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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Začaly prázdniny. Zatímco žáci školu na nějaký čas
opustili, zabydleli se v ní dělníci. Pracují na zateplení
stropu staré budovy, které by mělo přinést významnou úsporu energie na vytápění. Do konce prázdnin
musí být hotovo, aby se opět od září mohly děti
nerušeně věnovat vzdělávání.
V současné době, kdy jsme zvolnili tempo v investiční oblasti, věnujeme zvýšenou pozornost péči
o veřejná prostranství. Nyní jsme se zaměřili na frekventovaná místa v centru obce, kde přibudou stromy
i keře. Zeleň je významnou součástí životního prostředí, zvyšuje jeho atraktivitu. Má i další příznivé
účinky – zachycuje srážkovou vodu, která by jinak
bez užitku odtekla kanalizací, okysličuje ovzduší,
stromy v současných horkých slunečných dnech
skýtají příjemný stín.
Na sklonku jara jsme se pustili do vyčištění rybníčku
na návsi. Současně bylo instalováno výkonnější
čerpadlo, které zajišťuje cirkulaci vody přes kořenový
systém rostlin. Bylo také výrazně zredukováno množství ryb a doplněno provzdušňování vody podporující
biologickou rovnováhu. Dvě minikaskády jsou již
záležitostí víceméně estetickou. Kvalita vody je nyní
i přes panující vedra velmi dobrá a láká děti k vodním
hrátkám. Voda k létu samozřejmě patří, jen se v této
souvislosti obracím na rodiče, aby zvýšili ostražitost
a na své děti (zvláště na ty, co ještě neumí plavat),
dohlédli. Rybníček nemá statut koupaliště a koupání
zde je na vlastní nebezpečí.
A ještě jedna prosba: opakovaně apeluji na ohleduplnost majitelů aut vůči ostatním účastníkům silničního
provozu. Nenechávejte prosím automobily dlouhodobě stát na vozovce (a už vůbec ne na chodníku)!
Překážejí plynulosti dopravy a mohou způsobit zbytečnou dopravní nehodu.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemnou letní dovolenou, strávenou pod stromy, u moře, na horách,
nebo kdekoli, kde načerpáte potřebnou energii.
		

Marie Kousalová

4. 6. 2012
Zpráva o činnosti stručně zrekapitulovala plnění
úkolů, hospodaření obce v uplynulém roce, činnost
Mikroregionu Rokytnice a Svazku Šlapanicko a připravované investice. Součástí zprávy byla také zpráva
Kontrolního a Finančního výboru.
Závěrečný účet Obce Sivice za rok 2011 byl v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejněn
na úřední desce a předložen ke schválení zastupitelstvu. Součástí závěrečného účtu je přehled o plnění
příjmů a výdajů, účetní výkazy, finanční vypořádání
dotací, inventarizace majetku a výkazy o hospodaření příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Sivice.
Hospodaření obce bylo přezkoumáno auditem, při
kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sivice za rok
2011 a příděl do fondů - hospodaření školy v roce
2011 bylo vyrovnané, výsledkem hospodaření je zisk
ve výši 425 Kč, který bude převeden do Rezervního
fondu. V dubnu letošního roku byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření školy dle zákona
o finanční kontrole.
Dohoda o spolupráci mezi Obcí Sivice a Městysem
Pozořice – Sběrný dvůr: Městys Pozořice se obrátil
na obec Sivice s návrhem dohody o spolupráci při
realizaci Sběrného střediska odpadů na pozemku p.č.
PK 232 v k.ú. Pozořice. Investorem stavby by měl
být Městys Pozořice a dokončená stavba majetkem
městyse. Plánovaná stavba je situována do prostoru
mezi střediskem Vodárenské akciové společnosti
a železniční vlečkou v k.ú. Pozořice. V návrhu dohody
městys Pozořice dále uvádí, že v případě zajištění
dotace na výstavbu Sběrného střediska odpadů bude
řešit opravu stávající účelové příjezdové komunikace
od ulice Nová. Kromě dopravní obslužnosti je nutno
vyřešit také přípojku elektřiny – její umístění koliduje
s plánovanou obslužnou komunikací do průmyslové
zóny. Dále je na zvážení společné využívání sběrného
střediska odpadů městysem Pozořice a obcí Sivice
včetně úhrady provozních nákladů.
Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého
rozsahu – Zateplení podlahy půdy školy a uzavření smlouvy o dílo: Byly vyzvány čtyři firmy k podání
nabídky na zateplení podlahy půdy školy, výzva byla
současně zveřejněna na webových stránkách obce.
Kritériem pro hodnocení nabídek byla nabídková
cena. Cenově nejvýhodnější nabídku podala firma
D-Profil Group, Tomíkovice. Tato firma bude vyzvána
k uzavření smlouvy o dílo.
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Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce Sivice
za pozemky ve vlastnictví pana Jiřího Mazla:
V souvislosti s přípravou investiční akce Přeložení
a zkapacitnění svodnice v lokalitě Rejdy je zapotřebí
vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby stavba byla
realizována na pozemcích ve vlastnictví obce. Směna
bude provedena na základě geometrického plánu,
bez nároku na vzájemné finanční vyrovnání.

Zhodnocení volných finančních prostředků: Obec
disponuje volnými zdroji, finanční prostředky jsou
uloženy na běžném účtu u Komerční banky, kde jsou
úročeny 1 %. Inflace se pohybuje kolem 2 %, proto
bylo navrženo snížit dopady inflace uložením finančních prostředků na spořicím účtu nebo krátkodobém termínovaném vkladu. Zpracováním konkrétního
návrhu byl pověřen Finanční výbor.

Záměr prodeje pozemků parc.č. 591 a 592 v k. ú.
Sivice v majetku obce: V zájmu narovnání majetkoprávních vztahů byl po předchozím zveřejnění
záměru dle zákona o obcích schválen úplatný převod
pozemků přiléhajících k rodinnému domu manželů
Jany a Milana Nedorostkových.

Rozpočtové opatření č. 2/2012: Příjmy i výdaje se
snižují o částku 315 200 Kč. Rozpočet je vyrovnaný,
financování příjmů je nulové, zůstatek z minulého
období ve výši 5 234 tis. Kč zůstává v rezervě. Příjmy
i výdaje po úpravě činí 16 250 tis. Kč.

Zateplení školy

Budova školy byla postavena v roce 1888. Prošla
několika přístavbami a původní vzhled budovy
se značně změnil. Určitě by v budoucnu stálo
za úvahu některé zajímavé detaily fasády obnovit.
V loňském roce se zastupitelstvo obce začalo zabývat
zateplením obvodového pláště budovy školy. V této
souvislosti vyvstala otázka eventuální půdní vestavby
a celkového pojetí fasády, a to v případě spolufinancování investice z dotačních zdrojů. Po detailním
posouzení tohoto projektu ve vztahu k možnosti získání dotace z OPŽP však bylo zjištěno, že projekt není
způsobilý k financování z tohoto programu.
Energetický audit prokázal, že k největším únikům
tepla dochází stropem staré budovy, proto bude prozatím provedeno jen zateplení stropu. Bylo vypsáno
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, z předložených nabídek byla vybrána nabídka
s nejnižší cenou a uzavřena smlouva o dílo. Zateplení
bude realizováno během letních prázdnin.

Z kroniky obce:
„Obec Sivická přiškolena byla do Pozořic hned
od založení tamější školy triviální*, která založena
byla r. 1808. Když pak stará budova školní vzrůstajícímu počtu školou povinných dítek nedostačovala,
přispívala zdejší obec značným nákladem na stavbu
nové, nynější trojtřídní školy, kteráž postavena byla
r. 1833. Že pak nepohody mnohé v době zimní a jarní
mnohým, zvláště chudým a slabším dětem v návštěvě
školy byly na závadu, škola pak Pozořická tak velkému
počtu školních dítek nedostačovala, pomýšleli občané
Sivičtí na to, aby po příkladu ostatních obcí, dříve
do Pozořic přiškolených, z obvodu školy Pozořické se
vyškolili a samostatnou školu v obci postavili...
... Otevření nové školní budovy povoleno výnosem
zemské školní rady ze dne 13. srpna 1888 a nařízeno
vypsati konkurz na obsazení místa nadučitelského a
podučitelského. Dekretem c.k. školní rady ve Vyškově
jmenován učitelem a prov. správcem školy dosavadní
učitel a správce školy v Praci Rudolf Konečný."
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Rekonstrukce Kaprálova mlýna

V údolí Říčky pokračuje rekonstrukce historického Kaprálova mlýna, který se změní na moderní
středisko ekologické výchovy. Středisko bude
nabízet středním školám školní pobytové programy a o víkendech bude sloužit jako zázemí pro
vzdělávání dobrovolníků dětských organizací.
Otevření Kaprálova mlýna je plánováno na sobotu
1. září. Na odpoledne stejného dne připravujeme Den
otevřených dveří, kdy bude možné si nově opravenou budovu celou prohlédnout. Podrobný program
bude v srpnu zveřejněn na plakátech a na webu
www.kapraluvmlyn.cz .

Kniha nebude v běžné knižní distribuci, zájemci si ji
mohou zakoupit v Brně na Hybešové 20 ve dvorním
traktu - rámařství a prodejna výtvarných potřeb (otevřeno Po - Pá 9 - 12,30 a 14 - 18 hod), ve Křtinách
v prodejně pletené mody Altik Moravia, Křtiny (otevřeno Út, St, Pá 10 - 12 a 15 - 17, So 10 - 13) a v Mokré
ve Vinotéce za kapličkou - prodej stáčeného vína
a značkových moravských vín (otevřeno Po - Pá 15 - 20
a So 9 - 13). Výtěžek z prodeje jde na podporu rekonstrukce stavby.

Rekonstrukce Kaprálova mlýna probíhá za podpory
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Státního
fondu životního prostředí, Jihomoravského kraje,
Statutárního města Brna, několika málo firemních
Junák Brno, který je investorem stavby, vydává také dárců a veřejné sbírky s číslem účtu 52 55 52 /55 00,
knihu Zdeny Kaprálové s názvem "Zítra bude líp". na který můžete skautům také přispět.
Životopisný román z kategorie oral-history líčí osudy Děkujeme.
rodiny Kaprálů zejména v období druhé světové války.
Ivo Brzobohatý

Celostátní výstava vín ČZS

Valehracha bylo v této odrůdě odbornou komisí
ohodnoceno nejlépe a získalo titul "Šampion
Bezesporu největší výstavní akcí v letoš- odrůdy".
ním roce, kdy Český zahrádkářský svaz slaví
Toto ocenění je nejen ohodnocením mnohaleté práce
55. výročí svého ustavení, je vinařská výstava
vinaře, ale i důkaz toho, že i v okrajové vinařské oblasti
s mezinárodní účastí "Vracov 2012", které jsme
lze vypěstovat kvalitní hrozny a z nich vyrobit dobré
se za naši místní organizaci také zúčastnili.
vínko. Při letošním Josefském koštu měli návštěvníci
Výstava se konala ve dnech 19. a 20. května
možnost toto úspěšné víno ochutnat.
a shromáždilo se celkem 1582 vzorků vín nejen
z Moravy a Čech, ale i ze Slovenska, Maďarska, Panu Valehrachovi patří dík nejen za úspěšnou
reprezentaci sivického vinařství, ale i za jeho včelařRakouska, Polska a Chorvatska.
skou činnost. Srdečně blahopřejeme.
Proto je velkým úspěchem, že víno Neuburské ročSivičtí vinaři   
níku 2011 pozdní sběr sivického vinaře Stanislava

Modernizace filtrů
v cementárně Mokrá

Nové filtry jsou zakoupeny od italské společnosti
Boldrocchi, která působí na trhu s čistící technikou již
od r. 1909. Tyto filtry se úspěšně řadí do skupiny BAT
Další krok ke zlepšení životního prostředí v okolí (best available technic), tedy nejlepších dostupných
technik. Investiční hodnota obou filtrů přesahuje částku
cementárny
100 miliónů korun.
Od letošního dubna má cementárna v Mokré zmodernizován druhý z obou hlavních filtrů na provozu rotačních Instalací filtrů se podařilo naplnit hlavní cíl - významně
pecí, což významně napomůže k další minimalizaci snížit emise pevných látek do ovzduší, jejíž hodnota
emisí prachových částic a tím k poklesu prašnosti, se snížila o cca 97 % a pohybuje se na samé hranici
zvýšení spolehlivosti provozu filtrů a přispěje k dalšímu měřitelnosti.
zlepšování životního prostředí v okolí cementárny.
mg/m3
celkový úlet
Modernizace odprašování pecních provozů byla zaháv kg/hodinu
jena v listopadu 2010 na pecní lince č. 2 a tento filtr byl
30
uveden do provozu v březnu 2011. Ve stejném období Emisní limit
byly zahájeny přípravné práce na identickém projektu stanovený zákonem
na pecní lince č. 1 a v dubnu 2012 byl tento filtr uveden Emisní hodnota
15 -25
2,7 - 4,5
do provozu.
původních elektrofiltrů
Předmětem obou projektů byla přeměna původEmisní hodnota
0,5 -1
0,09 - 0,18
ních elektrofiltrů z r. 1986 na hadicové filtry, kdy
nových
hadicových
se po demontáži vnitřního vybavení filtru (elektrod)
zabudovala nová vestavba s 2500 ks filtračních hadic. filtrů
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Základní umělecká škola

Je tady konec školního roku. Ohlédněme se
společně za několik posledními týdny v Základní
umělecké škole Pozořice.

23. května 2012 se konal Absolventský koncert hudebního oboru a někteří absolventi vystoupili na Večírku
s absolventy 4. června 2012. Letos se ukázalo, že
jsme škola, která má hlavní zaměření na hru na zobcovou flétnu, protože absolventů na tento oblíbený
hudební nástroj bylo celkem devět. Takovým milým
zpestřením koncertů byly dvě klavíristky, houslista
a kytarista (Martin Koukal). Vystoupení byla různorodá
a zajímavá a všichni posluchači byli absolventskými
výkony nadšeni.

Velký úspěch naší školy byl postup zpěvačky Kristýny
Šubrtové, žákyně paní učitelky Romany Pávkové,
do národního kola pěvecké soutěže základních uměleckých škol, které se konalo 27. dubna 2012 v Turnově.
Kristýna získala svým zpěvem krásné 3. místo a nám
Další událostí byly dva společné koncerty se ZUŠ
tím udělala velikou radost. Blahopřejeme!
16. května 2012 byly na Vernisáži představeny absol- Ivanka při Dunaji. Ten první jsme připravili v Obecním
ventky výtvarného oboru i jejich zajímavé absolvent- domě v Sivicích a druhý se konal na Slovensku. Toto
ské práce, které jsou stále vystaveny v prostorách setkání se uskutečnilo již potřetí. Letos poprvé to
nebyly jen společné koncerty, ale i společná vystouzákladní školy. Současně byly předány diplomy i drobpení. Uprostřed programu si zahrála naše flétnistka
né dárky všem mladým výtvarníkům, jejichž práce byly
Anna Kalužová se slovenským kytaristou Peterem
poslány do různých soutěží v celé naší republice.
Špačkem a sestry Kateřina a Petra Řičánkovy tančily
za hudebního doprovodu devítičlenného kytarového
souboru z Ivanky při Dunaji. Setkání se slovenskými
přáteli byla milá a příjemná a už těšíme se na další.

Posledním velkým vystoupením tohoto školního roku
byl 20. června koncert tanečního oddělení, který měl
název Pohyb – znamení života aneb Kapky, déšť,
louže, … voda !! V Dělnickém domě v Pozořicích zatančila víc než stovka děvčat celkem sedmnáct tanečních
choreografií. Samozřejmě jsme viděli i absolventská představení. Osm děvčat (Michaela Kousalová,
Martina Lvová, Kateřina Ondrášková, Lucie Pölzerová,
Kateřina Řičánková, Markéta Viktorínová, Anežka
Zubíčková, Gabriela Žemlová a Jana Skládaná) tak
ukončilo 1. stupeň a jedna 2. stupeň tanečního vzdělávání na naší škole. Všem blahopřejeme!
Božena Škrobová

Noc kostelů

I letos se téměř tři sta let starý pozořický kostel
otevřel 1. června veřejnosti při příležitosti Noci
kostelů a stal se tak jedním z 1 200 církevních
staveb, kam se mohli přijít podívat místní i cizí
návštěvníci.

Jsem ráda, že přišlo hodně lidí a že se jim v kostele
líbilo.
Všechno připravovala malá skupina lidí, která tomu
věnovala hodně času. Už sama příprava byla pro
všechny velmi zajímavá a poučná. Při listování v kronice jsme se dočetli mnoho zajímavého, při důkladné
prohlídce obrazů jsme objevili drobnosti, kterých si
jindy nikdo nevšimne a staré ornáty a pluviály jsou
opravdu umělecká díla. Pro muzikanty a zpěváky to
byla příležitost nacvičit a předvést něco nového, s čím
se běžně nesetkáte a věřte, že příprava programu
pro děti zabrala hodně času. Však měl také velký
úspěch.

Program byl stejně jako v minulých letech bohatý a pestrý – od slavnostních fanfár, koncertu
PoŠuKovské scholy, vystoupení žáků základní školy
i základní umělecké školy, přes zajímavé čtení o zvonech a scénky z doby, kdy se pořizovaly u nás nové
zvony, až po komentovanou prohlídku všech obrazů
v kostele a výstavu mešního oblečení z minulého
Společně jsme prožili krásný večer a myslím si, že ani
století. Samozřejmostí byla prohlídka třeba věží nebo
déšť, který se už stal nedílnou součástí Noci kostelů,
krypty. A protože byl zrovna Den dětí, byl pro ně přinaše pěkné zážitky nijak neovlivnil.
praven zajímavý program.

Božena Škrobová
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Čteme, povídáme si, vyrábíme

Pod tímto heslem se každý týden po celou zimu
scházelo několik dětí z mateřské školy v Obecní
knihovně.
A opravdu jsme si přečetli pohádku, povídali si, třeba
o Velikonocích, malovali a vyráběli různé věci. Někdy
nám to šlo lépe, někdy nám pomohly i maminky. Za to
jim patří naše poděkování. Hlavní ale je, že se nám
to všechno líbilo a že se již těšíme na další schůzky,
které začnou opět v říjnu.
			

Zdena Mudrochová

Jarní badmintonový turnaj dětí

Pro děti ze sivického kroužku badmintonu byl
uspořádán již několikátý turnaj v badmintonu
čtyřheř.
Začínající i zkušenější hráči tak mohli své rodiny z řad
diváků přesvědčit, jak se zlepšují. Fandit přišli rodiče
i sourozenci. Z 16 mladých badmintonistů bylo nakonec nejúspěšnější a odneslo si zlaté medaile družstvo složené ze sourozenců Noemi, Ester a Filipa.
Gratulujeme!
			

Sivické pivní slavnosti

Slunečné počasí sobotního odpoledne, sedmnáct
druhů piv, několik druhů domácí pálenky, grilované
maso, ryby a klobásy přispěly ke spokojenosti značného počtu návštěvníků druhého ročníku
sivických pivních slavností.
Zatímco dospělí srovnávali a hodnotili, děti se mohly
vydovádět na trampolíně, skákacím hradu, učily se
zvládat chůzí na chůdách, soutěžily… Za odměnu
mlsaly zmrzlinu, cukrovou vatu, popcorn a v rukou
třímaly nafukovací balónky s loňským datem pivních
slavností – to víte, krize je krize. Dlužno dodat, že toto
bylo jejím jediným projevem.
Skupina Kompromis hrála známé melodie. Kdekdo
podupával do rytmu, vkročit na taneční parket se však
až do pozdních odpoledních hodin neodvážil nikdo.
Teprve vpodvečer nastal zlom a situace právě opačná,
a dá se říci, že pro Sivice typická: když se blíží závěr,
nikomu se nechce z tanečního parketu!
Pro úplnost je třeba dodat, že prvenství v pití tupláku na čas obhájil loňský vítěz Jaromír Ondráček.
Dokonce svůj rekord ještě o nějakou sekundu zlepšil.
Neuvěřitelné.
Pořadatelé zvládli celou tuto náročnou akci na jedničku
s hvězdičkou dvakrát podtrženou. Poděkování patří
také vám všem, kdo jste se zúčastnili a vytvořili příjemnou atmosféru, bez vás by se veškeré úsilí minulo
účinkem. Těšíme se zase za rok na viděnou!
Marie Kousalová

Míla Vrtělová

Pasování na čtenáře

Školní rok se nachýlil ke konci a všichni se těší
na poslední zvonění. Naši prvňáčci obzvlášť,
vždyť to budou jejich první opravdové prázdniny.
Za celý rok se toho hodně naučili. Počítat, psát a také
číst. A že jim to opravdu jde, nás přišli přesvědčit
6. června do knihovny. Tam na ně čekalo povídání
o knihách, trpaslících, knižním království a o králi
Knihomolovi III., který je přišel osobně navštívit.
Každý z dětí si přinesl svou oblíbenou knihu, z které
také kousek přečetl. Pak již nadešla slavnostní chvíle a děti byly pasovány králem na Malého čtenáře.
Na památku si odnesly nejen krásný zážitek, ale také
knihu Dášenka, stužku a diplom. Na závěr děti i jejich
rodiče, prarodiče, sourozenci, kteří je přišli podpořit,
byli pozváni k malému občerstvení. Všichni odcházeli
spokojeni a rodiče navíc hrdí na to, jak jsou jejich děti
šikovné. Nám již nezbývá než dětem popřát, aby jim
láska ke čtení a knihám vydržela po celý život.
			

Zdena Mudrochová

-9-

Školní vystoupení
jako hudební show

filmových hitů Titanic či Piráti z Karibiku. V promyšlené
choreografii, která využívala nadsázky i parodie, se
obdivuhodně uplatnili žáci od prvňáčků až po páťáky.
Každý se mohl na chvíli stát hvězdou a sklidit potlesk
Ve čtvrtek 31. května patřil Kulturní dům v Sivicích na otevřené scéně.
školnímu vystoupení. Tradiční představení ško- Finální písní Céčka, kterou si při děkovačce zazpívali
láků a jejich pedagogů bylo tentokrát pojato jako všichni účinkující, však vystoupení zdaleka neskonhudební show, během níž se na jevišti střídaly čilo. Překvapením večera bylo divadelní představení
hudební skupiny se slavnými zpěváky.
bývalých žáků školy, které vzniklo za režijní pomoci
V úvodu se zaplněnému sálu představili předškoláci pana ředitele, jenž při návratu svých „dobrých holubů“
s krátkými čísly, při nichž jeviště zaplnily pohádkové zamáčkl nejednu slzu. Ostřílení absolventi si připravili
postavy princů, princezen a zvířátek. Poté vtrhla svéráznou adaptaci slavné filmové pohádky S čerty
na jeviště skupina Šum svistu s Danem Nekonečným nejsou žerty. Ve vybraných scénkách se objevily nejen
(ředitel školy dr. Pavel Vrtěl) a taneční složkou (dámská známé postavy, jako byla chamtivá macecha nebo
část pedagogického sboru), která odstartovala velkole- vypočítavý správce, ale i figury zcela nečekané: napřípý hudební maraton. Za vydatné pomoci profesionální- klad vypravěč s řečnickým pultem. Proslulé filmové
ho svícení i zvuku a precizně vypracovaných kostýmů hlášky navíc sivická mládež okořenila vlastními nápady
a rekvizit se na jevišti objevily skutečné hvězdy hudeb- a aktualizacemi. Zkrátka: publikum se celý večer dobře
ního nebe. Zahrály skupiny ABBA a Beatles, zazpívali bavilo a školní vystoupení se znovu vydařilo.
Karel Gott, Lucie Bílá či Michal David, nechyběl ani
David Kroča
Jožin z bažin a dokonce jsme přivítali i protagonisty

Škola v přírodě v Beskydech

Škola v přírodě byla úžasná, ale cesta tam byla divná.
Dvěma kamarádkám se udělalo nevolno a náhoda
byla, že se obě jmenovaly Verče.
Viktorka
Mně se líbilo, jak jsme chodili na výlety na Poustevny
a na Radhošť, kde se točilo pivo Radegast.

Verča

Byli jsme na škole v přírodě. Já jsem se tam vyřádil
a mám se dobře. Já Standa vás zdravím!

Standa

Byli jsme na stezce odvahy a potkali jsme tam chlapa
v popelnici.
Vašík

Na stezce odvahy mě nejvíc polekal týpek, co vylezl
z popelnice. Koupali jsme se. Nepršelo, byly vedra!
32-34 stupňů. Zdraví vás Vojta.

Vojta

Můj nejlepší zážitek byl výlet. Šli jsme rovně a tam
jsme si udělali přestávku.

Nicole

Zážitek z chatky č. 8
Každý večer, když jsme šli spát, tak tam prosvítaly
zdi. Třetí den nás zamčel dům, klika vypadla, dveře
nešly zamčít a naopak.
Jáchym
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Vydat se za hledáním

Nevnímáme zde přece jen něco z pravdy biblických
slov, která člověka označují na tomto světě jen jako
poutníka, a tím vyjadřují, že v tomto světě nikdy
nemůže nalézt trvalý domov? Nepoznáváme zde něco
z onoho neklidu srdce, které nenajde pokoj, dokud
se nedotkne Boha, jak o tom hovoří svatý Augustin?
Kočovníkovi dneška snad auto připadá jako výraz
jeho svobody a nezávislosti. Ale dává člověku opravdu
jeho samostatnost a svobodu, nebo jej znovu a znovu
vtlačuje do zácpy, kterou tvoří ti, kteří už krouží
v prázdnotě?

Zvláštním jevem naší moderní civilizace je návrat
kočovného prvku do našeho způsobu života každý víkend míří dlouhé plechové kolony z měst
a v neděli večer zase táhnou zpátky po zoufale
ucpaných silnicích. Když začnou prázdniny, promění se tyto pohybující se proudy v opravdové stěhování národů, zdá se, jako by na cestách byli snad
všichni. Silnice se tak staly nejčastějším místem
pobytu lidí v takzvaných velmi rozvinutých zemích
a investice, které se do nich vkládají, jsou výrazem
Tak by se naše prázdninové zvyklosti mohly stát podduševního rozpoložení neklidného pocestného,
nětem, abychom zase jednou o sobě samých pořádně
který nenachází stání.
popřemýšleli a odvážili se hledat více a hlouběji, než
Nabízí se otázka: Co je důvodem takového jednání? tomu obvykle bývá. Není teprve toto skutečná cesta,
Zjevně se lidé ve svých bytech necítí opravdu doma, která člověka odpoutává, není právě toto ono opravdomnozí opouštějí svůj příbytek ihned a tak často, jak to vé vykročení z těsnosti všedního dne? Vydat se hledat
jen lze. Spíše je pro ně vyjádřením vězení všedního to, co je věčné, hledat Boží tvář, a tím překračovat
dne než symbolem ukrytí a bezpečí, v němž by člověk všechny hranice pozemského. A není tomu třeba tak,
chtěl zůstat. Proto lze asi říct: V tomto útěku na kolech že teprve tehdy k nám přichází skutečná svoboda
se skrývá protest vůči tlakům světa práce a touha a pocit domova?
(podle úvahy Jos. Ratzingera)
po svobodě, dálce, touha po něčem zcela jiném, v čem
by teprve člověk mohl být tvořivý a mohl svobodně
objevovat sebe sama.
V tomto pravidelném stěhování národů industriální
společnosti vychází najevo něco hlubokého o člověku
a jeho podstatě. Člověk se ve svém majetku nemůže
nikdy zabydlet úplně. Je hnán neklidem, který si žádá
více a něco vyššího. Hledá svobodu, která sahá
za hranice občanských svobod a jejich naplňování.

Milí přátelé,
přeji Vám krásné léto, krásnou dovolenou
a mnohá obohacující setkání.
			

P. Jan Nekuda, farář
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Zvěř našich lesů a polí

Jezevec

Vydra říční

Jako jedna z lasicovitých šelem žije ve vodě. Tělo
je dlouhé 80 cm, svalnatý ocas měří 55 cm, váží až
12 kg. Končetiny jsou relativně krátké, ale silné. Hlava
je zploštělá a uši se ukrývají v srsti. Tělo vydry je
proudnicového tvaru, výborně přizpůsobeno k životu
ve vodním prostředí. Navíc má mezi prsty obou párů
končetin plovací blány. Nosní a ušní otvory může pod
vodou uzavřít zvláštním záhybem kůže. Srst je hustá,
Vyskytuje se téměř po celé Evropě a ve větší části hnědá, pouze spodek těla a krk jsou světle šedivé.
Asie. Vyhledává skalnaté oblasti s množstvím přírod- Na čenichu jí vyrůstají dlouhé hmatové vousy.
Je rozšířena v Evropě a značné části Asie. V mnoha
ních úkrytů, zejména v listnatých lesích.
Jezevci se mohou pářit od jara do podzimu. Podle doby místech byla vydra vyhubena nebo je na pokraji přežití,
páření však mají různě dlouhou latentní (utajenou) u nás se vyskytuje především v jihočeských rybničních
březivost, všechna mláďata se rodí koncem zimy až pánvích, v Pošumaví, na Českomoravské vrchovině
začátkem jara. Zimují většinou s matkou a osamostat- a v Beskydech. Živí se hlavně rybami, loví také drobné
ňují se až na jaře příštího roku. Pohlavně dospívají savce, ptáky, obojživelníky, raky, plže a hmyz. Denně
spotřebuje 0,5 - 0,7 kg potravy.
ve stáří 1,5 roku a mohou se dožít až 15 let.

Jezevec je naše největší lasicovitá šelma. Dosahuje
délky až 70 cm a ocas (štětka) měří 20 cm. Pod ocasem má zvláštní váček - tzv. „sádelník“, do něhož ústí
pachové žlázy. Váží 5 - 20 kg. Zavalité tělo je posazeno
na krátkých nohách se širokými chodidly a ohebnými
prsty. Srst je šedohnědá s černým pruhem přes hřbet.
Bílá hlava s dvěma tmavými pruhy vytváří charakteristickou masku.

Jezevec se na zimu ukládá k nepravidelnému zimnímu
spánku jako jediná z našich lasicovitých šelem. Je
typickým nočním živočichem. Orientuje se především
sluchem a čichem, zrak má špatný. Jezevci jsou společenští živočichové, vyhrabávají si rozsáhlé systémy
nor, které se nazývají hrady. Jezevčí nora mívá několik
východů, tzv. „vsuků“ a na jejím konci je prostorný
„kotel“ vystlaný trávou a listím.
Jezevec je všežravec a jeho potrava se skládá většinou z ponrav, žížal, hmyzu, měkkýšů, drobných savců,
vajec a mláďat na zemi hnízdících ptáků, mláďat zajíců
a bažantů, z rostlinné potravy požírá hlíznaté kořínky
a různé plody. Patří mezi chráněné ohrožené druhy,
pro myslivost je však velmi škodlivý.

K říji dochází od února do července, mláďata se rodí
v dubnu až červnu. Vlastní vývoj zárodku trvá 61 - 63
dnů, celková doba březosti se tak může prodloužit
až na 12 měsíců. Vydra rodí 2 - 4 mláďata, která se
ve společnosti matky zdržují 8 - 9 měsíců. Pohlavně
dospívají ve dvou letech a mohou se dožít 10 - 15 let.

Mimo kaňkování (říje) a starosti o mláďata žije vydra
samotářsky. Jako hlavní úkryt si vyhrabává noru, která
má vsuk z vody i ze země. Loví především v noci,
v zimě i přes den. Pod vodou vydrží asi 5 minut a při
útoku na ryby může dosáhnout rychlosti až 15 km/hod.
Celková populace vyder u nás nepřesahuje 700 - 800
kusů. Od roku 2002 patří vydra říční mezi silně ohrožené druhy.
Zdeněk Divácký, Myslivecké sdružení Sivice – Pozořice

- 12 -

Sivice Cup 2012

Historie SK Sivice 1994 - 2012

8. ročník turnaje v malé kopané pod názvem
Sivice Cup 2012 letos připadl na druhou červnovou sobotu. Po předchozích horkých letních
ročnících se k nám letos počasí otočilo zády,
a zejména dopoledne se hrálo převážně v dešti.

Na podzim v roce 1994 zakoupila ZŠ Pozořice
první florbalové hokejky. Florbal si brzy získal
mnoho nadšených příznivců, mezi nimiž byli i Petr
Titz a Petr Smutný. V té době proběhl v Brně první
turnaj středních škol ve florbalu, kterého se jako
reprezentant SPŠ chemické účastnil Karel Smutný.
A právě z popudu těchto hochů zakoupil tehdejší
Orel Pozořice - Sivice za výrazného přispění Petra
Filipa v Praze asi 15 hokejek. Naše začátky s florbalem byly velmi živelné a na pravidla jsme příliš
nehleděli.
Zanedlouho nás ovšem chodilo asi 20 a nezbývalo než
nastudovat pravidla, abychom se při hře nepozabíjeli.
Úroveň hry se zvyšovala úměrně se znalostí pravidel
a konfrontací s florbalem v Mokré a Tvarožné. V roce
1998 jsme začali objíždět turnaje neregistrovaných hráčů
a k našemu překvapení sbírali úspěchy, kde se dalo. Sezóna 07/08 se ovšem od počátku nesla na postuV roce 2000 jsme se stali mistry Orla, když ve finále pových ambicích, které se nakonec podařilo potvrdit,
zdolal náš celek hráče Blanska, působící v soutěžích a tak se nám ještě jednou a zatím naposledy podařilo
florbalové unie. Celek Blanska nás ještě v témže roce nahlédnout do 3. ligy.

pozval na turnaj ligových mužstev. Na tomto turnaji jsme Tentokráte z toho bylo 7. místo, tedy další výborné
šokovali soupeře i sebe a odvezli si 2. místo. To byl jasný umístění v konečné tabulce nejvyšší soutěže, na které
signál přihlásit se do soutěží České florbalové unie. klub SK Sivice dosáhnul.

Podařilo se tak v sezóně 2001/02 za podpory jednoty Orla Pozořice. Byli jsme zařazeni do I. divize
2. Jihomoravské ligy mužů. Po počátečním rozkoukávání se mezi ostřílenými celky s mnohem lepším
materiálním vybavením začalo naše družstvo plnit roli
černého koně. A tak na konci sezóny rozhodl bohužel
prohraný zápas s Bystřící nad Pernštejnem v poměru
0:2 o postupu právě tohoto soupeře do vyšší soutěže
na úkor našeho celku.
Před sezónou 2002/03 se po pokračujícím rozmachu
florbalu v ČR opět rozšířily úrovně soutěží ČFBU. Jen
v Jihomoravském kraji se přihlásilo 10 nových družstev.
Náš celek zůstal díky výbornému výsledku v předešlé
sezóně v zúženém Jihomoravském přeboru.
Od počátků florbalu v Sivicích a blízkém okolí již uběhlo mnoho času. Ani se nechce věřit, že letošní sezóna
byla již jedenáctá v pořadí. Za tu dobu se A-tým stabilizoval, prošel obdobím velkého herního vzestupu pod
vedením bývalého golmana týmu Ivo Zdráhala, který
se ujal v letech 03/04 až 07/08 trenérské taktovky.
Hned ve druhé sezóně pod jeho vedením se nám
konečně (poprvé v historii klubu) povedlo postoupit
do 3. ligy. Jako nováček soutěže dokázalo obsadit
naše mužstvo v silné konkurenci výborné 6. místo, což
je zároveň nejvyšší umístění klubu v historii.
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O rok později se tým bohužel znovu poroučel o ligu níže.
Od sezóny 10/11 hrajeme ve vyšších patrech
Jihomoravské ligy. Sezónu 10/11 zakončilo mužstvo
Sivic na slušném 5. místě tabulky.
V letošním ročníku se podařilo umístění ještě o stupeň
vylepšit - na 4. místo, když o bronzovou pozici jsme
přišli až v posledním utkání sezóny.
Momentální rozpoložení a kvalita týmu neodpovídá
možnostem důstojné účasti ve 3. lize, a tak se o postup
ani neusiluje. Neznamená to ovšem, že by nebyla
snaha se pravidelně umisťovat na čelních pozicích JM
ligy. Florbal nás i po letech stále baví a pocit ze vstřelené branky či vítězství se jen tak neomrzí…takže věřím,
že ještě nějakou úspěšnou sezónu přidáme☺
Od příští sezóny 12/13 končí své účinkování v amatérské lize B-tým SK Sivice. Tuhle soutěž hrál náš tým
jako doplňkovou, byla zaměřena na mladé dorůstající
hráče a hráče bez ambicí na působení v A-týmu.
Bohužel finanční náročnost soutěže neodpovídá počtu
hráčů se zájmem reprezentovat klub na amatérské
úrovni. Vydáme se tedy cestou rozšíření prvního týmu.
Hráči „B“ mužstva dostanou možnost prokázat své
kvality a zvýšit konkurenci v A-týmu.

Pro příští sezónu budou tedy dva hlavní cíle. Péče
o mladé začínající florbalisty formou kroužku a důstojDalší rok bohužel přišla reorganizace soutěží, která
ná reprezentace mužského týmu v Jihomoravské lize.
měla společně s katastrofálním vstupem do nového ročníku za důsledek pád zpět do Jihomoravského přeboru.
			
Petr Smutný

Již tradičních šest týmů se utkalo systémem každý
s každým, a o pořadí rozhodla konečná tabulka.
Po sedmileté nadvládě týmů Grušáků a WilliJemSe
se letos poprvé z vítězství radoval celek Pumpa
Pozořice. Nejlepším střelcem turnaje se sedmi vstřeči fanoušků dobře bavila při sklenici piva, výborné
lenými brankami se stal Patrik Zezula z vítězného
uzené cigáře a různých podobných kratochvílích ☺
týmu Pozořic.
Nemalé poděkování patří kvalitnímu „cateringu“
Turnaj se myslím, až na tu „trošku“ vody, opět vyda- o který se postaral Hujec, Zuzka a Márv :-)
řil. Ještě dlouho do noci se početná část účastníků
Petr Smutný

Florbal - konečná tabulka

Jihomoravská liga mužů 2011- 2012				

			

Záp.

1. FbC Hornets ZŠ Horní
2. FBŠ Hattrick Brno B
3. FBC Sokol Dynamo Bučovice B
4. SK Florbal Sivice
5. FK Orel Telnice
6. Gullivers Sokol Brno I B
7.FBO Boskovice
8.Tišnov Paladins
9.TJ Sokol Lanžhot
10. TJ Sokol Brno Židenice B
11. FBK Panthers Ratíškovice
12. SFK Slovácko-Sokol Hodonín
13. Florec Brno

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Fotbal Svobodní x Ženatí

				

Výh.

Rem.

Proh.

Skóre

17
16
15
15
14
10
11
10
9
8
7
5
2

2
3
2
0
2
7
2
1
4
5
2
1
3

5
5
7
9
8
7
11
13
11
11
15
18
19

166 : 109
125 : 75
172 : 139
119 : 114
153 : 112
111 : 95
115 : 100
109 : 116
110 : 110
120 : 124
76 : 111
80 : 143
61 : 169

Body

53
postup
51			
47			
45			
44			
37			
35			
31			
31			
29			
23			
16
sestup
9
sestup

svobodných po krásných přihrávkách dvakrát trefil
nejzkušenější hráč Petr Smutný. Po závěrečném
Za krásného květnového počasí se pod širým hvizdu stále na informační tabuli svítil výsledek
nebem odehrálo opět sivické ,,El Clásico“.
2:0 ve prospěch svobodných, ovšem z přátelského
Toto již tak známé klání se neobešlo bez napínavých měření sil v penaltovém rozstřelu vzešli lépe hráči
zážitků. Akce střídala akci, balón létal ze strany ženatého týmu.
na stranu, gólmani sypali z rukávů neuvěřitelné Na příští rok se chystá několik zajímavých přestupů,
zákroky a fanoušci podporováni vydatným občer- takže určitě se bude na co dívat…
stvením se mohli ukřičet. Neuvěřitelně vyrovnané
utkání vyvrcholilo druhým poločasem, kdy se za tým 						 Petr Blahák
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Společenská kronika
Ve 3. čtvrtletí roku 2012 oslaví životní
jubileum:

Kalendář kulturních a sportovních akcí
26. srpna
		

21. srpna – 2. září
		

7. září
		

Tradiční hody

Marie Kukletová

88 let

Marie Lazarová

87 let

Jan Severa

85 let

Jiřina Doleželová
Oldřich Lazar

80 let

Jan Neveselý

75 let

Jarmila Maxiánová

70 let

Květoslava Doleželová
Jarmila Ondráčková
Olga Hrubá
Josef Nechvátal

65 let

Doubravka Matalová
Anna Dresslerová
Oldřich Drápal

Náves u obecního domu, pořádají stárci, hraje Sivická kapela

Zájezd do Mattarella

Pořádá Obec Sivice

Kácení máje

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Obecní dům Sivice, pořádají stárci, hraje Sivická kapela

Hřiště na plážový volejbal

Přijďte si zasportovat. Hřiště na plážový volejbal
v sivickém sportovním areálu je v letošní sezóně
volně přístupné. K dispozici je přímo na hřišti tekoucí
voda.

Knihovna přes prázdniny

Obecní Knihovna oznamuje svým čtenářům, že
v době prázdnin bude půjčovní doba jedenkrát
za 14 dnů, vždy ve středu v obvyklou dobu od 17
do 19 hodin.
Knihovna bude otevřena v tyto termíny:
4. 7., 18. 7. , 1. 8. , 15. 8. , 29. 8., 12. 9.,
poté opět každou středu.
Po domluvě (SMS na telefonní číslo 728 768 931)
lze si přijít do knihovny půjčit knihy i mimo uvedené
termíny. Pěkné prázdniny plné slunečních dnů přeje
knihovnice.

PC univerzita třetího věku

Kurz základu práce na počítači pro seniory (pro
úplné začátečníky) bude zahájen začátkem září.
Na výuce se budou podílet žáci naší školy.
Přihlášky a podrobnější informace obdržíte poslední
srpnový týden na ředitelství školy, tel. 544 226 555,
nebo 776 302 402.

Mattarello

91 let

Informativní schůzka přihlášených účastníků zájezdu do Mattarella se uskuteční ve středu 1. srpna
2012 v 19:00 hodin v přísálí obecního domu.

Vítání občánků 4. května 2012

Vítáme do života
v 2. čtvrtletí roku 2012

14. 10. 2011

Denisa Buchtová, Sivice 336

16. 11. 2011

Karolína Svobodová, Sivice 62

Karolína Opatřilová

1. 5. 2012, Sivice 240

19. 12. 2011

Patrik Koukal, Sivice 30

Veronika Nováková

26. 5. 2012, Sivice 271

22. 2. 2012

Adam Valíček, Sivice 65

Ema Palčíková

13. 6. 2012, Sivice 290

6. 3. 2012

Tobiáš Kulhánek, Sivice 330

22. 3. 2012

Jonáš Daněk, Sivice 283

Evidence obyvatel
Statistika za 2. čtvrtletí 2012
Narozené děti:
Přihlášení:
Úmrtí:
Odhlášení:

Počet obyvatel:

3
3
4
2

994

Citát

Tak jako rostlina je živena úměrným množstvím vody
a příliš velké množství ji zahubí, stejně člověk je živen
přiměřenou prací, ale přehnanou prací se zalkne.
Proto si musíme dopřát zotavení od práce a pomyslit
na to, že celý náš život je rozdělen mezi zotavení
a práci; proto existuje bdění a spánek, válka a mír,
nečas a sluneční jas, sváteční a pracovní dny; krátce,
odpočinek je kořením práce.
			

Plútarchos

