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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

přeji vám mnoho štěstí, pevné zdraví a hodně
splněných přání v roce 2018, jehož první dny
prožíváme.

4. 12. 2017

Tento rok bude výjimečný řadou výročí. Před 150
lety byla postavena na návsi zvonice a k ní přistavěna kaplička, která byla posvěcena v roce1928.
V září 1888 děti poprvé usedly do lavic v nové
sivické škole. Naše republika oslaví 100 let
od svého vzniku. Před osmdesáti lety byla podepsána Mnichovská dohoda a v srpnu si připomeneme 50 let od invaze sovětských vojsk.
A jaký bude tento rok končící číslovkou osm? Bude
něčím mimořádný? To zatím nevíme. Troufám si
říci, že k tomu, jaký bude, každý z nás svým nepatrným dílem přispěje.
Letos budou dvoje důležité volby. Volba prezidenta
republiky již probíhá. Do druhého kola postoupili
dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů
- dosavadní prezident republiky Miloš Zeman
a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.
Účast v 1. kole volby svědčí o vašem zájmu o věci
veřejné a to je dobré.

Optická přístupová síť Sivice - Smlouva o zřízení
služebnosti: Firma VIVO CONNECTION předložila
ke schválení geometrický plán pro zřízení věcného
břemene pro již realizovanou část stavby OPS - Sivice
a návrh smlouvy o zřízení služebnosti za jednorázovou
úhradu 10 000 Kč.
Zpráva o činnosti - kontrola plnění úkolů: Byl opraven blátivý úsek polní cesty na Dolanském konci; je
objednáno zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí - vodovodu a splaškové kanalizace pro
lokalitu K a zpracování projektové dokumentace sjezdu
- nájezdu do areálu Loučky. Byla dokončena In-line
dráha pro děti ve sportovním areálu. Po stavební
stránce je dokončena rekultivace skládky ve Skale,
obec požádá o kolaudaci. Opětovně jsme podali
žádost o dotaci na domovní kompostéry a štěpkovač.
Projekčně je připravena Půdní vestavba, nástavba
a přístavba školy a podána žádost o dotaci. Vzhledem
ke stavu střechy je třeba pokračovat v přípravě bez
ohledu na výsledek žádosti o dotaci. Odklonění velkých
průtoků Pozořického potoka bude pokračovat úsekem
přes areál zemědělského družstva. V další etapě
bude nutné upravit příkop podél dílové cesty a zvětšit
kapacitu stávajícího rybníka. Předsedové Kontrolního
a Finančního výboru přednesli zprávy o činnosti výborů.

Na podzim budou také volby komunální. Někdy
mám dojem, že se až do té nejnižší komunální
úrovně promítá politika z vyšších pater. Často je
těžké rozlišit, co je pravda a co lež. Na vesnicích,
kde se lidé navzájem dobře znají, to ještě jde. Mým
přáním je, abychom měli dobré politiky, ze kterých
si můžeme brát příklad.

Příspěvek občanům na stočné v roce 2018:
Příspěvek na úhradu stočného je kompenzací zvýšené daně z nemovitostí. Bude poskytován za stejných
podmínek jako v předchozích letech - výše příspěvku
je 1000 Kč na nemovitost napojenou na splaškovou
kanalizaci. Příspěvek se vyplácí na žádost vlastníků
nemovitosti v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně od května do prosince 2018.

Jsem ráda, že se v naší obci navzájem dobře
známe. Že si nejsme lhostejní a jsme ochotni
pomáhat těm, kdo naši pomoc potřebují. Příkladem
je Tříkrálová sbírka, ale také běžné každodenní
drobné služby při péči o své blízké, sousedy
a třeba i osoby, které si leckdy dle našeho názoru
pomoc nezaslouží. Každý z nás se může ocitnout
v situaci, kdy potřebuje pomoc druhých.

Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
Obec Sivice podala žádost o dotaci na pořízení dětského prvku - lanovky a laviček k ohništi ve sportovním
areálu. Dotace je ve výši 100 000 Kč.

Přeji vám, abyste celý rok prožili se svými nejbližšími a přáteli ve shodě a porozumění. A jestli má
být rok 2018 něčím mimořádný, pak jen v dobrém.
Marie Kousalová

Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva: Od 1. ledna 2018 nabývá platnosti nové
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměňování členů
zastupitelstev územních samosprávních celků. Odměny
budou vypláceny dle doporučení Finančního výboru
ve výši asi 60 % maximální částky dle nařízení vlády.
Souhlas k novému uspořádání pozemků v rámci
pozemkových úprav Holubice: V katastrálním území
Holubice probíhají pozemkové úpravy, jimiž je dotčen
pozemek ve vlastnictví obce Sivice par. č. 626/19 - orná
půda. Obec Sivice vydá souhlasné stanovisko k novému uspořádání pozemků.

-3Příloha č. 1 a 2 ke Smlouvě na svoz a likvidaci
komunálního odpadu s firmou AVE: Přílohy aktualizují počty nádob na tříděný odpad a dochází ke zvýšení ceny za směsný komunální odpad o cca 5 %.
Cena za tříděný, velkoobjemový a nebezpečný odpad
zůstává beze změny.
Rozpočtové opatření č. 5/2017: Dle očekávané
skutečnosti se v příjmové části zvyšují daňové příjmy,
zapojují dotace a snižuje financování. Ve výdajové
části rozpočtu se upravují jednotlivé paragrafy, kde
nedošlo k čerpání plánovaných investic.
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Střednědobý výhled rozpočtu: Zpracování střednědobého výhledu rozpočtu ukládá obci zákon o rozpočtových pravidlech, obsahuje údaje o celkových
předpokládaných příjmech a výdajích v odbobí 2019
- 2025.
Inventarizace k 31.12.2017: Inventarizace bude provedena v souladu se zákonem o účetnictví a dle
platných vyhlášek a účetních standardů. Ke splnění
tohoto úkolu jsou ustanoveny inventarizační komise.

Vyřazení DDHM z majetku obce: Je navrženo
vyřazení 2 ks kontejnerů, pro které obec nemá vyuUrčení pravomoci k rozpočtovým opatřením: žití. Kontejnery byly pořízeny v roce 1990 za cenu
Oprávnění provádět rozpočtová opatření starostkou 9 880 Kč za kus.
obce se vztahuje k rozpočtovým opatřením do výše
50 000 Kč ve výdajích a do výše 100 000 v příjmech Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích:
a financování, ve vyšších částkách pouze v případě Vyhláška upravuje výši a výběr místních poplatků.
Dochází ke změně u poplatku za sběr, svoz a likvidaci
havárií nebo stavu nouze.
komunálních odpadů, poplatek bude od 1.1.2018 činit
Poskytnutí dotací z rozpočtu obce Sivice v roce
300 Kč na osobu a rok. Od poplatku jsou osovobzeny
2018: Na základě žádostí o poskytnutí příspěvděti do 15 let a senioři nad 65 let. Osvobození se nově
ku z rozpočtu obce Sivice budou podpořeny tyto
vztahuje i na poplatníky, kteří se prokazatelně v obci
spolky a organizace: Sivická kapela (30 000 Kč),
dlouhodobě nezdržují a žijí mimo území ČR.
Sportovní klub Sivice (40 000 Kč), Římskokatolická
farnost Pozořice (100 000 Kč), Zahrádkáři (25 000 Podněty od občanů: Obec obdržela žádost o odproKč), Junák Pozořice (8 000 Kč) Sportovní klub dej pozemku v lokalitě Štarcárky, zastupitelstvo obce
Pozořice (8 000 Kč), Sbor dobrovolných hasičů Sivice s prodejem nesouhlasí. Obec dále obdržela v sou(25 000 Kč), Myslivecký spolek Sivice - Pozořice vislosti se žádostí o zasíťování pozemku na Staré
(15 000 Kč), Junák - český skaut - nákup louky silnici petici podepsanou 6 občany obce. Stanovisko
v Bukovince (20 000 Kč), SANUS Brno - pečovatelské k žádosti projedná zastupitelstvo na příštím zasedání.
služby (21 965 Kč), ZUŠ Pozořice (20 000 Kč). Po termínu byla doručena ještě žádost spolku Človíček
Pozořice, bude projednána na příštím zasedání.

Místní poplatky v roce 2018

Veřejnoprávní smlouva o dotaci z rozpočtu obce
Sivice na rok 2018: Byla schválena veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace Farnosti Pozořice ve výši
100 000 Kč na opravu budov ve dvorní části farního
areálu, které mají havarijně poškozenou střechu
i statiku.
Rozpočet obce Sivice na rok 2018: Návrh rozpočtu byl projednán Finančním výborem a zveřejněn
v souladu se zákonem. Příjmy jsou navrženy ve výši
20 418 700 Kč, financování ve výši 15 724 800 Kč
(přebytek z minulých let). Výdaje jsou navrženy v celkové výši 35 114 500 Kč, financování (splátka úvěru)
činí 1 029 000 Kč. Byl předložen pozměňovací návrh
- přesun příspěvku 8 200 000 Kč na vybudování komunikace do průmyslové zóny z roku 2017 na rok 2018
z důvodu, že neproběhla kolaudace, na kterou se
úhrada příspěvku váže. Rozpočet včetně pozměňovacího návrhu je v celkové výši 44 343 500 Kč. Do rozpočtu je zařazena částka 7 000 000 Kč na Půdní
vestavbu, nástavbu a přístavbu školy na realizaci
I. etapy (hrubá stavba).

Od 1.1.2018 platí nová obecně závazná vyhláška
o místních poplatcích.
Poplatek za sběr, přepravu, třídění a likvidaci komunálního odpadu je zvýšen na 300 Kč
za osobu. Osvobozeny jsou děti do 15 let, osoby
starší 65 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a osoby,
které se dlouhodobě v obci nezdržují. Rozhodným
dnem pro zařazení do věkové kategorie pro nárok
na osvobození je 1. leden.
Poplatek ze psů se platí za psy od 3 měsíců. Výše
poplatku je 100 Kč za jednoho psa, za druhého
a dalšího psa téhož majitele se platí 150 Kč ročně.
Způsob platby: Poplatky je možné zaplatit buď
hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 11324641/0100.
U poplatku ze psů uveďte do kolonky variabilní symbol 1341xxx (číslo popisné). U poplatku za komunální odpad 1340xxx (číslo popisné). Poplatky jsou
splatné od 1. března do 31. května 2018.
Andrea Sperátová
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Místní akční skupina slavkovské
bojiště vyhlašuje první výzvy na
podporu projektů na svém území

Během roku budou vyhlášeny další výzvy, některé
určené také pro obce na území MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu na rozšíření kapacity školek, vybavení odborných učeben základních škol
Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl nebo na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací.
schválen řídícími orgány tří ministerstev strategický
Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie
dokument (dále „Strategie MAS Slavkovské bojiště“)
MAS Slavkovské bojiště budou vyplaceny žadatelům
do roku 2023. V praxi to znamená, že MAS Slavkovské
po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního
bojiště v příštích 5 letech pomůže ministerstvům
programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně.
do území přerozdělit cca 117 mil. Kč z Operačního
Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je
programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova
nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s admia Integrovaného regionálního operačního programu.
nistrativou ze strany kanceláře MAS.
Přerozdělování finančních prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev na podporu konkrét- Celé znění Strategie MAS Slavkovské bojiště a vyhlaních projektů. Důležitými podmínkami pro žadatele šovaných výzev je k dispozici na našich webových
je, aby byli z území MAS Slavkovské bojiště a jejich stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz.

Nová In-line dráha
Zvládneme to ještě letos? Tuto otázku jsme si položili v létě loňského roku, kdy padlo rozhodnutí o realizaci In-line dráhy ve sportovním areálu. Oslovili
jsme potencionální dodavatele, vybrali nejvhodnějšího uchazeče a uzavřeli s ním smlouvu o dílo.
Plocha za hasičskou zbrojnicí se přímo nabízela
k využití pro tyto účely. Je třeba dodat, že motivací
byla také dotace Nadace ČEZ ve výši 200 tis. Kč a příspěvek akciové společnosti Českomoravský cement
na sportovní a kulturní aktivity ve výši 100 tis. Kč.
Zbývající částku celkových nákladů stavby uhradila
obec Sivice ze svého rozpočtu.
In-line dráha ve sportovním areálu byla slavnostně
otevřena 17. listopadu 2017. Otevření se zúčastnil
poslanec Parlamentu ČR Jiří Mihola a regionální
zástupce nadace ČEZ Jiří Bezděk. Náš duchovní
správce otec Pavel Lacina hřiště požehnal a celé
odpoledne pak patřilo dětem. Jim bude In-line dráha
nejvíce sloužit.
Marie Kousalová

projekt odpovídal cílům, které si schválená Strategie
MAS Slavkovské bojiště vytyčila.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Již v prosinci byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Protože se jedná o operační program
Zaměstnanost, budou mít žadatelé možnost z této dotace zaplatit především osoby pečující o svěřené děti.

Hrušky 166, Hrušky u Slavkova
Tel: 511 146 766, 604 318 732

Další výzva na předkládání projektových záměrů MAS
Slavkovské bojiště bude vyhlášena 8. 1. 2018, a to pro
podnikatele v zemědělství, kteří si tak mohou pořídit
nové zázemí nebo zařízení pro svoji živočišnou nebo
rostlinnou výrobu nebo pro zpracování svých produktů.
První výzva se bude týkat také nezemědělců na přestavbu, modernizaci či novou výstavbu své provozovny,
kanceláře nebo na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení jako je nákup zařízení, užitkových vozů
kategorie N1, pořízení hardwaru, softwaru.

Prosba

Prosíme občany, pokuď nasněží, aby přeparkovali auta ze silnice pro plynulý úklid sněhu.
Děkujieme, OÚ

Výsledky I. kola volby
prezidenta ČR v Sivicích

Celkové výsledky I. kola
volby prezidenta ČR

(volební účast 74,70 %)

(volební účast 61,92 %)
Červeně označeni postupují do II. kola

Fischer Pavel
Zeman Miloš
Drahoš Jiří
Hilšer Marek
Horáček Michal
Topolánek Mirek
Hynek Jiří
Hannig Petr
Kulhánek Vratislav

196
165
143
40
39
23
11
5
2

31,41 %
26,44 %
22,91 %
6,41 %
6,25 %
3,68 %
1,76 %
0,80 %
0,32 %

Zeman Miloš
Drahoš Jiří
Fischer Pavel
Horáček Michal
Hilšer Marek
Topolánek Mirek
Hynek Jiří
Hannig Petr
Kulhánek Vratislav

1 985 547
1 369 601
526 694
472 643
454 949
221 689
63 348
29 228
24 442

38,56 %
26,60 %
10,23 %
9,18 %
8,83 %
4,30 %
1,23 %
0,56 %
0,47 %

ŠKOLA POZOŘICE
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Výsledky jednotné přijímací
zkoušky za rok 2017

ČESKÝ JAZYK
Uchazeči o

v porovnání s celorepublikovým průměrem

4 leté obory
V roce 2015 se začalo s postupným zaváděním jednot6 letá gymnázia
né přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
pro uchazeče o středoškolské vzdělání. Nový koncept
8 letá gymnázia
zkoušky se týkal především žáků 9. ročníku. Změny
o 4 leté obory
postihly i žáky z 5. a 7. ročníků, kteří usilovali o studium
6 letá gymnázia
na víceletých gymnáziích. V loňském školním roce již
jednotnou zkoušku absolvovali všichni žáci, kteří si
8 letá gymnázia
k dalšímu studiu zvolili maturitní obory nebo víceletá
gymnázia.
MATEMATIKA
Výběr testů i jejich zpracování zajišťovala společnost
Uchazeči o
CERMAT. Přijímací zkoušky se uskutečnily v řádných
termínech 12. a 19. dubna 2017. A jak dopadli naši žáci?
4 leté obory
V češtině i matematice byli žáci 9. ročníku i uchazeči
z 5. ročníku výrazně lepší, než je celorepublikový prů6 letá gymnázia
měr (viz tabulka). Úspěch, kterého naši žáci dosáhli,
8 letá gymnázia
svědčí nejen o kvalitě výuky daných předmětů na naší
o
4 leté obory
škole, ale i o zodpovědném přístupu rodičů a samotných žáků k přípravě na přijímací zkoušky.
6 letá gymnázia
Naše škola Celá ČR
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Věříme, že v letošním školním roce budou naši žáci
stejně úspěšní a opět si vybojují místa na nejlepších
středních školách.

Naše škola Celá ČR

SIVICKÁ ŠKOLA

8 letá gymnázia

Zkoušku
konali

Průměrné percentilové umístění

61 701

51,7

4 469

51,3

18 171

51,0

37

68,5

1

29,3

6

58,8

Zkoušku
konali

Průměrné percentilové umístění

61 887

51,4

4 474

51,3

18 178

51,4

37

59,9

1

18,0

6

59

Mgr. Soňa Petrová, výchovná poradkyně

Štědrovečerní setkání
u vánočního stromu

a radostné tváře přítomných určitě navodily tu správnou atmosféru potřebnou pro tento den. Po ukončení
pásma jsme si všichni popřáli krásné prožití svátků
a rozešli se do svých domovů k štědrovečerní večeři
Krátce po čtvrté hodině se za poměrně teplého odpo- a rozsvíceným stromečkům, kde se určitě objevily
ledne připravilo sedm hudebníků. S příchodem lidí, i nějaké dárečky.
kteří chtěli poslední chvíle před večeří strávit společně Vám, kdo jste si přišli společně zazpívat koledy, bych
se sousedy, kamarády a známými, se ozvaly první za nás všechny chtěl poděkovat, že jsme se sešli
tóny známých koled. Hodně z vás se k naší radosti v tak velkém počtu, který nás velmi mile překvapil.
připojilo zpěvem podporovaným výborným svaře- Budeme se na vás opět za rok těšit.
ným vínem připraveným paní starostkou a panem 			
Petr Blahák
Bartákem. Nedočkavé pobíhání a švitoření dětí
Na Štědrý den, těsně před příchodem tmy a tolik
očekáváného snad nejhezčího večera v roce, se
už po několikáté uskutečnilo hudební setkání pod
vánočním stromem.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Vánoční koncert Sivické kapely
Stalo se již tradicí, že se třetí adventní neděli
scházíme ve vánočně vyzdobeném sále kulturního domu.
V 18 hodin zhasla světla v sále a na pódium vstoupil
moderátor Roman Tinka, aby nás přivítal na vánočním koncertu Sivické kapely. Muzikanti pod vedením
kapelníka Petra Molla a uměleckého vedoucího Jiřího
Ťápala si dali záležet, aby si všichni vyznavači dechové hudby přišli na své. V první části jako vždy zazněly
skladby z hodového a tanečního repertoáru. Po přestávce jsme se zaposlouchali do skladby Purpura,
pak následovaly koledy a vánoční melodie. Kdo přišel,
jistě nelitoval.  Skvělá Sivická kapela, neméně skvělý moderátor a milé publikum - to vše dohromady
vytvořilo příjemnou atmosféru pozdního odpoledne
třetí adventní neděle. Poděkování patří také mistrům
zvuku a světel, usměvavým mladým tvářím za barem
a Ondrovi Smutnému za krásné fotografie.
Jiří Barták

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. prosince 2018 obcházelo sivické
domácnosti sedm skupinek koledníků.
Děti se do Tříkrálové sbírky rády zapojují a svým nadšením přispívají k úspěšnému završení akce organizované Charitou. Celkový výtěžek letošní Tříkrálové
sbírky v Sivicích činil 48 576 Kč. Všem dárcům ze
srdce děkujeme. Poděkování patří také vedoucím
skupinek a paní Boženě Škrobové, která má na starosti organizační zajištění akce, jejímž účelem je
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším.
					
Cejnková Lenka - Cejnková Veronika,
Cenková Andrea, Bartáková Kateřina
Daňková Martina - Ondráčková Klára,
Cenková Anička, Koukalová Žaneta
Staňová Petra - Fuksová Barbora,
Tomanec Michal, Tomancová Erika
Devetterová Marta - Devetterová Markéta,
Crhová Alice, Tomancová Marcela
Tinková Martina - Tinková Marie,
Tinková Anna, Chládková Sabina
Svobodová Michaela - Svobodová Karolína,
Ondráček Lukáš, Pölzerová Eliška
Hasoň Martin - Hasoň Matyáš, Hasoň Jakub,
Hasoň Antonín
Marie Kousalová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Přivítání sivických občánků
dne 10. 11. 2017
Tobias Prokip			

22. 2. 2017

Robert Josef Skládaný

29. 5. 2017

Marek Boháček		

28. 6. 2017

Vítek Veselý			

24. 8. 2017

Letty Čechová			

23. 9. 2017

SKAUTI
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SKAUTI
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Po Novém roce se již tradičně zapojíme do Tříkrálové Naší družině se díky skvělému rozmístění obránců,
sbírky. A hlavně se chceme v družinách věnovat útočníků i loupežníků proviantů podařilo převálcovat
výchovné práci dětí podle skautských stezek.
soupeře téměř trojnásobným počtem bodů od v pořaDěkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají dí druhé družiny z Ochoze. Děkujeme pořadatelům
a podporují nás. Všem přejeme vše dobré v novém za skvělou organizaci a těšíme se na příští rok.
roce 2018.

RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

Filip Dvořáček, 1. chlapecký oddíl Pozořice

Naše skautská družina se již tradičně zúčastnila hry
Lesní lidé pořádané poblíž chaty Jelenice skautskými
vedoucími z Ochoze u Brna. Každá družina dostala
na začátku hry pět vlajek a mapu s přibližnou polohou
svého tábořiště i tábořišť ostatních družin. Cílem hry
bylo nejen ukrást co nejvíce vlajek ostatním družinám,
ale také například uvaření oběda a čaje. Hodnotila se
i úprava tábořiště nebo stavba přístřešku, do kterého
se musela vlézt celá družina. Mimo to byly u chaty
Jelenice rozmístěny tzv. provianty (v alobalu zabalené sladkosti), u kterých byl navíc přibalen papírek
s jedním bodem.

Co nového na skautské stezce?

Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným ruchem účastníků schůzek. Skautský podzim je
kromě obvyklé činnosti charakteristický i řadou výprav
do podzimní přírody. Členové našich oddílů podnikli
roverský víkend na okresní základně pod Ketkovským
hradem, výpravy do VIDA centra v Brně, obory
Holedná, na Říčky, do Adamova, Holštejna a na naši
terénní základnu – chatu Jelenici.

Vyvrcholením každého skautského roku jsou
skautské tábory. Letos pořádalo skautské středisko Pozořice šest táborů, z toho dva 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 v následujících řádcích.
V sobotu 28. října v okolí chaty Jelenice bylo opět
Tématem letošního skautského tábora pozořických rušno, neboť se tam sešli obyvatelé zaniklých střeoddílů byla Stargate, tedy Hvězdná brána, inspirována dověkých osad ke hře Lesní lidé. Více se o této hře
známou sérií sci-fi filmů režiséra Rolanda Emmericha. dozvíte z následného příspěvku.
Téma se promítlo nejen do celotáborové etapové hry, V sobotu 16. prosince se 20 členů našeho střediska
ale provázelo nás po celých třináct prázdninových vypravilo pro Betlémské světlo, krásný symbol porodní strávených na louce v Rakoveckém údolí. Ač zumění mezi lidmi, do Vídně. Zdárně ho přivezli domů
malá, tak výkonná skupina vedoucích se neúnavně a slavnostně předali druhý den při obou mších v pozověnovala všem čtyřiceti dětem a jejich nadšení pro řickém kostele našemu panu faráři a farnosti. A tak jako
věc se promítlo mimo jiné i do perfektně připravených v minulých letech se před Vánocemi aktivně zapojili
kostýmů, osvětlené hvězdné brány s ovládacím pane- do jeho roznášení. I o vánočních prázdninách proběhla
lem a nových týmových her zaměřených na šikovnost, řada výprav do přírody, na výstavy a podobně.
mrštnost, logiku, strategii i přesnost.
Odhodlání dětí plnit různé zkoušky a výzvy bylo
o to větší, když nám po většinu času přálo počasí.
Program byl zpestřen i dvěma cyklovýlety, poprvé
jsme s táborníky navštívili lom v Rudicích a druhé
osvěžení nás čekalo v Ruprechtově. Na závěr děti
zažily opravdu netradiční a dokonale připravenou
pokladovku, na kterou budeme všichni ještě dlouho
v dobrém vzpomínat!
Bylo prima, bylo krásně, těšíme se za rok zase!
Za 1. dívčí i chlapecký skautský oddíl Pozořice
Alice (Ajka) Pölzerová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

První ples sezóny
Jedním z příjemných momentů plesové sezóny
v Sivicích je bezpochyby Myslivecký ples, který letos
uspořádali myslivci společně se singularisty. Ten
letošní se konal v sobotu 6. ledna v Kulturním domě
v Sivicích. Zatančit si přišlo téměř 80 návštěvníků.

K mysliveckému plesu patří tematická výzdoba, zeleň,
divočina na talíři i v tombole. Tady to nebylo jinak.
Pochutnat jste si mohli na výborném jelením guláši
nebo kančím řízku s bramborovým salátem. Vrcholem
večera pak byla tombola. Soutěžit jste mohli o celkem
47 cen – nechyběly mezi nimi sladké dobroty, masové specialitky a samozřejmě i několik kusů zvěřiny.
Hlavní z nich, celé prase divoké, si odnesl šťastný
výherce pan Kousal z Pozořic.

Atmosféra plesu byla výborná. O hudební doprovod
k tanci, zábavě a dobré pohodě se postarala skupina
Relax Band. Díky kvalitnímu výběru skladeb si každý Ples se rozhodně vydařil. Ti kdo nepřišli, mohou
přišel na své a parket byl stále plný. Inspirací bylo také litovat.
Helena Těšitelová
předtančení mladých z PoŠuKova.

HASIČI
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Ministrantská olympiáda 2017
Na dvě stě ministrantů se v sobotu 11. listopadu
2017 sjelo do Telnice, aby spolu strávili den nazvaný Ministrantská olympiáda.

Zima u hasičů

Poděkovat chci také všem členům našeho sboru
za pomoc s organizací. Věříme, že se vám akce líbila.

Po ukončení dětského soutěžení pro letošní rok
zbývalo ještě ukončit soutěžení dospělých. Jak
jinak, než na domácí půdě při vzpomínkové akci
- Memoriál Mirka Mazla.

Nyní bych vám rád popřál vše nejlepší v novém roce.
Šťastnou ruku a čistou mysl při důležitých rozhodováních, které vás letos čekají i dobrou náladu nejen při
různých letošních oslavách.

Další ročník tohoto tradičního zimního setkání proběhl druhý týden v prosinci. Po delší době jsme si
mohli vyzkoušet, alespoň částečně, zimní podmínky.
Celé dopoledne nás provázela ledovka a teploty
pod bodem mrazu. Navzdory všemožným snahám
o rozpuštění tratě jsme nakonec ustoupili z původního plánu a vynechali jsme oběhnutí In-linové dráhy
za zbrojnicí. Účast byla oproti minulým ročníkům
pravda slabší, ale to nesnížilo motivaci zúčastněným
sborům vyhrát na rok náš putovní designový kousek
či originální pojetí pohárů za další místa. Největší
touhu odvézt si (opět) putovní relikvii mělo družstvo
z Kovalovic, které jej tak získalo již podruhé. Na druhém místě pak těsně skončilo mužstvo z Tvarožné
a poslední místo na bedně urvali loňští vítězové
z Viničných Šumic. Jsme moc rádi za podporu této
akce, jak od obce, tak od okolních sborů. Dávají tím
možnost přežít vzpomínce na prima kamaráda a bratra, pro kterého byl hasič vším.

A co říci závěrem? Snad jen poděkovat za podporu
v roce minulém. Zároveň však doufáme, že se budeme moci těšit z vaší přízně i na letošních akcích,
které pro vás chystáme. Namátkově zmíním únorové
Ostatky, květnové soutěžení na hřišti a další akce,
které se, doufejme, podaří uspořádat.
Za SDH Sivice Radek Chudiak

SPORT

- 15 -

Vše tradičně začalo v kostele sv. Jana Křtitele, kam si
všichni přišli od paškálu zapálit olympijský oheň pro
štafety, kterými jednotlivé farnosti soutěžily, aby právě
jejich pochodeň byla přinesena do areálu Sokolovny
jako první. Tentokrát zvítězily Šlapanice, a tak se jim
dostalo velké cti a jejich oheň hořel v době konání
olympiády na Sokolovně. Ve farním kostele přijali
kluci požehnání P. Reného Strouhala a společně se
pomodlili modlitbu sv. Ignáce z Loyoly. Pozdravil je
také místní farář P. Vladimír Langer.
Na Sokolovně hráli kluci I. stupně ZŠ florbalový a poté
fotbalový turnaj, ve sportovní hale pak hoši II. stupně
ZŠ začali s fotbalem a závěr patřil florbalu. Kdo byl
přítomen, potvrdí, že všemi utkáními se nesl duch
opravdového fair-play, vzácné nebylo ani to, že si jednotlivé týmy navzájem hlasitě fandily. Bubny a vuvuzely ovládly celou sportovní halu tak, že to přilákalo
i mnoho návštěvníků z řad místních obyvatel, kteří
se přišli podívat, co se to tu vlastně děje… A jistě si
mohli povšimnout báječné a přátelské atmosféry, kterou spolu vytvářeli nejen hráči, ale i jejich (pra)rodiče
a průvodci. Již tradičně o sobě dala vědět Zelená
záplava z PoŠuKova, která si evidentně celý rok šetřila hlasivky právě do Telnice… Je obdivuhodné, jak se
dokáže snad celý PoŠuKov na jeden den přestěhovat
do Telnice...
Před posledním finálovým utkáním ve sportovní hale
vystoupila modrobíle oděná telnická děvčata pod
vedením Hany Kroutilové a zatancovala krásný liturgický tanec, po jehož předvedení se ozývaly hlasy
o jeho zopakování… Avšak program byl letos časově
hodně napnutý, takže svou příležitost dostala děvčata
z PoŠuKova pod vedením Jitky Šmerdové. Tentokrát
„Zelenobílá záplava“ předvedla taneční show ve zhasnuté hale za pestrobarevného osvětlení a umělé mlhy,
která ještě více zvýraznila celé dílo. Poté byli všichni
přítomní vyzvání „na taneční parket“ a společně se
tak mohli nejen „zavlnit“, ale především chválit našeho
Pána… Skvělý nápad! Úžasná atmosféra! Děkujeme
za příjemné oživení na závěr našeho programu.
Po odehrání došlo na slavnostní vyhlášení výsledků,
které zahájil pan děkan Jan Nekuda, který mj. pozval
patrona tohoto dne sv. Martina na koni… a tím se
vyhlášení stalo mimořádně slavnostním, když ti nejúspěšnější získali své poháry právě osobně z rukou
tohoto legendárního světce. Při předávání cen přišli
pozdravit své svěřence také další kněží našeho děkanátu: újezdský P. Petr Hošek a pozořický P. Pavel

Lacina, který se se všemi na závěr pomodlil a požehnal jim na cestu domů.
Ministrantské olympiády 2017 se zúčastnilo 200 ministrantů ze 4 děkanátů, z 11 farností a odhadem asi
25 měst a vesnic Jihomoravského kraje (převážně
okr. Brno-venkov), celkově 26 týmů. Ministrantské
znalostní testy letos vyplnilo bez chyby 10 účastníků
z toho pět z PoŠuKova - Kryštof Drápal, Lukáš Tesař,
Dominik Coufal, Petr Marek, Jan Juhaňák.
Z těchto výsledků je evidentní, jakou pozornost věnují
během roku právě pošukovští ministranti teoretické
přípravě, i z ní pak mohou výsledkově těžit v celkovém hodnocení, neboť právě znalosti mají váhu 1,5
násobku jedné sportovní disciplíny.
Zajímavosti výše uvedených statistik:
-
vysoká dominance týmu PoŠuKov D, který vyhrál
všechny své disciplíny kromě ping-pongu (i zde
obsadil vynikající 3. místo),
- famózní borci ze Slavkova u Brna – odvezli si vítězství ve dvou kategoriích (ze tří),
-
Šlapaničtí letos zůstali ve všech třech případech
před bednou: třikrát čtvrté místo (jednou chyběl bod,
podruhé dva),
- domácí Telnici se konečně podařilo uspět ve všech
kategoriích (1x stříbro, 2x bronz),
-
Tvarožná letos vyslala dva týmy a oba se vrací
s medailemi (1x stříbro, 1x bronz).
Ale jak bylo uvedeno výše, tyto výsledky nejsou
na celé naší akci to nejpodstatnější.
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci této
veliké akce podíleli. Je jich opravdu veliké množství
a často jsou úplně neviditelní. Pozoruhodné je třeba
to, že se po několikáté hlásí stejní dobrovolníci opět
na svá místa a pomáhají například s občerstvením,
zapisováním výsledků, vyhodnocováním ministrantských testů apod. Největší váha organizace a pomoci
ležela tradičně na telnických a také pošukovských
farnících. Všem veliké, veliké díky a Pan Bůh zaplať!
Děkujeme také telnickému Sokolu a Obci Telnice
za zapůjčení sportovišť a zázemí na celý den.
Už teď se těšíme na příště…
František Kroutil, telnický starosta

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Bezprostřední reakce
na setkání jubilantů

Radost z lásky (3. část)

Do doby vánočních besídek a firemních rautů se
pozornému obecnímu úřadu podařilo vecpat staré,
bílé, obarvené čí plešaté hlavy. Byli jsme opečováváni, obdarováváni a baveni. Při závěrečné diskotéce by
našim vnoučatům a pravnoučatům rozhodně vypadly
oči z důlků.

spokojená jubilantka Helena Neužilová

Vánoční divadelní představení

Obsahem hry je vyšetřování pokusu o vraždu továrníka Bierhanzela při cestě vlakem z Istanbulu do Prahy.
Jako každý rok jsme se mohli o vánočních svát- Hlavním vyšetřovatelem je proslulý inspektor Trachta
cích těšit z divadelního představení ochotnického a jeho žák Hlaváček. Pátrání zpestřila jak tajemná
Vilma, tak i stevardova fascinující maďarština.
spolku Cimrman Revival Sivice.
Po Štědrém dni, který si nejvíce užily hlavně děti, si
mohli přijít na své i dospělí. O nezapomenutelný zážitek se opět postarali místní umělci. Tentokrát bavili
plný sál detektivní činohrou, pro toto období netypickou, nazvanou „Vražda v salónním kupé“.
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Závěr hry překvapil zjištěním, že k vraždě vlastně
vůbec nedošlo. A to „bude taková pěkná tečka za tím
naším případem“.
Za obecenstvo děkují

Jana Smutná a Blanka Kuželová

Pokračujeme v prezentaci dokumentu papeže
Františka Amoris Laetitia o lásce v rodině.
Třetí kapitola uvádí, že jen ve světle křesťanské víry je
možné plně pochopit nejhlubší význam manželství. To
je totiž obrazem Boží Lásky. Jenom v pohledu upřeném na Krista se v plné hloubce poznává pravda o lidských vztazích. Jak víme z evangelia, Ježíš se zastává nerozlučitelnosti manželství a odmítá jakoukoliv
„tvrdost srdce“, která svého partnera dovede od sebe
odehnat a navždy opustit. Papež František v této kapitole stručně shrnuje základní nauku o křesťanském
manželství, která spočívá v jeho jednotě a nerozlučitelnosti. Manželství nemá být břemenem, ale jistotou
a bezpečím pro všechny členy rodiny. To se tak stane
tehdy, když se muž a žena jeden druhému jednou pro
vždy cele darují ve svátosti manželství, slíbí si před
Bohem a před Církví lásku, úctu a věrnost, že se
nikdy navzájem neopustí, a že spolu ponesou všechno dobré i zlé až do smrti. Jen na tomto slibu je možno
vybudovat „pevný dům na skále“ a nikoliv „domeček
z karet“, který se sesype při prvním lehčím problému
nebo objeví-li se třetí atraktivní osoba. Láska manželů odmítá od samého začátku sobecké uzavírání
se do sebe, ale je naopak svou podstatou zaměřena
k plodnosti. Děti jsou největším darem a dobrem
manželství, v jejichž životě láska přesahuje samotné
manžely. Děti jsou nejenom pokračovateli svého rodu,
ale také nositeli ovoce námah, které jejich rodiče
vynaložili při jejich výchově. Dítě si zaslouží, aby se
narodilo z takové opravdové lásky, a ne jakýmkoliv
jiným způsobem. Dítě není pro své rodiče „nutností
za každou cenu“, ale svrchovaným darem jejich plodné lásky. Rodiče, kteří nemohou mít své vlastní děti,
mají hledat způsob, jak své rodičovství darovat jiným

FARNOST
způsobem – ať už adopcí či službou potřebným. Rodič
má nejen právo na své dítě, ale také dítě má právo
na své rodiče! Ale hlavně má dítě právo na svůj vlastní
život už od samého svého početí!
V závěru kapitoly hovoří František o vztahu rodiny
a Církve. Já bych tuto pasáž převedl do našich místních poměrů, tedy do roviny: rodina a farnost. Farnost
potřebuje rodiny a rodina potřebuje farnost. Farnost
má být jednou velkou rodinou a to bude jenom tam,
kde se bude skládat z mnoha rodin otevřených životu
a svému okolí. Bohu díky, že naše pozořická farnost
taková je! Chci poděkovat všem manželům, kteří
zde slaví svá zlatá a diamantová jubilea a ukazují
tak mladé generaci krásu manželské věrnosti! Chci
poděkovat všem manželům, kteří jsou si věrni i přes
těžké problémy, které je potkávají! Chci poděkovat
mladým manželům za otevřenost životu i za to, že
se nebojí mít více dětí a obětavě je vychovávat! Chci
poděkovat také těm manželům, kteří i přes rodinné
starosti dokáží věnovat svůj čas a schopnosti společenskému životu v různých podobách (zájmové
kroužky, volnočasové aktivity, kulturní akce, aj.)! Chci
poděkovat snoubencům za opravdovost jejich vztahu,
za jejich nezištnou vzájemnou lásku ochotnou obětovat pro rodinu i svůj vlastní život! A také jim děkuji
za trpělivost při dlouhých přípravách na manželství!
☺ A konečně se jistě můžeme všichni radovat ze
všech mladých lidí, kteří chtějí do budoucna založit
a vybudovat opravdový manželský vztah, který bude
skutečně pevný a nerozlučitelný!
Pokud jste dočetli až sem, tak přijměte, prosím, mé
přání Vám všem k příjemnému prožití zimních měsíců, ale hlavně k upevnění všech rodinných a přátelských vazeb!
Váš
P. Pavel Lacina, farář

Otevření Anvete senioru:
prosinec 2018
Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov
seniorům, kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu
svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km
od Brna v obci Holubice.
Nabízíme soukromí v 39 nájemních bytech o velikostech 1+kk, 2+kk s vlastní kuchyňkou a sociálním
zařízením. Byty jsou rozděleny do dvou propojených
budov, kde naleznete kromě soukromých bytových
jednotek také centrum aktivit a služeb (společenské
místnosti, kavárnu, zimní zahradu, tělocvičnu, prádelnu, místnost pro služby - např. kadeřník, pedikúra… Součástí uzavřeného areálu je okrasná zahrada
s jezírkem, venkovním altánem a hřištěm na pétanque.

Anvete senior je určen pro soběstačné seniory, kteří
nejsou trvale odkázáni na péči cizí osoby. V případě zájmu
lze tyto služby nabídnout externí pečovatelskou službou.
Bližší informace:
Veronika Křížová, Aneta Šmerdová
mob: 724 793 301, 728 944 363
info@anvete-senior.cz
www.anvete-senior.cz			

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
6. ledna		Ples Lesního družstva Sivice
			Kulturní dům Sivice, pořádá Lesní družstvo Sivice, hraje skupina Relax

27. ledna		VIII. obecní ples
			Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje kapela Panorama

KRONIKA
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Společenská kronika

Evidence obyvatel

Statistika za 4. čtvrtletí 2017
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

V 1. čtvrtletí roku 2018 oslaví životní jubileum:
0
2
6
3
1063

94 let

Josef Maňák

90 let

Naděžda Laitnerová
Marie Ondráčková

89 let

Josef Havlíček

536

88 let

Jan Smutný
Libuše Pavlíčková
Josefa Studýnková

Počet žen:

3. února		Maškarní ples

Počet mužů:

527

85 let

			Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci, hraje skupina ANNA

Nejčastější ženské jméno:
Marie
Jana
Hana
Eva
Alena

38
33
23
16
15

x
x
x
x
x

84 let

Milada Gregorová

83 let

Jindřiška Jahodová

80 let

Marie Müllerová

75 let

Anežka Fialová

Nejčastější mužské jméno:
Jiří
Jan
Petr
Josef
Martin

70 let

Josef Jankových

34
26
26
21
21

x
x
x
x
x

65 let

Marie Krčková
Zdeněk Dostál
Eva Buchtová

60 let

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

32
30
29
23

x
x
x
x

Olga Buchtová
Božena Škrobová
Dáša Kašíková
Věra Koplíková
Jiří Hlučka
Vojtěch Kousal

10. února (sobota!)

Dětský maškarní ples

			Kulturní dům Sivice, pořádá škola Sivice

13. února		Ostatky s pochováním basy
Obec a Kulturní dům Sivice, pořádá Sbor dobrovolných hasičů,
		
		

hraje kapela Vaňáčkovy věci

17. března		Josefský košt
			Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice,
		
hraje cimbálová muzika Stanislava Gabriela

1. dubna		Pomlázková zábava
			Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci, hraje Akcent

Citát
Dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás.
Václav Havel

Srdecne Vás zveme na

VIII. obecní ples
v sobotu 27. ledna 2018
v kulturním dome v Sivicích

Zahájení ve 2000 hod. predtancením
Hraje PANORAMA BAND
Vstupné zahrnující raut: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč
(předprodej na obecním úřadě a v samoobsluze v Sivicích)

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

VILLAGE CAFE
Skvělá káva, domácí zákusky,
krásné a útulné prostředí
s dětským koutkem
v Pozořicích
Prostory bývalého čalounictví
pod Dělnickým domem
Otevírací doba:
PO: 9:30 – 19:00
ÚT: ZAVŘENO
ST - PÁ: 9:30 – 19:00
SO, NE: 12:00 – 19:00
Sivický zpravodaj 1/2018 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 31. března 2018.

