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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

těšíme se z prvních dnů nového roku. Co si můžeme více přát, než abychom byli zdraví a vycházeli
spolu v dobrém.

Ustavující zasedání 30. 10. 2018

V minulém roce jsme se setkali na mnoha akcích.
Ráda bych připomněla alespoň ty, které se každoročně neopakují. První květen patřil výročí naší
kaple. Uplynulo 150 let od postavení zděné zvonice na návsi, 90 let od posvěcení kaple a 5 let
od požehnání nového interiéru.
Významným dnem pro naši obec byl 28. říjen 2018.
Společně se zastupiteli, farností, hasiči a dalšími
spolky jsme zasadili Lípu svobody, uctili památku
armádního generála Bohumila Bočka, generála in
memoriam Stanislava Mazla a oslavili 100. výročí
Československé republiky.
Sbor dobrovolných hasičů si připomněl 115. výročí
svého trvání.
Také v letošním roce nás čeká radostná událost.
Na červen je naplánováno otevření půdní vestavby
školy. S ročním zpožděním si současně připomeneme 130. výročí od jejího založení. Shodou okolností budově s číslem popisným 131 bude 131 let.
V loňském roce se naše obec rozrostla o 20
nových občánků. Velice nás to těší, děti jsou naše
radost, naděje, budoucnost. Rozloučili jsme se
s 12 našimi spoluobčany. Kéž bychom jim ještě
za jejich života stihli poděkovat za všechno, co pro
nás vykonali.
Není na světě člověk ten, co by se zavděčil
lidem všem. Přečtěte si v otevřeném dopisu,
který na přání autora otiskujeme, jak vidí situaci
on. Komentáře se zdržím a ponechám vašemu
úsudku.
Milí spoluobčané, děkuji vám za důvěru, díky níž
jsem byla znovu zvolena starostkou. Vaše důvěra
zavazuje. Za sebe, a věřím, že i za celé zastupitelstvo, vám mohu slíbit, že naším cílem a posláním
bude prospěch celé obce.
Přeji vám vše dobré v novém roce 2019 a prosím,
budete-li mít šanci vykonat pro naši obec třeba jen
maličkost, využijte jí. Velmi vám za to děkuji.
Marie Kousalová

Složení slibu členů zastupitelstva obce: Všichni
zvolení členové zastupitelstva složili slib předepsaným způsobem a tím se ujali mandátu.
Volba starosty a místostarosty: Zastupitelstvo schválilo, že funkce starosty bude vykonávána jako uvolněná, další funkce budou vykonávány jako neuvolněné.
Starostkou obce byla zvolena paní Marie Kousalová,
místostarostou pan Jiří Barták.
Zřízení Finančního a Kontrolního výboru: Bylo
schváleno zřízení pětičlenného Finančního a tříčlenného Kontrolního výboru. Předsedou Finančního výboru
byl zvolen Ing. Jiří Pölzer, členy výboru Ing. Oldřich
Ondráček, Ing. Eva Mollová, Ing. Petr Blahák a Martin
Škrob. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena
Mgr. Jana Fléglová, členy výboru Ing. Martin Tesař
a Ing. Oldřich Ondráček.
Zřízení komisí: Zřizuje se Komise stavební a Komise
kulturní, školská a sociální. Komise budou tříčlenné.
Předsedou Komise stavební je Martin Škrob, předsedou Komise kulturní, školské a sociální Jiří Barták.
Zřízení komisí vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Stanovení výše odměn neuvolněným členům
zastupitelstva: Poskytování odměn za výkon funkce
člena zastupitelstva upravuje zákon 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
a podléhá schválení zastupitelstvem. Je navrženo neuvolněným členům zastupitelstva poskytovat
měsíční odměnu v úrovni 60 % horní hranice dle
uvedeného zákona po matematickém zaokrouhlení
na celé stokoruny.
27. 11. 2018
Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ
Sivice – II. etapa: Stavba byla rozdělena na dvě
etapy. Dle smlouvy o dílo může zhotovitel zahájit práce
na realizaci II. etapy pouze po písemném odsouhlasení ze strany objednatele. Finanční výbor doporučil
zastupitelstvu, aby II. etapu realizoval stávající dodavatel, s čímž zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas.
Zastupitelstvo dále schválilo uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo obsahujícího vícepráce a méněpráce
v celkové hodnotě 341 266 Kč, upřesnění rozsahu prací
I. a II. etapy a změnu termínu dokončení I. etapy, a to
nejpozději do 21. 12. 2018.
Svazek Šlapanicko: Ve vazbě na připravovaný projekt
cyklostezek v regionu je vhodné, aby se obec Sivice
stala členem Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Příspěvek v současné době činí 5 Kč na obyvatele.
Zastupitelstvo obce schválilo přistoupení obce Sivice
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k Dobrovolnému svazku obcí Šlapanicko, stanovy Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
a smlouvu o zřízení DSO Šlapanicko.
a uzavření smlouvy o dotaci: Obec Sivice podala
Uzavření smlouvy na hudební produkci v rámci žádost o dotaci na částečné financování projektu „Půdní
Sivického kulturního léta 2019: Smlouva obsahuje vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ Sivice – II.
zajištění vystoupení zpěvačky Anety Langerové na akci etapa“ z rozpočtu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo
Sivické kulturní léto v roce 2019 za cenu 242 000 Kč obce přijetí dotace ve výši 500 000 Kč schválilo.
včetně DPH. Tato částka zahrnuje technické zajištění
na celou akci, tj. zvuk, osvětlení, podium a honoráře
včetně dopravy. Zastupitelstvo obce uzavření smlouvy
schválilo.

Příloha č. 1, 2 ke smlouvě se společností AVE:
Zvyšuje se úhrada za tříděný komunální odpad, cena
ostatních složek komunálního odpadu (směsný, nebezpečný, velkoobjemový) zůstává zhruba ve stejné cenoUzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru: vé úrovni jako v roce 2018. Zastupitelstvo obce dodatek
Akciová společnost Českomoravský cement poskytne smlouvy schválilo.
obci Sivice finanční dar ve výši 100 000 Kč na pod- Rozpočtové opatření č. 4/2018: Starostka je oprávporu školství v obci. Přijetí daru bylo zastupitelstvem něna k provádění rozpočtových opatření do výše
schváleno.
50 000 Kč ve výdajích, do výše 100 000 Kč v příjmech
Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 14/15 a do výše 100 000 Kč ve financování. Z důvodu zapov k. ú. Sivice: Nový vlastník rodinného domu č. p. 118 jení dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení voleb
v obci Sivice požádal o vyjádření k dodatečnému do zastupitelstev obcí bylo starostkou obce dne 25. 9.
povolení stavby „Prodloužení střechy a vstupní schody 2018 schváleno rozpočtové opatření č. 4/2018.
k rodinnému domu“. Jedná se o stavbu na pozemku Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření
ve vlastnictví obce Sivice. Vyjádření obce bude vydáno na vědomí.Rozpočtové opatření č. 5/2018: Obsahuje
po vypořádání majetkoprávních vztahů k zastavěnému snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o celkovou
pozemku o výměře 6 m2 oddělenému geometrickým částku včetně financování ve výši 9 453 000 Kč. Celkové
plánem.
příjmy a výdaje včetně financování činí 38 152 200 Kč.
Směna pozemků – nový bod zařazený na program
zasedání: K navrhované směně pozemků nejsou předloženy podklady, bylo dohodnuto připravit podklady
na příští zasedání.
11. 12. 2018
Zpráva o činnosti a plnění úkolů: Paní starostka
informovala o průběhu prací na půdní vestavbě školy.
Dále informovala o dokončených stavbách vodohospodářské infrastruktury Za Brankou a pod Starými horami.
Dále zmínila, že Svazek Šlapanicko obdržel dotaci
na projekt posílení vodovodních přivaděčů.
Zpráva Finančního výboru: Zastupitelstvu obce
je předložen písemný materiál – Zápis a usnesení
Finančního výboru ze dne 19. 11. 2018, který vzalo
zastupitelstvo na vědomí.
Informace o složení komisí: Komise stavební: předseda – Martin Škrob, členové – Ing. Petr Blahák,
Miroslav Koukal. Komise kulturní, sociální a školská:
předseda – Jiří Barták, členové – Marie Kousalová,
Monika Koukalová. Informace o složení komisí vzalo
zastupitelstvo na vědomí.
Příspěvek občanům na stočné v roce 2019:
Příspěvek na úhradu stočného je kompenzací zvýšené
daně z nemovitostí. Příspěvek bude poskytován v roce
2019 stejně jako v předchozích letech jednorázově
ve výši 1 000 Kč na nemovitost (rodinný dům) v obci
Sivice s přípojkou na splaškovou kanalizaci.

Rozpočtové opatření bylo zastupitelstvem schváleno.
Poskytnutí dotací z rozpočtu obce Sivice v roce
2019: Zastupitelstvo obce projednalo poskytnutí dotací
z rozpočtu obce Sivice na rok 2019 těmto spolkům:
1.	Sivická kapela z. s.; 30 000 Kč – obnova krojů,
zvukové a nástrojové vybavení
2.	SK Grušáci Sivice z. s.; 40 000 Kč – nájemné sportovních zařízení, startovné, sportovní vybavení
3.	Římskokatolická farnost Pozořice; 100 000 Kč –
nové osvětlení interiéru kostela
4.	Český zahrádkářský svaz, zákl. org. Sivice;
25 000 Kč – tisk pozvánek na schůze, výstava
ovoce, zájezdy
5.	Junák – český skaut, středisko Pozořice, z. s.;
8000 Kč – akce pořádané střediskem a oddíly,
obnova materiální základny
6.	SK Pozořice z. s.; 8000 Kč – pronájem tělocvičny
v Sivicích
7.	SDH Sivice (mladí hasiči); 45 000 Kč – výstroj
a výzbroj dětí, chod činnosti, nůžkový přístřešek
na soutěže.
8.	Myslivecký spolek Sivice – Pozořice z. s.; 15 000 Kč
– výroba přenosných klecí pro bažanty, nákup
bažantích kuřat
9.	ZUŠ Pozořice, přísp. org.; 20 000 Kč – částečná
úhrada nájemného, provoz školy, pomůcky pro žáky
10.	Mateřské centrum človíček z. s.; 5000 Kč – spotřeba energií: plyn, elektřina, voda
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Veřejnoprávní smlouva o dotaci z rozpočtu obce
Sivice v roce 2019: Byla schválena veřejnoprávní
smlouva s Římskokatolickou farností Pozořice na částku 100 000 Kč. Prostředky budou použity na náklady
spojené s realizací nového osvětlení interiéru kostela
a na provozní výdaje.

ních odpadů došlo k navýšení sazby poplatku z 300
Kč na 350 Kč za kalendářní rok, a to z důvodu zvýšení
nákladů na svoz odpadu. Ostatní zůstává beze změny.

Vyřazení DDHM z majetku obce: Zastupitelstvu je
předložen návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku z majetkové evidence – HP
ProBook 450, pořizovací cena 15 800 Kč, rok zařazení
2015. Notebook byl využíván pro výkon funkce místostarosty v minulém volebním období, nyní je navržen
prodej za zůstatkovou cenu ve výši 4 500 Kč. Vyřazení
majetku prodejem bylo schváleno.

pro umístění distribuční soustavy – kabelu nízkého
napětí na pozemcích parc. č. 498, 496/4 v k. ú. Sivice.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 1 400 Kč bez DPH.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (Šebrov): Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – nadzemního
Inventarizace k 31. 12. 2018: V souladu se zákonem vedení nízkého napětí pro rodinný dům. Věcné břeo účetnictví bude provedena inventarizace majetku meno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši
a závazků. Inventarizace bude probíhat v termínu od 1 000 Kč bez DPH.
7. 1. 2019 do 11. 2. 2019. Jsou ustanoveny inventari- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
zační komise.
břemene (Za Brankou): Smlouva bude uzavřena

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (Krpile): Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – vedení nízkého
napětí a umístění přípojkové skříně pro pozemek parc.
Prodloužení nájmu sociálního bytu č. 2: Obecní č. 676/1 v k.ú. Sivice. Věcné břemeno bude zřízeno
úřad obdržel žádost o prodloužení nájemní smlouvy za jednorázovou náhradu ve výši 1 600 Kč bez DPH.
v sociálním bytě. Zastupitelstvo schválilo prodloužení Podání žádostí o dotace z Ministerstva pro místní
nájmu bytu č. 2 do 31. 10. 2019.
rozvoj: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výzvu
k podávání žádostí o dotace pro obce. Termín pro
podání žádosti je do 28. 2. 1019, podmínkou je podaná
žádost o stavební povolení. Obec Sivice počítá v roce
2019 s realizací těchto projektů: Obnova sportovní
infrastruktury – Sportovní areál: víceúčelové hřiště –
povrch umělá tráva + workout prvky; Obnova místních
komunikací – Loučky; Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku – Relaxační zóna Staré hory.
Zveřejnění záměru směny pozemků: Jedná se Zastupitelstvo obce schválilo podání žádostí o dotaci
o směnu pozemku pana Vlastimila Buchty a Obce na tyto projekty.
Sivice na Loučkách. A dále vypořádání s dalšími Obnova dešťové kanalizace v ulici Loučky: Z důvomajiteli pozemků v dané lokalitě. Paní starostka navr- du opakovaných poruch vodovodu a plánované rekonhuje, že jednodušší formou je koupě a prodej. Pan strukce ulice Loučky přistoupila Vodárenská akciová
Buchta předložil návrh geometrického plánu na oddě- společnost k výměně vodovodního řadu v této ulici.
lení pozemků vně areálu Loučky. Obec i spolumaji- V rámci stavby bylo zjištěno, že v souběhu s vodotelé pozemků se shodli, že pozemky vně areálu se vodem je nefunkční dešťová kanalizace. Vodárenská
samostatnými parcelními čísly budou převedeny celé. akciová společnost provede současně s výměnou
vodovodního řadu výměnu potrubí dešťové kanaliZáležitost bude řešena na samostatném jednání.
Schválení poskytnutí odměny členu zastupitel- zace.

Průmyslová zóna Sivice – Komunikace a inženýrské sítě – převzetí SO-01 Komunikace: Ve smyslu uzavřené smlouvy o postoupení práv a převodu
povinností ze stavebního povolení a postoupení práv
a převodu povinností k projektu a Dohody o investičním vypořádání převádí Svazek Šlapanicko obci Sivice
stavební objekt 01 – dokončenou část komunikace
v hodnotě 8 200 000 Kč do majetku obce.

stva: Novela zákona o obcích vyhrazuje od 1. 1.
2018 zastupitelstvu pravomoc vyslovovat souhlas se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem
zastupitelstva. Z toho důvodu je předložena ke schválení Dohoda o provedení práce na činnosti související
s přípravou voleb prezidenta ČR se členem zastupitelstva obce.

Rozpočet obce Sivice na rok 2019 + pozměňovací
návrh k rozpočtu: Návrh rozpočtu obce Sivice na rok
2019 byl projednán Finančním výborem dne 19. 11.
2018 a zveřejněn v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Celková výše
příjmů a výdajů včetně financování činí 42 280 800 Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Sivice:
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích: Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2025
U poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, byl projednán Finančním výborem dne 19. 11. 2018
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál- a doporučen ke schválení.
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Otevřený dopis starostce obce
paní Marii Kousalové
Reakce na komentář k anketě o Spokojenosti
s kvalitou komunikací a chodníků
Paní starostko, Chtěl bych reagovat na komentář
v Sivickém zpravodaji z října 2018 a to konkrétně
na komentář ohledně spokojenosti s kvalitou komunikací a chodníků.
V daném komentáři je zmíněna problematika ohledně
průjezdnosti Staré silnice. Cituji: „Vadí vám, že stará
silnice není průjezdná jako dřív. S tím mnoho
nesvedeme – proč to tak je, mnozí víte“ Jistě souhlasím, že mnozí ví, že důvodem neprůjezdnosti je
moje zamítavé stanovisko. Takto je to z Vaší strany
neustále prezentováno, ale už neví, jaké souvislosti
vedly k tomuto postoji.
Když už bylo toto téma Vámi takto otevřeno ve zpravodaji, cítím potřebu se k tomuto osobně vyjádřit.
Jednou z nejdůležitějších věcí, v kterou věřím je konstruktivní, otevřená diskuze lidí, kteří mají odvahu říci
svůj názor a stát si za tím nejen anonymně na papíře,
ale také v přímé diskuzi před veřejností.
Mimo to občané Sivic si také určitě zaslouží upřímné
a otevřené jednání od jimi zvolených lidí do vedení obce namísto narážek, osočování a podněcování
k sousedské nenávisti.
Já, jako občan Sivic, se cítím tímto veřejně napaden.
Místo toho aby mě obec, v zastoupení obecního zastupitelstva, respektovalo jako obyvatele a řešila problém
konstruktivně, vychází v místním zpravodaji těsně před
volbami populistická vyjádření.
Pojďme si tedy upřímně říci, na koho se ukazuje
a proč. Co je předmětem vzdávání se zodpovědnosti
jednoduchým svalováním viny „s tím toho moc nesvedeme“. A prosím vynechme jakékoliv mlžení, naznačování vedoucí ke křivým obviněním a popuzující občany
proti sobě, směřující skoro až k pomluvě a očerňování
bez uvedených faktů. Důsledek takového podněcování
nenávisti, je pak ničení soukromého majetku.
Několikrát, v souvislosti s tímto problémem, mě byl
posprejován můj dům hanlivými nápisy.
Jde tedy o problém s nezpevněnou komunikací na ulici
vedoucí těsně kolem mého domu, která je momentálně
uzavřena a není průjezdná. Považuji za nutné veřejně
říct, že z mé strany se nejedná o jakýkoliv manifest,
truc či umíněnost vůči obci, ani o to, že bych dělal věci
lidem naschvál.
Celá kauza se táhne již déle než 18 let. 18 dlouhých let.
Od samého počátku mě šlo o to, aby ulice byla průjezdná. O vybudování řádné komunikace. S tímto požadavkem jsem neustále žádal obec o řešení.
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Nyní se staví obec a paní starostka do role těch co udělali maximum pro vybudování cesty, ale již od počátku
se k záměru stavěli negativně.
Již na začátku bylo třeba vyřešit napojení plynu k rodinnému domu tak, aby nebyla přípojka zbudována uprostřed cesty.
Jednání trvala déle než 7 měsíců a stála nemalé
finanční prostředky, které byly hrazeny mnou osobně.
Na žádost o pomoc při řešení přípojky, se obec ke mně
obrátila zády.
Po devastaci cesty, kvůli přeložení vodovodu, byla
cesta po několika mých urgencích a žádostech, ze strany obce alespoň vyštěrkována. Vzhledem k rozsahu
poškození, vydrželo štěrkování ani ne rok.
Další vyštěrkování (celkem třikrát), bylo hrazeno a zrealizováno na mé náklady, pro nezájem obce.
Poté jsem cestu uzavřel, protože není způsobilá pro
větší provoz a obec se odmítla podílet na údržbě, nebo
zbudovat řádnou cestu.
Podotýkám, že uzávěra byla zbudována na soukromém pozemku za moje peníze. Abych vyšel vstříc
lidem, kteří tudy denně chodí, posunul jsem ji dále
a dnes jsem napadán za to, že je na obecním pozemku. Zatím se snažím, aby zůstala kde je a neomezovala
lidi v průchodu do Pozořic.
Koncem roku 2015 jsem dostal naprosto nevýhodný
návrh smlouvy o právu provést stavbu cesty ze strany
obce. Smlouvu bez jakýchkoliv práv a záruk, ale plnou
povinností, které zvláště po zkušenostech s rekonstrukcí hlavní silnice v obci, není možné podepsat.
Upřímně jsem pro řešení, které bude dobré pro obě
strany. A z toho důvodu jsem poslal vlastní návrh
smlouvy, který nebyl obcí akceptován. Odpověď přišla
po 5 měsících.
Snažil jsem se iniciovat osobní setkání se zastupiteli,
kde bychom si mohli celou záležitost vysvětlit a dojít
k řešení. Na tomto jednání k dohodě nedošlo.
Nabídl jsem obci vzhledem k délce doby, po kterou se
věc řešila, termín na jejich rozhodnutí do konce prázdnin 2016. Na rozhodnutí měla obec další 3 měsíce.
K žádnému do té doby, ale nedošlo.
E-mailovou komunikaci ohledně jednání o smlouvě
mohu doložit.
Po dlouholetém úsilí o prosazení cesty a nemalým
finančním nákladům z mé strany, mi došla vzhledem
k jednání obce a především paní starostky trpělivost a již
na výstavbě cesty netrvám. Jednání samotná, probíhala
způsobem, který nepřeji nikomu, aby se mu s obcí stalo.
Vzhledem k tomu, že jsem byl napadán, ze strany
některých tehdejších zastupitelů, že chci na odprodeji
svého pozemku „zbohatnout“, chci zdůraznit, že z mé
strany byl nabízen celý pozemek nutný k realizaci cesty
obci za 1 kč.
Proto prosím paní starostku, aby se k tomuto tématu
postavila upřímně a otevřeně ve stejně veřejné odpo-
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vědi na tento dopis a vysvětlila i ona, o co se konkrétně jedná, jaký problém s opravou komunikace není
v možnostech obce řešit, proč se tato záležitost táhla
několik let a proč je naznačováno, že za nemožností
tento problém vyřešit stojí nepohodlný, nepřizpůsobivý
a umíněný občan.
Jistě nám jde o stejný cíl, aby Sivice bylo dobré místo
k životu pro všechny občany, nejen vybrané skupiny
občanů.
Mým cílem je vzhledem k nárůstu dopravy, zajistit
alespoň řádný průchod pro pěší. Což umožnuji přes
můj pozemek do dnes. Denní průjezd aut, nynější stav

Co platíme ve vodném a stočném?
Současná legislativa nařizuje, aby cena vodného odpovídala nákladům na výrobu a distribuci
pitné vody a cena stočného odpovídala nákladům
na odvádění a čištění odpadních vod, a to včetně
nákladů na budoucí obnovu vodohospodářské
infrastruktury.
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Výsledky komunálních
voleb v Sivicích

zmiňované části komunikace nedovoluje.
Pokud obec chce řešit tuto situaci, tak právě tady je
možnost spolupráce.
Závěrem chci ještě podotknout, že tento otevřený dopis
Vážení občané, děkujeme Vám za hlasování v komunálních
jsem záměrně neposílal před volbami, jelikož se v žádvolbách 5. - 6. října 2018. Voleb se zúčastnilo 609 oprávněných
ném případě nejedná o jakýkoliv politický boj. Jde čistě
voličů z celkového počtu 835, tj. 72,93 %.
jen o vice jak 18 let trvající problém v komunikaci obce
s občanem, nechuť dojít k řešení, které bude vyhovovat
Celkové počty hlasů pro volební strany:
oběma stranám, tlačení z pozice síly a byrokracie, která
KDU-ČSL
2 652 hlasy
41,81 %
přetrvává dodnes.
Za zdravý a aktivní život
1 281 hlas
20,20 %
S pozdravem
		
			
Společně
pro
Sivice
902
hlasy
14,22 %
		
Milan Drápal
Mladé Sivice
849 hlasů
13,38 %
Starostové a nezávislí
659 hlasů
10,39 %
a obcím, a slouží k její obnově. Zákon o vodovodech
a kanalizacích stanovuje povinnost vypracovat a naplňovat tzv. plán financování obnovy vodovodů a kanaliZvolení členové zastupitelstva:
zací. Opravy a nájemné, tedy to, co je věnováno zpět
1. Marie Kousalová
342 hlasy KDU-ČSL
do infrastruktury, tvoří u provozovaných zařízení VAS
2. Ing. Jiří Pölzer
296 hlasů KDU-ČSL
přibližně 45% z celkové ceny. Ke konečným cenám
3. Miroslav Koukal
272 hlasy KDU-ČSL
také musíme přičíst 15% DPH.
4. Martin Škrob
263 hlasy KDU-ČSL
Zisk VAS z vodného a stočného činí průměrně
5.
Ing.
Martin
Tesař
236
hlasů KDU-ČSL
2% z celkových tržeb a slouží především k obno6.
Jiří
Barták
185
hlasů Za zdravý a aktivní život
vě vlastního provozního majetku, tedy provozních
7. Ing. Oldřich Ondráček
179 hlasů Za zdravý a aktivní život
budov, vozidel, mechanizace a speciální techniky.
Firmu vlastní Svaz VKMO s.r.o., tvořený svazky
8. Ing. Petr Blahák
168 hlasů Mladé Sivice
obcí i jednotlivými městy a obcemi, veškerý zisk
9. Mgr. Jana Fléglová
129 hlasů Společně pro Sivice
tedy zůstává v jejich majetku a nikomu se neodvádí.
10. Vlastimil Buchta
125 hlasů Starostové a nezávislí
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je tak
11. Ing. Eva Mollová
112 hlasů Společně pro Sivice
díky tomuto druhu vlastnictví unikátní vodárenskou
společností v České republice, protože ji nevlastní
žádná zahraniční společnost a zisk tak nekončí
v zahraničí.
Poplatek za sběr, přepravu, třídění a likviSvazky měst a obcí, kterým VAS provozuje vodovody
daci komunálního odpadu je ve výši 350 Kč
a kanalizace, v uplynulých letech realizovaly řadu
za osobu.
projektů, které byly spolufinancované z fondů EU. Pro

Před rokem 1990 byla cena vodného a stočného pouhým poplatkem a nereprezentovala výši nákladů. Ty
byly masivně hrazeny státem. Cena proto zůstávala
po desetiletí stále na stejné úrovni. Počátkem 90. let
přestal stát cenu vody dotovat a od roku 1994 tak došlo
ke znatelnému navyšování cen za vodné a stočné až
na současnou cenu. Tyto platby představují v rámci
celkových rodinných výdajů jedno až dvě procenta, což
je nejméně ze všech nákladů na bydlení a energie. Je
navíc zřejmé, že na rozdíl od řady dalších výdajů je
voda pro náš život zcela nepostradatelná. Alternativu
k vodě z kohoutku představuje pouze balená voda. Při
průměrné ceně 45 haléřů za jeden litr vody z kohoutku
je tak voda balená nejméně stonásobně dražší. Navíc
vodu balenou z důvodu množství spotřebované vody
denně nelze dlouhodobě využívat na veškerou osobní získání takových zdrojů je nutné prokázání finanční
hygienu a spotřebu domácnosti. Stočné pak reprezen- udržitelnosti předkládaného projektu. Ta se dokládá
finanční analýzou, jejíž součástí je i povinný závazek
tuje přibližně stejnou ekonomickou zátěž.
vůči poskytovateli dotace (ČR, EU) meziročního růstu
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňoceny o 5% nad inflaci a dodržení tzv. cenového korivanou. Provozovatel si tedy nemůže cenu nastavit
doru. Vlastníkům VAS se následně podařilo projednat
podle běžných principů tvorby tržní ceny, ale musí
se Státním fondem životního prostředí snížení tohoto
vycházet z obecně závazných cenových předpisů.
povinného nárůstu na 2% nad inflaci. Pokud tedy
Do ceny vodného a stočného lze započítat pouze
nemá být ohroženo čerpání dotace, cena musí růst
ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk.
minimálně tímto tempem.
Mezi tyto oprávněné položky patří náklady, související
s provozovanými vodovody a kanalizacemi, přede- Cena vodného a stočného v podmínkách VAS reprevším jejich opravy a údržbu, energie, chemikálie, zentuje zodpovědný přístup vlastníka i provozovatele,
mzdy zaměstnanců či poplatky za vypouštění odpad- který směřuje k zabezpečení trvalé obnovy vodovodů
ních vod. Nemalá část nákladů připadá na samotný a kanalizací při vysokém standardu poskytovaných
nákup surové vody z povrchových zdrojů či na poplat- služeb.
ky za využití podzemních zdrojů.
Bc. Ivan Vavro
Významnou součástí ceny je nájemné za provozovanou infrastrukturu, které připadá svazkům, městům

OBECNÍ ÚŘAD
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ředitel divize Brno-venkov
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Místní poplatky v roce 2019

Osvobozeni jsou: děti do 15 let, osoby starší
65 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a osoby,
které se v obci dlouhodobě nezdržují (požadujeme potvrzení nebo čestné prohlášení). Rozhodným
dnem pro zařazení do věkové kategorie pro nárok
na osvobození je 1. leden.
Poplatek ze psů se platí za psy od 3 měsíců. Výše
poplatku je 100 Kč za jednoho psa, za druhého
a dalšího psa téhož majitele se platí 150 Kč ročně.
Způsob platby: Poplatky je možné zaplatit hotově
na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně převodem na účet obce číslo 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. 2019.
Obecní úřad Sivice

Komentář k návrhu rozpočtu obce
Sivice na rok 2019
Příjmová část
Příjmy rozpočtu jsou plánovány v celkové výši
25 041 800 Kč, financování ve výši 15 339 000 Kč (přebytek hospodaření z předchozího období).
Daňové příjmy
Předpokládané dotace
Ostatní příjmy

19 986 000 Kč
4 377 800 Kč
665 000 Kč

Splátky půjček

13 000 Kč

Příjmy celkem

25 041 800 Kč

Financování

15 339 000 Kč

Nejvýznamnějšími položkami v oblasti daňových příj-mů jsou podíl na dani z přidané hodnoty (6 700 000 Kč),
daň z nemovitostí (6 090 000 Kč), podíl na dani z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti (3 400 000 Kč) a podíl
na dani z příjmů právnických osob (2 900 000 Kč).
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
činnosti je plánována ve výši 60 000 Kč, daň z příjmů
fyzických osob z kapitálových výnosů 300 000 Kč. Patří
sem také místní poplatky, např. poplatek za komunální
odpad (230 000 Kč), poplatek ze psů (18 000 Kč), daň
z hazardních her (70 000 Kč)…
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 předpokládaná dotace na projekt Půdní vestavba,
nástavba a přístavba výtahu ZŠ ve výši 3 800 000 Kč.
Ostatní příjmy tvoří příjmy z pronájmů, úroky z vkladů,
úhrada za odevzdaný vytříděný odpad a další.
Splátky půjček - zde se jedná o splácení půjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Financování z přebytku hospodaření minulých období
je navrženo ve výši 15 339 000 Kč. Očekávaný zůstatek
na běžných účtech k 31.12.2018 je cca 16 000 000 Kč.
Výdajová část
Výdaje rozpočtu jsou navrženy v celkové výši
40 123 600 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.
Financování (splátka úvěru na akci „Revitalizace
návsi“) činí 257 200 Kč.

OBECNÍ ÚŘAD		
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Investiční výdaje tvoří náklady na dokončení obslužné komunikace průmyslové zóny (II. stavba) včetně
Opravy a údržba
905 000 Kč ulice Loučky, náklady na vybudování vjezdu do areInvestiční výdaje
26 882 800 Kč álu Loučky a opravu účelové komunikace na Perku
a cyklostezka. Rozpočet dále počítá s dokončením
Splašková kanalizace – příspěvek
stavby Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu
na splácení úvěru Svazku
1 428 000 Kč
ZŠ, s realizací protipovodňových opatření - přeložení
Výdaje celkem
40 123 600 Kč svodnice včetně přeložky vysokého napětí, s odklonem potoka přes areál ZD a zkapacitněním rybníka
Financování – splátka úvěru
na rekonstrukci návsi
257 200 Kč v Dílech. Počítá také se zpracováním projektové
dokumentace na přestavbu samoobsluhy a projektoProvozní výdaje zahrnují mzdové náklady, sociální vé dokumentace inženýrských sítí.
a zdravotní pojistné, provoz příspěvkových a organi- Financování výdajů – splátka úvěru na rekonstrukci
začních složek obce, náklady na energie, materiál, návsi bude v roce 2018 činit 257 200 Kč. Jedná se
služby, dotace a příspěvky spolkům.
o poslední splátku, po jejím uhrazení bude úvěr
Opravy a údržba zahrnuje plánované i neplánové zcela splacen.
Zpracovala: Marie Kousalová, Martina Filipová
opravy dopravní a technické infrastruktury a movitého
V Sivicích dne 23. 11. 2018
i nemovitého majetku obce.
Provozní výdaje

10 907 800 Kč

Plánované investiční akce
Paragraf

Akce

2219

Vjezd do areálu Loučky
Průmyslová zóna - II. stavba
Oprava komunikace Loučky
Oprava komunikace na Perku
Cyklostezky (příspěvek)
Projektová dokumentace

Částka v Kč
800 000
3 500 000
3 500 000
800 000
832 800
200 000

Poznámka

Vodovody

2310

Projektová dokumentace

2321

Finanční transfer Svazku Šlapanicko

3113

Půdní vestavba, nástavba ZŠ

3212

Umělá tráva - vnitřek in-line dráhy
ve sportovním areálu

500 000

3421

Herní prvek - hřiště Staré hory

200 000

3611

Podpora individuální bytové výstavby

100 000

Studie, výkupy pozemků

3635

Územně plánovací dokumentace

100 000

Územní studie

3636

Územní rozvoj

400 000

Projekt rekonstrukce
samoobsluhy

3744

Protierozní ochrana, ochrana proti povodním
Projektová dokumentace

3745

Komunální technika k údržbě zeleně

5212

Zpomalovací radar (semafor)

Součet

200 000
1 800 000

6 100 0000
500 000

7 000 000
100 000

100 000
50 000
26 882 800

Platba za realizované inženýrské sítě PZ + odlehčovací
potrubí Pozořického potoka
II. etapa
rezerva (lávka)

Přeložení svodnice, přeložení VN, odlehčovací potrubí
Pozořického potoka, zvětšení
retence rybníka v Dílech
Pořízení techniky

100 let republiky

Zde byla nachystaná druhá část nedělního programu.
Po společném přípitku se mohl každý podívat na styOsmičkový rok přinesl mimo jiná významná výro- lovou výstavu v klubovně a pak zamířit do sálu, kde se
čí i jedno nejkulatější, a sice 100 let od vzniku promítal dobový film s občerstvením.
Československa. V rámci tohoto jubilea proběhlo Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci oslavy
mnoho připomínkových akcí a setkání.
významného výročí.
Sivice si tuto událost připomněly také v rámci projektu
100 lip - 100 oslav. Jak název napovídá, bylo vysazeno po celém Jihomoravském kraji celkem 100 lip
a jedna právě i u nás. Jako lokace byl zvolen prostor
u „Setkání“. V den výročí se sešli zastupitelé obce,
místních spolků, pan farář, Sivická kapela a samozřejmě místní i přespolní. Společně jsme tento státní
strom zasadili a vzdali hold českou a slovenskou
hymnou. Poté se všichni účastníci seřadili do průvodu, který děti prosvětlily lampiony. Následovalo uctění
památky armádního generála Bohumila Bočka a plukovníka generálního štábu Stanislava Mazla položením věnců. Průvod byl zakončen u obecního úřadu.

Radek Chudiak

SIVICKÁ ŠKOLA
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Mateřská škola Sivice

Mladý talent ze Sivic válcuje
světovou konkurenci rovnou
v několika disciplínách

Ve školním roce 2018/2019 byly otevřeny všechny
tři třídy mateřské školy a navštěvuje ji padesát dětí.
Máme dvě nové paní učitelky - od září k nám nastoupila Bc. Lucie Růžičková a Mgr. Marta Vojáčková.
S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu - "Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky
prima". Každý měsíc pro ně vymýšlíme alespoň jednu
zábavnou akci.
V září jsme měli první hudební vystoupení na téma
moderní rytmická hudba. Přijel k nám kouzelník
Katana, který k nám už jezdí spoustu let.
V říjnu jsme si udělali oblíbený Den zvířat. Děti si mohly
prohlédnout živé králíky, želvu, myš, užovku červenou,
morče, plcha afrického atd.
V listopadu přišel čas na loutkové divadlo ve školce ROLNIČKY. Uspořádali jsme Den kuchařů. Každá třída
připravovala nějaké jídlo podle výběru dětí - Berušky
ovocné špízy, Želvičky banánové jednohubky a Šnečci
zmrzlinové poháry. Bylo také druhé hudební vystoupení, tentokrát na téma klasické hudby.
V prosinci přišel Mikuláš, čerti a andílci (děti z páté třídy
ZŠ), zúčastnili jsme se školního jarmarku a každá třída
měla svou vánoční besídku.
Zápis nových dětí pro školní rok 2019/2020 proběhne
V lednu začal kroužek angličtiny. Připravujeme se na začátku května. Přesné datum bude s předstihem
na zimní olympiádu a Den loutek.
uveřejněno na webových stránkách školy.
Iveta Nosová

Půdní vestavba, nástavba
a přístavba výtahu školy
Jihomoravský kraj podpořil tuto akci dotací
ve výši 500 000 Kč. Dále jsme podali žádost o dotaci na dokončení stavby prostřednictvím Místní
akční skupiny Slavkovské bojiště, protože žádost
z Integrovaného regionálního operačního programu nebyla úspěšná.
Stavba se každým dnem přibližuje k cíli. Přibylo
zateplení, sádrokartony, rozvody elektřiny a zdravotechniky. Spolupracujeme s vedením školy a průběžně upřesňujeme detaily. Dle požadavku školy
bude provedena příprava pro osazení klimatizační
jednotky a zrušena sádrokartonová příčka, která
měla vymezovat prostor šaten.
S paní architektkou řešíme konečnou podobu fasády.
V anketě zveřejněné na FB stránce Dědina Sivice zvítězila varianta s hodinami a logem školy. Vybírat jste
mohli ze tří variant – pouze nápis Základní a mateřská
škola, hodiny a nápis a hodiny a logo. Také jsme již
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zvolili barevnou kombinaci fasády – vzorky můžete
vidět vedle vstupních dveří v průčelí budovy.
Dětské hřiště na Perku by mohlo být dostupné z výtahu
pomocí ocelové lávky, tuto možnost zvažujeme. Výtah
bude tomuto požadavku přizpůsoben.
Věříme, že se dodavateli stavby podaří stavební práce
včas ukončit a 30. června 2019 se těšíme na společné
setkání v nových prostorách školy.
Marie Kousalová

SPORT

Dalšího obrovského úspěchu dosáhla hned o pár
měsíců později, kdy vyrazila rovnou na Mistrovství
světa vzdušné akrobacie, které se letos konalo
začátkem prosince v Praze, odkud si opět přivezla
dvě bronzové medaile v disciplínách Aerial Hoop
Z tyče se jednou odskočila pohoupat na kruh (Professional Woman B) a Pole Dance (Professional
a po pár měsících válcuje světovou konkurenci! Woman B).
Mladá a nesmírně talentovaná Terezka Kupková
Protože je Tereza opravdu nezmar, v říjnu se také
(18) je vycházející hvězdou moderního cirkusovézúčastnila MČR v Pole Art poprvé v kategorii Doubles
ho umění a akrobacie.
Juniors a se svojí o pět let mladší kamarádkou obsaTereza je již několik let velice úspěšnou závodnicí dily po čtyřech měsících společných tréninků druhé
a reprezentantkou ve sportu Pole Dance. Tento místo a kvalifikovaly se tím na MS do Novosibirsk.
náročný sport je spojením síly, flexibility, elegance
Velký obdiv patří této mladé slečně za její píli, kuráž
a obrovského odhodlání, kterému se aktivně a s lása odvahu. Protože spojit náročné tréninky s dobrými
kou věnuje již tři roky a dosahuje skvělých výsledků.
výsledky ve škole a občasnými brigádami, kterými si
Fenoménem se ovšem Tereza stala koncem léta
vydělává na některé nadrámcové tréninky, je mnohtohoto roku, kdy se rozhodla vyzkoušet novou discidy až nepochopitelné. Navíc ještě když vidíte, že ji
plínu Aerial Hoop a objevila tak nový svět vzdušné
úsměv z tváře téměř nikdy neopouští i přes všechny
akrobacie na zavěšeném kruhu, který si ji okamžitě
bolavé svaly, modřiny, únavu a další povinnosti běžpodmanil.
ného života.
Díky podpoře trenérů a nadšení blízkého okolí se
V novém roce by Tereza ráda opět reprezentovala
rozhodla přihlásit na první soutěž. Není malých cílů,
na mezinárodní úrovni v obou sportech, ale chtěla
a proto její vzdušné kroky mířily po necelých dvou
by vyzkoušet ještě další kategorii Aerial Hoop Duo,
měsících individuálních tréninků na Mistrovství Evropy
kdy na jednom kruhu předvádí choreografii hned dva
ve vzdušné akrobacii, které se konalo v září ve městě
akrobati. Jakožto mladému talentu jí přišly už i nabídTrenčín. Její talent a schopnosti ohromily nejen meziky do oblasti trenérské činnosti a na různá vystoupení
národní porotu, ale i konkurenci, která ji oprávněně
v průběhu nadcházející plesové sezóny.
gratulovala k prvnímu místu v kategorii Aerial Hoop
Professional Woman B. Svou všestrannost a sportov- Přejeme Terezce mnoho úspěchů, sil a splněných
ní nadání ovšem Tereza prokázala nejen díky tomuto přání v dalším roce a děkujeme jí za skvělou repreúžasnému výsledku, ale během jednoho soutěžního zentaci.
Tereza Tomanová (trenér)
dne získala i čtvrté místo v její dvorní disciplíně Pole
Dance v kategorii Professional Woman B, kdy její
výkon kvitovaly i konkurentky z Ruska a Ukrajiny, které
v tomto sportu patří k naprosté špičce.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Adventní koncert

CD, který provázely střepy pro štěstí, byla přizvána
paní starostka. V krátké přestávce během koncertu si
Třetí adventní neděli zamířili návštěvníci do kulturní- CD mohli návštěvníci i zakoupit.
ho domu na koncert Sivické kapely. Přivítal je krásně V druhé části jsme se zaposlouchali a zazpívali si
vánočně vyzdobený sál a moderátor večera Roman vánoční písně a koledy. Večer uběhl v příjemné spoTinka spolu s muzikanty a zpěváky.
lečnosti velmi rychle.
V první části koncertu jsme si poslechli hodový a plesový repertoár. Vtipný moderátor přidal zajímavosti ze
života kapely, například o tom, jak vznikalo nové CD
pojmenované „Pro vás“. Za čas, trpělivost a podporu
poděkovali muzikanti hlavně svým rodinám. Ke křestu

Paní starostka poděkovala kapele, všem návštěvníkům a ostatním, kteří se na přípravě koncertu podíleli,
popřála klidné vánoční svátky a rozešli jsme se s pěknými pocity domů.

			

Věra Bartáková

Naši jubilanti
Setkání jubilantů se vloni konalo 15. listopadu,
brzy po svátku sv. Martina.
Ten den se ve školní kuchyni pekly kachničky,
U Groše vařilo zelí a knedlík a u Kulhánků pekly
koláče. Pernikářovi dorazili s Martinským vínem,
děti z naší školy se postaraly o literární a hudební
vložku a seniorský taneční klub zatančil v rytmu 60.
let. Hole zůstaly opřené o zeď, když jejich majitelé
kroužili na tanečním parketu v hudebním rytmu Evy
a Zdeňka Křížových.
Milí jubilanti, přejeme vám spoustu šťastných dnů
prožitých ve zdraví a spokojenosti, radost ze života
a úsměv na tváři.
			

Zpívání koled a setkání
pod vánočním stromem

měli něco pro zahřátí i v kapsách. Děti, které nedočkavě očekávaly, až Ježíšek přijde k nim domů, si
mohly odnést betlémské světlo.

Na Štědrý večer jsme se opět po roce setkali S přáním krásného prožití vánočních svátků jsme se
u vánočního stromu při společném zpívání rozešli do svých domovů k připraveným svátečním
koled.
večeřím.
S příchodem tmy se na návsi rozezněly první Děkujeme zúčastněným, muzikantům a všem, kdo
tóny doprovázené zpěvem všech zúčastněných. se podíleli na přípravě tohoto setkání. Jsme rádi, že
Muzikanti, kteří se k naší radosti rozrůstají o malé se u vánočního stromu scházíme v tak hojném počtu
členy, nacvičili několik nejznámějších koled, aby a budeme se těšit zase za rok.
navodili správnou náladu pro snad nejhezčí večer 				 Petr Blahák
v roce. Pan Barták připravil svařené víno a mnozí

Jiří Barták

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Radost z lásky (7. část)

My tři králové jdeme k vám…
štěstí, zdraví vinšujem vám! V sobotu 5. ledna
2019 zaklepali na dveře koledníci a zvěstovali
radostnou novinu o narození Ježíše.
Tříkrálovou sbírku organizuje Oblastní charita Rajhrad
s cílem pomáhat potřebným. V kasičkách koledníků
letos skončila úctyhodná částka 49 785 Kč. Děkujeme
za vaši štědrost.
Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným
v rajhradském hospici - má zde být pořízena klimatizace, zakoupeny invalidní vozíky, lehátka k přesunu
pacientů a nové auto pro pečovatelskou službu.
Skupinky koledníků:
Lenka Cejnková - Andrea Cenková, Kateřina
a Jiří Bartákovi, Veronika a Zuzana Cejnkovy
Kateřina Hasoňová - Matyáš, Jakub, Antonín,
Anežka a Magdaléna Hasoňovi
Petra Staňová - Barbora Fuksová, Pavlína Capilová,
Blanka Tomancová
Martina Daňková - Klára Ondráčková,
Žaneta Koukalová, Veronika Šmerdová
Marta Devetterová - Alice Crhová,
Markéta Devetterová, Jáchym Kroča
Marta Devetterová - Lukáš Devetter,
Veronika Nováková, Vojtěch Novák, Hana Nováková
Michaela Svobodová - Karolína a Matyáš
Svobodovi, Lukáš Ondráček, Jiří Dundáček
Roman Tinka - Anička, Maruška a Ondřej Tinkovi
Vedoucím skupinek a koledníkům děkujeme!
Božena Škrobová

Radost z lásky se má prožívat v každém manželství!
Papež František ve svém dokumentu o radosti manželské lásky pojednává o tomto tématu z různých směrů.
V šesté kapitole, kterou bych chtěl představit dnes,
prezentuje papež důležitost duchovního doprovázení
manželů a snoubenců. Z této kapitoly vyznívá, jak je
důležité, aby manželé nezůstali na svůj vztah sami, ale
aby se jim dostávalo patřičné opory a pomoci také zvenku. Biskupové shromáždění na předcházejícím synodu
zdůraznili, jak je dnes důležité vůbec prezentovat rodinu jako něco pozitivního, krásného a smysluplného!
Prvními zvěstovateli této radostné zvěsti jsou sami manželé! Vždyť rodina je radost, která naplňuje srdce i celý
život, protože v ní – za normálních okolností - nejvíce
zakoušíme vysvobození ze smutku, vnitřní prázdnoty
a osamění. Bohužel ale dnešní církev hlásající radostnou zvěst o rodině je znamením odporu. Proto musí
dnes církev vést lidi k zakoušení toho, že radostná zvěst
o rodině je odpovědí na nejhlubší očekávání lidské
osoby. Je třeba nejen předkládat normy, ale také nabízet hodnoty, po kterých prahne každá lidská duše. Zde
je třeba spolupracovat také se společenskými strukturami a vytvářet tak patřičné společensko-politické kulturní
prostředí. K pastoraci rodin přispívá hlavně farnost,
která je rodinou rodin. V této věci je třeba patřičné
formovat také kněze i budoucí kněze (seminaristy), ale
také lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, psychology
a další. Vyžaduje se široké zapojení skutečných odborníků z různých oborů i „obyčejných“ manželských párů
do přípravy snoubenců na manželství.
Bezprostřední příprava na manželství má tendenci
zaměřit se na pozvánky, šaty, oslavu a bezpočet detailů, které pohlcují jak finanční prostředky, tak energii
a radost. Snoubenci pak dorazí na svatbu vysíleni
a vyčerpáni místo toho, aby své nejlepší síly použili
na to, že se jako pár připraví na ten veliký společný
krok. Tento přístup je patrný také u některých fakticky
existujících svazků, které nikdy nedojdou k manželství,
protože myslí na příliš nákladnou oslavu namísto toho,
aby dali přednost vzájemné lásce a jejímu obřadnímu
stvrzení před ostatními. Drazí snoubenci, říká papež,
mějte odvahu být odlišní, nedejte se pohltit konzumní
společností a zdáním. Důležitá je láska, která vás pojí,
posílena a posvěcena Boží milostí. Buďte schopni
zvolit si skromnou a jednoduchou oslavu, abyste nade
všechno kladli lásku. Pastorační pracovníci a celé společenství mohou napomoci tomu, aby se tato priorita
stala normou a nikoli výjimkou.
Manželská láska nemůže být pouhou náklonností či
citovou přitažlivostí, jinak se velmi rychle ocitne v krizi.
Od nikoho z manželů se nemůže očekávat, že bude
dokonalý. Je třeba odložit iluze a přijmout toho dru-

FARNOST
hého takového, jaký je: nedokonalý, povolaný k růstu,
na životní cestě… Když se na manželského partnera
navíc pohlíží ustavičně kriticky, vede to k tvrdosti srdce
a vzájemnému odcizení. Cesta zdravého zrání má
několik etap, které postupně přivádějí ke stále plnějšímu darování se: od počáteční smyslové přitažlivosti
k zakoušení toho druhého jako součást vlastního
života. Dále se pokračuje cestou chápání celého
života jako plánu obou dvou ke schopnosti stavět
štěstí druhého nad svoje vlastní potřeby a k radosti
vidět své manželství jako dobro pro společnost.
V každé nové etapě manželství je třeba si společně
sednout a znovu „vyjednávat dohody“, ale tak, aby
nebyli vítězové a poražení, nýbrž aby vyhráli oba
dva. Jde tedy o to přijmout manželství jako cestu zrání,
na níž je každý z manželů Božím nástrojem k růstu
druhého. Mají si navzájem pomáhat, aby se jeden
druhému stávali víc mužem a ženou. Láska je takto
vlastně druhem řemesla. Čím víc se manželé snaží
naslouchat ve svém svědomí Bohu a nechají se
duchovně vést, tím bude jejich rozhodování vnitřně svobodné a konstruktivní pro ně pro oba a pro
celou jejich rodinu. Je třeba si udělat čas na vzájemný rozhovor, na neuspěchané objetí, na společné
tvoření plánů, na naslouchání si, na hledění jednoho
na druhého, na vzájemné oceňování se. Jak mnoho
zmůže ranní polibek, večerní požehnání, srdečné přivítání toho druhého doma po příchodu z práce, někam si
společně zajít a dělit se o domácí práce.
V závěru této kapitoly papež František nastiňuje některé druhy krizí, kterým bývají manželství vystavena.
K rozvedeným rodičům se obrací s touto prosbou:
„Nikdy, nikdy, nikdy nedělejte z dítěte rukojmí!
Rozešli jste z různých důvodů, ocitli jste se v této životní
zkoušce, ale tíži rozvodu ať nemusejí nést děti! Ať se
nestanou rukojmím jednoho proti druhému, ale vyrůstají
s tím, že slyší maminku mluvit dobře o tatínkovi, i když
jste rozvedení, a tatínka, jak mluví dobře o mamince.
Je nezodpovědné ničit pověst otce či matky s cílem
zajistit si přízeň dítěte, pomstít se nebo bránit, protože
to poškozuje vnitřní život dítěte a způsobuje těžko zhojitelné rány. Nesmíme přece nikdy přeslechnout hlas
těch nejkřehčích, jimiž jsou děti, které často mlčky trpí.
Dnes - přes všechnu naši zdánlivě rozvinutou citlivost
a všechny naše jemné psychologické analýzy - se
ptám, zda nejsme necitliví vůči zraněním dětské duše!
Vnímáme tu obrovskou tíhu, která drtí dětskou duši
v rodinách, kde se k sobě chovají špatně a ubližují si
až do té míry, že zlomí svazek manželské lásky? Tyto
ošklivé zkušenosti rozhodně nepomohou těmto dětem
v dozrávání, aby byly jednou schopny přijmout definitivní závazky.“
(pokračování příště)

Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář

SKAUTI
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- 17 Od začátku školního roku se pozořický dívčí oddíl rozrostl o 16 světlušek (9 z Pozořic, 4 z Viničných Šumic,
2 z Kovalovic a 1 ze Sivic), které v současné době tvoří
zcela novou družinu. Na začátku listopadu vyrazily
na svoji první výpravu, která se konala na Kaprálově
Mlýně v údolí Říčky nedaleko Ochoze u Brna.
Program obsahoval spoustu kolektivních her a aktivity
spojené s poznáváním přírodnin. Světlušky si dále také
mohly osvojit základní kuchařské dovednosti při pomoci
s přípravou oběda. I když nám počasí moc nepřálo,
výprava byla plná nových zážitků, dovedností a smíchu.
Jana Skládaná, zástupkyně vůdce střediska
a vůdkyně 1. dívčího oddílu Pozořice

Největší ministrantská olympiáda
všech dob :-)

Co nového na skautské stezce?
Skautský podzim je kromě obvyklé činnosti charakteristický i řadou výprav do podzimní přírody. Členové našich oddílů podnikli výpravy
na Jelenici, Králický Sněžník, skautský srub
v Brně-Lesné, na Kaprálův Mlýn a uspořádali
bitvu o Vildenberk. O posledních dvou akcích se
dozvíte více níže.
V sobotu 15. prosince se 15 členů našeho střediska
vypravilo pro Betlémské světlo, krásný symbol porozumění mezi lidmi, do rakouského Lince. Zdárně ho
přivezli domů a slavnostně předali čtvrtou adventní
neděli při obou mších v pozořickém kostele našemu
panu faráři a farnosti. A tak jako v minulých letech
se před Vánocemi aktivně zapojili do jeho roznášení. I o vánočních prázdninách proběhla řada výprav
do přírody, na výstavy a podobně.

V neděli 4. 11. 2018 se uskutečnil již 4. ročník bitvy
o Vildenberk. Letošní účast byla za dobu, co se akce
pořádá, zdaleka nejvyšší – dorazilo na dvacet bojovníků. Bitvu zasazujeme vždy do období třicetileté války,
konkrétně do roku 1645 a obléhání Brna švédskou
armádou. Boj se vede kuličkami vyrobenými z novinového papíru a k obraně slouží štíty mající předepsanou
velikost. Kluci si tak mohou střídavě vyzkoušet dobýt
vysoký vrchol Vildenberka, nebo naopak útoky na něj
odrážet. Především pro útočníky to není žádná procházka růžovým sadem. Vy, kteří okolí zříceniny znáte, dobře
víte, že i po letech jsou patrné hluboké hradní příkopy.

K radosti všech bojovníků se po předchozích deštivých dnech počasí razantně změnilo tak, že mnohým
z nás stačilo pouze krátké tričko. Bitvy měly několik zakončení. Jedno z nich bylo například dobytí
Vildenberku a následné zabodnutí švédské vlajky
vedle vlajky moravské, což bylo strategicky a časově
Po Novém roce se již tradičně zapojíme do Tříkrálové náročnější, než když měli Švédové za úkol pouze
sbírky. A hlavně se chceme v družinách věnovat dostat se k vlajce a té se pak dotknout. V druhém
případě tedy stačilo podniknout jeden povedený útok
výchovné práci dětí podle skautských stezek.
a bitva skončila do několika minut od vyhlášení boje.
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají
Tentokrát
jsme vydrželi bojovat s chutí až téměř
a podporují nás. Všem přejeme vše dobré v novém
do tmy, k čemuž přispěl i fakt, že se akce konala troroce 2019.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska chu netradičně na podzim. Těšíme se na další ročník
a doufáme ve stejnou, ne-li vyšší účast.
Marek Šmerda – Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice

Byl to ten slavný den, kdy k nám byl přiveden… obrovský průvod ministrantů, kterých byste
napočítali snad 230 (a možná i více), celkově 27
týmů, tedy z 11 farností, většinou spadajících pod
Modřické děkanství, které bylo hlavním pořadatelem Ministrantské olympiády. Právě sobota 10. listopadu 2018 patřila v Telnici malým i velkým ministrantům, rozděleným do třech věkových kategorií:
I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a SŠ/VŠ (staří pardálové).
Olympijský den začal přivítáním a požehnáním otce
děkana Jana Nekudy v kostele sv. Jana Křtitele
a zažehnutím olympijského ohně z paškálu. Každá
farnost pak vypustila svou štafetu s olympijským
ohněm od kostela na sokolovnu, kde se v cíli jako
první objevil posel z PoŠuKova. Právě pošukovský
oheň plál ten den na olympiádě.
To už se rozjíždělo sportovní zápolení ve třech disciplínách: ping-pong, fotbal a florbal. Ministranti by ale
měli něco vědět i o svém „řemesle“, resp. povolání, a to
prověřily letos náročné ministrantské znalostní testy.
V poledne byl připraven místními maminkami velice
chutný oběd z vlastních zdrojů. Jídlo nám požehnali
přítomní kněží P. Ladislav Kozubík a P. Pavel Lacina.
Celé odpoledne se neslo v duchu fair-play sportovních
výkonů, bouřlivého skandování a podpory fanoušků.
Po odehrání všech sportovních utkání přišlo na řadu parádní taneční vystoupení telnických a pošukovských děvčat
následované dalšími telnickými děvčaty, která doplnili dva
odvážní borci a spolu předvedli akční vystoupení v setmělé
hale s použitím reflexních prvků. Tradičně nechyběly parkurové prvky pošukovských akrobatů Honzíka Münstera
a Vojty Šmerdy. Krása, děkujeme všem!
Den se nachýlil a na řadu přišlo vyhlášení výsledků.
To proběhlo za účasti sv. Martina na koni a mimořád-

ně také s famózní dvojnásobnou olympijskou vítězkou
Ester Ledeckou, kterou až do haly pronásledovali
dotěrní paparazzi fotografové, takový je ten dnešní
svět. Ester všechny pozdravila a jistě mnohé potěšila
tvrzením, že si jednoho z ministrantů vybrala (podle
výkonů) a toho vezme s sebou na příští olympiádu,
tak se jistě kluci těší, na koho padne její volba… Než
se začaly rozdávat poháry a medaile, obdržela všechna vystupující děvčata i kluci růžičky, resp. čokolády
jako poděkování, oceněny byly také Jitka Šmerdová
a Natalie Pastyříková z PoŠuKova a Hana a Markéta
Kroutilovy z Telnice za přípravu tanečních vystoupení.
Závěrečnou společnou modlitbu vedl a požehnání
udělil pozořický pan farář P. Pavel Lacina. Už chyběla
jen společná fotografie a ahooooj zase příště…
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na organizaci této tradiční akce, je to skutečně ohromující množství skvělých lidí různého věku. Děkujeme
také všem, kteří se za zdar této akce (a aby se také
nikdo nezranil) modlili. Po celý den panovala úžasná
atmosféra, která naplňovala snad opravdu každého,
kdo se byť jen na chvíli v místě konání olympiády objevil. Díky Bohu. Zvláštní poděkování patří Zelené záplavě z PoŠuKova za mnoho nezištné pomoci a přátelský
přístup k celému průběhu naší akce.
František Kroutil, jménem organizátorů
z Modřického děkanátu
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- 19 Od soutěžení jsme si na chvilku oddychli a zaměřili
jsme se na oslavy, které byly před námi. Jako první
nás čekalo významné výročí 100 let republiky a s tím
spojená velmi příjemná akce „100 lip“. Po zasazení
Lípy svobody jsme ještě položili věnce k památníkům
armádního generála Bočka a plukovníka generálního
štábu Mazla. Jsme rádi a bylo nám ctí, že jsme mohli
být součástí této pietní akce, která spojovala celou
vesnici včetně spolků v ní působící.

Podzim a zima u hasičů

V sobotu je čekal nabitý program. Hned po ranní
hygieně a rozcvičce přišla snídaně v trávě a začátek
krásného dne. Hřiště na beach volejbal skvěle posloužilo pro přehazovanou a hraní si v písku, velké hřiště
pak bylo využito k běhání a hraní fotbalu. To vše děti
posilovalo na podzimní soutěž. Po ranních sportech
jsme nabalili svačiny a pití a vyrazili jsme vycházkou
do cementárny na den otevřených dveří. Děti tak měly
možnost prohlédnout si veliký areál, který mají hned
za domem. Exkurze sklidila úspěch, a to nejen kvůli
malování na obličej ☺. Jakmile se vše prozkoumalo,
nastal čas vrátit se na hasičský gulášek s chlebíkem
od Kulhánků. Po dopoledni plném pohybu přišel vhod.
Malí sportovci si dopřáli krátkou siestu a hurá na odpolední část. Vzhledem k úmornému počasí nemělo
smysl trénovat, jak bylo původně v plánu. Zvolila se
tedy cesta nejmenšího odporu, a to hraní týmových her
na utužení kolektivu po prázdninách. Týmové sepětí je
totiž také velká část úspěchu.

Čas běžel a po světovém úklidovém dni koncem září,
kde jsme s několika dětmi a rodiči rádi přiložili ruku
ke společnému dílu, už přišlo zahájení nového ročníku podzimním závodem požární všestrannosti opět
v Hostěnicích. Výprava byla o něco menší. Přesto
jsme měli jedno družstvo starších a dvě družstva
mladších bojovníků. Letos se zavedl nový systém
startování. Jeho hlavní výhoda je šetření času. Dříve
musely děti dojet už brzy ráno a čekat až do ukončení
soutěže. Nebýt velké účasti, končívala soutěž chvíli
před setměním. Nyní dostane každé družstvo přesný
čas svého startu a dojede tedy několik minut předtím.
Zpozdí-li se, není diskvalifikováno, ale je zařazeno
na trať jako poslední. Nebýt toho, byla celá akce
za námi během cca 2 hodin. Nevýhodou ovšem bylo
čekání na konečné pořadí. Soutěžící tak věděli vlastně
jen svůj čas. Dle zkušeností a pocitů jsme však tušili,
že by to nemuselo být fiasko. Ovšem ve sportu člověk
nikdy neví. Po dlooouhých pěti dnech dorazily výsledky.
Chvíle napětí, než se listina načetla, a už to na nás
svítilo. Několika zbytečnými chybami se starší si(vi)čáci
připravili o třetí místo. Přesto je 4. místo z celkových 29
družstev super výsledek!!! Před nás se pak dostaly už
jen Bedřichovice, Kuřim a Lelekovice. Zbývalo otevřít
kategorii mladších. Tam byly nervy o to větší, protože
jsme již byli řazeni k favoritům. V této kategorii se
o příčky nejpřednější rvalo 34 týmů. Sivičtí se ovšem
nedali a chtěli být co nejvýše. Zatímco „Béčku“ patřilo
moc dobré osmé místo, „Áčko“ se vyšvihlo a s hezkým
náskokem opanovalo první místo! Všem účastníkům
ještě jednou moc gratulujeme. Víme, že do závodu
vložili vše, a bylo to vidět jak na nich, tak na výsledcích.

Když se den blížil ke konci, dala si naše parta dětí
ještě společnou večeři, a pak už hajdy domů. Věříme,
že si děti akci užily a rodiče zároveň měli jeden den
volněji ☺.

Do jarní části mají všichni moc hezký základ. Budou-li
poctivě trénovat a poslouchat trenérky, mohli by se
na jaře radovat. Ale nepředbíhejme. Práce je ještě
dost a dost a konkurence si to nebude chtít dát líbit.

Od září měl celý sbor opět plné ruce práce. Důvodů
bylo několik, vezměme to hezky popořadě.
Novou soutěžní sezonu jsme otevřeli soustředěním
na hřišti. Jelikož sbor vlastní vojenský stan, využili
jsme tohoto příbytku a při prvním tréninku, první týden
v září, jsme jej postavili. V pátek se pak v podvečerních hodinách začaly trousit na hřiště děti v doprovodu
rodičů, aby se nastěhovaly. Poté, co si dítka opekla
buřtíky, mohla si zahrát noční hry, či si zazpívat
u ohně, a pak už honem do spacáků.

Další oslava pak přišla koncem listopadu. Tehdy jsme
si připomněli při slavnostní schůzi spolu se zástupci
krajského sdružení, okresního sdružení, okolních
sborů, naší obce a místních organizací 115. výročí
založení našeho sboru. Program pak pokračoval kvůli
Bitvě tří císařů až další týden. V rámci něj jsme pořádali spolu s obcí další ročník Memoriálu Mirka Mazla.
Kvůli pracím na ulici Loučky se děj soutěže přesunul
na „ovál“ a hřiště. V rámci změn se letos upustilo
od střelby ze vzduchovky či hodu granátem a zvolila
se překážka jiná. Po odstartování a proběhnutí menší
překážkové dráhy se rozvinul klasický útok, který
musel být veden pneumatikou z náklaďáku. Kromě
hadic museli prolézt dírou postupně i tři hasiči, zatím
co dva vždy pneu jistili, aby nespadla. Jelikož nás ten
den podpořilo počasí, bylo soutěžení ještě veselejší
a příjemnější. Sluníčko nás vytáhlo až ven, a tak jsme
udělali posezení za hasičkou hned „u tratě“.

Hasiči
Na začátek bylo nachystané malé překvapení v podobě družstva našich starších žáků, kteří si mohli
disciplínu také zkusit. Svým výkonem byli důstojnými
zahajovateli soutěže. Poté začali měřit síly dospěláci. V kategorii muži jsme nasadili jedno družstvo.
Borcům se útok vcelku podařil a výsledek se držel
dlouho „na bedně“, ovšem poslední soutěžící družstvo náš tým sesadilo. Letos nám tedy musela
opět stačit bramborová, čtvrtá příčka. Předběhla nás
družstva Kovalovice 2 a Kovalovice 1. První místo,
a tedy i putovní pohár, opět míří do Viničných Šumic.
To nejhezčí nakonec, proto se daly do boje ženy.
Soupeřkám disciplína moc nevyšla. To se ovšem
nedalo říct o našich děvčatech. Náš tým „young
ladies“ dal do závodu vše. V závěrečném hodnocení
to také bylo vidět. Právem doma zůstalo zlato z této
kategorie! Ještě jednou GRATULUJEME! Chci poděkovat bratrům a sestrám z ostatních sborů za podpoření této vzpomínkové akce svou nemalou účastí,
stejně jako vám – fanouškům . Závěrem mi dovolte
vám popřát v tomto novém roce vše dobré a hlavně
zdraví, které si nemůžeme ani koupit ani vyměnit
za něco jiného. Z hasičského pohledu pak hlavně
bezpečný rok, bez nechtěného setkání se u vás doma
či na pozemku .
Za SDH Sivice Radek Chudiak
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rové čerpadlo PPS12. V roce 2006 byla provedena
obměna vozu za novější CAS 25 Škoda 706 RTHP. Ta
sboru sloužila a pomáhala, včetně pomoci při ničivých
povodních roku 2007 v obci Majdalena, až do roku
2016. V daný rok pak došlo k zatím poslednímu omlazení vozového parku Tatrou 815 4x4x o objemu 4500l
vody a 500l pěnidla. Současně dostala naše jednotka
bezúplatným převodem od PČR VW Transporter, který
slouží k přesunu jednotky na místo zásahu, na školení
a podobně. Obě vozidla máme díky obci Sivice, dotaci
JMK a ministerstva vnitra, za což děkujeme.

115 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Sivicích

kých náletech. V roce 1954 získal sbor dopravní automobil Mercedes. Dosavadní stříkačka byla předělána
na dvojkolku jako přívěs za dopravní vůz. Toto vybavení sloužilo až do roku 1965, kdy byl pořízen dopravní
Sešli jsme se dnes, abychom si připomněli sto patvůz valník krytý plachtou Tatra 806 a v roce 1967 nová
nácté výročí založení našeho dobrovolného hasičstříkačka DS 16 a o pár let později PPS 12.
ského sboru a také abychom vzpomněli všech
našich předchůdců, kteří od založení nesli hasič- Prudký technický rozvoj 20. století kladl neustále větší
nároky na hasiče a vyžadoval pro jejich práci vytváskou štafetu v naší obci.
řet nové podmínky. Zatímco dosud stačilo hasičské
Z historických pramenů víme, že dva živly – voda
skladiště pro techniku a hospoda pro schůze a různá
a oheň – strašily lidská pokolení už po staletí. Kvůli
shromáždění, nyní nastal čas tuto skutečnost změnit
omezeným možnostem, stavebním materiálům, bez
a zlepšit. V roce 1963 získali hasiči dům p. Mazla,
technických prostředků, byl úspěšný boj s požáry
později v roce 1968, dům č.14 jako klubovnu. Byly
závislý více méně na náhodě. Teprve s technickým
to domy určené k pozdější demolici, tedy pro hasiče
rozvojem během 19. a začátkem 20. století se začíprovizorní řešení. Teprve v roce 1973 se hasiči nastěnají objevovat první hasičské sbory. Nebylo tomu jinak
hovali do ještě nedokončené nové hasičské zbrojnice.
i v naší obci.
Tato byla dokončena a slavnostně otevřena roku 1975.
Po předcházejících několika požárech se rozhodlo v roce 2004 pak obec zajistila zvětšení hasičky a zatím
obecní zastupitelstvo zřídit hasičský sbor, zakoupit poslední zásah do stavby proběhl v roce 2016 novým
stříkačku a výzbroj pro mužstvo. Byl zvolen zřizovací kabátem a výměnou starých vrat za nová, rolovací.
výbor. Za měsíc (dne 23. 8. 1903) se uskutečnila ustaDůležitým činitelem pro hašení požárů je voda. V dávné
vující valná hromada, na které byly schváleny stanovy
minulosti to byl rybník na Dolanském konci a potok proa bylo zvoleno 8 členů výboru a náčelnictva. Současně
tékající obcí. V roce 1966 byl rybník rekonstrukcí uprase přihlásilo 22 činných a 45 přispívajících členů.
ven na podzemní nádrž, kde neustále přitékalo značné
V roce 1921 byla při sboru ustanovena samaritánská množství vody. Obsah byl asi 100 m3. v roce 2010 byla
četa, která v té době byla jedinou dobrovolnou orga- tato nádrž opět opravována a odkryta. Další vodní
nizací poskytující první zdravotnickou pomoc v obci. zdroj byl v roce 1970 vybudován u zbrojnice. Jedná se
Až do roku 1924 měli hasiči ruční stříkačku, kterou o podzemní nádrž o obsahu 110 m3 a je naplňována
v rekonstrukci předělali na motorovou. V roce 1932 podzemní vodou. V posledních letech se, ale tato nádrž
zakoupili novou motorovou stříkačku na čtyřkolovém potýká v letních měsících se suchem.
podvozku s výkonem 1500l/min, za koňský potah.
Ovšem zpět k jednotce. V roce 1979 kdy dosloužila
Za velkého zájmu široké veřejnosti bylo u sboru založeno roku 1936 družstvo žen. Další léta činnosti
ovlivnila 2. světová válka. Válečné poměry zvýšily
nebezpečnost při likvidaci požárů především při letec-

tatra 805 byla vyměněna za Pragua S5T s hydraulickým čelem a po nezbytných úpravách sloužila do r.
1998. Téhož roku byla zakoupena starší cisterna CAS
16 Škoda 706 RTH. Z dotací jsme získali druhé moto-
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Celý sbor patří po celá léta ke spolkům, které dbají,
kromě ochrany, i na kulturní život v obci a na výchovu
mladé generace. Sbor pomáhal k rozptýlení občanů
jak při organizováním hodů, různých zábav a plesů
a tradičních ostatků, tak pořádáním hasičských soutěží
všeho druhu pro děti i dospělé. V souvislosti s otevřením nové hasičské zbrojnice roku 1975 nastala nová
etapa v životě našeho sboru. Kromě družstva mužů
a žen to byly i družstva starších žáků, žaček a dorostenců, kteří se začali zajímat o požární sport a pomoc
bližnímu. Právě tato generace tvoří i v dnešní době
velkou část páteře sboru. Vznikem nové republiky
postupně upadal zájem o naši práci a lidé se začali
orientovat na jiný druh zábavy. Proti tomuto trendu se
snažil náš sbor bojovat a stále se dařilo udržovat dostatek členů, napříč věkovými kategoriemi, kteří by měli

zájem chránit své spoluobčany i reprezentovat místní
sbor. V současné době zůstává hlavní činností pomáhat lidem při nebezpečných situacích jako u požárů,
povodní, větrných smrští a podobně.
Stále ovšem myslíme i na odreagování, prevenci
a požární výchovu občanů. Na veřejnosti nás je
proto vidět na kulturních akcích typu hasičská pouť
ve Křtinách, pořádáním místních Ostatků či různých
hasičských soutěží pro děti i dospělé. V roce 2014
jsme obnovili práci s dětmi, a to vcelku úspěšně. Již
po necelé roční práci začala naše mládež vozit poháry
z jednotlivých soutěží a tento trend se zatím daří udržovat. Co je ovšem důležitější je to, že děti činnost baví.
Každoročně se tak navyšuje počet dětí, kteří chtějí být,
nebo jsou součástí naší velké hasičské rodiny. Věříme
tak, že nyní při trénincích koukáme na silnou budoucí
generaci hasičů a hasiček.
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout skvělou spolupráci
s obcí, v čele s dlouholetou starostkou paní Kousalovou.
Díky podpoře její a celého zastupitelstva je naše hasičská jednotka i družstva dětí na velmi dobré úrovni.
Tímto bych se chtěl rozloučit heslem hasičů: Bližnímu
ku pomoci
Bohu ke cti
Vlasti ku prospěchu
Velitel SDH SiviceRadek Chudiak
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
5. ledna		Ples Lesního družstva Sivice
			Kulturní dům Sivice, pořádá Lesní družstvo Sivice, hraje skupina Relax

26. ledna		IX. obecní ples		
		

Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje kapela Panorama Band

23. února		Dětský maškarní ples
			Kulturní dům Sivice, pořádá škola Sivice

5. března		Ostatky
			Pořádá Sbor dobrovolných hasičů

23. března		Josefský košt
			Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice,
		
hraje cimbálová muzika Aleše Smutného

Sportovní kynologie 2018

psy. Odborně se tomu říká „socializace“. Na výstavách jsou tisíce psů a ti se NESMÍ mezi sebou rvát.
Je konec roku 2018 a rekapitulujeme naši sportovní Takový pes je z výstavy vyloučen.
činnost. Máme za sebou dva roky úspěchů. Náš Pro právně neznalé občany základní informace:
německý boxer URPANIEL Fender Edda získal
Informujeme občany, že každý majitel psa je odpodalší vítězství a tituly. Zvítězil 28x na mezinárodních
vědný za činy svého psa jak ve veřejném prostoru,
výstavách, z toho 22x v třídě šampionů v konkurenci
tak na svém pozemku. tabulka „pozor zlý pes“ nezbanejkrásnějších psů.
vuje majitele nemovitosti odpovědnosti za psa,
Získané tituly: „KLUBOVÝ ŠAMPIÓN SBK“ který pokouše dítě, nebo občana na vašem pozem„SUPER GRAND ŠAMPIÓN“ „ČESKÝ ŠAMPION“ ku. Neobhájíte se tvrzením, že je to pes hlídací a že
„SLOVENSKÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN“ „SLOVENSKÝ tam nikdo cizí neměl co dělat. Není možné, aby pes
GRAND ŠAMPIÓN“ „SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY“ pokousal dítě, které půjde na třešně. „Hecování“
„SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH“ psa proti jiným občanům a psům na veřejnos„VICTORY JUNIOR WINNER“ „2x KRAJSKÝ VÍTĚZ“ ti je nepřípustné. Útočící pes na kolemjdoucí
„ MULTI-CACIB“ „SLOVAKIA DOG CUP 2017 za chatrným plotem je také bezpečnostní riziko.
1. místo boxer zlatý“ „BOXERLIGA 2017 2. místo
Eva a Zdeněk Křížovi
psy“. Na každý udělený titul musel několikrát zvítězit
na mezinárodní výstavě. Více informací je na - https://
urpaniel.webnode.cz/
Úspěšně jsme složili mezinárodní zkoušku psů služebních plemen IPO, kde jsou disciplíny – stopa,
poslušnost a obrana.URPANIEL je chovný pes,
který má potomky ve Švédsku, USA, na Slovensku
a v České republice. Je to určitě mezinárodně nejznámější, sivické zvířátko.
Naši radost nám kalí poslední události v Sivicích.
Byli jsme několikrát napadeni vesnickými „hafany“.
Naposledy to bylo v ulici Šebrov a Pod kostelem.
Výsledek jsou moje pokousané ruce, bolestivé rameno a prokousnutý, veterinářem zašitý krk Urpaniela.
Chovatel Urpaniela, slovenský prezident Šuster je
také překvapen z poměrů v naší obci. Náš pes je cvičen k tomu, aby bezdůvodně nenapadal lidi a ostatní
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Společenská kronika

Evidence obyvatel

Statistika za 4. čtvrtletí 2018
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

V 1. čtvrtletí roku 2019 oslaví životní jubileum:
8
4
4
5
1070

Počet žen:

538

Počet mužů:

532

Nejčastější ženské jméno:
Marie
Jana
Hana
Alena
Eva

36
34
22
15
15

x
x
x
x
x

Nejčastější mužské jméno:
Jiří
Jan
Petr
Josef
Martin

33
27
25
20
20

x
x
x
x
x

Nejčastější příjmení:
Buchta - Buchtová
Ondráček - Ondráčková
Daněk - Daňková
Smutný - Smutná
Kousal - Kousalová

33
30
29
25
18

x
x
x
x
x

Poděkování
MUDr. Petr Růžička ukončil
v prosinci roku 2018 lékařskou praxi v pozořické ordinaci, kde strávil 37 let svého
života. Děkujeme za dlouholetou a neúnavou péči o naše
děti ze Sivic. Do dalších let
přejeme hodně spokojenosti
a pevné zdraví.

Cvičení pro seniory

95 let

Josef Maňák

91 let

Marie Ondráčková

90 let

Josef Havlíček

89 let

Jan Smutný

86 let

Josefa Studýnková

85 let

Milada Gregorová

84 let

Jindřiška Jahodová

81 let

Marie Müllerová

80 let

Vladislav Brtník

75 let

Květoslava Herzánová

70 let

Marta Kovaříková
Hana Sedláková

65 let

Eva Křížová
Jan Šmerda

60 let

Jan Severa
Vlastimil Buchta
Vítězslav Křivánek
Miluše Chudiaková
Ivo Koudelka

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme do života
ve 4. čtvrtletí roku 2018
Ondřej Buchta

Tomáš Pelíšek

Elena Baláková

Martina Buchtová

Eliška Vičarová

Eliška Nováková

Josefína Brumlová

Veronika Smutná

Citát

Od nového roku každé pondělí v podvečer chodíme
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě
rádi do kulturního domu, kde si napravujeme svá
nikam nevede.
bolavá záda a klouby. Předcvičuje a radí nám paní
Arthur C. Clarke
Lucie Cenková, které bychom chtěli tímto poděkovat.
Sivický zpravodaj 1/2019 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 31. března 2019.

