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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Tématem těchto dnů jsou děti, škola, školka a prázdniny. Děti si oddechnou od školních povinností, my se
zatím pustíme do stavebních úprav v budově školy.
Rádi bychom vyhověli všem rodičům, kteří přihlásili
své děti do mateřské školy, kapacita školky je však
v současné době využita na maximum. Podaří-li se
v průběhu prázdnin provést naplánované stavební
úpravy, budeme moci přijmout další děti.
V posledních měsících se udála řada významných
kulturních a společenských událostí. Datum 1. května 2013 vstoupí do historie naší obce jako den, kdy
byla posvěcena obnovená kaple sv. Rocha. Kaple
je dominantním objektem na návsi, a ačkoliv není
na seznamu kulturních památek, její význam pro naši
obec je nedocenitelný.
Před několika dny nás navštívili přátelé z italského městečka Mattarello, kteří byli našimi hosty
na Sivických pivních slavnostech. Sobotním odpolednem a podvečerem znělo české „na zdraví“ a italské
„salute“. Přátelství bylo navázáno před sedmi lety,
kdy jsme se v rámci projektu nazvaného „Po stopách
uprchlíků 1. světové války“, který organizovala italská
strana, poprvé setkali u nás v Sivicích.
Velký úspěch sklidila také Školní akademie, která
se konala začátkem června. Děti nám předvedly,
že nejen umějí, ale to co umějí, dokáží také prodat.
Vystoupení se všem moc líbilo, učitelům i ostatním
zaměstnancům sivické školy patří velké poděkování
a my se už těšíme, čím překvapí příště.
Stranou nezůstává ani sport. Vedle tradičního utkání
svobodní x ženatí se uskutečnil turnaj v malé kopané. Málo využívané je však hřiště na plážový volejbal, a to nejen letos, kdy počasí tomuto druhu sportu
moc nepřeje. Vstup na pískové hřiště je zdarma.
Hasiči uspořádali v rámci 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Sivicích slavnostní schůzi, po které následovala taneční zábava. Zástupci
hasičských sborů z okolních obcí se velmi uznale
vyjadřovali o zázemí, které jim naše obec poskytuje.
Jen je škoda, že se o některých akcích dovídáme, až
když jdeme náhodou kolem.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné letní dny
a příjemně strávenou dovolenou.
		

Marie Kousalová

27. 5. 2013
Účetní závěrka obce Sivice za rok 2012: zákon
o obcích byl doplněn o ustanovení, že zastupitelstvu
obce je vyhrazeno schvalovat účetní závěrku obce
sestavenou k rozvahovému dni. Účetní závěrka představuje soubor výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty
a příloha) k poslednímu dni účetního období a byla
zastupitelstvem obce schválena.
Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy
za rok 2012: účetní závěrku příspěvkové organizace je
vyhrazeno schvalovat radě obce, není-li rada zřízena,
závěrku schvaluje zastupitelstvo. Účetní závěrku představuje stejný soubor výkazů jako u obce.
Závěrečný účet obce Sivice za rok 2012 byl zpracován a zveřejněn v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Celkové příjmy za rok 2012 činily
celkem 14 174 560 Kč, výdaje 9 842 211 Kč, splátky
úvěrů 1 468 572 Kč. Přebytek hospodaření ve výši
2 863 777 Kč bude použit k financování výdajů v příštích letech. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012 činil 7 944 600 Kč, zůstatek
nesplacených úvěrů ke stejnému dni činil 6 648 570 Kč.
Součástí závěrečného účtu je přehled o plnění příjmů
a výdajů, účetní výkazy, finanční vypořádání dotací,
inventarizace majetku, výkazy o hospodaření příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Sivice a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, při kterém byly zjištěny formální chyby v účtování o majetku.
Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské
školy Sivice za rok 2012 byl schodkový, výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 94 059 Kč. Ztráta
vznikla zejména v důsledku vyšší spotřeby a ceny
energií, bude kompenzována na vrub rezervního
fondu. Kontrolu hospodaření školy provedl Kontrolní
a Finanční výbor dne 24. dubna ve škole. Při fyzické
prohlídce školy bylo konstatováno, že třídy ve staré
budově vyžadují opravu – zejména výměnu podlahy a nábytku. Dále bylo doporučeno využít nabídku dodavatele plynu Europe Easy Energy za cenu
720 Kč/MWh.
Smlouvy o příspěvku na činnost na rok 2013:
podpora činnosti společenských a sportovních organizací je v případě organizací s právní subjektivitou
příspěvkem na činnost na základě smlouvy, v ostatních
případech formou OON (ostatní osobní náklady) nebo
formou úhrady za služby. Všechny příspěvky jsou zařazeny v rozpočtu na rok 2013. Členský příspěvek MAS
Za humnama nebyl schválen.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 32/2 a 32/3 v k.ú.
Sivice: obec Sivice je vlastníkem pozemku parc. č.
32 v k.ú. Sivice – ostatní plocha. Z tohoto pozemku
byl geometrickým plánem oddělen pozemek parc. č.
32/2 o výměře 1 m2 a pozemek parc. č. 32/3 o výměře
1 m2. Tyto pozemky jsou zastavěny rodinným domem
č.p. 157. Prodej je navržen za obvyklou cenu 200 Kč/m2

-3-

s tím, že náklady spojené se zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce.
Záměr převodu pozemku parc. č. 1560/2 v k.ú.
Sivice: městys Pozořice požádal o převod uvedeného
pozemku o výměře 189 m2 darovací smlouvou s odůvodněním, že při vzájemném vypořádání obecních
pozemků v roce 2012 byly převáděny pozemky v rozdílné výměře a tento rozdíl činil 280 m2 ve prospěch obce
Sivice. Záměr převodu uvedeného pozemku formou
bezúplatného převodu (darování) konkrétnímu zájemci – městysi Pozořice byl zveřejněn na úřední desce
po zákonnou dobu a zastupitelstvem schválen.
Výkup části pozemků dle GP v lokalitě Štegle pro
umístění inženýrských sítí: ve Šteglích je v okraji
pozemků soukromých vlastníků uložen sběrač splaškové kanalizace. Ve stejné trase (v souběhu s kanalizačním sběračem) je plánováno uložení vodovodního
přivaděče (investor Svazek Šlapanicko). Pozemky jsou
zatíženy věcným břemenem, pro vodovodní přivaděč
by bylo nutné zřídit další věcné břemeno. Výhledově se
také uvažuje s umístěním chodníku – cyklostezky podél
krajské komunikace. Byla zpracována studie umístění
inženýrských sítí a chodníku a jako nejvhodnější řešení
se jeví odkup částí pozemků od soukromých vlastníků
v šířce cca 7 m od hranice pozemku soukromých vlastníků s pozemkem krajské komunikace. Kupní cena je
navržena po dohodě se Svazkem Šlapanicko ve výši
50 Kč/m2, náklady spojené se zpracováním geometrického plánu uhradí Svazek Šlapanicko.
Záměr směny pozemků dle GP – přeložení svodnice: stávající svodnice se nachází na pozemcích
soukromých vlastníků. Navrženou směnou pozemků
budou vytvořeny předpoklady pro umístění svodnice
na pozemcích v majetku obce Sivice. Za tímto účelem
byl zpracován návrh geometrického plánu, na jehož
základě bude uzavřena směnná smlouva.
Novelizace vyhlášky o dani z nemovitosti: překročením hranice 1000 obyvatel došlo ke zvýšení koeficientu
z „1“ na „1,4“. Tento koeficient lze obecně závaznou
vyhláškou snížit na „1“. Současně je navrženo zrušit
osvobození zemědělských pozemků. Poplatníky daně
z nemovitostí jsou po digitalizaci katastru nemovitostí
vlastníci pozemků (nikoliv nájemci, jako tomu bylo
před digitalizací). Daň ze zemědělských pozemků činí
801,75 Kč/ha. V případě pronajatých pozemků bude
daň součástí nájemného.
Fond rozvoje bydlení: vyhláška o Fondu rozvoje
bydlení bude novelizována. Úroková míra je stanovena
shodně pro všechny účely ve výši 3,5 %, aktualizovány
jsou také účely, na které budou půjčky poskytovány
a horní hranice půjček. Po nabytí účinnosti novelizované vyhlášky bude zveřejněna výzva k podávání žádostí
o půjčky z FRB obce Sivice a Podmínky pro poskytování půjček. Žádosti o půjčky budou přijímány od 1.9.2013
do 31.10.2013 na obecním úřadě.
Územně plánovací dokumentace obce Sivice:
územní plány obcí pořízené před 1. lednem 2007 je

třeba uvést do souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu, jinak pozbývají platnosti. Územní plán obce musí také odpovídat
Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Lze řešit „překlopením“, v tomto případě není možné
provádět žádné změny. Vzhledem k jejich potřebnosti
je vhodnější pořízení nového územního plánu. Proces
„překlopení“ územního plánu do podoby vyžadované
zákonem je procedurálně stejný jako u pořizování
nového územního plánu, avšak bez možnosti změn.
Pořizovatel – Městský úřad Šlapanice, oddělení územního plánování a památkové péče spíše doporučuje
pořízení nového územního plánu. Vzhledem k tomu,
že lhůta byla prodloužena do 31.12.2020, není nutné
řešit bezodkladně.
Výběr dodavatele plynu: z důvodu snížení nákladů
za plynové vytápění si obec vyžádala nabídky stávajícího i dalších dodavatelů: Stávající dodavatel RWE nabídl cenu 795 Kč/MWh, GAS International 850 Kč/MWh,
Europe Easy Energy 720 Kč/MWh. Ceny jsou uvedeny
bez DPH, ceny za distribuci stanovenou Energetickým
regulačním úřadem a daně z plynu. Nabídky byly
projednány Finančním výborem a doporučeno uzavřít
smlouvu s Europe Easy Energy. Vzhledem k tříměsíční
výpovědní lhůtě již byla podána výpověď stávajícímu
dodavateli. Odběr plynu od nového dodavatele se předpokládá od 1.8.2013 na dobu určitou – do 31.12.2015
za cenu 720 Kč/MWh.
Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na opravu chlapeckých a dívčích záchodů v ZŠ: z důvodu
nedodání cenové nabídky bylo odloženo.
Investiční záměr – Rekonstrukce čekárny na autobusové zastávce: v současné době slouží přední
část jako autobusová čekárna, zadní jako sklad. Cílem
rekonstrukce je zvýšit užitnou hodnotu. Plocha čekárny
v přízemí bude zmenšena, zřízena víceúčelová místnost (služby, sklad). V podkroví budou zřízemy dvě
místnosti pro příležitostné ubytování.
Rozpočtové opatření č. 2/2013 obsahuje zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu o částku 1 470 000 Kč z důvodu
vyšších daňových výnosů na základě novelizace zákona o rozpočtovém určení daní. Příjmy po úpravě činí
15 799 000 Kč, výdaje po úpravě činí 14 550 000 Kč,
financování výdajů (splátky úvěrů) beze změny 1 249 000 Kč.
Zvýšení kapacity mateřské školy: ve školním roce
2013/2014 se ve školce uvolní 7 míst, přihlášených dětí
je 24, z toho dvě přespolní. Současná kapacita školky je
40 míst. Po předjednání s Krajskou hygienickou stanicí
by bylo možné dočasně získat výjimku na 4 místa. Větší
počet dětí by bylo možné umístit po provedení menších
stavebních úprav – umístění šaten pro mateřskou školu
a kanceláře vedoucí stravováni v centrálních šatnách –
praktičtější řešení po provozní stránce, na místě šaten
a kanceláře zřídit menší učebnu – např. pro předškoláky. Bylo schváleno zvýšení kapacity o maximální počet
míst ve školce, který povolí Krajská hygienická stanice.
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Informace z jednání zastupitelstva Stavební úpravy v mateřské škole
24. 6. 2013

Oprava dívčích a chlapeckých záchodů v ZŠ:
Předložena cenová nabídka a návrh smlouvy o dílo
s firmou Stavby Tinka. Budou demontovány veškeré
zařizovací předměty, osazeny nové radiátory, přesunuta expanzní nádrž, provedeny nové obklady a dlažby,
namontovány lehké vnitřní dělící příčky kabinek, opraveny omítky a provedena výmalba. Celková cena díla
včetně DPH je 240 673 Kč. Akce bude spolufinancována
z dotace z Programu obnovy venkova Jihomoravského
kraje ve výši 85 000 Kč.
Stavební úpravy v ZŠ a MŠ Sivice jsou plánovány
z důvodu zvýšení kapacity mateřské školy. Ze stávajících šaten MŠ a kanceláře vznikne menší učebna
(denní místnost např. pro předškoláky). Šatna bude
přemístěna do centrálních šaten, kde bude vytvořena
jedna větší šatní kóje pro děti MŠ. V rohu šaten bude
nově vytvořena kancelář, která vznikne z části jedné
šatní kóje a části chodby. WC bude dispozičně upravena tak, aby bylo možné přidat dvě umyvadla a dva klozety. Již je zpracovány projektová dokumentace pro stavební povolení, stavba bude prováděna ve vlastní režii.

Současná kapacita mateřské školy je 40 dětí.
V letošním roce odchází do 1. třídy 7 dětí, avšak
přihlášených místních dětí je 22. Podařilo se
projednat výjimku na celkem 44, avšak ani tento
počet není dostatečný.
Po posouzení možností bylo rozhodnuto o provedení
stavebních úprav s cílem zvětšit prostor pro mateřskou školu. Ze stávajících šaten školky a kanceláře
vznikne menší učebna (denní místnost např. pro
předškoláky). Šatna bude přemístěna do centrálních
šaten, kde bude vytvořena jedna větší šatní kóje pro
děti MŠ. Místnost WC bude dispozičně upravena tak,
aby bylo možné přidat dvě umyvadla a dva klozety.
V prostoru šaten bude nově vytvořena místnost –
kancelář, která vznikne z části jedné šatní kóje a části
chodby.
V současné době již je zpracována projektová dokumentace. Stavební úpravy bychom měli zvládnout
v průběhu prázdnin. Protože je málo času a také
z finančních důvodů budeme rádi, když nám podle
svých možností pomůžete při pomocných zednických
či úklidových pracích.
Po dokončení stavebních úprav bude možné požádat
o zvýšení kapacity. Další děti do školky (jejich počet
stanoví s ohledem na využitelný prostor Krajská hygienická stanice) bychom mohli přijmout asi od října.

Rozpočtové opatření č. 3/2013 obsahuje zvýšení
příjmů i výdajů rozpočtu o částku 85 000 Kč – dotace Jihomoravského kraje. Příjmy po úpravě činí
15 884 000 Kč, výdaje po úpravě činí 14 635 000 Kč,
financování výdajů (splátky úvěrů) beze změny 1 249 000 Kč. Projednáno Finančním výborem dne Poskytování půjček se řídí novelizovanou vyhláškou
20.6.2013.
č. 3/2013 k úhradě nákladů na modernizaci a opraPříspěvek na likvidaci následků letošních povod- vy rodinného domu (bytu). Žadatelem o půjčku je
ní: zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku vlastník objektu, který je v obci přihlášen k trvalému
ve výši 50 000 Kč obci Hřensko z partnerského regionu pobytu. Žádost musí být doložena všemi náležitostmi.
Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách
Šluknovsko.
obce Sivice.

Fond rozvoje bydlení

Stání na komunikacích

S přibývajícím počtem aut narůstá problém parkování. Pryč je doba, kdy ke každé nemovitosti
náleželo nanejvýš jedno auto a to stálo v garáži.
Přestože se snažíme zřizovat parkovací místa
všude, kde je to jen trochu možné, není myslitelné, abychom vytvořili na veřejných prostranstvích parkovací místa pro všechna auta.
Vlastníci aut si musí zajistit stání v rámci vlastní
nemovitosti – v garáži, ve dvoře apod. Parkovací
místa na veřejných prostranstvích mají sloužit především k příležitostnému zaparkování a pro návštěvy,
nikoliv k trvalému parkování a v žádném případě
k odstavení nepoužívaných aut. Pokud se situace nezlepší, budeme muset přikročit k restriktivním
opatřením.

Účel

Horní hranice
půjčky

1.

Zřízení domovních
přípojek na inženýrské sítě

50 000 Kč

2.

Zateplení domu

80 000 Kč

3.

Obnova střechy,
střešní krytiny

80 000 Kč

4.

Obnova fasády

50 000 Kč

5.

Půdní vestavba

80 000 Kč

Uvedené účely nelze kombinovat.
Úrok činí 3,5 % p.a., čerpání půjčky do konce roku
2014. Maximální doba splatnosti je 5 let.
Žádosti o půjčku se přijímají od 1.9.2013 do 15.10.2013
na obecním úřadě v Sivicích.
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Rekonstrukce čekárny
na autobusové zastávce

Velký prostor v přední části objektu je využíván
jako čekárna pro cestující. V zadní části jsou polozbořené skladovací prostory. Zastupitelstvo obce
schválilo investiční záměr a v současné době je
zadáno zpracování projektové dokumentace.

Chodník z návsi do ulice
Za Brankou

Cesta z ulice Za Brankou na náves je nebezpečným úsekem zejména pro chodce. V tomto místě
není jiná možnost, než vstoupit do vozovky.

Podél silnice je proto plánováno vybudovat chodník o
šířce asi 1,20 m podle prostorových možností. Část
Využití zděné budovy by v budoucnu mělo být daleko chodníku v délce 35 m je již vybudována v souvislosti
efektivnější. Při rekonstrukci bude zmenšena plocha s rekonstrukcí návsi.
čekárny a vznikne prostor, který bude možné využít Na vnější hraně chodníku je osazena silniční obruba.
pro poskytování služeb, popřípadě pro skladování Vnitřní hrana chodníku je ukončena zídkou, která
materiálu.
bude před započetím stavby chodníku zrekonstruoV zadní části budou zachovány skladovací prostory. vána, popřípadě nově vybudována v místech, kde se
V podkroví objektu budou zřízeny dvě menší místnosti dostane do kolize s chodníkem.
pro příležitostné ubytování.
Na vybudování chodníku bude zpracována projektová
dokumentace pro stavební řízení.
Přízemí		
Podkroví

Daň z nemovitostí

pozemků od daně z nemovitostí. Tímto osvobozením
byly doposud zvýhodněny především zemědělské
Překročením hranice 1000 obyvatel při posledním podniky. Vlastníci pronajatých pozemků obdrží daň
sčítání obyvatel došlo automaticky ke zvýšení z nemovitostí současně s nájemným.
koeficientu dle § 6 odst. 11 zákona o dani z nemoVlastníci, kteří na pozemcích sami hospodaří, uhradí
vitostí z „1“ na „1,4“, které se promítlo v daňové
od roku 2014 daň z nemovitostí vypočtenou dle vzorpovinnosti za rok 2013.
ce: průměrná cena půdy x výměra x 0,75 % (1 m2 =
Zastupitelstvo obce Sivice schválilo obecně závaznou 0,080175 Kč). Současně se sníží daň z nemovitostí
vyhlášku, která tento koeficient snižuje opět na hod- u zastavěných ploch z 8,40 Kč/m2 na původních
notu „1“ a současně ruší osvobození zemědělských 6 Kč/m2.
PŘÍKLAD
Rodinný dům
Příslušenství k RD
Garáž
Orná půda
Daň celkem

Výměra (m2)
140
100
20
2000

Sazba x koef. 3 (Kč/m2)
6
6
24
10,69*0,75%

2013
1 176
840
672
0
2 688

(koef. 1,4)

2014 (koef. 1)
840
600
480
160
2 080
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Škola v přírodě 2013

se nemohli dočkat, až skočíme do bazénu. Před večeří
nás zastihla velká bouřka, tak pan ředitel naladil kytaru
Když se žáci sivické školy balili na školu v přírodě, a zazpívali jsme si veselé písničky. Když přestalo pršet,
předpověď počasí nám ukazovala krásné slunečné bylo jasné, že nás čeká stezka odvahy. Nejodvážnější
letní počasí. Bylo zřejmé, že plavky a opalovací prošli stezkou sami, odvážní šli s kamarádem.
krém budou nezbytnou výbavou.
Středeční ráno jsme si zacvičili pozdrav slunci, aby
V pondělí ráno jsme se sešli na zastávce v Sivicích
svítilo celý den, protože nás čekala atletická olympiáda
a zamávali z autobusu rodičům. Cestu jsme všich- hod oštěpem, skok do dálky, střelba ze vzduchovky
ni zvládli na jedničku a těšili se, až dorazíme
a cvičení paměti. Po odpoledním koupání se slétli
na Mýtinku, kde jsme byli přivítáni řízečky k obědu.
všichni kouzelníci, čarodějnice a černokněžníci na
Po poledním odpočinku jsme oblékli plavky, kruhy
maškarák s bohatou tombolou. Večer jsme zapálili
a skočili do osvěžujícího bazénu, kde se nám moc
čarodějnický oheň a opekli si špekáčky.
líbilo a užili jsme si letní koupačku. Odpoledne bylo
Prožili jsme čtyři dny na škole v přírodě na Mýtince plné
plné soutěží a venkovních her.
Ráno jsme se probudili do slunného dne, který jsme sluníčka, opalování, koupání, legrace a sportování.
začali rozcvičkou a výbornou snídaní. Užili jsme si Cestou domů jsme navštívili zámek a muzeum knihy
stavění domečků v lese, které byly z mechu a kapradí, ve Žďáru nad Sázavou.
klacíků, kamínků a různých přírodnin. Po obědě jsme 			

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 13. června předvedli letošní prvňáčci
nejen sobě navzájem, ale i svým rodičům a prarodičům, jak zvládli základy čtení.
Někteří z nich při této příležitosti objevili, že v Sivicích
máme také knihovnu, a tak možná v budoucnu rozšíří řady čtenářů. Všechny děti moc pěkně četly
a právem byly králem Jiřím pasovány na čtenáře. Poděkování patří sivické škole, paní knihovnici
a panu králi.
			

Zdena Mudrochová

Andrea Motalíková
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Školní večer s tanečníky,
Karkulkou a Saxánou

V pátek 7. června patřil sivický kulturní sál tradičnímu školnímu představení. Na programu byla
nejen taneční a pěvecká vystoupení, ale také
inscenace pohádky v podání žáků a pedagogů.
Zaplněnému sálu se na začátku představily děti
z mateřské školy. Třída Šnečků si připravila taneční
číslo, třída starších Želviček si troufla na dětskou
operu z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
Červená Karkulka. Děti vystoupily v opravdových kostýmech a mezi skutečnými kulisami a dokonce také
naživo zpívaly. Překvapení na diváky čekalo i v následujícím vystoupení kroužku břišních tanců, neboť
na jeviště mezi děti v orientálních kostýmech nakonec
ladně přitančila i paní učitelka Andrea Motalíková.
Hlavním bodem programu bylo ovšem vystoupení
školáků. Režisérský tandem Milada a Pavel Vrtělovi
vybral tentokrát pro své svěřence známou filmovou
pohádku Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. V její
divadelní podobě si zahráli žáci od první do páté třídy
a rovněž členové učitelského sboru. Příběh začíná
v čarodějnické škole, do níž společně s řadou pohádkových bytostí chodí i čarodějnice Saxána. Místo
toho, aby zůstala tři sta let po škole, uteče s pomocí
Lexikonu kouzel do světa lidí, kde ji však čeká mnoho
nástrah a dobrodružství. Komediální příběh plný veselých zvratů zvládli školáci na výbornou, a to včetně
vynalézavých triků. Také v Sivicích jsme − podobně

jako ve filmu − mohli vidět, jak se učitelský sbor promění v králíky, jak Saxána vrátí kamarádovi ztracenou
hlavu nebo jak se z osobního auta s mnichy může
stát během chvilky náklaďák s pracanty v montérkách. Ačkoliv čarodějnická škola je mocná, chybí v ní
láska a porozumění, a tak Saxána nakonec zůstává
ve světě lidí a skutečný ředitel sivické školy ji vítá
jako novou žákyni… Divadelní pohádka s aktuálním
poselstvím diváky dojala i pobavila. Děkujeme všem,
kteří se na její náročné přípravě podíleli, a už nyní se
těšíme na školní večer v příštím roce.
Za diváky a rodiče David Kroča

Sivické pivní slavnosti

nápojů, cukrové vaty, zmrzliny, pivní slámy a kdoví
čeho ještě, aby všechny chuťové buňky byly uspokoKonečně se přiblížily trochu letní dny a s nimi již jeny. Dětem připravit skákací hrad, trampolínu a jiné
3. ročník Sivických pivních slavností pořádaných atrakce. Rozložit „pivní sety“, aby byl dostatek míst
k sezení.
agenturou VrBa.
Od rána 22. června vzhlíželi pořadatelé i příznivci piva
k obloze, jestli bude nebo nebude pršet a uskuteční-li
se akce na dvoře obecního domu, či v jeho sále. A co
pozvaní přátelé ze spřátelené obce Mattarello, dovezou pěkné počasí, přijedou všichni známí???

A pak konečně nadešel čas k zahájení Sivických
pivních slavností. Po přivítání italských přátel i domácích hostů paní starostkou se rozproudila zábava se
skupinou Kompromis, která hrála pěkně k poslechu
i k tanci. V již tradiční soutěži v pití piva na čas zvítězil
překvapivě Jaroslav Skočovský z Pozořic. Také děti si
zasoutěžily, v kelímcích však měly místo piva vodu.
Překvapením pořadatelů byly břišní tance, a myslím,
že to byla taková třešnička na dortu této akce.

Ale tomu všemu zcela jistě předcházela dlouhá příprava celé akce. Pro návštěvníky pivních slavností
neviditelná. Víte, co všechno je potřeba udělat?
Rozhodnout o počtu a skladbě vzorků piva, množství
masa na gril, zajistit hudbu, výčepy, sličný a šikov- Odpoledne se přehouplo do teplého letního večera.
ný obsluhující personál pro prodej piva i ostatních Ani krátké letní přeháňky návštěvníky neodradily
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a nadále si pochutnávali na čtyřiadvaceti vzorcích
piva a dalších připravených lahůdkách. Což svědčí
o tom, že se celá akce vydařila. Společně s námi se
dobře bavili i italští přátelé. Na tanečním parketu nám
šli příkladem, předváděli taneční kreace, do kterých
nás brzy vtáhli. Do hotelu v Brně odjížděli pozdě
v noci a my jsme se rozcházeli s dobrým pocitem, že
jsme v Sivicích opět společně prožili pěkné sobotní
odpoledne a večer.
Pořadatelům, všem obsluhujícím i příznivcům pivních
slavností patří velké poděkování. A snad jen malá
otázka na konec: přijde příště více sivických, pro které
je akce hlavně připravená, nebo budou převažovat
návštěvníci z okolí? Je škoda nevyužít příležitosti k pěknému setkání nás všech v dnešní uspěchané době.
Petr Andrýsek
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Komunitní centrum mládeže

V březnu byl na Základní škole a mateřské škole
Pozořice zahájen nový projekt v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Hlavním cílem projektu Komunitní centrum mládeže při ZŠ Pozořice je zajištění fungujícího komunitního centra, které přispěje k většímu zapojení
žáků naší, ale i okolních škol do života obce
a potažmo i celého mikroregionu.
Během prvních tří měsíců projektu byla vytvořena
Metodika založení komunitního centra při základní
škole. Tato metodika bude distribuována mezi základní školy Jihomoravského kraje a jejím cílem je podpořit vznik dalších komunitních center.
Nejbližší aktivitou komunitního centra je letní pobytová akce pro žáky, která se uskuteční ve dnech
29. 7. - 7. 8. 2013. Pedagogové se již také připravují
na kroužky, které škola nabídne od nového školního

Osmáci v Muzeu romské kultury

V polovině května se naši osmáci vydali do Muzea
romské kultury v Brně, které je evropským unikátem. Zúčastnili se výukového programu Příběh
Romů, jenž je seznámil s málo známými fakty
o dějinách a tradiční kultuře tohoto národa.
Program probíhal v moderních expozicích muzea
zaměřených na jednotlivé úseky historie Romů.
Interiéry muzea jsou výjimečné svým interaktivním
pojetím, návštěvníci nesledují exponáty ve skleněných vitrínách, ale mohou si na většinu předmětů
sáhnout a vyzkoušet si, jakým životem Romové až
do poloviny 20. století žili.
Žáci se v průběhu programu seznámili s důležitými
částmi romské historie, okolnostmi jejich příchodu
do Evropy a českých zemí a také s tragickými udá-

Absolventské práce žáků 9. ročníku

roku. Jedná se o kroužek anglického, německého,
španělského a ruského jazyka, počítačový kurz, kurz
techniky administrativy, výtvarné techniky, keramika
a praktické tvořivé činnosti. Dále bude škola v rámci
tohoto projektu blíže spolupracovat s místními organizacemi a sdruženími. Proběhnou také aktivity zaměřené na ekonomiku rodiny. Dalším významným cílem
bude snaha o rozšíření činnosti školního parlamentu
na oblast spolupráce s orgány místní samosprávy
a podpora žáků při volbě další vzdělávací cesty.
Bližší informace o Metodice založení komunitního centra, letním pobytu pro děti, připravovaných
kroužcích a dalších aktivitách získáte na stránkách
www.zspozorice.cz pod oddílem Komunitní centrum.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Volnočasové aktivity budou pro účastníky zdarma.
Mgr. Kamila Vaňková, manažerka projektu

lostmi v období holocaustu. Pod vedením lektorky
Julie Svatoňové si zahráli dějepisné bingo, naučili se
v romštině napočítat do deseti, poslechli si romskou
hudbu a prohlédli současnou výtvarnou a literární
tvorbu českých a slovenských romských umělců.
Pro mnohé žáky byly získané informace překvapivé,
neboť o tradiční romské kultuře dosud neslyšeli.
Netušili ani, že Romové mají vlastní kulturní instituce,
spolky, literaturu nebo noviny. Návštěvu muzea žáci
hodnotili jako velmi zajímavou a příjemnou. Mohli
získat nový, otevřenější pohled nejen na Romy, ale
i na ostatní menšiny, o kterých slyší z médií většinou
jen negativní informace.
Věříme, že program přispěl k hlubšímu porozumění
jiným kulturám a rozvoji společnosti, v níž lidé uvažují
bez předsudků a xenofobních názorů.
Mgr. Anna Hanychová, Mgr. et Mgr. Marta Holbová

mací z různých zdrojů, jejich zpracování, formulaci
vlastních myšlenek a názorů nebo zpracování textu
Již třetím rokem je na naší škole měsíc červen na počítači.
spojen s obhajobami absolventských prací žáků
Nedílnou součástí absolventských prací je také jejich
9. ročníku.
obhajoba, kde žáci uplatnili své prezentační dovedDo konce března si jejich témata žáci volili z nabíze- nosti. Pro některé byla právě tato část nejtěžší.
ných možností, případně si téma navrhli po dohodě Sebejisté vystupování před žáky a učiteli není samos vyučujícími sami. Poté následovalo tvůrčí období, zřejmostí, a proto je vhodné si na podobnou situaci
během kterého své práce konzultovali s vyučujícími. zvykat během výuky například při referátech nebo při
Termín odevzdávání se rychle přiblížil, mnozí práce četbě slohových prací. Nakonec však všichni i tento
dokončovali na poslední chvíli, ale i tak se většina poslední úkol zvládli a mohli mít radost ze své práce.
z nich nemusela za své výsledky vůbec stydět.
Věříme, že i přes počáteční nejistotu našli naši
Díky absolventské práci, která má přesně dány for- absolventi v tomto způsobu zakončení devátého ročmální a obsahové požadavky, žáci mohli zúročit níku smysl a získané poznatky a zkušenosti uplatní
dovednosti získané během studia na základní škole, ve svém životě. Vždyť k tomu by škola měla být.
ať už se jedná o schopnost výběru podstatných inforMgr. Anna Hanychová
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Požehnání obnovené
sivické kaple

Sklo je vlastně přetavený kámen. Podobně jako se přepaluje mouka na chléb, tak se z písku stává materiál,
jenž je podobný čisté lidské duši. Tak jako sklo zachyNa začátku května proběhlo požehnání obnove- tává světlo ve své celé hmotě, tak i člověk, jenž prošel
né sivické kaple. Tento měsíc je spojen s úctou svou životní tavbou, bude prozářen a nebude již bránit
k Panně Marii a nejinak je tomu i u nás. Kaplička působení Svatého Ducha.
slouží obci především v tento čas. Každý všední den Je ovšem pravda, že jsme ale nemohli najít nikoho, kdo
vpodvečer se zde konají tzv. májové pobožnosti. by si troufl realizovat tento nápad. Po shodě několika
Prvního května byste však obvyklé obřady v kapličce náhod se objevil pan Vazač z firmy Profisklo, který byl
hledali marně. Právě v tento den měl být projekt opravy ochoten se úkolu zhostit. Vznikl tak unikát, který, jak
a přebudování našeho sakrálního prostoru završen tvrdí odborníci, minimálně v republice nemá obdobu.
slavnostním požehnáním. I díky příznivému počasí se Za skleněnou mensou vévodí prostoru oltářní obraz –
na návsi sešla řada návštěvníků a mnoho z nich muse- retábl. Je koncipován jako jakási velká kniha - kodex,
lo k účasti využít prostor před kaplí. Mši svatou sloužil v němž jsou zachyceny dvě krajní události Kristova
pozořický pan farář Jan Nekuda, jenž také provedl života. Jeho Vtělení, tedy kardinální moment před Jeho
obřad žehnání. Po skončení liturgie se ujala slova paní tělesným zrozením a druhá, na opačné straně desky,
starostka, která byla v proslovu vystřídána autory nové- scéna po Jeho tělesné smrti, Vzkříšení. Obsahem
ho interiéru - Petrem Štěpánem a Pavlem Šleglem. obou momentů je tedy Život, jenž stojí jaksi mimo naše
Celý večer si mohli příchozí prodloužit návštěvou míst- tělesné vnímání, objímá však zásadně naší lidskou
ního kulturního domu, kde se daly shlédnout fotografie existenci. Štukové stěny s plátky zlata tvoří v kapli
z průběhu oprav kaple. Byla zde také možnost občerst- jakési kulisy nebe".
vení či zaposlouchání se do dechové hudby.
V této době se velmi řeší, jak využít mnohé sakrální
Naše kaple dostala novou podobu. Je dobře, že s tímto prostory. Do naší kaple se dnes kromě každoročních
projektem byla seznámena široká veřejnost. Plány májových chodí modlit pozůstalí za zemřelé. Po obnoa následná realizace se dlouho posuzovaly a snad vě tu máme navíc zbrusu nový oltář, ambon, vlastně
každý v Sivicích i okolí dnes ví, že tu máme kapličku nám tu nechybí nic, co je potřeba k zajištění liturgie.
v novém hávu. Tento prostor by v budoucnu neměl Ale artefakty, které nám do kapličky přibyly, mluví
sloužit jen někomu, ale bylo by dobré využívat ho i svou vlastní, specifickou řečí. Není neobvyklé vidět
i k různým jiným adekvátním projektům.
kolemjdoucí, jak se zastavují před prosklenými dveřmi
Pavel Šlegl na práci pro Sivice vzpomíná takto: a dívají se dovnitř. Náš obětní stůl, který je vyroben
„Pokud si dobře vzpomínám, na interiéru kaple jsme především ze skla a je zarámován otevíracím retáblem
začali pracovat před třemi roky. Po té, co jsme uspěli s malbami, může možná vyvolat určitý přesahující
v prvním kole soutěže úvodním návrhem, udělali jsme pocit… Kaple na nás shlíží dnes, tak jako v minulosti.
ještě asi dvacet variant koncepce a téměř třicet modelů Dá se říct, že je a snad i bude chápavým svědkem
mensy. Nakonec jsme ke schválení předložili variantu našeho snažení i pro ty, kdo si do takovýchto prostor
čistě skleněného oltáře s malovanou dělící stěnou – hledají cestu těžším způsobem.
retáblem a prvky z nerez oceli.
			
Petra Buchtová
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Malá bilance 19 let

Říká se, aby zelí dobře rostlo, musí se přesazovat.
Nevím, nakolik je to pravda, nejsem zelinář. Také
i mne čeká letos v létě přesazení - po 19 letech
služby ve farnosti Pozořice odcházím do Šlapanic.
Někteří se ptáte proč. Stěhování patří ke kněžskému
způsobu života a je dobré, když se farář po 10 - 20
letech služby vymění. Vždyť ani Ježíš, ani apoštolové
se nikde neusadili natrvalo. I my kněží, kteří chceme jít
v jejich stopách, jsme při kněžském svěcení slibovali
biskupovi, že půjdeme, když nás bude potřeba jinde.
Při každém stěhovaní jsem cítil, že tento krok pomůže člověku zase nově začít, mnohé věci uchopit
jinak, opět od začátku - technicky něco jako reset
či restart. Nový farář pak může změnit vyjeté koleje,
osloví zase jiné lidi, může zavést nové formy. Ze své
zkušenosti vím (a Pozořice jsou mým pátým místem), že se takovýto začátek může stát i prostředkem osobního růstu - člověk si znovu uvědomí, že
nám na tomto světě vlastně definitivně nic nepatří,
že stejně jednou budeme muset opustit to, co jsme
budovali - majetek, vztahy - a přenechat vše jiným.
A jen tak na okraj - z tohoto úhlu se překládání
kněží, jak se podle svých slov režisér Troška chystá
prezentovat ve 2.dílu své nové komedie, jeví jako
hrubě zkreslené a pravdě neodpovídající - ale to by
bylo jiné téma.
Mám-li se ohlédnout na oněch 19 let, musím říct, že
jsem byl v Pozořicích opravdu rád. Když jsem zde
v srpnu 1994 začínal, mluvil jsem s jedním z kněží-

Den slovanských věrozvěstů

Na letošní rok připadá 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy
jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako
Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili
písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako
bohoslužebný jazyk.
Svatý Konstantin (mladší z obou bratrů) se narodil
v roce 827 v Soluni a zemřel 14. února 869 v Římě.
Byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855
vstoupil do kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv
celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy.
Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě,
kde přijal řeholní jméno Cyril, které je více používané.
Svatý Metoděj (křestním jménem Michal), starší bratr
Konstantina, se narodil v roce 813 v Soluni a zemřel
6. dubna 885 na Moravě. Byl byzantským státním
úředníkem, později mnichem a přijal jméno Metoděj.
Později byl diakonem a nakonec prvním moravskopanonským arcibiskupem.

rodáků a sdělil mu své obavy, jestli já jako kněžský
začátečník bez velkých zkušeností zvládnu tak velkou
farnost. A on mi tehdy řekl památnou větu: „Neboj se,
je tam řada rozumných lidí.“ A mnohokrát od té doby
jsem mu dal za pravdu.
Díky za všechna setkání s vámi, „kostelovými“ i „nekostelovými“, za svědectví vašeho života, za spolupráci,
za všechno, co se podařilo, za společných 14 let
s „panem děkanem“ Karlem Pavlíčkem. Vzpomínám
na děti, které jsem nejprve pokřtil, pak vedl k 1. svatému přijímání a nyní je jako mladé lidi připravuji k biřmování. Chybí jen pár let, abych je ještě také oddával
- a to už je celá jedna generace. Necháme-li promluvit
čísla, pak jsem za tu dobu pokřtil 512 dětí, oddal 132
párů a doprovodil na věčnost 624 zemřelých. Ještě
jednou díky za to, co jsme spolu mohli prožívat.
Na novém místě budou jiní lidé, přijdou jiné úkoly, ale
přesto budu na pozořické roky rád vzpomínat. Mojí velkou radostí bude, když se farnost podaří předat mému
nástupci P. Pavlovi tak, aby si lidé ani nevšimli, že se
vyměnil farář - aby se povedlo dobře navázat a dál
pokračovat. Protože úplně nejhorší je, jak jsme toho
bohužel často svědky, když ti noví, co přijdou, říkají
„Všechno špatně a odteď úplně jinak“.
Když pojedu kolem a uvidím v dálce pozorský kostel,
tak vám vždycky zamávám a pošlu své požehnání.
A zároveň přijměte pozvání na obřad uvedení nového
faráře, který se bude konat v neděli 4. srpna v kostele
při mši v 9.30 hod.
P. Jan Nekuda (do 4.8. zatím ještě farář ☺)

V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav
poselstvo k byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby
v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve
na Velké Moravě. Obyvatelé Velké Moravy se již v té
době sice seznámili s církevním učením misionářů
z Východofranského království, ale kníže Rostislav
se obával politického a náboženského vlivu německých kmenů, a tak ze země nechal latinsky mluvící
kněze vyhnat.
Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě
Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin
sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk
a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání
bohoslužeb. Na Velkou Moravu dorazili bratři na jaře
863. Pracovali zde s velkými úspěchy, protože vedli
kázání i vyučování bratří ve staroslověnštině.
Papež Jan Pavel II. je v roce 1980, společně se
svatým Benediktem a později dalšími světicemi, prohlásil spolupatrony Evropy, navíc jsou i hlavními patrony Moravy. Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila
a Metoděje 5. července, stejně tak římští katolíci
v některých zemích.

			

Zdroj: Wikipedie
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Sivice Cup 2013

9. ročník turnaje v malé kopané pod názvem
Sivice Cup 2013 letos připadl na třetí červnovou
sobotu. Po loňském chladném a promáčeném
ročníku se k nám letos počasí otočilo přívětivou
tváří. Turnaj provázelo nádherné slunečné počasí, které nabádalo k dodržování pitného režimu,
což na Sivice Cupu nikdy nebývá problém☺.
Za slabší účasti, letos pouze čtyř týmů, se hrálo
dvoukolově systémem každý s každým. O pořadí
rozhodla konečná tabulka. Vítězství si letos odvezl
domů nováček turnaje Vinopa.
Nejlepším střelcem turnaje se „po dramatickém rozstřelu“ stal se sedmi vstřelenými brankami Lukáš
Smílek z vítězného týmu Vinopy.
Turnaj se, myslím, i přes nepřízeň počasí opět vydařil. Ještě dlouho po skončení turnaje se vesele debatovalo nad sklenicemi vychlazených nápojů a vynikající cigárou z dílny Martina Chládka (Mrcka).
Poděkování patří i dlouhodobě osvědčené „cateringové společnosti“, která pod taktovkou mistra tvrdého skla fungovala jako vždy spolehlivě ☺.
Petr Smutný

Fotbalové utkání
svobodní x ženatí

Tradiční přátelské fotbalové utkání mezi mužstvem ženatých a dosud svobodných mužů
bylo plánováno na neděli 12. května.
Na tuto neděli připadl svátek matek a prvního ze tří
ledových mužů. Pankrác však místo ranního mrazíku přinesl vytrvalý déšť, proto bylo fotbalové utkání
o týden odloženo. A vyplatilo se. Neděli 19. května
už provázelo příjemné teplé slunečné počasí.
Zatímco obě fotbalová mužstva bojovala ze všech
sil, děti dováděly na trampolíně a prolézačkách.
Občerstvovaly se limonádou a zpočátku i ledňáčky,
které se později vlivem špatně fungující chladící
techniky rozpustily. Cigára z udírny byla jako vždy
výborná a pivo přiměřeně studené.
A výsledek? 8 : 5 pro ženaté.
Celková bilance: vydařené odpoledne pro sportovce i publikum. Všem organizátorům patří vřelý dík.
				

M.K.
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Centrum vzdělávání všem je tu
nově pro všechny Jihomoravany

V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost
nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade
si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou
v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco
udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách
na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu
www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové
konzultace nebo přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje portál
www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech
vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde
o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či
jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze
zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží
na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani
netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti
k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co
nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde
nám o to, aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání,
odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační
specialistka Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také
kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce,
žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci,
nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu
snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou
pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV
Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je
zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné
stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou
najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV
mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při
zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě
vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako
složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Kalendář kulturních
a sportovních akcí
25. srpna	Tradiční hody

Náves (dvůr u obecního domu),
pořádají stárci a stárky, hraje
Sivická kapela

6. září	Kácení máje

Obecní dům Sivice, pořádají
stárci a stárky, hraje Sivická
kapela

27. září	Vítání občánků

Přísálí obecního domu Sivice,
pořádá obec Sivice

Orlovna Pozořice

Prázdninový rozvrh
platný od 1. června do 31. srpna 2013

Posilovna, bowling
Otevřeno:
pondělí - sobota
neděle 		

16 – 21 hod
ZAVŘENO

AKCE BOWLING
OD 1.6. DO 31.8.2013

POUZE 99 KČ/HODINA/DRÁHA

Obnovená tradice – moštování

Byli jsme zvyklí – a mnozí to ještě pamatujeme, že
se v Sivicích moštovala jablka.
Všem těm dobrovolníkům, kteří tuto službu vykonávali,
patří zajisté vřelé díky. Pak se moštovat přestalo. Zdálo
se, že tato tradice se přerušila a je nenávratně pryč. To
by byla přece škoda. Naštěstí se opět našel jeden aktivista a snažil se pro obnovení moštování něco udělat.
A za přispění obce Sivice se to podařilo. Tradice moštování byla opět obnovena. Zpočátku i po vyhlášení
místním rozhlasem ještě moc zájemců nepřišlo, ale
zájemců o tuto službu postupně přibývalo. Často přišli
zájemci o moštování jen s jednou bedýnkou jablek
a za týden přišli opět, aby měli čerstvý mošt, který
napomáhá zdravé výživě.
Tradice moštování jablek v Sivicích je zase obnovena
ke spokojenosti všech, kteří tuto službu dokáží využít.
Za spolek zahrádkářů Sivice - Jaroslav Pernikář
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Společenská kronika

Vítáme do života

Ve 3. čtvrtletí roku 2013 oslaví životní
jubileum:

v 2. čtvrtletí roku 2013

92 let

Marie Kukletová

89 let

Marie Lazarová

88 let

Jan Severa

86 let

Oldřich Lazar
Jiřina Doleželová

85 let

Tomáš Kousal

83 let

Filoména Buchtová
Zdeněk Malík

81 let

Jan Neveselý

80 let

František Navrátil
František Fiala
Jaromír Kašpar

70 let

Miroslava Müllerová
Jan Ondráček
Miroslava Dvořáčková

65 let

Stanislava Hoffmannová
Jaroslav Burian
Anna Hudcová
Václav Buchta

Antonia Zobcová
Sivice 320

2. 4. 2013

Vít Bulíř
Sivice 48

4. 6. 2013

Evidence obyvatel
Statistika za 2. čtvrtletí 2013
Narozené děti:
Přihlášení:
Úmrtí:
Odhlášení:

Počet obyvatel:

2
15
3
2

1021

Gratulujeme k významnému
životnímu jubileu

Pan Jan Ryšavý, který 25. června 2013 oslavil osmdesáté narozeniny, se stal prvním porevolučním starostou obce Sivice.
Do čela obce byl zvolen v demokratických volbách
60 let
Marie Capilová
v roce 1990. Pozici starosty vykonával dvě volební
Pavel Dumpík
období, v následujícím období přijal funkci místostaJarmila Tomanová
rosty. Trpělivá a vytrvalá práce pro obec a její obyvateStanislava Daňková
le si zaslouží upřímné poděkování.
Jubilantům srdečně blahopřejeme.
K blahopřání se připojuje také Sbor dobrovolných
hasičů, jehož byl dlouholetým členem a funkcionářem. Podílel se na výstavbě nové hasičské zbrojnice
na Loučkách, která byla slavnostně otevřena v roce 1974.
Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš
Do
dalších let přejeme pevné zdraví, hodně radosti,
nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit
pohody a životního optimismu.
ve spokojenosti.

Citát

F. Bacon
Historická fotografie - krajina „před cementárnou“

Redakce Sivického zpravodaje

