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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

letos jsme se ani na chvíli nezastavili. Některé
nákladné investiční akce už máme zdárně za sebou, jiné jsou právě v realizaci, další plánujeme.
K těm prvním patří půdní vestavba základní školy, poslední úsek dešťové kanalizace v průmyslové zóně a rekonstrukce vodovodu a dešťové
kanalizace na Loučkách. Probíhá stavba komunikace a chodníku tamtéž, dokončíme povrch vnitřku
In-line dráhy a vybudujeme nájezd do areálu Loučky z jižní komunikace. Další nákladnou stavbou,
která nás ještě čeká, je odlehčovací potrubí pro odvádění přívalových vod Pozořického potoka.

24. 9. 2019

V minulém čísle zpravodaje jsme přinesli podrobnou informaci o projektu přestavby samoobsluhy.
Již byla podána žádost o stavební povolení. Dalším
krokem bude zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby a výběr dodavatele.
V budoucnu se také více zaměříme na životní prostředí. Co pro to můžeme udělat? V krajině chybí
stromy. První „vlaštovkou“ proto bude alej podél
Dílové cesty dlouhá přes 1000 metrů. Zamyslíme
se nad vysazením extenzivního sadu na parcele
o rozloze cca 1 ha ve vlastnictví obce. Na pozemcích, které obec nedávno koupila, rovněž zvažujeme rozšíření zeleně - biokoridoru. Je žádoucí
zachovat rovnováhu mezi potřebami zemědělců,
přírody a krajiny a lidí zde žijících.
Malým dílem může přispět i každý z nás. Jak?
Sázejme stromy. Biologický odpad likvidujme především kompostováním na vlastním pozemku.
Nekupujme zbytečně mnoho potravin v plastových
obalech. Kupujeme-li nové spotřebiče, nábytek,
auta, zvažme, zda je opravdu potřebujeme. A je
toho více, čím můžeme životnímu prostředí prospět. Nepomohou velké proklamace, ale změna
našeho chování.
V posledním roce se v Sivicích narodilo hodně dětí.
Mám z toho velkou radost a přeji si, aby tyto děti
měly přinejmenším stejně dobré podmínky k životu, jako máme nyní my.
Marie Kousalová

Zpráva o činnosti a kontrola plnění úkolů: Paní
starostka poděkovala za účast při sobotním úklidu
v rámci akce Ukliďme Česko a poté všem, kdo připravili kulturní akce - zejména Otevření půdní vestavby školy, Sivické kulturní léto a Tradiční hody. Další
část zprávy byla věnována probíhajícím stavebním
akcím: výstavbě komunikace v ulici Loučky a průmyslové zóně, vjezdu do areálu Loučky z jižní obslužné
komunikace, vnitřku In-Line dráhy. Z připravovaných
akcí zmínila zpevnění komunikace na Perku, výsadbu
zeleně v extravilánu a projekt přestavby samoobsluhy.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene: Společnost E.ON hodlá realizovat na pozemku par. č. 834/5 v k. ú. Sivice kabelovou smyčku
a přípojkovou skříň. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene je ve výši 1000 Kč + DPH.
Koupě pozemku par. č. 862/7 v k. ú. Sivice: Jedná
se o pozemek par. č. 862/7 v k. ú. Sivice o výměře
10098 m2 v lokalitě Zihy za cenu dohodou ve výši
50 Kč/m2, celkem 504 900 Kč. Účelem koupě je následná směna za pozemek podél potoka ve vlastnictví
singularistů. Směna umožní zřízení cesty – cyklostezky podél potoka směrem k rybníku u Tvarožné a výsadbu zeleně.
Prodloužení nájmu sociálního bytu č. 2: Obecní
úřad obdržel žádost o prodloužení nájemní smlouvy
v bytě nad čekárnou. Dle smlouvy o nájmu bytu je poskytnuto nájemní bydlení na dobu určitou s možností
prodloužení. Zastupitelstvo schválilo prodloužení nájmu do 31. 10. 2020.
Nebosády – žádost o projednání rozšíření přeložky sloupů VN: Vlastníci pozemků v lokalitě Nebosády
se obrátili na obec se žádostí o projednání rozšíření stávajícího projektu přeložky sloupů VN o sloup
na parcele č. 996/7, který je v kolizi s plánovanou
komunikací do lokality Nebosády. Do vyřešení kolize
E-ON nevydá kladné stanovisko k projektu komunikace a inženýrských sítí. Paní starostka sdělila, že
jsou i jiné možnosti řešení, o nichž dnes jednala se
zástupci společnosti E.ON. Ti prověří možnost přeložky ulicí Za Brankou současně s přeložkou vzdušného
vedení NN v této ulici do zemního kabelu. Po uzavření smlouvy o realizaci mezi obcí Sivice a společností
E.ON bude vydáno podmíněné stanovisko k výstavbě
inženýrských sítí pro lokalitu Nebosády.
Odlehčení Pozořického potoka – výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo: Do výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadáva-

-3nou v režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek
se přihlásil jeden uchazeč – firma Quantum, a. s.,
Vyškov s nabídkovou cenou 7 792 922 Kč bez DPH
(86 % předpokládané ceny). Uchazeč splnil všechny
podmínky a požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvo schválilo výsledek hodnocení a uzavření
smlouvy o dílo s tímto uchazečem.
Smlouva o pronájmu prostor kulturního domu:
Na základě smlouvy o pronájmu prostor poskytne
obec Sivice Základní umělecké škole Pozořice jeviště
a hlediště v přízemí budovy pro výuku žáků, a to 2x
týdně v odpoledních hodinách. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Nájemné se sjednává ve výši 1000 Kč/měs. mimo období letních prázdnin.
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Rozpočtové opatření č. 3/2019: Rozpočtové opatření
č. 3/2019 obsahuje zapojení průtokové dotace ve výši
1 105 000 Kč pro ZŠ a MŠ Sivice. Jedná se o neinvestiční dotaci z MŠMT. Rozpočtové opatření bylo
schváleno starostkou obce a zastupitelstvem vzato
na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 4/2019: Rozpočtové opatření č. 4/2019 obsahuje v příjmové části odvody
za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
(2 500 tis. Kč), příjem za prodej pozemků (252 000 Kč),
příjem ze vstupného a finanční dar CEMO (204 000 Kč),
celkem 458 500 Kč. O stejnou částku se zvyšují výdaje, finanční prostředky jsou určeny na nákup pozemku.
Marie Kousalová

Parkování v obci

Ne všechna vozidla jsou v naprostém technickém
pořádku a po odjetí zůstávají na dlažbách nebo
Auta, dopravní prostředky se už staly úplnou asfaltu památky v podobě nehezkých skvrn od prosoučástí našeho každodenního života. Ale jsme vozních kapalin.
si jistí, že s nimi vždy zacházíme ohleduplně
Je smutné vidět, že z obecních komunikací se
k ostatním spoluobčanům a v rámci pravidel silpomalu ale jistě stávají garáže a v opravdových
ničního provozu?
garážích je uloženo všechno možné, jenom auto
Co nám pravidla silničního provozu říkají? Asi se ne. Parkovací místa v obytných zónách jsou už
nemusí opakovat, že při ,,stání“ musí vždy zůstat prakticky trvale obsazena, a přitom by měla sloužit
na pozemních komunikacích průjezdný pruh o šířce pro občasná stání při návštěvách. Je nezbytné se
3 m v každém směru, nebo že v obytných zónách se zamyslet nad využitím vlastních pozemků pro odmůže stát jenom na místech k parkování určených. stavování aut. Výhodou je, že vaše auto bude neZkusme se zamyslet, jestli se toto i ostatní pravidla jen přes noc ve větším bezpečí. Zřídit si parkovací
dodržují v naší obci opravdu všude?
místo na vlastním pozemku není možné vždy. V taPodle posledních průzkumů se momentálně v celé kovém případě je potřeba zaparkovat auto na vhodČR nachází přibližně 5,9 miliónů registrovaných ném místě i za cenu větší vzdálenosti od domu.
automobilů, a to v průměru znamená, že na jedno Už to je krok ke zlepšení situace.
auto připadne 1,8 obyvatele. Z toho plyne, že podle Nehledejme důvody, proč to nelze, hledejme řešení
statistik se v naší obci může nacházet něco kolem jak to lze!!! Snad nikdo z nás nechce, aby to v naší
610 automobilů. S přibývajícími auty se samozřejmě obci vypadalo takto…
objevuje problém kam s nimi, tak se parkuje všude,
kde se dá. Ale je to tak správně?
Každé nesprávně odstavené auto je překážka. Odstavené auto na komunikaci je překážka, za kterou
není vidět. Projíždějící řidiče může zaskočit například dítě, které nečekaně vyběhne do vozovky.
S přicházejícím zimním obdobím a snad také se
sněhovou nadílkou vyjíždějí brzy ráno pracovníci
obce, aby odklidili nebo posypali chodníky a silnice. Mohou to opravdu dobře provést, když jim auta
překáží? Uvědomme si také, že záchranné složky
se musí dostat k pacientovi, k ohni nebo živelné pohromě co nejrychleji, ale z důvodu překážejících aut
se jim to prostě nemusí podařit. To se může týkat
každého z nás.

Petr Blahák
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Ukliďme Sivice

rem hasičů spálili hromady klestí na obecním pozemku u cementárny. Kolem poledne byl sraz na dvoře
Letos podruhé jsme se zapojili do akce Ukliďme kulturního domu a akce byla zakončena společným
Česko. V sobotu 21. září jsme se pustili do úklidu opékáním špekáčků. Děkujeme za pomoc dospělým
Sivic.
a hlavně dětem! Všechny sivické obyvatele prosíme,
Děti vyfasovaly pytle a rozběhly se do ulic. Dospělí se aby byli nápomocni pořádek v naší obci udržovat.
Jiří Barták
chopili úklidu a prořezávky keřů na Perku. Pod dozo-
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Volejbal i bruslení
Sportovní areál na Loučkách je hojně využívaný školou i veřejností. Už od loňského podzimu
přemýšlíme o tom, jak nejlépe upravit vnitřek In-line dráhy, aby plochu bylo možné využívat jak
v létě, tak i v zimě.
Po poradě se členy sportovního klubu, hasiči a odborníky na sportovní povrchy jsme se nakonec rozhodli

Hospodaříme s vodou

Průmyslová zóna a ulice Loučky

Před školou je zabudována sedmikubíková nádrž,
která zachytává dešťovou vodu ze střechy. Ve sportovním areálu přepojíme svody ze střechy do nepoužívané jímky na splaškovou vodu. Do třetice uvažujeme o zabudování jímky na dešťovou vodu také
před samoobsluhu. Vysazené stromy, zeleň i květinové záhony se neobejdou bez zálivky a každá kapka se bude hodit.

Obyvatelé ulice Loučky v těsném sousedství
průmyslové zóny pociťují negativní dopady zejména z dopravy.

			

Marie Kousalová

Tyto negativní dopady budou po dokončení závěrečné etapy stavby obslužné komunikace průmys-

BUDUJEME
pro umělou trávu. Letošní silné deště, po nichž In-line
dráha připomínala bazén, nás přesvědčily o nutnosti drenáže. Podkladní vrstvy jsou již téměř hotové.
Koncem října bude položen koberec z umělé trávy
a v něm lajnami vymezeno hřiště na volejbal a nohejbal. Plocha bude jistě vyhovovat i pro dětský minifotbálek a v zimě pro zřízení kluziště. Na pořízení hřiště
jsme dostali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši
225 000 Kč, která pokryje asi polovinu nákladů.

lové zóny částečně eliminovány. Významně se sníží
prašnost a většina nákladních aut nebude nucena
ulicí Loučky projíždět. Pro větší bezpečí bude před
domy chodník, povede podél sportovního areálu až
po hasičskou zbrojnici. S opravou silnice kolem areálu bývalého zemědělského družstva je nutné vyčkat na vybudování potrubí pro odlehčení potoka.

SIVICKÁ ŠKOLA
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SIVICKÁ ŠKOLA

Návštěva ze Slovenska, Polska
a Itálie v programu Erasmus+
Ve dnech 23. – 27. 9 2019 navštívila naši školu
mezinárodní skupina žáků a učitelů spolupracující na výtvarném projektu Slavní malíři mezi námi.
Již druhým rokem se z dětí stávají malí malíři, kteří objevují světové a národní umění. Do přínosného
projektu je zapojena i naše škola. Po předcházejí					
cích návštěvách v Polsku a Itálii jsme měli možnost
se pochlubit i naší školou, kterou si děti a učitelé se
zájmem prohlédli a obdivovali.
Náplní setkání byly převážně výtvarné aktivity: výstava prací, prezentace národních umělců, návštěva atelieru výtvarné umělkyně v Hostěnicích, aktiv- Zástupce slovenské, polské a italské delegace jsem přiní prohlídka spojená s úkoly brněnské architektury vítala na našem obecním úřadě. Po výměně zkušeností
a další aktivity. V odpoledních hodinách mohly děti došlo také na skleničku burčáku. Ukázalo se, že burčák
navštívit rodiny českých kamarádů.
je naší specialitou a jinde ho neznají. Potěšil mě výrok
Závěr pobytu byl věnován výletu do Lednice. Prohlíd- Denisy ze školy v Trenčianských Teplicích, která naši
ka zámku a příjemná plavba po řece ukončila naše školu navštívila již vícekrát: „Ja nečakám, či u vás niečo
setkání a my se těšíme na poslední návštěvu v Tren- nové, len čakám, čo to bude.“ Tentokrát to byla reakce
čianských Teplicích na Slovensku.
na nové prostory v půdní vestavbě. Videozáznam z otevření půdní vestavby je na kanále youtube.
Děkujeme rodičům za ochotnou spolupráci.
Pavel Vrtěl 			

Marie Kousalová

S radostí do nového školního roku
V pondělí 2. září sivická škola odstartovala nový
školní rok 2019/20. Do první třídy přišlo 10 nových
školáků, které společně s paní starostkou přivítala
jejich milá třídní učitelka Romana Sukovatá. Přejeme všem prvňáčkům hodně úspěchů ve škole
a plnou aktovku radostných zážitků.
Celkový počet žáků v letošním školním roce se snížil
na 73. I přesto se každý ročník vyučuje samostatně
a má svoji plnohodnotnou třídu. Vyučovací prostory
školy se rozrostly o 2 nové podkrovní učebny, které
budou i v dopoledních hodinách využívány jako odborné učebny, zejména pro literární výchovu, angličtinu
ale i jiné předměty.
Třídní učitelkou 2. třídy je Eva Skočovská se 13 žáky.
Ve 3. třídě vyučuje Stanislava Matušinová s 19 žáky,

Mateřská škola Sivice

Pozvání do knihovny
Milí spoluobčané, dovolte, abych vás po prázdninové přestávce opět pozvala do obecní knihovny.
S nadcházejícím podzimem přichází také delší večery. Po procházce v přírodě, ať již v prosluněném nebo
uplakaném a větrném odpoledni, jistě přijde vhod šálek dobrého čaje, kávy nebo i grogu. A čím jiným si
chvilku pohody zpříjemnit, než dobrou knihou. Ať již
sáhnete po románu plném lásky, nebo naopak po de-

tektivce, nebo snad budete hledat rady v časopise
Zahrádkář či Krásný domov, vždy vám bude dobře
u srdíčka. Svým dětem můžete přečíst pohádku, příběhy o zvířátkách a ti, kteří rádi něco vyrábí, určitě
najdou inspiraci v dětském časopise Rozmarýnka.
To vše si můžete zdarma vypůjčit v obecní knihovně.
Její provozní doba je každou středu od 17 do 19 hodin.
K dispozici je vám i připojení k internetu.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice
Zdena Mudrochová

ve 4. třídě Míla Vrtělová s 18 žáky a nejstarší páťáky
potrápí pan ředitel Pavel Vrtěl se 13 žáky.
Také v letošním roce budeme pokračovat ve výtvarném mezinárodním projektu Erasmus+ pod názvem
Slavní malíři mezi námi. Poslední týden v září sivická škola hostila mezinárodní návštěvu z Itálie, Polska
a Slovenska. Na jaře na oplátku pojedeme na poslední
návštěvu na Slovensko. V závěru našeho projektu se
pak můžete těšit na závěrečnou vernisáž určenou pro
veřejnost. Průběžné výstupy našeho projektu a jeho
pokračování můžete sledovat pod odkazem na našich
školních webových stánkách.
Přejeme dětem, zaměstnancům sivické školy a rodičům pohodový školní rok s nadhledem a úsměvem
na tváři.
Míla Vrtělová

Od října začal kroužek angličtiny pod vedením
Bc. Markéty Balákové, do kterého mohou chodit předVe školním roce 2019/2020 máme opět otevřené školáci i mladší děti.
všechny tři třídy a plný počet dětí - 50. Nastoupila Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 prok nám nová paní učitelka - Bc. Ilona Kulhánková běhne v květnu 2020.
Iveta Nosová
a paní asistentka Zdislava Hoffmanová. V tomto
školním roce máme 16 předškoláků.
V září je vše zaměřené na seznamování se školkou a
socializaci dětí. Začátky někdy nebývají lehké pro děti
ani pro rodiče. Od učitelek vyžadují hodně trpělivosti.
Ani letos se to neobešlo bez slziček, ale děti se s tím
rychle vyrovnávaly asi i díky tomu, že koncem minulého školního roku většina maminek využila možnosti
docházet s dítětem do školky na zvykání.
S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky prima".
Každý měsíc máme nějakou zábavnou akci, vystoupení nebo divadlo. První akcí byl "Den polštářků". Děti si
přinesly svůj oblíbený polštářek, zacvičily si s ním, poslechly si na něm pohádku a kreslily návrh na polštář.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Sivické kulturní léto
Na letošní kulturní léto přijala pozvání první česká SuperStar Aneta Langerová.
Program byl zahájen písněmi Petra Pololáníka
v podání kapely NaNoc. Vinou neustávajícího deště musel být koncert přesunut do sálu kulturního
domu. Mezitím už se na venkovním hlavním pódiu začala připravovat kapela Anety Langerové
a už při prvních tónech bylo jasné, že se máme
na co těšit. Naštěstí i počasí se nakonec umoudřilo
a hlavní program mohl podle plánu pokračovat venku. Skvělý koncert Anety plný líbivých písniček byl
zakončen všemi očekávanou "Vodou".
Následovala taneční zábava s kapelou Kolorez.
Aneta se svým doprovodem zůstala až do konce
a na závěr tak mohla zaznít píseň „Vodá živá“ ještě
jednou, tentokrát za doprovodu kapely Kolorez.
Celý program byl doplněn ochutnávkou více
než dvaceti druhů piv z menších pivovarů a občerstvením v podobě výborného gyrosu. Je úžasné,
že fanoušky dobré hudby a chutného piva neodradilo ani deštivé odpoledne, a na sivické návsi jsme se
sešli v takovém počtu.
Díky patří všem, kteří se zapojili do organizace, a těšíme se, co přinese další ročník.
Tereza Ullmannová

-9-

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Sivické hody a kácení máje

a ráno se neslo ve stínu černých mraků, na všeobec- Veronika Daňková & Lukáš Tesař
né náladě se to jistě neodrazilo. O to větší radost nám Adéla Capilová & Marek Celfr
udělalo slunce, které hned po mši začalo ukazovat,
Anita Tomancová & Kryštof Buček
kdo je na obloze pánem.
Alice Pölzerová & Petr Skládaný
Na vydařený průvod navazovala večerní zábava. Nádherná vzrostlá mája, kterou jsme téměř zázrakem obje- Marie Pölzerová & Marek Koudelka
vili v lese zničeném kůrovcem, se tyčila nad našimi hla- Zdena Staňová & Václav Svoboda
vami nejen při zábavě, ale ještě následující dva týdny. Petra Staňová & Šimon Fuks

Naposledy jsme si jí užili při tradičním Kácení máje. ZáLenka Hoffmannová & David Horák
bavu nám sice opět narušilo nepříznivé počasí, naštěstí nám ale útočiště poskytnul kulturák, a tak jsme si mís- Viktorie Drápalová & Lukáš Beran
to zmoklého oblečení odnesli protancované polobotky. Martina Daňková & Tomáš Kulhánek

Noemi Dvořáčková a Josef Ondráček

V neděli 25. srpna vyvrcholil týden plný nároč- Seznam párů:
ných příprav a ulice zaplnil průvod nejen stárků, Noemi Dvořáčková & Josef Ondráček
ale i ostatních návštěvníků hodů, kteří si tuto udáMonika Devetterová & Filip Dvořáček
lost nemohli nechat ujít.
Ačkoliv se předpovědi počasí bohužel nenaplnily Michaela Daňková & Tomáš Brtník

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

ZAHRADKÁŘI
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Ze života zahrádkářů

zov a navštívili jsme muzeum tvarůžků v Lošticích.
Všech zájezdů se zúčastnili nejen členové ČSZ, ale
O slovo už se hlásí babí léto a rok finišuje do své- i občané Sivic. Pro ty, kterým se urodila jablka, opět
ho závěru. Příroda se majitelům políček, vinohra- díky panu Pernikářovi a panu Hromkovi moštujeme.
dů, zahrad i těch nejmenších zahrádek odměňuje Vrcholem naší činnosti byla výstava ovoce a zeleniny
za celý rok usilovné práce a vydává své bohatství. doplněná nezbytným prodejem burčáku, medu a zabíNa jaře jsme zaseli, přes léto pleli - a že té trávy letos jačkových specialit. Všem, kteří darovali své výpěstky
bylo - okopávali, zalévali a teď nám zbývá jen sklidit na výstavu, děkujeme. Poděkování patří také pánům
Jiřímu a Lubomíru Kulhánkovým za prvotřídní burčák,
výpěstky a připravit půdu k zimnímu odpočinku.
Aby se nám lépe pracovalo, tak jsme si letos práci panu Martinu Chládkovi za zajištění zabíjačky, panu
zpříjemnili třemi výlety. V květnu jsme vyjeli načerpat Janu Kousalovi a paní Janě Ondráčkové za pěknou
novou inspiraci a zakoupit přísady zeleniny a ovoce výzdobu a všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli.
na prodejní výstavu Floria Kroměřiž. Na jaře jsme pak
odpočívali v termálních lázních Velké Losiny a na podzim jsme si pohladili duši pohledem na krásné dřeviny
v arboretu Bílá Voda. Dověděli jsme se hodně nových
a zajímavých poznatků. Cestou do arboreta jsme si
ještě oživili vědomosti z historie návštěvou hradu Bou-

Zvláště bych chtěla poděkovat dětem z MŠ a ZŠ
za pěkné výtvory inspirované podzimem a jejím učitelům za trpělivost a nápady.
Těšíme se na spolupráci i v roce 2020.
Zdena Mudrochová
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Vítání občánků 26. 9. 2019
Čtvrtek je všední den, ale když se sejde najednou
deset nejmladších sivických občánků spolu s rodiči, sourozenci, prarodiči a prababičkami, je z něj
najednou svátek.
Při přivítání našich nových občánků jsme společně prožili slavnostní chvíle. Miminka byla nastrojená a hodná,
rodiče usměvaví, a tak není divu, že atmosféra svátečně-všedního čtvrtečního odpoledne byla velmi příjemná.
Rodičům Richarda Cabáka, Hanuše Buchty, Ondřeje Macholána, Venduly Sittové, Karla Balona, Eleny
Sukovaté, Vojtěcha Hasoně, Ivety Kousalové, Oskara
Zemánka a Anity Polachové srdečně blahopřejeme
k narození mininka.
Jiří Barták

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Duchovní okénko	

Radost z lásky (závěr)
Milí sivičtí občané!
S probíhajícím podzimem tohoto roku jsme v duchovním okénku dospěli také k prezentaci poslední kapitoly
dokumentu papeže Františka o rodině s názvem Amoris laetitia. Přeloženo to znamená „radost z lásky“. Přál
bych každému z nás, abychom stále zakoušeli radost
z toho, že jsme milováni! Pramen nefalšované lásky
má tryskat v každé rodině a dávat vznik rodinám novým. Do lidské rodiny se narodilo také Betlémské Dítě,
a tak přišla Láska z nebe na zem. Nikdy už nás neopustila a každý z nás je pozván tuto Lásku na zemi
chránit. A pokud její pramen v některé rodině vyschl,
pak je potřeba ho znovu hledat. Lidé si přejí „hlavně to
zdraví“, ale žít nelze bez Lásky…
V poslední kapitole svého dokumentu se papež František dotýká právě tohoto tématu. Že totiž narozená
Láska přišlá z nebe pomůže unést i ty nejtěžší chvíle, které často v rodinách zakoušíme. Její přítomnost
přebývá v reálné a konkrétní rodině, se všemi jejími
utrpeními, boji, radostmi a každodenním úsilím. Když
se žije v rodině, píše papež, je těžké něco předstírat
a nalhávat, nemůžeme se skrývat za nějakou masku.
Pramen opravdové lásky dává této rodině žít autenticky
s radostmi i těžkostmi. Manželé pak denně uskutečňují
to, že jeden patří úplně druhému. Přijímají výzvu a nosí
v sobě touhu společně stárnout a společně vydávat
své síly. Toto pevné rozhodnutí, které poznamenává
životní styl, je vnitřní nezbytnost samotné manželské
smlouvy lásky, protože pro toho, kdo se nerozhodne

Opravy farního kostela
se přesouvají do interiéru

- 14 milovat navždy, je nesnadné, aby uměl upřímně milovat i jeden den… Každé ráno ať manželé obnovují své
rozhodnutí pro věrnost, byť se během dne stane cokoliv. A každý, kdo se ukládá k spánku, ať očekává, že
ráno vstane a bude v tomto dobrodružství pokračovat.
Rodina vždycky byla tou nejbližší „nemocnicí“ – navzájem v ní o sebe pečujeme, podporujeme se a vzájemně se pobízíme. Život rodiny je milosrdným „pasením“,
kde každý pečlivě kreslí a píše do srdce toho druhého
svůj životní příběh… Je to jako práce rolníka v čerstvé
půdě, kterou jsou jeho drazí, a on podporuje to nejlepší v nich. Manželská plodnost znamená také nabízet
podporu, protože milovat osobu znamená očekávat
od ní něco nedefinovatelného, nepředvídatelného;
a současně jí nabídnout jistým způsobem prostředek
k odpovědi na toto očekávání. Pro druhého můžeme
být plně přítomni jen tehdy, dáme-li se mu prostě „jen
tak“ a na všechno kolem zapomeneme. Milovaná osoba si zasluhuje plnou pozornost. Takto se má žít v každodenním životě rodiny. V ní si připomínáme, že člověk,
který s námi žije, si toto všechno zaslouží, jelikož má
jako osoba nekonečnou důstojnost. Papež hovoří také
o pohostinnosti, kdy rodina přijímá druhé a vychází jim
vstříc, zejména chudým a opuštěným.

Farnost Pozořice

Těmito myšlenkami papežský dokument končí. A já
bych rád popřál nám všem, abychom v našich rodinách i mezi přáteli mnoho z toho stále víc zakoušeli.
Přál bych nám všem znovu najít onen opěrný bod, bez
kterého je člověk, rodina i celá společnost ztracená…
Hledejme a jistě nalezneme!
		

A co nás čeká?

• Z architektonického hlediska osvětlení zvýrazňuje
stavební prvky kostela a umožňuje prostor správným
nasvícením modelovat a lépe dotvářet atmosféru při
bohoslužbách, různých slavnostech, tichém rozjímáOd roku 2015 se podařilo opravit fasádu kostela i přiní, ale také při koncertech a přednáškách.
lehlých kaplí a nyní přišel čas přesunout se do interiéOsvětlení
je realizováno na bázi energeticky úsporru. V následujících dvou letech bychom rádi celý kostel
vymalovali. V rámci revize elektroinstalace a osvětle- ných, moderních svítidel, ale s důrazem na věrohodní kostela s ohledem na plánované malování kostela né podání barev a cit k prostorům, které zanedlouho
vzešel projekt nového osvětlení, který je právě reali- budou pamatovat již 300 let.
zován. Přínos nového, architektonicky zpracovaného Velký dík patří všem obcím farnosti za finanční podpoprojektu osvětlení, je sledován ve třech rovinách:
ru oprav kostela, ale také desítkám drobných dobro• Funkční rovina má za úkol zprostředkovat dostateč- dinců, kteří podporují opravy našeho farního kostela.
nou světelnost všem návštěvníkům bohoslužeb pro Pokud vás zajímá náš kostel, poznačte si termín
čtení textů, vykonávání liturgických úkonů i pro reali- 5. června 2020. To bude náš chrám otevřen v rámci
zaci různých kulturních akcí.
akce Noc kostelů a dostanete se opravdu do všech
• Liturgický význam osvětlení má vyzdvihnout a pod- zákoutí i běžně nepřístupných míst.
trhnout prostor presbytáře při bohoslužbách, ale také
P. Pavel Lacina, farář
umožnit tlumené osvětlení pro tichou modlitbu nebo
adoraci.

Společná zastavení

8:00 kaple sv. Anny v Hostěnicích
Fara jako místo setkávání, hostila v uplynulých měsících hned dvě velké akce. Tou první byl letní tábor 13:30 kostel v Jedovnicích
pro děti, který farnost s úspěchem zorganizovala již 15:30 Koňský spád u Macochy
po šesté za sebou. Hraní, soutěžení, tvoření, ale také Mše svatá ve Sloupě začíná v 18:00 hod.
pouť na svatý Hostýn stihly děti od 1. do 9. třídy během
druhého srpnového týdne.
K začátku nového školního roku patří už tradičně Farní
den. V neděli 8. září se farní zahrada otevřela všem
lidem, kteří se chtěli setkat, pobavit nebo třeba jen podívat, jak to na faře vypadá. Kromě neformálního setkání byly připraveny workshopy pro děti i dospělé, vystoupení dětí, hudební doprovod a v neposlední řadě
bohaté občerstvení. Letošní setkání celé farní rodiny
bylo příležitostí k poděkování Josefu Dvořáčkovi a Ivo
Sukovatému, kteří mají lví podíl na vydařené rekonstrukci pozořického kostela.

P. Pavel Lacina, farář

Duchovní okénko
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Pouť do Sloupu 12. 10. 2019

Svatocecilské hudební odpoledne
24. 11. 2019
Svatá Cecílie je patronka hudebníků. Na její počest
pořádáme v pozořickém kostele koncerty schol, sborů
a křesťanských kapel. Výdělkem z koncertů podporujeme charitativní projekty.

Adventní duchovní obnova
s Ladislavem Heryánem 13. – 15. 12. 2019
Ladislav Heryán je kněz, jehož život je plný paradoxů.
Připravoval se na dráhu misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi salesiány i mezi
kamarády z undergroundu. Je introvert, ale vystupuje
na rockových festivalech s kytarou a biblí v ruce. Věří
v Boha, ale je otevřený všem lidem bez rozdílu vyznání. Setkání s ním nabízí příležitost k zastavení a ztišení
v uspěchaném adventním čase. Jeho svědectví může
být inspirací, jak se připravit na skutečnou radost Vánoc.

Putování barevnou podzimní krajinou Moravského krasu je s pozořickou farností neodmyslitelně spjato už více
než 150 let. Rozměr pouti je především duchovní. Je to
příležitost vymanit se ze všedních stereotypů a podívat
se na svůj život s odstupem. Proto může být povzbuzením pro každého, kdo se na ni vydá. Vyrážíme v 6:30
od kostela, ale přidat se můžete kdykoliv během cesty. Na všechny akce srdečně zve farnost Pozořice!

Zelená záplava

ča. Všem blahopřejeme :-). Poděkování patří i všem
ostatním ministrantům a vedoucím za jejich nasazení.
V pátek 28. 6. 2019 proběhla na farním dvoře akce Také děkujeme děvčatům Zelené záplavy, že povzbuna oslavu začínajících prázdnin. Při této příležitosti zují svým tancem a nadšením na ministrantských soujsme vyhodnotili naše ministranty, kteří soutěžili v tom- těžích.
to školním roce o již tradiční titul "Dvanáct apoštolů“. V září opět začínáme a budeme se těšit na nováčky
Na prvním místě se umístil Jan Coufal, na druhém Zelené záplavy:-). Společné schůzky máme v pátek,
Marek Kratěna a jako třetí Vít Hoffmann. Ostatní po- jednou za čtrnáct dní. V případě zájmu mě můžete
řadí jsou – Tomáš Hoffmann, Patrik Chládek, Martin kontaktovat: petrsmerda@volny.cz
Chládek, Kryštof Drápal, Adam Beneš, Vojtěch SvaPetr Šmerda "Smrček" – vedoucí ministrantů
čina, Antonín Kroča, Jakub Čalkovský a Jáchym Kro-

SKAUTI

Co nového na skautské stezce?
Vyvrcholením každého skautského roku jsou
skautské tábory.
Letos pořádalo skautské středisko Pozořice osm táborů, z toho čtyři na našem hlavním tábořišti v údolí
Rakovce u Bukovinky, jeden u Polné, jeden u Lelekovic, jeden u Kochova u Letovic a jeden na horní Říčce.
O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí
pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte níže.
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dovali, a následně nacistickou a sovětskou okupaci.
Nemohlo chybět ani hraní scének vedoucími, které
dotvářely momentální atmosféru. Protože se někteří
mladší účastníci nesetkali s podobným tématem vůbec nebo jen velice málo, byl během tábora vyhrazen
speciální program, kde byly události zasazeny do kontextu, a to i v rámci diskuze. Závěrečná pokladová hra
se nesla v duchu návratu do demokratické Evropy.
Opravdu nebyla jednoduchá, ale v rámci možností ji
zvládli nakonec všichni.
Marek Šmerda - Smrk

O prázdninách jsem byla poprvé na skautském táboře u Bukovinky. Na tábor jsme jeli na kole a trval dva
týdny. Celotáborová hra byla na téma 100 let republiky. Vstávali jsme, až když Smrk začal hrát na kytaru.
Po rozcvičce byla snídaně, pak nástup a po nástupu
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným začal program. Celý tábor byl super!!! Nejvíc mě zniruchem účastníků schůzek. Dětem i jejich vedoucím čila pokladová hra. Už se těším na příští rok. Určitě
zase pojedu!!!
přeji úspěšný nový skautský rok.
V červnu jsem po 29 letech předal vedení střediska
svému nástupci – bratru Ing. Jaromíru Chybovi – Piškotovi z Ochoze u Brna. Ve vedení střediska dále zůstává Jana Skládaná ze Sivic jako zástupkyně vedoucího střediska.

světluška Anežka Gillová

RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska Skautský tábor je každý rok v červenci. Na tábor se

jezdí na kole do Rakoveckého údolí. Hrajeme různé
zajímavé hry. Po příjezdu do tábora jsme se letos vrátili
Letošní tábor jsme jako už tradičně strávili v Rakovec- v čase o 100 let. Chtěl bych poděkovat všem vedoucím
kém údolí u Bukovinky. Na toto tábořiště jezdíme již za jejich čas a pěkných 14 dnů prázdnin.
od roku 1992. Díky finančním příspěvkům od našich
vlče Marek Mikula
obcí a dalším dotacím se podařilo naši milovanou louku Na skautském táboře jsem byl podruhé. Téma tábora
koupit a zajistit, aby se tu tábory mohly bez potíží konat bylo 100 let Československa. Líbilo se mi, že jsme spali
i další léta. Byli jsme rádi, že nás na táboře navštívili v bunkru, který jsme si postavili na etapovce. Na táboře
někteří představitelé obcí, které nám na koupi louky při- jsem složil vlčácký slib.
spěli – Marie Kousalová ze Sivic, Ing. Aleš Krč z Pozovlče Jan Mikula
řic a Ing. Petr Buchta z Tvarožné a také bratr Ing. Ivo Brzobohatý – Ještěr z Fondu nemovitostí Junáka a mohli
se na vlastní oči seznámit s lokalitou tábora.

Skautský tábor

Děti tábor prožily jako občané Československa. První
den byl spáchán atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinanda d’Este. Do dění tábora se promítaly časté změny pořádků – z demokracie na totalitu
a naopak nebo různá uvolnění režimu. Táborníci zažili
zábor Sudet a pohraničních pevností, které sami bu-
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A zase ti Si(vi)čáci!
Začátek školního roku znamená v rychlém tempu natrénovat na podzimní závod požární všestrannosti. Ten
má pevné místo v kalendáři – vždy první sobota v říjnu.
Pro nemoci a adaptační kurzy nebylo moc prostoru na
trénink. Víme, starší by už měli mít vše v hlavě a v rukách, ovšem u mladších je zkušeností mnohem méně.
Přesto člověk po roce musí oprášit své dovednosti, vypilovat mušku na střelbě (což patří k zásadním bodům
úspěchu) a samozřejmě také nahnat fyzičku. Přeci jen
mladší běží cca 2 km a starší pak cca 3 km. Při zdvojených trénincích tak za hasičkou bylo pěkně živo. Větší marodka dala možnost poskládat pouze 1 družstvo
mladších a 2 družstva starších. To ovšem stačí, tedy
pakliže vše klapne, jak má.
Los pořadí nám byl nakloněn v tom, že start jednotlivých našich hlídek byl v rozmezí 14:35 – 15:05.
V sobotu 5. 10. jsme se tedy sešli po obědě, abychom
urobili prezenčku a nalodili se směr Zbýšov u Rosic.
Letošní srážkový deficit nás opravdu obecně trápí
stejně jako většinu národa, ovšem zrovna ten den
se nám moc nehodilo, že se příroda rozhodla prolít
zem před podzimním rytím – a to celkem zodpovědně. Nicméně hasič není z cukru a je potřeba bojovat
za každých podmínek. I naši bojovníci už byli smíření
s velmi mokrou variantou. O to radostnější byl příjezd
na místo akce. Kousek před Zbýšovem přestalo pršet,
rozpustila se mlha a počasí se dalo považovat za relativně příjemné. ☺ Jako už loni byla účast na soutěži
krátká, ale výživná. Nový systém zkrátil pobyt v areálu
na minimum. Dojedete pár minut před startem a prakticky ihned po odběhnutí můžete jet domů. Nevýhodou je, že musíte být déle nervózní, jak to všechno
dopadlo. To z toho důvodu, že výsledky dojdou až
po skončení soutěže elektronicky. Z výsledků našich
závodníků jsme měli rozporuplné pocity schylující se
spíše ke skepsi. Mladší nastřádali mnoho zbytečných
chyb, stejně tak jedno družstvo starších. Tušili jsme

HASIČI

pouze, že běžecký čas byl u všech 3 družstev slušný.
Nu což, řekli jsme si. Nejsme přeci kapela, abychom
pořád vyhrávali. Ovšem ve sportu i v životě nezáleží
vždy pouze na vás. Mohou pomoci i protivníci. A taky,
že jo. V mladší kategorii se letos nedařilo téměř nikomu. Proto máme radost, že i když družstvo nasbíralo
18 trestných minut, svým 2. nejrychlejším během s náskokem pouze 12 vteřin těsně získali 3. místo! Starší družstva měla také namazáno pod koleny, jelikož
v rychlosti byla na prvním a třetím místě. Rychlejšímu
družstvu se pak závod vydařil celkově a velmi zaslouženě, pouze o 1 trestný bod jedou domů stříbrní! Druhé naše družstvo běželo skvěle, ovšem dopustilo se
více chyb, a to je stálo medailové umístění. I tak není
6. místo vůbec žádná ostuda. Všechna družstva položila skvělou výchozí pozici pro jarní soutěžní kolo. ☺
Pro úplnost zbývá doplnit, že v každé kategorii letos
startovalo téměř 40 družstev.
Chtěl bych na tomto místě dětem pogratulovat a vedoucím poděkovat, že i s menším časovým prostorem
dokázali děti připravit tak, že opět vezeme z každé kategorie medaili!
Za SDH Sivice
Radek Chudiak

KALENDÁŘ

- 18 -

Kalendář kulturních a sportovních akcí

Statistika za 3. čtvrtletí 2019
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

			Kulturní dům Sivice, pořádá kulturní komise

9. listopadu		Martinská zabíjačka
			Dvůr u kulturního domu, pořádá Sportovní klub Grušáci Sivice

7. prosince		Memoriál Mirka Mazla

Ve 4. čtvrtletí roku 2019 oslaví životní jubileum:
5
1
3
8
1085

Vítáme do života

			Sportovní areál Loučky, pořádají hasiči

8. prosince		Školní vánoční jarmark

ve 3. čtvrtletí roku 2019

			Kulturní dům Sivice, pořádá škola

15. prosince		Vánoční koncert Sivické kapely
			Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice a Sivická kapela

26. prosince		Hospoda na mýtince

Elena Sukovatá

Oskar Zemánek

Vojtěch Hasoň

Anita Polachová

Iveta Kousalová

			Kulturní dům Sivice, pořádá Cimrman revival Sivice

Třetí vlna kotlíkových dotací
se blíží

10 let obnovené tradice moštování

Pozořická farnost zve

Ano přátelé, letos je to již 10 let od rozhodnutí, že
obnovím již tradiční moštování jablek v naší obci.
Na začátku nikdy nezapomínám vzpomenout na ty,
co tuto tradici začali a dlouhá léta v ní pokračovali
přede mnou. Díky vám, pánové, za práci ve službě
pro spoluobčany.

v neděli 29. prosince 2019 v 15:30 hod.
na pobožnost s prosbou za rodiny
k Božím mukám v Sivicích.

A proč používám slova obnovení moštování? Je to
proto, že naši spoluobčané, kteří tuto službu vykonávali dlouhá léta, chtěli tuto práci nechat někomu mladšímu. Ale nikdo o ni neměl zájem. Několikrát na výročních schůzích každý rok vybízel předseda zahrádkářů,
ať se někdo přihlásí, že by bylo dobré zase moštovat.
Nikdo se nehlásil. (Je dobré též připomenout, že v té
době probíhala v obci realizace splaškové kanalizace.
Všichni si ještě vzpomínáme na rozkopané ulice. Byly
jiné starosti.) Předseda nakonec z neochoty pokračovat prohlásil, že prodáme zařízení a s moštováním
končíme. To jistě všechny zamrzelo, ale co se dá dělat, když to nechce nikdo dělat.

Jaroslav Pernikář

Společenská kronika

Evidence obyvatel

8. listopadu		Setkání jubilantů

Nějaký čas poté, když jsem se vracel po cestě kolem
potoka z tvaroženské poutě, jsem při cestě na Dolanském konci zazvonil u předsedy. Jeho manželka mi
otevřela, pozvala do kuchyně ke stolu, nabídla občerstvení mně i synovi Jakoubkovi, s kterým jsem se
vracel z pouti. Ptám se předsedy, jestli se už někdo
přihlásil. On na to, že nikdo. Já mu na to odpovím
(po tom pouťovém pivu), že to teda vezmu, když to
nechce nikdo dělat. A letos je to už 10 let. Tak to utíká.

KRONIKA
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Ve čtvrtek 24. října 2019 začíná sběr elektronických
žádostí v rámci dotačního programu na výměnu
kotlů v Jihomoravském kraji III.
Třetí kolo je poslední šancí, jak získat dotace na výměnu starých zdrojů tepla na tuhá paliva. Je potřeba
připomenout, že od 1. 9. 2022 bude zakázáno topit
kotly na tuhá paliva, tedy zdroji tepla, která spadají
pod emisní třídu 1 a 2.
Dotační program v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji
III“ schválila Rada Jihomoravského kraje na svém
jednání 26. srpna 2019, krajská výzva byla vyhlášena
23. září 2019.
Cílem nového projektu je, stejně jako tomu bylo u předchozích programů, snížení emisí z lokálního vytápění
domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím
výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové ekologické zdroje. Do konce roku 2023 kraj předpokládá
výměnu 1 350 stávajících kotlů, vyčerpána by mohla být
částka ve výši 134 milionů korun.

Omluva

Ženáčské hody – errata
V článku věnovaném ženáčským hodům, vydaném
v Sivickém zpravodaji 3/2019, došlo k politováníhodné chybě. Ze seznamu stárek a stárků vypadl
pár Helena a Jan Těšitelovi. Prosíme, doplňte si
jej do svých zpravodajů :-)
Pavel Cenek

Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby
se bude pohybovat mezi 75–80 % dle typu pořizovaného zdroje, maximální výše dotace může být ve výši
127 500 korun. Celkový objem finančních prostředků
na projekt kraje je cca 134 milionů korun.

93 let

Miroslava Svobodová

91 let

František Poláček

89 let

Tomáš Skládaný
Jenovefa Kolářová

88 let

Miloš Florian
Zdeňka Pernikářová
Květoslava Filipová

87 let

Stanislava Malíková

84 let

Zdeňka Audyová

83 let

Božetěch Brtník

82 let

Josef Filip

81 let

Zita Skládaná
František Polach

80 let

Jarmila Nedorostková

75 let

Drahomíra Vašíčková

70 let

Karel Smutný
Jana Vozdecká
Ludmila Daňková

65 let

Věra Bartáková
Milan Benda
Miroslava Dumpíková

60 let

Stanislava Sperátová
Josef Ševčík
Marie Polachová
Zdeňka Křivánková

Měření zraku

Dioptrické brýle • Sluneční brýle
Opravy brýlí • Doplňky

Pozořice, Na Městečku 780
mobil: 735 047 004, www.optikaullmann.cz
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