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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Sluneční paprsky babího léta provázely děti prvními
dny nového školního roku, oddálily zahájení topné
sezóny a také umožnily rychlejší postup prací při
zapravování komunikací.
Některé ulice jsou již hotové. Jedná se většinou
o úseky, kde bylo proveditelné zapravení rýhy
(Loučky, Stará silnic, Za Brankou), případně celoplošná vrchní vrstva asfaltu („Korčákova“, Krpile).
Hotové jsou také dlážděné vozovky (Hlinky, Perk).
Již několik týdnů se pracuje v Šebrově. Uvítali
bychom, kdyby práce probíhaly rychleji, avšak
obdobně jako při rekonstrukci starého domu se
vyskytují různé skryté problémy, které je třeba řešit
– chybějící uzávěry vody, neúnosné podloží, nutnost
vybudování nových dešťových vpustí … S tím vším
jsme si poradili, stálo to však určitý čas. Zbývá
dokončit úsek nad železniční vlečkou, k cementárně
a Vrch ulic. Zahájení prací na posledně zmiňovaných
ulicích je vázáno na dokončení Šebrova, aby byla
zajištěna dopravní obslužnost ostatních částí obce.
V plném proudu jsou práce na „Revitalizaci návsi“.
V těchto dnech byla zahájena taktéž rekonstrukce
vozovky pod Starými horami. O jednotlivých stavbách se více dočtete uvnitř zpravodaje.
Musím souhlasit s kolegy z tzv. „první etapy“, kteří
už mají stavbu splaškové kanalizace za sebou:
„Kanalizace to ještě nic není, to nejhorší vás teprve
čeká při opravě komunikací“. Tak už je to tady a bude
ještě zapotřebí trpělivosti, kompromisů i dobré vůle,
abychom se dobrali zdárného konce.
Přestože současná doba je plně ve znamení neutuchajícího stavebního ruchu, nezastavil se ani kulturní
a společenský život. Velké poděkování patří našim
stárkům a stárkám za uspořádání hodů, které mají
rok od roku vyšší úroveň. Navzdory nejsložitějšímu
a „nejrozkopanějšímu“ období se zúčastnilo rekordních 19 krojovaných párů.
Událostmi nejbližší doby bude setkání s jubilanty,
které se již stalo velmi milou tradicí a přivítání nových
občánků do společenství obce. I jich je letos rekordní počet – 16. Pestrou nabídku dalších kulturních
i sportovních akcí najdete na straně 18.
Vážení občané, chci Vám upřímně poděkovat
za dosavadní trpělivost a toleranci při nejnáročnější a nejsložitější „akci století“ – stavbě splaškové
kanalizace, stavbě nezbytné pro zlepšení životního
prostředí.

Marie Kousalová

14.9.2009
V úvodu jednání zastupitelstva informovala paní starostka o průběhu stavebních prací v obci - zahájení
výstavby poslední kanalizační stoky projektu Čistá
Říčka a Rakovec v Dolních Krpilích, opravě komunikací a plánovaném zahájení prací na opravě kaple sv.
Rocha na návsi.
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení: Obecnímu úřadu
byly doručeny dvě žádosti o půjčky na zřízení domovní
kanalizační přípojky. Zastupitelstvo obce obě žádosti
schválilo. Další výzva k podávání žádostí bude vyhlášena do konce letošního roku, žádosti o půjčky bude
obecní úřad Sivice přijímat do konce února 2010.
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi Obcí Sivice a E-ON Distribuce, a.s.:
Předmětem smlouvy je přeložka vzdušného vedení
nízkého napětí do zemního kabelu a následné odstranění sloupů, které překážejí plánované rekonstrukci
komunikace na Dolanském konci. Akce navazuje
na kabelizaci návsi a bude provedena před konečnou
úpravou vozovky nejpozději na jaře roku 2010.
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Domovní kanalizační přípojky

Téměř všechny nemovitosti se již mohou napojit na nově vybudovanou splaškovou kanaliza- Doklady potřebné ke kolaudaci:
ci, výjimku tvoří pouze nemovitosti zaústěné 1. Doklad o úplné kontrole kanalizační přípojky
do stoky „I“ pod Starými horami a pozořické
(vystaví ing. Hlaváč)
stoky „A“. Povolení předčasného užívání těchto 2. Potvrzení správců sítí (pouze v případě
stok bude vydáno v průběhu měsíce října, poté
křížení s některou sítí)
bude možné připojit i tyto nemovitosti.
3. Stavební povolení na domovní přípojku
Pokud již máte provedenou stavbu kanalizační přípojky,
můžete požádat o její kolaudaci, a to dvěma způsoby: Stavbu domovní přípojky neodkládejte. Před
osobně na stavebním úřadě v Pozořicích, nebo můžete záhozem kanalizační přípojky je nutné přizvat
vyřízením kolaudace pověřit ing. Petra Hlaváče.
ke kontrole pověřeného pracovníka! (Ing. Hlaváč-

Budete-li si kolaudaci vyřizovat sami, vyzvedněte si
na obecním úřadě v Sivicích formulář (ten si můžete
rovněž stáhnout z webové stránky www.sivice.cz) ,
formulář vyplňte a spolu s dalšími doklady doručte
stavebnímu úřadu v Pozořicích.

tel. 731 179 238). Pokud nestihnete vybudovat
přípojku do konce letošního roku, měli byste být
hotovi nejpozději do 30. 4. 2010. Do této doby
bude zajištěn technický servis, včetně vyřízení
kolaudace. Po tomto datu si již budete muset
Podepsáním plné moci můžete vyřízením kolaudace vše zařídit sami.
Petr Hlaváč
pověřit ing. Hlaváče. V tomto případě za vás formulář 				

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Sivice
a SIS silniční stavitelství s.r.o.: Zastupitelstvo obce
projednalo uzavření dodatku smlouvy na investiční
akci „Revitalizace historického jádra obce“ – rozšíření
díla po zatáčku u domu č.p. 67. Zpevněné plochy
budou provedeny stejně jako na návsi, tj. včetně
odstavných pruhů, vjezdů, obrub.
Úprava rozpočtu č. 3/2009: Příjmy i výdaje byly zvýšeny o částku 284 800 Kč. Úprava rozpočtu dále zahrnovala přesuny v rámci jednotlivých kapitol. Celkový
objem rozpočtu roku 2009 včetně financování činí
po úpravě 24 659 900 Kč.
Různé – dopravní situace v obci: Na podnět obyvatel Šebrova se zastupitelstvo zabývalo řešením
dopravní situace v této ulici. Byly navrženy různé varianty – slepá ulice, jednosměrka, zákaz vjezdu nákladní dopravy. Z navržených řešení se jako nejvhodnější
jeví instalace příčných zpomalovacích pruhů podle
zpracovaného projektu v kombinaci se zákazem vjezdu pro nákladní automobily.
Diskuse: Byly zodpovězeny dotazy týkající se
zapravování komunikací, hovořilo se o změně územního plánu obce zejména v souvislosti s lokalitou
Nebosády, o plánované komunikaci do průmyslové
zóny a průběhu stavebních prací na návsi. Dále byl
vznesen návrh opravit a přemístit křížek před domem
č.p. 109 a upozornění na velmi špatný stav komunikace z Vrch ulice na náves.

vyplníme a spolu s doklady předáme hromadně stavebnímu úřadu v Pozořicích.

Co jste hasiči, co jste dělali….
I o prázdninách se přece jen pár věcí uskutečnilo,
o které se s vámi rádi podělíme.
Od 22. do 23. srpna se naše jednotka spolu
se Sborem dobrovolných hasičů Babice zúčastnila
„Dnů hasičů na Pernštejně“. Jak my, hasiči ze Sivic,
tak i hasiči z Babic vlastní polní kuchyň, které nám
výborně posloužily, a pod vedením šéfkuchaře Mirka
Mazla nasytily asi 200 hladových hasičských krků.
I když to tak z počátku nevypadalo, po propršeném
sobotním odpoledni se na nás celou neděli sluníčko
jen usmívalo a díky pěknému počasí byla i návštěvnost obrovská.
V neděli 6. září 2009 se konala od ranních hodin
netradiční soutěž mladších žáků v požárním útoku
nazvaná „Vítězové okrsků Jihomoravského kraje“.
Na vyhlašování vítězů přijel osobně pan poslanec
Bohuslav Sobotka, který každému družstvu předal
věcný dar.
Všem přejeme krásné prožití posledních teplých dnů,
ač jsou již podzimní.
Hasiči Sivice
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Dopravní situace v obci

Zastupitelé se zabývali i dalším návrhem na zjednosměrnění provozu v ulici Šebrov. Závěrem jednání
však bylo rozhodnuto umístit v souladu s projektem
retardéry při vjezdu z obou stran a navíc ulici uzavřít
pro vjezd nákladních vozidel. Případná jiná řešení
budou předmětem dalších jednání.

V současnosti probíhají rekonstrukční práce
v ulici Šebrov. Na žádost některých občanů, požadujících uzavření ulice v její horní části, se zastupitelé na svých pracovních jednáních a posléze
i veřejném zasedání dne 14. září 2009 zabývali V této souvislosti je třeba se zmínit o trvalém nárůstu
zklidněním dopravy v této ulici.
počtu automobilů v obci a s tím souvisejícím nedostatkem parkovacích míst. Přestože zastupitelstvo
Byly diskutovány tyto argumenty:
PRO: Šebrov je nejstarší a nejužší ulicí v obci, velký si je této situace vědomo a hledá další možnosti
provoz významně snižuje komfort bydlení a bezpeč- parkování v obci – bude například v rámci projektu
Revitalizace návsi zřízeno asi 40 nových parkonost v této lokalitě.
vacích stání, s parkováním se počítá rovněž pod
PROTI: Řešení dopravy v Šebrově musí být v sou- Starými horami, v ulici Šebrov jsou pouze omezené
ladu s celkovým řešením dopravní situace v obci možnosti parkování.
Sivice. Uzavřením provozu v jedné ulici by nastalo
zvýšení provozu v jiných ulicích, přínos pro občany Přesto je třeba si uvědomit, že není možné počítat
v jedné části obce by naopak mohl poškodit oby- s trvalým parkováním soukromých vozidel na veřejvatele v jiných částech obce. Šebrov je spojnicí ných prostorách, každý vlastník auta by si měl zajistit
mezi Pozořicemi a Sivicemi, jeho úplné uzavření by možnost parkování na soukromém pozemku.
Ing. Marcela Ondráčková
znamenalo znesnadnění přístupu obyvatel bydlících
v ulicích Staré hory a Krpile do centra obce.
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Ze „stavebního deníku“
současné doby

Po dokončení stavby splaškové kanalizace nastala nejvhodnější doba k uskutečnění dlouhodobě
plánovaných záměrů – především oprav a rekonstrukcí komunikací, chodníků a veřejných prostranství.
Revitalizace návsi
Pod tímto názvem se skrývá rozsáhlá úprava centrálního prostoru obce. Celá akce započala rekonstrukcí
dešťové kanalizace. Následně bylo v úzké součinnosti
se společností E-ON provedeno přeložení vzdušného
vedení nízkého napětí do zemního kabelu. Sloupy,
na kterých jsou umístěny lampy veřejného osvětlení,
byly prozatím ponechány, a to do doby, než budou
osazeny lampy nové. Součástí projektu je také
obnovení rybníčku – budoucí dominanty návsi. Celý
prostor je řešen jako obytná zóna. Na začátku úseku
(v křižovatce u kaple) bude instalován zpomalovací příčný práh. Vozovka, odstavné pruhy i chodníky obytné zóny budou dlážděné, doplněné zelení
a mobiliářem.
Dolanský konec
V části ulice navazující na náves již probíhají stavební
práce na vozovce i ostatních zpevněných plochách.
Ve zbývajícím úseku od zatáčky u domu č. p. 67
po konec ulice bude nejdříve přeloženo vzdušné

vedení nízkého napětí do zemního kabelu, aby mohly
být odstraněny překážející sloupy. Následně bude
i tento úsek na jaře příštího roku vydlážděn.
Šebrov
V současné době probíhá kompletní rekonstrukce této
ulice. Směrové a výškové uspořádání je v maximální
míře zachováno podle původního stavu, úzká ulička
ani jiné řešení neumožňuje. Její střední část má charakter obytné zóny s příčnými zpomalovacími prahy
na začátku a na konci. Základní šířka komunikace
je 5,50 m, v obytné zóně 3,50 m. Již je osazeno 8
nových dešťových vpustí k odvodnění vozovky i přilehlých nemovitostí. Součástí projektu budou dlážděné odstavné plochy, silnice bude asfaltová.
Staré hory
Komunikace byla již před výstavbou kanalizace značně zdevastovaná, s její rekonstrukcí však bylo nutné
vyčkat do dokončení stavby kanalizace. Po dohodě
s místními obyvateli byla ulice navržena jako dopravně zklidněná, bez chodníku, s podélným parkovacím
stáním. Vozovka má příčný sklon směrem od zástavby
– těleso komunikace je odvodněno do přilehlé meze.
Součástí projektu je odstranění stávající opěrné zdi
na konci ulice a postavení nové prodloužené opěrné zdi
z gabionů. Vzhledem k vysokým nákladům na opěrnou
zeď a nevypořádaným majetkoprávním vztahům bude
pravděpodobně rekonstrukce koncového úseku části
komunikace odložena na pozdější dobu.

Náves

Policie radí:
Nevpouštějte neznámé lidi do bytu, domu.
Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo
případů okradení občanů přímo v jejich bytech.
Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na starší občany. Pod různými záminkami se
snaží vloudit do jejich příbytků. Často se představují
jako pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních firem. Přicházejí také s nabídkou prodeje
zboží a výrobků podporovaných reklamou v médiích. Podvodně vystupují také jako úředníci či revizní
technici. Nebo zazvoní u domu se zprávou o nemalé
výhře. Když je občané pozvou do bytu, v nestřeženém okamžiku obyvatele domu okradou. Zpravidla
o nemalé finanční částky. Požádají o vodu, rozměnění peněz na vyplacení výhry či vrácení přebytku
za pravidelné platby. Takto získávají informace
oPerk
skrýších hotovosti občanů, pak v nestřeženém
okamžiku nenávratně odcizí všechny úspory.

Policie radí občanům, aby do domu či bytu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci firem jako jsou elektrárny, plynárny, vodovody a kanalizace jsou vybaveni průkazy,
kterými prokazují příslušnost k dané firmě. Zpravidla
přijíždějí služebními automobily, které jsou výrazně
označeny. Občané se nemusí stydět při jakékoliv
pochybnosti požádat o předložení průkazu. Na místě
je také poznamenání si údajů o pracovníkovi, vozidle
a jeho registrační značce. Občané si také mohou
na dispečinku firem telefonicky ověřit, zda firma pracovníka do jejich domu vyslala a až potom ho pustit
do domu. Opatrnost a obezřetnost je vždy na místě.
Policie zároveň vyzývá občany, aby při jakékoliv
pochybnosti a pohybu podezřelých osob po obci bezodkladně kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle
158 jsou policisté připraveni vždy pomoci.
Perk

Npor. Bc. Antonín Krýsa

Dolanský kopec

Šebrov
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Jak se stavěla kanalizace

Krpile

Dědina

Vrch ulic

Za brankou
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Loučky

Perk

Staré hory

Šebrov
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Září ve škole

Září ve škole lze charakterizovat slovy Miroslava
Donutila "Furt se něco děje".
Po počátečním rozjezdu u mnohých spojeném s menšími startovacími potížemi je učení v plném proudu.
Zpříjemněním vzdělávacího procesu se stávají úterky,
kdy utužujeme zdraví ve vyškovském bazénu.
O první záchytný bod v cestě za poznáním se postaral výpadek elektrického proudu. Výprava do přírody
spojená s opékáním špekáčků však měla tentokrát
jinou podobu. Jeden deštivý den v jinak krásném teplém podzimu si vynutil improvizaci. K nepřízni počasí
se čelem postavil pan ředitel. Vybral špekáčky, oblékl
zástěru a vytvořil baštu tak dobrou, že na oběd měl
chuť málokdo.

Škola volá

Třídním učitelem 4. a 5. třídy je sám pan ředitel. Učí
v nejpočetnější třídě s 21 žáky a také jemu pomáhá
Po prázdninách škola opět ožila. V červnu se roz- asistentka - paní Mudrochová.
loučilo se sivickými školními lavicemi šest žáků
V letošním školním roce jezdí celá škola plavat do vyšpátého ročníku, které v úterý 1. září nahradilo
kovského aguaparku. Rozšířili jsme nabídku kroužků
devět prvňáčků: Adélka, Marek, Verunka, Filip,
– kromě tradiční flétny, keramiky, angličtina a badminMartin, Dan, Šimon, Viktorka a Anitka. Prvňáčky
tonu přibyly sportovní hry a výtvarný kroužek.
má na starost paní učitelka Míla, která říká, že
Školní
rok 2009/2010 stráví společně v lavicích sivictakové šikovné děti je radost učit. Každý prvňáček
má navíc svého patrona z řad starších žáků – čtvr- ké školy 43 dětí: 9 prvňáčků, 9 druháků, 4 třeťáci, 14
čtvrťáků a 7 páťáků. Přejeme jim, ať se jim ve škole
ťáků a páťáků.
líbí a svým rodičům i učitelům dělají radost.
Druhé a třetí třídě se věnuje paní učitelka Eva spolu
Eva Skočovská
s asistentkou paní Svobodovou. Ve třídě je 13 dětí.

Začali jsme nový projekt
ve strašidelném zámku
Draxmoor

Nový projekt Lexikon lesních strašidel a kouzel
jsme zahájili v sobotu 26. září na strašidelném
zámku v Dolní Rožínce.
Vyrazili jsme v 8:00 od školy. Jeli jsme auty asi hodinu a půl a než jsme navštívili zámek, tak jsme se
šli podívat k přírodnímu koupališti. Když jsme vešli
do zámku, podívali jsme se na malé muzeum. Potom
jsme viděli 3D kino, ale ta nejhorší část na nás teprve
čekala…
Když jsme vyšli ze zámku, byl tam skákací hrad
a občerstvení, kde jsme se najedli. Na závěr našeho
výletu jsme se vypravili na Babí lom, kde jsme se převlékli za strašidla a šli jsme na samý vrchol (cca 2 km).
Šťastně jsme dorazili domů.
Zdeňa, Lucka, Míša, Jakub a Vítek

Aby překvapení nebylo málo, tak naši školu v pátek
25. září navštívilo rádio Petrov. Všichni se sešli
v jedné třídě, kde iniciativu rychle převzal moderátor
Jirka Rejzek se svoji asistentkou. Nejprve učil děti, jak
se stát moderátorem. Jak jinak, než různými jazykolamy. Hned první slovíčko na rozmluvení - nejkulaťoulinkatější - zasukovalo jazyk všem. Čest školy zachránila paní učitelka Eva, pro kterou to nebyl problém.
Pak již následovalo nafukování balonků pro prvňáčky,
první praskl, ještě než petrovští odjeli. Pro ostatní měli
zástupci rádia připraveny tašky plné sešitů. Na závěr
samozřejmě ještě foto a pak hurá do tříd a učit se.
Zdena Mudrochová

22. září bylo značným rozptýlením, pro někoho
dokonce radostným, když z úst svých učitelů slyšeli:
"Hoří škola! Batůžky a aktovky nechte ve třídě, seřaďte se po třídách a prcháme před školu." Za chvíli sice
nebylo pochyb, že jde o cvičný poplach, přesto všichni s napětím čekali příjezd hasičů. Tři hasičské vozy,
z kterých vyskákali uniformovaní hasiči s helmami
a s dýchacími přístroji, sledovali hlavně chlapci s otevřenými ústy. A když si ještě mohl každý zkusit práci
se stříkačkou a nakonec se vyfotit s hasiči u jejich
vozu, zářily oči všem.

Mateřská škola

Sivická školka zahájila provoz 1. září 2009. V letošním školním roce byly opět otevřeny dvě třídy
– mladší „Šnečci“, kde jsou děti dvou až pětileté a starší „Želvičky“, kde jsou předškolní děti
a počet je doplněný mladšími dětmi. Rozdělení
na mladší a starší třídu máme poslední rok, v příštím školním roce už budou obě třídy smíšené.
V každé třídě je dvacet dětí (maximální možný
počet).

Snažíme se o individuální a citlivý přístup ke každému
dítěti. Pracujeme podle „Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání“, ze kterého vychází náš školní vzdělávací program „Rok v mateřské škole“. Pro
tento školní rok plánujeme návštěvu divadel v Brně,
vystoupení umělců přímo ve školce, účast na vánočním jarmarku, vánoční besídku, pálení čarodějnic,
vystoupení v obecním domě, zábavné dopoledne
ke Dni dětí, výlet, rozloučení s předškoláky a mnoho
dalších akcí.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2010/2011 se
Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné uskuteční na začátku měsíce března 2010.
a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy
Michaela Moudrá, Iveta Nosová
a položit základy jejich celoživotnímu vzdělávání. 		

Poděkování

My, pozořické maminky, bychom chtěly touto
cestou velice pěkně poděkovat Mateřské školce
v Sivicích za přijetí sedmi dětí z Pozořic do svých
řad v tomto začínajícím školním roce 2009/2010.
Paní učitelce Michaele Moudré a Ivetě Nosové patří
náš vřelý dík za maximálně vstřícný, přívětivý a chápající přístup k nám rodičům a osobní a milý vztah
k našim dětem, respektující jejich různé potřeby a individuality, čímž docílily toho, že se naše děti po jednom
týdnu pravidelné docházky do školky těší, ač se to
u některých zdálo zpočátku jako zcela nemožné.

A dále náš dík patří také obci Sivice, která dotuje
různé pomůcky našim dětem, aniž bychom do školky musely cokoliv nosit, vyjma náhradního oblečení
a bot na pískoviště. A tak jsme byly ušetřeny situace,
v níž se každoročně ocitají maminky dětí přijatých
do Mateřské školky v Pozořicích, které první školkový
den „táhnou“ kromě svého dítěte do třídy ještě balíček nejrůznější pomůcek v hodnotě přibližně 500 Kč
(toaletní papír, výkresy…..) a ještě peníze do jakéhosi „zvláštního“ fondu, přičemž „školkovné“ platíme
v naprosto stejné výši.
Za to vše Vám patří náš velký dík.
Martina Jančová a maminky z Pozořic
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Hody 2009
Tradiční sivické hody, zasvěcené patronovi obce
svatému Rochovi, se letos konaly 23. srpna. Jak
je u nás zvykem, začaly mší svatou ve dvoře
obecního domu. Poté naši šikovní stárci postavili
parket, který kvůli nepříznivému počasí nemohli
složit v sobotu po postavení máje a šli zvát sivické občany na hody. Mezitím se jely stárky zkrášlit ke kadeřnicím, aby byly celý den upravené.
Průvod, který vycházel v jednu hodinu zamířil
nejdříve ke hlavní stárce, která ozdobila každého
z muzikantů rozmarýnou a potom se zvesela pokračovalo pro ostatní stárky. Až si všichni krojovaní
odtančili své sólo a byli v párech, zatancovali jsme si
na vrchu ulice, zazpívali u hospody a zamířili ke kulturnímu domu, kde jsme celý den ukončili nástupem i tancem a odkud jsme se odebrali na večeři
ke stárkám.
V osm hodin začala hodová zábava, která se konala
v příjemném prostředí obecního dvora i v kulturním
domě, kam se mohli schovat návštěvníci, kterým
byla zima. Po nástupu stárků začala veselá zábava plna hudby, tance a zpěvu. O půlnoci proběhla
bohatá tombola i vynášení stárků. Účast na našich
hodech byla velmi hojná a všichni se bavili až
do brzkých ranních hodin.
Velký dík patří nejen paní starostce za podporu, panu
Jarolímovi za postavení pódia, paní Ondráčkové
za květinovou výzdobu, ale i všem stárkům a ostatním, kteří se zúčastnili na přípravě hodů.
		

Markéta Smutná

Stárci a stárky
Petr Kousal

Markéta Smutná

Jiří Svoboda

Lucie Smutná

Jiří Smutný

Anna Tomancová

Tomáš Nedorostek

Andrea Nedorostková

Jan Vlasák

Michaela Koukalová

Vít Ondráček

Marie Ondráčková

Jiří Kousal

Soňa Mudrochová

Adam Levíček

Alena Andersová

Marek Koukal

Tereza Kousalová

Jiří Levíček

Veronika Filipová

Petr Nedorostek

Marie Šafářová

Petr Buchta

Tereza Kousalová

Robert Ondráček

Iveta Koutná

Marek Koudelka

Kateřina Schopfová

Radek Chudiak

Klára Koukalová

Mirek Smutný

Alena Daňková

Petr Smutný

Aneta Kulhánková

Martin Škrob

Alena Svobodová

Petr Blahák

Hana Svobodová
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Plážový volejbal

Cimrman Revival Sivice

Letěl jsem si pohledem mezi rychlými mraky
a hledal odpověď na klasickou otázku „Jak
bude“. Sobota 25.7. měla býti již od rána deštivá,
pravdivost předpovědi televizních rosniček se
však běžně vztahuje na Prahu a okolí, srážkový
radar na Internetu to potvrzoval a tak sraz v 10:00
na hřišti se stal skutečností.
Pět tříčlenných družstev se během hodinky sešlo či
vytvořilo a míč poprvé vyletěl nad síť, aby ukázal,
že dnes to jednoduché nebude. Vítr ze západu sílil
k hranicím snesitelnosti, čímž zejména Jirkovi B.
znesnadňoval zapisování výsledků jednotlivých her,
my hráči jsme si kupodivu nějak zvykli, že balón létá
divně a vyhýbá se našim úderům.
Kofola a pivo byly chladné, uzená cigára z grilu
teplá, přítomní lidé se měli fajn a ve vzájemné pohodě si odehráli turnaj každý s každým. Vítězství
„Skočovských“ před „Formany“ a třemi Orlicemi se
oslavilo kremrolemi a bublinkami podaných rukama nejbližšího muže paní starostky, na „Buchty“
a „Tomance“ také zbylo.
Pršet začalo až potom....

Pro letošní divadelní sezonu jsme vybrali hru
Němý Bobeš aneb Český Tarzan, s podtitulem
Seminář s ukázkami dramatu Járy Cimrmana zničeného v roce 1911 Josefem Padevětem a obnoveného po 60 letech Ladislavem Smoljakem
a Zdeňkem Svěrákem.

Obsazení Bobše je toto: titulní role se jistě a bezkonkurenčně zhostil David Beneš, v roli dobráckého hajného Mikovce hostuje Petr Kadlec, ženy – a zejména
matky - jsou parketou Leoše Zouhara, lékaře ztvárnil
Zdeněk Boháček, Papouška Ondřej Horák, faráře Jiří
Šmerda, hraběte Roman Tinka. Režijní dohled má
Helena Zdráhalová, výtvarnicí scény a kostýmů je
Jana Boháčková, světla a zvuk zajišťuje Jakub Jarolím
na technice firmy Kočena promo.

Autorská práva k divadelní hře zastupuje Aura –
Pont, s.r.o, premiéra proběhla v neděli 1. března 2009 Mimo tří představení v Sivicích jsme v dubnu Bobše
úspěšně uvedli na benefici pro organizaci AUT –
v kulturním domě v Sivicích.
Jak název napovídá, nejde o hru podle zaběhnu- sdružení rodičů dětí s autismem v brněnském divadle
tého cimrmanovského schematu, ale o celovečerní Barka a naposledy začátkem června na tradičním
seminář s vědeckými vstupy a s úryvky rekonstru- jiříkovickém festivalu Žně na Stodole.
ovaného díla. Ukázky jsou většinou předváděny
ve dvou verzích - podle Svěráka&Smoljaka a podle
prof. Fiedlera. Divákovu orientaci zdařile nahlodává
i Cimrmanův systém retrospektivy - hra obsahuje tří
až čtyřnásobná za sebou rychlejdoucí retrospektivní
vnoření. Libůstkou pro bedlivé oko diváka je také
obsazení některých členů souboru zároveň do dvou
a více různých rolí. Naštěstí se hru podařilo dramaturgicky sestavit tak, že žádný nehraje více rolí v jednom
obraze.

Jarek Forman

parné letní dny přešly v babí léto a i to za chvíli předá
vládu sychravému podzimu. Zahrady vydají svou
úrodu a nastane čas odpočinku a i nám zbude čas
na zaslouženou relaxaci. Dlouhé večery a nevlídné
počasí vybízí k přečtení oblíbené knihy.
Chcete slzet nad zamilovaným románem, pošimrat si
nervy dobrou detektivkou, rozšířit si obzory s naučnou
literaturou, nebo si jen tak prolistovat některý z časopisů? To vše vám nabízí fond 7 000 svazků knih, jehož
součástí je i literatura pro děti a mládež. Přestože
do regálů poslední dobou moc svazků nepřibývá (což
není výjimečně způsobeno nedostatkem finančních
prostředků, ale prostorovými možnostmi), tak věřte,
že o novinky nepřijdete. Již několik let využíváme tzv.
výměnného fondu, což znamená, že jsou do naší
knihovny zapůjčeny soubory knih, které jsou po určité
době obměňovány.

Závěrem nezbývá než připomenout, kde, kdy a za kolik
můžete knihovnu navštívit. Otevřeno je každou středu
od 17:00 do 18.45 hod., celoroční návštěva knihovny
Vás bude stát 20 Kč. Na všechny se těší knihovnice
Zdena Mudrochová

Kromě Němého Bobše jsme se letos dvakrát vrátili
k Hospodě Na mýtince a to kvůli účasti na krajské
soutěžní přehlídce v Boleradicích. Přehlídka nazvaná
Jarní sešlost 2009 se konala začátkem května, naším
hracím dnem bylo úterý. Generálka proběhla v neděli
ve Velaticích.

Během dalších tří týdnů jsme hru reprízovali ještě
dvakrát. Vždy pro zaplněný sál. Děkujeme Vám.

Uvést představení na jevišti krásného boleradického
divadla, ve vesnici s více než stoletou ochotnickou
tradicí, se jevilo jako příjemný zážitek. Diváci, kteří si
uprostřed týdne našli cestu do divadla ovšem - jak
jsme brzy poznali – Cimrmana, natožpak Cimrmana
libretistu:-) příliš nemusejí a tak se představení záhy
změnilo v pěknou dřinu. Povzbudivou zpětnou vazbu
jsme ale obdrželi v hodnocení odborné poroty, která
naše představení sice nenominovala k postupu, ale
udělila tři individuální ocenění. V Boleradicích bylo fajn,
věřím, že se na tamější prkna ještě podíváme.

Mimo zvýšené obtížnosti divácké se Bobeš stal prozatím nejnáročnější hrou i co se týká výpravy – kulis
a rekvizit, kostýmů a počtu zapojených herců - sladit
termíny zkoušek pro osm lidí vyžaduje určité odříkání. Chtěl bych tímto poděkovat spoustě divadelních
přátel, kteří nám zapůjčili vše potřebné k navození
myslivecké, hospodské a zámecké atmosféry. Děkuji
jim zvláště za trpělivost, s jakou doufají, že jim ony
věci snad někdy vrátíme.

Pro příští rok připravujeme další z méně známých
her a to dvouaktovku Posel z Liptákova s podtitulem
Expedice do kraje Cimrmanova stáří a nově objevené
hry Posel světla a Vizionář. Úryvky z této hry jsou
k vidění ve filmu Nejistá sezona.

Z uvedeného je patrné, že hra skutečně vyžaduje
připraveného diváka a z toho jsme měli trochu obavu,
zvlášť po syrové a nepříliš vydařené předpremiéře.
Premiéra skutečná ovšem mračno rozehnala – diváků
se sešly bezmála tři stovky. Připravení byli všichni.

Milí čtenáři stávající i ti budoucí,

Obecní knihovna má k dispozici také dva počítače
s neomezeným připojením k Internetu. Pořádá také
různé akce, určené především dětem. Tradicí se již
stala velmi oblíbená Noc s Andersenem, letos poprvé
byli pasováni prvňáčci na malé čtenáře. Pro dospělé
byla velmi zajímavá beseda o polárních krajích. Na říjen
se pro děti plánuje návštěva Moravské galerie, kde je
výstava o vazbě knihy a děti si mohou v jejich dílně
a pod vedením odborníků vytvořit svou vlastní knihu.
Od listopadu je plánované zahájení práce v čtenářském
kroužku a pro všechny od 3 do 100 let pak listopadové
klání jednotlivců i rodinných týmů ve stolních hrách.
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V letošním roce máme v plánu ještě jedno představení
Němého Bobše a to v neděli 8. listopadu. O Vánocích,
v neděli 27. prosince, bychom si chtěli nadělit Dobytí
severního pólu. Obé na domácí scéně v Sivicích.

Roman Tinka
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Foto: Vít Kobza

Návštěva Svatého otce
Asi 120 000 poutníků bylo v neděli 27. září 2009
přímými svědky historické události. Jižní Moravu
navštívil poprvé v historii Svatý otec Benedikt
XVI, aby zde sloužil mši svatou.
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle přivítal papeže slovy:
„Přicházíte z Říma, kde svatí Petr a Pavel a s nimi
řada dalších hlásali Krista. Brněnská katedrála je
zasvěcena dvojici těchto velkých apoštolů. Vaše
Svatosti, vítejte tedy doma.“
Z naší pozorské farnosti navštívilo slavnostní nedělní

Farní tábor

Fara v Pozořicích byla plná dětí ve dnech 3. – 7.
srpna 2009. Opět se zde konal farní tábor. Téměř
40 dětí ve věku od čtyř do dvanácti let se postupně
seznámilo s životem našeho národního světce svatého Václava.
Pro všechny byly připraveny hry a soutěže. Zajímavý
byl průzkum věží a půdy pozořického kostela. Velkým
zážitkem byla také návštěva jezdeckého oddílu
v Kovalovicích, protože si všechny děti mohly vyzkoušet,
jak se jezdí na koni. Každé dítě má také tričko
s vlastním výtvarným dílem. Středeční odpoledne se
našim táborníkům věnovala skupina šermířů a z dětí se
postupně stávaly opravdoví rytíři. I celodenní výlet
se vydařil. Vyšli jsme si na Jelenici a potom do Hostěnic
ke kapli svaté Anny. Jako na každém táboře prošli si
všichni stezku odvahy a nechybělo ani opékání buřtů.
Jídla a pití bylo stále dost a spát se mohlo doma nebo
na faře.
Tábor skončil. Všichni mají na co vzpomínat. A to díky
dospělákům, kteří neváhali a svůj volný čas věnovali
dětem.
Božena Škrobová

dopolední bohoslužbu na 400 lidí. Mnozí jeli autobusem do Šlapanic, někteří šli i pěšky ze svých domovů. Vzhledem k velké koncentraci lidí bylo nutné být
na místě s několikahodinovým předstihem. Svoje místa
mělo také 30 krojovaných mládežníků i několik ministrantů. S organizací stodvacetitisícového shromáždění
pomáhalo také 15 pořadatelů z naší farnosti.
Návštěva bohuslužby byla skutečnou poutí a velkým duchovním zážitkem, který podtrhlo nádherné
slunečné počasí a perfektní organizace. Poutníci se
po skončení bohoslužby rozcházeli během celého
nedělního odpoledne.

Pozorští Farníci

Africký misionář v Pozořicích

jak jeden malý chlapec říká svému tatínkovi: „Ale on
je celý bílý!“ A jeho otec jej upokojil: „To nevadí že je
Už jste měli někdy možnost setkat se s pravým bílý, ale duši má černou, stejně jako my.“ A chlapec
nefalšovaným africkým misionářem? My ano – byl spokojený.
v neděli 26.7. v našem kostele. Ovšem obavy, jak se Pozoruhodné je také chápání viny, které se v této
s ním domluvíte, byly zcela liché. Tímto misionářem tradiční africké společnosti projevuje. Za největší probyl brněnský rodák, kněz MUDr. František Slavíček, hřešky jsou považovány ty, které nabourávají život
který nedávno oslavil šedesátku. Vystudoval medi- komunity. Když byl jeden muž nevěrný své ženě, nebycínu, stal se kardiochirurgem, pracoval nějakou lo to považováno za nějaké zvláštní provinění do té
dobu v nemocnici u sv. Anny v Brně, pak přešel doby, dokud se o tom nedověděla celá obec. Neříkám,
do Bratislavy. Ještě za svého brněnského pobytu že s tímto názorem je možné na 100% souhlasit, ale
byl v tzv. podzemní církvi tajně vysvěcen na kněze kolik bolestí a problémů by i v naší společnosti ubylo,
a vždy měl touhu jít do misií. Toto jeho přání se mu kdyby se lidé v první řadě snažili neznepříjemňovat
splnilo až po r. 2000, kdy za svého studijně–formač- život druhým.
ního pobytu v Itálii se dověděl, že katolická misie
Fontem – Fonjumeto v Kamerunu potřebuje náhra- P. Slavíček se ve své práci snaží upřednostňovat to,
co slouží celé komunitě – stavba školy, vodovodu,
du za kněze, který po letech služby odchází.
kostela. Na podporu jeho aktivit jsme v našem kostele
Tato kamerunská misie má tradici dlouhou už téměř uspořádali sbírku, která vynesla 62 tis. Kč. Chtěl bych
50 let. Kmen Bangwa v Kamerunu tehdy v polovině touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo do ní
šedesátých let vymíral. Kojenecká úmrtnost činila přes přispěli.
90%, chyběly téměř všechny základní potřeby. Král
kmene požádal o pomoc místního biskupa a ten se O zkušenostech tohoto kněze a lékaře, o jeho vztahu
obrátil na představitele Hnutí fokoláre. Lidé z Hnutí k černému kontinentu, o životě uprostřed Afriky, a také
vybudovali nemocnici, vodní elektrárnu, školy a potřeb- o Vánocích uprostřed tropů vypráví dokumentární film
nou infrastrukturu. Horko, téměř stoprocentní vlhkost, ADV Studia „Nohama na rovníku, hlavou v nebi“, který
malárie, spavá nemoc a značně odlišný způsob uva- před časem vysílala také Česká televize. Tento film
žování domorodců, to vše denně provázelo první je možné v omezeném množství zakoupit v kostele,
průkopníky při budování misií ve Fontem a Fonjumeto. případně si půjčit na faře.
Výsledkem jejich práce však nakonec bylo snížení
dětské úmrtnosti na 2%. Kmen Bangwa byl zachráněn
a nastal čas rozvoje. Zlepšila se jak sociální situace,
tak mezilidské vztahy. Zvýšila se vzdělanost (současný
král je absolventem prestižní francouzské univerzity)
a na minimum klesla kriminalita.

Život v tomto pro nás tak exotickém koutu světa hodnotí MUDr. Slavíček slovy: "Sociálně a kulturně zde
mnohdy žijeme v prostředí doby knížete Václava,
a přitom nám tu začíná fungovat mobilní síť." Radost
a naději by ale mnozí přesycení a unudění Evropané
mohli zdejším lidem závidět.

Rád bych připomněl několik zajímavých příhod, které
P. František vyprávěl. Krátce po svém příchodu slyšel,

P. Jan Nekuda, farář
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Cyklistická pouť
„Po stopách českých světců“
Jak už se stalo tradicí, Orel Uherský Brod pořádal už pátý ročník cyklopoutě. Předešlé poutě
měly cíl v zahraničí. Letošní cyklistické putování
bylo po ČR - z Chebu na Velehrad, mělo podtitul
„Po stopách českých světců“.
Po slavnostním odstartování starostou Chebu
a požehnání na cestu jedeme nejdříve k památníku
železné opony na Svatém Kříži uctít padlé, kteří se
pokusili přejít západní hranici v době totality. Potom
už všichni míříme k cíli dnešní etapy, klášteru v Teplé,
po cestě navštěvujeme Mariánskou Loretu ve Svatém
Hroznatově.
Druhá etapa měří 103 km. Vyjíždíme směr
Konstantinovy Lázně dál na Plzeň, zdá se mně,
že v Plzni jsme za chvíli, to už máme za sebou
asi polovinu etapy. Když už jsme v Plzni, nesmíme
minout pivovar s vyhlášenou restaurací Na Spilce
přímo v pivovaru. Ještě se zastavujeme na náměstí
a už musíme dál do Nepomuku, rodiště sv. Jana
Nepomuckého.
Další etapa nás vede do Prachatic, sem jedeme část
cesty po dost špatné cyklostezce. Je to kopcovitá
etapa, není divu, jsme na Šumavě. O Prachaticích se
říká, že jsou bránou Šumavy. Je tady krásně, taky víc
zemědělsky obdělávané půdy než na Karlovarsku.
Nedělní etapa Prachatice - Týn nad Vltavou je ze
začátku kopcovitá, ale půl etapy to jen sviští. Během

návštěvy jaderné elektrárny v Temelíně prší. Spíme
v Zálší, blízko Týna.
Etapa Zálší-Želiv nás vede mírně zvlněnou krajinou,
chystáme se navštívit hrad Kámen, kde je výstava
historických motocyklů. V pondělí je ale zavřeno.
I na zámku v Červené Lhotě mají v pondělí zavřeno,
nezbývá, než „odskočit“ 3 km dál na Pluhův Žďár
na dobré pivo Bernard.
Etapa z Želiva do Křižanova - rodiště sv. Zdislavy je
kopcovitá, ale jede se dobře, až na píchnuté kolo.
Další etapa do Boskovic je jedna z kratších i díky
křižanovskému p. faráři, který radí: „Jeďte na Tišnov,
Černou Horu, Rájec Jestřebí, a pak už to není daleko do Boskovic. Po cestě zastavujeme na pštrosí
farmě v Doubravníku nad Svitavou okoštovat pštrosí
výrobky.
Během etapy Boskovice - Olomouc je na faře v Jevíčku
nachystané občerstvení. Z Jevíčka do Olomouce
si nechtěně vybíráme kopcovitou trasu, zato kratší.
Za kopcem je rovina Malé Hané až do Olomouce, ale
fouká velký protivítr. V Olomouci spíme v kněžském
semináři, kde pro nás, cyklopoutníky, slouží mši svatou sám arcibiskup Jan Graubner.
Z Olomouce na Sv. Hostýn nás značky vedou na čtyřproudou výpadovku. Rychle odbočujeme pryč z této
silnice! Celý den fouká protivítr „nepřítel“. Z dálky je
vidět Sv. Hostýn, je blíž a blíž, musíme vyjet až nahoru, spíme v poutním domě. Všichni přijíždějí zpocení
a šťastní, že už jsou v cíli. Někteří říkají: „Dnes jsem
měl(a) krizi, i když to nebyla dlouhá etapa“.
Sv. Hostýn - Velehrad - 63 km do cíle. Tato etapa se
mně zdá nejkrásnější, nejen proto, že je poslední.
Krásně se jede přes Kroměříž na kopec Buč a pak už
jen z kopce do Modré a Velehradu. CÍL!
V neděli po snídani a mši svaté se rozjíždíme
do svých domovů. Většina poutníků je z Uherského
Brodu, proto mají naplánovanou ještě jednu etapu
do Brodu. Já jedu z Velehradu do Sivic na kole. Při
loučení všichni volají: „Za rok ahóóóóój!“
Cyklopouť k oslavě 100. výročí založení Orla trvala
od 29. července do 9. srpna. Na závěr jsme navštívili
hrob Msgne Dr. Jana Šrámka, zakladatele Orla. Trasa
z Chebu na Velehrad měřila 804 km, já jsem ujel navíc
63 km z Velehradu do Sivic. Z celkového počtu asi 100
cyklopoutníků bylo 60 % mužů a 40 % žen. Dva cyklisti jeli na lehokole. Nejmladší účastník měl 5 roků,
nejmladší účastník, který ujel celou pouť, měl 11 roků,
nejstaršímu bylo 74 roků. Jeli s námi dva kněží, dva
trvalí jáhni. Dva cyklisti jeli na kole i cestu do Chebu.
Během pouti jsem slyšel tyto výroky: „Tati, to jsem
si nemyslela, že ta Česká republika je tak hrbatá
(kopcovitá)“. Jeden ze starších poutníků měl během
jízdy telefonát a říká: „… My nemáme přestávku jako
Tour de France“, nebo novinář se ptal jedné účastnice pouti: „Co bylo pro vás nejhorší, kopce, déšť?“.
Odpověď však zněla: „Protivítr, ten je nepřítel!“
				
Mirek Řičánek
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Zvěř našich lesů a polí

Muflon
Tvarem těla se muflon podobá ovcím domácím, se
kterými se může křížit. Délka těla je až 130 cm, výška
90 cm, váha až 60 kg u samců, samice jsou menší
a méně váží.
Samci nosí mohutné vroubkované rohy stáčející se
kolem hlavy dopředu. Podle vrubů se pozná stáří muflona. Letní srst je rezavohnědě zbarvená. Na zimu se
přebarvuje do tmavé až černé barvy, samcům vzrůstá
na krku hříva a na bocích mají světlou skvrnu zvanou
myslivecky sedlo. Některé muflonky mají krátké růžky,
tyto jsou nevhodné pro chov muflonů, proto se na odlov
takových muflonek myslivci zaměřují. Ovšem většina
muflonek je bez růžků.
Mufloní zvěř se zdržuje v tlupách, které vedou staré muflonky. V tlupě se zdržují muflonky, muflončata a mladí
samci do stáří 3 roků. Staří mufloni tvoří malé skupinky,
nejstarší jsou samotáři. Mufloni se k tlupám připojují
v době říje, která probíhá od října do listopadu. Samci
při ní svádějí souboje, kdy do sebe naráží rohy, rány při
tom vzniklé se dají přirovnat k úderům sekery.
Muflonka je březí 22 týdnů, 1 až 2 mláďata klade na jaře
už v březnu. Mateřské mléko sají asi půl roku, ale už
za 2 týdny přijímají zelenou potravu. Muflončata pohlavně dospívají během následujícího roku, mladí berani se
zapojují do reprodukce až ve třech letech.
Mufloni naší původní zvěří nejsou, v Čechách byli
vysazeni počátkem 19. století. V našem okolí byli mufloni vysazeni v roce 1946 lesním inženýrem Josefem
Žalmanem. Mufloni se dožívají věku až 15 let. Nejsilnější
trofeje muflonů z celé Evropy pocházejí z obor v naší
republice. Nejsilnější mufloní zvěř žijící v ČR ve volné
přírodě je z okolí Divák na jižní Moravě. Do naší honitby
se mufloni občas zatoulají v zimních měsících ke krmelcům, jinak v sivickém lese nežijí.

Koza bezoárová
Je větší než koza domácí, ale má stejný tvar těla.
Délka dosahuje 140 cm, výška 100, váha až 50 kg.
Letní srst je červenohnědá, zimní šedohnědá s bílým
břichem, středem hřbetu se táhne tmavý pruh. Rohy
má oboje pohlaví, jsou po obvodě oválné. Samice
mají rohy mnohem menší než samci, u některých
starých samců mají rohy délku až 120 cm. Samci se
od samic liší ještě dlouhým vousem na bradě.
Koza bezoárová není původní zvěří, byla u nás vysazena v roce 1653 do obory na Pálavě, kde vzniklo
stádo čítající několik desítek kusů. Kvůli konfliktům
se zájmy ochrany přírody na tomto chráněném území
byly kozy přemístěny do obory Vřísek u České Lípy.
Říje probíhá v září a říjnu. Samice jsou březí 21-22
týdnů a v lednu až březnu rodí 1-2 kůzlata. Kojí je 6
měsíců potom se kůzlata osamostatňují, ale žijí dál
v rodinných tlupách. Pohlavně dospívají v 18 měsících. Živí se většinou bylinnou vegetací, ale okusují
i listnaté dřeviny. Podle legislativy ochrany přírody
a krajiny není zvláštně chráněná, proto se může lovit
od 1. září do 31. prosince.
V Evropě není koza bezoárová nikde původní zvěří,
ve starověku byla dovezena z Malé Asie na ostrovy
Středomoří a Řecka, kde se na některých místech
vyskytuje doposud.
Zdeněk Divácký
Myslivecké sdružení Sivice-Pozořice
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
4. října		 Výstava ovoce a zeleniny
			

Obecní dům Sivice, pořádají zahrádkáři

- 19 -

Společenská kronika

Vítáme do života

Ve 4. čtvrtletí roku 2009
oslaví životní jubileum:

v 3. čtvrtletí roku 2009

15. října		 Setkání jubilantů

87 let		
		

Bohuslav Benda
Ludmila Poulíková

Matěj Flégl			
12.8.2009
Sivice 214

			

70 let		

Jarmila Nedorostková

17. října		 Vítání občánků

65 let		

Jaroslav Kuchynka

Jakub Ramša
14.8.2009

Sivice 267

			

60 let		
		
		
		

Karel Smutný
Jana Vozdecká
Ludmila Daňková
Stanislav Severa

Michaela Koudarová
20.8.2009

Sivice 152

Obecní dům Sivice, pořádá kulturní komise

Obecní dům Sivice, pořádá kulturní komise		

8. listopadu		 Divadelní představení "Němý Bobeš aneb Český Tarzan"
			

Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek JCR Sivice

13. listopadu		 Prodloužená pro starší a (ne)pokročilé
			

Obecní dům Sivice, pořádá kulturní komise a taneční škola DANZA

14. listopadu

Martinská zabíjačka

			

Obecní dům Sivice, pořádají Sportovní klub Grušáci

17. listopadu

Turnaj v badmintonu

			

Tělocvična u školy, pořádá škola Sivice

4. prosince 		 Mikulášská besídka
			

Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Oznámení Farní charity

Evidence obyvatel

Ve vedení Farní charity Pozořice došlo v letošním roce ke změně. Funkci vedoucí převzala paní
Zdislava Hoffmannová ze Sivic.
Děkujeme tímto paní Marii Titzové za dlouholeté vedení
charity a paní Hoffmannové přejeme mnoho obětavých
spolupracovníků v této záslužné práci.
Děkujeme za pomoc při sbírkách a zvláště při Tříkrálové
sbírce. Děkujeme také, že nezapomínáte na naše tři
adoptované děti z Indie. Přispět na jejich výchovu můžete při jarní podzimní charitní sbírce nebo kdykoli u paní
Ludmily Šmerdové, Pozořice 27.

Statistika za 2. čtvrtletí 2009
Narozené děti:
3
Přihlášení:
5
Zemřelí:
3
Odhlášení:
0
Počet obyvatel:
996

6. prosince 		 Školní vánoční jarmark
			

Základní škola a mateřská škola Sivice, pořádá škola Sivice

27. prosince		 Divadelní představení "Dobytí severního pólu"
			

Kontakt na novou vedoucí:
Zdislava Hoffmannová
Sivice 190
tel. 605 708 399, e-mail: slavkahof@seznam.cz

Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek JCR Sivice

Výstava ovoce a zeleniny

Nejen ovoce a zelenina, ale i práce dětí základní
a mateřské školy, burčák a zabíjačkové speciality přilákaly v neděli 4. října do kulturního domu
v Sivicích slušnou řádku návštěvníků letošní výstavy, kterou tradičně uspořádali místní zahrádkáři.
Výběr z nejkrásnějších hroznů, vkusně naaranžované
ovoce i zelenina přímo lákaly k nakousnutí, nádherná
květinová aranžmá podtrhly celkový dojem. Výstava
byla letos navíc obohacena pracemi zdravotně postižených z Ústavu sociální péče Kociánka. Hliněná
dílka svou originalitou zaujala natolik, že jich několik
našlo nové majitele. Výstavu tradičně doprovázely
obrázky a dekorace zhotovené dětmi sivické školy.
Zabíjačkové speciality šly na odbyt jako vždycky,
burčák byl vynikající, všichni návštěvníci odcházeli
spokojení. Velký dík patří všem, kdo se o přípravu
výstavy zasloužili.
Jiří Barták

KOSMETICKÉ
A RELAXAČNÍ STUDIO

RADMILA

kosmetika / manikúra / uvolňující
masáže zad a šíje / pedikúra /
aromamasáže celého těla /
depilace / lynfatické masáže /
líčení / modeláž nehtů
Pátky 6. a 13. listopadu 2009
v podkroví obecního domu
(vedle knihovny).
Objednávky: Radmila Zourková
telefon 605 977 775

Citát

Srdce, které dovede čelit všemu, v dobách těžkých doufá a v dobách
šťastných osudu se bojí.
Quintus Horatius Flaccus

