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Vážení spoluobčané

Informace z jednání zastupitelstva

Dlouhotrvající sucho naznačuje, že bychom měli
změnit přístup k přírodě. Že bychom se měli naučit
lépe hospodařit s vodou a naší zemědělské krajině
vrátit dřívější ráz. Pokusíme se o to?

17. 4. 2018

Zatím máme dostatek kvalitní pitné vody, kdykoliv otočíme kohoutkem. Svazek Šlapanicko
a Vodárenská akciová společnost usiluje o to,
aby tomu tak bylo i nadále. Přesto bychom zdroje
pitné vody neměli považovat za naprostou samozřejmost.
Investujeme do rozvoje školy, vodovodů, kanalizací
a dalších staveb. Neméně důležité je „investovat“
do mezilidských vztahů. Co by nám byla platná
krásná škola, kdyby do ní děti nechodily rády? Ani
vodovody a kanály bychom nepotřebovali, kdyby
v naší obci lidé nechtěli žít.
S radostí jsem přihlížela přípravě ženáčských
hodů. Dobře vím, kolik práce, úsilí a času stojí
zorganizování jakékoliv společenské akce. Tato si
zaslouží uznání o to více, že byly zapojeny celé
rodiny včetně dětí.
Po sobotních Sivických hrách bez hranic myslím,
že bychom slavili úspěch v soutěži „Obec přátelská rodině“, kdybychom se do ní ovšem přihlásili.
Sportovní klub Grušáci připravil pro celé rodiny
odpoledne plné her a soutěží. Děti (i dospělí) se
po celou dobu obešli bez mobilů a tabletů a mají
plno skvělých zážitků.
Sivické kulturní léto se už stalo tradicí. Mnozí se
těšíte na Hradišťan s Jiřím Pavlicou. K létu patří
také country - velatičtí Rančeři jsou osvědčená
kvalita a po roce je v Sivicích opět rádi přivítáme.
Velké plány mají i stárci, kteří se už pustili do přípravy tradičních hodů. Nechte se překvapit!
Sivické hody jsou předzvěstí konce prázdnin. Je
zajímavé, jak prázdniny vždycky rychle utečou, to
ve školních lavicích čas plyne pomaleji, nemám
pravdu? Věřím, že se děti do školy těší a rodiče
s nimi :-). Dobré vzdělání a výchova je to nejdůležitější, co dětem můžeme dát.
Marie Kousalová

Pořízení územní studie pro lokality D2, D3 a D4:
V souladu s novým územním plánem obce Sivice bude
pořízena územní studie pro zastavitelné plochy bydlení
D2, D3 a D4. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření příkazní smlouvy s osobou oprávněnou k výkonu územně
plánovací činnosti, která bude tuto činnost vykonávat
místo úřadu obce s rozšířenou působností - Městského
úřadu Šlapanice.
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy:
V souvislosti s projektem Sivice – zkapacitnění a přeložka svodného příkopu v lokalitě Rejdy je navrženo
přeložit část zařízení distribuční soustavy vysokého
napětí. Nové nadzemní vedení bude umístěno v trase
podél nového svodného příkopu a polní cesty.
Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ
v obci Sivice – výběr dodavatele: Do výběrového
řízení se přihlásili dva účastníci: Moravská stavební unie Brno – nabídková cena 10 440 026 Kč, vč.
DPH 12 632 431,46 Kč (z toho I. etapa vč. DPH
7 896 687,48 Kč) a Kaláb Brno - nabídková cena
11 590 868 Kč, vč. DPH 14 024 950 Kč (z toho I. etapa
vč. DPH 7 154 125 Kč). Nabídky vyhověly kontrole
úplnosti nabídky při otevírání obálek a byly dále hodnoceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena
nabídka Moravské stavební unie. Komise doporučila
zadavateli uzavřít smlouvu s tímto účastníkem, zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo.
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků: Obec
Sivice má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti při projednávání přestupků
s městem Šlapanice. Tato smlouva bude vypovězena
z důvodu nové právní úpravy přestupkového práva
ke dni 30.6.2018. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
výpověď stávající veřejnoprávní smlouvy a schválilo
uzavření nové smlouvy na projednávání přestupků
s Městem Šlapanice.
Výkupy pozemků: Jedná se o pozemky, na kterých
se nachází polní cesta podél potoka do Tvarožné.
Vlastníkům pozemků bylo nabídnuto odkoupení
za cenu dle znaleckého posudku, která činí v případě
ostatní plochy – ostatní komunikace 132,59 Kč/m2,
a v případě orné půdy 30,65 Kč/m2.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní a o zřízení
služebnosti: Předmětem budoucí koupě je pozemek
parc. č. 258/71 v k. ú. Sivice oddělený geometrickým
plánem o výměře 113 m2 do vlastnictví obce za kupní
cenu ve výši 50 Kč/m2. Důvodem je možnost v budoucí době umístit veřejné sítě a chodník na veřejném
pozemku. Ve prospěch budoucího prodávajícího bude
zřízena služebnost cesty k tíži oddělené části pozemku, a to bezúplatně.

-3Rozpočtové opatření č. 2/2018: V příjmech se zvyšuje položka Daň z přidané hodnoty o 1 000 tis. Kč,
zařazena dotace na nakládání s bioodpady ve výši 901
tis. Kč a upravena položka Financování o 815,3 tis. Kč.
Ve výdajích se zvyšuje § pozemní komunikace o 150 tis.
Kč, Základní škola o 1 200 tis. Kč, je zařazeno pořízení
kompostérů a štěpkovače ve výši 1 060 tis. Kč, záloha
na přeložku VN 200 tis, volba prezidenta republiky 1,3 tis.
Kč a § Využití volného času dětí a mládeže o 5 tis. Kč.
29.5.2018
Závěrečný účet obce Sivice za rok 2017: Návrh
závěrečného účtu obce Sivice byl zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a zveřejněn na úřední desce a internetových
stránkách. Celkové příjmy za rok 2017 činily celkem
27 485 367 Kč, výdaje 21 398 319 Kč, splátka úvěru
1 028 572 Kč. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017 činil 30 323 290,04 Kč, zůstatek FRB činil 520 141,13 Kč, zůstatek nesplaceného
úvěru činil 1 285 710 Kč.
Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu, účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku
a ztráty a příloha, vyúčtování finančních vztahů k jiným
rozpočtům a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, při kterém nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Závěrečný účet Finanční výbor doporučil
ke schválení. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet
za rok 2017 bez výhrad.
Účetní závěrka obce Sivice za rok 2017: V souladu
se zákonem o obcích byla zastupitelstvu předložena
ke schválení účetní závěrka obce Sivice za rok 2017.
Účetní závěrku projednal Finanční výbor a doporučil
ke schválení.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sivice za rok
2017: Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sivice skončilo ziskem za činnost hlavní ve výši
104 936,29 Kč a za činnost hospodářskou ve výši
16 820,45 Kč. Celkový výsledek hospodaření je zisk
ve výši 121 756,74 Kč a bude zaúčtován ve prospěch
Rezervního fondu. Bylo projednáno Finančním výborem a doporučeno ke schválení.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Sivice za rok 2017: V souladu se zákonem o obcích byla zastupitelstvu předložena
ke schválení účetní závěrka Základní školy a mateřské
školy Sivice za rok 2017.
Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Sivice
- výběr dodavatele: Zakázka byla rozdělena na dvě
části - štěpkovač a kompostéry. Štěpkovač nabídli tři
dodavatelé - Laski, s.r.o. za cenu 201 064 Kč, SUEZ
Využití zdrojů a. s. - za cenu 212 000 Kč a P+L, spol.
s r. o. – za cenu 198 900 Kč (ceny bez DPH). Nabídky
vyhověly kontrole úplnosti nabídky při otevírání obálek
a byly dále hodnoceny. Jako nejvýhodnější nabídka
byla vyhodnocena firmy P+L Biskupice. Zastupitelstvo
obce schválilo uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
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Do výběrového řízení na kompostéry se přihlásil pouze
jeden uchazeč - SUEZ Využití zdrojů a. s., který nabídl
cenu 630 000 Kč (bez DPH). Nabídka vyhověla kontrole úplnosti nabídky při otevírání obálek a byla dále
hodnocena. Hodnotící komise doporučila zadavateli
obci Sivice uzavření smlouvy s tímto účastníkem.
Dohoda o realizaci stavby a investičním příspěvku
- vodovody a kanalizace: Investorem vodovodního
a kanalizačního řadu v lokalitě Za Brankou a vodovodního řadu v lokalitě Staré hory bude Svazek Šlapanicko
(rozpočet 2 806 581 Kč bez DPH). Investorem přeložky dešťové kanalizace v lokalitě Staré hory bude
obec Sivice (rozpočet 1 021 661 Kč včetně DPH).
Na vybudování vodovodů a splaškové kanalizace
poskytne obec Sivice svazku Šlapanicko investiční
příspěvek ve výši skutečných nákladů stavby, max.
2 810 000 Kč. Přeložení dešťové kanalizace bude
v režii obce. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření
dohody o realizaci stavby a investičním příspěvku se
Svazkem Šlapanicko a uzavření smlouvy o dílo na přeložení dešťové kanalizace s vybraným dodavatelem.
Stanovy Svazku Šlapanicko: Stanovy platné v současné době dělí činnost na hlavní a vedlejší (hospodářskou). Pro dělení na hlavní a vedlejší činnost není
důvod, proto je v aktualizovaných stanovách veškerá
činnost Svazku Šlapanicko definována jako hlavní.
Nové stanovy byly zastupitelstvem schváleny.
Prodloužení nájmu sociálního bytu č. 1: Dle Smlouvy
o nájmu bytu je poskytnuto nájemní bydlení na dobu určitou s možností prodloužení. Zastupitelstvo schválilo prodloužení nájmu bytu č. 1 o jeden rok, tj. do 30. 6. 2019.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro ZŠ a MŠ: Dotace je určena
pro příspěvkovou organizaci obce Základní školu
a mateřskou školu Sivice. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci: „Nákup a vybavení
včelařského kroužku“ ve výši 19 000 Kč, přijetí dotace
zastupitelstvo schválilo.
Dotace z rozpočtu JMK z Programu rozvoje venkova:
Obec Sivice podala žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova na opravy a vybavení interiéru kulturního domu.
Dotace bude poskytnuta ve výši 210 000 Kč v poměru
50 % dotace, 50 % vlastní zdroje. Celkové náklady projektu budou ve výši cca 420 000 Kč. Bude provedena
renovace parket v sále, nová dlažba na chodbě před
obecním úřadem, výměna dveří, výměna žaluzií, oprava
a doplnění osvětlení sálu a jeviště, pořízení ozvučovací
techniky a inventáře kulturního domu.
Dotace z rozpočtu JMK na kulturu: Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje schválilo poskytnutí dotace
na akci Sivické kulturní léto ve výši 56 000 Kč. Přijetí
dotace bylo zastupitelstvem schváleno.
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Rozpočtové opatření
bylo projednáno Finančním výborem. Do příjmové
části rozpočtu je zařazeno přijetí dotací a do výdajové
části jejich čerpání v celkové výši 538,8 tis. Kč.
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Stavíme, přestavujeme,
opravujeme

Půdní vestavba a střecha školy

Vodovod a kanalizace Za Brankou
Zahajujeme stavbu Prodloužení kanalizačních řadů
a vodovodu v lokalitě Za Brankou. Jedná se o cca
200 m sítí vodohospodářské infrastruktury, na kterou se budou moci napojit rozestavěné nemovitosti.
Stavebníci již mají většinou vyřízeno stavební povolení a ušetří náklady na budování dočasných septiků.

Vodovod a kanalizace Za Brankou

Vodovod a přeložka dešťové kanalizace Staré hory
Další investicí do rozvoje inženýrských sítí je lokalita
Staré hory - prodloužení vodovodu a přeložka dešťové
kanalizace. Také zde jsou již rozestavěné domy, které
získají možnost připojení k veřejnému vodovodu. Stávající
dešťová kanalizace z ulice Staré hory je nyní uložena
v soukromém pozemku a překáží výstavbě rodinného
domu. Dešťová kanalizace bude nově uložena v trase
plánované komunikace ve veřejném pozemku.

OBECNÍ ÚŘAD

-5-

Do práce na školní budově se „plnou parou“ pustili
stavaři z firmy Moravská stavební unie, která zvítězila
ve výběrovém řízení na zhotovení zakázky „Půdní
vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ v obci
Sivice“. Opravu střechy již nebylo možné déle odkládat. Protože nad získáním dotace stále visí otazník,
rozhodli jsme se stavbu rozdělit do dvou etap. Kromě
nové střechy a výtahu získá škola dvě nové učebny
se zázemím v nevyužitém půdním prostoru. Další
učebna - zimní zahrada vznikne zastřešením terasy.
Druhé a třetí nadzemní podlaží bude po dokončení
další etapy obsluhováno také výtahem.

Vodovod a přeložka dešťové kanalizace Staré hory

Výústní objekt ve Šteglích
Došlo také na opravu vyústění dešťové kanalizace
ve Šteglích. Několik skruží se zcela rozpadlo a voda
vymílala břeh potoka. Nyní je uloženo nové potrubí,
k dokončení akce zbývá upravit - vydláždit výústní objekt.
Opravy kulturního domu

Vyústní objekt ve Šteglích

Obec Sivice Vás zve na

SIVICKÉ
KULTURNÍ LÉTO

Dětský koutek v kulturním domě
Za přispění dotace z Jihomoravského kraje jsme
vedle knihovny zřídili herničku, kde se mohou setkávat
maminky s dětmi. Hračky věnovali převážně rodiče,
děkujeme za ně. Dětem přejeme hodně radosti při
společných hrách.

Opravy kulturního domu

27. července 2018
na návsi v Sivicích

1700 Brigita a Frederica
1800 Hradišťan & Jiří Pavlica
2000 Večerní zábava se skupinou Rančeři
Občerstvení - gyros, ochutnávka netradičních druhů piv.
Program pro děti - skákací hrad.
Dětský koutek v kulturním domě

Vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, děti do 15 let zdarma.
Předprodej vstupenek: OÚ Sivice, samoobsluha Sivice, Hruška Pozořice.

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj.

Díky dotaci z Jihomoravského kraje zlepšujeme prostředí kulturního domu. Již byly renovovány parkety
v sále. V chodbě druhého nadzemního podlaží (před
vstupem na obecní úřad) bude nová dlažba. Dveře
v přízemí jsou opatřeny nátěrem, dveře v patře jsou
nové. Plánujeme ještě výměnu vertikálních žaluzií
v přísálí a v klubovně a doplnění inventáře.
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Výsledek ankety k přestavbě
samoobsluhy

poplatníků. Dopisovatel má také pocit, že v Sivickém
zpravodaji není prostor pro kritické hlasy. Pište nám,
rádi vaše příspěvky zveřejníme, kritika je motorem
Před časem jsme se vás zeptali, jak byste si před- pokroku.
stavovali využití a vzhled samoobsluhy. Vybírali Samoobsluha je první budova, kterou uvidíte, když
jste ze dvou variant. První je konzervativnější, přijíždíte do centra obce. To je motivace, abychom si
se sedlovými střechami ve tvaru L do Dědiny dali záležet také na vnějším vzhledu. Reprezentativní
a do Šebrova, druhá modernější, orientovaná podoba by nejvíce korespondovala s obchodem
štítem a terasou do Dědiny a sedlovou střechou a službami v přízemí a obecním úřadem v patře, jehož
do Šebrova.
součástí by byla zasedací místnost pro veřejná jedObjekt samoobsluhy byl vybudován v 80. letech, nání a obřadní sál v jednom. Kulturní a společenské
v době neexistence supermarketů, a představoval aktivity včetně zázemí pro spolky by v tomto případě
jedinou možnost nákupů. Disponuje velkou prodejní byly soustředěny v kulturním domě. Uvědomujeme si
plochou, ještě většími sklady a prázdnou hmotou však zájem o bydlení jak pro seniory, tak pro mladé
střechy. Zabýváme se proto úvahami, jak tuto budovu rodiny, a pokud nenajdeme jiný prostor, budeme
lépe využít. Možností je několik. Jednoznačně se se touto myšlenkou zabývat.
shodneme, že v přízemí má být prodejna potravin Jedná se o významný projekt budoucnosti, který bude
a služby. V dotaznících jste projevili největší zájem reprezentovat naši obec. Uvítáme dobré nápady!
o kadeřnictví (51), lékař - zubař (42), masáže - rehaMarie Kousalová
bilitace (39), manikúra - pedikúra (26), kosmetika
(18). Pro umístění kluboven (např. pro seniory nebo
maminky s dětmi) a vybudování bytů (pro seniory
nebo startovací byty) se vyslovil shodný počet (5)
účastníků ankety. Pro specializovaný obchůdek se
vyslovilo celkem 40 účastníků ankety, z toho nejvíce
(13) hlasovalo pro cukrárnu. Na rozdíl od stavební
komise, která se jednoznačně shodla na moderní variantě, upřednostňujete konzervativní řešení v poměru
58 : 38 hlasům. Na 7 hlasovacích lístcích nebyl preferován žádný architektonický návrh. Celkově jste
odevzdali 103 anketních lístků.
Na zadní straně dotazníku jeden z občanů vyslovil
nespokojenost se sortimentem prodejny a názor, že
přestavba je zbytečné vyhazování peněz daňových

Současný stav

Svazek pro vodovody
a kanalizace - Šlapanicko
Připravované projekty

Varianta „obecní úřad“
Děkujeme za Váš zájem a vyplnění dotazníku.

Splácení úvěru na vybudování
splaškové kanalizace
Úvěr za první etapu stavby splaškové kanalizace
(Šlapanice, Podolí, Kobylnice, Jiříkovice, Prace,
Ponětovice a Blažovice) je již splacen. Zůstatek úvěru
druhé etapy – Čistá Říčka a Rakovec (Pozořice,
Tvarožná, Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice, Velatice
a Mokrá-Horákov) činí k dnešnímu dni 2 743 255 €,
což je v přepočtu cca 71 mil. Kč. Obce druhé etapy
ročně vkládají na spořící účet celkem 14 mil. Kč. Úplné
splacení úvěru lze očekávat nejpozději v roce 2024.
Všechny obce splácejí závazky v řádném termínu.

V úzké spolupráci s Vodárenskou akciovou společností připravuje Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko projekt Rekonstrukce čerpací stanice
odpadních vod v Ponětovicích. Dotčené pozemky
pod stávající ČS OV jsou vykoupeny, akce připravena k realizaci. Rekonstrukce čerpací stanice sleduje
dva cíle: snížení energetické náročnosti a zamezení
ekologickým haváriím. Předpokládané náklady činí
cca 20 mil. Kč, stavba má být dokončena do prosince Vodárenská akciová společnost, a.s.
2019. Svazek čeká na přidělení dotace. Nicméně - náš provozovatel
i bez ní bude projekt zrealizován, a jeho úhrada bude
Řadí se mezi 10 největších vodárenských společností
provedena z prostředků Svazku.
v České republice a je výhradně českým provozovaStrategickým projektem je stavba Šlapanicko - posí- telem vodovodů a kanalizací. Jediným akcionářem
lení skupinového vodovodu, II. etapa. Po několika- a výlučným vlastníkem Vodárenské akciové společleté projektové a investiční přípravě je vydáno vodo- nosti je Svaz pro vodovody a kanalizace měst a obcí,
právní povolení. Na první etapu, která byla dokončena jehož členem je také Svazek Šlapanicko sdružující 16
v roce 2015 a zahrnuje přívodní řady od zdroje v Mokré obcí včetně naší. Vodovody a kanalizace jsou provoaž k armaturní komoře nad Jiříkovicemi a centrální zovány ve vlastnickém modelu, což s sebou přináší
vodojem v Mokré, navazuje druhá etapa, která se řadu výhod.
týká území obcí Mokrá-Horákov, Pozořice, Sivice,
Tvarožná, Jiříkovice, Prace, Blažovice, Ponětovice Spolupráce svazku a členských obcí
a Kobylnice. V současné době sucha nám toto pro- Svazek Šlapanicko může ve spolupráci s Vodárenskou
pojení umožní i částečnou zastupitelnost zdrojů obou akciovou společností poskytnout členským obcím
soustav skupinových vodovodů - Šlapanice a Říčky. pomoc při budování vodohospodářské infrastruktury.
Je plánováno maximální využití vody z vlastního Obec, na jejímž území se plánovaná stavba nacházdroje Říčky na úkor nakupované brněnské vody. zí, si zajistí územní rozhodnutí a následně předá
Bude vyřešena nedostatečná kapacita některých pří- investorství Svazku Šlapanicko. Nový stavební zákon
vodných řadů a chybějící akumulace pro zajištění umožňuje sloučené územní a stavební řízení, v tomto
vyrovnávacího objemu pro pokrytí odběrových špiček. případě je investorem svazek již ve fázi sloučeného
Náklady projektu překročí částku 200 mil. Kč. Svazek územního a stavebního řízení. Před samotnou realiŠlapanicko podal žádost o dotaci na financování stav- zací uzavře obec se svazkem smlouvu o investičním
by z Operačního programu Životní prostředí. Žádost příspěvku, který pokryje náklady předmětné stavby
prošla formálním a věcným hodnocením a nyní probí- jednorázově, nebo ve splátkách rozložených na období maximálně 5 let.
há výběr projektů, které budou podpořeny.
Posílení skupinového vodovodu
- I. etapa - centrální vodojem v Mokré

Varianta „byty“

OBECNÍ ÚŘAD
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Marie Kousalová, předsedkyně Svazku Šlapanicko

OBECNÍ ÚŘAD		

Kompostéry a štěpkovač
pro občany
V letošním roce se obci podařilo získat dotaci
na pořízení kompostérů a štěpkovače z Operačního
programu
životní
prostředí.
Kompostéry
THERMOSTAR o objemu 1000 litrů jsou formou
Smlouvy o výpůjčce v současnosti předávány
občanům k zužitkování biologického odpadu ze
zahrad a domácností k výrobě kvalitního kompostu.
Výhodou kompostéru je ochrana biomasy před
nástrahami počasí. Během deště brání vyplavování
živin, a naopak, v teplých a větrných dnech zabraňuje
vysychání kompostu. Při přeměně bioodpadu na kvalitní hnojivo je důležité, aby užitečné bakterie a půdní
organismy měli pro svůj život vhodné podmínky.
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Co patří do kompostu:
 
tráva
 
listí (POZOR: s ořechovým listím raději opatrně)
 
seno, sláma, plevel
 
piliny, dřevní štěpka
 
hlína, vychladlý popel ze dřeva
 
odřezky z vinné révy
 
káva, čajové sáčky
 
podrcené skořápky z vajec
 
bioodpad z kuchyně (slupky ze zeleniny a ovoce)
 
papírové kapesníky
 
podrcené ořechové skořápky atd.

Spolu s kompostéry jsou předávány také informace Co nepatří do kompostu:
jak správně kompostovat, aby získaný produkt byl co  
zbytky masa, kosti, ryby
nejkvalitnější.
 mléčné výrobky
Štěpkovač bude využíván ke štěpkování dřevní hmoty  rostliny množící se řízkováním (maliník, růže...)
z veřejných obecních ploch a občanů podle rozpisu
štěpkovacích dnů. Občané tak mohou získat kvalitní  oddenkový plevel
štěpku k využití do zahrad nebo k přimíchání do kom-  rostliny napadené chorobami
postéru k zajištění vyvážené skladby materiálů (zele-  sklo, plasty, kovy, textil
ného a hnědého).
 piliny z dřevotřísky
Štěpkovač a 300 ks kompostérů byly financovány ze
 uhynulá zvířata
zdrojů Evropské unie, Státního fondu životního prostředí ČR a 15% investice kofinancovala obec Sivice  chemicky ošetřené zbytky
ze svého rozpočtu.
Ing. Oldřich Ondráček  trus masožravých zvířat atd.

Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí podpořila projekt SIVICE - NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY. Celkové náklady projektu činí
1 004 969 Kč, míra dotace je 85 %.

Obec Sivice se zapojila do projektu Jihomoravského kraje 100 lip - 100 oslav

Kdy se stmívá 28. října?
Dne 28. října 2018 si připomeneme 100. výročí založení republiky
Program: 17:00 Zasazení Lípy svobody u památníku Setkání
17:45 Průvod s lampiony
18:30 Ohňostroj
Hejtman JMK Bohumil Šimek: „Chceme zasadit 100 lip srdčitých nejen jako symboly
demokracie, ale také jako symboly lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly
vysazovány v roce 1928 k desetiletému výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy,
pod nimiž se lidé setkávali, a budou to právě lípy, které budou svědky setkání budoucích,“

SIVICKÁ ŠKOLA
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Ocenění naší školy!

Ve středu 27. června 2018 proběhlo v Zrcadlovém
sále MŠMT slavnostní předávání už 17. Evropské
jazykové ceny Label. V letošním roce byla i tato
prestižní cena udělena naší škole za projekt Lively
English book for children.
Evropská jazyková cena Label je součástí celoevropského programu Erasmus+ a v České republice
ji ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy každoročně připravuje Dům zahraniční
spolupráce. V letošním roce byly oceněny projekty
prioritně zaměřené na inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, dopad zahraničních mobilit na rozvoj
jazykových kompetencí účastníků, rozvoj spolupráce
v příhraničních regionech a cizí jazyky jako součást
celoživotního vzdělávání. Odborná porota složená ze
zástupců MŠMT, jazykových institutů a DZS vybírala
z celkem 40 přihlášených projektů.

Škola v přírodě

Na školu v přírodě jsme odjížděli ráno v devět
hodin z autobusové zastávky v Sivicích.
V autobuse nám pustili pohádku Pták Ohnivák. Cesta
trvala asi 2 hodiny. Když jsme dojeli na místo, dostali
jsme klíče a rozešli jsme se do chatek, kde jsme si
vybalili kufry. Potom byl oběd - žemlovka a po obědě
byl odpolední klid. Pak jsme se šli podívat po vesnici
Zubří, kde byl velký rybník. K večeři bylo kuře na paprice, vařili tam výborně.
Druhý den jsme stavěli domečky pro skřítky. V lese
jsme viděli mnoho malých žabek a hodně borůvek.
Učitelé se šli potom podívat na domečky, které žáci
postavili.
Ve středu si žáci z páté třídy vybírali ostatní děti
do skupin. Potom jsme chodili po stanovištích a plnili
jsme úkoly.
Ve čtvrtek ráno byl orientační běh, dělilo se to
na holky a kluky a na starší a mladší. Po olympiádě
začalo pršet, ale běhali jsme i v dešti a potom jsme
se mohli jít koupat do rybníka. Po večeři byl táborák.
Přestože jsme nezpívali písničky, užili jsme si to.
V pátek jsme se sbalili a šli jsme na snídani. Po snídani nám učitelé zkontrolovali věci, zda jsme tam nic
nenechali. Potom jsme odjeli autobusem, kde nám
pustili pohádku Byl jednou jeden král.
Všichni jsme si školu v přírodě užili.
Erika Tomancová
a Barbora Střížová

Zástupci oceněných projektů převzali cenu z rukou
Mgr. et Mgr. Dany Prudíkové, Ph.D. náměstkyně
pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT a ředitelky Domu zahraniční spolupráce
Ing. Dany Petrové.

SIVICKÁ ŠKOLA
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SIVICKÁ ŠKOLA

Pasování čtenářů

Školní rok se chýlí ke konci a všichni se těší
na poslední zvonění. Letošních 18 prvňáčků
netrpělivě očekávalo poslední stránku Slabikáře.
Během celého školního roku se toho hodně naučili. A že jim to opravdu jde, nás přesvědčili ve středu 13. června v hale tělocvičny ZŠ v Sivicích.
Úvodem nás provedla naše paní knihovnice Zdena
Mudrochová, která dětem vyprávěla pohádku o králi
Knihomolovi. Dále děti předvedly své čtenářské
dovednosti četbou pohádky Červená karkulka před
velkým publikem svých rodičů, prarodičů, spolužáků
a kamarádů. Pak již nadešla slavnostní chvíle a děti
byly pasovány králem Jiřím na opravdové čtenáře
společně s 13 předškoláky, kteří byli pasováni do řádu Závěrem bychom chtěli dětem popřát, aby jim radost
školáků. Na památku si děti odnesly nejen dárek – ze čtení vydržela, a věříme, že brzy rozšíří řady čteknihu Školní strašidlo, ale také krásný zážitek.
nářů naší knihovny.

Romana Sukovatá

Kurz plný angličtiny

nebo Simon sas. Na oběd jsme chodili do naší školní
jídelny, jen v pátek jsme obědvali pravou mexickou
Sivická škola pořádala od 9. do 13. července tortillu, díky rozenému mluvčímu z Mexika. Po obědě
již po několikáté příměstský tábor zaměřený obě skupiny hrály internetovou hru Kahoot. Rozhodně
na výuku angličtiny.
tam nebyla nuda.
Tábora se účastnilo asi dvacet dětí. Každý den jsme
se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina šla hrát Thank you and next year again. BYE!
do tělocvičny fotbal. Druhá skupina hrála různé hry,
Kačka Bartáková a Andy Cenková,
jako např. anglickou tichou poštu, šibenici, pantomimu
4. třída

Z HISTORIE ŠKOLY

Úryvky z kroniky obce Sivice

Včelařský kroužek
při ZŠ a MŠ Sivice

Včelařský kroužek si klade za cíl nenásilnou a hravou formou učit děti, proč jsou včely užitečné, proč
je potřeba se o ně starat a včel se nebát. Učíme se
ale i o přírodě a jejich zákonitostech, poznáváme
medonosné rostliny a víme, že nejdůležitější včelí
práce není výroba medu, ale opylování. Na Vánoce
si za odměnu vyrobíme svíčky ze včelího vosku.
Každoročně se zúčastňujeme oblastního kola celostátní soutěže Zlatá včela, kde můžeme porovnat
naše znalosti i praktické zkušenosti s ostatními malými včelaříky. Sice jsme ještě nevyhráli, ale v té
velké konkurenci si vůbec nevedeme špatně a hlavně
poznáme i ostatní včelaře v našem kraji.

Včelaříci v naší škole už fungují třetím rokem.
První dva roky jsme včelařili jen tak „na sucho“
s ukázkovými fotorámky a díky návštěvám
u včelařského kroužku v Pozořicích jsme alespoň koukli na živé včely. A pak jsme zatoužili
po vlastních včeličkách, proto jsme si požádali
Jihomoravský kraj o udělení dotace. Za přidělené
peníze jsme nakoupili základní včelařské vybavení jako úly, dva oddělky a ochranné pracovní
pomůcky pro práci ve včelách. Letos už se nám
zadařilo a vytáčeli jsme náš první med. Každý Děkujeme moc panu řediteli školy za přízeň a azyl
sivický včelařík tak hrdě nesl domů ochutnat dílo ve škole i paní starostce za sympatie a pomoc.
našich včeliček.

Mgr. Radka Krejčová, vedoucí VKM

1906, bylo toto rozšíření 20. července téhož roku
povoleno a nákladem 1.200,84 K také provedeno.
„Od roku 1808 chodily děti ze Sivic do triviální školy …
v Pozořicích, kde byla r. 1833 postavena trojtřídní
Tak rychlému vzrůstu obce nestačila již ani rozšířená
obecná škola. Ale sivičtí občané chtěli míti školu vlastškola, a bylo nutno ji rozšířiti znovu. Roku 1913 proní, a tak započalo roku 1884 jednání o stavbu školy
vedena další přístavba školy vedle bytu správce školy
v Sivicích. Z počátku byl tento návrh zamítnut. Teprve
a zakročeno o povolení pobočky při III. třídě.
na opětnou žádost obce byla stavba školy povolena
…
27. září 1886, a to z té příčiny, že Sivice v té době měly
již 141 dětí školou povinných. Dne 13. srpna 1887 byl V tomto roce (1920) zasazena před školou Lípa
položen základní kámen a 21. července 1888 hotová svobody. Této slavnosti zúčastnily se všechny místní
již budova schválena. Náklad na stavbu školy činil korporace s obecním zastupitelstvem v čele.“
14.020 zl. rak. měny. Na tuto stavbu daroval peníze
Úryvky z kroniky obce Sivice
také hrabě Mitrovský a dokonce i císař daroval 100 zl.
Zpracovala Monika Koukalová
Již 1. září 1888 započalo vyučování v nové škole
a po vysvěcení 7. října téhož roku byla tato odevzdána
definitivně svému účelu.
Prvním správcem byl Rudolf Konečný, od r. 1888
do r. 1910. Tento založil pamětní knihu školní a školní
knihovnu.
…
Sivice vzrůstaly dále, a brzy bylo znáti, že dosavadní
škola nestačí. Bylo žádáno o rozšíření na trojtřídní
a po mnohých výmluvách, na žádost místní školní
rady a obecního zastupitelstva ze dne 16. června
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Sivické „Hry bez hranic“
kách písek, překonat opičí dráhu s polínkem v ruce
a oškrábat bramboru. Když bramboru a polínko děti
předaly našim šéfkuchařům, mohly se těšit na výborný bramborový guláš k večeři. Po splnění všech
Třetí prázdninovou sobotu se ve sportovním areálu úkolů je čekala sladká odměna, která se však zčásti
uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti a rodiče, ztratila a děti musely svůj „poklad“ najít. Na památku
které bylo nazváno „Sivické Hry bez hranic“. Už dostaly medaili.
od rána členové sportovního klubu SK Grušáci Sivice Aby si děti odpočinuly, přišla řada na rodiče. Pro
poctivě připravovali vše potřebné, aby ve 14:30 s pří- zahřátí si tatínkové a potom i maminky zkusili změřit
chodem prvních účastníků mohli zahájit spoustu zají- síly v přetahování lanem nebo zaskákat ve čtyřčlenném týmu ve velikém vaku. Při závěrečné týmové
mavých her a soutěží.
První část byla věnována hlavně dětem a jejich soutěži museli zvládnout několik úkolů za sebou
dovednostem. Děti plnily čtrnáct úkolů, které pro- na čas.
Pokud zazní název „Hry bez hranic“, každý si určitě vzpomene na 90. léta minulého století, kdy toto
zábavné soutěžní klání pravidelně patřilo mezi
nejsledovanější pořad v televizi.

věřily jejich schopnosti jak dovednostní - např.
ulovit rybičky z bazénu, trefit branku florbalovým
míčkem, nebo poskládat veliké puzzle, tak i praktické, které určitě ocení rodiče - jako převozit na koleč-

Děkujeme všem dětem i dospělým za krásnou účast
a podporu a věříme, že si všichni odpoledne užili.
Těšíme se na vás při dalším ročníku.

		

Petr Blahák

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Ženáčské hody
Vždy tomu tak bylo a ani dnes to není jiné. Hody
jsou jedním ze vzácných momentů, kdy k sobě
lidé v obci mají blíž. Je to radostná příležitost
k upevnění sounáležitosti, vzájemnému poznávání, impulsem ke společně strávenému času naplněnému hudbou, tancem a přátelskou atmosférou. Tento rok přináší hned dvě takové možnosti
užít si hodového veselí. Vedle mladých stárků totiž
letos vzali do rukou zábavu i místní sezdané páry.
Ženáčské hody hostily Sivice naposledy v roce 1982.
Tehdy se jich účastnilo 14 párů. Na rozdíl od tradičních hodů mladých, které jsou spjaté s oslavami
patrona naší obce svatého Rocha, ženáčské hody
nemají pevně určený termín konání. Stárkovskou
úlohu na sebe berou manželské páry. V červnu tohoto
roku se po 36 letech podařilo navázat na původní tradici opětovným konáním ženáčských hodů.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Ženáčské hody v roce 1982
Atraktivitu dodal průvodu také povoz s koňmi pana
Drápala z Viničných Šumic. Skupinu uzavíral sklepník s nepostradatelným občerstvením na dřevěném
žebřiňáku.
Od 20 hodin následovala zábava s bohatou půlnoční
tombolou. I přes řadu jiných akcí, které se konaly v okolí,
se na večerní tancovačku přišlo podívat 83 hostů.
Zábava se vydařila – tančilo a zpívalo se až do rána.
Páry se na tento slavnostní den připravovaly už
od dubna. Velkou podporou byla pomoc a zkušenosti
mladých sivických stárek a stárků, kteří pomohli velkou měrou se zajištěním hodů.

Podaří se v obci znovu obnovit tradici ženáčských
hodů? Můžeme se na ně těšit zase příští rok?
Udržování těchto krásných tradic i kulturního dění
v obci závisí na nás všech. Ať už je podpoříme vlastní
aktivitou, svojí účastí na nich anebo alespoň prostým
Slavnostní průvod vyšel první červnovou sobotu zájmem. Nechme se proto překvapit.
kolem třetí hodiny odpolední od místního kulturního
domu. Napočítat jste mohli 10 párů a nespočet dětí Stárky a stárci
v místních pestrých selských krojích. Se zpěvem Jana a Jaromír Ondráčkovi
a doprovázeni Sivickou kapelou prošli přes Dolanský Ivana a Jaroslav Zajíčkovi
konec, Hlinky až k první zastávce, kde následo- Drahomíra a David Opatřilovi
valo sólo se starostkou paní Marií Kousalovou. Jana a Jiří Poláčkovi
Průvod poté pokračoval se dvěma zastaveními obcí Olga a Roman Střížovi
po staré cestě, kolem hřbitova přes Staré hory Markéta a Ondřej Šmerdovi
do ulice Za Brankou. Poslední tanec patřil paní Evě Marta a Vladislav Fuksovi
Čermákové z restaurace U Groše. Průvod se poté Lucie a Pavel Cenkovi
navrátil do kulturního domu, kde ho stárky a stárci Monika a Miroslav Koukalovi
uzavřeli slavnostním nástupem, písničkou „Čí só Alena a Jiří Polzerövi
Sklepník Jan Těšitel
Helena Těšitelová
hode“ a společným sólem.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

- 16 -

- 17 -

Významná výročí kaple sv. Rocha
(150 - 90 - 5)
1. května jsme společně oslavili
150. výročí sivické kaple

První zmínka o kapli pochází z roku 1868, kdy dřevěná
zvonice dosloužila a byla nahrazena zděnou. Zásluhy
na přestavbě jsou připisovány tehdejšímu starostovi
obce Josefu Poláčkovi.
V roce 1904 byl ke zvonici zřízen přístavek pro skladovací a sociální potřeby obce.

Oslavy byly zahájeny mší svatou na návsi.
Slavnostní bohoslužbu celebroval otec biskup
Pavel Posád společně s kněžími – místními rodáky
a duchovními správci farností Pozořice a Tvarožná.

Roku 1909 byly na původním zvonu zjištěny pukliny,
proto byl obcí pořízen zvon nový. Ulila jej brněnská
zvonařská dílna Hillerova, vážil 66 kg a byl na něm
tento text: „K modlitbě vyzývám a k hrobu doprovázím“.

Po bohoslužbě následovalo vystoupení národopisného
souboru Orlík, který se představil s pásmem lidových
tanců Česká beseda, a program pokračoval promenádním koncertem Sivické kapely. V kapli byla otevřena
výstava růženců a dobových fotografií. K příjemné
atmosféře svátečního odpoledne přispělo výborné
občerstvení. Děti si našly zábavu v oblíbeném skákacím hradě a na trampolíně.

V roce 1927 byly zbourány přístavky a na jejich místě
na náklady porodní asistentky Anny Šmerdové a jejích
synů Františka a Augustina žijících v Americe postavena kaplička. Vnitřní užitná plocha činila 28 m2.
Kaple byla posvěcena 17. května 1928 P. Šebestiánem
Páralem, který kapli věnoval sousoší Pieta. V roce
1958 bylo sousoší přemístěno do farního kostela
v Pozořicích.

Je dobře, že se v naší obci pečuje o odkaz předešlých
generací a že tu vznikají projekty, které mají přesah
do budoucnosti.

Marta Kročová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Následující období nepřálo opravám sakrálních staveb. První větší oprava kaple se uskutečnila v roce
1970. Sokl zvonice byl obložen travertinovými obklady,
vyměněna střešní krytina a zhotovena nová vnější
omítka. Na severní a jižní stěně zvonice byly osazeny
pískovcové reliéfy patrona obce sv. Rocha a ochránce
obce sv. Floriána. Jejich autorem je sochař a učitel
ve výslužbě Metoděj Kocourek z Pozořic - Jezer. Byly
osazeny nové vstupní dveře, časomíra pro automatické zvonění a věžní hodiny. Ve zdi mezi kaplí
a skladem byla umístěna nika se sochou Panny Marie
Lurdské. Na opravených vnitřních omítkách zhotovil
Alois Lozart ze Žatčan malby světců sv. Václava a sv.
Cyrila a Metoděje.
V roce 1997 byl z iniciativy Františka Škroba pořízen
nový zvon z klasické zvonoviny. Zvon odlila rodina
Dytrychova z Brodku u Prostějova na náklady obce
a nese nápis: „Svatý Vojtěchu, ochraňuj naši obec
a požehnej jejímu lidu“.

V letech 2009 - 2010 prošla kaple celkovou rekonstrukcí. Byl zrušen sklad v místě někdejší hasičské zbrojnice
a kaple rozšířena na celý vnitřní prostor. Přestavba
Sivická kaple nese jméno sv. Rocha, patrona obce zahrnovala novou střechu, stropy, omítky, elektroinSivice. Světec je uctíván jako ochránce proti moru stalaci, osvětlení, vytápění, podlahu, okna a vstupy
do kaple. Siréna ze střechy kaple byla přemístěna
a nakažlivým chorobám.
Za starosty Václava Valehracha (1923 - 1938) byly na střechu školy.
na vnitřní stěně kaple osazeny dvě mramorové desky Následně byl instalován nový interiér, jehož autory
se jmény padlých sivických vojáků za I. světové války. jsou pražští výtvarníci Petr Štěpán a Pavel Šlégl.
Objekt kaple dělila zeď na dvě části. Na západní stra- Skládá se z otevíracího retáblu s výjevy Zvěstování
ně se nacházela hasičská zbrojnice s kovovými vraty Páně a Vzkříšení. Oltář je proveden z vrstveného skla,
před ním je osazen procesní kříž. Ambon je zhotoven
a sirénou na střeše.
z nerezové oceli se skleněnou deskou. Kaple po přeBěhem II. světové války v roce 1942 byl zabaven zvon
stavbě byla požehnána 1. května 2013. V tento den se
pro válečné účely. Obec nechala v roce 1943 vyrobit
každoročně koná první májová pobožnost a mše svatá.
u P. Manouška a spol. z Brna zvon jiný, byl však
Dle knihy „Sivice, dědictví v památkách a proměnách času“
vyroben z neklasických ocelových slitin. Nesl nápis
autora Aloise Müllera zpracovala Marie Kousalová
sv. Alois, část nákladů na jeho pořízení uhradil sivický
rolník Alois Beneš.

HASIČI

Pachatel se vrací na místo činu

Jarní sluníčko nás vytáhlo s tréninky na hřiště
za hasičku a v dětech vzbudilo opět touhu být
nejlepší. Nebyl čas ztrácet čas, a tak se malí hasiči
hemžili na hřišti hned 2x týdně.
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DUCHOVNÍ OKÉNKO

Na řadu přišlo vyhlášení kategorie starší žáci. Věděli
jsme, že se dětem ten den celkem dařilo a z podzimu
bylo na kontě pěkných 8 bodů. Náš organismus byl
z minulé kategorie v podstatě v tachykardii. I tak jsme
tuto psychicky náročnou část dne rádi podstoupili
znovu. Dobře jsme udělali. Byli jsme totiž svědky toho,
jak se naši starší žáci zapisují do nejlepších pěti družstev v okresu. A bylo to super! Nechtěnou „bramboru“
vezlo domů družstvo z Tvarožné. Bronzovou právem
dostal tým z Bedřichovic, stříbro patřilo Lelekovicím
a zlato jelo do Kuřimi. Medaile nám utekla o pouhé
4 body. Nicméně plán na letošní sezonu byl splněn.

Podzimní „zaváhání“ u mladších nutilo děti snažit se
zdokonalit co nejvíce. Starší pro změnu museli natrénovat nové disciplíny, které mladší neběhají. Jednalo
se o štafetu CTIF a útok CTIF. To jsou disciplíny,
které jsou v pravidlech sjednocené a běhají se stejně
po celé Evropě. Také znalost konkurence byla dobrou motivací při vybrušování provedení jednotlivých Na konec školního roku čekalo naši bandu ještě jedno
disciplín.
měření sil. Tentokrát na domácí půdě při prázdninovém
Pak to přišlo. Téměř na den přesně se početná poháru. Ten pořádáme již tradičně s SDH Kanice pod
skupina, stejně jako loni, přemístila na sportoviště taktovkou Vlada Kalivody. Účastní se především druždo Přísnotic. Letos se počasí smilovalo. Zatím co stva z našeho, případně sousedního okrsku. Počasí se
doma padaly kroupy, v Přísnoticích svítilo sluníčko do poslední minuty tvářilo, že ho letní dětské soutěžení
a pofukoval vítr. Výprava tohoto ročníku se skládala nezajímá, ale v podstatě přesně v čase startu ustouze dvou početných družstev – v každé kategorii jedno. pilo, a nabídlo krásný červnový podvečer. Klání se
Dopoledne příjemně ubíhalo a ve výsledkové listině skládalo již tradičně ze štafety 4x 60 metrů, požárního
útoku a speciální disciplíny: „Zachraňte Míšu!“ Téma
přiskakoval jeden výsledek za druhým.
Když už byly všechny disciplíny úspěšně odběhnuty, této disciplíny bylo transport zraněného, lidský řetěz
pomohla dobrá rada z jedné hry Járy Cimrmana – mít při dopravě vody a nástřik vody na terč. Akce proběhla
s sebou míč. Ten se postaral o zahnání nudy a občas úspěšně, ale hlavně bez zranění. Staršímu družstvu
nevyšel útok. Tato chyba je stála stupně vítězů a musevykukující trudomyslnosti.
la postačit „brambora“. To mladší potvrdili svou formu,
V odpoledních hodinách jsme se konečně dočkali když s nejrychlejším útokem celé soutěže (!) právem
a houf téměř 400 dětí se začal šikovat na nástup. pozlatili závěr sezony. Druhé družstvo mladších horším
Odhalení vítěze hry PLAMEN pro ročník 2017/2018 útokem nakonec po vzoru starších přijalo 4. místo.
začalo. Vedoucím i dětem stoupal tlak s každou
vyhlášenou příčkou, která nebyla obsazena námi. Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří Si(vi)čáky
V momentě, kdy už tlak dosahoval nebezpeč- podporují. Jsme rádi, že se dětem tak daří. Věříme,
ných hodnot, nám bylo ulehčeno: „Sivice jsou opět že spolu s vaší podporou budeme příští sezonu opět
na bedně!“ Třetí místo bylo skvělé. Před nás vystou- plnit police poháry a doma budou přibývat medaile.
paly už jen Lelekovice a Kuřim. Z našeho okrs- Krásné prázdniny, dovolenou bez nehod a domáku jsme pak dosáhli nejlepšího umístění, protože cí grilovačky bez účasti jednotek Integrovaného
Kanice opanovaly hezké sedmé místo a Tvarožná záchranného systému. ☺
zůstala těsně před milníkem top 10.
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Za SDH Sivice přeje
Radek Chudiak

Radost z lásky (5. část)

Jak píše papež ve svém dokumentu Amoris Laetitia,
manželství je obrazem Božím. Manželství je pro nás
ikonou Boží lásky. Vždyť Bůh sám je společenství tří
osob, které od věčnosti až na věky žijí v dokonalé
jednotě. Proto i manželé jsou povoláni k tomu, aby
celý svůj život žili všechno společně. V manželství
je třeba pečovat o radost z lásky. Té lásky, která
zakouší posvátnost druhé osoby bez pudové nutnosti
ji vlastnit. V konzumní společnosti se oslabuje estetické cítění, a tím mizí radost. Všechno existuje jen
k tomu, aby se kupovalo, vlastnilo a spotřebovávalo:
také lidská osoba. Něha je ale projev té lásky, která
osvobozuje od sobecké touhy po sobeckém vlastnění.
Také pohled, který vyjadřuje ocenění, je nesmírně
důležitý! Mnoho zranění a krizí vzniká v okamžiku, kdy
se na sebe přestaneme dívat.

nemoci, bolest, smrt… Konzumní reklama předvádí
iluzi, která nemá nic společného se skutečností,
s níž se musejí denně setkávat otcové a matky rodin.
Mnohem zdravější je realisticky přijmout omezení,
výzvy a nedokonalosti a popřát sluchu volání ke společnému růstu, ke zrání v lásce a k pěstování pevného
spojení, ať se děje cokoliv!

Součástí manželství je také DIALOG. Ten vyžaduje
dlouhý a náročný proces učení se. Udělat si na sebe
dostatečný čas, dokud druhý nevyjádří všecko, co
potřeboval sdělit. To vyžaduje ovládat se a nezačít mluvit dřív, než je vhodné. Umění skutečně
naslouchat je v manželství tak potřebné a nezbytné!
Častokrát jeden z manželů nepotřebuje nějaké řešení
svých problémů, ale jen chce, aby se mu naslouchalo.
Jak často slýcháme tyto nářky: „Neposlouchá mě.
Když už se zdá, že ano, myslí ve skutečnosti na něco
jiného.“ Nejde o to vždy prosadit svůj názor, ale hledat
Papež také píše o důležitosti manželského svazku. společně řešení, které bude třeba úplně jiné, ale spoUzavření manželství je způsob vyjádření toho, že lečné a oběma přijaté.
člověk skutečně opustil rodné hnízdo, aby spřádal
Papež ve čtvrté kapitole píše také o vášnivé lásce
jiné pevné svazky a přijal novou odpovědnost k jiné
a o světě emocí. Člověk se nemůže rozhodovat jen
osobě. To je mnohem hodnotnější než pouhé sponna základě emocí, ale musí je respektovat. Myslet si,
tánní partnerství za účelem vzájemného užitku, což
že jsme dobří jen proto, že „něco cítíme“, je obrovský
by bylo nezdravou „privatizací manželství“. Manželství
klam. Vášnivé nadšení pro druhého bez rozumomá trvalý charakter, je přínosem do společnosti a jeho
vého zakotvení může být maskovaná sebestředtrvání je nezávislé na momentální třeba i obtížné situnost. Výchova emotivity a instinktů je proto nezbytná
aci… Tím pomůže překonat i ty nejtěžší krize!
a za tím účelem je někdy důležité ukládat si omezení.
V rodině je nezbytné používat tři slova: DOVOL,
Poslední část čtvrté kapitoly je věnována tématu
DĚKUJI a ODPUSŤ. Vhodná slova, řečená ve správo erotickém rozměru lásky, ale také o násilí a manipunou chvíli, chrání a živí lásku každý den. Manželská
laci. Samotný závěr kapitoly se pak věnuje tématice
láska je povolána ke každodennímu růstu a zrání!
zachování panenství a celibátu pro Boží království.
Různé fantazie o idylické a dokonalé lásce jsou neu(pokračování příště)
žitečné, protože postrádají podněty k růstu. Neexistují
dokonalé rodiny, které nám představuje klamná a konDokument papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
zumní reklama. V nich neubíhají roky, neexistují
P. Pavel Lacina, pozořický farář

SKAUTI
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SKAUTI

- 21 Okresní a krajské kolo
Velkým tématem letošních jarních víkendů byl Závod
vlčat a světlušek (ZVAS). Ten je vedle tradičního
Svojsíkova závodu, určeného především skautům
a skautkám, zaměřený na mladší členy, tedy vlčata
a světlušky.

Poustka Ing. Petr Trunda čtyři vzrostlé stromky poměrně vzácného jeřábu oskeruše, který je jedním z druhů
Kolem svátku sv. Jiří, patrona skautů, bývá pravidelně vhodných k výsadbě právě na tomto místě. Proto jsme
řada skautských akcí. Nejinak tomu bylo i letos.
obratem 14. dubna tyto stromky u něj ve Šlapanicích
V sobotu 21. dubna se uskutečnila pouť skautů brněn- vykopali, převezli a zasadili na předem vybraná místa.
ské diecéze do Křtin, které se zúčastnili také členové Kromě výsadby proběhla ve stejný den i dlouho plánašeho střediska.
novaná rekonstrukce klubovny, spojená s malováním

tábory, jejichž příprava vrcholí. O našich letošních Trasa měla 2,5 km. Průměrný čas hlídek na trase se
táborech se dozvíte více v některém z příštích čísel pohyboval okolo 2 hodin a 25 minut. Na závodech se
podílely všechny oddíly střediska a zúčastnilo se ho
Zpravodaje.
Aleš Mikula, vedoucí střediska asi 100 členů střediska.
Letošní jarní dny se v pozořických oddílech nesly
především v duchu brigád. V sobotu 17. března proběhla v režii farnosti Pozořice první z plánovaných
brigád na Poustce. Na základě předchozích schůzek s odborníky jsme začali odstraňovat přebytečné
a náletové dřeviny. Jelikož jsme se spolu s farníky
sešli v hojném počtu, práce se nám i za mrazivého
počasí dařila. O několik týdnů později nám nabídl
zpracovatel Plánu péče o Významný krajinný prvek

Pořadí v kategorii světlušek:
Pozořice - Vlaštovky
Mokrá - Berušky
Bukovinka - Hvězdičky
Pořadí v kategorii vlčat:
Pozořice - Modrá šestka
Pozořice - Zelená šestka
Ochoz - Jestřábi

Jana Kvapilová, výchovná zpravodajka střediska

Okresní kolo závodu se konalo v sobotu 12. 5.
v Rudce u Domašova. Závod se při příležitosti výročí
100 let od vzniku Československa nesl v duchu putování českou historií. Na jednotlivých stanovištích si tak
soutěžící připomínali její klíčové události a významné
osobnosti. Závodu se zúčastnilo celkem 35 soutěžních hlídek. Z pozořických oddílů se zúčastnily 3 družiny, z nichž 1 dívčí na 2. místě a 1 chlapecká na 4.
místě postoupily do krajského kola. V dívčí kategorii
ještě z našeho střediska uspěly hlídky z Mokré na prvním, Ochoze na čtvrtém a Tvarožné na šestém místě.
Krajské kolo proběhlo 15. a 16. června v Doubravici
nad Svitavou. Družiny z celého Jihomoravského
kraje zde poměřily své síly v různých dovednostech.
Tématem závodu byl boj proti loupežníkům.

Co nového u skautů

V neděli 22. dubna byla na kvetoucí jarní Poustce a údržbou nábytku i vybavení.
Petr Skládaný, 1. chlapecký oddíl Pozořice
sloužena mše svatá za naše skautské středisko
za hojné účasti farníků.
Závody vlčat a světlušek
28. dubna se sešli mladší členové našeho střediska
u fary v Ochozi u Brna na střediskovém kole Závodu Střediskové kolo
světlušek a vlčat.
28. 4. 2018 se konalo střediskové kolo Závodu světZkušenosti získané na střediskovém kole se nám lušek a vlčat v Ochozi u Brna. Zúčastnilo se ho 14
hodily na okresním kole závodů 12. 5. 2018 v Rudce hlídek: 8 dívčích a 6 chlapeckých. Závody si přijela
u Domašova a na krajském kole v Doubravici nad vyzkoušet i vlčata a světlušky ze skautského oddílu
Blansko – Klepačov (1 dívčí a 1 chlapecká).
Svitavou 15. – 16. 6. 2018.
Zúčastnili jsme se také setkání a brigád ohledně VKP Po trase bylo rozmístěno celkem 9 stanovišť: První
Poustka. Více se o těchto akcích dozvíte v následují- pomoc, Dopravní značky, Manuální zručnost, Fyzická
zdatnost, Logické myšlení, Vyhledávání informací,
cích řádcích.
Vyvrcholením letošního skautského roku budou letní Vlast a skauting, Pobyt v přírodě a Volná disciplína.

Závod probíhá ve 4 kolech - nesoutěžním střediskovém, okresním, krajském a celostátním. Z okresního
a krajského kola hlídky s nejlepším umístěním postupují do vyšších soutěžních kol.

V pátek po příjezdu a registraci jsme postavili stany
a šli jsme na slavnostní zahajovací nástup. Druhý den
ráno po snídani hlídky vyrazily na závodní trasu. Naše
družiny si během závodu vedly výborně. Světlušky
skončily na šestém místě a vlčata závod vyhrála,
takže postupují do celostátního kola, které bude v září
v Kostelci nad Černými lesy.
Po závodu následovalo slavnostní vyhlášení a odjezd
domů.
Šimon Fuks & Vojtěch Dvořáček, 1. chlapecký oddíl Pozořice

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

Sivický pes znovu vítězí
v mezinárodním měřítku

V prvním pololetí 2018 náš německý boxer
URPANIEL Fender Edda pokračuje v excelentních
výsledcích v soutěžích v ČR i v zahraničí.
Šestkrát zvítězil na Slovensku na mezinárodních
výstavách v třídě šampionů a splnil podmínky pro
zadání titulu „Slovenský výstavný šampion“. V ČR
zvítězil třikrát rovněž na mezinárodních výstavách
v třídě šampionů. A protože v maďarském městě
Székesfehérvár úspěšně složil zkoušku z výkonu
IPO1 (stopa, poslušnost, obrana), splnil podmínky pro
udělení titulu „Český šampion“. Německý boxer je
služební plemeno a proto musí prokázat schopnosti,
které vyžaduje služba u policie. Máme z něho velkou
radost, protože podědil krásu po svém německém otci
AKTION vom Katterforst, který je „Světový vítěz 2018“
ze švédského Malmö.
Eva a Zdeněk Křížovi

KALENDÁŘ
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Statistika za 2. čtvrtletí 2018

14. července		Sivické hry bez hranic
			Sportovní areál Sivice, pořádá sportovní klub Grušáci

27. července		Sivické kulturní léto - Hradišťan, Rančeři
			Náves, pořádá Kulturní komise obce

4

94 let

Marie Lazarová

Přistěhovaní:

4

91 let

Oldřich Lazar

Úmrtí:

2

88 let

Odstěhovaní:

7

Filoména Buchtová
Zdeněk Malík

85 let

Jaromír Kašpar

83 let

Vlasta Štěpánková

82 let

Radomila Florianová
Kristina Konečná
Ludmila Ondráčková
Marie Poláčková
Ludmila Železná

81 let

Jarmila Maxiánová

75 let

Miroslava Müllerová
Jan Ondráček
Miroslava Dvořáčková

70 let

Stanislava Hoffmannová
Anna Hudcová
Václav Buchta

65 let

Marie Capilová
Pavel Dumpík
Jarmila Tomanová
Stanislava Daňková

60 let

Ilona Bočková
Milan Polach
Karel Kabeláč

1058

Vítáme do života

			Hraje Sivická kapela, pořádají stárci

31. srpna		Kácení máje

ve 2. čtvrtletí roku 2018

			Hraje Sivická kapela, pořádají stárci

Viktor Kloud
František Sedlák

20. září		Vítání občánků

Tadeáš Slezák

			Kulturní dům, pořádá Kulturní komise obce

Autor chce čtenáře informovat o dění v Blažovicích,
Velaticích, Mokré, Horákově a Tvarožné v letech 1914
– 1918. Na svých 240 stránkách umožňuje kniha
nahlédnout do života v obcích, do rodin dělníků, rolníků a řemeslníků. Ve vzpomínkách vojáků připomíná
jejich utrpení v zákopech, v zajetí, i to, jak chyběli svým
nejbližším. Vychází ze zápisů v obecních, farních,
školních a rodinných kronikách, kde pozorní kronikáři
události zaznamenali. Jména vojáků doplňují údaje
získané z matričních knih, z kartotéky padlých a z databáze legionářů Vojenského historického ústavu.

Ve 3. čtvrtletí roku 2018 oslaví životní jubileum:

Narozené děti:

Počet obyvatel:

19. srpna		Tradiční sivické hody

Obec Tvarožná si letos mnoha akcemi připomíná 730.
výročí první písemné zmínky. K tomuto výročí, ale
také ke stému výročí ukončení I. světové války a vzniku samostatné Československé republiky, vydáváme
knihu Františka Kopeckého „Těžké roky Velké války“.

Společenská kronika

Evidence obyvatel

Kalendář kulturních a sportovních akcí

Nová kniha

KRONIKA
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David Blahák

Kniha „Těžké roky Velké
války“ dává čtenářům
možnost, aby se prostřednictvím dobových
fotografií podívali do tváří
řady odvedených i padlých mužů a jejich rodinných příslušníků. Chce
malým dílem přispět
k pochopení tohoto smutného období našich dějin
i historických změn, které
po konci války nastaly.
Knihu je možné zakoupit na obecním úřadě
ve Tvarožné za cenu
240 Kč.

Petr Buchta, starosta obce Tvarožná

Gratulujeme a děkujeme

V červnu oslavil životní jubileum 85 let pan Jan Ryšavý, starosta naší obce
v období 1990 - 1998.
Kromě funkce starosty byl také dlouholetým starostou hasičů a předsedou
Honebního společenstva. Zeptala jsem se, jak na tu dobu vzpomíná. „Přemýšlel
jsem o těch funkcích, co jsem měl. K hasičům mě přemluvil Ondráček od kaštanu. Byl náčelník Orla a byl zavřený. V 69., jak ho pustili, mě přemluvil, abych
dělal starostu hasičů. Abych dělal předsedu Honebního společenstva, o to mě
zase požádali myslivci.“
Po osamostatnění obce v roce 1990 byl pan Jan Ryšavý prvním starostou obce
Sivice zvoleným ve svobodných volbách.

Marie Kousalová

Pozvánka na Den otevřených dveří
k 50. výročí zahájení provozu
Cementárny Mokrá

Společnost Českomoravský cement, a.s., která
je součástí skupiny HC, letos oslaví již padesáté
výročí od zahájení svého provozu cementárny
Mokrá. Přijďte s námi oslavit toto významné jubileum na Den otevřených dveří v sobotu 8. září 2018.
Bude tomu již padesát let, kdy 28. října 1968 byla
poprvé symbolicky zapálena nově vystavěná rotační
pec na výpal slínku. Tento slavnostní akt zahájil dlouhou a úspěšnou éru výroby v cementárně Mokrá,
dříve známé jako CEMO-Mokrá. Pří této příležitosti a
významné události zveme všechny zájemce na Den
otevřených dveří do areálu cementárny. Součástí
této akce, která proběhne od 10:30 do 15:00 hodin,
bude bohatý program pro děti i dospělé, komentovaná okružní jízda autovláčkem po cementárně, ukázka těžké lomové techniky a mimo jiné i vystoupení
Miloše Knora s Ivou Pazderkovou.
Vážení přátelé, srdečně Vás tímto zveme na oslavu
50. výročí našeho závodu v Mokré. Těšíme se na
setkání s Vámi!

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Citát
Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez
svobody je zbytečné.
John Fitzgerald Kennedy

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje.
Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.
Charles Farrar Browne

Poděkování

Děkujeme členům výjezdové jednotky hasičů
za pomoc při zalévání stromů.
Sivický zpravodaj 3/2018 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. září 2018.

