice,
Sivi,Sivi,Sivi,Sivice,
Sivi,Sivi,Sivi,Sivice,
máme rádi nejvíce.
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130. výročí Sivické kapely
Dechová hudba Sivická kapela slaví v letošním nicméně to, co dělá kapelu kapelou, stále přetrvává.
roce své 130. výročí.
Jde především o vytvoření přátelského kolektivu lidí,
Oslavy proběhly v sobotu 21. června 2014 a domácí kteří se nebojí společnému zájmu věnovat značné
kapele přijely pogratulovat i jiné dechové hudby, které úsilí i čas. Díky tomu kapela mohla po celou tu dobu
se postaraly o kulturní náplň slavnostního odpoled- přispívat k udržování lidových tradic a slavností a tím
ne. Přijela Radovanka ze ZUŠ Střelice, Třeboňská zároveň vytvořila i tradici vlastní - že již po 130 let mají
dvanáctka, dechová hudba Nedakoňanka, decho- Sivice svoji vlastní dechovou kapelu.
vá hudba Bivojanka a mezi jednotlivými kapelami
vystoupil folklorní kroužek Orlík z Pozořic. Celý
program svým průvodním slovem navíc zpříjemnila
Jana Grabcová. Sivická kapela pak hrála k tanci
a poslechu až do časných ranních hodin.

Ne vždy bylo fungování kapely jednoduché, a proto
bylo potřeba všelijak její činnost podpořit. V současnosti je největší oporou samotná obec Sivice v čele
s paní starostkou Marií Kousalovou. Kapela má
v kulturním domě v Sivicích stálé zázemí. Obec rovPrvní zmínku o sivických muzikantech nacházíme něž organizuje řadu kulturních akcí, mezi nimi právě
již z roku 1884. Dnešní Sivická kapela není jistě už i oslavy 130. výročí kapely. Za toto vše Sivická kapela
taková jako tehdy před 130 lety, mnohé se změnilo, moc děkuje.
Petr Moll - kapelník

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ ŽIVOT VE FARNOSTI
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100 let od vypuknutí
1. světové války
Jak jistě víte, v letošním roce si připomínáme
100. výročí začátku jednoho z nejhorších období
lidských dějin – 1. světové války.
Vše začalo sarajevským atentátem na následníka
rakouského trůnu Františka Ferdinanda d Este. Když
poté Srbsko dostalo od Vídně takřka nesplnitelné
ultimátum a požadavky skutečně nesplnilo, vyhlásilo
tehdejší Rakousko–Uhersko Srbsku válku. Během
několika málo dní se do konfliktu zapojila většina světových velmocí a nastalo čtyřleté období, které na všech
frontách stálo život dohromady 9,5 miliónů vojáků,
z čehož bylo 300 tisíc českých. Je v naší vlasti jen velmi
málo obcí, kde by nestál pomník těchto hrdinů.

Farní den
Ještě lepší vyjádření je Farní den poprvé. Krásné i mladší děti, vystoupení PoŠuKovSké scholy a skupočasí neděle 22. května 2014 jakoby lákalo piny NaNoc a možnost zaskotačit si ve skákacím
k setkání.
hradu. Samozřejmě nechybělo ani trochu dobrého
A možná přispělo i k rozhodnutí mnoha lidí, jak strá- jídla a teplého i studeného pití. Ale hlavně tu byl čas,
vit tento čas. Sešli jsme se v 15:00 hodin v kostele který dnes každému chybí a prostor, který připravila
ke krátkému zahájení. Potom se zaplnil farní dvůr skupina nadšenců.
lidmi všech věkových skupin. A než se každý stačil
rozhlédnout, stál na pomyslném pódiu národopisný
soubor Orlík s říkadly, písničkami a tancem. Na ně
navázala se svým programem Orelská chasa a potom
už se rozproudila volná zábava. Během odpoledne
byly na programu ještě soutěže a hry pro starší

A to bylo to nejdůležitější, o co všem organizátorům
šlo. Sejít se a strávit společně čas jinak, než při mši
svaté, abychom byli k sobě zase o kousek blíž. A to
se, myslím, podařilo.

DUCHOVNÍ OKÉNKO
jen děti vraždí postavičky v počítačových hrách, to je
přece JENOM hra?...
Nemilé výročí a oběť našich českých vojáků jsme si
v naší farnosti připomněli přesně v den 100. výročí
v pondělí 28. července v pozořickém kostele slavením mše svaté za oběti války s prosbou o zachování
míru a také pietním aktem na hřbitově. Díky městysi
Pozořice za podporu této akce a také vám všem, kteří
jste se jí zúčastnili!
Přeji vám opravdový Pokoj v srdci i krásný zbytek
léta!
P. Pavel Lacina, pozořický farář

První světová válka byla příčinou rozpadu nejen tehdejších velmocí, ale hlavně tradičních jistot a hodnot,
uspořádání společnosti a celkové světové stability.
Stala se také příčinou vzniku nejhorších diktatur
a teroru 20. století. Než konflikt začal, většina evropské populace si vůbec nepřipouštěla, že by k něčemu
takovému mohlo dojít. Mír se bral jako samozřejmost
a že je něčím, co prostě vydrží navždycky. Mnozí ale
byli tehdy znechuceni životem a rostlo napětí mezi
světovými velmocemi. Mnozí toužili po určitém dobrodružství a válka jim pro to nabídla vhodné prostředí.
Bohužel, když se podíváme na stav dnešní (zvláště
české) společnosti, situace se v mnohém podobá
té před sto lety. Je mnoho zla a nenávisti v lidských
srdcích, ve vztazích, celkově je naše společnost
nespokojená a otrávená. Bohužel se kumuluje i agrese a násilí, což také často vyjde na povrch. A že by
si někdo připouštěl válku? Žádná přece nehrozí; to

Božena Škrobová

Noc kostelů

rečnou část programu se postarala PoŠuKovSká
schola s pestrou směsí svých písní. Každý mohl
V pátek 23. května se už po páté konala po celé poslouchat nebo si s nimi zazpívat. Potom už zůstal
kostel otevřený k soukromým prohlídkám.
naší republice Noc kostelů.
Tato celoevropská akce si již získala velkou oblibu. Celý večer se konala velmi oblíbená prohlídka nazvaI náš kostel Nanebevzetí Panny Marie byl otevřen pro ná Od krypty po věže, ve zpěvárně byl připraven
všechny lidi. Byl připraven bohatý program. V kostele program pro děti, který navazoval na výstavu o archivystoupili žáci Základní umělecké školy Pozořice tektuře. Každý návštěvník si mohl vybarvit jedno
a jejich vystoupení se střídala se čtením textů z farní políčko velkého obrazu kostela, který se stal takovým
kroniky. Žáci Základní školy Pozořice měli připravený společným dílem všech a určitě bude někde vystaven.
biblický příběh o Adamovi a Evě. Interaktivní výstava Byla otevřena také Farní kavárna, aby se návštěvníci
o architektuře pozořického kostela byla uvedena čte- mohli občerstvit a sdělit si své zážitky. Kostel si přišli
ním zakládací listiny a barokními písněmi. Při prohlíd- prohlédnout i cizí návštěvníci. To nás velmi potěšilo.
ce výstavy jste si mohli udělat malý vědomostní kvíz, Poslední odcházeli chvíli před půlnocí, a když hodiny
postavit model kostela nebo puzzle. Další část progra- na věži odbíjely půlnoc, byl všude klid. Ještě několimu měla název Oživlé sochy. Každá socha v kostele krát jsme otočili velkým klíčem, uslyšeli jsme cvaknutí
se proměnila v živou bytost a řekla nám svůj životní zámku a potom vše ztichlo.......byla noc......
příběh. Takto jsme po pěti letech zakončili cyklus
Božena Škrobová
komentovaných prohlídek o interiéru kostela. O závě-

HASIČI

Prázdninová soutěž mladých
hasičů okrsku Pozořice
Letos ve čtvrtek 26. června již po osmé uspořádaly sbory dobrovolných hasičů Kanice a Sivice
prázdninovou soutěž pro mladé hasiče okrsku
Pozořice.
Tato pohodová a oddychová soutěž se koná těsně
před koncem školního roku, a tak jsme ji kdysi nazvali
jako prázdninová, protože u dětí již vládne prázdninová nálada. V tomto roce se jí poprvé zúčastnila dvě
družstva přípravky (děti od 3 do 6 let), pět družstev
v kategorii mladší žáci a čtyři družstva starších žáků,
celkem 11 družstev po osmi závodnících. Pro porovnání – vloni to bylo celkem pět družstev.

- 12 zrovna nezávodil, zašel si k sivické hasičce pro párek
s rohlíkem a pro kofolu.
Docela se nám soutěž začínající v 17.00 hod. protáhla
a než bylo po vyhodnocení, blížila se devátá hodina.
Vítězná družstva obdržela poháry, všichni v prvních
družstvech získali medaile a bylo taky plno sladkostí
pro všechny. Jménem pořadatele děkuji sivickým
hasičkám i hasičům za pomoc při přípravě tratí,
za materiální pomoc i za pomoc při zajištění občerstvení. Poprvé se tohoto úkolu museli zhostit bez
dobrého kamaráda Míry Mazla, který nenadále zemřel
1. května, a který doposud se mnou tuto prázdninovou
soutěž vždy připravoval.
Vlado Kalivoda, SDH Kanice

Nyní závodily děti z Tvarožné, Kovalovic, Hostěnic,
Blažovic a z Kanic. Byly pro ně nachystány tři disciplíny – požární útok, štafeta 4 x 60 metrů a tzv. dálková
přeprava vody. Každým rokem připravíme pro děti
nějakou netradiční disciplínu, která v sobě obsahuje prvky hasičského sportu. V letošní disciplíně se
po oblečení do zásahových obleků s přilbami rozdělily
děti na dvojice a velitel je na povel vysílal k plnění
úkolu. Cisternu nahradil starý kočárek se dvěma kýbly,
kterým dvě děti dovážely vodu z nádrže z druhé strany
hřiště. Další dvojice zajišťovala nalévání dovezené
vody do desetimetrové hadice, do které se vejde asi
20 litrů vody. Až tato voda z hadice dotekla k poslední
dvojici se džberovkou a alespoň zčásti ji naplnila, začalo pumpování a „hašení“ modelu domečku.
Závod velice prožívali dospělí vedoucí, kteří docela
hlučně radili a fandili, někteří přímo řvali. Ten kdo

Ženy z SDH Sivice opět v akci
Když jsme jednoho dne na hasičských závodech
v Sivicích poslouchaly zážitky ze soutěží zkušenějších členek našeho sboru, rozhodly jsme se, že
je budeme následovat. I když si většina myslela,
že je to jen nadšení, které za chvíli přejde, my jsme
se s chutí pustily do práce.
Termín našich závodů byl znám dříve, než členové
našeho týmu. Poskládat aspoň základní počet závodníků nebylo jednoduché, ale nakonec se nám zadařilo.
Za podpory starosty sboru Stanislava Mrázka a velitele sboru Radka Chudiaka jsme začaly s nácvikem.
Hlavní trenérky Jindra Levíčková a Marta Koudelková
se nás ujaly, troufám si říct, s nadšením. I když jsme
v prvních chvílích působily jako beznadějné případy, věnovaly natolik svého volného času, až z nás
vypracovaly závodníky schopné své první soutěže.
Za jejich nemalou trpělivost, a perfektní přístup jim
patří velký dík. Co by to ale bylo za družstvo bez
svého řidiče? Dlouho to vypadalo, že si snad některá

HASIČI
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V neděli 1.6. jsme se zúčastnily prvních závodů
ve Tvarožné. Náš první útok jsme ukončily bez
trestných minut a v docela pěkném čase i za skutečnosti, že nás závodilo o jednoho méně, než bylo
v propozicích psáno. Umístily jsme se na čtvrtém
místě. Děkujeme všem, kteří nás při naší premiéře
podpořili.
Další závody se uskutečnily v neděli 22.6. v Pozořicích.
Zde nás podle propozic mělo závodit ještě o jednoho
víc, než na soutěži ve Tvarožné. O pomoc jsme tedy
požádaly jednu z našich trenérek Jindru Levíčkovou,
která se stala členkou našeho soutěžního týmu. Ať už
byly okolnosti jakékoliv, vybojovaly jsme krásné první
místo ☺.
Následovala velká oslava, hlavně toho, že jsme opravdu dokázaly sestavit funkční tým, který je schopen
účastnit se závodů a reprezentovat tak náš hasičský
sbor. Obrovský dík patří především panu Radkovi
Polachovi, bez nějž by se oslava nemohla uskutečnit.
Jménem našeho družstva bych dále chtěla poděkovat
všem členům SDH Sivice za jejich podporu i důvěru
a také všem, co nás přišli podpořit na samotné závody. DĚKUJEME!
Marie Šafářová

Složení družstva žen:
Klára Koudelková

Marie Šafářová

Alena Andersová

Barbora Písařová

Jindra Levíčková

Kristýna Chudiaková

Jana Žbánková

řidič - František Fiala

z nás bude muset udělat řidičský průkaz sk. C, ale
nakonec nás potkalo štěstí v podobě Františka Fialy.
Ochotně a velkoryse se stal nejdůležitějším členem
našeho družstva. Jeho pomoc s přípravou soutěžního
vybavení a podpora, která se nám od něj dostává při
tréninku a soutěžích, si zaslouží velké poděkování.
Františku, děkujeme ti! Máš to u nás ☺.

Miroslav Mazel
* 7.6.1962 + 1.5.2014

1. května 2014 předčasně zemřel dlouholetý velitel
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Sivicích
pan Miroslav Mazel. Čest jeho památce!

SPORT

Fotbal
Fotbalové utkání svobodní - ženatí letos skončilo
po vyrovnaném průběhu nakonec vysokým vítězstvím svobodných v poměru 7: 3. Pro příští rok
nám snad zůstane ještě několik svobodných hráčů,
abychom si je nemuseli půjčovat, nebo zápas přejmenovat.

Zvěř našich lesů a polí
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ZUŠ

Koncerty ZUŠ
K červnovým dnům patří společné koncerty ZUŠ
Pozořice a ZUŠ Ivanka pri Dunaji.

Tchoř tmavý

Tchoř stepní

Tchoř tmavý je 30 – 50 cm dlouhý, ocas měří 20 cm
a váží 0,5 až 2 kg. Působí téměř zavalitě, neboť má
krátké končetiny a uši. Barva srsti je tmavohnědá
s prosvítající nažloutlou podsadou. Břicho má černé.
Hlava má charakteristickou hnědobílou masku. Ocas
má světlou špičku.

Způsobem života se podobá tchoři tmavému, má
však odlišné zbarvení. Jeho barva srsti je lehce žlutá,
pouze končetiny a pruh na břiše a konec ocasu jsou
tmavé. Maska na hlavě je málo výrazná. Jeho přechodnou domovinou jsou především stepní oblasti
jihovýchodní Evropy a Asie, odkud se začal šířit
na západ, takže se vyskytuje i u nás. Osídluje polní
biotopy s křovinatými mezemi, kde se skrývá v norách
syslů, křečků a králíků, což je jeho potrava. Může
se myslivecky obhospodařovat a nemá stanovenou
dobu lovu. V poslední době z naší přírody mizí, takže
nelze stanovit jeho rozšíření. Podle legislativy přírody
a krajiny je zařazen do kategorie zvláště chráněných
živočichů.

Tchoři mají vyvinuté řitní žlázy, jejichž páchnoucí
výměšek při nebezpečí vystřikují. Tchoř tmavý je rozšířen po celé Evropě a i u nás je celkem běžná šelma,
která si své stanoviště nevybírá, i když vyhledává
krajiny středních poloh bez souvislých lesů. Vyskytuje
se i v horských lesnatých oblastech. Osídluje plochy
kolem rybníků, vodních toků i okolí venkovských
sídlišť (stodoly a půdy domů). Polním stanovištím se
vyhýbá.
Páří se v březnu až květnu a po 40 až 43 dnech
březosti rodí samice 3 – 8 mláďat, která po pěti
dnech prohlédnou. Mateřské mléko sají 4 – 5 týdnů,
po třech měsících se osamostatňují. Pohlavně dospívají ve věku 9 – 10 měsíců. Dožívají se až 10 let.
Přes den tchoř spí, loví až v noci, kdy opouští svůj
úkryt většinou v hromadách kamení, pod kořeny stromů i v norách jiných živočichů. Loví drobné hlodavce,
žáby, plazy, mláďata zajíců, pernatou zvěř i domácí
drůbež a vejce ptáků. Nepohrdne však ani zdechlinou.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny není chráněn,
proto se může lovit a nemá stanovenou dobu lovu.

Fretka
Fretka je zdomácnělým druhem tchoře. Nejčastěji se
chovají albinotičtí jedinci, ale některá zvířata lze jen
těžko rozeznat od původních tchořů. Chová se jako
domácí mazlíček, myslivci ji vycvičují k lovu králíků.
Pro život v přírodě nemá žádný význam.
Za MS Sivice – Pozořice: Zdeněk Divácký

KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí
24. srpna		 Tradiční hody
			 Náves, pořádají stárci a stárky, hraje Sivická kapela

5. září		 Kácení máje
			 Kulturní dům, pořádají stárci a stárky, hraje Sivická kapela

12. září		 Vítání občánků
			 Kulturní dům, pořádá obec Sivice

Ve středu 4. června 2014 přijel plný autobus mladých hudebníků ze Slovenska. Nejprve jsme pro ně
připravili prohlídku pozořického kostela i s výstupem
na věže k hodinám, ke zvonům a hrkači. Pan učitel –
varhaník – si s chutí zahrál na naše varhany a mrzelo
ho, že si nepřivezl také nějaké noty. Koncert se konal
opět v Kulturním domě v Sivicích.
V první části jsme si poslechli slovenské hosty, kteří
přijeli i s celým komorním orchestrem, ve druhé části
vystoupili naši žáci. Společným vystoupením obou
škol byly písně ze známé pohádky Zlatovláska, které
zazněly v podání dvou souboru – našeho flétnového
a slovenského kytarového.
Po koncertě následovalo posezení u dobrého jídla
a pití, muzicírování a hlavně povídání. Následující den
se podobný koncert konal v Ivance pri Dunaji.
Božena Škrobová

KRONIKA

Společenská kronika
Ve 3. čtvrtletí roku 2014 oslaví životní jubileum:
93 let

Marie Kukletová

90 let

Marie Lazarová

89 let

Jan Severa

87 let

Oldřich Lazar
Jiřina Doleželová
Tomáš Kousal

86 let
84 let

Filomena Buchtová
Zdeněk Malík

82 let

Jan Neveselý

81 let

František Fiala
Jaromír Kašpar

80 let

Bohuslav Audy

75 let

František Kuklínek
Jiřina Habalová

70 let

Emilie Macháčková
Marie Kuchynková
Jan Řičánek
Jaroslav Sedláček
Ludmila Dvořáčková

65 let

Stanislav Valehrach
Jiří Potůček
Ingeborg Daňková
Marie Nechvátalová
Emilie Kratochvílová

60 let

Július Farkas
Miroslav Pavlíček

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme do života
ve 2. čtvrtletí roku 2014

Matyáš Svoboda

11. května 2014
Sivice 62

Citát
Abychom se naučili trpělivosti, musíme se téměř tak
cvičit, jako když se učíme hudbě, zatím však skoro
vždy jsme nepřítomni, když učitel přichází.
John Ruskin

Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten
druhý může mít svou pravdu.
Jiří Menzel

