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OBECNÍ ÚŘAD

Vážení spoluobčané,

především vám přeji hodně štěstí, zdraví, lásky
a vše dobré v novém roce. Snad bude o něco
lepší, jak jsme si všichni vzájemně přáli.
Navzdory okolnostem se vloni řada věcí podařila.
Po několika extrémně suchých letech přišel rok
mokrý s přívalovými dešti, které prověřily funkčnost odlehčení potoka. Poté jsme mohli kompletně
opravit silnici na Loučkách, také ulička na Perku je
vydlážděná. To byly nelehké úkoly.
Začali jsme s přestavbou samoobsluhy. Stavební
práce komplikoval vytrvalý déšť. (Zato rok přetím
jsme měli velké štěstí, že nepršelo, když byla bez
střechy škola.)
Kvůli dešti bylo také docela napínavé založit alej
podél cesty v Dílech. Samotné výsadbě by déšť
tolik nevadil, museli jsme ale čekat, až se zemědělcům podaří sklidit polní plodiny. Na výsadbu
stromů pak nezbylo mnoho času a zaměstnanci
firmy Květ pracovali bez ohledu na počasí a všudypřítomné bahno.
V loňském roce byla naplánovaná řada kulturních
akcí. Jako roky předtím se konaly plesy a Ostatky
a pak to přišlo. Všechny nás zaskočila pandemie
koronaviru. Veškeré aktivity, kde se potkávají lidé,
byly omezeny nebo zrušeny, a to nejen v oblasti
kultury, ale i běžného života. Situace se zlepšila
s příchodem léta. Podařilo se na poslední chvíli
uspořádat koncert Věry Martinové a přivítat nové
občánky. Obě akce se konaly venku, kde jsou rizika podstatně menší.
S podzimem přišla další vlna nákazy a život se
opět zpomalil. Jak s oblibou říkám, všechno zlé
je k něčemu dobré, jen v tu chvíli přesně nevíme
k čemu. Zřejmě nastává čas vidět i hlubší souvislosti. Přinejmenším se zdá, že menší provoz letecké dopravy přispěl k čistšímu ovzduší a příroda
ozdravěla.
Příroda je kapitola, na kterou musíme upřít pozornost, aby na této Zemi mohly žít i naše děti a vnoučata. Něco pro to může udělat každý z nás. Ať už
péčí o zeleň ve svém okolí, předcházením vzniku
odpadů, nebo třeba upřednostněním hromadné
dopravy (za normální situace) před cestováním
osobními auty. Na řadu míst - do školy, do zaměstnání je možné dojet i na kole, zvláště pokud budeme mít bezpečnou infrastrukturu.
Přeji vám krásné dny a hodně vzájemného pochopení.
Marie Kousalová
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Informace z jednání zastupitelstva
1. 12. 2020
Zpráva o činnosti a kontrola plnění úkolů: Úkol
směny studny a pozemků trvá, odhlučnění zdi k domu
č. p. 20 je v řešení. Zveřejnění záměru pronájmu částí
pozemků oddělených z parc. č. 14/1 v k. ú. Sivice je
splněno. Oprava ulice Loučky je dokončena. Probíhá
výsadba aleje v Dílech. Pracuje se na přestavbě
samoobsluhy a současně se připravuje návrh interiéru.
Byla podána žádost o dotaci na biocentrum v Dílech.
Před dokončením je územní studie lokalit C4 a C5.
Svazek Šlapanicko dokončil rekonstrukci čerpací stanice Ponětovice, stavba Posílení skupinového vodovodu probíhá. Dokončuje se pasportizace dešťových
kanalizací v členských obcích Svazku Šlapanicko,
strategické dokumenty Mikroregionu Roketnice a společný kalendář na rok 2021. Dobrovolný svazek obcí
Šlapanicko podal žádost o dotaci na I. etapu cyklostezek, na kterou je vydáno územní rozhodnutí. II. etapa
je v řešení, Myslivecký spolek Pozořice - Sivice se
odvolal v rámci řízení o výjimce ze zvláště chráněných
živočichů a je třeba dořešit vynětí ze zemědělského
půdního fondu.
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 14/1 označené
jako 14/17 v k. ú. Sivice a uzavření nájemní smlouvy: Vlastník sousední nemovitosti požádal o pronájem
části pozemku par. č. 14/1 odděleného geometrickým
plánem o výměře 73 m2, označeného jako 14/17, který
využívá jako zahrádku. Byl zveřejněn záměr pronájmu
ve smyslu zákona o obcích na úřední desce a zastupitelstvo záměr pronájmu pozemku na dobu 1 roku
s automatickou prolongací, a to i opakovaně, za cenu
30 Kč/m2/rok schválilo.
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 14/1 označené
jako 14/19 v k. ú. Sivice a uzavření nájemní smlouvy: Vlastník sousedního pozemku požádal o pronájem
části pozemku par. č. 14/1 v k. ú. Sivice pro účel zřízení
parkovacího stání. Od pozemku par. č. 14/1 v k. ú.
Sivice byl geometrickým plánem oddělen pozemek
označený jako 14/19 o výměře 38 m2. Záměr pronájmu
byl zveřejněn ve smyslu zákona o obcích na úřední
desce po zákonnou dobu a schválen zastupitelstvem
na dobu 10 let s automatickou prolongací vždy o 1 rok,
a to i opakovaně, za cenu 30 Kč/m2/rok.
Prodloužení nájmu sociálního bytu č. 2: Nájemce
bytu č. 2 požádal o prodloužení nájemní smlouvy
v sociálním bytě na adrese Sivice č. p. 350. Dle
Smlouvy o nájmu bytu je poskytnuto nájemní bydlení
na dobu určitou s možností prodloužení. Zastupitelstvo
schválilo prodloužení nájmu bytu č. 2 do 31. 12. 2021
s možností automatické prolongace o další rok, a to
i opakovaně.

-3Pronájem sociálního bytu č. 1: O uvolněný byt projevila zájem nájemkyně, která v obci nebydlí. Jinou
žádost obecní úřad neobdržel. Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že nebude splněna podmínka stanovená
pravidly pro poskytování k bydlení v sociálních bytech
a schválilo uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
do 30. 6. 2021 s možností prodloužení.
Smlouva o převodu investorství: Na stavbu inženýrských sítí v lokalitě Nebosády“ – vodovod, kanalizace
dešťová a kanalizace splašková bylo vydáno územní
rozhodnutí. Jedná se o vodovod (360,60 m), splaškovou kanalizaci (299,00 m) a dešťovou kanalizaci
(330,46 m) v lokalitě Nebosády a prodloužení vodovodu (32,21 m) a splaškové kanalizace (50,00 m) v lokalitě Štarcárky. Investorem dokumentace ke stavebnímu
povolení bude Svazek Šlapanicko.
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poskytován v roce 2021 stejně jako v předchozích
letech jednorázově ve výši 1 000 Kč na nemovitost
(rodinný dům) v obci Sivice s přípojkou na splaškovou
kanalizaci. Splatnost je stanovena od 1. 5. 2021 do
31. 12. 2021. Dar bude poskytnut za podmínky, že příjemce nemá žádné nedoplatky na místních poplatcích.
Plán inventarizace majetku a závazků obce Sivice
k 31. 12. 2020: Inventarizace bude provedena v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění, vyhláškou
o inventarizaci majetku a závazků a účetními standardy
v termínu od 7. 1. 2021 do 12. 2. 2021. Ke splnění tohoto úkolu jsou ustanoveny inventarizační komise.

Poskytnutí dotací z rozpočtu obce Sivice na rok
2021: Na základě doručených žádostí o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Sivice na rok 2021, které projednal Finanční výbor dne 10. 11. 2020, budou poskytPříloha č. 1 a 2 ke smlouvě se společností AVE CZ nuty dotace těmto žadatelům:
odpadové hospodářství, s. r. o.: Společnost AVE CZ 1. Římskokatolická farnost Pozořice: 100 000 Kč –
zaslala ke schválení přílohy č. 1 a 2, které obsahují
oprava soklů a poškozených omítek v interiéru
zvýšení ceny některých odpadů s uvedením důvodů,
kostela a investice spojené s 2. etapou výmalby
které vedly ke zvýšení ceny. Jedná se o míru inflace 2. SK Grušáci Sivice: 40 000 Kč – nájemné sportovza rok 2019 (2,8 %) a předpokládaný nárůst inflace
ních zařízení, startovné, sportovní vybavení
v roce 2020 na 3 % a více. Výzmamně se zvyšují ceny
3. Sivická kapela: 30 000 Kč – obnova krojů, zvukové
za skládku a není odbyt na odpadní plasty.
a nástrojové vybavení
Zadávací dokumentace – Sportovní areál Sivice – 4. Český zahrádkářský svaz, zákl. org. Sivice:
skladový objekt: Byla zpracována zadávací dokumen25 000 Kč – na akce kulturně – vzdělávacího
tace. Jedná se o jednoduchou stavbu ve sportovním arecharakteru (zájezdy, výstavy)
álu na Loučkách na pozemku p. č. 822/1 a 822/2 v k. ú.
5. Junák – český skaut, středisko Pozořice: 10 000 Kč
Sivice, která bude využívána jako sklad. Zastavěná plo– akce pořádané střediskem a oddíly, obnova
cha je 178 m2, předpokládané náklady stavby jsou cca
materiální základny
3 000 000 Kč včetně DPH. Doba výstavby je březen až
6. SK Pozořice: 14 000 Kč – pronájem tělocvičny
září 2021. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsav Sivicích + podpora rozvoje mládeže
hu zadávanou mimo režim zákona dle směrnice obce
7.
S

DH Sivice: 28 000 Kč – výzbroj dětí, podpora
Sivice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
virtuálního
vzdělávání – nákup tiskárny, PC,
Hodnotícím kritériem je nabídková cena. Zastupitelstvo
monitoru a nezbytného příslušenství
schválilo uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který
podá nejvýhodnější nabídku. Cena díla nesmí včetně 8. ZUŠ Pozořice: 20 000 Kč – částečná úhrada
nájemného, pomůcky pro žáky
DPH přesáhnout cenu 3 200 000 Kč. Lhůta pro podání
9. MC Človíček: 3 000 Kč – provozní výdaje, energie
nabídek je stanovena do 21. 12. 2020.
Obnova a doplnění herních prvků u školy – podání 10. MC Viničné Šumice: 3 000 Kč – nákup výtvarných
papírnických potřeb, sladké a věcné odměny
žádosti o dotaci z MMR: Cílem projektu je vytvořit
podmínky pro venkovní aktivity dětí v blízkosti školy.
Ve dvoře školy je navrženo hřiště pro nejmenší děti
3 - 6 let, v ostrůvku před školou multifunkční herní
prvek pro děti 3 - 12 let a odpočinkové zákoutí. Na realizaci hřiště bude podána žádost o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj z Programu obnovy a rozvoje venkova
2021. Projekt bude realizován pouze v případě získání
dotace (míra dotace činí 80 %).

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sivice: Byla schválena Veřejnoprávní
smlouva s Římskokatolickou farností Pozořice
na poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na náklady
spojené s opravou soklů a poškozených omítek v interiéru kostela a na II. etapu výmalby v roce 2021.

Rozpočtové opatření č. 4/2020: Obsahuje zvýšení
příjmů o celkovou částku 1 429 000 Kč (výnosy ze
Poskytnutí daru občanům na úhradu stočného sdílených daní), snížení výdajů o celkovou částku
v roce 2021: Poskytnutí daru na úhradu stočného je 6 122 000 Kč (nevyčerpané výdajové položky) a úpravu
kompenzací zvýšené daně z nemovitostí. Dar bude financování - snížení o 7 551 000 Kč.

OBECNÍ ÚŘAD		
Rozpočet na rok 2021: Návrh rozpočtu obce Sivice
na rok 2021 byl pojednán Finančním výborem dne
10. 11. 2020 a zveřejněn v souladu se Zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední
desce obce. Příjmy jsou navrženy v celkové výši
24 092 700 Kč, financování ve výši 7 551 000 Kč.
Výdaje jsou navrženy ve výši 31 643 700 Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2026:
V souladu s § 3 zákona o rozpočtových pravidlech
byl zpracován návrh střednědobého výhledu rozpočtu
a zveřejněn na úřední desce. Obsahuje údaje o celkových předpokládaných příjmech a výdajích na období
let 2022 – 2026.
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Rozpočet obce Sivice na rok 2021
Příjmová část
Příjmy rozpočtu jsou plánovány v celkové výši
24 092 700 Kč. Financování je navrženo ve výši
7 551 000 Kč (přebytek hospodaření z předchozího
období).
Daňové příjmy
Předpokládané dotace
Ostatní příjmy
Splátky půjček
Příjmy celkem
Financování

20 751 000 Kč
2 931 100 Kč
410 600 Kč
0 Kč
24 092 700 Kč
7 551 000 Kč

Místní poplatky v roce 2021

Nejvýznamnějšími položkami v oblasti daňových příjmů jsou podíl na dani z přidané hodnoty (7 200 000 Kč),
daň z nemovitostí (6 690 000 Kč), podíl na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti (3 600 000 Kč) a podíl
na dani z příjmů právnických osob (2 300 000 Kč).
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
činnosti je plánována ve výši 40 000 Kč, daň z příjmů
fyzických osob z kapitálových výnosů 360 000 Kč. Patří
sem také místní poplatky, např. poplatek za komunální
odpad (230 000 Kč), poplatek ze psů (30 000 Kč), daň
z hazardních her (80 000 Kč)…

Poplatek za komunální odpad je ve výši 350 Kč
za osobu. Od poplatku jsou osvobozeny děti
do 15 let, osoby starší 65 let, držitelé průkazů ZTP
a ZTP/P a osoby, které žijí v zahraničí a dlouhodobě se v obci nezdržují. Rozhodným dnem pro
zařazení do věkové kategorie pro nárok na osvobození je 1. leden.

V oblasti dotací je do rozpočtu zařazena dotace
na výkon státní správy a dotace z Úřadu práce na úhradu mezd pracovníků. Dále je do příjmové části zařazena
dotace na projekt Obnova kulturního domu ve výši
1 954 100 Kč, dotace na projekt Interakční prvek 17
(alej Díly) v předpokládané výši 677 000 Kč a dotace
na volby v předpokládané výši 35 000 Kč.

Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců.
Poplatek činí 200 Kč za jednoho psa, za druhého
a dalšího psa téhož majitele se platí 300 Kč ročně.

Ostatní příjmy tvoří příjmy z pronájmů, úroky z vkladů,
úhrada za odevzdaný vytříděný odpad a další.

Způsob platby: Poplatky je možné zaplatit hotově
na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně
převodem na účet obce: 11324641/0100. U poplatku ze psů uveďte do kolonky variabilní symbol
1341…(číslo popisné), u poplatku za komunální
odpad 1340…(číslo popisné).
Poplatky jsou splatné od 1. 3. do 31. 5. 2021.
Obecní úřad Sivice

POZOR, ZMĚNA!

Poplatek ze psů v roce 2021 činí
200 Kč za jednoho psa,
300 Kč za dalšího psa téhož majitele.

Splátky půjček jsou v hodnotě 0. Všechny půjčky
z Fondu rozvoje bydlení jsou splaceny.
Financování z přebytku hospodaření minulých období
je navrženo ve výši 7 551 000 Kč, což je očekávaný
zůstatek na běžných účtech k 31. 12. 2020.
Výdajová část
Výdaje rozpočtu jsou navrženy v celkové výši
31 643 700 Kč. Skládají se z výdajů na běžný provoz,
opravy a udržování a investičních výdajů.
Součástí výdajové části rozpočtu je pravidelný příspěvek na splátku úvěru Svazku Šlapanicko na vybudovanou splaškovou kanalizaci, tento úvěr bude
splacen nejpozději v roce 2025; dále roční splátka
na projekt „Odlehčení Pozořického potoka, inženýrské
sítě“ ve výši 1 800 000 Kč, splácení bude ukončeno
v roce 2022.

OBECNÍ ÚŘAD
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Opravy a údržba
Investiční výdaje
Investiční příspěvky Svazku
Šlapanicko
Výdaje celkem

13 308 900 Kč
5 283 800 Kč
9 670 000 Kč

Rozpočet na rok 2021 - VÝDAJE
Akce
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3 381 000 Kč
31 643 700 Kč

Dopravní obslužnost veřejnými službami
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod

Provozní výdaje zahrnují mzdové náklady, sociální
Základní školy
a zdravotní pojistné, provoz příspěvkových a organiHudební činnost
začních složek obce, náklady na energie, materiál,
Činnosti knihovnické
služby, dotace a příspěvky spolkům.
Opravy a údržba zahrnuje plánované i neplánové
opravy dopravní a technické infrastruktury a movitého
i nemovitého majetku obce. V roce 2021 je plánována rozsáhlá oprava kulturního domu v ceně cca
3 500 000 Kč spolufinancovaná z dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj.
Investiční výdaje tvoří náklady na vybudování skladu
ve sportovním areálu, vybavení objektu občanské
vybavenosti (samoobsluha), zřízení venkovní učebny,
opravy dvora mateřské školy, vybudování studny v areálu Loučky, projektovou dokumentaci, nákup pozemků
a hmotného majetku.
Rozpočet na rok 2021 - PŘÍJMY
Akce
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné
činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za odnětí půdy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Příjmy úhrad za dobývání nerostů

Částka v Kč
3 600 000
40 000
360 000
2 300 000
200 000
7 200 000
5 000
230 000
30 000
5 000

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Podpora individuální bytové výstavby
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

Sportovní zařízení v majetku obce
Nebytové hospodářství
Sběr a svoz ostatního odpadu
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací
Příjmy celkem
Financování (rezerva z minulých let)
Příjmy včetně financování

250 000

70 000

795 000
3 840 000
50 000
65 000
100 000
3 404 000
400 000
78 000
100 000

Územní rozvoj

284 700

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

30 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

561 000

Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez.
a komun.)

220 000

Ostatní nakládání s odpady

30 000

Protierozní, protilavinová a protipožární
ochrana

1 000 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 979 000

Ostatní ekologické záležitosti
SANUS
Ochrana obyvatelstva

100 000
30 000
100 000

Krizová opatření

100 000

Požární ochrana - dobrovolná část

440 000

Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

30 000

Územně plánovací dokumentace

80 000

Dotace ze SR na výkon státní správy

2 725 000

17 000

Daň z hazardních her

35 000

3 885 000

16 200

Volby do PS Parlamentu ČR

6 690 000

70 000
700 000

Rozhlas a televize

11 000

Dotace ze SR na volby

150 000
2 233 800

Pořízení, zachování a obnova hodnot kultury

Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí

Částka v Kč

1 520 000
35 000
6 135 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

150 000

Ostatní finanční operace

200 000

Výdaje:

31 643 700

2 646 100
10 000
106 000
80 000
212 600
2 000
24 092 700
7 551 000
31 643 700

Poděkování
Děkujeme obětavým hasičům za nastříkání
ledové plochy. Máme velkou radost, že děti
mají možnost pohybu na čerstvém vzduchu.

BUDUJEME
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Hledáte nové prostory
pro poskytování služeb?
Obec Sivice (15 km od Brna) nabízí od
IV. čtvrtletí 2021 k pronájmu bezbariérově
přístupné nebytové prostory ve zrekonstruovaném objektu.
V přízemí bude prodejna a obecní úřad.
................
V patře s výtahem je k dispozici:
►m
 ístnost 25 m2 s WC a sprchou 3 m2
upřednostňujeme: kadeřnictví,
rehabilitace, masáže, manikúra,
pedikúra, kosmetika

Kdy bude hotovo?
Rychlý nástup prací na přestavbě samoobsluhy
skýtal naději, že bude stavba pod střechou ještě
před nástupem zimy. Nepodařilo se… Po přestávce během vánočních svátků nyní staveniště
znovu ožívá.
Bourací práce jsou dokončeny, rozvody ležaté kanalizace položeny, je usazena konstrukce výtahové
šachty a schodiště. Byly provedeny zazdívky otvorů,
vyzděny vnitřní příčky v přízemí. Na vybetonovaném
stropu jsou už postaveny nosné zdi. Tesařské práce
na střeše se zpozdily nejdříve kvůli tomu, že dodavatelská firma neměla volnou kapacitu, další prodleva

jde na vrub koronavirové karantény. Tesaři by měli
nastoupit v příštím týdnu. Současně se začne pracovat na rozvodech slaboproudu.
Nová podoba budovy se rýsuje a je načase plánovat
využití. Nejvíce jste si přáli, aby zde ordinoval lékař
nebo zubař. Toto přání pravděpodobně nedokážeme
splnit, ledaže byste o někom věděli? Velký zájem byl
také o služby typu - kadeřnictví, rehabilitace, masáže… To se zdá reálnější a pokud víte o někom, kdo by
chtěl v nových prostorách tyto nebo obdobné služby
poskytovat, dejte nám vědět.
Hotovo by mělo být ve třetím čtvrtletí, koncem letošního roku je tedy reálné prostory pronajmout.

►s
 oubor místností 24 m2 + 29 m2 +
12 m2 s WC a umyvadlem, možnost
sprchového koutu, příprava pro
kuchyňskou linku
upřednostňujeme: ordinace zubaře,
dětského nebo praktického lékaře,
specializovaná prodejna (cukrárna,
lahůdky), zásilkovna, kanceláře

Výše nájemného se bude odvíjet
od zájmu o službu a možností nájemce.
................
Předběžný zájem o pronájem sdělte
na adresu:
Obecní úřad Sivice, Sivice 19, 664 07,
e-mail sivice@sivice.cz, tel. 544226086.

Marie Kousalová

Soubor místností
24 m2
+ 29 m2

Místnost 25 m2
s WC a sprchou
3 m2
+ 12 m2

BUDUJEME
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Přeložka vedení elektřiny
Za Brankou

BUDUJEME
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Alej u cesty v Dílech

Třešně, ořechy, javory a keře od podzimu lemují Dílovou cestu od remízku až po státní silnici.
Pozemek, na kterém cesta leží, má jako jeden z mála
dostatečnou šířku, aby zde podél cesty mohly stromy růst. Z větší části je výsadba oboustranná, jen
na konci úseku, kde se pozemek zužuje, je stromořadí
jen po jedné straně cesty. V následujicích letech se
bude o výsadbu v délce přes tisíc metrů starat firma
Květ z Blažovic, která stromy a keře sázela. Péče
po dobu 3 let, stejně jako výsadba, je podpořena
z Operačního programu Životní prostředí. Naším dlouhodobým cílem je vrátit stromy a remízky do krajiny.

Na obyvatele ulice Za Brankou se nedávno obrátil
projektant, který připravuje pro společnost E-ON
dokumentaci na přeložení vzdušného vedení vysokého napětí do zemního kabelu.
Podle předpokladu má být osazen nový transformátor u silnice k cementárně. Do něj bude přiveden
kabel vysokého napětí. Současně s tím bude v ulici
Za Brankou provedena kabelizace nízkého napětí.
Investice do kabelů bude financovat společnost E-ON,
nové povrchy chodníku a vozovky zajistí obec Sivice.
Stavba bude mít dva efekty. Bude vymístěno vedení
vysokého napětí v Nebosádech, které nyní komplikuje výstavbu inženýrských sítí. V ulici Za Brankou
a k cementárně zmizí sloupy, rozvody elektřiny budou
provedeny zemním kabelem. V neposlední řadě bude
nahrazen dosluhující sloupový transformátor kioskovým. Celý projekt je připravován ve spolupráci s obcí
Sivice a je přínosný pro obě zúčastněné strany.

Sklad ve sportovním areálu

navazovat na stávající budovu šaten. Napojen bude
pouze na elektřinu. Směrem k silnici budou umístěObci stále chybí prostory, kam je možné ulo- na troje vrata, řada oken bude orientována směrem
žit nejrůznější věci. Od techniky používané při k hřišti. Další vstup do objektu bude bočními vraty ze
údržbě obce, po parket, lavičky a další vybavení. sportovního areálu.
Hledali jsme vhodné místo. Jeden z mála pozem- Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Miloš Tinka.
ků v majetku obce, kde je možné takovou stavbu Stavební povolení je vydáno a proběhla soutěž
postavit, je sportovní areál na Loučkách.
na dodavatele stavby. Ze čtyř oslovených firem podali
Zadání pro projektovou dokumentaci jsme tvořili společně se zaměstnanci obce, zástupci hasičů a sportovního klubu, aby stavba co nejlépe odpovídala
potřebám obce.
Objekt skladu bude přízemní o rozměrech 31,75 m
x 5,6 m, nepodsklepený, nevytápěný, tvarově bude

nabídku tři uchazeči. Nejnižší cenu nabídla firma pana
Wagnera z Vyškova, a to 2 833 853 Kč včetně DPH.
S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo. Stavba
má být dokončena do 30. 9. 2021.

Biocentrum Sivice
Dalším zajímavým projektem je vytvoření biocentra v Dílech u pastviska, v místě, kde je dnes
zabahněný rybníček.
Často jste přicházeli s návrhy, abychom nádrž zbavili nánosu bahna. To však dosud nebylo možné,
a to proto, že rybníček nepatří obci. Pozemky pod
vodní nádrží již dříve obec vykoupila, ale stavba jako
taková je dosud v majetku Povodí Moravy. Povodí
Moravy nyní dalo obci souhlas k vybudování vodní
tůně v místě rybníčku. Tímto zásahem stávající vodní
nádrž zanikne, obec uhradí Povodí Moravy zůstatkovou cenu stavby a zvětšená a odbahněná vodní tůň již
bude patřit obci. Poblíž vzniknou další tři menší vodní
tůně a celý projekt bude doprovázet úprava vegetace.
V suchých letech to vypadalo, že tůň zůstane bez
vody. Loňský mokrý rok pomalu vrací hladinu podzemní vody do normálu, což je dobré jak pro tento
projekt, tak i pro přírodu.
Na vybudování biocentra získala obec příslib dotace
z Operačního programu Životní prostředí ve výši
100 % uznatelných nákladů, na zpracování projektové
dokumentace přispěl Jihomoravský kraj.
Marie Kousalová

Svazek Šlapanicko	

Rekonstrukce čerpací stanice
odpadních vod Ponětovice
Čerpací stanice odpadních vod v Ponětovicích je
největší čerpací stanice, kterou Vodárenská akciová společnost, divize Brno - venkov, provozuje.
Obslouží 35 000 ekvivalentních obyvatel a téměř
dvojnásobně převyšuje kapacitu čerpací stanice
v Ivančicích. Výtlačné potrubí 2x DN 300 o délce
1,1 km s převýšením 28 m ústí do kanalizační sítě
města Brna a natéká do čistírny odpadních vod
v Modřicích.

- 10 Impulzem pro zahájení rekonstrukce byl příslib dotace
z Ministerstva práce a obchodu. Žádost o dotaci byla
podána ve spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizací měst a obcí a projektu byla z programu „Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost“ přidělena dotace
na technologickou část. Bylo však potřeba provést
rekonstrukci celkovou. Financování nedotované stavební části zajistil Svazek Šlapanicko.
Po rekonstrukci má čerpací stanice odpadních vod
kapacitu 270 l/s. Tu zajišťuje sestava dvou čerpadel,
jedné „mokré“ rezervy a havarijního čerpadla. Všechna
čerpadla jsou vybavena frekvenčními měniči. Kvůli
spolehlivosti dodávky elektrické energie byla vybudována nová trafostanice a instalován dieselový záložní
zdroj pro případ výpadku energie. Celá čerpací stanice
má nový řídící systém s přenosem dat na centrální
dispečink.

Čerpací stanice v Ponětovicích byla vybudována
v roce 1996, aby odváděla odpadní vody ze Šlapanic,
Bedřichovic, Podolí a Líšně. V té době sloužila zhruba
17 000 obyvatelům. Odpadní vody přitékaly převážně
z jednotné kanalizace, kapacita čerpací stanice byla
Kromě úspory nákladů na elektrickou energii je příno210 l/s.
Po vybudování oddílné splaškové kanalizace sem šetrnější přístup k životnímu prostředí, a to díky
na Šlapanicku a Pozořicku přibyly splaškové vody snížení četnosti přepadů z odlehčovací komory a větší
od dalších cca 13 000 obyvatel. Kapacita čerpací sta- spolehlivosti zařízení.

nice však zůstala nezměněna, vybavení bylo zastaralé, Stavba byla zahájena v květnu 2019 a ukončena v listopadu 2020. Vyžádala si celkové náklady 39 mil. Kč,
energeticky náročné, s velkým rizikem poruch.
Svazek Šlapanicko společně s provozovatelem - část byla uhrazena z dotace Ministerstva průmyslu
Vodárenskou akciovou společností hledali řešení této a obchodu.
situace řadu let.

Marie Kousalová, svazek Šlapanicko
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Cyklostezky míří do další etapy
V září byla ukončena stavba I. etapy cyklostezek
na Šlapanicku, která zahrnuje 4 úseky: Brno-Slatina
– Šlapanice, Ponětovice – Kobylnice, Kobylnice –
Sokolnice a Sokolnice – Telnice. Proběhla také závěrečná kontrolní prohlídka a v současné době pracujeme na vyúčtování dotace a ve spolupráci s obcemi
připravujeme výkup pozemků a děláme další kroky,
potřebné k úplnému ukončení akce i po administrativní stránce. Nové úseky cyklostezek hojně využívají
cyklisté, chodci, běžci, maminky s kočárky i sportovci
na kolečkových bruslích. Stavba trvala 14 měsíců
včetně zimní přestávky.

Svazek Šlapanicko
nutí. Pro první část třetí etapy cyklostezek, která by
měla spojit Brno-Líšeň, Podolí, Velatice a Tvarožnou
již bylo vydáno a čekáme na nabytí právní moci. Na to
bude navazovat žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj.
Pokud bude dotace schválena, budeme připravovat
realizaci této akce.

Na druhé části třetí etapy nastaly v rámci územního
řízení komplikace, které znemožnily jeho pokračování a budeme dál pracovat na tom, aby se i tato
část podařila. Zde je třeba dořešit vlastnické vztahy
a získat všechny potřebné doklady k vydání územního
rozhodnutí. K některým z nich byly vzneseny námitky
a podána odvolání. Věříme, že v dalším kole se tyto
Proběhlo také výběrové řízení na stavbu další etapy, sporné záležitosti podaří dořešit.
do které patří úseky Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice
Děkujeme za spolupráci společnosti SWIETELSKY
– Prace. Stavba byla vysoutěžena za 18,9 mil., dotastavební s.r.o., která odvedla na první etapě dobrou
ce je schválena ve výši 90 % z uznatelných nákladů.
práci i přes to, že ji zdržely některé okolnosti, které
V současné době se ještě dokončuje výběrové řízení
na banku, která dílo předfinancuje, protože dotace se nemohl ani náš svazek, ani zhotovitel ovlivnit.
Věříme, že si na nové úseky cyklostezek najdou cestu
proplácí až zpětně.
Zároveň s tím probíhaly přípravné práce na třetí etapě ti, kdo tam chtějí sportovat anebo se rekreovat a doucyklostezek, kterou plánujeme na Pozořicku. Podali fáme, že i druhá etapa proběhne hladce bez větších
jsme předběžnou žádost o dotaci v rámci Brněnské komplikací.
metropolitní oblasti, která nám byla v říjnu schválena,
a také jsme podali žádost o vydání územního rozhod-

Rudolf Staněk
manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko

SIVICKÁ ŠKOLA
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Mateřská škola Sivice
V září přijelo do školky poprvé zlínské Divadlo
z Truhlice. Děti se formou pohádky učily správně
stolovat. Po dlouhé době jsme měli divadlo nejen
s loutkami, ale i s šikovnými herci a představení
děti moc bavilo. Bohužel, brzy potom se opět
zhoršila situace s koronavirem a další objednaná
divadla nám zrušili.

SIVICKÁ ŠKOLA
čerti do školky nepřišli, děti dostaly sladké dárečky,
a tak byly spokojené.
Bohužel, těsně před Vánocemi onemocněly kovidem
dvě paní učitelky a hygiena školku zavřela. Přišli jsme
o tu krásnou vánoční atmosféru, která ve školce v této
době bývá, i o besídky. Dárky našly děti pod stromečkem až v lednu, kdy se školka opět rozjela.

Zápis do MŠ Sivice pro školní rok 2021/2022 bude
v květnu 2021. Bližší informace najdete v dubnu
V říjnu proběhl oblíbený Den zvířat. Školku vždy na webových stránkách školy.
navštíví několik živých zvířat, která mohou děti pozoIveta Nosová
rovat, kreslit, pohladit si je, dozvědět se něco o jejich
životě a jak se s nimi zachází.
V prosinci jsme se začali připravovat na nejkrásnější
svátky v roce. Ze školky se stala vánoční dílnička a pilně
se vyráběla přáníčka, dárky, výzdoba tříd i nástěnek.

Učíme se doma

Velké břemeno na podzim nesli rodiče malých školáků prvních a druhých tříd. Děkujeme za vaši pomoc
I tento školní rok všechny školáky donutila koro- a trpělivost a doufáme, že tento nelehký úkol již
navirová pandemie učit se formou videokonferen- na vás nebude potřeba nikdy přenést.
cí. Již při druhé podzimní vlně domácího online Ve třetí vlně distanční výuky v novém kalendářním
učení pomohly zkušenosti z jarní dálkové výuky roce 2021 jsme u starších školáků (3. – 5. třída) navýa nemalá dotace MŠMT cílená na nákup note- šili počet týdenních videokonferencí tak, aby děti měly
booků, kamer, mikrofonů a dalšího nezbytného pravidelný rozvrh tří až čtyř vyučovacích hodin denně.
vybavení dálkově vyučujícího učitele. Škola tak
Vzdělávání online nemůže nahradit klasické prezenčmůže propůjčit počítače rodinám, které potřebují.
ní vyučování, na druhou stranu vnímáme i kladné
Zpočátku se staršími žáky jsme se rozhodli pro slo- přínosy. Děti se zdokonalují v počítačové gramotnosti,
žitější virtuální prostředí třídy. Dětem škola zřídila učí se být více samostatné a zodpovědné.
účty na MS Teams, kde se děti připojovaly k jedZávěrem s přáním poklidné budoucnosti chci poděnotlivým hodinám. Dále zde žáci mají v jednotlivých
kovat žákům, učitelům a rodičům za snahu, trpělivost
předmětech i výukové materiály, zadání domácích
a spolupráci.
úkolů, mohou sem odevzdávat kontrolní práce, testy
a domácí úkoly. Prostředí Teams je bezpečné, nedoPavel Vrtěl, ředitel školy
stanou se do něj nezvaní hosté.

Trochu jiný tělocvik
V době, kdy jsme se s dětmi mohli prezenčně učit
ve škole, jsme pravidelně místo hodin tělesné
výchovy (ty byly zakázané) podnikali procházky
do nejbližšího okolí.
Z každé vycházky jsme si odnesli nejen skvělé zážitky, ale i věci, které do přírody nepatří. A tady je vzkaz
od dětí ze 3. třídy: „Prosím neházejte do přírody
odpadky, všímejte si našeho okolí!"
V Sivicích nám vyrůstá nadějná generace ☺.
Eva Skočovská

Roli Mikuláše tentokrát přijala paní učitelka Lucie
Růžičková a ukázalo se, že to byla výborná volba. Děti
totiž velmi dobře zná a bylo vidět, jak žasnou nad tím,
jaký má Mikuláš dokonalý přehled o jejich chování...
Bylo hezké, jak Mikuláš každé dítě zároveň i pochválil
za to, co už umí a co dělá dobře. Doprovázel ho krásný anděl (děkujeme moc slečně Lence Hoffmannové),
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Mikuláš v Sivicích

Ještě než přijde Ježíšek, těší se děti na návštěvu
svatého Mikuláše. Tento rok byla jeho návštěva
vzhledem ke covidové situaci vážně ohrožena.
Vše ale dopadlo dobře. Díky přímluvě SDH Sivice
a jejich patrona svatého Floriána jsme mohli
Mikuláše potkat v nebeském stanu u místní hasičské zbrojnice.
Dopoledne probíhalo ve znamení příprav – vše bylo
potřeba (v souladu se současnými epidemiologickými
pravidly) připravit na příchod vzácné návštěvy.
Dobrovolníci postavili stan, rozvěsili osvětlení, připravili občerstvení a také sběr pošty pro Ježíška. Po třetí
hodině se dostavil sám Mikuláš s doprovodem – čertem a andělem. V průběhu večera vyslechl a promluvil
s téměř šedesáti dětmi. Ze zlaté knihy vyčetl řadu
hříchů. Mezi ty nejrozšířenější patřilo překvapivě
odmlouvání rodičům, zlobení sourozenců, nepořádek
a neuklízení v pokojíčku, případně nechuť ke čtení.
Vzhledem k tomu, že v knize bylo zapsáno také
mnoho dobrých skutků, nenašel se mezi dětmi žádný
větší hříšník. Zatímco návštěvníci odcházeli spokojeni
a s bohatou nadílkou, čert ostrouhal a musel se spokojit s prázdným pytlem.
Vzhledem ke spokojenosti všech zúčastněných
domlouváme setkání s Mikulášem a jeho družinou
také na příští rok. Je tedy možné, že v Sivicích vznikne nová a hezká tradice.
Helena a Jan Těšitelovi

Vánoce

Vánoce jsou vždy především rodinnými svátky.
Do nedávna by nikoho nenapadlo, že tentokrát
budeme Vánoce trávit výhradně doma. Že se
nebudeme moci na Štědrý den setkat u vánočního stromu jako v minulých letech. Že o druhé
adventní neděli nebude školní vánoční jarmark
a ohňostroj. A že se neuskuteční ani adventní
koncert Sivické kapely.
Jsem moc ráda, že jsme jiné zvyklosti neopustili. Při
procházce Sivicemi by nikdo nepoznal, že něco je
jinak. Krásně nazdobené domy s vánočním osvětlením vyzařovaly vánoční atmosféru.
Doleželovi a Vopěnkovi z Krpil věnovali nádherný
vánoční strom, který zdárně konkuroval vánočnímu
stromu na brněnském Náměstí Svobody. Moc děkujeme. Poděkování patří také partě mladých mužů a jeřábníkovi panu Smutnému, kteří strom „přesadili“ na náves.
Nebylo by to úplně ono, kdyby ho pečlivě nenazdobil
pan Nedorostek za asistence pana Brtníka s plošinou.
Když už byli skoro hotoví, prošla kolem skupina andělů, která posléze zamířila na hřiště k hasičské zbrojnici. Tam dorazil také sv. Mikuláš s družinou, který
tentokrát nemohl navštívit děti doma. Děti tedy o nic
nepřišly a organizátorům - Sboru dobrovolných hasičů
a jmenovitě Těšitelovým patří další poděkování.
Poklidné vánoční svátky jsou za námi. Věřím, že jste
si užili vánoční radost a pohodu a doufám, že se příští
rok ve zdraví setkáme.
Marie Kousalová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Betlém na Krpilích
Stejně jako v posledních letech vyrostl na Krpilích
počátkem adventu betlém. V něm se nachází
Svatá rodina, Tři králové a nově i stárci, co přinesli Jezulátku dary. Na adventním věnci poblíž
betlému se každou adventní neděli rozsvítila další
svíce a na Štedrý den do jesliček přibylo posvěcené Jezulátko. Tradice sivického betlému začala
již před osmi lety, proto jsme ji ani v letošních
ztížených podmínkách nechtěli přerušit, naopak
jsme betlém rozšířili.
Nevlídná situace uprostřed koronavirové pandemie
neovlivnila jen stavbu sivického betlému, ale také
jezerského slámového betlému. I když by to vzhledem
k rozdílu ve velikosti sivického a jezerského betlému
jen málokdo odhadoval, jsou oba betlémy stejně
staré. Letos se autoři obou betlémů spojili a společnými silami oba betlémy postavili.
Vládní opatření nedovolila dobrovolníkům přijít osobně pomoci se stavbou našeho betlému, a tak bychom
chtěli poděkovat všem, co přispěli svými dary k rozšíření a údržbě betlému. Pokud jste ho ještě neviděli,
nebo jej chcete navštívit znovu, můžete se na něj přijít
podívat až do 30. ledna 2021.
Jana Ondráčková a Jana Poláčková

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Tříkrálová sbírka v roce 2021

Na stránkách www.trikralovasbirka.cz, zazpívají
všem lidem dobré vůle dětští koledníci a odtud je
Letošní rok začal poněkud neobvykle a z důvo- také možné do sbírky přispět prostřednictvím online
du pandemie nemoci covid-19 byla Tříkrálová pokladničky.
sbírka uskutečněna též neobvyklým způsobem. Koledníci sice nemohli vyrazit do ulic, ale Jak funguje online kasička?
koleda zrušena nebyla.
Přispět můžete přímo té organizaci, která u vás kažZpůsob, jak přinést do vašich domácností požehná- doročně koleduje. Stačí zadat název vašeho města,
ní a přitom neohrozit vaše zdraví, vyřešila virtuální obce nebo vaše PSČ. Systém vám začne našeptávat
koleda.
nejbližší koledující organizace. Pokud necháte pole
prázdné nebo nevyberete z našeptávání konkrétní
organizaci, váš příspěvek se rozdělí mezi všechny
Charity v celé České republice.

Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i bankovním převodem na tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800. Pro přispění Arcidiecézní charitě
Rajhrad uvádějte variabilní symbol 77706200.
Ti z vás, kteří nemají možnost přispět elektronicky, mohou přispět přímo do jedné ze dvou pokladniček, které byly umístěny na Obecním úřadě
v Sivicích a ve vinotéce na autobusové zastávce.
Přispívat můžete ještě do 24. ledna 2021.
V minulém roce bylo v působnosti Oblastní charity
Rajhrad vybráno neuvěřitelných 4 716 871 korun.
Děkujeme za vaši štědrost.
Obecní úřad Sivice a Charita

POZOŘICKÁ ŠKOLA

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím
školního roku 2020/2021
Výuka v prvním čtvrtletí školního roku 2020/2021
byla opět výrazně ovlivněna aktuální epidemiologickou situací v ČR. Na základě nařízení vlády
byla od středy 12. 10. zakázána osobní přítomnost
žáků ve škole. Na tuto eventualitu jsme se s pedagogy i žáky předběžně připravovali, proto jsme
hladce přešli na distanční výuku. V ní jsme využili naše zkušenosti z jara a její systém obohatili
o nové nástroje tak, aby byl jasný a přehledný pro
všechny zúčastněné.
Již zažité komunikační prostředky Edookit a Google
meet jsme doplnili zejména u starších žáků službami
Google classroom. S tímto systémem se žáci učili
pracovat během září v hodinách informatiky, což
jim později umožnilo snadnější orientaci ve studijních materiálech a zadávaných úkolech. V prostředí
Google meet nabízeli vyučující žákům a rodičům konzultace a na konci listopadu zde proběhly i netradiční
on-line hovorové hodiny.
Často diskutovaným tématem se po jarním uzavření škol
stala otázka výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Těm jsme nabízeli možnost individuálních
konzultací s asistenty pedagoga a pomoc během on-line hodin. Pro žáky, kteří nemají k dispozici dostatečné
technické vybavení, se nám podařilo zajistit 36 notebooků k zapůjčení, popř. internet na 3 měsíce zdarma.

- 18 přímo v jídelně. I nadále lze objednávat obědy pro
cizí strávníky. Jejich cena je 71 Kč, za dovoz až domů
si zájemci připlatí 14 Kč a za jednorázový obal 9 Kč.
Od poloviny listopadu docházelo k postupnému návratu dětí do školy. Ve středu 18. 11. se dveře tříd a družin
otevřely žákům 1. a 2. ročníku, v pondělí 30. 11. k nim
přibyli žáci 3. až 5. ročníku, 9. ročníku a rotačně žáci
zbývajících ročníků II. stupně. Výuka hudební výchovy
a tělesné výchovy byla v souladu s nařízením vlády
omezena, hodiny byly nahrazeny jinými naukovými
předměty nebo procházkami do okolí školy. Pobyt
venku jsme během vyučování využívali i v jiných
předmětech, aby měli žáci možnost nadýchat se čerstvého vzduchu a na chvíli si odpočinout od povinných
roušek. Věříme, že i v těchto ztížených podmínkách
mají žáci radost z návratu do školy a setkání se svými
spolužáky a vyučujícími.
Na podzim se měly konat oslavy 60. výročí otevření
budovy základní školy. Z plánovaných akcí proběly
pouze Retrohrátky v MŠ, ostatní jsme museli bohužel
odložit. Připravili jsme pro Vás ale almanach, který
si můžete zakoupit v kanceláři školy. Na 85 stranách
naleznete více než 300 fotografií, řadu zajímavých
informací z historie i současnosti naší školy, vzpomínky učitelů i absolventů nebo práce našich žáků.
Budeme rádi, když se Vám bude líbit a třeba Vás
v myšlenkách vrátí zpět do doby, kdy jste sami ZŠ
Pozořice navštěvovali.

Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům za pomoc
V době distanční výuky jsme dětem nabízeli mož- v době distanční výuky a popřát Vám všem mnoho
nost stravování za dotovanou cenu. Obědy si žáci zdraví do dalších dní.
odnášeli domů v jídlonosičích nebo je konzumovali
PhDr. Jan Dudek

Školní soutěže a olympiády
Na podzim se konají školní kola různých předmětových soutěží a olympiád. Některé z nich se nám
podařilo zorganizovat i v netradiční distanční podobě
a jsme moc rádi, že byly provázeny hojnou účastí
žáků. O jaké soutěže šlo a jak si v nich naši žáci vedli?
Nejprve proběhla Logická olympiáda, jedinečná
soutěž pořádaná Mensou ČR, která není založena
na naučených znalostech, ale na logickém uvažování
a kreativním přístupu. Účastníky mohou být žáci
všech věkových kategorií, počínaje dětmi MŠ a konče
studenty středních škol. Letošními vítězi školního kola
se ve 3 kategoriích mezi mladšími žáky stali Nataniel
Muselík (MŠ - modří), Cyril Petr (2. B) a Antonio Krček
(5. B). Kategorie B pro 6. - 9. třídu se zúčastnilo celkem 72 žáků. Mezi nimi zabodoval Kryštof Drápal (9.
C), následovaný Martinem Bartákem (7. A) na druhém
místě a Veronikou Filipovou (9. A) na místě třetím.

Další soutěží byl Mladý chemik (Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR). V této soutěži, ukazující chemii jako vědu hravou a zábavnou, se nejlépe dařilo
Jiřímu Sukovatému (9. B), Lilianě Zádrapové (9. C)
a Gabriele Dostálové (9. A). Všichni tři postupují
do okresního kola na SPŠ chemickou Brno.
V listopadu se konalo také odložené březnové kolo
Matematického klokana. Letošní, velmi specifický
ročník, již zná své vítěze. V kategorii Cvrček si nejlépe vedli Mariana Šantavá (2. B), Nikol Jílková (2. B)
a Matěj Pícha (2. A), v kategorii Benjamín Jiří Hájek
(6. C), František Tomanec (6. B) a Martin Barták (7.
A), v kategorii Kadet Liliana Krčková (8. C), Vojtěch
Svačina (9. C) a Liliana Zádrapová (9. C).
Své vědomosti a široký rozhled prokázali žáci také
v oblasti humanitních věd. 21 zájemců z 8. a 9. ročníku se zapojilo do školního kola Dějepisné olympiády,
která byla letos tematicky zaměřena na období baro-

- 19 ka. Se ziskem 54 bodů z 60 zvítězila Liliana Krčková
(8. C), která postupuje do okresního kola. Na druhém
místě skončil Jiří Sukovatý (9. B) a třetí příčka patřila
Adéle Jonášové (9. C). O jejich postupu do dalšího
kola rozhodnou bodové zisky žáků z ostatních škol.

Zvyšování bezpečnosti v okolí
základní školy

POZOŘICKÁ ŠKOLA
Všem účastníkům děkujeme za zájem a doufáme, že
se při soutěžích pobavili a rozšířili svoje obzory.
Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů
v dalších kolech.
Mgr. Hana Šebelová a Mgr. Anna Mlejnková

zastávky. Zároveň žáci vytvořili i panáčka Bohouška,
který má zamezit vjezdu aut až ke vchodu do školy,
a podpořit tak bezpečí našich malých školáčků. Vznikl
i obrovský transparent, který v okolí školy upozorňuje
Kdo se někdy ocitl mezi půl osmou a osmou ráno
řidiče na to, že se v blízkosti pohybují naše děti,
v okolí základní školy, ví, že je to docela rušné místo.
a vyzývá k opatrnosti.
Abychom minimalizovali riziko jakékoliv nehody, snaMgr. Markéta Ondrušková
žíme se před budovou školy zajistit bezpečné přecházení vozovky pro všechny žáky. Každé ráno zde stojí
pedagogický pracovník v reflexní vestě, který dětem
s přecházením silnice pomáhá. Chtěli bychom Vás
tímto také poprosit o omezení jízdy autem až ke škole.
K vystupování lze bez obav využít okolní ulice (např.
Malé Lipky), neboť děti odtud s možností převodu
ke škole bezpečně dojdou. Děkujeme.
Veřejným prostorem v okolí školy se zabývali také
naši druhostupňoví žáci v hodinách výtvarné výchovy.
V posledním týdnu před uzavřením školy se jim podařilo z vyřazeného nábytku vytvořit sérii malovaných
židliček, které budou k dispozici pro kohokoliv, kdo
touží na chvilku posedět v okolí školy a autobusové

Události ve farnosti	
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- 21 ského života a vůbec všeho, co přispívá k celkovému
duchovnímu i materiálnímu rozvoji našeho regionu!

Letos plánujeme:
Rok 2021: Rok manželství a rodiny v Po-Šu-Kově
Rádi bychom jako farnost podpořili manželský a rodinný život. Chceme v tomto roce uspořádat několik
setkání s odborníky na manželství a rodinu, pozvat
např. různé pracovníky z center pro rodinu a sociální péči. O jednotlivých akcích budeme rádi zavčas
informovat.
Výmalba interiéru kostela (3. etapa)

Prožili jsme:

v tichosti, žádná společná bohoslužba se nekonala.
Mnohé pěší poutníky zastihla po cestě pořádná
bouřka s lijákem, takže došli na místo značně mokří
Udílení biřmování
Poslední společná slavnost, kterou jsme mohli prožít a prokřehlí. Ale přesto – jak bylo vidět – mnozí došli
před zavřením kostela, bylo biřmování 37 biřmovanců. s úsměvem na tváři s pocitem prožití pořádného dobroSlavnost se konala v sobotu 3. října 2020 a přijel družství. Vždyť oběti a nepohodlí k pouti patří!
za námi pomocný biskup brněnský Mons. Pavel
Výmalba interiéru kostela (2. etapa)
Konzbul. Byla to jako vždy významná událost, při
které jsme ještě mohli navíc i naposledy společně Hned po biřmování, v týdnu od 5. října 2020, se
zazpívat ke chvále Boží a k naší radosti i povzbuzení. v našem kostele uklidila výzdoba (sochy, obrazy, lustry) a začalo se stavět lešení ve střední části lodi. To
trvalo přibližně týden. Pak hned nastoupili malíří a už
Pouť do Sloupa
Do Sloupa jsme v říjnu loňského roku putovali opět se kostel začal proměňovat do postupující krásy svého
společně, ale přesto také značně individuálně. obnoveného vnitřního prostoru. Kostel jsme kvůli tomu
Neorganizovali jsme žádné společné potkávací srazy museli zcela uzavřít, protože se stal staveništěm.
na tradičních místech, ale šli jsme cíleně „roztrou- Nicméně toto období zrovna vyšlo tak, že jsme se jako
šeně“. Také v samotném Sloupu proběhly modlitby farní společenství stejně nemohli kvůli proticovidovým
opatřením hromadně scházet. Začátkem listopadu
byla výmalba střední části hotová a lešení se přesunulo ke kůru a nad něj. V půli prosince se stihla dokončit
i tato část, takže vánoční svátky jsme už mohli prožít
v krásném a důstojnem prostředí. Zde patří velké
poděkování p. Ivanu Sukovatému za koordinaci celé
akce a neméně též všem rukám, které byly v závěru
ochotny obětavě pomoci s úklidem.
Veliké poděkování všem obcím: Hostěnice,
Kovalovice, Pozořice, Sivice, Viničné Šumice
Chtěli bychom jako farnost moc poděkovat všem
obcím, které do naší farnosti patří, a to za opětovnou
významnou finanční pomoc při opravách našeho kostela v loňském roce! Dlužno říct, že nejinak tomu bylo
už i v několika letech předchozích… Také děkujeme
za příslib finanční podpory i letos! Jsme moc rádi
nejenom za tuto velkorysost, ale zároveň i za to, že se
pozořický kostel díky tomu stále víc stává viditelným
symbolem jednoty celého Po-Šu-Kova. Díky všem
za spolupráci, za podporu zdejší kultury, společen-

Na jaře 2021 plánujeme dokončit opravy interiéru
kostela. V zadní části uděláme kompletní sanační
omítky i opravy soklů. Komplexní opravy dokončíme
výmalbou zadní části, schodiště do věže a sakristie.
Děkujeme už předem obcím i jednotlivcům za finanční
podporu tohoto celého díla!

DUCHOVNÍ OKÉNKO

Ještě, že máme ty rodiny…
To, jakým pokladem je rodina, vyniklo v loňském roce
zřejmě ještě víc než kdykoliv jindy. Lidé se po dlouhý
čas nemohli veřejně shromažďovat, naopak rodina
o to víc ano. Mnozí členové domácnosti spolu museli
natěsno přebývat možná o mnoho déle, než jindy
předtím. Věřím, že to všechno jsou pro-rodinné výzvy
také do nejbližší budoucnosti. Naše farní společenství
by rádo nabídlo všem - bez rozdílu vyznání – v tomto
roce určité impulsy, které by mohly podpořit partnerské a manželské vztahy. Chceme uspořádat několik přednášek s pozvanými hosty-manžely, kteří se
tomuto tématu věnují a konají přednášky na různých
místech. Vše bude zavčas zveřejněné – místo konání
i témata. Věřím, že cokoliv uděláme společně i jednotlivě pro posílení manželského a rodinného života
v naší společnosti, je to ta nejlepší investice času
i úsilí do budoucna!
Dovolím si zde prezentovat úryvek z dopisu Josefa
Nuzíka, pomocného olomouckého biskupa, který před
nedávnem napsal právě rodinám: „Všem (rodinám) …
zasáhla do všedního běhu života pandemie koronaviru a ocitají se v situacích, které až dosud nemuseli
řešit. Z hloubi mysli řady rodičů se vynořují neodbytné
otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí se vše k normálu
nebo to bude úplně jiné? Nepodepíše se to negativně na vzdělání našich dětí? Budeme moci i nadále
pokračovat v zaměstnání nebo podnikání? A co příjmy, utáhneme chod naší domácnosti? Možná jste

si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často a v takové
míře. Vypořádávat se s nimi není snadné a vyžaduje
to od vás značnou dávku sebeovládání, zejména když
se snažíte nedávat najevo obavy z dalšího vývoje před
svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče
obtížné nenechat se ovládnout strachem a nepoddat
se skeptickým úvahám, neboť ruku v ruce s tím se
z domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně
naděje, že i toto období jednou skončí a že má nějaký
(třeba zatím skrytý) smysl. Také v tomto nezvyklém
čase musí doma všechno fungovat, přestože přibylo
práce a starostí s dětmi, které se kvůli zavřeným
školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty větší by
zase raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je to fuška,
je to dřina,“ slýchám někdy od rodičů. Chtěl bych vám
za tuto vaši námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit vás, že si této vaší „domácí“ práce nesmírně váží
i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši
snahu a s ní spojené oběti docení i vaše děti a také
že vy sami budete tuto dobu vnímat jako tu, která vám
mnohé dala, i když nebyla jednoduchá. Jde o paradoxy života, které potvrzuje řada příkladů z minulosti.“
I já se připojuji k tomuto vyjádření úcty všem rodičům,
kteří denně obětavě bojují za dobro rodiny své i těch
v okolí. Vyprošuji v modlitbě hodně vytrvalosti, síly
a Božího požehnání, a to v celém novém roce 2021,
který chceme v naší farnosti slavit jako Rok manželství a rodiny.
Jsem s pozdravem!

P. Pavel Lacina, farář

SKAUTI
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Kamínky

Umisťuje se po celé republice i v zahraničí. Když
někdo kamínek najde, nemusí se tedy bát jej vzít.
Původ zábavy pochází pravděpodobně z Ameriky, Pozor - pokud neleží na hřbitově! Z něj rozhodně nic
do ČR ho zavedla Češka žijící v Rakousku, kdy nebrat.
byla členkou rakouské skupiny a malovala pro ně... Takový nalezený kamínek - zejména, když nálezce
Spoluzaložila první skupinu v ČR a postupně se zkontroluje, že je opravdu popsaný zezadu a bude
tato zábava rozbíhala a dostávala do povědomí lidí. tak mít jistotu, že jde o putovní kamínek a nikoliv něčí
Funguje už v celé ČR a naše kamínky putují i za hra- soukromou dekoraci - může jej přemístit na jiné místo,
nice. Reportáže už odvysílala i televize Déčko. čím dál, tím lépe, nebo si jej i nechat a místo něj

světla. Už jsme ale nemohli uskutečnit předvánoční
výpravy a skautskou vánoční besídku.

Byla jsem nějaký čas i moderátorkou skupiny a poté
spolusprávkyní její odnože. Jelikož ale s ženským
kolektivem je to někdy složité, odešla jsem ze skupiny
a maluji jen tak. Nicméně o této zábavě tedy vím skutečně hodně, navíc jsem to asi já, kdo ji rozběhl tady
v Sivicích a Pozořicích. Protože při hledání a zadávání PSČ ve skupině na Facebooku se dlouhou dobu
objevovaly pouze mé kamínky... Až časem se postupně objevovaly kamínky i jiných spoluobčanů a člověka
těšilo pozorovat, jak se to rozšiřuje.

Pevně věříme, že se budeme zase moci brzy setkávat
v našich klubovnách a budeme moci uskutečnit i naše
zimní aktivity a výpravy. Také pro vás opět připravujeme Skautský ples, na který se můžete těšit 2. 2. 2021,
pokud nám to vládní nařízení umožní.

Oč tedy jde? Jedná se o malování na kamínky, které
se ze zadní strany popíší hlavně poštovním směrovacím číslem bydliště autora. Připíše se i skupina,
pro kterou autor maluje. Někdo přidává i iniciály či
různé znaky.

Už teď se moc těšíme, jak se ve zdraví s vámi se
všemi
na některé akci potkáme osobně!
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají
a podporují nás. Všem přejeme vše dobré v novém
Barča Fuksová a Mája Pölzerová,
roce 2021.
1. dívčí oddíl Pozořice
RNDr. Aleš Mikula,
zástupce vedoucího střediska Chlapecký oddíl pro své členy připravil hru v okolí

Kamínky se nejprve musí umýt, dobré je - zvlášť
v dnešní době - vydezinfikovat je. Po uschnutí se
začne malovat - pouze akrylovými potřebami - fixy,
barvy. Až po řádném zaschnutí je potřeba obrázek
i popisek zalakovat akrylovým lakem. Je to osvědčená
metoda, která vydrží venkovní podmínky, nic se neloupe, nerozmaže, nesmyje. Vše ostatní je nevhodné.
Výjimku ve fixách tvoří Centropen Decor Pen.

Co nového na skautské stezce?
Skautský podzim je kromě obvyklé činnosti charakteristický i řadou výprav do podzimní přírody.
Členové našich oddílů bohužel letos na výpravy vyrazit z epidemiologických důvodů nemohli.
A záhy skončila i možnost pravidelných schůzek.
Jak jsme se vypořádali se stávající situací, se
dozvíte v následujících řádcích.

Pozořic a přilehlých vesnic. Protože kvůli distanční
výuce musí kluci trávit mnoho času u počítače, chtěli
jsme je také dostat nějak do přírody, když už se
nemůžeme scházet ani jet na žádnou výpravu. Různě
po okolí jsme rozmístili několik úkolů rozdělených
obtížnostně pro vlčata a skauty. Úkoly mají klukům
pomoci v jejich všeobecném rozvoji a zahrnují činnosti
procvičující manuální zručnost, poznávání stromů či
znalost historie našeho hnutí. Aby si kluci osvěžili
práci s mapou a orientaci v terénu, poslali jsme jim
GPS souřadnice míst, kde jsou zadání úkolů umístěna, a je už na nich, aby místa pomocí zařízení s GPS
našli. Některé aktivity jsou dlouhodobějšího charakteru, takže mohou kluky zabavit během dlouhých chvil
doma a zároveň si třeba něco pěkného vyrobí nebo
se něco užitečného naučí. Doufáme, že úkoly klukům
pomohou na jejich skautské i životní stezce a že se
s nimi budeme moci co nejdříve zase běžně setkávat
na skautských akcích.
Šimon Fuks,
V krátkém předvánočním čase jsme se mohli omezeně
vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice
setkávat a podílet se např. na rozdávání Betlémského

Se začátkem školního roku jsme zahájili skautské
schůzky. Naše společné scházení se bohužel netrvalo
dlouho. Druhá vlna koronavirové pandemie nám opět
zakázala skautskou činnost a my museli začít přemýšlet, jak dětem zpříjemnit nařízení vlády. Proto se dívčí
oddíl rozhodl začít s online schůzkami. Uvědomujeme
si, že sedět neustále u počítače není zdravé, tak
vymýšlíme i další aktivity na ven, které můžou členové našich oddílů podnikat společně s celou rodinou.
Nemusíte se bát, skautský duch v nás neuhasíná,
i na dálku můžeme zlepšovat skautské dovednosti, které normálně na schůzkách zdokonalujeme.
Výhodou těchto online schůzek jsou programy typu
práce s internetem (mapy, jízdní řády, vyhledávání
informací). I v domácím prostředí se dají využívat
programy na dovednost a jemnou motoriku (vaření,
vyrábění,…). Současně je to zajímavý způsob přípravy na závody vlčat a světlušek, které, jak doufáme, se
na jaře 2021 uskuteční.

Až i lak zaschne, je možné kamínek někam umístit.
Volí se vhodná a bezpečná místa, aby se nikdo při
hledání nemohl poranit, aby se kamínkem naopak
něco nepoškodilo atd. Rozhodně tedy není vhodné
položit kamínek do trávy, kde na něj pak narazí sekačka. Nebo obecně na zem, kde čůrají pejsci.

někdy namalovat a umístit svůj. Důležité je kamínek
vyfotit z obou stran a fotky pak vložit do příslušné skupiny (většinou je to stejně ta první a největší s počtem
členů už přes čtvrt milionu lidí) - tedy https://www.
facebook.com/groups/kaminky. K fotkám přidat text,
kde uvede PSČ z kamínku a připíše, kde kamínek
našel a co s ním bude dál. Autor kamínku si jen díky
tomuto může svůj kamínek vyhledat a zjistit tak, jak
putuje.
Zábava je pro všechny věkové kategorie, zapojují
se i školky, domovy důchodců, i Policie již malovala.
Mnohým to opravdu zvedlo náladu v tom těžkém roce.
Kamínek může být i zajímavým dárkem.
		

Sylva Karešová

Hasiči	
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MAS Slavkovské bojiště chystá
regionální značku

Podzimní klání
Rok 2020 nebyl soutěžím a sportu nakloněn, stejně
jako kulturním akcím. Důvod známe všichni a píše
se o něm až až…
Stihlo se tedy jen pramálo plánovaných akcí. Vše
bylo povolené až koncem června. O prázdninách je
sportovní pauza, a proto byla první soutěžní příležitost
až v novém ročníku hry Plamen, který začíná v září.
Jelikož děti mohly pracovat na své fyzičce pouze doma,
vzala kondice za své (stejně jako u nás všech). Snažili
jsme se zapojit moderní technologii a dělat dětem tréninkové výzvy pomocí sociálních sítí. To však kolektivní
trénink nenahradí… Za dodržení všech hygienických
nařízení a postupů jsme se tedy pustili ihned začátkem
září do tréninku. Času nebylo nazbyt. Podzimní měření
sil v Závodu požární všestrannosti bylo totiž naplánované na 3. října. Zejména u mladších dětí bylo znát, že
dlouhý výpadek školní docházky a tréninků má dopad
na disciplínu, a tak se musela volit jiná cesta přípravy
než v předchozích letech. Tentokrát jsme vyrazili s jedním družstvem mladších a dvěma družstvy starších
žáků. Letité úspěchy nás postavily do pozice, kdy
bychom měli být mezi favority. O to těžší bylo děti vést
tréninkem tak, aby jim to „nestouplo do hlavy“ a přistupovaly k soutěži a soupeřům s respektem.
Stále však docházelo k vládním změnám. Nebylo
vůbec jasné, zda se soutěž nakonec bude konat
a jak bude vypadat. Definitivně bylo rozhodnuto až
v týdnu před soutěží. Pořadatel měl před sebou nelehké zadání. To znělo následovně. Soutěžní družstva se
nesmí ani na okamžik potkat na vzdálenost menší než
2 metry, vše se musí neustále dezinfikovat a o pohybu
musí být dokonalý přehled. Bylo tedy vybudováno
několik „ubytovacích“ stanů, do kterých bylo družstvo
před startem a po doběhnutí umístěno. Stan sloužil
jako erární zázemí. Z tohoto stanu bylo družstvo odve-

deno danou trasou přímo na start. Na každém stanovišti pak bylo vyhrazené bezpečné místo pro případ, kdy
by došlo náhodou k setkání družstev. Každé stanoviště
pak bylo po splnění disciplíny dezinfikováno. Po doběhnutí dětí do cíle vedla jejich cesta opět danou cestou
do stanu k vydýchání a následnému urychlenému
odjezdu. Poté se stan musel vydezinfikovat…
Po doběhnutí našich jsme byli zoufalí. Chybovost mladších byla podobná jako u testů z Číny. Starší udělali
několik zbytečných chyb také. Řekli jsme si tedy, že přišel ten okamžik, kdy nám bude řádně vyprášen kožich.
Jaké však bylo překvapení, když došly o pár dní později výsledky. Mladší družstvo se nejlepším běžeckým
výsledkem vyšvihlo na 5. místo z celkových 26, což
považujeme za úspěch a jsme za něj rádi. Starší pak
částečně potvrdili naše obavy. Družstvo „B“ se umístilo
na 11. místě z celkových 27. Družstvo „A“ pak nejrychlejším během mířilo na první příčku. Tuto možnost si
však doslova odstřelilo (na stanovišti střelby). Nakonec
z toho bylo skvělé 3. místo. I tentokrát jsme dodrželi
tradici bedny ze závodu ☺. První příčky nám utekly
jen nepatrně, ale o tom sport je ☺. Dětem i trenérkám
gratulujeme a děkujeme za snahu. Věříme, že až se
někdy budeme moci potkat, dají trenérům za pravdu
a jejich rady si vezmou k srdci ☺.
Za SDH Sivice, Radek Chudiak

MAS

plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, rákos). Značka může zahrnovat také
služby v cestovním ruchu (ubytovací a stravovací
zařízení) a „zážitky“, tj. specificky zaměřené služby
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště se
nebo typické akce.
snaží dlouhodobě podporovat místní podnikatele,
jednak zpracováním výzev z Programu rozvoje ven- Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací
kova nebo vlastními projekty, např. propagací míst- regionálních značek, která aktuálně zaštituje 27 regionálních značek na celém území ČR. Pro zájemce
ních řemeslníků v „Katalogu řemeslné výroby“.
bude hned po novém roce uspořádáno setkání, kde
Na jaře letošního roku spustila MAS provoz novébudou diskutovány podmínky získání certifikátu. Dále
ho webu www.slavkovsketrziste.cz a facebookový
pro zemědělské i nezemědělské podnikatele chystáme
profil www.facebook.com/Slavkovsketrziste, kde
školení v oblasti legislativy, účetnictví, public relations
shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb
včetně exkurzí za příklady dobré praxe. Pro ty, kteří
na území MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou
mají sen začít podnikat a neví čím začít, chystáme
kromě místních potravin a nápojů (např. z farem,
cyklus základních školení, který jim může pomoci,
pivovarů, vinařů) i zastoupení restaurací, řemeslníků,
jakým směrem se vydat, co řešit a krok po kroku
masérů, služeb fotografů. V současné době rozšiřujeje provést systémem založení a administrace jejich
me portál Slavkovské tržiště o objednávkový formulář,
budoucího projektu. Aktuální informace k plánovaným
který urychlí spojení mezi „trhovcem“ a kupujícím.
aktivitám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.
Další připravovanou aktivitou je založení regionální
Děkujeme všem členům a příznivcům za podporu
značky, kterou chceme podpořit to nejlepší a oria přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný vstup
ginální z naší oblasti a samozřejmě tím i místní
do Nového roku 2021.
ekonomiku v současné nelehké situaci. Regionální
Mgr. Hana Tomanová
značka zviditelní náš region, může být udělena řemeManažerka MAS Slavkovské bojiště
slným výrobkům a uměleckým dílům (např. výrobky
ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika,
sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek),
potravinám a zemědělským produktům (např. mléko,
sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina,
víno, nápoje, med), přírodním produktům (např. lesní

Černá kronika
Na území naší obce se nedávno objevily dvě černé
skládky. U Dílové cesty je vysypaná suť, v lese
u Balatonu někdo „vylepšil“ přírodu pneumatikami.
Tušíte, kdo to mohl být? Pomozte nám dopadnout
viníky a udržovat pořádek.

DĚKUJEME

KALENDÁŘ

- 26 -

Kalendář kulturních a sportovních akcí - vše zrušeno!
Rubrika na tomto místě zůstává pro první čtvrtletí Na druhé straně se mi zdá zbytečné zakazovat
prázdná. Důvody všichni známe a respektujeme.
dětem (i dospělým) sportovní aktivity a také zasPandemie nyní představuje celosvětový problém. távám názor obnovit co nejdříve vyučování ve škole.
Plošné šíření nemoci je daní za globalizovaný svět Rodiče, kteří chodí do zaměstnání a přitom musí
a tak trochu výstrahou, abychom si uvědomili svoji zvládat on-line výuku se svými dětmi, jsou v těžké
zranitelnost. Myslím však, že není nutné, aby- situaci. Je mi líto seniorů, kteří zůstali osamochom byli stále dokola zahlcováni čísly, tabulkami, ceni a nejvíc těch, kteří jsou „zavření“ v různých
reportážemi z krematorií … Strach nás paralyzuje, sociálních zařízeních často bez možnosti návštěv.
Pandemie těžce dopadá na zdravotníky. Učitelé to
tudy cesta nevede.
také nemají lehké a jistá omezení pociťujeme úplně
Pandemie ukázala také na mnohé dobré věci.
všichni.
Že jsme schopni držet spolu a pomáhat si. Že
dokážeme vzít věci do svých rukou, když si vláda Ve společném zájmu musíme opatření respektovat.
neví rady. To se plně projevilo na jaře. Vir byl
tehdy velkou neznámou a ochota respektovat rady
a doporučení byla obrovská. Výsledkem bylo, že
na jaře se koronavir v naší obci vůbec neobjevil
a téměř nikdo neznal nikoho s tímto onemocněním.
Dnes je situace diametrálně odlišná. Každý z nás má
ve svém blízkém okolí někoho s vlastní zkušeností,
případně nemoc sám prodělal. Oficiální zdroje
uvádějí, že lidí, kteří již prošli onemocněním Covid
19, je už minimálně 3/4 milionu, ve skutečnosti jich
bude násobně více.
Je jasné, že se situace vymkla kontrole, chytrá
karanténa nefunguje a nastalo oficiálně nepřiznané
„promořování“. Teď je zase řada na nás, jak se k této
situaci postavíme. Všechny plánované akce jsou
zrušeny. Krom toho je nutné omezit styk s dalšími
lidmi na nezbytnou míru, aby se vir zbytečně nešířil
a nedošlo k přetížení zdravotnictví. Je potřeba nosit
roušky v místech, kde se setkáváme s dalšími lidmi.

Kulturní dům bude od dubna
do srpna mimo provoz

V této době je plánována velká oprava. Podlaha
v sále je původní z doby výstavby - vydržela
celých 60 let. Teď už ale potřebuje vyměnit.
Kdyby šlo jen o nové parkety, bylo by to poměrně
jednoduché. Nerovnosti podlahy však vyžadují i nové
podkladní vrstvy. Zřetelné vlny se rýsují kolem sloupů
podepírajících galerii. Sloupy jsou založeny na pilotech, ty podlahu drží v původní výšce a zbytek dosedl
o několik centimetrů. Parkety, svého času jistě velmi
kvalitní, už dosloužily. Stěny dostanou nový obklad
a pokusíme se vyřešit zvukovou izolaci zdi sousedící
s rodinným domem.

Již je k dispozici vakcína, plošně dostupná má být
dle ministerstva zdravotnictví letos v létě. Pokud
bude nákaza dál postupovat tímto tempem, bude mít
řada potencionálních příjemců díky prodělanému
onemocnění protilátky. Nyní se zdá správné zacílit očkování na rizikové profese ve zdravotnictví a ohrožené skupiny obyvatel. Další ukáže čas.
Každý by měl mít možnost se svobodně rozhodnout,
zda očkování podstoupí. Bohužel se často ztrácíme
v přemíře často protichůdných informací, a tak je
na nás, abychom si na věc udělali vlastní názor
a nevěřili všemu, co se píše či vysílá v televizi.
Sdělovací prostředky si libují v katastrofických
zprávách, protože jim zvyšují sledovanost.
Držím nám všem pěsti, ať tato noční můra co
nejdříve skončí. Respektovat - eliminovat nákazu je
v pořádku, přehnané obavy jsou zbytečné. Pokud
se viru nevyhnete, běžte na sluníčko, dopřejte si
vitamíny a hodně tekutin. Veselá mysl je půl zdraví!

KRONIKA
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Evidence obyvatel

Společenská kronika

Statistika za 4. čtvrtletí 2020
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

V 1. čtvrtletí roku 2021 oslaví životní jubileum:
5
2
1
3
1094

Počet žen:

554

Počet mužů:

540

Nejčastější ženské jméno:
Marie
Jana
Hana
Alena
Eva

35
34
21
15
15

x
x
x
x
x

Nejčastější mužské jméno:
Jiří
Jan
Petr
Tomáš
Martin

35
28
25
22
21

x
x
x
x
x

Nejčastější příjmení:
Buchta - Buchtová
Ondráček - Ondráčková
Daněk - Daňková
Smutný - Smutná
Tomanec - Tomancová

33
31
28
24
19

x
x
x
x
x

93 let

Marie Ondráčková

91 let

Jan Smutný

88 let

Růžena Koudelková

87 let

Milada Gregorová

86 let

Jindřiška Jahodová

83 let

Marie Műllerová

82 let

Vladislav Brtník

81 let

Vlasta Brtníková

80 let

Josef Doležel

75 let

Miroslava Crhová
Josef Burian
Oldřich Pantůček

65 let

Marie Doležalová
Zdeněk Boháček
Josef Fiala
Marie Smejkalová

60 let

Vojtěch Poláček
Jana Čermáková

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme do života
ve 4. čtvrtletí roku 2020
Sofie Konečná
Beáta Kousalová
Adriana Poláčková

Zuzana Koukalová
Jan Brumla

Citát
Hněv překonávej srdečností, zlé oplácej dobrým,
lakomého překonávej dary, pravdou překonávej lháře.
Buddha
Sivický zpravodaj 1/2021 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 31. března 2021.

