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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem

Na prahu nového roku si vzájemně přejeme hodně
zdraví, štěstí, radosti, lásky, pohody… Kéž v tomto
novém roce 2011 nepostrádáme také ohleduplnost,
trpělivost, porozumění, toleranci a ochotu navzájem
si pomáhat i odpouštět.
V nedělní promluvě přirovnával náš pan farář jednotu
a svornost v pozořické farnosti k louce plné květin,
kde každá květina je jiná, ale přesto společně vytvářejí krásný obraz. Nebo k orchestru, ve kterém každý
nástroj hraje podle jiných not, avšak skladba jako
celek zní harmonicky. Je to hezké přirovnání.
Každý z nás je členem pomyslného orchestru. Někdo
přijde s nápadem zazpívat si společně na Štědrý
večer koledy. Z darovaného smrku je nádherný
vánoční strom na návsi. Kapličku zdobí pěkný perníkový Betlém a o letošních vánocích měl premiéru
dokonce Betlém živý! Jiní se zase postarají o kluziště
pro děti. Téměř všichni považujeme za samozřejmost uklidit sníh před svými domy - a když soused
zrovna nemůže, proč mu nepomoci? A jestli sem tam
někdy zazní falešný tón? Věřme, že se tak stalo jen
nedopatřením a neúmyslně.
Je mnoho těch, kteří neváhají udělat něco pro dobro
ostatních, přestože odměnou je jim často jen pocit
dobře vykonané práce. V průběhu uplynulého „kanalizačního“ volebního období jsem měla téměř denně
možnost setkávat se s vámi - sivickými občany.
Při těchto setkáních mnohdy docházelo ke tříbení
názorů a ve velké většině byla podnětná a inspirující.
Proto chci ještě jednou poděkovat vám všem, kdo
jste neváhali přiložit ruku ke společnému dílu.
Zanedlouho nás čeká příjemná událost - první obecní ples. Těším se, že bude další příležitostí k setkání
s řadou z vás. Chystají ho naši nejmladší zastupitelé,
a že „umí“, to už víme. Umí nejen zorganizovat ples
či hody, ale dovedou také pomoci tam, kde je třeba.
Myslím, že naše obec má všechny předpoklady
k tomu, aby se dále rozvíjela a vzkvétala.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za důvěru a podporu v loňských komunálních volbách. Nyní jsme
na začátku nového volebního období a díváme se
s nadějemi a očekáváním do budoucnosti, která
bude právě taková, jací budeme my sami.
Marie Kousalová

Ustavující zasedání dne 8.11.2010
V úvodu jednání složili všichni zvolení zastupitelé předepsaný Slib člena zastupitelstva: „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Sivice a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky“.
Volba starosty a místostarosty: Do funkce starostky
obce byla navržena Marie Kousalová, tento návrh byl
jednomyslně přijat. Do funkce místostarosty obce byli
navrženi Ing. Oldřich Ondráček a Ing. Eva Mollová,
většinou hlasů byl zvolen Ing. Oldřich Ondráček.
Zřízení finančního a kontrolního výboru: Byl ustaven pětičlenný finanční a tříčlenný kontrolní výbor.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Jiří
Pölzer, členy výboru byli zvoleni Vlastimil Buchta,
Ing. Petr Blahák, Ing. Jaroslav Forman a Michal
Kulhánek. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena
Ing. Marcela Ondráčková, členy výboru byli zvoleni Jiří
Barták a Ing. Jiří Svoboda.
Stanovení výše odměn za výkon neuvolněných
funkcí: poskytování odměn upravuje zákon č. 37/2003
Sb., který stanoví výši odměn uvolněných členů zastupitelstva a maximální výši odměn neuvolněných členů,
jejich výši určí zastupitelstvo obce. Odměny se vyplácejí z rozpočtových prostředků obce.
Delegování zástupců obce do Svazku Šlapanicko:
Svazek Šlapanicko vznikl pro účely zabezpečení
zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a rozvoj vodovodů a kanalizací.
Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která je složena ze zástupců členských obcí. Hlasovací právo se
odvíjí od počtu obyvatel - obec Sivice disponuje dvěma
hlasy. Do Svazku Šlapanicko byli delegováni: Marie
Kousalová a Vlastimil Buchta.
Delegování zástupců obce Sivice do Mikroregionu
Rokytnice: Mikroregion je dobrovolné sdružení obcí,
které společně řeší některé záležitosti v oblasti životního prostředí, školství, kultury, zdravotnictví a úkoly
nadregionálního významu. Nejvyšším orgánem je shromáždění starostů, ve kterém má každá obec 1 hlas.
Do Mikroregionu Rokytnice byli delegováni: Marie
Kousalová a Ing. Oldřich Ondráček.
Jednací řád zastupitelstva obce Sivice: Jednacím
řádem se řídí průběh zasedání zastupitelstva, jeho svolání, příprava podkladů, hlasování, obsah a forma zpracování zápisu a usnesení apod. Jednací řád byl přijat.
Organizační řád obce Sivice: Organizační řád blíže
specifikuje kompetence orgánů obce - zastupitelstva,
starosty a místostarosty, výborů a komisí - v souladu
se zákonem o obcích. Dále stanoví organizační strukturu obecního úřadu a vymezuje činnost příspěvkových
organizací a organizačních složek obce.
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13.12.2010
Zpráva o činnosti obsahovala stručnou rekapitulaci
roku 2010 - zejména informaci o dokončení stavby
splaškové kanalizace a navazujících oprav komunikací
a chodníků, ukončení projektu revitalizace návsi a stavebních prací na rekonstrukci kaple sv. Rocha. Dále se
zabývala organizačními záležitostmi a činností v oblasti kultury a sportu. Závěrečná informace se týkala digitalizace operátu katastrálního území Sivice.
Inventarizace majetku k 31.12.2010 - návrhy na vyřazení: Při pravidelné fyzické inventarizaci majetku obce
byly zpracovány návrhy na vyřazení majetku v celkovém objemu 411 806 Kč. Z tohoto objemu připadá
380 764 Kč na projekty oprav komunikací po stavbě
splaškové kanalizace převáděné bezúplatně Svazku
Šlapanicko.
Mimořádný příspěvek Svazku Šlapanicko na splácení úvěru: Naše obec využila možnosti čerpání
zvýšeného úvěru na investice související s výstavbou splaškové kanalizace - konkrétně na provedení
komplexní rekonstrukce dešťové kanalizace na návsi
a na rekonstrukci komunikací v Šebrově a Starých
horách. V zájmu co nejrychlejšího splacení závazků
obec Sivice uhradí mimořádný příspěvek Svazku
Šlapanicko ve výši 3 mil. Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2010: Příjmy i výdaje byly
zvýšeny o částku 255 700 Kč, celkový objem rozpočtu
po úpravě činí 29 836 100 Kč. Zastupitelstvo dále
zmocnilo starostku obce k provedení rozpočtových
úprav do konce roku 2010 v omezeném rozsahu.
Příspěvek občanům na stočné je vedle symbolického poplatku za komunální odpad dalším způsobem
kompenzace zvýšené daně z nemovitostí. Příspěvek
ve výši 1 000 Kč bude v roce 2011 poskytován na rodinný dům v obci Sivice připojený na splaškovou kanalizaci kanalizační přípojkou, na kterou je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas.
Rozpočet na rok 2011: Návrh rozpočtu připravil
finanční výbor ve spolupráci s účetní obce. V souladu
se zákonem o rozpočtových pravidlech byl předepsaným způsobem zveřejněn na úřední desce. Celkový
objem příjmů a výdajů rozpočtu obce Sivice pro rok
2011 činí 16 516 000 Kč.
Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2016: Sestavování
rozpočtového výhledu ukládá obcím zákon o rozpočtových pravidlech. Výhled na roky 2012 - 2016 zahrnuje
splátky úvěrů a předpokládaný objem výdajů na provoz a investice.
Aktualizace pasportu dopravního značení: Na základě žádosti občanů ulice Loučky o zklidnění a omezení
průjezdu nákladních vozidel bude dokumentace řešit
dopravní značení v této ulici. Dále bude navrženo
zobousměrnění úseku komunikace ve směru ke kostelu po odbočku do ulice Staré hory. Dopravní značení
na návsi bude uvedeno do souladu se současným
stavem.

Změny v placení daně
z nemovitostí v roce 2011

V souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu obce Sivice (tzv. digitalizací) vzniká
poplatníkům povinnost podat daňové přiznání
na pozemky dosud vedené ve zjednodušené evidenci (PK). Termín pro podání přiznání k dani
nemovitostí je 31. 1. 2011.
Pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí v souvislosti s dokončením
obnovy katastrálního operátu byl zrušen.
Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového
přiznání) - dle daňového řádu, který nahrazuje zákon
o správě daní a poplatků, musí fin. úřad uložit pokutu
v min. výši 500 Kč, pokud daňový subjekt (poplatník)
nepodá daňové přiznání vůbec, nebo daňové přiznání
podá po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5
pracovních dnů. Z toho vyplývá, že posledním dnem,
kdy je možné podat daňové přiznání, aniž by finanční
úřad byl povinen vyměřit pokutu, je 4. únor 2011.
Ruší se daňové složenky - Ministerstvo financí
v rámci úsporných opatření již nebude České poště
hradit poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti
prostřednictvím daňové složenky.
Daň z nemovitostí je možné uhradit:
1) Na pokladně finančního úřadu
2) Poštovní poukázkou typu „A“ (u daně z nemovitostí
proběhne v roce 2011 její distribuce)
3) Bankovním příkazem (Internetovým bankovnictvím)
Přiznání za spoluvlastnické podíly na pozemcích
a stavbách - každý spoluvlastník pozemku nebo stavby má možnost (nikoli povinnost!) přiznat a platit daň
v poměru odpovídajícímu výši jeho spoluvlastnického
podílu. Podm. pro uplatnění daně za spoluvlastnický
podíl je podání přiznání do konce ledna 2011 alespoň
jedním ze spoluvlastníků. Pokud žádný ze spoluvlastníků této možnosti nevyužije, platí původní systém zdanění - přiznání podává a daň platí tzv. spol. zástupce.
Úřední hodiny Finančního úřadu Brno-venkov - odd.
daně z nemovitostí Brno, Příkop 8, dveře 547.
Po
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Budete-li potřebovat pomoci s vyplněním daňového
přiznání, můžete se obrátit i na obecní úřad v Sivicích.
Rádi vám poskytneme součinnost v úředních hod.
(Po a St 8 - 17 h), po dohodě i mimo úřední hodiny.
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Výsledky voleb do zastupitelstva
obce Sivice 15. 10. - 16. 10. 2010

Plánovaná bioplynová stanice
v Pozořicích - exkurze do Ždírce

(podle pořadí zvolení / náhradníka, v závorce pořadí Společnost Goodwill Technology s.r.o. se sídlem
v Brně, která provozuje v pozořické a sivické průna kandidátní listině)
myslové zóně fotovoltaické elektrárny, přišla se
KDU-ČSL a nestraníci - celkem 2 690 hlasů (53 %)
záměrem vybudovat na jižním okraji průmyslové
zóny bioplynovou stanice. Pro zájemce z řad obča1.
Kousalová Marie
341 (1)
nů uspořádala firma exkurzi na podobnou stanici
2.
Pölzer Jiří, Ing.
291 (3)
ve Ždírci u Jihlavy. Exkurze se dne 25.11.2010
3.
Kousal Jan
274 (9)
zúčastnilo asi 25 občanů včetně vedení Městyse
4.
Kulhánek Michal
252 (2)
Pozořice. Přímo na místě jsme si prohlédli areál
zemědělského družstva, kde se BP stanice nachá5.
Ondráčková Marcela, Ing.
256 (4)
zí. Zástupce dodavatele technologie odpovídal
6.
Svoboda Jiří, Ing.
239 (5)
na množství dotazů. Z naší výpravy nejvíce této
1.
Smutný Petr
223 (6)
problematice asi rozuměl pan Ing. Stanislav Honek
2.
Capil Daniel
206 (7)
(místostarosta z Kovalovic), který, jak nám sdělil,
už navštívil tři jiné „bioplynky“ a na jejich provozu
3.
Smutná Marie
228 (8)
neshledal žádné zásadní problémy.
4.
Hoffmann Jiří, Ing.
220 10)
5.

Skočovská Eva, Mgr.

160 (11)

Starostové a nezávislí - celkem 972 hlasů (19 %)
1.

Mollová Eva, Ing.

143 (3)

2.

Buchta Vlastimil st.

143 (5)

1.

Škrob Marek

142 (2)

2.

Buchta Vlastimil ml.

3.

Drápal Milan

4.

Doležel Josef

99 (6)

5.

Sova Zdeněk

118 (7)

6.

Schopfová Lenka

120 (8)

98 (1)
109 (4)

Nezávislí pro rozvoj a ekologii - celkem 1439 hlasů (35 %)
1.

Barták Jiří

213 (2)

2.

Ondráček Oldřich, Ing.

177 (1)

3.

Blahák Petr, Ing.

173 (6)

1.

Ondráček Čestmír, Ing.

126 (3)

2.

Forman Jaroslav, Ing.

138 (4)

3.

Kadeřávek Jiří, Ing.

4.

Filip Vladimír

119 (7)

5.

Kulhánek Jiří

137 (8)

6.

Fialová Jana

107 (9)

7.

Ryšavý Jan

84 (10)

8.

Neužilová Helena

81 (11)

84 (5)

Starostka: Marie Kousalová
Místostarosta: Ing. Oldřich Ondráček
Finanční výbor: Ing. Jiří Pölzer, Vlastimil Buchta,
Ing. Jaroslav Forman, Ing. Petr Blahák, Michal
Kulhánek
Kontrolní výbor: Ing. Marcela Ondráčková, Jiří
Barták, Ing. Jiří Svoboda

Základní vstupní surovinou pro BP stanici je zde
siláž z kukuřice (využívají se celé rostliny), ale je
možné zpracovávat jakýkoliv rostlinný produkt (obilí,
trávu, slámu…) či odpad. Může se zpracovávat
také hnůj a další produkty zemědělské výroby.
Surovina je automaticky navážena do kryté jímky,

Zítra bude líp
V údolí Říčky kousek nad Rančem u Jelena stojí
Kaprálův mlýn. Po roce 1948 byl vyvlastněn
a sloužil jako rekreační středisko, naposledy
podniku Klenoty. Někdy kolem roku 1982 byl
opuštěn a začal chátrat. Po roce 1990 byl navrácen v restituci původní majitelce paní Zdeně
Kaprálové. Ta jej v roce 1993 pronajala za symbolickou cenu 1 Kč ročně na 99 roků organizaci Junák. Budova začala sloužit skautům jako
víkendová a prázdninová základna.
Bohužel nájemní vztah a soukromé vlastnictví neumožňovalo získání významnějších finančních zdrojů
na rekonstrukci a budova přes velké množství dobrovolné práce stále chátrala. Po smrti Zdeny Kaprálové
darovaly její dcery v roce 2007 mlýn skautům
do vlastnictví. Podrobný statický průzkum prokázal
značné poškození nosných konstrukcí a doporučil
zásadní rekonstrukci objektu.
Byla zpracována studie nového možného využití
a současně se hledaly finanční zdroje na rekonstrukci. Na podzim 2008 padlo rozhodnutí vybudovat Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn
s využitím finanční podpory Operačního programu
Životní prostředí. V lednu 2010 byla podána žádost
a v květnu byl projekt schválen k realizaci.
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ve které probíhá kvašení. Vznikající plyn je spalován
a generátor vyrábí elektřinu. Tu je možné prodávat
do sítě. Při procesu vzniká také mnoho odpadního tepla, které lze využít. Především k vytápění
objektů (ve Ždírci mají také např. sušičku na dřevo).
Odpadem z celého procesu je hnědá tekutina, která
nijak nezapáchá a je využita jako kvalitní hnojivo
na zemědělské pozemky.

v budoucnu zajímavým řešení pro zemědělská družstva. Již dnes je BP stanic v ČR postaveno přes sto
šedesát.

Výkon plánované BPS v Pozořicích má být 1 500
kW/h. V současné době probíhá druhé kolo posuzování záměru výstavby BPS. Povolovací proces
nespadá do kompetence našeho stavebního úřadu,
ale má ho v rukou příslušný odbor Krajského úřadu
Pokud se týká obav ze zápachu, ty se nám vůbec Jihomoravského kraje.
nepotvrdily. Problémem bude asi zatížení dopravou
Mgr. Aleš Tinka
při sklizni kukuřice. Nákladní auta by ale neměla jez(převzato z Pozořického zpravodaje)
dit přes naše obce, ale od státní silnice po Holubické
do areálu BP stanice po cestě přes Exterier beton. Zastupitelstvo obce Sivice názor o bezprobléVšichni víme, v jakém stavu je silnice (II. třídy) movém provozu tohoto typu zařízení na výrobu
Holubická. Bude snaha vyjednat s Jihomoravským elektrické energie nesdílí. Zamýšlená stavba bioplynové elektrárny se nachází v k.ú. Pozořice, při
krajem její opravu a rozšíření (to ale není jisté).
hranici s katastrálním územím obce Sivice, které
V diskusi padl návrh na možné vybudování teplovo- je již nyní zatíženo činností průmyslových závodů
du pro základní a mateřskou školu v našem městysi. a dopravou na významných dopravních tazích včetZástupci firmy tvrdili, že je to reálné. Ztráta tepla ně dálnice D1. Kromě zápachu, který zřejmě nelze
na 1 km potrubí je prý 1° C. Finanční rozvaha tako- úplně vyloučit, hrozí reálné riziko dopravy suroviny
vého projektu se musí nechat zpracovat.
přes zastavěná území obcí. Využití kukuřice jako
Padly také otázky ohledně potřebného množství hlavní suroviny může vést k osazování ploch touto
kukuřičné hmoty. Vzhledem k problémům s živo- plodinou, která není vhodná z hlediska zadržování
čišnou výrobou v ČR je však pravděpodobné, že vody v krajině a zvyšuje riziko vodní eroze.
pěstování produktů pro bioplynové stanice bude
Marie Kousalová

Za podpory Evropské unie zde vznikne pobytové Středisko kandiduje jako první v postkomunistických
středisko s kapacitou 50 lůžek, sálem pro 100 osob, zemích na zařazení do celosvětové skautské sítě
středisek SCENES (Scout Centres of Excellence for
učebnou, vlastní kuchyní a samostatnou jídelnou.
V době školního vyučování zde budou probíhat školy Nature and Environment).

v přírodě pro druhý stupeň základních škol a především pro školy střední. Enviromentální programy
budou poskytovány i v angličtině - chceme umožnit
současný pobyt dvou školních kolektivů z české školy
a její partnerské školy ze zemí Evropské unie.

Kaprálův mlýn se tak stane centrem enviromentální
výchovy mezinárodního významu. Více informací
o projektu je možné nalézt na webu kapraluvmlyn.cz.
Válečná historie místa je popsána v autobiografické
knize Zdeny Kaprálové - Zítra bude líp.

O víkendech a o prázdninách bude středisko sloužit
skautům a spřízněným dětským organizacím. Pro
tábořící v přilehlém sadu bude vybudováno samostatné sociální zázemí.

Ivo Brzobohatý
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Zprávičky
ze Základní školy Pozořice
Školní rok 2010/2011 je v plném proudu, a když
se ohlédneme zpět, můžeme vidět, že jsme toho
za těch pár měsíců v naší Základní škole Pozořice
zvládli opravdu hodně.
• Navštívili jsme brněnský pavilon Anthropos, kde se
děti učily trošku jinak než ve škole a zpestřily si tak
výuku vlastivědy a dějepisu.
• Vědomosti z historie, i když tentokrát z jiného soudku, mohli nejen naši žáci, ale i jejich rodiče a učitelé
uplatnit či rozšířit při prohlídce Prahy, kam jsme se
společně rozjeli během předposledního říjnového
víkendu.

vyzkoušet nordic walking či zumbu, učit se relaxovat,
uplatnit v praxi zásady zdravé výživy a pod vedením
lékařky zjistit, zda správně pečují o své zuby.
• Na začátku prosince si všichni žáci i zaměstnanci
Základní školy Pozořice připomněli 50. výročí otevření současné budovy školy. Oslavy byly zahájeny
slavnostní akademií, která se uskutečnila ve čtvrtek
2. prosince na sokolovně v Pozořicích. Program,
na němž se podílela většina žáků školy se svými
učiteli, byl velmi pestrý a bohatý. Návštěvníci, kteří
se dostavili v opravdu hojném počtu, mohli zhlédnout
nejen hudební, taneční a sportovní vystoupení, ale
i divadelní scénky a nejmenší žáci se jim pochlubili,
co všechno se již za těch pár měsíců od začátku
školního roku naučili. Všechna vystoupení se dětem
povedla a bylo vidět, že samy mají ze své práce velkou radost. Jistě i proto je diváci odměnili bouřlivým
potleskem. Poslední číslo bylo tak trochu překvapením i pro většinu účinkujících, protože žáci z 9. a 8.
třídy nacvičili společně s učiteli country tanec, který
s velkou chutí na závěr zatančili.

• V rámci systematického rozvoje enviromentální
(ekologické) výchovy, jejímž cílem je především zvyšovat u našich žáků vědomí spoluodpovědnosti nás
všech za současný i budoucí stav přírody i společnosti a za místo, ve kterém žijeme, absolvovali žáci
výukové programy ve školském zařízení Lipka.
• Oslavy dále pokračovaly výstavou, která se vzta• Úspěšnou akcí, při níž naši žáci vyvinuli velké úsilí, hovala k historii školy a byla připravena v jejích
byl již tradiční sběr papíru - tentokrát však s novou prostorách. Výstava byla slavnostně zahájena v ponmotivací. Mezi jednotlivými třídami probíhala soutěž dělí 6. prosince za přítomnosti starostů a ředitelů škol
a nejúspěšnější třídy na prvním a druhém stupni z okolních obcí, sponzorů, bývalých učitelů a dalších
za odměnu získaly Den s třídním učitelem, pro který si návštěvníků. Tento den byl také prvním ze dnů otemohly vybrat činnost podle svého přání. Celkově jsme vřených dveří, které se ve škole uskuteční. Další dny
nasbírali neuvěřitelných 13 136 kg starého papíru.
otevřených dveří budou probíhat v lednu a všichni,
• A protože již staří antičtí filozofové vyznávali myšlen- kdo máte chuť se do naší školy podívat, jste srdečně
ku "V zdravém těle zdravý duch", proběhly v polovině zváni. Všechny důležité informace o škole můžete
října ve škole Dny pro zdraví se zajímavým a bohatým najít na našich nových webových stránkách www.
programem, na němž se podíleli nejen odborníci zspozorice.cz
zvenčí, ale i naši pedagogové. Žáci si mohli prověřit
PhDr. Jan Dudek
znalost zásad první pomoci, zacvičit si na míčích,
ředitel školy

Adventní koncert ZUŠ
V neděli 19. prosince 2010 se konal tradiční koncert Základní umělecké školy v Pozořicích netradičné
v prostorách pozořického kostela. Protože Vánoce –
čas obdarovávání se – už se opravdu blížily, s láskou,
trpělivostí a pečlivostí jsme i my pro vás přichystali
malý dárek.
Nejprve si všichni mohli prohlédnout výstavu výtvarných prací na téma Svatá Anežka česká, návrhy
vánočních pohlednic a výrobky z keramiky. Potom jsme
už společně rozbalili balíček krásných melodií, které
všem určitě zpříjemnily čtvrtou adventní neděli, a zase
nás o kousek přiblížily vánočním svátkům, na které
jsme se už všichni těšili.
			

Božena Škrobová
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Základní umělecká škola
v Pozořicích

Za léta existence školy byly provedeny stovky koncertů
a veřejných vystoupení. V minulém roce jsme navázali spolupráci se ZUŠ v Mohelnici, ZUŠ v Oslavanech
a ZUŠ v Ivance pri Dunaji. Z řady absolventů školy
Historie školy
se stali úspěšní hudebníci, tanečnice a výtvarníci.
K základnímu vzdělání vždy patřilo také umění hry Dnes v ZUŠ Pozořice pracuje 13 pedagogů a 2 nepena nějaký hudební nástroj. V Pozořicích začal v roce dagogické pracovnice. Ti všichni vedou děti k lásce
1958 profesor Oldřich Placar vyučovat soukromě hře k hudbě, tanci, výtvarnému i dramatickému umění.
na klavír a varhany. Brzy po té se začalo vyučovat
také při Osvětové besedě v Pozořicích hře na kla- Výročí školy
vír a na housle. Zde vyučovala Anna Šlezingrová 45. výročí Základní umělecké školy v Pozořicích jsme
a František Promberger.
chtěli oslavit společně s vámi. A tak jsme od začátku
V roce 1963 vzniklo v Pozořicích detašované pracoviště LŠU Šlapanice. Tehdy se vyučovalo v budově
nynější radnice. A konečně v roce 1965 byla otevřena
v Pozořicích samostatná LŠU, jejíž ředitelkou se
stala Anna Šlezingrová. Výuka se přesunula do tehdy
nové budovy ZDŠ a 73 žáků hudebního oboru (klavír,
housle, akordeon) vyučovalo 5 učitelů. S přibývajícím zájmem o hudební vzdělání se začala vyučovat
i hra na dechové nástroje a tak v roce 1975 mohla
vzniknout dechová kapela LŠU, kterou řídil Jiří Vrtek.
Nelze nepřipomenout, že bývalí žáci naší školy jsou
základem kvalitně fungující Sivické dechové kapely.
V roce 1976 vzniklo detašované pracoviště v Mokré,
které tenkrát sídlilo v jedné třídě ZDŠ. Prvním učitelem se zde stal odchovanec naší školy a absolvent
JAMU Vojtěch Mojžíš. V roce 1985 odchází paní
ředitelka Anna Šlezingrová do důchodu a ředitelem se
stává Jan Florian, absolvent brněnské Konzervatoře,
který již 15 roků na naší škole vyučoval. V témže roce
vzniká v Pozořicích taneční oddělení, jehož první
učitelkou byla Dana Plottová.

školního roku pilně nacvičovali, zpívali, hráli, tancovali, malovali a vymýšleli program k této významné
události. Slavnostním dnem se stal 20. listopad 2010.
Dělnický dům v Pozořicích byl od samého začátku
ve 14.00 zaplněný a náš program mohl začít. Během
celého odpoledne jste si mohli prohlédnout výstavu
prací žáků výtvarného oboru. O pestrý program se
postarali žáci a učitelé hudebního a tanečního oboru
a dramatického kroužku občanského sdružení KNAP,
který od září v naší škole pracuje. Přichystali jsme
také výstavu starých fotografií a video prezentaci
naší školy ze současnosti. Jako pozornost jsme všem
návštěvníkům nabídli i malé občerstvení.

Slavnostní koncert v 16.30 zahájila paní ředitelka
Hana Navrátilová a seznámila všechny přítomné
s historií školy. Jsme rádi, že pozvání na tento koncert
přijali také paní Anna Šlezingrová (ředitelka 19651985) a Jan Florian (ředitel 1985-2008). Koncert byl
opravdu slavnostní a vy jste mohli vidět a slyšet naše
nejlepší žáky. Závěr setkání patřil vystoupení Sivické
kapely, která nám hrála jak k poslechu, tak i k tanci.
Významným rokem je rok 1987, kdy se z dosud A to už byl večer a slavnost, na kterou jsme se tak
detašovaného pracoviště v Mokré stává pobočka. dlouho připravovali, skončila.
Do "vínku" dostává samostatnou budovu, rekostruo- Děkuji všem: ředitelce Haně Navrátilové za přípravu
vanou původní ZDŠ. Jejím prvním vedoucím se stal a organizaci celé slavnosti, učitelům Lii Teplé, Romaně
absolvent Konzervatoře Pavel Hamřík. Vzhledem Pávkové, Michaele Novákové, Haně Zelníčkové
k novým podmínkám bylo možno výuku rozšířit. Žáci a Pavlu Zelníčkovi za přípravu hudebních vystoupení,
měli možnost navštěvovat obor hudební (klavír, hous- Zuzaně Malachové za nacvičení všech tanečních
le, sólový a sborový zpěv), taneční a výtvarný. V roce vystoupení, Marcele Trhlíkové, Markétě Haraštové
1991 dochází ke změně názvu škol z lidových škol a Vítu Třískovi za připravenou výstavu výtvarných
umění (LŠU) na základní umělecké školy (ZUŠ).
prací svých žáků a Vladimíře Neužilové za milá
Od roku 1992 vyučuje v tanečním oddělení Zuzana a historicky první vystoupení dramatického kroužMalachová, pod jejímž vedením dnes pracuje celkem ku. Další poděkování patří také některým sivickým
100 dětí. Pod vedením Marcely Trhlíkové byl otevřen občanům: panu Pavlu Jarolímovi za ozvučení, osvětv roce 1992 v Pozořicích výtvarný obor, který byl lení a pomoc s přípravou celého sálu, paní Renatě
v roce 1996 rozšířen o keramickou třídu, kterou vede Kulhánkové za ušití dalších nových kostýmů, panu
Vít Tříska. Od roku 1995 vyučujeme hře na klavír Michalu Kulhánkovi za dlouholetou spolupráci při pořia flétny také ve Tvarožné, přímo v budově ZŠ. V roce zování zvukových nahrávek a paní Janě Ondráčkové
2008 odchází pan ředitel Jan Florian do důchodu za květinovou výzdobu sálu. Velký dík patří také všem
a v roce 2009 se ředitelkou stává Hana Navrátilová. rodičům za ochotu, trpělivost a pomoc s přípravami
K dnešnímu dni navštěvuje naši školu 330 dětí tohoto slavnostního dne. Všichni se těšíme na další
z Pozořic, Tvarožné, Sivic, Kovalovic, Viničných spolupráci.
Šumic, Hostěnic, Mokré - Horákova a Velatic.
Božena Škrobová

Pojďme spolu do Betléma

Na sivické návsi u vánočního stromu se letos
sešlo mnoho těch, kteří se těšili na školní vánoční jarmark. Děti si připravily krátké a milé vystoupení, nový vánoční strom rozsvítil nejen oči
těch nejmenších a tradičně úchvatný ohňostroj
rozplakal malá mimina.
Na jarmarku se letos blýsklo 34 výrobků, nechyběl
ani masný koutek. Novinkou byla čokoládová fontána. Doufáme, že se na všechny zájemce dostalo,
protože nezbylo vůbec nic. Díky všem, co vyráběli,
organizovali a pomáhali.
Míla Vrtělová
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Předvánoční jarmark očima dětí

Na vánoční jarmark se celá škola dlouho připravovala. Vyráběly se všelijaké věci a nacvičovali jsme
koledy. Jarmark se nám velmi líbil. Byly tam hezké
výrobky a moc pěkný ohňostroj.
Jarmark byl krásný, protože tam byly hezčí věci než
minule. Když jsme prodávali, hodně nás to bavilo.
Líbila se i fontána s horkou čokoládou, u které byla
stále fronta. Škoda, že na některé nezbylo. Na jarmarku se nám líbil ohňostroj a také výrobky, které
jsme dělali. Bylo hodně lidí a všechno se prodalo.
Líbí se nám novinky a chaloupky, které kupujeme
svým rodičům.
Vánoční jarmark byl hezký, prodávaly se hezké
výrobky a rozdávaly se perníky a vánočky.
Na jarmarku bylo fajn. Měli jsme prodané věci až
poslední, protože jsme toho měli nejvíc. Chutnala
nám čokoláda s banánem. Na vánočním jarmarku
se nám nevíc líbil ohňostroj a čokoládová kašna☺
školáci ze 4. a 5. třídy ZŠ Sivice

Proč děti mají rády Vánoce

Tříkrálová sbírka

„Tříkráloví koledníci putují od domu k domu
a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu
Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.“
Na organizaci se podíleli:
vedoucí Hana Svobodová: Filip Dvořáček, Adéla
Capilová, Pavlína Capilová, Anita Tomancová,
Tereza Buchtová, Veronika Daňková
vedoucí Jana Vozdecká: Petra Staňová,
Zdena Staňová, Barbora Fuksová, Šimon Fuks
vedoucí Alena Daňková: Martina Daňková,
Kristýna Chudiaková, Eva Koukalová,
vedoucí Marek Koukal: Noemi Dvořáčková,
Ester Dvořáčková, Michaela Kousalová,
vedoucí Andrea Nedorostková: Vít Škrob,
Josef Ondráček, Zbyněk Sedlák
Děkujeme za vlídné přijetí koledníků a za pomoc
potřebným lidem. Celkový výtěžek Tříkrálové
sbírky v naší obci činil 30.759,- Kč (a 1 euro).
Nemalé díky patří samotným koledníkům

Vánoce by měly být krásné s vánočním stromečkem,
* pod
který nám Ježíšek dává dárky. K večeři bývá Příspěvek na stočné a místní
kapr, ale mně a setře nechutná. Na večeři k nám
chodí babička s dědou. Až dárky rozbalíme, tak se
radujeme a díváme se na pohádky. Máme psa a ten
dostane také dárky.

ěším se na Vánoce, protože se budeme všichni
* Tsmát,
bude pohoda a klid. Také se těším na cukroví
a dárečky.

ěším se na Vánoce, protože je rodina spolu, rozdá* Tváme
si dárky jak ve škole, tak i doma. Vánoce jsou
krásné a mám je ráda. Když se řekne slovo Vánoce,
vybavuji si sníh, vůni vánočního stromečku, dárky
a kapra. Doufám, že tento rok budou Vánoce bílé,
jako mají být každý rok.

Vánocích se mi líbí, že jsme doma
* Na amůžu
si v klidu prožít vánoční svátky.

ze školy

Hrozně se těším na Vánoce, protože mně chutná
* kapr
a bramborový salát. Těším se až zazvoní zvoneček, na dárky a na zpívání koled.

se mi půlnoční mše,
* Laíbíministranti,
s kterými si

jsou tam všichni lidé
povídám. Nejlepší je
čekání na dárky, protože se mi zatajuje dech, když
schválně čtu ty největší dárky, protože mě zajímá,
co v nich je.
napsaly děti ze ZŠ Sivice

poplatky v roce 2011

Příspěvek občanům na stočné ve výši 1 000 Kč
na nemovitost připojenou na splaškovou kanalizaci a sleva na poplatku za komunální odpad je
kompenzací za zvýšenou daň z nemovitostí.
Příspěvek na stočné bude poskytován na žádost
vlastníků rodinného domu na předepsaném formuláři (bude vložen do příštího čísla zpravodaje),
a to v hotovosti nebo převodem na bankovní účet.
Podmínkou je připojení nemovitosti na splaškovou
kanalizaci zkolaudovanou kanalizační přípojkou.
Příspěvek bude vyplácen od května 2011.
Poplatek za komunální odpad zůstává beze
změny a činí 200 Kč na osobu a rok. Od poplatku
jsou osvobozeny děti do 15 let, senioři nad 65 let
a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
Poplatek za psa je rovněž beze změny, činí 100 Kč
za jednoho psa a 150 Kč za každého dalšího psa
téhož majitele. Držitelé psa, kteří jsou příjemci starobního nebo invalidního důchodu, platí 50 Kč. Tuto
skutečnost je nutno prokázat potvrzením o pobírání
důchodu.
Poplatky jsou splatné do 31. března 2010.
Uhradit je můžete v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo bezhotovostně převodem na účet
č. 11324641/0100 (KB Brno-venkov). Do kolonky
variabilní symbol uveďte číslo domu.
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Badminton - hra pro každého

Každý z nás to venku zkusil, avšak není to tak
lehké a už vůbec ne stejné, jako když si pinkáme
na louce. Badminton je jedním z nejrychlejších
sportů, při kterém se používá raketa. Hráč musí
mít postřeh a výbornou kondici. Ne, nechci nikoho
strašit ani odradit, ale naopak. Badminton je hra
pro každého. Každý si najde svou úroveň, a pokud
tomuto sportu propadne, najde sportovní aktivitu
pro zábavu a pro kondici v každém věku.
I my, amatérští hráči ze Sivic, Pozořic, Brna a okolí, se
pravidelně scházíme a soupeříme na tradičních turnajích. I letošní turnaj 17. listopadu se vydařil a přilákal
další nové tváře. Jsme rádi a nebojte se začít a zapojit
se mezi nás.
Míla Vrtělová

Grušáci Sivice - florbal

Jsme v polovině florbalové sezóny 2010/2011.
„A“ mužstvo drží v Jihomoravské lize 3. místo. Mohlo
by na tom být lépe. Se silnými soupeři body získává,
aby je pak zbytečně ztrácelo s herně slabšími soupeři.
„B“ tým je v 1. Jihomoravské lize amatérů na posledním
8. místě. Podle velkého nárůstu kvality v této soutěži se
zdá již nemožné 1. ligu udržet.
Za sivické florbalisty přeji vše nejlepší v roce
2011 a chci všechny pozvat na Sportovní věneček
ve stylu country.
Florbalu zdar
Karel Smutný

				

Jihomoravská liga mužů 2010-2011				
			

Body

1. Jihom. amatérská florbalová liga
					

Výh.

Rem.

Proh.

1. VSK VUT Skurut Hai Brno

12

11

0

1

63:34		 33

			

2. SC Hattrick Brno FbŠ B

12

10

1

1

58:24		 31

3. SK Florbal Sivice

12

7

1

4

63:41		 22

4. FK Orel Telnice

12

7

0

5

62:45		 21

5. FBO Boskovice

12

5

3

4

34:33		 18

6. Gullivers Sokol Brno I B

10

5

1

4

43:31		 16

7. FbC Hornets ZŠ Horní

10

4

1

5

48:47		 13

8. FBC Sokol Dynamo Bučovice B

12

4

1

7

58:70		 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Florec Brno

10

4

1

5

31:44		 13

10

4

0

6

40:52		 12

10. TJ Sokol Adamov

Skóre

		

Záp.

11. FBC Sokol Ivanovice na Hané

10

3

0

7

24:50		 9

12. TJ Sokol Brno Židenice B

10

1

2

7

34:56		 5

13. TJ Sokol Lanžhot B

12

1

1

10

34:65		 4

Výroba a montáž střešních konstrukcí, půdní
vestavby, drobné zahradní objekty, montáž
střešních oken, zámečnické a svářečské práce.
Miroslav Koukal
Sivice 30, Tel. 728 553 808

Moravská Třebová
FbC Rosice
Koní hlavy
DODO Tvořihráz
Hattrick Brno
MAC Eagles
Real Brno
SK Florbal Sivice B

Body
52
43
42
34
24
21
16
5

Sportovní klub Grušáci Sivice
pořádá v sobotu 26. března 2011
zájezd do vinného sklepa v Bořeticích.
Zájemci, přihlaste se do konce února
u Jirky Bartáka (721550390) nebo
Vojty Kousala (607801348).
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Lesní klub na Jelenici

a realizovat také rodiče dětí a obsahově se neliší
od běžné mateřské školy.

Myšlenka lesních klubů vznikla ve skandinávských
zemích, dnes je rozšířena především v Německu
a Rakousku. V České republice kluby postupně vznikají
v různých podobách. Ministerstvo školství projednává
legislativní ukotvení lesních klubů a do roku 2012 vede
pilotní projekt lesních školek v Toulcově Dvoře. Podle
výsledků z této školky se bude odvíjet legislativní zpracování a úprava ve školském zákoně.

Ráno se scházíme na autobusové zastávce Červený
vrch mezi obcemi Hostěnice a Pozořice a společně
jedeme na Jelenici. Společný program začíná v kruhu,
kterému říkáme hnízdo. Tady si povídáme o tom, co
jsme dělali předešlý den či víkend doma, děti sdělují
svoje zážitky. Svačíme společně v kruhu. Velký prostor
je dán volné hře, případně pedagog nabízí řízenou
činnost. Hodně si společně hrajeme a povídáme pohádky, pozorujeme les a život v něm, tvoříme z přírodnin
a stavíme různé domečky v lese. Dětem jsou k dispozici
knížky v naší klubové knihovničce. Na oběd se vracíme
k Jelenici, kam nám dováží oběd ze ZŠ Mokrá. Nevěřili
byste, jak rychle si děti myjí ruce a těší se na oběd.
Po obědě si chvilku hrajeme a v jednu hodinu si děti
odváží rodiče. Do konce roku 2010 se scházíme třikrát
týdně (pondělí, úterý, čtvrtek) od 8.30 do 13.00, od ledna
2011 se naše činnost bude rozšiřovat.

Lesní klub na Jelenici začal svoji činnost v říjnu
2010 na lovecké chatě Jelenice v údolí Hostěnického
potoka. Jde o pravidelný program pro děti předškolního věku (od 3 do 6 let), které bydlí v okolních
obcích. Účastní se i sivické děti.

Principem tohoto prožitkového programu je pravidelný
pohyb malé skupiny dětí za každého počasí v přírodě.
Děti si v krajině hrají a „učí se“ přirozeně se vším, co
les nabízí. Dochází tak k rozvoji sociální komunikace,
týmové spolupráce, přirozeného a důstojného řešení
konfliktů, prostorové orientace, hrubé a jemné motoriky, rozvoji sebevědomí a sebepojetí a samozřejmě
také děti získávají znalosti o přírodě, ekologii.

Děti jsou teď na podzim dobře a teple oblečeny,
svrchní vrstva oblečení je nepromokavá a boty jsou
s membránou. Neexistuje pro ně špatné počasí,
může být jen špatné oblečení. Pokud jsou děti v teple
Činnost lesních klubů nabízí plnohodnotnou předškol- a suchu, nemají s počasím problémy.
ní přípravu. Lesní klub na Jelenici nabízí prožitkový Projekt je financován z příspěvku rodičů.
program pro skupinu 15 dětí, kterou doprovází hlavní
Více informací o nás najdete na webu http://lesniklub.
pedagog a jeho asistenti, všichni mají ukončené
webnode.cz.
pedagogické vzdělání, nebo dokončují pedagogic		
Mgr. Klára Krchňavá
ký obor na univerzitě. Program pomáhají plánovat
koordinátor projektu

Pozor na zloděje!

Policie radí: nevpouštějte neznámé lidi
do bytu, domu.
Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo případů okradení občanů přímo v jejich bytech
a domech. 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 mediích. Podvodně vystupují také jako
úředníci, kontroloři či revizní technici. Zazvoní také
u domu se zprávou o nemalé výhře. Často fingují
poruchu auta nebo požádají pouze o sklenici vody.
Když je občané pozvou do bytu, v nestřeženém
okamžiku obyvatele domu okradou a to zpravidla
o nemalé finanční částky. Požádají o vodu, rozměnění peněz na vyplacení výhry či vrácení přebytku za pravidelné platby. Takto získávají informace

o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi 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 a při
jakékoliv pochybnosti případného pracovníka 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 pracovníka do domu vpustit.
Opatrnost a obezřetnost je vždy na místě.
Policisté zároveň vyzývají občany, aby bez odkladu při jakékoliv pochybnosti a pohybu podezřelých osob po obci kontaktovali Policii ČR.
Na telefonním čísle 158 jsou policisté připraveni
vždy pomoci.
Npor. Bc. Antonín Krýsa
OOP Šlapanice

Krimizpráva: V pátek 7. ledna těsně před polednem našel šestatřicetiletý podnikatel bydlící v Sivicích
Na Kousku pod svým autem nástražný zápalný systém. Případ řešila policie a skupina pyrotechniků.
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Zvěř našich lesů a polí

Jelenec běloocasý
Jelenec běloocasý pochází ze Severní Ameriky,
k nám byl dovezen v 19. století a zprvu se choval jen
v oborách. Má více společných znaků se srnčí zvěří
než se zvěří jelení.
U nás se chovali jelenci v oborách opočenského a dobříšského panství, odtud se dostali do volné přírody a žijí
hlavně ve středních Čechách. Malý počet jedinců žije
na Moravě v Beskydech a lužních lesích kolem Litovle
a také na Jižní Moravě v okolí Židlochovic.
Délka těla může u samců dosáhnout až 200 cm,
výška v kohoutku je 100 cm a váha kolem 70 kg.
Samice jsou menší a lehčí. Charakteristická je 30 cm
dlouhá kelka (ocas), zespodu bílá, kterou jelenci
v nebezpečí vztyčují a dávají tak výstražný optický
signál ostatním. Mávají s ní ze strany na stranu jako
praporkem (aplaudují).
Paroží samců má zvláštní košíčkový tvar a dorůstá většinou do velikosti šesteráka, někdy až osmeráka. U nás
žije i jelenec viržinský a jelenec běloocasý severní, který
byl v roce 1985 přivezen z Finska na Moravu.
V potravě je jelenec vybíravý, spásá především
pupeny a větve stromů, lesní plody, různé druhy trav
a zemědělské kultury.
Říje probíhá od konce října do začátku prosince.
Samci se při ní ozývají nápadnými sykavými a hvízdavými zvuky a bojují o samice. Samice je březí
26 - 30 týdnů, v květnu rodí 1 - 2 skvrnité kolouchy.
Jsou poměrně dlouho odkládáni, samici následují
až po třech týdnech, kdy také začínají brát zelenou
potravu, ale kojeni jsou dva měsíce. Pohlavně dospívají ve stáří 1,5 roku, mohou se dožít až 10 let.
Samice jsou věrné svým stávaništím, ale samci se
toulají často na velké vzdálenosti. Jelenci mají zvlášť
dobře vyvinutý čich a sluch, zrak není tak ostrý.
Loví se od 1. září do 31. prosince.
Podle legislativy ochrany přírody a krajiny není nijak
zvlášť chráněn.

Daněk evropský
Pochází ze Středomoří a Jihozápadní Asie. K nám byl
dovezen v 15. století a choval se jako zvěř oborová.
I dnes se chová chlavně v oborách, ale žije i ve volné
přírodě. Vyhledává hlavně lesy bohaté na duby.
Délka těla je až 150 cm, kelka (ocas) je dlouhý 30 cm.
Výška v kohoutku je 110 cm, váha až 90 kg, daněly
jsou menší a lehčí. Zbarvení je v létě červenohnědé s tmavším pruhem na hřbetě a bílými skvrnami
na těle. V zimní šedohnědé srsti nejsou skvrny tak
patrné. Obřitek je bělavý s tmavým lemováním, také
kelka je svrchu tmavá. Vyskytují se však jedinci černí
i bílí. Paroží samců vytváří charakteristické lopaty.
Mladý daněk nasazuje paroží již v 9 měsících života,
špice 10 až 15 cm dlouhé shazuje až příští rok v srpnu.
Do září mu narostou parohy nové, tzv. „vařečky“, které
shazuje již v květnu příštího roku, nasazuje nové
paroží a stává se slabým lopatářem. Asi v 5 letech
je hlavním lopatářem. Na paroží rozeznáváme růži,
očník, opěrák a lopaty s krajkami a prsty. Čím je
daněk starší, tím je očník blíže k růži.
Živí se různými bylinami, trávou, bobulemi lesních
plodů, bukvicemi, ale hlavně žaludy a kaštany, okusují různé větvičky, letorosty malin a ostružin a v zimě
okusují i kůru dřevin. Říje probíhá od října do listopadu a není tak bojovná jako u jelenů. V té době
se ozývají krátkým drsným rocháním, které je slyšet
hodně daleko. Daněly jsou březí 32-33 týdnů, takže
1-2 daňčata se rodí začátkem června. Matka je kojí
asi 4 měsíce, pohlavně dospívají v druhém roce
života. Mohou se dožít až 20 let. Daňci se sdružují
do větších tlup, zvlášť samci a zvlášť samice s mláďaty. Do společné tlupy se shromažďují až v době říje.
Tlupy mohou čítat až 150 ks.
Loví se od 16. srpna do 31. prosince.
Podle legislativy ochrany přírody a krajiny není nijak
zvlášť chráněn.
Zdeněk Divácký, Myslivecké sdružení Sivice-Pozořice
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
15. ledna		 Turnaj ve stolním tenisu
			

Tělocvična u školy, pořádá Sportovní klub Grušáci

15. ledna		 Country bál
			 Obecní dům Sivice, hrají Rančeři, pořádá Sportovní klub Grušáci
22. ledna		 Turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev
			 Tělocvična u školy, pořádá Sportovní klub Grušáci
22. ledna		 1. obecní ples
			 Obecní dům Sivice, hraje Sivická kapela a Kolorez, pořádá obec Sivice
5. února		 Společenský ples
			 Obecní dům Sivice, hraje Relax, pořádá Lesní družstvo Sivice
12. února		 Skautský ples
			 Obecní dům Sivice, hraje Kolorez, pořádá Junák Pozořice
26. února		 Maškarní ples
			 Obecní dům Sivice, hraje Kompromis, pořádá škola Sivice
27. února		 Dětský maškarní ples
			 Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice
8. března		 Ostatky
			 Obecní dům Sivice, pořádají hasiči Sivice
19. března		 Josefský košt
			 Obecní dům Sivice, hraje cimbálová muzika Mládí z Čejče, pořádá obec Sivice
26. března		 Zájezd do vinného sklepa v Bořeticích
			

Pořádá Sportovní klub Grušáci

Narodila se 3. ledna
a jmenuje se Eliška

Má už čtyři starší sourozence, zato dosáhla
jiného prvenství - je prvním sivickým miminkem
roku 2011.
Šťastným rodičům malé princezny
Elišky Pölzerové srdečně blahopřejeme!

Vítání občánků 28. října 2010
Vendula Eliášová
Tereza Klímková
Pavel Skočovský
Ondřej Daněk
Jaroslav Procházka
Jiří Barták

* 26. 4. 2010
* 4. 5. 2010
* 4. 6. 2010
* 21. 6. 2010
* 15. 7. 2010
* 30. 7. 2010

Sivice 212
Sivice 281
Sivice 321
Sivice 66
Sivice 108
Sivice 258
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Společenská kronika

Vítáme do života

V 1. čtvrtletí roku 2011 slaví životní
jubileum:

v 4. čtvrtletí roku 2010

95 let		

Františka Zajíčková

90 let		

Josef Brtník

89 let		

Marie Dvořáčková

88 let		

Růžena Mikulášková

87 let		

Josef Maňák

86 let		

Emilie Maňáková

70let		

Josef Doležel

65 let		
		
		

Miroslava Crhová
Josef Burian
Oldřich Pantůček

60 let		

Alena Klapperová

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Ondřej Tinka

6.11.2010
Sivice 102

Yvona Zajíčková

16.11.2010
Sivice 77

Evidence obyvatel
Statistika za 4. čtvrtletí 2010
Narozené děti:
2
Přihlášení:
11
Úmrtí:
2
Odhlášení:
6
Počet obyvatel:
1002

Citát

Tak jako nejsilnější vítr nepohne skálou, tak ani pomluva, ani chvála nepohne moudrým člověkem.
Buddha

