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Vážení spoluobčané

Informace z jednání zastupitelstva

Je tu letošní poslední číslo Svického zpravodaje.
Schází se nám stále více příspěvků, velmi za ně
děkujeme. Zpravodaj je díky vám pestřejší.

14. 8. 2018

Nedávno jste odpovídali na otázky, jak jste
spokojeni s fungováním obecního úřadu, školy
a s občanskou vybaveností. Dotazník byl jen
v elektronické formě, přesto se sešlo 45 odpovědí. Velice děkuji za váš zájem a podnětné připomínky. Vyhodnocení dotazníku najdete na FB
a webu obce a také v tomto čísle zpravodaje.
Letošní léto bylo opravdu horké. A suché. Byla
místa, která se potýkala s nedostatkem pitné
vody. Potoky a rybníčky vyschly úplně a bez vody
byly i některé studny v naší obci. To přimělo obyvatele k urychlenému budování vodovodních přípojek. Situaci, že by nebyla voda ani ve veřejném
vodovodu, si zatím nepřipouštíme.
Za těchto okolností je důležité, že se Svazku pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko podařilo připravit projekt a získat významnou dotaci na posílení vodovodních přivaděčů, a to včetně vodojemů
a nového vrtu na Říčkách. To ale neznamená, že
bychom vodou neměli šetřit. Naopak. Je nezbytné, abychom se naučili s pitnou i srážkovou vodou
lépe hospodařit.
S létem skončily prázdniny a v těchto dnech se
již žáci naší školy pilně učí. První dny vyučování
zkomplikovaly stavební práce, postupně se však
podmínky zlepšují. Po dokončení půdní vestavby
získá škola další prostory pro výuku. Výtah zajistí
bezbariérovou dostupnost všech podlaží školy
a ve finále se můžeme těšit také na novou fasádu.
Blíží se konec volebního období, v němž jsme
spolu s kolegy zastupiteli pracovali s plným nasazením. Nebylo to vždy snadné, nicméně věřím,
že jsme na dobré cestě. Také chci z celého srdce
poděkovat vám, vážení spoluobčané, za velkou
důvěru a podporu, bez níž bych tuto smysluplnou
práci pro naši obec nemohla vykonávat.
Marie Kousalová

Ing. Jiří Svoboda rezignoval na mandát zastupitele
obce Sivice z důvodu změny trvalého pobytu. Dnem
14. 8. 2018 vznikl mandát náhradníkovi z kandidátní
listiny téže volební strany (KDU-ČSL) panu Martinu
Škrobovi. Pan Martin Škrob bude vykonávat funkci
předsedy stavební komise, novým členem stavební
komise byl jmenován pan Marek Koukal. Pan Martin
Škrob složil slib předepsaným způsobem a ujal se
mandátu člena zastupitelstva.
Zpráva o činnosti – kontrola plnění úkolů: Paní
starostka informovala zastupitelstvo o průběhu prací
na budově školy a výstavbě inženýrských sítí v lokalitách Krpile - zahrady a Za Brankou. Zmínila se také
o prováděné opravě vyústění dešťové kanalizace
ve Šteglích, úpravě svahu v ulici Hlinky a opravách
v kulturním domě. Dále hovořila o přípravě přeložky
vysokého napětí, územní studii lokality Nebosády
a dále o společných projektech připravovaných
Mikroregionem Roketnice (cyklostezky) a Svazkem
pro vodovody a kanalizace (posílení vodovodních
přivaděčů). Závěrem poděkovala organizátorům společenských akcí.
Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok
2017: Závěrečný účet se předkládá zastupitelstvům
členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení
v orgánu svazku obcí. Závěrečný účet Mikroregionu
Roketnice za rok 2017 byl schválen shromážděním
starostů dne 22. 6. 2018 a je zveřejněn na webu
Mikroregionu Roketnice: www.roketnice.cz.
Závěrečný účet Svazku Šlapanicko za rok 2017:
Stejně tak Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace Šlapanicko za rok 2017, který byl schválen Valnou hromadou dne 26. 6. 2018, byl předložen
zastupitelstvu obce Sivice a je zveřejněn na webu
Svazku Šlapanicko: www.svazekslapanicko.cz.
Nákup energií pro rok 2019: Obec Sivice se účastní
společného nákupu silové elektřiny i zemního plynu
na Českomoravské komoditní burze Kladno spolu
s dalšími subjekty - zejména městy a obcemi a jimi
zřizovanými organizacemi. Nákup energií pro rok 2019
pro obec Sivice a Základní školu a mateřskou školu
Sivice bude realizován prostřednictvím obce Blatnička
stejně jako v letošním roce.
Uzavření smlouvy o umístění a provedení části
vodovodní sítě na pozemku ve vlastnictví obce
a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: Svazek Šlapanicko bude provádět stavbu
Posílení skupinového vodovodu - II. etapa. Stavbou
budou dotčeny pozemky ve vlastnictví obce Sivice,
na které byla již dříve uzavřena smlouva s původním
vlastníkem, avšak posléze pozemky nabyla obec
Sivice. Uzavřením smlouvy souhlasí obec s umístě-
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ním a provedením stavby na výše uvedených pozem- Smlouva o spolupráci při realizace akce 100 lip
cích a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 100 oslav s JMK: Smlouva se uzavírá za účelem
po dokončení stavby.
spolupráce při realizaci akce „100 lip - 100 oslav“.
Smlouva o poskytnutí finančního daru: Akciová Jihomoravský kraj vysadí ve spolupráci se zastupispolečnost Českomoravský cement poskytne obci teli kraje 100 lip srdčitých na 100 místech na území
Sivice finanční dar ve výši 400 000 Kč na podporu Jihomoravského kraje. V Sivicích bude lípa vysazena
28. října 2018 u památníku Setkání.
školství v obci. Přijetí daru bylo schváleno.

130 let školy

Jistě jste zaznamenali, že plánovaná akce ke 130.
výročí založení školy se letos nekoná. Důvod
je prostý: nacházíme se uprostřed stavebních
prací, které by oslavu velmi komplikovaly. Obec
se dohodla s vedením školy, že akce se uskuteční
po dokončení stavby, bude k oslavě o důvod víc.

hlavním vstupem do budovy s pískovcovým křížem
a obrazem sv. Aloise.
V roce 1960 byla budova školy opravena. Původní
dvojice oken byly nahrazeny velkými kastlovými okny,
vikýř nad vchodem zbourán, socha sv. Aloise odstraněna. Majestátnost školní budovy tím značně utrpěla.

Narůstající nároky na stravování, hygienické požadavky a chybějící zázemí pro pohybové aktivity byly
Škola byla postavena v roce 1888. Původně se jeddůvodem pro přístavbu kuchyně a šaten v roce 2005
nalo o dvoutřídní školu se vchodem uprostřed. Brzy
a tělocvičny v roce 2007.
však škola narůstajícímu počtu žáků nestačila, a tak
již v roce 1913 byla provedena přístavba další třídy. V současné době se již k původní historické podobě
Školu zdobil výklenek ve štítové zdi, který se po pro- školy nelze vrátit. Přáli bychom si, aby škola opět zísvedení přístavby nachází uvnitř budovy, a vikýř nad kala reprezentativní vzhled.
Monika Koukalová
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Sivice v roce 2018

Nabízí se širší spektrum využití, proto jsme rozvinuli
diskuzi, k jakému účelu má sloužit. Náplň - tedy to, co
Tento letecký snímek byl pořízen teprve před pár bude uvnitř - do značné míry ovlivňuje vzhled budovy.
dny. Zachycuje centrum obce, to jste jistě poznali.
Rádi bychom splnili vaše představy, které musí být
Když někdo udělá stejný snímek za 30, 40, 50 let,
v souladu s vůlí zastupitelstva. Protože je toto volební
bude to možná zajímavé porovnání.
období u konce, je správné nechat konečné rozhodV tuto chvíli však jde o něco jiného. Podívejte se nutí na novém zastupitelstvu. Bude záležet na celkové
pozorně na jednotlivé stavby. Kaplička. Hospoda. koncepci. Otevřeně přiznám, že umístění bytů v tomto
Samoobsluha. Nezdá se vám, že samoobsluha moc objektu se mi nezdá šťastné. Raději bych volila služby,
„nezapadá“? Je to dáno tím, že se v sedmdesátých - drobné prodejny, případně i obecní úřad s obřadní
osmdesátých letech minulého století stavěly tyto typo- (zasedací) místností. Myslím, že pro umístění startové objekty ve všech obcích, a to bez ohledu na místo, vacích bytů a bytů s pečovatelskou službou je velmi
kde se nacházejí. Někde mají rovnou střechu. Naše reálné najít vhodnější místo.
samoobsluha má sedlovou střechu, je to však jen Když budete přijíždět nebo přicházet do centra obce
prázdná hmota.
z Vrchu ulice, všimněte si, jak dlouho máte samoA především je málo využitá. Změnily se podmínky obsluhu přímo před očima. Jistě by naší obci „slušel“
reprezentativnější objekt.
a již není třeba mít velké sklady jako dříve.
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Tento snímek je také zajímavý. Představuje spojení tovci a přiklonili se k trávě umělé s lajnami na volejbal.
mezi Sivicemi a Pozořicemi, které je díky opravené Nemůžeme sem umístit žádné pevně ukotvené prvky,
protože v zimě počítáme s nastříkáním ledu. Na uměsilnici a novému chodníku bezpečnější.
Na fotografii je také Stará silnice a ulice Loučky. lém trávníku je možné mít kluziště, voda - led musí
V současné době se jedná o komunikace v nejhorším dosahovat nad vlas, aby se bruslemi nepoškodil.Tento
stavu, které bychom chtěli co nejdříve opravit. Ulice povrch je dražší než přírodní tráva, zkusíme využít
Loučky nemá dešťovou kanalizaci, pouze melioraci, nějaký dotační titul pro sport.
s tímto se musíme nejdříve vypořádat. V prostoru
před hasičskou zbrojnicí je vyprojektováno potrubí pro
odklon velkých průtoků Pozořického potoka. Letos je
situace opačná - vody je velký nedostatek, stačí se
podívat na fotbalové hřiště poznamenané suchem.
Můžeme se ale spolehnout, že to tak bude stále?
A do třetice je na snímku sportovní areál s novou in-line dráhou pro děti. Další téma k přemýšlení - jak
využít vnitřek. První úvahy se ubíraly směrem k přírodní trávě. Pak jsme ale diskutovali s hasiči a spor-

Marie Kousalová

OBECNÍ ÚŘAD		
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Co nám prozradil dotazník?

je nutnost se znovu rozjíždět, což s sebou nese hluk V řadě menších obcí jsou prodejny zavřené, protože
a otřesy. V instalaci zpomalovacích retardérů bych se nevyplácejí. Z vašich odpovědí vyplývá pochopení
tedy byla uvážlivá.
pro to, že prodejna v obci naší velikosti nemůže mít
široký sortiment.
Jak jste spokojeni s možnosti nákupu v obci?
Chybí vám zejména ovoce a zelenina, mléčné výrob44 odpovědí ￼
ky a přáli byste si kvalitativně lepší zboží. Připomínka
se týkala také provozní doby a dlouhého čekání
15
u pokladny. Dále byste uvítali prodej masa, pizzerii,
6
13
14
8
3
10
cukrárnu, kavárnu… Věřím, že i to se alespoň zčásti
podaří v budoucnu zajistit.
5

Odpovídali jste na čtyři otázky, známkování bylo
jako ve škole - nejlepší známka je 1, nejhorší 5.

počet hlasů

počet hlasů

Jak jste spokojeni s fungováním obecního úřadu?
44 odpovědí
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Marie Kousalová
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S obecním úřadem jste víceméně spokojeni. Vadí
vám rychle jezdící auta na Nové silnici a dráty elektrikého vedení Za Brankou - to je věcí zastupitelstva.
Jedna připomínka je k celkovému fungování obecního
úřadu a řešení podnětů občanů. Děkujeme za vaše
příznivé hodnocení.

počet hlasů

Jak jste spokojeni s fungováním základní školy
a mateřské školy?
38 odpovědí
15
10
5

známka
￼

15

11

6

5

1

1

2

3

4

5

Nejčastěji se vyskytl požadavek na provoz mateřské
školy po část prázdnin. Přáli byste si prodloužit provozní dobu školky i družiny. Dvě poznámky se týkaly
stravování (nevařit z polotovarů a vařit podle norem).
Některým chybí více aktivit v mateřské škole (pobyt
venku) a elektronická komunikace s rodiči.

počet hlasů

Jak jste spokojeni s kvalitou komunikací a chodníků?
44 odpovědí ￼
15
10
5

známka
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Domnívám se, že tady se spokojenost odvíjí od toho,
ve které části obce bydlíte. Vadí vám, že Stará silnice
není průjezdná jako dřív. S tím mnoho nesvedeme proč to tak je, mnozí víte. Rádi bychom Starou silnici
opravili už proto, že zde E-ON připravuje přeložku
vzdušného vedení NN do zemního kabelu a ulice by
byla kompletně hotová.

Některé připomínky se týkaly rychlosti vozidel na hlavní silnici.
O špatném stavu chodníku v ulici Krpile víme a plánujeme jeho opravu. Horší je to s parkováním.
Soukromé pozemky zasahují až do chodníku a jedinou šancí zde je, aby obyvatelé ulice Krpile parkovali
na vlastním pozemku.
Další připomínky jsou k ulici Za Humnama. V pasportu komunikací se dočtete, že se jedná o účelovou
nezpevněnou komunikaci a takových komunikací
máme v obci více. Postupně z nich budou řádné
komunikace, je to však náročné na přípravu i finance.
V ulici Za Humnama jsme navíc narazili na zásadní
nesouhlas vlastníka sousedního pozemku. Na vybudování veřejného osvětlení v této ulici již bylo vydáno
územní rozhodnutí, které soud z jeho podnětu zrušil.
Parkování na chodníku - co k tomu říct? Auta brání
v pohybu chodcům a navíc chodník není na pojíždění
auty dimenzován.
Spojení Tvarožné a Sivic již řešíme. V místě polní
cesty podél potoka má vzniknout chodník - cyklostezka s vyloučením motorové dopravy (zůstane zachován
jen přístup na zemědělské pozemky). Tento projekt
připravuje Mikroregion Roketnice ve spolupráci se
Svazkem Šlapanicko.
Silnice na Loučky - oprava této komunikace je již
projekčně připravena.
Příjezd ke škole na Perku - máte pravdu, ulice je
úzká a nepřehledná. Je to další téma k diskuzi, zda
řešit dopravním opatřením, nebo příjezd ke škole
omezit. Je možnost zaparkovat u kulturního domu
a ke škole dojít pěšky. (Mnozí tak již v současné době
činíte.) Pokusíme se vyřešit bezbariérový přístup
od kulturního domu ke škole.
Chodník z Nové ulice ke hřbitovu včetně přechodu
pro chodce skutečně chybí - tady je nebytná spolupráce s městysem Pozořice.
K připomínce na zřízení zpomalovacích retardérů mají svá pro i proti. Dopravu jistě zpomalí, nevýhodou

1

2

3

4

5

Ukliďme Sivice

Všechno je jednou poprvé. Připojili jsme se k aktivitě Ukliďme Česko a vyrazili do boje s nepořádkem.
Zapojily se celé rodiny a z toho mám největší radost odhadem nás (včetně děti) bylo asi 40. Posbírali jsme
odpadky, vypleli plevel na hřišti, natřeli herní prvky
a uklidili Dílovou cestu. Odměnou byly špekáčky,
buchty a dobrý pocit z vykonané práce.
Zavládl názor, že by se akce mohla na jaře opakovat.
Proč ne?
Marie Kousalová
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Připravme se na sucho a lépe
hospodařme s dešťovou vodou
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Mokřad zadrží v krajině víc vody
než umělé nádrže

Prožili jsme opět suché a navíc extrémně horké Víme všichni, co je mokřad, a umíme si ho
léto. Nedostatkem vody je postižena v podstatě již představit? Nevidíme jen místo, kde je mokro
celá republika. Letošní srpen byl třetím nejteplej- a které nevysychá?
ším od roku 1961, zásoby podzemních vod ubýva- Mokřadem rozumíme přechod mezi suchozemským
jí, podobně je na tom i povrchová voda v řekách či a vodním ekosystémem, který má své specifické vlastpřehradách. Odborníci i úřady upozorňují na nut- nosti. Voda zde odpočívá, téměř neproudí a nachází
nost šetřit s draze vyčištěnou pitnou vodou a vola- se zde po celý rok nebo alespoň jeho větší část.
jí po řešeních, která k závlaze zahrad anebo spla- Může to být například močál, jezírko, rašeliniště, podchování toalet využívají srážkovou vodu. Právě máčená louka, ale i léta vypuštěný rybník nebo lom,
na takové systémy přispívá jak domácnostem, tak ve kterém zbylo trochu vody. A důležité je, aby se zde
i městům a obcím Ministerstvo životního prostředí nacházely typické rostliny a živočichové. Pokud ano,
v rámci dotačního programu Dešťovka.
jde o mokřad, a ne jen o louži z posledního velkého
deště. Typickými příklady mokřadních živočichů jsou
rozmanité druhy vážek, čápi, volavky, obojživelníci,
čejky a mnoho dalších. Z rostlin se zde nacházejí
třeba orchideje a masožravé rostliny. Své místo zde
mají i jiné, ne tak vzácné, přesto pro ekosystém důležité rostlinné a živočišné druhy.
K čemu nám mokřady jsou?
Mokřady pozitivně ovlivňují vodní režim v krajině.
Jsou přirozenou zásobárnou vody a jsou specifickým
prostředím pro různé druhy rostlin a živočichů. Patří
mezi největší biotopy s nejvyšší biologickou aktivitou,
v tom se řadí hned za deštné pralesy a korálové útesy.
Mokřady také zadržují a postupně uvolňují mnohem
Příspěvek na nejjednodušší systém, kdy nádrž zachyvíce vody než například uměle vytvořené nádrže.
tává srážkovou vodu jen k zalévání zahrady, byl
Například 10 m² mokřadů zadrží až 9 000 litrů vody.
doposud určen pouze pro domácnosti z oblastí postižených kritickým nedostatkem pitné vody. Nově, od 1. Kvůli zemědělství a další činnosti člověka se plochy
října 2018, o něj mohou zažádat domácnosti z celé mokřadů stále zmenšují nebo zanikají. Na vině je také
plošné odvodňování, stavby vodních nádrží, narovnáČR, tedy i občané Sivic.
vaní a zahlubování říčních koryt, urbanizace krajiny.
Podání žádostí lze provést jednoduše, a to elektronicky přes formulář na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz, kde jsou také k dispozici
vzory všech základních dokumentů, a poté žádost
písemně do 30 dnů doložit spolu s jednoduchým
odborným posudkem na pracoviště Státního fondu
životního prostředí ČR. Dotační program Dešťovka
podporuje tři základní systémy – nádrž na srážkovou
vodu na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu
k zalévání i splachování v domácnosti a systém
na recyklaci odpadní vody z domácnosti. Dotaci bude
možné uplatnit nejen na pořízení zcela nových nádr- Velké mokřady, které se u nás nacházejí, jsou dnes
ží, ale také na úpravu například nepoužívané jímky, naštěstí chráněny státem. Mezi ty největší a nejznádo které lze následně srážkovou vodu zachytávat.
mější patří např. krkonošská rašeliniště, lednické
Obec Sivice považuje za velmi důležité komplexní rybníky nebo nedaleká podzemní řeka Punkva.
a systémové řešení vodních poměrů v obci i okolní V Česku je však i nespočet mokřadů rozlohou sice
krajině, proto jsou postupně realizována protipovodňo- menších, ale pro životní prostředí a ekologickou rovvá opatření a pro zadržení vody v krajině se připravuje nováhu stejně důležitých.
vybudování mokřadu v Dílech.
Ing. Oldřich Ondráček
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SIVICKÁ ŠKOLA

Začátek školního roku

Po dvou měsících letních radovánek a parných
dnů přišlo září, čas vrátit se do školních lavic.
V pondělí 2. září, s aktovkou na zádech a úsměvem
na tváři, vyrazilo poprvé do školy 12 prvňáčků. Po přivítání paní učitelkou Evou Skočovskou a paní starostkou Marií Kousalovou předvedli noví žáčci sobě
i svým rodičům, že do školy právem patří.
V letošním školním roce navštěvuje sivickou školu
rekordních 78 žáků, takže i letos má každý ročník
svého učitele. Ve vyšších třídách žádné personální
změny nenastaly. Druháci se opět mohou těšit na paní
učitelku Romanu Sukovatou. Se třetí třídou pokračuje
paní učitelka Milada Vrtělová. Čtvrťákům svá moudra předává pan ředitel Pavel Vrtěl a pátou třídu učí
paní učitelka Stanislava Matušinová. Pedagogický
sbor doplňují asistentky Petra Hoffová a Zdislava
Hoffmannová, vychovatelka Kateřina Čalkovská
a školnice Alena Pölzerová.

Společně se Slovenskem, Polskem a Itálií se žáci
z vyšších ročníků zapojí do projektu Erasmus+, tentokrát na téma Slavní malíři kolem nás.

Den zvířat ve škole

Přijel se za námi podívat např. kůň, husa, holoubci,
slepice, kohout a několik pejsků.

První etapa přístavby školy se pomalu chýlí ke konci,
děkujeme dětem i rodičům za trpělivost a zvýšenou
opatrnost.

Všem žákům přejeme školní rok plný radosti z poznáI letos se v polovině září rozběhlo několik zájmových vání, spoustu zajímavých zážitků v přátelském kolekkroužků – keramika, angličtina, hra na flétnu, aerobic, tivu kamarádů i učitelů.
badminton, včelaříci a pěvecký kroužek.
		
Eva Skočovská

Letošní horké prázdniny uběhly jako voda, našim
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří se zapojili
školákům skončilo období volna a opět usedli
a těšíme se zase na další příjemné setkání.
do školních lavic. Měsíc září se vyvedl. Byl ve znaRomana Sukovatá
mení sluníčka a krásného počasí.
Ve čtvrtek 27. září jsme splnili přání našich žáků a škola
se proměnila v ZOO. Slavili jsme Den zvířat a děti si
mohly přinést do školy svého domácího mazlíčka. Paní
učitelky tedy neučily pouze děti, ale např. morče, želvičku, králíka, křečka a papouška, který neustále vykřikoval.
Po krátkém představení každého mazlíčka jsme přišli
ke Kulturnímu domu v Sivicích, kde na nás čekali obětaví rodiče a prarodiče, kteří přivedli a ukázali dětem
větší a hospodářská zvířata, která si mohly i pohladit.
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Sivické
hody 2018
S blížícím se koncem letních prázdnin nastává
v Sivicích období, na které se většina mladých
těší celý rok. Tradiční Sivické hody se letos konaly 19. srpna na svátek svatého Rocha, patrona
obce Sivice.

svaté stárci a stárky zatancovali krátké sólo a následně stárci doprovodili své stárky domů. Než se stárky
připravily na samotný průvod, stárci s ozdobenými
rozmarýny prošli celou vesnici, aby pozvali občany
na hodový průvod i večerní zábavu.

Úderem půl druhé hodiny odpolední vyrazil průvod
stárků i se Sivickou kapelou pro první stárku. Netrvalo
dlouho a k průvodu se připojily i další stárky, krojované
děti a spousta sivických občanů. I přes velké horko
Velký den nastal v sobotu, kdy se v dopoledních nás všichni doprovodili až ke kulturnímu domu, kde
hodinách stavěla za pomoci všech sivických mužů mohli shlédnout nástup stárků, zpěv i krátké taneční
tradiční mája. Následoval velký shon ohledně dochys- sólo.
tání a nazdobení celé obce, aby bylo vše připraveno Hodová neděle vyvrcholila večerní zábavou, na kterou
na večerní divadelní představení „Sláva císaři aneb dorazilo více než 500 lidí. Zábavu odstartoval nástup
České nebe“ v podání spolku Cimrman revival Sivice. stárků a pokračovala sólem s rodiči, vynášením
Hodovou neděli jsme zahájili mší svatou. Již od brz- a tombolou. A protože nám počasí dopřálo krásnou
kých ranních hodin nám počasí více než přálo, a proto teplou noc, mohli jsme tancovat a zpívat až do ranních
se mše mohla uskutečnit přímo pod májí. Po mši hodin.
Mohlo by se zdát, že příprava na jediný slavnostní den
nemůže trvat dlouho, ovšem opak je pravdou. Stárci
a stárky se scházeli dvakrát týdně již od začátku července, aby zdokonalili zpěv i tanec.

Tomáš Kulhánek a Eva Koukalová

Stárci a stárky
Tomáš Kulhánek - Eva Koukalová
Tomáš Brtník - Martina Daňková
Václav Svoboda - Zdena Staňová
Šimon Fuks - Petra Staňová
Ivo Koudelka - Kristýna Chudiaková
Marek Koudelka - Marie Pölzerová
Petr Skládaný - Alice Pölzerová
Josef Ondráček - Michaela Daňková
Lukáš Beran - Monika Devetterová
Vít Škrob - Noemi Dvořáčková
Martin Škrob - Klára Koudelková

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Kácení máje 2018
Poslední srpnový den se nesl v duchu zakončení
letošního hodového období, a to Kácením máje.
I tentokrát nám počasí velice přálo. Byl krásný
letní den.
Po celodenních přípravách jsme v podvečer s úderem bubnu Sivické kapely vyšli na slavnostní průvod.
Po cestě jsme se zastavili u paní starostky a nemohli
jsme vynechat ani hospodu U Groše. Po večeři a hromadném focení stárků následovala večerní zábava,
která trvala díky výborné Sivické kapele a skvělým
lidem až do ranních hodin.
Jménem stárků bychom rádi poděkovali všem, co se
jakkoliv podíleli na přípravě či chodu hodů a kácení.
Obzvláště děkujeme paní starostce a obci Sivice,
Lesnímu družstvu Sivice, Sivické kapele, BUŤA create, Kočena promo s.r.o., divadelnímu spolku Cimrman
revival Sivice, sponzorům a všem sivickým mužům.
Už teď se my všichni stárci moc těšíme na příští
rok a doufáme, že se mezi nás přidají i noví hodoví
nadšenci.
Tomáš Kulhánek a Eva Koukalová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Sivické kulturní léto
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tvorbu výborně interpretuje a Jiří Pavlica je zkrátka
a dobře osobnost. Při tónech skladby „Modlitba
Letos jsme pozvali Hradišťan s Jiřím Pavlicou za vodu“ posluchači snad ani nedýchali.
a byla to dobrá volba. Koncert předčil naše očekáTaké jsme moc rádi, že nám velatičtí Rančeři zachování. Své udělalo i příznivé počasí. Od té doby již
vávají přízeň. Country je stále in.
uběhlo pár týdnů, přesto mi v mysli utkvěla úžasAkce se mohla uskutečnit díky podpoře Jihoná atmosféra onoho letního podvečera.
moravského kraje. Velký dík patří Martinu Škrobovi,
Před koncertem již tradičně vystoupily slovenské
Petru Blahákovi, Martinu Chládkovi a sivické mládeži
dívky Brigita a Frederika. Svůj výkon umocnily národza zajištění občerstvení během koncertu a panu
ním krojem. Krom zpěvu doprovázeného houslemi
Jarolímovi za ozvučení.
a kytarou se také bylo na co dívat!
Děkujeme vám, že jste koncert podpořili svou účastí
A pak za velkého potlesku vstoupil na pódium
a těšíme se na příští ročník SI❤KU❤LÉ.
Hradišťan. Toto uskupení s vysokou uměleckou úrovMarie Kousalová
ní je na naší hudební scéně opravdu ojedinělé. Svoji
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KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

SKAUTI
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SKAUTI
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Skautský tábor 2018

klid a po něm už následovala etapová hra, tentokrát
na téma Rychlé šípy od Jaroslava Foglara. Po etapoJako vyvrcholení skautského roku opět pozořičtí vé hře byl sport, ve kterém jsme nejčastěji hráli baseskauti a skautky jeli na tábor do Rakoveckého ball nebo fotbal. Následovala večerní hygiena, večeře
údolí u Bukovinky. Tradičně jsme jeli na kolech.
a večerní program, někdy i noční hra.
Každý den se začínalo těmi méně populárními věcmi V neděli jsme se vydali na kolech do Ochoze u Brna
jako je třeba budíček, rozcvička nebo úklid. Po snída- na mši svatou a potom se vykoupat do pískového
ni následoval nástup a dopolední program, ve kterém lomu v Rudicích. Tábor vyvrcholil předposlední den
jsme si něco málo zopakovali a naučili jsme se nové pokladovkou.
věci. Po dokončení dopoledního programu byl oběd,
Tábor jsme si moc užili a myslím, že na něj budeme
který nám skvěle připravili vedoucí. Někdy s oběvšichni ještě dlouho vzpomínat.
dem pomáhaly i skautky. Po obědě byl odpolední
tábornice Anička Cenková

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.
O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém
údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více
dozvíte níže.
Na toto tábořiště jezdíme již od roku 1992. Za první
republiky sem údajně jezdili sokoli, v letech 1968-70
skauti z Brna. Louka v mírném svahu na pravém břehu
potoka Rakovce leží v Přírodním parku Rakovecké
údolí. Sestává z několika pozemků. Většina byla až
do letoška ve vlastnictví soukromé osoby. V průběhu let jsme několikrát zvažovali koupi této louky.
Pátrali jsme po možných finančních zdrojích, ze
kterých bychom mohli louku koupit. Ale až v letošním
roce se nám podařilo z několika zdrojů shromáždit
peníze na koupi louky. Nejvýznamněji nám přispěl
Jihomoravský kraj (v rámci programu Individuální
dotace JMK 2018), Fond nemovitostí Junáka a obce

Ochoz u Brna, Pozořice, Mokrá-Horákov, Tvarožná,
Sivice, Kovalovice a Viničné Šumice. Tábořiště v nádherné přírodě je na fotkách a je vidět třeba i na leteckých mapách CZ. Jihomoravský kraj nám letos poskytl
také část prostředků na obnovu našich stanů (projekt
„Obnova materiálně technické základny skautského
střediska Pozořice“ v rámci dotačního programu
Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních
zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018.
Před léty jsme ve spolupráci s Lesy ČR v místě
přirozeného vývěru vody ve vzdálenosti asi 400 m
od tábora vybudovali studánku s rezervoárem, která
i v extrémně suchých létech, jako bylo letošní, má
vodu a zásobuje jí samospádem tábor.
Koupí louky jsme se snažili zabezpečit vhodné místo
k táboření pro současné i budoucí generace dětí
a mládeže.
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným
ruchem účastníků schůzek. Dětem i jejich vedoucím
přeji úspěšný nový skautský rok.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

Celostátní kolo
Závodu vlčat a světlušek

Šestka vlčat z prvního chlapeckého oddílu Pozořice
složená z vlčat zelené a modré šestky se dostala až
do celostátního kola Závodu vlčat a světlušek, v němž
se utkali vítězové ze všech krajů České republiky.
Závodilo se ve všech možných dovednostech – fyzická zdatnost, logické myšlení nebo znalost první
pomoci. Bylo to těžké, ale odměna se dostavila ihned
po závodu. Čekala na nás bohatá hostina, a to nebyl
konec. V neděli po snídani přišlo velkolepé vyhlášení.
Neskončili jsme sice na předních místech, ale takové krásné ceny, jaké jsme dostali, byly za celoroční
snažení dostatečnou odměnou. Navíc jsme se mohli
potkat i s oddíly, se kterými bychom se jinak nepotkali,
a mohli se tak seznámit.
Pavel Krchňavý - Pája

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Radost z lásky (6. část)

Vítání občánků

Konalo se ve čtvrtek 20. září 2018. Paní Mudrochová
přivítala rodiče tří holčiček a sedmi kuků a předala
slovo paní starostce.
Následovalo vystoupení našich školáků, které se všem
velice líbilo. Děkujeme paní Sperátové za výborné
koláče, paní učitelce Sukovaté za nacvičení vystoupení, paní Škrobové za hudební doprovod a paní
učitelce Skočovské za fotografie. Ze všeho nejvíc
děkujeme rodičům, že se rozhodli přivést na svět děti
v úplné rodině, jak to má být. A přejeme hodně štěstí!
Jiří Barták

Pokračujeme i nadále v prezentaci důležitého dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia o manželské
lásce. Pátá kapitola nese název Láska, která se stává
plodnou. Papež v ní prezentuje základní logiku pravé
manželské lásky, která dává nový život dítěti a přijímá
ho v rodině jako Boží dar. Děti jsou tak milovány dříve
než přijdou, dříve, než si něco zaslouží. Není-li dítě ze
strany svých rodičů s láskou očekáváno a přijato, když
je dokonce považováno za nechtěné, nazývá papež
takový přístup opravdovou hanbou! K čemu pak jsou
slavnostní prohlášení o lidských právech a právech
dětí, když trestáme děti za omyly dospělých? Za každou cenu je třeba předejít tomu, aby si dítě myslelo, že
je omylem! Početné rodiny jsou vždy velkou radostí!
Přitom se rodičům neubírá právo zodpovědně rozhodovat o své rodině!

DUCHOVNÍ OKÉNKO
rat jejich potřebu přítomnosti matky, zejména v prvních měsících života. Papež se nebojí říci, že omezování přítomnosti matky s jejími ženskými vlastnostmi
je pro naši Zemi velikým ohrožením. Všechny matky
jsou tou nejsilnější protilátkou proti šíření sobeckého
individualismu. Společnost bez matek by byla nelidskou, protože matky dokážou i v nejtěžších chvílích
být svědky něhy, obětavosti, morální síly. Matka, která
chrání dítě svou něhou a soucítěním, mu pomáhá růst
v důvěře a zakoušet, že svět je dobré místo, které ho
přijímá. To umožňuje růst vědomí vlastní hodnoty.
Postava otce zase dává dítěti orientaci, možnost
vycházet do širšího světa, vybízí k úsilí a k boji. Dává
jistotu a otevřenost.

Papež hovoří také o adopci. Povzbuzuje všechny
páry, které nemohou mít děti, aby rozšířily a otevřely
svou manželskou lásku k přijetí těch, kterým chybí
vhodné rodinné prostředí. Nikdy nebudou litovat toho,
Těhotenství je krásný čas, ve kterém matka spoluže byli tak velkorysí!
pracuje s Bohem na zázraku nového života. Každá
těhotná žena má účast na tajemství stvoření! Rodiče V 5. kapitole je také řeč o otevřenosti rodiny vůči
v tomto čase také mohou snít o svém budoucím ostatnímu světu. Manželská láska je povolána hojit
dítěti! Matka, která ho nosí v lůně, potřebuje prosit rány opuštěných, budovat kulturu setkání, bojovat
Boha o světlo, aby znala své dítě do hloubky a aby za spravedlnost. Bůh svěřil rodině plán učinit svět
ho očekávala takové, jaké ve skutečnosti je. Důležité „domáckým“: Vybarvit šeď veřejného prostoru barje, aby dítě cítilo, že je očekáváno. Ono není jen vami bratrství, sociální vnímavosti, obrany slabých,
doplněk nebo vyřešení osobních potřeb. Je jedi- zářivé víry, činorodé naděje.
nečným darem! Není milováno proto, že je krásné V závěru kapitoly papež poukazuje na vztahy v širší
nebo takové či onaké. Ale proto, že je! Papež vyzývá rodině, především na mezigenerační vazby a pouta.
těhotné maminky, aby si ani za nic nenechaly vzít Láskyplné propojení generací je zárukou budoucnosti!
vnitřní radost z mateřství! Ať nic tuto radost nezadusí, Společnost dětí, které nectí své rodiče, je odsouzena
aby ji pak mohly předat svým narozeným dětem. Děti k tomu, že ji bude tvořit bezcitná a chamtivá mládež.
potřebují nejen lásku každého z rodičů, ale především Vždyť staří rodiče jsou nositeli rodinné paměti! „Jak
jejich vzájemnou lásku, která je dětmi zakoušena jako bych si tedy přál církev, která čelí odpadové kultuře
pramen jejich existence.
překypující radostí nového objetí mezi mladými a staMnoho dětí dnes vyrůstá v pocitu sirotka a je to rými,“ píše papež.
(pokračování příště)
závažnější než si myslíme! Bez problému neupíráme
ženám-matkám právo studovat, pracovat, rozvíjet
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář
svou profesi a cíle. Ale současně nesmíme dětem upí-
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Moje třetí cyklopouť do Mariazell

Když jsem v dubnu četl v pozořickém kostele plakát „Cyklopouť do Mariazell“, během týdne jsem se
přihlásil a začal trénovat. Sice jen v neděli, ale stačilo to. Cyklopouť není závod. Když je třeba na sto
kilometrů celý den a nevezete žádný batoh nebo
spacák, jedete „na prázdno“, tak se nemusí nikdo
honit, aby to do večera dojel. Ze sedmi etap byly
dvě stokilometrové, ostatní byly kratší.
Cyklopouť začíná v Českých Budějovicích 10. 8. 2018.
Při registraci dostáváme mapy, tričko a další drobnosti.
Ráno 11. 8. 2018 jdeme na mši svatou do českobudějovické katedrály, kde nám místní vikář dává požehnání
na cestu. Potom následuje startovací čestné kolečko
po českobudějovickém náměstí. Ven z města směr
Vyšší Brod nás vede místní cyklista, jede na handbike. Jedeme směr Zlatá Koruna, Český Krumlov,
Rožmberk, Vyšší Brod. Od Zlaté Koruny je cesta kolem
Vltavy. Potkáváme hodně vodáků, někdy je jich víc než
aut na silnici. Ve Vyšším Brodě se spí v místní tělocvičně. Večer je táborák s opékáním špekáčků.
Další etapa už nás zavede do rakouského Lince, kde
je cíl druhé etapy. Třetí etapa má 110 km, z toho asi
půlka vede okolo Dunaje, tzn. že je téměř po rovině,
takže půl etapy ujedeme jako nic. Míjíme Mauthausen.
Kopcům se ale nevyhneme, cíl je v Gamingu. Další
etapa do Mariazell vede přes Zeleraien (1126 m. n.
m.), ten den od rána prší, ale to vůbec nevadí. Kdyby
bylo takové horko jako předcházející dny, tak bychom
cestou do těch kopců asi padli. 20 km do kopce, 15 km
z kopce do Mariazell, tam je cíl.

Odpoledne je domluvená prohlídka Vídně s knězem,
který zde působí pro Čechy žijící ve Vídni. Prohlídka
začala mší svatou. Procházíme Vídní, jdeme se podívat do Vídeňské katedrály a dalších kostelů ve středu Vídně. Procházíme nádvořím císařského paláce
Františka Josefa.
Poslední část cyklopouti Vídeň - Břeclav jedeme
po bývalé železniční trati, která je upravena na cyklostezku. Po této cestě jsem už jel při minulé pouti
do Mariazell, ale opačným směrem. Zastavujeme
se na chvíli u památníku bitvy na Moravském poli.
Prakticky jedeme okolo rakousko - slovenské hranice
směr Břeclav. Cyklopouť končí mší svatou v malém
kostelíku u vlakového nádraží, slouží kněz s přezdívkou
Fox. Po závěrečném požehnání se loučíme s přáním
sejít se za rok na další cyklopouti.

Bohužel se nám nevyhnuly nehody. Jeden cyklista
hned v první etapě jel z prudkého sjezdu ke Zlaté
koruně a vyletěl z cyklostezky. Otřes mozku a rozbité
kolo. Ve volném dnu v Mariazell někteří cyklisté sjížděli
prudký kopec. Přitom měl jeden z nich nehodu - otřes
16. 8. je další dlouhá etapa (110 km) Mariazell – MELK. mozku, dva vyražené zuby, rozbitou helmu. Letěl pro
Asi čtvrtina vede do kopce, potom už už se jede mírně něho vrtulník. Pro oba cyklopouť skončila. Já jsem měl
z kopce krásnou přírodou až do Melku. Zde v klášteře naštěstí jen jeden defekt. Dle tachometru jsem ujel
máme nocleh.
601 km a těším se na příští cyklopouť.
Ve středu 15. 8. v Mariazell máme volno - je svátek
Nanebevzetí Panny Marie, proto všichni jdou na mši
svatou na tomto významném poutním místě. Potom je
volný program.

Další den z Melku do Vídně vede etapa většinou
po cyklostezce okolo Dunaje, kde chybí aspoň 2 metry
vody. Jede se po proudu, takže to pěkně ubývá. Při
jedné odpočinkové zastávce říkám: „Mně se chce úplně
spát, skoro usínám“ a druhý říká: „Já taky usínám“,
jak je cesta jednotvárná. V Tullnu jsme udělali krátkou
přestávku a už jedeme dál, zbývá 25 km. Bez navigace
bychom asi nedokázali najít školu ve Vídni, kde spíme.
Naštěstí v naší skupince navigaci máme, takže jedeme
na jistotu. Ve Vídni je další volný den. Dopoledne se
jdeme podívat ještě se třemi cyklopoutníky z Viničných
Šumic do Pratru – tam je tolik atrakcí, až je neuvěřitelné, co se dá vymyslet, aby se lidi bavili.

Miroslav Řičánek

Tradiční pěší pouť z Pozořic
do Sloupa
Farnost Pozořice zve
všechny - věřící i nevěřící
na tradiční pouť z Pozořic
do Sloupa.

Sraz v sobotu 13. října 2018
v 6:30 hod. v pozořickém kostele.

Sokolský slet

se prohlídky budov Národního divadla, Tyršova domu,
různých workshopů, koncertů, přednášek i podiových
Sivičtí spoluobčané, ráda bych se s vámi podělila vystoupení na Staroměstském a Malostranském
o zážitky z účasti na XVI. Všesokolském sletu, který náměstí. Velmi působivý byl také noční výstup s lamse konal 1. - 6. 7. 2018 v Praze. Měla jsem možnost piony na Petřínskou rozhlednu.
být jednou ze 2 000 cvičenek, které prošly Bránou
Mezi tím vším nás také čekala tvrdá práce. Secvičit
borců, aby předvedly skladbu pro ženy Cesta.
devítičlenné skupinky ze všech koutů naší vlasti
Příprava začala již rok před sletem výběrem skladby. do dvoutisícové masy tak, aby každá z nás věděla, kde
Mohu říct, že to byl výběr dobrý. Pod heslem „Těžko má svoji značku, kam se přesunout, zasunout tak, abyna cvičišti, lehce na bojišti" se nás 10 sokolek scházelo chom docílily různých obrazců. Celý týden nás dopro2x v týdnu a někdy i o víkendech a krok za krokem vázelo intenzivní slunce, a tak někdy i dlouhé čekání
jsme nacvičovaly kroky, přesuny a pilovaly a pilovaly. na seřadišti bylo úmorné. Přesto se vždy našel někdo,
Pak konečně 30. června nastal den D. Sešly jsme se kdo začal některou z národních písní a postupně se přis batohy a kufry a hurá směr Praha. Už ve vlaku nebyla daly všechny cvičenky. Tato sounáležitost doprovázela
nouze o legraci při seznamování s ostatními cvičícími. celý slet. Ať při nástupech, nebo odchodu z cvičící ploPo příjezdu do matičky Prahy nás čekalo najít základní chy se procházelo špalírem cvičenců z jiných skladeb
školu, kde jsme byly ubytovány, rozbalit karimatky, spa- a nešetřilo se povzbuzováním a chválou. Těžko vybrat
cáky a těšit se na další dny.
nejhezčí skladbu. Bylo vidět, že se každý zúčastnil
Nedělní ráno nás přivítalo příslibem slunečního dne, s radostí a do nácviku dal celé srdce. Pokud si však
a tak nám nevadilo čekání na Václaváku, kde bylo mohu dovolit prezentovat svoje pocity, tak musím říct,
seřadiště několikakilometrového průvodu sokolů z 48 že mě velmi dojala skladba pro seniory Princezna
žup naší republiky. Nechyběli také zástupci Rakouska, republika. Vidět nastupovat gardu 80-letých a starších
Kanady, Austrálie, Brazílie, Paříže, Mnichova, Ruska borců a borkyň v naprosto vyrovnaných řadách byl
a dalších 24 zemí. Průvod doprovázelo několik kapel jedním z těch zážitků, které mně vehnaly slzy do očí.
rozestavěných po trase - v ulici 28. října, na Národní Já sama jsem velice ráda a hrdá, že jsem prošla
třídě, pod Národním divadlem, na náměstí Jana Bránou borců a přispěla tak k oslavám 100. výročí
Palacha až po Staroměstské náměstí. Už pochodovat založení republiky.
Zdena Mudrochová
kolem Národního divadla špalírem pražanů, kteří nás
vítali s vlaječkami, byl nezapomenutelný zážitek.
Málokteré oko však zůstalo suché, když se rozezvučel
Chrám sv. Víta prvními tóny národní hymny a všichni
účastníci mše svaté zpívali. Slavnostní bohoslužbu
celebroval Dominik Kardinál Duka OP a koncelebroval
br. patriarcha Butta.
V následujících dnech jsme byli takovým emotivním zážitkům vystaveny ještě mnohokrát. Měly jsme
možnost navštívit divadelní představení Naši furianti
v Národním divadle, vystoupení v 02 aréně, účastnit
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Kalendář kulturních a sportovních akcí

Evidence obyvatel

28. října		100 let Československé republiky

Narozené děti:

			U památníku Setkání, pořádá Kulturní komise obce

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

15. listopadu		Setkání jubilantů
			Kulturní dům Sivice, pořádá kulturní komise obce

2. prosince		Školní vánoční jarmark
			Kulturní dům Sivice, pořádá škola

Statistika za 3. čtvrtletí 2018
Přistěhovaní:

7

92 let

Miroslava Svobodová

10

91 let

Eliška Šálková
Emilie Kousalová

4

Odstěhovaní:

4

90 let

František Poláček

1067

88 let

Tomáš Skládaný
Jenovefa Kolářová
Anežka Skřápková

87 let

Miloš Florian
Zdeňka Pernikářová
Květoslava Filipová

Karolína Horáčková

86 let

Stanislava Malíková

Vojtěch Koukal

83 let

Zdeňka Audyová

82 let

Božetěch Brtník

81 let

Josef Filip

80 let

Zita Skládaná
František Polach

75 let

Marie Huptychová
Jana Šenkyříková

70 let

František Burian
Vlasta Hrubá

65 let

Josef Daněk
Dagmar Valoušková

60 let

Jiří Hegr
Miloš Staněk
Vít Juran

Počet obyvatel:

Vítáme do života
ve 3. čtvrtletí roku 2018

Mateo Hlučka

			Sportovní areál Loučky, pořádají hasiči

Antonín Smutný

			Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice a Sivická kapela

Ve 4. čtvrtletí roku 2018 oslaví životní jubileum:

Úmrtí:

8. prosince		Memoriál Mirka Mazla
16. prosince		Vánoční koncert Sivické kapely

Společenská kronika

Marie Kadeřávková
Filoména Svobodová
Lucie Sedláčková

Pozvánka do tanečních
Srdečně zveme do již tradičních
tanečních večerů pro dospělé
pod vedením Blanky a Jirky
Roháčkových, které se budou konat
vždy v pátek 9., 16. a 23. listopadu
2018 od 19 hodin v kulturním domě.
Přihlášky příjímá
Jiří Barták do 26. října 2018,
tel. 721 550 390.
Přijďte se pobavit, setkat se
s přáteli i něčemu přiučit.

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Citát
Někdo si myslí, že jen velká síla zastaví temnotu. Já
jsem přišel na něco jiného. Drobné činy obyčejných
lidí mají šanci zastavit zlo. Činy laskavosti a lásky.
Gandalf

Vaše reklama v kalendáři
Mikroregion Roketnice opět připravuje vydání
kalendáře na rok 2019.
V kalendáři je možnost umístit reklamy. V případě
zájmu zasílejte na adresu sivice@sivice.cz, a to
do 20. října 2018.
Cena za uveřejnění reklamy je 1000 Kč.

Sivický zpravodaj 4/2018 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. prosince 2018.

