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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem

20.6.2011

Období letních prázdnin bývá nazýváno „okurkovou
sezónou“. Čímž pochopitelně není myšlena úroda
této plodiny, ale doba, kdy jsou děti zproštěny školních povinností a dospělí nabírají síly pro plnění
pracovních úkolů v zaměstnání.
K dovolenkové pohodě chceme přispět také my tímto
vydáním zpravodaje. Dočtete se v něm, jak naše děti
prožívaly kovbojský den a zda se jim líbilo ve škole
v přírodě. Jak dopadly první Sivické pivní slavnosti
a jakých výsledků dosáhli amatérští sportovci v různých soutěžích. Také se dovíte, že právě teď se
pracuje na rekonstrukci dětského hřiště ve sportovním areálu, představíme vizi nového hřiště u školy
na Perku a záměry pro nadcházející období.
Jedním z nich je dokončení interiéru kaple na návsi.
Po uvážlivém zhodnocení všech čtyř návrhů, které
byly vystaveny v kapli při loňských hodech, jsme přijali myšlenku akademických malířů Petra Štěpána
a Pavla Šlegla. Velkým přínosem je aktivní zapojení
mladé generace do přípravy projektu. Poděkování
patří zejména Petře Buchtové a Hance Svobodové.
Výsledkem společné snahy by mělo být nadčasové
pojetí s odkazem i pro další generace.
Zásadním krokem, bez něhož bychom nemohli plánovat další rozvoj, bylo vybudování splaškové kanalizace. Některé záměry se podařilo uskutečnit bezprostředně po jejím dokončení, další je možné připravit
a zařadit do výhledu pro příští roky.
Je dobré, že se v naší obci daří udržet soulad mezi
výstavbou rodinných domů a úrovní občanské vybavenosti. Svépomocné budování inženýrských sítí je
ve srovnání s developerskými projekty náročnější
a zdlouhavější a počet obyvatel roste pomaleji, i přesto jsme k 1. lednu letošního roku překročili magickou
hranici tisíce obyvatel.
To vše je dokladem skutečnosti, že naše obec žije.
Představa, že bychom se letos mohli opět zapojit
do soutěže Vesnice roku, byla sice lákavá, nicméně
jsme jí odolali. Jednak proto, že tento titul v roce 2004
jsme již získali a také proto, že stále je co zlepšovat.
O to se s vaší pomocí budeme snažit i nadále.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné léto a příjemně strávenou dovolenou.
		
Marie Kousalová

Zpráva o činnosti obsahovala informaci o konání
Valné hromady Svazku Šlapanicko a shromáždění starostů Mikroregionu Rokytnice. Dále se týkala zahájení
stavebních akcí (dětské hřiště ve sportovním areálu
a na Perku), zamýšleného projektu rekonstrukce hřbitova připravovaného městysem Pozořice, záměrů obce
v dalším období a plnění úkolů z minulého zasedání.
Závěrečný účet obce Sivice za rok 2010 byl zpracován a zveřejněn v souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Součástí závěrečného
účtu je plnění příjmů a výdajů, hospodaření s fondy,
inventarizace majetku, pohledávek a závazků a hospodaření příspěvkové organizace obce (ZŠ a MŠ Sivice).
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 auditorem, který
neshledal žádné závady a nedostatky. Zastupitelstvo
schválilo hospodaření obce v roce 2010 bez výhrad.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sivice za rok 2010
a příděl do fondů: Kontrola hospodaření školy byla
provedena kontrolním výborem v dubnu letošního roku.
Hospodářským výsledkem příspěvkové organizace
za rok 2010 je zisk ve výši 27 575 Kč, který bude převeden do rezervního fondu. Současně bylo navrženo, aby
z rezervního fondu byly čerpány prostředky na úhradu
nové podlahy v mateřské škole.
Souhlasné prohlášení k duplicitnímu vlastnictví
pozemku: Obec Sivice dle pozemkové knihy vlastnila pozemek parc. č. 2828 (PK), nacházející se nyní
v areálu závodu cementárny. Dle evidence nemovitostí
(EN) byl tentýž pozemek zapsán na listu vlastnictví a.s.
Českomoravský cement. Zástupci společnosti požádali
obec o vyřešení duplicitního vlastnictví podpisem souhlasného prohlášení. Vzhledem k názoru vzneseného
na jednání zastupitelstva, že schválením prohlášení
by mohlo dojít k rozporu se zákonem o obcích, bylo
navrženo tento bod odložit.
Záměr spolupráce při výstavbě chodníku v ulici
Pod Kostelem: V souvislosti s obousměrným provozem v pozořické ulici Pod Kostelem je v zájmu Pozořic
i Sivic zajistit bezpečný pohyb chodců v tomto úseku.
Proto se obec Sivice bude podílet 50 % na investičních
nákladech chodníku, jehož investorem bude městys
Pozořice.
Aktualizace pasportu dopravního značení: Změna
dopravního značení se měla týkat ulice Loučky (zákaz
vjezdu nákladních vozidel) a zobousměrnění ulice Pod
Kostelem po odbočení do ulice Staré hory v Sivicích.
V ulici Loučky bylo nutné od osazení zákazových značek upustit, neboť tato ulice je v současné době jediným regulérním příjezdem k podnikatelským objektům.
V ulici Pod Kostelem bylo dosaženo shody s městysem
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Pozořice o podmínkách zobousměrnění předmětného
úseku komunikace. Změna dopravního značení bude
provedena už v letošním roce v návaznosti na stanovení dopravního značení odborem dopravy Městského
úřadu Šlapanice.
Rekonstrukce dětského hřiště ve sportovním
areálu: Zastupitelstvo obce schválilo znění smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
(dotace činí 142 tis. Kč) a výběr dodavatele – Hřiště
Brno, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo.
Sivice – Perk – dětské hřiště a sadové úpravy:
Z předložených nabídek na dodávku dětských prvků
byla vybrána nabídka firmy Hřiště Brno. Smlouva
na provedení terénních úprav a výstavbu opěrné
kamenné zdi bude uzavřena s firmou Josef Sperát,
Sivice 229. Na tuto akci obec obdržela dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tis. Kč.
Kupní smlouva na dodávku komunální techniky:
Na základě výběru nejvhodnější nabídky bylo schváleno uzavření kupní smlouvy s firmou P+L na traktor
KIOTI CK 22 HST s příslušenstvím – zametacím strojem a mulčovačem.

ny ustanovené na zasedání zastupitelstva 11.4.2011
bude zadáno zpracování projektové dokumentace
komunikace v celém rozsahu, v členění po úsecích
dle předpokládané realizace. Současně bude řešeno
napojení na ulici Loučky a prostor před obytnými
domy, který bude upřednostněn, navazovat bude úsek
mezi objekty firem Anima, Medpharma a zamýšlenou
provozovnou firmy HP Karton. Dále bude řešen úsek
jižní komunikace po bývalé středisko ZD, posledním
úsekem bude propojení těchto dvou úseků.
Záměr převodu pozemku parc. č. 1566/2 v k.ú.
Pozořice do majetku městyse Pozořice: V souvislosti s přípravou na vybudování jižní obslužné
komunikace do průmyslové zóny je nutné vyřešit
majetkoprávní vztahy. Městys Pozořice vlastní pozemek v k.ú. Sivice parc. č. 851/1 o vým. 663 m2, který
hodlá převést obci Sivice, obec Sivice vlastní pozemek
parc. č. 1566/2 v k.ú. Pozořice o výměře 168 m2, který
zamýšlí převést Městysi Pozořice za účelem zřízení
obslužné komunikace.

Rozpočtové opatření č. 1/2011: Příjmy i výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 1 079 900 Kč, převážnou
Uzavření smlouvy na zpracování PD komunikace část tvoří dotace a příspěvky. Celkový objem rozpočtu
do průmyslové zóny: Dle závěrů pracovní skupi- po úpravě činí 17 595 900 Kč.

Chodník v ulici Pod Kostelem

torem (budoucím vlastníkem) chodníku v Pozořicích.
To by v budoucnu přineslo řadu problémů, zejména v souvislosti s jeho provozováním a údržbou.
Variantním řešením by mohlo být vybudování chodníku na sivické straně, která je v současné době pěšími
hojně využívána.

Zastupitelstvo obce Sivice v souvislosti se zobousměrněním části ulice Pod Kostelem schválilo dne
20.6.2011 záměr spolupráce s Městysem Pozořice,
který spočívá v úhradě poloviny investičních
nákladů na vybudování chodníku podél komuniMěstský úřad Šlapanice již vydal „Stanovení místní
kace na pozořické straně.
úpravy provozu na pozemních komunikacích“, osazeMěstys Pozořice předpokládá, že roli investora stavby
ní dopravních značek je v kompetenci Správy a údržchodníku v ulici Pod Kostelem převezme obec Sivice.
by silnic JMK a bude provedeno do 31.10.2011.
Obec Sivice se nezříká spoluzodpovědnosti za bezMarie Kousalová
pečnost chodců v této ulici, nemůže však být inves-
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Dětské hřiště
na Perku ….

S velkou radostí jsme nejen my na obecním úřadě,
ale i děti a maminky přivítali zprávu o tom, že
Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří vybudování dětského hřiště na Perku u školy částkou
400 000 Kč. Přiznání dotace je podmíněno spolufinancováním z rozpočtu obce. Dotace může tvořit
maximálně 70 % celkových nákladů projektu, zbývající část musí být uhrazena z vlastních zdrojů.
Základní i mateřská škola v naší obci je poměrně dobře
vybavená. V minulých letech se za pomoci dotací podařilo zrenovovat kuchyň, dostavět šatny, v patře nad nimi
dvě nové třídy a dokonce i tělocvičnu. Doposud však
citelně chybí venkovní zázemí, zejména pro mateřskou
školu. Dětem tak nezbývá, než se tísnit mezi zdmi
na malinkém dvorku.

i osvěžení v horkých dnech bude kohoutek ve výklenku
kamenné zdi.
Na malé terase o patro výše budou umístěny lavičky.
Konečná podoba a využití je ještě předmětem úvah.
Děti jistě ocení i horní terásku po obvodu hřiště, která
umožní volný pohyb. V budoucnu může být dovybavena jednoduchými prvky tvořícími překážkovou
dráhu. Oplocení je prozatím uvažováno ve spodní
části dětského hřiště nad svahem. Bylo by však dobré
vybudovat nízký plot po celém obvodu, aby dohled nad
dětmi byl co nejjednodušší. Obrátili jsme se s prosbou
o dofinancování akce na a.s. Českomoravský cement,
bude-li vyslyšena, tyto prostředky napomohou k finálnímu dokončení.
Vzhledem k zajímavému a proto i náročnému pojetí
nás čeká ještě hodně práce. Přáli bychom si, aby již
od začátku nového školního roku mohlo dílo sloužit
dětem, v tomto případě bychom velmi přivítali vaši
pomoc při konečných úpravách. Zapojení veřejnosti,
dětí a mládeže je konec konců další podmínkou pro
přiznání dotace.

… a ve sportovním areálu

Záměr vybudovat dětské hřiště na Perku se proto
stal součástí rozsáhlé investiční akce Revitalizace
historického jádra obce. Jeho dokončení bude tečkou Také žádosti o dotaci z Programu rozvoje vesniza celým projektem, jehož ostatní stavební objekty již ce Jihomoravský kraj vyhověl a obec obdrží částku
142 000 Kč na rekonstrukci dětského hřiště ve sporbyly úspěšně zrealizovány.
Svažitý, pro děti velmi atraktivní terén přímo vybízí tovním areálu. I tato akce musí být spolufinancována
k jedinečnému ztvárnění. V první fázi probíhají terén- z rozpočtu obce, a to v poměru 50/50. Počítáme proto
ní úpravy a zpevnění svahu opěrnými kamennými s celkovým nákladem do 300 000 Kč. Akce zahrnuzídkami. Pod rukama mistrů kameníků vzniká trvalé je nové dětské prvky, dopadové plochy a oplocení
po obvodu dětského hřiště.
a hodnotné dílo.
Marie Kousalová

Pro realizaci dětského hřiště byla vybrána firma Hřiště
Brno, která vyrábí hrací prvky z akátového dřeva.
Na spodní velké terase bude umístěna prolézačka
větrný mlýn. Tento atypický prvek bude také odkazem
na nedávnou historii obce. I malé děti už dnes vědí,
že zde kdysi stával větrný mlýn. Obrázky, které na toto
téma nakreslily, jistě napomohly i k získání dotace.
Terasu doplní houpačka „hnízdo“, lanová prolézačka
a pískoviště. Stín bude skýtat atypická pergola, kterou
časem pokryjí popínavé rostliny. Zdrojem pitné vody

-5-

Český svaz zahrádkářů v Sivicích
oslavil půlstoletí svého trvání
Dne 20. února 2011 se v místní restauraci U Groše
konala slavnostní výroční členská schůze. Přítel
předseda Stanislav Ondráček požádal dlouholetého člena přítele Josefa Havlíčka, aby přednesl
vzpomínkovou zprávu k 50. výročí založení zahrádkářského svazu.

Velmi dobrá spolupráce je také s mateřskou a základní
školou Sivice, s obecním úřadem v Sivicích a s agropodnikem Bonagro Šlapanice - Blažovice.
Po stránce kulturně-společenské byly akce zahrádkářů
a vinařů v Sivicích velmi dobré. Bylo uspořádáno 24
společenských plesů, velmi se vydařil ples zahrádkářů
a myslivců, účast 300 platících, vstupné 6 Kč.
Výbor svazu si dal za úkol zveřejňovat výpěstky
na výstavách. V průběhu padesáti roků bylo připraveno
a instalováno 43 výstav ovoce, zeleniny a květin. Byly
podporovány výstavy v okolních obcích. Okresní výbor
doporučil sivickému svazu účast na celostátní výstavě
v Olomouci v roce 1968. Na tuto výstavu bylo vybráno
5 odrůd jablek, získali jsme 1. cenu a čestná uznání.
Ovoce z výstav je pravidelně poskytováno základní
a mateřské škole v Sivicích. Žáci školy pomáhají při
výstavách výzdobou.

„Na 12. únor 1961 byla svolána veřejná schůze občanů
– převážně zahrádkářů a vinařů – za účelem založení
místní organizace Českého zahrádkářského svazu.
Setkání zahájil pan Karel Benda, bývalý předseda
Vinařské besídky. Hlavním úkolem bylo prodebatování
různých problémů a zvolení desetičlenného výboru.
Za předsedu byl zvolen Karel Benda, jednatelem
Bohuslav Ondráček. Členové výboru: Klein Josef,
Mazel Jan, Drápal Petr, Florián František, Havlíček Největší a záslužnou činnost během 50 roků musíJosef, Audy Bohumil, Brabec Stanislav, Doležel me přiznat vinařům – pěstitelům. Zájmovou činnost
Stanislav.
dokázali uplatňovat doma v Sivicích i v širokém okolí.
Nyní bych se vrátil o 65 roků zpátky a vzpomněl Zkušenosti ve vinohradě a při výrobě vína získávali
založení Vinařské besídky. Po válečných letech byla postupně při degustaci, bodování vzorků, výstavách
aktivita občanů velmi různorodá. Hodně občanů se vín a setkávání s přáteli vinaři. V Sivicích bylo 8 výstav
zajímalo o vinařství. Počátek vysazování révy vinné byl vína s ochutnáváním s přispěním od vinařů z okolí.
v Sivicích v roce 1938. Sazenice se získávaly řízková- Zahrádkáři – vinaři přispěli na 21 výstavách v oblasti
ním z dobrých odrůd vinné révy. Skupina zahrádkářů Brněnska, také byla obeslána celostátní výstava vín
a vinařů se snažila získat více znalostí, proto byla 14. v Uherském Hradišti pěti vzorky ze Sivic, z nichž jeden
března 1948 utvořena Vinařská besídka. Členů se získal medaili. Velmi dobrá je spolupráce s přáteli vinapřihlásilo 50 ze Sivic a Pozořic. Největší zájem byl ři z Viničných Šumic. Sivický vzorek vína získal titul
o zajištění sazenic vinné révy. Na jaře v roce 1951 bylo „Šampion výstavy“ v Želešicích. Vinaři je podporován
při členské schůzi ochutnáváno 30 vzorků vína od 17 Josefský košt v Sivicích. Poděkování patří několika
členů. Avšak při členské schůzi 20.2.1951 byl přečten vinařům, kteří připravují burčák při výstavách ovoce
přípis Okresního výboru okresu Slavkov o nařízené a členům připravujícím zabíjačku.
likvidaci Vinařské besídky v Sivicich.

Deset roků trvalo, než se podařilo rozvinout činnost
zájmové organizace ČZS. Osvědčení bývalí funkcionáři počali uskutečňovat zájmy drobných vinařů
a zahrádkářů. Důležitou činností pro členy i veřejnost
bylo pronajmutí místností pro sklad hnojiv, moštárnu,
vaření povidel a výkup ovoce. Nejvíce povidel se
uvařilo v roce 1965 - 620 kg a v roce 1982 – 399 kg.
V sezóně v roce 1982 se vylisovalo 13 038 litrů moštu.
Dle nákupčího Vlastimila Daňka se za roky 1977 až
1985 vykoupilo ovoce pro Frutu Modřice v množství
760 tun, to je 76 vagonů. Mimo ovoce bylo vykoupeno
přes 10 tun šípků. V roce 2000 byl získán nájem kůlny
u kulturního domu pro moštování a uskladnění potřebného materiálu.
Nelze vyčíslit odpracované brigádnické hodiny odborné či pomocné práce ve prospěch obce, občanů
a veřejnosti. Činnost členů ČZS má podíl, že vesnice
získala ohodnocení - titul „Vesnice roku 2004“. Je
nutné zaznamenat, že výbor svazu dobře spolupracoval s okolními organizacemi svazu, s JZD Pozořice,
Viničné Šumice a s Mysliveckou společností Sivice.

V tomto krátkém sdělení nelze vyčíslit, kolik času
věnovali funkcionáři ve prospěch zdařilých akcí uspořádaných pro členy i spoluobčany v Sivicích. Také se
musím zmínit o členech svazu, kteří pochopili, že výbor
nemůže sám všechno zajišťovat a projevili velkou
pomoc při všech akcích, za kterou je nutno poděkovat. Když si přečteme seznamy členů a funkcionářů
za uplynulých 50 let, zjišťujeme, že jsou tam jména
našich rodičů, dědů, manželů, sousedů a přátel, kteří
jsou nenávratně vymazáni z rejstříku jmen v Sivicích
a zbývají jen vzpomínky.
Vám dnes přítomným patří poděkování za zdárnou
podporu činnosti v současnosti. Navzájem si přejme
pohodu, zlepšení zdraví a společně si připijme sivickým vínem.“ (Redakčně zkráceno).			
			

Josef Havlíček

Obec Sivice srdečně blahopřeje místní organizaci
Českého svazu zahrádkářů k 50. výročí trvání,
děkuje za aktivní podíl na kulturním a společenském životě v obci a přeje mnoho zdaru a úspěchů v dalších letech činnosti.
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V pozořické základní škole se
stále něco děje…

níků. Mohli si tak alespoň udělat obrázek o tom, co
je na závěr deváté třídy čeká. Úroveň prací nás mile
překvapila, většina žáků se jich zhostila velmi dobře
Letošní školní rok dospěl ke svému závěru a vět- a jejich vystoupení bylo velmi kvalitní.
šina z nás, ať už to byli naši žáci, či učitelé, jsme Celý pedagogický sbor se 2. června vydal na návštěměli pocit, že zvláště jeho poslední měsíce nabra- vu naší partnerské školy do Ivanky pri Dunaji, aby
ly rychlost přímo závratnou. Nejspíš proto, že se prohloubil přátelské vztahy mezi oběma školami.
během této doby ve škole udála spousta akcí, Samotný závěr školního roku se nesl ve znamení
činností a aktivit, a víme všichni, že když je hodně loučení s našimi skvělými deváťáky. Po tolika letech,
práce, čas běží mnohem rychleji. Někdy i rychleji, strávených na naší škole, se jejich cesty rozchází
než bychom si přáli.
a na každého z nich čeká nová škola, noví učitelé,
Na začátku dubna absolvovali šesťáci víkendový
adaptační pobyt na Jelenici, bohatý a zajímavý program pro ně připravila paní učitelka Budíková a paní
učitelka Andonovová. Těsně před velikonočními
prázdninami proběhl ve škole projektový den zaměřený na problematiku dopravy, který svou přítomností obohatili příslušníci pozořické Městské policie.
Ve školní družině si děti pod vedením vychovatelek
připravily velmi pěkné a zdařilé vystoupení, které
věnovaly svým maminkám a babičkám ke Dni matek.
V sobotu 7. května proběhl ve školní zahradě Ekoden,
jehož organizaci měl na starosti pan učitel Tinka.
Účelem této akce bylo představit pozořické veřejnosti naše záměry se školní zahradou, která by
v budoucnu mohla sloužit nejen žákům naší školy, ale
všem obyvatelům Pozořic. Účast byla opravdu hojná
a všem návštěvníkům za projevený zájem děkujeme.

noví kamarádi... Přejeme jim všem hodně úspěchů
a spokojenosti, aby se jim v oboru, který si do budoucna zvolili, opravdu dařilo. A když se za námi přijdou
občas podívat, rádi je uvidíme.

Školní rok sice skončil, ale školní budova přes prázdniny zahálet nebude. Díky financím získaných v rámci
projektu EU Peníze školám se bude budovat nová
počítačová učebna s počítači pro 30 žáků a bude se
kompletně rekonstruovat školní kuchyňka, která bude
vybavena novým nábytkem. Před školou se objeví
nové moderní stojany pro odkládání kol, na nichž naši
žáci často jezdí, a to díky finančním prostředkům,
které se podařilo získat z projektu Bezpečná cesta
do školy. Vzhledem k tomu, že po prázdninách začne
pozořickou školu navštěvovat dívenka na vozíčku,
bude se přes prázdniny pracovat na tom, aby její
pohyb po škole, byl co nejsnazší. Snad se nám to
Během jarních měsíců probíhal v tělocvičně již tradič- podaří i díky částce 200 000,-Kč, kterou nám poskytlo
ní a velmi populární florbalový turnaj Pozořice Open, Konto Bariéry na vybudování plošiny.
který organizoval pan učitel Kadlec. Tento turnaj měl Na závěr nezbývá než poděkovat všem žákům
spoustu příznivců, kteří zúčastněným družstvům, a pedagogům za jejich práci během celého školního
složeným z kluků i holek naší školy, věrně fandili roku a popřát jim pěkné prázdniny a dovolenou, abya povzbuzovali je k lepším a lepším výkonům.
chom si všichni pořádně odpočali a nabrali hodně sil.

Na konci května se jednotlivé třídy se svými vyu- Na začátku nového školního roku se budeme opět
čujícími začaly rozjíždět na školy v přírodě, tento- těšit na shledanou.
krát do krásného prostředí našich nejvyšších hor.
PhDr. Jan Dudek
V Krkonoších na ně čekalo mnoho zážitků, především
ředitel školy
díky kvalitnímu programu, který zde pro ně připravili
naši vyučující.
Vydařil se také zájezd do Anglie, jehož se pod vedením paní učitelky Holoubkové a paní učitelky Vlčkové
zúčastnili žáci z osmých a devátých tříd. Navštívili
Paříž a Londýn, Cambridge a Oxford a bydleli v anglických rodinách, kde si mohli prověřit své jazykové
znalosti.
Během června obhajovali žáci devátých ročníků
své absolventské práce. Jejich úkolem bylo vytvořit
několikastránkový text na téma, jež si sami zvolili, prezentaci k tomuto tématu a několikaminutový
mluvený projev, kterým tuto prezentaci doprovodili.
Jejich výkon pečlivě sledovala komise, složená vždy
z několika vyučujících. Také si je mohli poslechnout
nejen spolužáci, ale i žáci z osmých a sedmých roč-

Velký úspěch Jakuba Kříže

O tom, že Jakub Kříž, žák 9.A, postoupil do celorepublikového kola Dějepisné olympiády, jsme pozořickou
veřejnost informovali. Přáli jsme mu hodně štěstí a byli
jsme přesvědčeni, že i v tomto kole bude Kuba velmi
úspěšný.
A byl! Byl nejúspěšnější a bezkonkurenčně nejlepší! Dokázal uplatnit všechny svoje vědomosti
a dovednosti a zcela jasně zvítězil. Za to mu patří
velká gratulace a velký dík a také přání, aby se mu
i v budoucnu při studiu na gymnáziu dařilo neméně úspěšně.
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Základní umělecká škola
v Pozořicích

Je léto. Doba prázdnin, dovolených, čas cestování
i odpočinku. Všichni jsme se už těšili. Ale u nás
ve škole jsme měli poslední dva měsíce ještě
hodně práce.
V krásných jarních dnech jsme pro všechny připravili
11. května 2011 absolventský koncert hudebního oddělení. Slyšet jste mohli sólová vystoupení, dua i celé
soubory. Na koncertě vystoupilo 21 absolventů, kteří
zahráli a zazpívali celou řadu skladeb od baroka až
po současnost. A když říkám až po současnost, myslím to doslova, protože skladbu Zvesela napsal náš žák
Ondřej Auda a zazněla poprvé právě tento den. Zahrál
ji flétnový soubor, jehož členem je Ondřej už celou
řadu let. Mezi letošní absolventky patří i Michaela
Koukalová, absolventka druhého stupně hry na klavír.
Hudbě a hře na klavír se věnuje už jedenáct let. V jejím
podání jsme slyšeli Valčík od F. Chopina a společně se
Šárkou Škrobovou, také absolventkou druhého stupně,
pak zahrály zajímavou skladbu pro dva klavíry od C.
Lachapella s názvem Trapeze. Jejich výkony stejně
jako ostatních vystupujících ocenili posluchači velkým
potleskem.
Další pěknou akcí, kterou již tradičně pořádáme, byla
18. května 2011 Vernisáž absolventské výstavy žáků
výtvarného oboru. Letos je to zvláštní rok, protože
máme pouze jednu absolventku výtvarného oboru
druhého stupně se zaměřením na kresbu, malbu
a grafiku, a to Barboru Kousalovou. Společně s ní
vystavovaly své práce také Petra Řičánková a Petra
Vlachová. Během slavnostního odpoledne byly předány také ceny všem, kteří se zúčastnili výtvarných
soutěží a úspěšně reprezentovali naši školu. Program
slavnostní vernisáže doplnili žáci hudebního oboru.
Potom už si všichni přítomní prohlédli výstavu obrazů
a keramiky, která byla připravena v prostorách školy.
Tak jsme si zase udělali v každodenním shonu a spěchu jedno klidné a příjemné odpoledne.
A další týden nás čekaly společné koncerty se ZUŠ
Oslavany. Nejprve se všichni představili v Oslavanech
a ve středu 25. května 2011 jsme celý náš společný
program předvedli ve Tvarožné. Hosté se nám představili v tanečních i hudebních vystoupeních. Všechny
zaujala jejich hra na bicí nástroje i malý komorní soubor. My jsme si zase přichystali skupinová vystoupení
žáků všech oborů. Myslím si, že jedno z nejzajímavějších je právě to, ve kterém flétnový soubor hraje tance
ze dvora krále Jindřicha VIII. Ty byly napsány pro jeho
manželky. Tanečnice při nich znázorňují jednotlivé
ženy a výtvarnice představují portréty, které namalovaly. A všechno krátce spojuje vypravěčka životními
příběhy těchto anglických královen.

Podobné koncerty jsme také uspořádali společně se
ZUŠ Ivanka při Dunaji. Ve středu 8. června jsme naše
hosty přivítali v Obecním domě v Sivicích a další den
jsme my odjeli na Slovensko. Naše vystoupení se
vlastně od minulých koncertů nezměnilo, ale velmi
zajímavá pro všechny byla slovenská část koncertu.
Kytaristé, kteří jsou určitě jejich chloubou, se představili
v různých souborech nebo třeba společně s příčnou
flétnou. Úžasný byl také soubor bicích nástrojů i pěvecký sbor a komorní soubor. Nejkrásnější ze všeho ale
bylo to česko – slovenské družení. Žáci i učitelé spolu
strávili pěkné chvíle. Ještě že nepotřebujeme žádné
tlumočníky a stále si dobře rozumíme.
Všechny tyto společné koncerty se podařily a my jsme
se vždy rozcházeli se slibem, že příští rok zase něco
pěkného společně připravíme.
Poslední velkou akcí naší školy byl Absolventský
koncert tanečního oboru. I když tanečnic je opravdu
velký počet, absolventky byly letos pouze dvě – Tereza
Kousalová a Šárka Škrobová. Protože absolvovaly
už druhý stupeň, jejich úkolem bylo nejen tančit, ale
také vymyslet choreografii a nacvičit ji se skupinou
tanečnic. A to se jim opravdu podařilo. Na tanečním
koncertě je krásné to, že vidíte malá děvčata, které se
soustředí na každý pohyb a po tanci mávají maminkám
a babičkám do hlediště a také vidíte už dospělé dívky,
které si přijdou zatancovat pro radost a potěšení. Jen
tak pro zajímavost jsem spočítala, že věkový rozdíl
mezi nejmladší a nejstarší tanečnicí je téměř osmnáct
let. S posledními tanečními kroky a velkým potleskem
jsme zakončili školní rok. Rozdávání vysvědčení bylo
už jen takovou pomyslnou tečkou.
Tak ať si všichni užijeme ty krásné letní dny a s pěknými zážitky se zase v září setkáme.
Fotografie ze všech akcí ZUŠ Pozořice si můžete prohlédnout na www.zus-pozorice.cz
Božena Škrobová

Princové jsou na draka

Vystoupení sivických školáků ve známé hudební Chceme poděkovat sivické škole, především kantopohádce mělo úspěch:
rům, účinkujícím a všem ostatním, kteří se podíleli na krásném pátečním představení. Na Danielku,
V pátek, 3. 6. 2011, jsem navštívila vystoupení dětí ze Vašíka , ale i ostatní účinkující se přišla podívat nejen
naše rodina, ale i kamarádi z nedalekých Šumic.
ZŠ a MŠ Sivice.
Nevěřili svým očím, představení se jim líbilo více než
Nevím ani jak to slovy vyjádřit, ale něco tak úžasnév brněnském divadle… Velkou roli zde také hraje
ho, dojemného a zároveň veselého jsem už dlouho
i osvětlení, ozvučení, které podtrhlo celou mravenčí
neviděla. Už vystoupení maličkých bylo úžasné,
práci všech zúčastněných. Proto ještě jednou díky
a když nastoupili školáci s pohádkou „Princové jsou
za krásný zážitek, který se rok co rok opakuje. Jsme
na draka“, doslova jsem oněměla.
moc rádi a pyšní, že můžeme navštěvovat vaši, teď
Opravdu velký dík a obdiv patří jak hercům a hereč- i naši školu..... Nelitujeme cesty do Sivic, kterou
kám, tak i učitelům, kteří děti na tuto perfektní podí- denně podnikáme tam i zpět.
Blatní ze Šumic
vanou připravili. Byl to krásně prožitý páteční večer
a nejen já, ale i celá naše rodina doufáme, že určitě
Děkujeme za skvělý kulturní zážitek!
nebyl poslední. Díky ☺
Lucie Buchtová ze Sivic

Blanka Ponížilová z Velatic

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a provede- I my děkujeme za slova ocenění a poděkování.
ní školního vystoupení. Každé dítě tam mělo roli, která Naše práce s dětmi nás baví a když se něco podaří, slova chvály od vás rodičů vždy potěší.
mu „sedla“. Je vidět, že učitelé své děti dobře znají.
Capilovi ze Sivic

Pasování na čtenáře

Je tady konec školního roku, slabikář je dočtený a prvňáčci dostali první knížku. Král Jiří opravdu královsky
pasoval děti na čtenáře. Nejprve však děti musely
dokázat, že číst opravdu svedou. Přečetly básničku
a za odměnu si odnesly knížku s věnováním.
Děkujeme paní Zdeně za organizaci a králi Jiřímu
za důstojné pasování.

učitelé ze Sivic ☺
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Mýtinka - Yukon
Od 20. do 23. června jsme byli ve škole v přírodě
na Vysočině. Sivičtí žáci se proměnili v kovboje, kteří
dobývali cestu až na daleký Klondike.
Museli splnit mnoho různorodých úkolů a překážek. Zdejší zlatonosnou studánku jsme přejmenovali
na Yukon, kde zlatokopové rýžovali zlaté valouny.
Na škole v přírodě nechyběla střelba, orientační běh,
maškarní bál a stezka odvahy, na které jsme se báli
všichni.
Monika Horáková

Kovbojský den v sivické škole

si pochutnat na kovbojském jídle, to se poštěstilo sivickým dětem ze školy a školky a budou na tento den
Proč chodíme do školy rádi? Třeba proto, že hodně dlouho vzpomínat. Počasí přálo, country hudba
ve škole se učíme zajímavě.
vyhrávala a šerif dohlížel na spokojenost všech dětí
Být na jedno školní dopoledne kovbojem, napsat si a kolemjdoucích. Děkujeme panu Bartákovi, Filipovi
kovbojský diktát a ještě se projet na koni, na koňském a paní Prudké za opravdové koňské atrakce ☺
povoze, soutěžit v kovbojských disciplínách a nakonec
Míla Vrtělová

Sivické pivní
slavnosti

Hned první ročník Sivických pivních slavností se
nad očekávání vydařil. Kouzlo nového v kombinaci s country muzikou a sluníčkem prodírajícím
se mezi mraky přivábilo na dvůr Obecního domu
značný počet návštěvníků.
Pořadatelé z proslulé agentury VrBa neponechali nic
náhodě. Mezi branami vítal hosty nepřehlédnutelný
transparent. Za výčepy se hbitě otáčely sličné dívky.
Pan řídící v roli konferenciéra neopomněl podotknout,
že všechny jsou bývalými žákyněmi sivické školy.
Místní i přespolní ochutnali kromě 13 druhů našeho
národního moku také grilované maso a ryby. Jídlo
i pití chutnalo znamenitě, čehož je důkazem, že
všechno brzy došlo. Nejdříve „Pažoutův domácí
sklepní ležák“, věnovaný samotným panem starostou
spřátelené obce Kovalovice, postupně i všechny další
značky piva. Klobásy (mimochodem také delikatesní)
zbyly i na ty, kdo otáleli a včas neochutnali grilované
Kunovy speciality.
Kromě jídla a pití bylo dobře postaráno i o zábavu.
Děti se mohly vydovádět na trampolíně, zasoutěžit si na chůdách, nechyběly nafukovací balónky,
trdelníky a cukrová vata. Soutěž v pití piva byla pro
změnu vyhrazena dospělým. Na místního borce
Jarka Ondráčka sázel málokdo, přesto zvítězil neuvěřitelným výkonem – litr piva mu protekl hrdlem

za pouhých deset sekund. K příjemné atmosféře
sobotního odpoledne a podvečera přispěli Rančeři
kvalitní country hudbou.
Co dodat? Nezbývá, než poděkovat pořadatelům
za perfektní organizaci a všem, kdo se starali o zdárný průběh akce. A těšit se na další ročník.
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Projekt obnovy kaple
sv. Rocha v Sivicích

kají: „V návrhu interiéru kaple sv. Rocha jsme vycházeli
ze zadání, úpravy interiéru pro liturgické účely. Úpravu
kaple jsme navrhli tak, aby zde mohla být sloužena
Už více než rok zdobí sivickou náves opravená mše svatá. Asi z dvaceti návrhů jsme nakonec vybrali
a přebudovaná kaple sv. Rocha. Interiér na své návrh oltářního obrazu s otvíráním a skleněným oltářem. Na výběru se podíleli zástupci obce, zastupiteldokončení však teprve čeká.
stvo a v neposlední řadě paní starostka Kousalová.
Všichni si uvědomujeme, že chrámy, kostely, kapličky
či Boží muka se snažily být uměleckými skvosty své RETÁBULUM - Ústředním tématem oltářního obrazu
doby. Proto se k tomuto projektu od počátku přistu- je Zvěstování Panny Marie. Malba akrylem na dřevěné
povalo s velkou odpovědností a respektem. Kaple sv. desce navazuje na bohatou tradici zpodobování tohoto
Rocha před svou přestavbou nikdy nebyla chápána námětu. Při zachování čitelnosti vyjadřuje téma soujako příliš umělecky hodnotná. Ale díky rekonstrukci časnými výtvarnými prostředky. V malbě je položen
tady vznikla šance, umožňující toto sakrální místo důraz na světlo prostupující hmotu. Tak jako Duch
pozvednout, vtisknout mu určitou vizuální kvalitu. svatý sestoupil na člověka v Marii, má pronikat světlo
Navíc by obnovená kaple mohla do Sivic přilákat jak malbu.

uměnímilovnou, tak také odbornou veřejnost.

O loňských hodech jsme se mohli seznámit s několika
vystavenými návrhy, věnujícími se cestám, kam by se
interiér naší kaple mohl ubírat. Po mši svaté byl vnitřek
P. Janem Nekudou vysvěcen a všichni se mohli vyjadřovat k předvedeným plánům. Následně probíhalo
rozhodování, který záměr považovat za nejsprávnější.
S tímto přemítáním nám pomáhali i někteří odborníci
z řad kunsthistoriků.
Nakonec bylo ujednáno, že se interiéru kaple budou
věnovat výtvarníci Pavel Šlegl a Petr Štěpán, členové
skupiny Corpora S. Bohaté zkušenosti se sakrálním prostorem nabyli v mnoha chrámech, např. v
Pasohlávkách u Mušovských jezer, v Praze na Jižním
městě či v kostele San Luca v italské Bologni.

Druhé téma, po otevření retáblu, je Kristus ukřižovaný
i vzkříšený. Malba odkazuje k románskému zpodobnění Krista na kříži v pozici Krista vzkříšeného. Námětem
nejsou jen pašije, ale též vítězství nad smrtí, vykoupení
člověka.

Retábl je navržen tak, aby, podobně jako gotické
křídlové oltáře, umožňoval expozici dvou témat, mariánského a christologického. To vyhovuje i požadavkům
současné liturgie.

MENSA – Skleněný oltář je navržen jako exkluzivní,
zářivý objekt, plný světla. Má navodit dojem kusu
hmoty, která už jaksi není hmotou, ve které došlo
k proměně, která jakoby zduchovněla. Můžeme zde
vzpomenout kapitolu ze Zjevení sv. Jana o sestupujícím Novém Jeruzalému. Zároveň je oltář navržen tak,
Původní návrh pana Šlegla a Štěpána prošel rozsáh- aby jeho objem evokoval jakýsi blok kamene - kamene
lým cizelováním. Ke svému projektu výtvarníci podotý- základního, či kamene odvaleného.
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Dále je vedle oltáře navržen ambón.
AMBÓN – Pultík pro čtení liturgických textů se skládá
ze skleněné desky, nesené nerezovým dříkem. V podlaze bude nosný dřík zapuštěn do ocelového pouzdra,
ze kterého jej bude možné vysunout a bude jej možné
použít i mimo prostor kaple.
ČELNÍ STĚNA A STĚNA KOLEM VCHODU bude
pojednaná probarveným štukovým reliéfem, který svojí
modří připomene mimo nebeskou modř opět Pannu
Marii, jež zůstává v pozadí. Na zadní stěně budou pak
na ocelových konzolách umístěny stávající plastiky
světců.
Do budoucna plánujeme i výtvarné pojednání oken.
Navržená úprava bude unikátní a proto i finančně
náročnější. Věříme, že zmínka v publikacích o moderních úpravách liturgických prostor může zvýšit zájem
i o obec Sivice.
Plán k pracím v interiéru kaple je tedy vytvořen. Věřme,
že se vše v budoucnu podaří, i když z výše uvedeného
vyplývá, že to vůbec nebude jednoduché. Zanecháme
však nesmazatelný odkaz příštím generacím.
Petra Buchtová

Zmrtvýchvstání trochu jinak

Dotyčného otráví jedem a v noci pak odnesou jeho
tělo. Pomocí čpavku a kafru jej proberou a člověk ožije.
Jejich úspěšnost ale není příliš velká. Někdy se stane,
že dávku jedu čaroděj neodhadne a probuzení už není
možné, jindy se „zemřelého“ nepodaří včas odnést
z hrobu a on se udusí.

Asi před deseti lety začala Česká televize vysílat
dokumentární seriál BBC s názvem „Nadpřirozené
jevy ve světle vědy“. Před časem jsem z tohoto
seriálu čerpal zajímavé informace o Bermudském
trojúhelníku, dnes se podíváme na další záhadu –
A jak to bylo v uvedeném případě zemřelého, kdy se
Oživlé mrtvoly.
na otravu nedalo usuzovat? Jeho vlastní matka přiNa Haiti, v nejchudší zemi Karibiku, kde masově pustila, že její vzkříšený syn se chová trochu jinak než
vládnou přírodní náboženství a různé kulty woodoo, před smrtí, a že i jinak vypadá. Vše připisovali tomu,
se setkáváme s neobvyklým jevem – někdo zemřel, že jej čaroděj změnil. Avšak testy DNA provedené
byl uložen do hrobu a po několika dnech se objevil ve Velké Británii ukázaly, že mezi matkou a synem není
v ulicích opět živý. Dokonce byl jeden takový případ příbuzenský vztah, že se jedná o jiného člověka, i když
oficiálně a velmi dobře zaznamenán a zdokumento- velmi podobného a že matka ve svém žalu nad ztrátou
ván, jednalo se o člověka, jež zemřel po delší těžké syna to nerozpoznala. Navíc se jí syn velmi stranil
nemoci.
a vyhýbal se i ostatním lidem – zřejmě věděl proč.
Jak je to doopravdy, mají místní čarodějové opravdu Při sledování uvedeného seriálu jsem si vzpomněl
takovou moc, že se zde skutečně odehrává něco na slova v jedné knize, bohužel už si nepamatuji titul
dosud neznámého?
ani autora: „Šarlatán a podvodník se tváří velmi tajemJak už to bývá, skutečnost je mnohem méně senzační. ně, skrývá svoje umění, mluví o svých mimořádných
Prokázalo se, že řada těchto lidí zemřela náhle, nevy- schopnostech, a když se pak na věc podíváte blíže,
světlitelně. Jejich hrob byl do 6–12 hodin kýmsi opět zjistíte, že je to úplně obyčejné. Zatímco to pravé
otevřen a mrtvola zmizela. Krátce poté se dotyčný opět a skutečné tajemství, tajemství Boží, to může kdokoli
rozbalit doslova na denním světle, podrobně prostudoobjevil mezi lidmi.
Vědci zjistili, že na vině je jed tetrodotoxin, který se vat – a ono to pořád zůstává tajemstvím.“
vyskytuje v těle některých ryb z rodu čtverzubců.
Ten dokáže způsobit, že člověk vypadá jako mrtvý,
nelze zjistit srdeční ani dechovou aktivitu, ale člověk
si všecko pamatuje a vnímá. Čarodějové rádi nakupují u rybářů ryby čtverzubce, které jsou silně jedovaté a nepoživatelné a které by rybáři jinak vyhodili.

Při setkání se „zaručenými zprávami“ o neznámých
jevech nevěřme hned všemu, používejme i zdravý selský rozum, uvědomme si, jak šikovně se informace dají
posunout a zkreslit, a na konci všeho často najdeme
v nějaké formě – inu, peníze…
P. Jan Nekuda
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Nohejbal

Sivičtí hráči nohejbalu se rozhodli prověřit svoje
dosavadní schopnosti na poli amatérské ligy zvané
„Východní konference“.
Tato soutěž má již dlouholetou tradici, sdružuje týmy
z Kovalovic, Viničných Šumic, Vítovic, Královopolských
Vážan, od letošního roku nově přibyly Sivice a Pozořice.
Čtyřikrát do roka se tato početná skupina sejde a tříčlenná mužstva sehrají systémem každý s každým dva
sety do 10 bodů.
První ze série turnajů se konal na sivickém hřišti
v sobotu 7. května. A že místním štěstí přálo, dokazuje
(zasloužené) druhé místo, od vítězství je dělily jen dva
body. Nálada byla přátelská, nemohl ji zkazit ani odpolední déšť, který všechny soutěžící zahnal do místní
tělocvičny. Při slavnostním vyhlášení si vítězné družstvo z Kovalovic odneslo putovní pohár.
V dalších dvou turnajích se domácímu týmu již tolik
nedařilo. Poslední klání se uskuteční v polovině srpna
v Královopolských Vážanech.
Mimo tuto soutěž se sivický nohejbalový tým vypravil
za hranice brněnského i vyškovského okresu, kde se
zúčastnil červnového turnaje Uhřická smeč a zvítězil.

Jarní badmintonový turnaj

Letošní badmintonová sezóna skončila a my si
na závěr změřili své síly na jarním badmintonovém
turnaji pořádaném sivickou školou.
I letos se soutěžilo ve čtyřhrách mužů, žen a smíšených dvojic. Účastníci ze Sivic, Pozořic, Šlapanic
a Brna si dopoledne 7. května dostatečně zasportovali
a opět nás těší, že se objevily nové i začínající tváře.
Vítězům ze Sivic a Brna blahopřejeme, děkujeme
škole a obecnímu úřadu za sponzorské dary a těšíme
se na příští sezonu a nashledanou na podzimním turnaji 17. listopadu 2011 v sivické tělocvičně.
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Sivice Cup 11

Jako každý rok i letos se konal na travnatém hřišti
místního sportovního areálu již 7. ročník turnaje
v malé kopané pod názvem Sivice Cup 11.
Při tradiční účasti pěti týmů z okolí si letošní vítězství
v turnaji podmanilo domácí mužstvo Grušáků, které
prošlo celým turnajem bez prohry a po zásluze se
radovalo z trofeje.
SIVICE CUP 11

Grušáci

Grušáci
Pumpa Pozořice

1:1

Tvarožná

1:3

Nejlepším střelcem turnaje se šesti vstřelenými brankami se stal Vít Kaluža z týmu Tvarožné.
Za příjemného fotbalového počasí se turnaj myslím
opět podařil, a tak nezbývá než doufat, že v příštím
roce se na sivickém hřišti opět všichni sejdeme.
Velké poděkování patří i kvalitnímu občerstvovacímu
servisu ve složení Hujec,Zuzka,Márv a Vojta :-)
Petr Smutný

Pumpa
Pozořice

Tvarožná

FC Dynamo
Kreml

JCR Sivice

WilliJemSe

Body

Skóre

Pořadí

1:1

3:1

3:1

1:0

2:0

13

10:3

1

1:1

1:1

2:1

2:0

9

7:4

2

2:3

1:3

3:1

4

8:11

4

1:1

FC Dynamo Kreml

1:3

1:1

3:2

JCR Sivice

0:1

1:2

3:1

2:7

7:2

WilliJemSe

0:2

0:2

1:3

0:0

5:0

Nejlepší střelec:

Vít Kaluža - 6 branek				

Konečné pořadí:

1.Grušáci
2. Pumpa Pozořice
3. FC Dynamo Kreml

4. Tvarožná
5. WilliJemSe
6. JCR Sivice

Fotbal svobodní x ženatí

Za slunného počasí se v neděli 15. května konalo
tradiční přátelské fotbalové utkání mezi ženáči
a svobodnými.
Vyrovnané utkání skončilo těsným vítězstvím prvně
jmenovaných v poměru 4 : 3. K vítězství ženatým
dopomohl nejmladší účastník, šestiletý Marek Čermák.
Utkání se i tentokrát obešlo bez zranění.
Jiří Barták

0:0

8

12:8

3

0:5

3

6:16

6

4

6:7

5
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Noc kostelů 27. května 2011

Celé dva měsíce připravovala skupina nadšenců tento
večer a najednou je to všechno minulost. Díky vám
I letos jsme se mohli zastavit a nahlédnout všem!
do některých tajemných zákoutí různých kostelů
Možná, že za padesát nebo za sto let bude někdo lispo celé republice. Náš pozořický kostel se opět
tovat ve farní kronice právě tak, jak jsme to tento večer
po roce otevřel všem, kteří si ho chtěli důkladdělali my, a přečte si krátký zápis: 27. května Léta Páně
ně prohlédnout a něco zajímavého se dovědět.
2011 při Noci kostelů přišel prudký déšť a pršelo pak
Připraven byl pestrý program.
několik hodin. Lidé se však nenechali odradit a přišli,
Po mši svaté jsme se všichni těšili na koncert Jiřího aby společně strávili tento neopakovatelný večer.
Pavlici a Hradišťanu. Ve 2000 hodin vystoupili na pódiBožena Škrobová
um muzikanti i náš pan farář, který celý program
zahájil. Ale v tu dobu začalo také pršet. A pršelo
pořádně. Lidé stáli schováni pod deštníky a choulili se
do teplého oblečení. I muzikantům byla určitě zima.
Ale hráli a zpívali opravdu krásně. Jejich písničky
byly milým pohlazením duší a zahřáli aspoň naše
srdíčka. Od 2200 hodin pokračoval program v kostele.
Zalistovali jsme ve farní kronice, vyslechli jsme rozhovor dvou vážených pozořických občanů asi tak z roku
1750, při prohlídce kostela jsme se dozvěděli hodně
zajímavostí o vedlejších oltářích a křtitelnici a společně
jsme prošli obrazy křížové cesty a porovnali jsme naše
kopie s originálem, který je ve Vídni. To vše hudbou
doplnili žáci pozořické Základní umělecké školy a písněmi doprovodila mládež z naší farnosti. Pro děti byl
celý večer připraven bohatý program a pro všechny
návštěvníky prohlídkové trasy i s mladými průvodci.
Kdo se chtěl najíst a napít, měl k tomu příležitost.
Všeho bylo dost.

Oslava ve farnosti

V neděli 22. května 2011 oslavil náš pan farář
Jan Nekuda padesáté narozeniny.
I když sám toto své výročí nechtěl vůbec slavit, přece
jen jsme se rozhodli a aspoň několik malých a snad
i milých překvapení mu připravili.
První gratulanti přišli v sobotu večer a další pak při
obou mší svatých v neděli. V každé rodině jsou narozeniny důvodem k radosti a oslavě. A farnost je vlastně
taková velká rodina našeho pana faráře a on je už
sedmnáct let naším duchovním otcem.

Pozvánka na farní pouť
do Sloupa

bývá obědová přestávka a krátké duchovní zamyšlení
v jedovnickém kostele.

Potom se jde přes Macochu na Koňský spád, kde
Od nepaměti putují pozořičtí farníci pěšky na pouť bývá také krátká zastávka s duchovním zamyšlením.
do Sloupa v Moravském Krasu vždy druhou sobo- Do Sloupa se přichází před 17 hodinou. Celodenní
tu v měsíci říjnu.
putování vrcholí večer ve sloupském kostele křížovou
Ráno bývá sraz v kostele, mnozí se přidají kolem osmé cestou a mší svatou. Část mládeže přespává a vrací
hodiny na zastavení u kaple sv. Anny v Hostěnicích. se druhý den zase pěšky do Pozořic.
www.farnostpozorice.cz
Cestou k Březině se modlí zpívaný růženec a po 		
zastávce u Březiny se pokračuje do Jedovnic, kde
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Zvěř našich lesů a polí

Zubr
Zubr je v Evropě největší zvěř. Délka těla dosahuje
až 350 cm, ocasu 80 cm, výška je 200 cm, váha až
900 kg.
Býci jsou větší než krávy. Přední část těla je porostlá
dlouhou srstí, která vytváří u samců na bradě a na hradle hřívu. Býci mají také v kohoutku větší hrb a delší
rohy než krávy. Barva srsti je celkově hnědá.
Zubři žijí hlavně v Polsku a Bělorusku v Bělověžském
pralese, Litvě a v Rumunsku. Na Slovensku se chová
malé stádo v oboře v Toplčiankách, ale žije i ve volné
přírodě v trojúhelníkové oblasti národního parku na hranicích Polska, Ukrajiny a Slovenska.
Dnes Česká republika posílá na Slovensko mláďata
narozená v zoologických zahradách a tím přispívá
k osvěžení krve.
Říje probíhá v srpnu až říjnu. Zhruba po 9 měsících
rodí kráva většinou jedno tele, které se rychle staví
na nohy. Samo se začíná pást ve třech týdnech, ale
matka ho kojí celý půlrok. Pohlavně dospívají ve třech
letech, tělesně až v 6-7 letech, dožívají se 25 let.
Živí se různými bylinami a travinami, zemědělskými
rostlinami, okusují větve a sbírají lesní plody.
Zubr evropský patří mezi ohrožené druhy zvěře.
Medvěd hnědý (brtník)
Medvěd je naše největší šelma. Délka těla samců
dosahuje i více než 200 cm, výška v kohoutku je
135 cm a hmotnost 350 kg a více. Samice jsou mnohem menší. Krátký ocas, malé slechy a silné končetiny se širokými tlapami a ostrými drápy dodávají
medvědovi vzezření mohutného, zavalitého zvířete.
Srst má proměnlivé zbarvení od šedohnědého až
po černohnědé. Mláďata mají okolo krku bílou skvrnu, která s přibývajícím věkem mizí.

Medvědi žijí v celé Euroasii, ale v Evropě zaujímají jen malou část populace, žijí především
ve Skandinávii, severovýchodní Evropě, Karpatech,
Balkáně, Alpách, Pyrenejích, Vysokých a Nízkých
Tatrách. V České republice žije malé množství medvědů v Jeseníkách a Beskydech, kam migrují hlavně
z Polska a Slovenska.
Medvědi se páří od konce jaro do začátku léta. Po 7 - 9
měsících, převážně v lednu, se rodí 1 - 4 velmi nevyvinutá mláďata. Jejich vývoj je velmi pomalý, začínají
vidět až v jednom měsíci věku a matka je kojí půl roku.
Zůstávají s ní až do třetího roku svého života, kdy
pohlavně dospívají. Samice se nepáří každým rokem,
ale v periodě 2 - 3 let.
Medvědi jsou nepravidelní zimní spáči. Zimu přečkávají v brlohu. Svůj brloh používají po celou
dobu svého života. Nespí celou zimu, občas se
probouzejí a samci mohou na krátkou dobu opustit
brloh. Samice brloh neopouštějí, protože se starají
o narozená mláďata, která kojí. Podle klimatických
podmínek trvá zimní spánek přibližně 4 měsíce.
Medvědi se dožívají věku 30 - 40 let.
Medvěd je všežravec, takže jeho potrava je velmi
rozmanitá. Konzumuje zelené části rostlin, plody,
kořínky, různé bezobratlé živočichy, loví i obratlovce.
V Rusku a na Aljašce tvoří hlavní složku jeho potravy
ryby, zvláště pak lososi. Často se živí medem, který
krade lesním včelám, ale i včelařům. Medvěd hnědý
však útočí i na mnohem větší zvířata, např. mladé
jeleny, daňky, srnce, jelence, občas zabíjí i hospodářská zvířata, vyhledává i mršiny.
Medvěd patří mezi lovnou zvěř, na území ČR je však
celoročně hájený.
Zdeněk Divácký, Myslivecké sdružení Sivice - Pozořice
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
13. srpna		 Letní noc
			

Dvůr u obecního domu, pořádá Sportovní klub, hrají Rančeři

21. srpna		 Tradiční hody
			

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

28. srpna		 Sportovní odpoledne - otevření dětského hřiště ve sportovním areálu
			

Sportovní areál Sivice, pořádá kulturní komise a Sportovní klub

2. září		 Kácení máje
			

Obecního dům Sivice, pořádají stárci, hraje Sivická kapela

září		 Otevření dětského hřiště na Perku
			

Perk (u školy), pořádá kulturní komise a škola Sivice

50. výročí kulturního domu

mnoho občanů a bylo odpracováno asi 26 650 hodin.
Velkou zásluhu z řad členů MNV mají s. Killer Karel
„Dne 30. července byl slavnostně za přítomností a Vladimír Prokeš, kteří opatřováním materiálu, řemezástupců ONV Brno-venkov otevřen v naší obci kultur- slníků a výstavbě vůbec věnovali mnoho času.“...
ní dům, s jehož stavbou započalo se r. 1957. Dílo má
Jan Ryšavý
hodnotu 1 400 000 Kč. Na jeho zbudování se podílelo
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Gratulace nejstarším občanům

Společenská kronika

V letošním roce se požehnaného věku 95 let dožily
dvě jubilantky:

Ve 3. čtvrtletí roku 2011 oslaví
životní jubileum:
90 let

Marie Kukletová

87 let		

Marie Lazarová

86 let		

Jan Severa

75 let		
		
		
		
		
		

Radomila Florianová
Kristina Konečná
Oldřich Crha
Ludmila Ondráčková
Marie Poláčková
Ludmila Železná

70 let		
		

Zdenka Ondráčková
Marie Muselíková

65 let		
		

Luděk Hrubý
František Ondráček

60 let		
		
		
		
		
		

Jan Ryšánek
Alois Skládaný
Jana Divácká
Jiří Toman
Jaromír Daněk
Alena Opatřilová

Františka Zajíčková

Ludmila Hromková

* 9. března 1916

* 18. června 1916

Evidence obyvatel
Statistika za 2. čtvrtletí 2011
Přihlášení:
1
Úmrtí:
1
Odhlášení:
12
Počet obyvatel:
991

Citát

Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat,
co ti dal.

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

L.N.Tolstoj

Vítání občánků 20. května 2011
Yvona Zajíčková
Ondřej Tinka
Eliška Pölzerová
Veronika Cejnková
Nikola Kašíková
Sabina Chládková
Lukáš Ondráček
Mikuláš Kříž
Nikolas Marek Ševčík

*
*
*
*
*
*
*
*
*

6.11.2010
16.11.2010
3.1.2011
1.2.2011
7. 2. 2011
21.2.2011
2.3.2011
3.3.2011
12.3.2011

Sivice
Sivice
Sivice
Sivice
Sivice
Sivice
Sivice
Sivice
Sivice

77
102
303
58
135
114
137
145
13

