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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Blíží se volby do krajských zastupitelstev. Volební
průzkumy předpokládají nízkou volební účast. Tisk
a televize překypují zprávami o aférách politiků, ať
už skutečných nebo vykonstruovaných, a my podléháme dojmu, že není koho volit. Nadcházející krajské volby (v některých volebních obvodech i senátní) mají přece jen trochu štěstí. Sdělovací prostředky zaměstnává metylalkohol a prohibice a tolik
neprahnou po různých skandálech. Rozhodování,
koho volit, by proto mohlo být objektivnější.
Minulé volby rozhodlo téma zdravotnictví a třicetikorunový poplatek ruku v ruce s dobře vedenou
kampaní nejmenované politické strany. Velmi bych
si přála, aby tyto volby rozhodly osobnosti vykazující morální kvality a odborné předpoklady. V dnešní
době je to zvlášť důležité, jedině tak může dojít
ke zlepšení politické kultury.
Společnost dokážeme ovlivnit tehdy, dokážeme-li
ovlivnit sami sebe. Důležité je naučit se pozitivnímu
vnímání. Pokud víme předem, že všechno špatně
dopadne, pak tomu tak nejspíš bude. Raději tedy
buďme optimisty a můžeme-li vykonat něco pozitivního, prospěšného, pak to bez váhání udělejme.
Také proto jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Nikoliv proto, abych
postoupila o jednu příčku pomyslného politického žebříčku, ale proto, aby se cenné zkušenosti
z komunální politiky dostaly i na krajskou úroveň.
Chci se i nadále plně věnovat Sivicím, protože tato
smysluplná práce mě těší a jsem ráda, že ji mohu
díky vaší důvěře pro obec vykonávat.
Přeji vám všem krásné barevné podzimní dny.
Marie Kousalová

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se
konají 12. a 13. října v klubovně obecního domu.
V pátek bude volební místnost otevřena od 14 do
22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Zvolit můžete
pouze jednu volební stranu a udělit nejvýše čtyři
preferenční hlasy vybraným kandidátům. Tímto
způsobem můžete ovlivnit pořadí kandidátů na
kandidátní listině.

3.9.2012
Zpráva o činnosti obsahovala informace o investičních akcích v obci: zateplení půdy školy, pracích
na interiéru kaple a pokračující přípravě projektové
dokumentace na komunikaci do průmyslové zóny.
Dále byla zmíněna problematika odtokových poměrů
Pozořického. potoka. Závěr zprávy byl věnován kulturním akcím v obci: hodům, návštěvě Mattarela, očekávané návštěvě z mikroregionu Šluknovsko. Zmíněno
bylo také zprovoznění mapového portálu pořízeného
v rámci Mikroregionu Rokytnice.
Přijetí dotace a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH na nákup výzbroje a výstroje: na základě žádosti obce byla Jihomoravským
krajem přislíbena dotace ve výši 40 000 Kč na nákup
výzbroje a výstroje pro Jednotku Sboru dobrovolných
hasičů. Zastupitelstvo obce přijetí dotace schválilo.
Přijetí dotace a znění smlouvy o poskytnutí dotace
z PRV JMK na úroky z úvěru: z Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje byla obci Sivice schválena dotace na úroky z úvěru na financování projektu
„Sivice – revitalizace historického jádra obce“ ve výši
72 000 Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu JMK na projekt „Sivice
– Mattarello: návštěva partnerské obce“: na základě
žádosti o dotaci z programu Kultura a památková péče
byla schválena dotace na projekt Sivice – Mattarello:
návštěva partnerské obce ve výši 40 000 Kč.
Zřízení termínovaných vkladů u J &T bank a Volksbank: ve smyslu usnesení z minulého zastupitelstva
se Finanční výbor zabýval zhodnocením volných
finančních zdrojů a doporučil zastupitelstvu obce
ke schválení uložení volných finančních prostředků
na termínované vklady u J & T bank do výše 2 400
tis. Kč a Volksbank do výše 2 400 tis. Kč na dobu 1
roku. Výše prostředků ukládaných na termínované
vklady je stanovena s ohledem na výši pojištění.
Zastupitelstvo obce zřízení termínovaných vkladů
schválilo.
Smlouva o spolupráci při rekonstrukci silnice
III/3839 a III/38311 Sivice – Pozořice: předmětem
smlouvy je postup při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a postup při realizaci a financování rekonstrukce silnice Sivice – Pozořice. Obec
Sivice bude zajišťovat přípravu a financovat realizaci
stavebních objektů, jejichž je investorem, tj. chodníku
a veřejného osvětlení a dále se bude poměrnou částí
(14,9 %) podílet na financování dešťové kanalizace.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu: pro uložení plynovodu a plynovou přípojku
pro novostavbu rodinného domu na ulici „Korčákova“
bude zřízeno věcné břemeno na pozemcích parc. č.
261/2, 268, 301/1 v k.ú. Sivice. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem.
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu se týká umístění nového podzemního kabelového vedení nízkého
napětí v délce cca 29 m na pozemku parc. č. 315
v k.ú. Sivice dle projektové dokumentace zpracované
firmou Puttner pro plánovanou novostavbu rodinného
domu na Kousku.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu: věcné břemeno se týká pozemků parc. č.
498, 899 v k.ú. Sivice a zřizuje se pro uložení podzemního kabelového vedení nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu Za Brankou. Rozsah věcného
břemene je vymezen geometrickým plánem.
Záměr prodeje pozemků v majetku Obce Sivice:
Obec Sivice je vlastníkem pozemků parc. č. 1213/1
o výměře 1110 m2, 1213/2 o výměře 165 m2, 1213/3
o výměře 793 m2, 1213/4 o výměře 39 m2, 1213/5
o výměře 6 m2, vše v k.ú. Sivice. Na pozemku parc.
č. 1213/4 se nachází stavba chaty. Pozemky jsou
v užívání soukromé osoby bez právního důvodu.
Zastupitelstvem obce je navržen prodej konkrétnímu zájemci – vlastníku stavby na pozemku parc. č.
1213/4 v k.ú. Sivice za těchto podmínek: minimální
kupní cena pozemků parc. č. 1213/1 a 1213/2 v k.ú.
Sivice činí 30 Kč/m2; minimální kupní cena pozemků

Obce Mikroregionu Rokytnice
mají nový geoportál

Svazek obcí Mikroregion Rokytnice byl založen
v roce 2000 obcemi Hostěnice, Mokrá-Horákov,
Podolí, Sivice, Tvarožná a Velatice. Ve stejném
roce vstoupily do mikroregionu obce Kovalovice
a Viničné Šumice, v roce 2003 přistoupily
Pozořice. Mikroregion tvoří v současné době
těchto 9 obcí, které spojuje společné řešení otázek v oblasti životního prostředí, školství, kultury
a projekty přesahující rámec jednotlivých obcí.
V předchozích letech realizovaly členské obce prostřednictvím mikroregionu řadu projektů pro zlepšení
kvality života v obcích. Za pomoci dotačních titulů
byla upravena veřejná prostranství, restaurovány
památky, vysazována a ošetřována zeleň v obcích.
V oblasti cestovního ruchu lze zmínit konkrétně
například značení cyklotras, osazení orientačního
dopravního značení v obcích, instalace odpočívek…
Již šestým rokem obce mikroregionu společně vydávají kalendář, který je distribuován do domácností
členských obcí.
Zajímavým projektem realizovaným v letošním roce
je tzv. geoportál. Na pořízení mapového portálu
obdržel Mikroregion Rokytnice dotaci z Programu
rozvoje venkova Jihomoravského kraje. K projektu
se připojily všechny členské obce a zprostředkovaly
tak svým obyvatelům řadu potřebných a zajímavých informací – mapy katastru nemovitostí, letecké
snímky, informace o územních plánech obcí, vedení

parc. č. 1213/3, 1213/4 a 1213/5 v k.ú. Sivice činí
200 Kč/m2. U pozemku parc. č. 1213/2 v k.ú. Sivice je
možný prodej celého pozemku nebo části pozemku,
jehož hranice je definována stávajícím oplocením
nemovitosti.
Kupní smlouva na pozemek parc. č. 434/3 v k.ú.
Sivice: geometrickým plánem byl z pozemku parc. č.
434/2 v k.ú. Sivice v ulici „Šebrov“ oddělen pozemek
parc. č. 434/3 o výměře 59 m2, který je zastavěn veřejnou komunikací a chodníkem. V zájmu majetkoprávního vypořádání je navržen úplatný převod uvedeného
pozemku do vlastnictví obce Sivice za kupní cenu
200 Kč/ m2; celková kupní cena činí 11 800 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2012: příjmy i výdaje
jsou sníženy o částku 2 735 tis. Kč. Novelou zákona
o dani z nemovitosti a zavedením nově definovaného
předmětu daně z pozemků – zpevněné plochy, která
nepodléhá místnímu koeficientu, došlo ke snížení
výnosu z daně z nemovitosti o cca 3 050 tis. Kč.
Rozpočtová úprava dále zahrnuje v příjmové části přislíbené dotace a zpřesňuje některé položky na základě očekávané skutečnosti. Rozpočet je vyrovnaný,
financování příjmů je nulové, zůstatek z minulého
období ve výši 5 234 693 Kč zůstává v rezervě. Příjmy
i výdaje po úpravě jsou ve výši 13 515 200 Kč.
inženýrských sítí a další. Mapový portál bude pravidelně aktualizován a rozšiřován o nové informace.
Je dostupný z kteréhokoliv počítače s připojením
k internetu. Spouští se z webových stránek jednotlivých obcí prostřednictvím banneru nebo odkazu,
popř. zadáním adresy:
www.geosense.cz/geoportal/........... (název obce
bez diakritiky).
Ovládání mapového portálu je snadné. Mapové
vrstvy (v pravé části aplikace) se zapínají zaškrtnutím bílého čtverečku vedle názvu vrstvy. Můžete
zjistit, kde se nachází konkrétní dům nebo pozemek nebo získat orientační informaci o umístění
inženýrských sítí. Kliknutím na symbol oka (vpravo
od názvu vrstvy), aktivujete volbu průhlednosti,
čímž můžete měnit viditelnost dané mapové vrstvy.
Pohyb v mapě je obdobný jako u běžných mapových
portálů: rolováním kolečka myši vpřed se v mapě
přiblížíte, a to tím směrem, kde se právě nachází
kurzor myši. Záložka „Moduly“ (vpravo nahoře) obsahuje funkci „Pokročilý tiskový modul“, který při tisku
umožňuje např. zvolit měřítko. Podrobnější nápověda se skrývá přímo v aplikaci pod ikonou otazníku
(vlevo nahoře).
V brzké době budou také zprovozněny webové
stránky mikroregionu se zaměřením na cestovní
ruch a kulturní a společenské akce v regionu, rovněž
spolufinancované z dotačních zdrojů.
Marie Kousalová
předsedkyně mikroregionu
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Komunikace, chodníky

Plánovaná výstavba a opravy sítě komunikací
v naší obci váže na splnění několika podmínek.
Pro zahájení konkrétní investiční akce je zapotřebí mít zpracovanou projektovou dokumentaci,
platné územní rozhodnutí, stavební povolení
a vybranou dodavatelskou firmu v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Stavbou největšího významu pro naši obec je průtah
Sivice-Pozořice a stavba chodníku. Tato investiční
akce se skládá z několika stavebních objektů. Kromě
rekonstrukce tělesa komunikace včetně odvodnění
má být vybudován nový chodník a veřejné osvětlení.
Na tuto stavbu je již vydáno územní rozhodnutí
a v současné době projektant dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení v katastru
Pozořic. Příprava akce je zdlouhavá, podílí se na ní
více subjektů, což s sebou přináší řadu komplikací.
Obec Sivice již uzavřela se Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje dohodu o spolupráci, dle které
bude Správa a údržba silnic investorem rekonstrukce
tělesa komunikace a odvodnění (dešťové kanalizace), obec Sivice bude investorem chodníku a veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že doposud není

vydáno stavební povolení, se zahájením realizace
v příštím roce pravděpodobně nelze počítat.
Další plánovanou akcí je vybudování komunikace
do průmyslové zóny Loučky. Podnikatelské objekty
jsou dopravně obsluhovány po nezpevněných cestách, důsledkem je zvýšená prašnost nebo bláto
a další dopravní komplikace. Dle územního plánu
mají být objekty napojeny z plánované jižní cesty,
která současně napojí stávající areál zemědělského
družstva a odlehčí zastavěné části obce. V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro
územní řízení probíhá majetkoprávní projednání
s dotčenými vlastníky pozemků. Zde však narážíme
na nepochopení, překvapivě právě u těch vlastníků
pozemků, v jejichž zájmu je vybudování komunikace. Vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti bude
akce rozdělena na dvě až tři etapy.
Po dokončení stavby splaškové kanalizace nemohly
být komplexně zrekonstruovány veškeré komunikace
a chodníky v obci. Pro tyto úseky bude zpracovávána projektová dokumentace, aby v příštích letech
podle finančních možností mohly být stavby postupně realizovány.
Marie Kousalová
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Šlapanicko dokončilo projekt
světového formátu

Představme si cca 30 tisíc obyvatel, tedy asi 10
tisíc rodin, žijících ve 12 obcích, jednom městě
a jednom městyse nedaleko od Brna. Může je
spojovat více věcí, např. kulturní tradice, okolní
příroda, známí, školy, dopravní linky, sportoviště
nebo stejné zájmy. Nebo také voda, její zdroj
a nakonec způsob jejího vyčištění, který je pro
všechny důležitý. I to bylo důvodem vytvořit
sdružení obcí do Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace Šlapanicko.
Na odkanalizování a efektivní čištění veškerých
splaškových vod z domácností a firem daného
mikroregionu bylo třeba nalézt způsob financování. Potřebných cca 120 milionů euro mohly zajistit
pouze evropské fondy. Co tomu ale předcházelo?
Řada jednání, žádostí, starostí, zpracování různých
dokumentů. Cílem bylo získání dotace, dohoda
o spolupráci a dofinancování investice. Podobně
velké dílo, jako je nový vodovod nebo kanalizace,
obvykle všechny stmelí. Ale tady se jednalo o záměr
nově propojit do jedné moderní a kapacitní kanalizační soustavy 12 sídel se záměrem čistit veškerou
odpadní vodu!
Projekt, který v České republice dosud neměl obdoby, dostal název Ochrana vod povodí řeky Dyje.
Skládal se ze dvou postupných etap. První nesla
název Čistá Dyje I. etapa a druhá Šlapanicko - Čistá
Říčka a Rakovec. Dvakrát sedm příměstských sídel,
první v letech 2004 - 2007 a další skupina v rozmezí
roků 2007 a 2010, se dočkalo nové splaškové kanalizace. Pod zem bylo postupně instalováno páteřní

Zahájení školky

Nepořádek za ploty

Někteří spoluobčané si představují úklid tak, že
biologický odpad ze své zahrady vyvezou na obecní pozemek s tím, že zaměstnanci obce už to za ně
uklidí.
Zvláště jim je určeno sdělení, že k tomuto účelu je
u vrátnice u cementárny umístěn kontejner, který obec
na své náklady vyváží. Sem je možné ukládat biologický odpad ze zahrad.
Patří-li pozemek obci, neznamená to, že nepatří nikomu, právě naopak!

!

3. 9. 2012 jsme zahájili další školní rok v naší mateřské škole. V letošním školním roce jsou otevřené
dvě třídy - jedna pro mladší děti a druhá pro starší,
kde jsou i všichni předškoláci. V každé třídě je dvacet dětí, což je nejvyšší možný počet (daný podmínkami školy a hygienou). Pro velký počet dětí
a zájem o školku jsme nemohli v tomto školním
roce přijmout ani všechny sivické zájemce, na děti
z okolních obcí se tentokrát nedostalo vůbec.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2013/2014
plánujeme na měsíc duben. Protože ale máme letos
jen sedm předškoláků a uvolní se tím pádem v nejlepším případě sedm míst (pokud nebudou odklady
školní docházky), budeme moci přijmout jen velmi
málo nových dětí. Situace se zlepší až v dalším školním roce - 2014/2015, kdy bude naopak předškoláků
nezvykle hodně a doufáme, že pak už uspokojíme
všechny zájemce.
Ve školce pracujeme podle školního vzdělávacího programu - "S písničkou a úsměvem hrajeme si každý den".

kanalizační potrubí v délkách 63 a 56 kilometrů
a také více než padesát dalších kilometrů odboček
pro jednotlivé kanalizační přípojky. Těch je nyní již
aktivních sedm tisíc. S ohledem na členitost a reliéf
zdejší krajiny, sousedící s Moravským krasem, bylo
nezbytné také postavit 13 automatizovaných přečerpávacích stanic. Díky použití tzv. suché technologie,
využívající tlak odpadní vody bez pevných částic
zachycených v předsazených česlích, je provoz
téměř bezhlučný, bez zápachu, ale především víceméně bezúdržbový.
Na projektu se podílely stovky odborníků. Nejen
představitelé vedení Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace Šlapanicko, ale i projektanti, konzultanti, zhotovitelé a další. Všichni mohou mít radost
z toho, že se záměr podařil a velkou měrou se
zvýšila ochrana naší přírody a životního prostředí.
A to byl hlavní cíl a účel vynaložených společných
a evropských prostředků. Unikátní projekt zprovoznil
kanalizační soustavu, díky čemu významně klesla
chemická spotřeba kyslíku, konkrétně o plných 250
tun ročně, rychle se snížilo znečištění půdy, prozatím na jednu čtvrtinu bývalých hodnot. V řece Dyji
z celého Šlapanicka přitom skončí pouhá desetina
možného množství fosforu a jeho škodlivých sloučenin z praček a myček.
Jsem velmi rád, že i přes obtíže a všechny problémy
se celý projekt úspěšně zrealizoval a přináší své
očekávané „ovoce“. Díky patří všem obyvatelům
Šlapanicka za trpělivost, pomoc a úsilí, bez kterého
by tato unikátní stavba nemohla vzniknout.
Ing. arch. Jaroslav Klaška
předseda Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace Šlapanicko

Děti mohou chodit do sportovního kroužku, předškoláci
do angličtiny a všichni mají možnost v rámci běžné
výuky vyzkoušet práci s hlínou a výrobu keramiky. Každý
měsíc připravujeme pro děti nějakou větší zábavnou
akci (různé soutěže, divadla, výlety, tvoření atd.). Naším
cílem jsou šťastné a spokojené děti, které chodí do školky rády a hravou formou se v ní připravují na školu.
                                                                                                                         
Iveta Nosová       
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Novinky na Základní škole
v Pozořicích

Nový školní rok je již v plném proudu a proto nám
dovolte, abychom čtenáře seznámili s některými
novinkami, které můžete vidět na naší škole.
Zásluhou pana starosty Červenky byla během prázdnin schválena dotace z Fondu životního prostředí
na výměnu oken, zateplení budovy a výměnu otopného systému. V příštím kalendářním roce tak čeká
naši školu velká rekonstrukce. K drobným stavebním
úpravám docházelo ale i během těchto prázdnin.
Byly kompletně zrekonstruovány tři kmenové učebny
a také celá chodba ve II. patře. Přes léto řemeslníci
vymalovali prostory školní kuchyně a také některé
třídy ve škole. Pro lepší komunikaci v rámci školy
jsme pořídili nový školní rozhlas, který budou moci
využívat i děti v mediálním kroužku. Podařil se nainstalovat i nový server a výrazně se zrychlilo (cca 4
x) připojení k internetu. Teď tedy již snad nic nebrání

Co nového v sivické škole

Je tu opět nový školní rok a s ním i vzpomínání
na loňský a plánování nového školního roku.
Úvod školního roku 2011/12 patřil otevření dětského
hřiště U mlýna, které škola využívá a účastnila se
uvítacího programu ve spolupráci s obcí. I mnoho
dalších akcí provázelo celý školní rok dění ve škole.
Zejména naše tradiční akce jako vánoční výstava,
dětský maškarák, škola v přírodě a školní vystoupení
hudebního show a pohádky bývalých žáků školy mělo
velký úspěch.
Učení zábavou jsme opět uplatnili v projektové mezinárodní spolupráci eTwinning. Pokračovali jsme
ve dvou projektech s kamarády z Polska a Slovenska.
A jako každý rok i v tom loňském jsme měli úspěch.
Náš projekt Zábavná matematika se dostal mezi
8 nejlepších v Evropě a my se tak mohli prezentovat na výroční eTwinningové konferenci v Berlíně.
Tento projekt se stal v Česku nejúspěšnějším českopolským projektem a získal zvláštní ocenění.

Školáci zasadili lípu

„Ten strom jsem sázel, když mi bylo … let.“ Takto
čas od času zavzpomínáme a odvozujeme stáří
stromů.
Sivičtí školáci, kteří s velkým zaujetím pomáhali sázet
lípu v proluce mezi domy č.p. 4 a 8, si třeba také
jednou po letech vzpomenou, že tento strom zasadili
společně se svými učiteli ve čtvrtek 6. září 2012. A že
je tedy skoro stejně starý jako oni.
			
M.K.

A co budova školy? Stále je co vylepšovat, modernizovat. O prázdninách byla zateplena půda a částečně
zrekonstruovány školní dětské záchody. Do budoucna
budeme řešit prostory pro školní záchody v nové
podobě. Rádi bychom postupně nahrazovali křídové
tabule keramickými a modernizovali školní jídelnu
a učebnu v mateřské školce.
Na přání rodičů z 1. třídy byla nově rozšířena školní
družina o ranní provoz od 7:00 do 7:30 hodin, kterou
mohou nepravidelně navštěvovat děti trvale přihlášené do školní družiny. Rozšířila se i nabídka zájmových
kroužků. Letos nabízíme tyto kroužky: hra na flétnu,
badminton, sportovní kroužek, keramika, angličtina,
pohybové hry a nově břišní tance.
Žáků přibylo. Na letošních 52 školáků (včetně 12
mimosivických) a 40 školkáčků se těšili všichni
zaměstnanci školy a školky i s novou paní učitelkou
Andreou Motalíkovou. Všem dětem i nové paní učitelce přejeme úspěšný školní rok, jednoduše – ať
do školy chodíme rádi☺.
Míla Vrtělová

Školní poradenské centrum
Čtyřlístek oslavilo šest měsíců
úspěšného fungování

V říjnu uběhlo právě osm měsíců, co začaly děti,
jejich rodiče a vyučující využívat služeb Školního
poradenského centra Čtyřlístek při ZŠ Pozořice.
Během tohoto období se psycholožka, speciální pedagožky i pedagogické asistentky seznámily s žáky škol
v Pozořicích i v okolních obcích. Nabídli jim služby
poradenského pracoviště, mezi které patří logopedická a psychologická péče, reedukační skupinky pro
děti s SPU, skupinky pro zvídavé děti, péče o žáky
s mentálním i tělesným postižením a mnoho dalších.
Tuto novou nabídku školy přijali rodiče s nadšením,
a tak během krátké doby kontaktovalo odborníky již
68 žáků. Úspěšné byly také kurzy pro předškoláky,
které navštěvovalo 26 dětí. Všechny tyto aktivity bylo
možné realizovat také díky velkému množství nově
zakoupených pomůcek.

Současní i budoucí čtenáři,

vytvoření elektronické žákovské knížky pro žáky
a jejich rodiče. Žáci také jistě přivítají nové lavičky
v prostorách šaten.
Počet dětí na naší škole se zvýšil o 28 žáků. Téměř
všechny děti pátých tříd z okolních spádových škol
jsou od září našimi žáky. Děkujeme Vám za důvěru.
Ve velmi brzké době budeme ve škole instalovat dvě
nové interaktivní tabule a vytvoříme novou jazykovou
učebnu. Peníze na nákup těchto pomůcek budou čerpány z již probíhajících evropských projektů.
Podařilo se nám rozšířit i počty zájmových kroužků.
Nově nabízíme například výuku francouzského jazyka a mnohé další. Připravujeme i prázdninový pobyt
s výukou lyžování či snowboradingu v době jarních
prázdnin pro děti i jejich rodiče. Bližší informace a přihlášky můžete najít na našich webových stránkách
www.zspozorice.cz.
PhDr. Jan Dudek
ředitel školy

Od září nás čeká další etapa v nově vzniklé Základní
škole a mateřské škole Pozořice, p.o., během které
navážeme na práci s dětmi, žáky i jejich rodiči.
Všichni se mohou těšit mimo jiné na akci Setkání
s přírodou, exkurze s tématikou životního prostředí,
kurzy pro předškoláky, kurz Chytré hlavičky nebo
na vydání příručky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky. Z tohoto
důvodu jsou služby poskytovány zcela zdarma.
Přijďte si i vy prohlédnout prostředí poradenského
pracoviště a využít služeb našich odborníků. Budeme
se těšit na spolupráci.
Mgr. Kamila Vaňková, manažerka projektu

Také se můžete inspirovat, jak vyzdobit domov.
Kromě knižní nabídky si můžete také počíst v časopisech, které také knihovna odebírá. A určitě s sebou
vezměte své děti a vnoučata. I na ně čeká v knihovně spousta pohádkových i dobrodružných příběhů.
K dispozici jsou také dva počítače s připojením
na internet.

podzim již pomalu klepe na dveře a s ním plíživě
přichází období dlouhých večerů. Jednou z možností, jak tyto chvíle pohody vyplnit, je s dobrou knihou. Provoňte si místnost aromalampou
a k hrnečku s teplým čajem či kávou si otevřete
knihu, na kterou máte náladu. Pak již stačí se
vnořit do děje.
Závěrem to nejdůležitější:
Obecní knihovna vám nabízí knihy plné dobrodruž- knihovna je umístěna v budově obecního domu
ství, napětí i lásky. Při čtení cestopisů se ocitnete a čeká na vás každou středu od 17 do 19 hod.
v dalekých zemích, nebo můžete ohromit rodinu Půjčovné na celý rok je za symbolickou cenu pro děti
novým receptem, který vyčtete z některé kuchařky. 10 Kč a dospělé 20 Kč.
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Hody 2012
Sivické hody ke svátku sv. Rocha mají velmi dlouhou
tradici. Nepřetržitá linie každoročních oslav byla přerušena jen za doby Josefa II., který měl z nemírného
hodování svých poddaných pocit, že tím hospodářství trpí. Rozhodl se proto zrušit všechny hody a jiné
zábavy, a zavedl pevný termín jediných, tzv. císařských hodů, které se v celé zemi slavily ke stejnému
datu – třetí říjnový víkend. Časem se říjnové hodování, vzhledem ke svému místu v kalendáři, stalo
děkovnými oslavami za úrodu, vyjádřením radosti
lidí nad skončenou polní prací. Nám se tento termín
dodneška zachoval pro hody orelské, každoročně
pořádané v Pozořicích.
Od doby Josefa II. se nejen vrátilo původní datum
hodů, ale obměňovaly se i zvyky, forma hodové zábavy a zejména sivický (selský) kroj. Ani stárků nebývalo tolik, jako dnes. Dříve starosta stanovil tři nebo
čtyři páry z řad starší mládeže (odtud výraz „stárek“).
Byli vybíráni z bohatších selských rodů, které měly
určité postavení a finanční zabezpečení. Ti se starali
nejen o zajištění a průběh hodů a hodové zábavy, ale
i dalšího společenského života vesnice během roku.
Do slavnostních krojů se oblékala celá vesnice.
Změny, kterými hody stále prochází, jsou patrné, ale
přirozené. Ačkoli nám například z krojů zmizely krejzlíky, krásné, vysoké, postavu tvarující kordulky, takřka
úplně vymizely hedvábné dívčí zástěry, na hlavách
chybí vázané lipské šátky a délka sukní se podstatně
zkrátila, je to pořád obdoba sivického kroje, v němž
chodily naše prababičky.
O rekonstrukci meziválečné podoby kroje se letos
zasloužila pozořická jednota Orla, která nechala zatím
dva tyto kroje ušít. Na nejrůznějších folklórních festivalech tak můžeme prezentovat „původní“ selský kroj
Pozořicka, který se pochopitelně nosil i v Sivicích.
Právem tedy nazýváme sivické hody tradičními, jejich
tradice je skutečně dlouhá a bohatá. Je proto dobré,
že se tento zvyk v Sivicích stále udržuje. Rozsah
a atmosféra hodového dne je jistě důsledkem váž-

nosti a úcty k ochránci obce sv. Rochovi, a k našim
předkům, kteří ho s důvěrou v nesnázích žádali
o pomoc a jeho svátek s radostí slavili. Stejně tak
chceme pokračovat i my. Děkujeme vám všem, kteří
pomáháte udržovat naši největší sivickou tradici.
Letošní sivické hody se konaly poslední srpnovou
neděli, 26. srpna. Ranní mše svatá byla pro nepřízeň
počasí přesunuta do sálu kulturního domu. Odpoledne
prošlo vesnicí 18 párů mladých stárků a stárek, jejichž
veselí pokračovalo na večerní hodové zábavě. A kdo
vydržel, přesvědčil se, že radost nás v Sivicích neopouští až do rána.
Krojovanou zábavu, spojenou s kácením máje, jsme
uspořádali v pátek 7. září. Na samotné kácení došlo
ale až v sobotu odpoledne – a zvládlo se to i bez
motorové pily.
Zatím naposled jsme letos v sivickém kroji vyrazili
ve čtvrtek 13. září. Deset mladých z řad sivických stárků se zúčastnilo naší krojované farní pouti do Žarošic.
Spolu s mnoha dalšími sivickými jsme byli prosit
za naši obec, její ochranu a dobré vztahy.

Stárky a stárci:
Alena Svobodová, Marek Koukal
Alena Daňková, Miroslav Smutný
Martina Daňková, Petr Nedorostek
Aneta Kulhánková, Petr Kousal
Jana Skládaná, Marek Koudelka
Alice Pölzerová, Petr Skládaný
Marie Pölzerová, Adam Levíček
Anna Tomancová, Jiří Smutný
Andrea Nedorostková, Radek Chudiak
Michaela Koukalová, Radim Skládaný
Marie Ondráčková, Tomáš Nedorostek
Tereza Kousalová, Petr Buchta
Alena Andersová, Jan Kežlínek
Klára Koudelková, Vojtěch Brtník
Veronika Filipová, Jiří Levíček
Iveta Koutná, Robert Ondráček
Marie Šafářová, Martin Škrob
Alena Svobodová Kateřina Schopfová, Radim Ehrenberger

Hody z r. 1907

Hody z r. 1908

Hody z r. 1910
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Návštěva Mattarella

V pátek 31. srpna v brzkých ranních hodinách se
všichni zájemci o návštěvu přátel z Mattarella vydali
na cestu do slunné Itálie. V průběhu cesty však
všechny překvapila změna počasí - zima a déšť,
proto jsme se hřáli čajem od pánů řidičů, či slivovicí
z vlastních zásob. Severní Itálie nás však přece jen
nezklamala a přivítala sluncem mezi vrcholy hor.
Po ubytování v hotelu nás čekala výborná večeře
o třech chodech a pak večerní program. Většina přijala
pozvání na koncert místních vokálních sborů, někteří
dali přednost procházkám po městě a my mladí jsme se
rozhodli navštívit místní reagge party.
Druhý den dopoledne byl věnován prohlídce Verony
– města Romea a Julie, kde nás nejvíce uchvátilo starověké Koloseum. Odpoledne jsme strávili u největšího
italského jezera Lago di Garda. Po návratu následovala
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příprava na slavnostní večer. Jak nám naši hostitelé
vysvětlili, Mattarelské třídenní slavnosti se konají každoročně a vrcholí právě v sobotu večer. Představitelé
Mattarella nás oficiálně přivítali. Při vzájemné výměně
dárků nemohla chybět lípa, kterou od nás dostali italští
přátelé, abychom jim oplatili darovaný olivovník.
Později ve večerních hodinách se rozproudila zábava,
při které jsme se s větším či menším úspěchem pokoušeli napodobit zajímavý a ladný způsob tance. U místních se největší oblibě těšilo české pivo, uzené maso
a koláčky, které jsme přivezli jako malou pozornost.
Poslední den byl věnován návštěvě Benátek. Nejen ti,
kteří zde byli poprvé, si užili cestu městem lodí, pravé
italské slunce, spousty turistů i bloudění v uličkách – to
vše k tomuto jedinečnému městu patří.
V příštím roce se můžeme těšit na návštěvu italských
přátel v Sivicích.

Daniel Ondráček

Milí přátelé amatérských
divadelních forem
Ač se to zdá neuvěřitelné, spolek Cimrman
Revival Sivice letos vstupuje do své jubilejní,
desáté sezóny.
Téměř celá dekáda dělí dnešní den od okamžiku,
kdy kroužek nadšenců objevil tuto svou společnou
vášeň a více či méně užaslému publiku předvedl
v prostorách pozořické orlovny představení Dlouhý,
Široký a Krátkozraký, to se psal červen roku 2003.
Od té doby čítá repertoár souboru osm divadelních
her, s jejichž interpretací jsme navštívili divadelní sály
prakticky po celé republice. Letošní sezónu právě
proto považujeme za výjimečnou. V zimě a na jaře
připravujeme čtyři divadelní víkendy, kdy na domácí
scéně odehrajeme celkem osm představení, vždy
po dvou - systémem pátek + neděle.
Protentokrát neplánujeme nastudovat hru novou,
ale pokusíme se (!) oprášit kostýmy, kulisy i rekvizity a zopakovat vám, skvělému sivickému publiku,
všechny dříve nacvičené divadelní kusy. Kromě toho
se můžete těšit na, v jistém slova smyslu, netradiční
představení vánoční.

Pod tímto textem najdete předběžné - a nikoli tedy
definitivní - termíny představení, konkrétní nasazení
her budeme průběžně upřesňovat, jednak na plakátech, jednak na profilu spolku na facebooku. Vstupné
na jedno představení zůstává loňských 70 Kč, pro
skalní fanoušky budou připraveny permanentní vstupenky v ceně 400 Kč. Permanentka bude přenosná,
během druhé poloviny října bude k dostání u kteréhokoli člena souboru. V případě, že bychom z jakékoliv
důvodu neodehráli všechna představení, budou majitelé permanentek důkladně odškodněni.
Zda tento smělý plán vyjde dokonale a beze zbytku,
záleží nejen na dostatku energie a časových možnostech členů spolku, ale i na opětovném přiznání
autorských práv k uvedení jednotlivých her.
Držte nám palce a těšte se spolu s námi!
Přepokládané termíny:
23. a 25.11., 22. a 24.2., 29. a 31.3., 19. a 21.4.
Za JCR Petr Kadlec
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Ohlédnutí za létem

Mám rád ony první příznaky „unaveného léta“,
kdy se za oknem objevují známky blížícího se
podzimu, zatímco píši tenhle příspěvek a vzpomínám na krásné dny červencové dovolené. Letos
jsem ji prožil na třech místech.
Valašsko – rázovitý kraj odlehlých údolí, chudých
políček a strážců hranic – portášů. Lidem se zde
v minulosti těžko žilo – země chudá, zimy dlouhé
a všude daleko. Rozjímal jsem o tom, kde tito lidé
brali životní sílu, zakládali rodiny, měli hodně dětí
a dokázali vytvořit krásnou kulturu a stavby, za jejichž
shlédnutí jsme ochotni v rožnovském skanzenu platit
nemalé částky. My se máme tak dobře, jak se lidé
nikdy v dějinách neměli a přesto jsme nespokojeni.
Asi nám chybí něco, co těmto lidem nechybělo.
Dalším místem mého pobývání bylo Třeboňsko,
kraj krásné přírody a jihočeské gotiky. Přemýšlel
jsem o dvou významných šlechtických rodech –
Rožmberkové a Schwarzenberkové, kterým tento kraj
po osm století patřil. Ve svém majetku viděli i zodpovědnost a dokázali vytvořit tento krásný přírodní park
a dávali práci mnoha lidem. A říkal jsem si: Je i můj
nevelký majetek ve službě dobra pro druhé?
A třetí moje letní zastavení se odehrálo v srdci
Kanady (té české ☺) – v Nové Bystřici. Příroda, úzkokolejka, lesy, rybníčky, prostě romantika. A zde jsem
vzpomínal na doby, kdy obyvatelé, kteří zde po staletí
žili, byli ze svých domovů násilně vyhnáni a pár let
nato byl život kraje ještě více paralyzován. Trasa
bývalých hraničních zátarasů již pomalu zarůstá mladým lesem, ale život lidí je stále ještě poznamenán
a já netroufám si odhadnout dobu potřebnou k tomu,
kdy se i tyto jizvy v lidských duších zacelí. A přitom
stačí se z Bystřice vydat pěšky 6 km za hranice

Interiér kaple

Kaplička na návsi, která v předchozích třech
letech prošla komplexní stavební rekonstrukcí,
se v blízké době dočká také nového vnitřního
vybavení. Jeho podobu navrhli výtvarníci Pavel
Šlegl a Petr Štěpán. Základními prvky bude retábl
s malbou, skleněný oltář a ambón.
Dále je počítáno s osazením původního vybavení
kaple na nerezové konzoly umístěné na stěně kolem
hlavního vchodu do kaple (viz obrázek). Dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj nám v letošním roce
nebyla přiznána, realizace této další etapy je tedy
podmíněna zajištěním finančních zdrojů.
Zatím také není rozhodnuto o pořízení sedacího
nábytku. Kaple by v budoucnu mohla mít širší využití,
kromě modlení a májových by zde mohly být menší
výstavy, koncerty... Pokud se vše podaří, snad již
o první adventní neděli.
M. Kousalová

a člověk jakoby se ocitl v jiném světě – lidé se starají
o své pozemky, které jim nikdy nepřestaly patřit, malé
rodinné farmy s dvaceti kravkami a dvěma traktůrky,
žádné velkokapacitní výkrmny pro tisíc kusů. Jako
milé pohlazení působí pak dřevěná lávka, co ji v roce
2008 postavila rodina rakouského sedláka Hausera
z Hauschlagu a která dnes opět spojuje oba břehy
hraničního potoka nedaleko lesního hotelu Peršlák.
Dojemný je i vzkaz, který zde Hauserovi zanechali:
„Doufáme, že se tento most zase stane místem, kde
lidé budou jako v minulých staletích přecházet z jedné
země do druhé bez obav“.
A protože nejen chlebem živ je člověk, ale také něčím
k němu, připojuji na závěr jeden z mých oblíbených
receptů. Nazval jsem jej
Kapr silných mužů
- půlka čerstvého chlazeného kapra (nebo víc, podle
toho, kolik vás je)
- kelímek sladké smetany,
- 1 cibule
- 1 krenex (nebo strouhaný čerstvý křen)
- 1 stroužek česneku,
- 1 ostrý kečup
- koření na ryby
- kousek másla
- sůl
Vše se pokrájí nadrobno (kromě kapra ☺), smíchá se
dohromady, porce kapra se v té omáčce obalí a asi
půl hodiny se peče, je možné i v alobalu. Podává se
s čerstvým chlebem a lehkým bílým stolním vínem
míchaným s bublinkovou vodou.
A máte-li k tomu navíc v nohách nějakou tu desítku
kilometrů na kole, je výsledný chuťový dojem neopakovatelný. Přeji krásný podzim.
P.Jan Nekuda, farář
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Putování na kole do Říma

Tématem pro letošní cyklopouť pořádanou Orlem
Uherský Brod se stalo putování moravských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velehrad před
1 150 lety.
V sobotu 21. července 2012 jsme v počtu 28 cyklopoutníků vyrazili z Velehradu směr Itálie. Každý z nás
obdržel mapu s vyznačenou doporučenou trasou.
Naše věci nám vezlo doprovodné vozidlo. Už první
den jsme překročili rakouské hranice, a postupně
během 6 dní jsme projeli celé hornaté Rakousko až
k italským hranicím. Po cestě jsme navštívili spoustu
zajímavých turistických a poutních míst, nejznámější
asi St. Pölten, Mariazell, Leoben, Friesach. Po 3. dnu
se začaly projevovat ve skupině různé zdravotní komplikace, nejčastěji nateklé kotníky a bolavá kolena,
únava svalů i nachlazení, neboť rakouská cesta nás
provázela občasným deštěm a chladným počasím.
Přespávali jsme na předem domluvených místech
ve farních domech, školách či tělocvičnách na karimatkách. V mnoha ubytovnách chyběly sprchy, a tak
jsme byli nuceni využít přírodní toky k večernímu koupání nebo si poradit v umyvadle. V italské části naší
cyklopouti jsme se dostatečně nabažili sluníčka - přes
den běžně teplota vystoupala přes 40° C. Úmorné
vedro a žízeň nás provázely téměř každý den.

Po návštěvě Benátek a Padovy se k nám přidalo
dalších sto cyklopoutníků, kteří přijeli z ČR třemi autobusy a pokračovali s námi až do Říma. Přicestovali
i kuchaři, což nám odlehčilo každodenní shánění
potravin a mohli jsme se tak spolehnout na teplé
večeře a chutné snídaně. Doporučená cesta nás
vedla po pobřeží Jaderského moře, a tak jsme toho
využili pro osvěžení a vykoupání po náročné denní
dřině. Jediný den volna nám byl dopřán na prohlídku Assisi, po té už se naše cesta vinula strmými
Apeninami až do Bolseny, kde žila Sv. Kristýna.
Do Říma jsme dorazili po 17 dnech putování, vyčerpaní, ale šťastní ze zvládnuté cesty. 8.8.2012 jsme
měli domluvenou audienci u papeže Benedikta XVI.
v Castel Gandolfo a následné 2 dny volna jsme využili
na soukromou prohlídku Říma – baziliku Sv. Petra,
Koloseum, Panteon, Španělské schody. Celkem jsme
najeli asi 1.850 km, putování bylo velmi náročné,
ale všechny ty zážitky z cesty vysoko předčily naše
očekávání.
Ujetá trasa: Velehrad – Mistelbach – St. Pölten
– Mariazell – Leoben – Althofen – Finkenstein –
Dignano – Mestre (Venezia) – Padova – Codigoro
– Ravenna – Pesaro – Loreto – Fabriano – Perugia
– Assisi – Bolsena – Řím.
Jana Prstková, Pozořice
Ondřej Škrob, Sivice
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Kalendář kulturních a sportovních akcí

Společenská kronika

Vítáme do života

19. října		Setkání jubilantů

ve 4. čtvrtletí roku 2012 oslaví životní
jubileum:

ve 3. čtvrtletí roku 2012

		Obecní dům Sivice, pořádá obec Sivice

26. října		Vítání občánků

90 let

Ludmila Poulíková

87 let

Miroslava Pavlíčková

86 let

Marie Kousalová

85 let

Marie Bartáková
Eliška Šálková
Emilie Kousalová

Evidence obyvatel

80 let

Stanislava Malíková

Statistika za 3. čtvrtletí 2012

75 let

Josef Filip
Marie Kabeláčová

70 let

Milan Kukleta
Josef Robeš

		Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

65 let

Ivanka Killerová

24. prosince		Zpívání koled u vánočního stromu

60 let

Miroslava Hájková
František Kvasnička
Zdeněk Daněk

		Obecní dům Sivice, pořádá obec Sivice

17. listopadu		Turnaj v badmintonu
		Tělocvična u školy, pořádá škola Sivice

17. listopadu		Martinská zabíjačka a farmářské trhy
		Obecní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci

25. listopadu		Divadelní představení
Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Cimrman revival Sivice

2. prosince		Adventní koncert
		Obecní dům Sivice, pořádá obec Sivice a Sivická kapela

9. prosince		Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark

Náves před obecním domem

29. prosince		Turnaj ve stolním tenisu

Vánoční strom

Loni zdobil náves krásný vánoční strom věnovaný
rodinou Müllerovou. Rádi bychom pokračovali v této
tradici. Pokud můžete nabídnout přerostlý smrk z vaší
zahrady, dejte nám vědět na telefonní číslo 544226086
nebo e-mail sivice@sivice.cz . Děkujeme.
Obecní úřad Sivice.

Přijďte si zacvičit
do sivické tělocvičny
BODYFORM
PO 18 – 19 hod. (Helena Brtníková)

BŘIŠNÍ TANCE

Děkujeme manželům Vaňáčkovým za darovaný obraz
z dědictví po paní Zajíčkové (Sivice 99), na kterém je
vyobrazeno údolí, kde nyní stojí cementárna.

10.7.2012

Adéla Zajíčková
Sivice 335

9.9.2012

Lenka Skočovská
Sivice 321

Narozené děti:
Přihlášení:
Úmrtí:
Odhlášení:
Počet obyvatel:

PO 19 – 20 hod. (Eva Benešová)

PILATES
ÚT, ČT 19 – 20 hod. (Zuzana Malachová)

28.9.2012

3
1
2
0
999

Citát

Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje;
ale všecko zmůže láska.

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

		Obecní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci

Poděkování

Martin Hoffman
Sivice 190

Jaroslav Vrchlický

Cvičení pro předškolní děti
Také letos malí předškoláčci pravidelně cvičí v sivické tělocvičně. Protože přicházejí i dvouleté děti
(někdy ještě mladší), musejí pomáhat maminky nebo tatínci.
Začínáme krátkou rozcvičkou a hrami podle toho, jestli převažují starší nebo mladší děti. Malí cvičenci
si vyzkouší cviky na různých nářadích - koze, žebřinách nebo švédské bedně. Většina dětí s přehledem
zvládne opičí dráhu, zhoupne se na kruzích, podběhne roztočené lano nebo přeskočí švihadlo. V druhé
půli hodiny je čas také na hraní s různými pomůckami. Obzvlášť malé děti si rády hrají s barevnými kužely,
kroužky, kruhy a švihadly. Máme čas také na závodění v družstvech a kolektivní hry.

Cvičení začíná ve čtvrtek 4. října 2012.
Kdy: každý čtvrtek od 16 -17 hodin
Kde: tělocvična ve škole v Sivicích
Podrobnosti:

cvičení není organizované - rodič odpovídá za
bezpečnost a aktivity dítěte, k dispozici je sportovní
náčiní, cvičení je zdarma.
Pavlína Janečková a Alena Kmochová

