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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

Blíží se konec roku. S ním přijde hodnocení, co se
udělalo, co se mělo udělat a co se mohlo udělat
lépe.
Dlouho nás trápila nevyřešená otázka vybřežování Pozořického potoka v centru obce. Společně
s komunikací do průmyslové zóny bylo uloženo
potrubí, které odkloní přívalové vody. Ještě není
vyhráno, chybí část potrubí přes areál Loučky
(bývalé zemědělské družstvo). Na tento úsek již
bylo vydáno územní rozhodnutí a nyní se připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení.
První úsek jižní obslužné komunikace průmyslové
zóny je hotový. Druhá část, která zahrnuje i část
ulice Loučky, naráží na problém chybějící dešťové kanalizace v této ulici. Asfaltový povrch končí
na rozvodí dešťových kanalizací, v nejvyšším
místě úseku. Jsme rádi, že se podařilo dopravně
napojit firmu HP Karton, která se na vybudování
komunikace finančně podílela. Někteří lidé se
pozastavují nad zúženým úsekem komunikace.
V této souvislosti chci velmi poděkovat všem, kdo
souhlas s umístěním komunikace na části svého
pozemku poskytli. Kdo tak neučinil, měl by napříště své rozhodnutí důkladněji zvážit. Jednou se
může v obdobné situaci ocitnout sám.
Postavili jsme novou komunikaci v ulici Úvoz
a vodovodní řad Za Humny. Na letošek jsme
plánovali prodloužit kanalizaci a vodovodní
řad Za Brankou a v lokalitě Krpile - zahrady.
Investorství převzal Svazek Šlapanicko a v těchto
dnech byla podána žádost o vodoprávní povolení.
Zahájení stavby v letošním roce není reálné, bude
přesunuto na příští rok.
Ve sportovním areálu na Loučkách přibyla pergola,
lanovka a In-Line dráha. Velmi by se hodila i pergola u hasičské zbrojnice. Právě v tomto místě
však vede plynovodní potrubí a vlastník sítě se
zřízením pergoly nesouhlasí.
28. října oslavíme 99. výročí vzniku Československé
republiky. Při této příležitosti položíme věnce
k památníku Setkání, k památníku obětem válek
a generála Bohumila Bočka a k pamětní desce
Stanislava Mazla. Na příští rok připadne kulaté
100. výročí. V roce 2018 oslavíme také 150. výročí
postavení kaple na návsi a 130. výročí školy. Při
příležitosti těchto významných událostí bychom
rádi vydali knihu o životě v naší obci. Velmi uvítáme, budete-li nápomocni a poskytnete fotografie
a další materiály pro tuto publikaci.
Přeji vám příjemné podzimní dny. Snad nám bude
počasí příznivě nakloněno zejména 17. listopadu,
kdy jste zváni do sportovního areálu na Loučkách
na slavnostní otevření lanovky, pergoly a In-Line
dráhy. Těšíme se na vás!

12. 9. 2017
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (OPS Sivice): Investor firma VIVO
CONNECTION spol. s r.o. předložil ke schválení
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě týkající se již realizované části stavby OPS Sivice, celková částka jednorázové úhrady
za zřízení služebnosti činí 10 000 Kč. Dále investor
předložil ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k územnímu
řízení. Celková částka jednorázové úhrady za zřízení
služebnosti činí 10 000 Kč. Budou znovu zkontrolovány dotčené pozemky a vydáno vyjádření k územnímu
řízení. K již zhotovené části stavby investor předloží
geometrický plán pro zřízení věcného břemene.
Schválení a vydání územního plánu obce Sivice:
O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 2014. V roce 2015 bylo schváleno zadání územního plánu a předáno projektantovi
ke zpracování návrhu. V roce 2016 se konalo společné
jednání o návrhu územního plánu, v jehož průběhu byly
vypořádány připomínky dotčených orgánů a krajského
úřadu. Krajský úřad vydal stanovisko nez připomínek
k navrženému řešení územního plánu. Dne 27. 6. 2017
se konalo veřejné projednání návrhu územního plánu.
Následně byly vypořádány námitky vlastníků nemovitostí. Zastupitelstvo obce schválilo územní plán včetně
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
a vydalo územní plán opatřením obecné povahy.
Stanovení úhrady za výlep volebních plakátů: Dle
zákona o volbách do Parlamentu České republiky
je možný výlep volebních materiálů i na veřejně přístupných plochách pouze za úhradu. Dle volebního
zákona musí obec 16 dnů před volbami zajistit rovný
přístup na vyhrazené plochy všem politickým stranám
či hnutím. Obec Sivice za výlep plakátů pro politické
strany a politická hnutí na výlepové ploše stanovilo
jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč.
Závěrečný účet Svazku Šlapanicko: Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
se Závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho
schválení v orgánu svazku obcí. Zastupitelstvu byl
předložen závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace Šlapanicko za rok 2016, který byl schválen Valnou hromadou dne 13.6.2017.
Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice: Ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů byl Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice
za rok 2016 předložen zastupitelstvu. Závěrečný účet
byl schválen Shromážděním starostů dne 16.6.2017.

Marie Kousalová

-3Směna pozemků - obec Sivice x Českomoravský
cement: Společnost Českomoravský cement, a.s. se
obrátila na obec Sivice s návrhem směnit pozemky,
a to: p.č. 1053/2 orná půda o výměře 97 m2 a 1053/4
orná půda o výměře 76 m2 ve vlastnictví obce Sivice
za pozemky 665/3 orná půda o výměře 34 m2
a 1182/2 ostatní plocha o výměře 93 m2 ve vlastnictví Českomoravský cement, a.s., vše v k.ú. Sivice.
Zastupitelstvo obce záměr směny pozemků schválilo,
přičemž společnost Českomoravský cement uhradí
rozdíl v ceně pozemků ve výši 21 900 Kč a vklad
do katastru nemovitostí.
Smlouva o zřízení věcného břemene: E.ON
Distribuce instalovala podpěrný bod a pojistkovou
skříň na pozemku ve vlastnictví obce Sivice v ulici
„Šebrov“. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 2 500 Kč + DPH.
Prodloužení nájmu sociálního bytu č. 2: Obecní
úřad Sivice obdržel žádost o prodloužení nájemní
smlouvy v sociálním bytu č. 2. Zastupitelstvo schválilo
prodloužení nájmu bytu do 31. 10. 2018.
Prodloužení pronájmu samoobsluhy – dodatek č. 1
k nájemní smlouvě: Smlouva na pronájem samoobsluhy byla uzavřena dne 27. 11. 2014 na dobu tří let
s účinností od 1. 1. 2015. Dodatkem č. 1 bude smlouva
prodlužena o dva roky, tj. do 31. 12. 2019.
Přijetí dotace z dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora rozvoje v oblasti kultury
a památkové péče: Obec Sivice podala žádost
o dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje
v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017
na uspořádání hudebního festivalu Sivické kulturní
léto. Dotace bude poskytnuta ve výši 56 000 Kč.
Přijetí finančního daru od společnosti Českomoravský cement na kulturu a sport: Společnost
Českomoravský cement poskytne obci Sivice dar
na kulturní a sportovní aktivity v roce 2017 ve výši
100 000 Kč. Prostředky budou použity pro ZŠ a MŠ
Sivice, návštěvu Mattarella a na opravy a údržbu dětského hřiště ve sportovním areálu.
Zvýšení počtu provozních zaměstnanců obce:
K zajištění řádné údržby obce je nezbytné zvýšit počet
pracovních míst alespoň o 1 úvazek na celkový počet
3 úvazky. Zvýšení počtu pracovníků bylo zastupitelstvem schváleno a bude zapracováno do organizačního řádu.
Oprava úseku účelové komunikace na Dolanském
konci: Obyvatelé obce žádají o provedení opravy
komunikace na Dolanském konci. Při deštích je místo
neschůdné. Dle rozpočtových nákladů se oprava
zámkovou dlažbou pohybuje kolem 350 000 Kč. Bylo
dohodnuto provést opravu bez finálního povrchu pouze štěrkovou vrstvou včetně podkladu.
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Smlouva o převodu investorství – prodloužení
vodovodu a přeložka kanalizace Staré hory: Obec
Sivice připravuje prodloužení vodovodu a přeložení
dešťové kanalizace v lokalitě Krpile zahrady. Svazek
Šlapanicko poskytuje svým členským obcím pomoc
při realizaci sítí vodohospodářské infrastruktury.
Zajistí dokumentaci pro stavební povolení, tendrovou
dokumentaci a provede výběr dodavatele, nebo zadá
zakázku formou IN-HOUSE svému provozovateli, tj.
Vodárenské akciové společnosti, a.s. Předpokladem
pro uzavření smlouvy o dílo je uzavření smlouvy o investičním příspěvku mezi obcí a svazkem.
Současně bude ve prospěch Svazku Šlapanicko uzavřena smlouva o právu provést výše uvedenou stavbu
na pozemcích obce Sivice.
Smlouva o převodu investorství – rozšíření vodovodu a kanalizace Za Brankou: Jedná se zejména
o prodloužení stoky AD2 o délce 135 m a prodloužení
vodovodního řadu v délce cca 199 m na konci ulice
Za Brankou, kde se staví rodinné domy. Svazek
Šlapanicko zajistí dokumentaci pro stavební povolení,
tendrovou dokumentaci a provede výběr dodavatele,
nebo zadá zakázku formou IN-HOUSE svému provozovateli, tj. Vodárenské akciové společnosti, a.s.
Předpokladem pro uzavření smlouvy o dílo je uzavření smlouvy o investičním příspěvku mezi obcí a svazkem. Současně bude ve prospěch Svazku Šlapanicko
uzavřena smlouva o právu provést výše uvedenou
stavbu na pozemcích obce Sivice.
Investiční záměr – nájezd a sjezd do areálu bývalého ZD z jižní obslužné komunikace, smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (věcného břemene): V průběhu stavby bylo s dotčenými
vlastníky nemovitostí v areálu bývalého zemědělského družstva projednáno napojení areálu na jižní
obslužnou komunikaci průmyslové zóny. Při jednání
za účasti projektanta byl vlastníky pozemků v areálu
vznesen požadavek, aby protihodnotou za uložení
odlehčovacího potrubí Pozořického potoka bylo vybudováno napojení areálu na jižní obslužnou komunikaci. Investiční záměr napojení areálu ZD byl zastupitelstvem schválen, termín pro zpracování projektové
dokumentace byl stanoven do konce listopadu.
Žádost o vybudování vodovodu a splaškové kanalizace Kousek – zahrady: Na obec se obrátili vlastníci
pozemků bydlící v ulici Na Kousku se žádostí o zřízení
inženýrských sítí pro lokalitu „K“. Podepsaní vlastníci
předložili studii umístění inženýrských sítí a požádali
o zpracování projektové dokumentace. Zastupitelstvo
uložilo objednat projekt.
Dětské dopravní hřiště – IN-LINE dráha pro děti –
výběr dodavatele, uzavření smlouvy o dílo: Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce - Dětské dopravní hřiště - IN-LINE
dráha pro děti byla zaslána čtyřem uchazečům.
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Ve stanovené lhůtě obec obdržela 3 nabídky.
Po posouzení Finančním výborem bylo Zastupitelstvu
předloženo ke schválení pořadí uchazečů a návrh
smlouvy o dílo. Nabídku s nejnižší cenou předložila
firma Mobiko plus a.s. Cena činí 569 553,34 Kč +
DPH, tj. celkem 689 159, 54 Kč. S tímto uchazečem
bude uzavřena smlouva o dílo.

-4věcného břemene služebnosti za předpokládanou
úhradu ve výši 10 500 Kč.

Různé: Na zastupitelstvo obce se obrátil občan se
žádostí o prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojku pro zamýšlenou stavbu hospodářského
stavení k rodinnému domu. K tomu se vyjádřila
Vodárenská akciová společnost, že hospodářské staPoskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení: Obecní vení je třeba napojit ze stávající přípojky.
úřad obdržel žádost o poskytnutí půjčky z Fondu roz- Další podnět se týkal přehodnocení zamítnutí odprovoje bydlení obce Sivice ve výši 50 000 Kč. Poskytnutí deje části pozemku na Perku.
půjčky s úrokem 3,5 % a maximální dobou splatnosti
5 let bylo zastupitelstvem schváleno.
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu: Za zakázky malého rozsahu se považují
služby a dodávky v hodnotě do 2 000 000 Kč a stavební práce v hodnotě do 6 000 000 Kč. Směrnice
reaguje na zákon o zadávání veřejných zakázek
č. 134/2016 Sb. Veřejné zakázky malého rozsahu
jsou rozděleny do tří kategorií: 0 - 99 999 Kč (přímý
nákup), 100 000 - 499 999 Kč (poptávkové řízení),
500 000 - 2 000 000 Kč u služeb a dodávek a 500 000
- 6 000 000 u stavebních prací (výběrové řízení).
Oprava usnesení č. 2017/1/6: V důsledku administrativní chyby došlo ke schválení nesprávné souhrnné
částky vyřazovaného majetku ve výši 409 085,20 Kč
v rámci inventarizace k 31.12.2016. Správná celková
hodnota vyřazovaného majetku činí 246 848,40 Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2017: Příjmy se zvyšují
o celkovou částku 680 700 Kč. Zahrnují průtokovou dotaci z MŠMT pro základní školu, finanční
dar od akciové společnosti Českomoravský cement
a zvýšení daně z příjmů fyzických osob hrazenou
plátci. O stejnou částku se zvyšují i výdaje - převod dotace ZŠ Sivice, použití finančního příspěvku
od a.s. Českomoravský cement a posílení výdajů
na veřejnou zeleň.
Smlouva o spolupráci při nákupu energií: Obec
Sivice se účastnila Společného nákupu silové elektřiny i zemního plynu na Českomoravské komoditní
burze Kladno spolu s dalšími subjekty - zejména
městy a obcemi a jimi zřizovanými organizacemi organizovaného Organizačně správním institutem,
o.p.s. Nákup energií pro rok 2018 bude realizován prostřednictvím obce Blatnička, se kterou bude uzavřena
Smlouva o spolupráci za podpory obecně prospěšné
společnosti Organizačně správní institut.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – ČR ÚZSVM: Společnosti E-ON připravuje
přeložení vedení nízkého napětí v ulici Stará silnice
do zemního kabelu. Po odstranění sloupů by ulice
zůstala bez veřejného osvětlení. Součástí stavby
bude vybudování veřejného osvětlení, investorem
bude obec Sivice. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření Smlouvy o zřízení
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Dětem pro radost

Ve sportovním areálu na Loučkách přibyly dva nové
herní prvky. Prvním je lanovka z akátového dřeva
a druhým In-Line dráha s asfaltovým povrchem.
Je hned za hasičskou zbrojnicí a dá se využívat
také jako atletická dráha. Plocha uprostřed oválu
bude travnatá a v zimě bude nadále sloužit pro
kluziště. Už jsme také objednali výměnu poškozené
skluzavky. Dalším vylepšením je také nová pergola
u šaten. Vše se podařilo zrealizovat díky příspěvkům
z Jihomoravského kraje, nadace ČEZ, společnosti
Českomoravský cement a z rozpočtu naší obce.

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v obci Sivice
Počet oprávněných voličů: 841
Volební účast: 73,37%
Počet platných hlasů: 617
Pořadí

Název
strany

Počet
%
hlasů

1.

KDU-ČSL

195

31,6

2.

ANO 2011

112

18,15

3.

SPD

74

12

4.

ČSSD

48

7,78

5.

Česká pirátská strana

43

6,97

6.

ODS

42

6,8

7.

KSČM

31

5

8.

TOP 09

23

3,73

9.

Starostové a nezávislí

19

3,08

10.

Strana zelených

7

1,13

11.

Cesta odpovědné společnosti

3

0,49

11.

Realisté

3

0,49

12.

Radostné Česko

2

0,33

12.

Rozumní

2

0,33

12.

Strana svobodných občanů

2

0,33

12.

Dobrá volba 2016

2

0,33

12.

Sdružení pro republiku

2

0,33

12.

Sportovci

2

0,33

13.

Blok proti islamizaci

1

0,16

Kouř z komína by měl zásadně pocházet ze surovin určených ke spalování. Tedy plynu, dřeva, uhlí…
Nikdy ne ze spalování odpadů v domácnostech
a dílnách. Stále se ještě bohužel s tímto nešvarem
setkáváme. Uvědomte si, že spaliny z odpadů obsahují látky nebezpečné našemu zdraví!

13.

Občanská demokratická aliance

1

0,16

Marie Kousalová

13.

Referendum o Evropské unii 1

0,16

13.

Strana Práv Občanů

1

0,16

13.

Národ Sobě

1

0,16

Někdy stačí málo,

OBEC SIVICE VÁS ZVE NA

aby se nám v naší obci žilo ještě o něco lépe.
V místech, kam nejčastěji chodí pejsci, jsou nově
rozmístěny koše na psí exkrementy. Pokud váš pes
nenavštěvuje psí toaletu nebo vaši zahrádku, pak
vás prosíme, abyste koše k určenému účelu opravdu
používali. Nenechávejte „to“ na zemi, kde do „toho“
může každý šlápnout. Udržujte naši obec čistou.



Produkujeme stále víc a víc odpadů. Nádoby
na tříděný odpad pravidelně „přetékají“. Plastové
obaly mačkejte, do kontejneru jich pak vejde víc.



Dodržujte klid o svátcích. Je nepříjemné, když
v neděli hlučí sekačka nebo cirkulárka v době určené k odpočinku. Sekání trávy a řezání dřeva počká!

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
IN-LINE DRÁHY, LANOVKY
A NOVÉ PERGOLY

VE SPORTOVNÍM
AREÁLU
17. listopadu





14:00 Start

- přivítání - rychlé špunty
- požehnání

14:30 Závody

- štafeta na lanovce
- běh na 50 m
- běh 5x dokola
- jízda na kolečkových bruslích

15:30 Diskotéka
K jídlu cigára z udírny a speciality na grilu.
K pití pivo, limo, grog, svařák.
Akce se uskuteční za každého počasí. V případě velmi nepříznivého
počasí odpadají pouze sportovní aktivity.

SIVICKÁ ŠKOLA
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SIVICKÁ ŠKOLA
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Obecní úřad navštívili čtvrťáci

Zajímalo je, co je to územní plán a k čemu slouží.
Ptali se, kolik členů má zastupitelstvo a co dělá.
Výborně se orientovali v mapách.
Mě zaskočili otázkou, kolik členů zastupitelstva má
město Brno. A skoro polovina by chtěla být starostou!
Vyhlídky jsou tedy skvělé .

Marie Kousalová

Mateřská škola
Nový školní rok začíná...

Letošní slunné prázdniny uběhly jako voda
a našim školákům skončilo období volna.

Vzhledem k tomu, že naši školu navštěvují velmi
šikovné děti, podařilo se nám v září uskutečnit velkolepý Den vaření. Děti opustily své lavice, uvázaly si
zástěrky kolem pasu a pustily se do vaření nejrůznějších pokrmů od jednohubek až po složitější palačinky,
řízek s bramborovou kaší a dalších dobrot, aby mohly
hostit své spolužáky a kamarády.

Po dvou měsících odpočinku se všichni vrátili zpět
do školních lavic a plni energie se pustili opět
do práce. Každý školní rok přináší něco nového,
nejvíce však prvňáčkům a jejich rodičům, kterým se Závěrem bychom chtěli popřát všem dětem úspěšný
začátkem školní docházky nastává nová životní etapa. start do nového školního roku, spoustu zajímavých
V pondělí 4. září nastal pro 18 prvňáčků okamžik, zážitků, hodně kamarádů a rodičům přejeme, aby
který s napětím očekávali. S úsměvem je přiví- se svými dětmi prožívali samé radosti z dosažených
tala nejen jejich nová paní učitelka Mgr. Romana úspěchů.
Romana Sukovatá
Sukovatá, ale také vzácná návštěva.
Po přivítání přítomných panem ředitelem PaedDr.
Pavlem Vrtělem, paní starostkou Marií Kousalovou
a panem farářem P. Mgr. Pavlem Lacinou se ujal slova
pan poslanec Ing. arch. Jaroslav Klaška, který též
dětem popřál úspěšný start do nového školního roku.
Učitelský sbor je posílen o nového pana učitele –
Mgr. Bohdana Slaninu, který učí 5. třídu. Děti z 2.
třídy se budou setkávat s paní učitelkou Mgr. Miladou
Vrtělovou. Ve 4. třídě učí Mgr. Stanislava Matušinová
a letošní třeťáci budou čerpat informace od našeho
pana řídícího PaedDr. Pavla Vrtěla. I v letošním školním roce došlo k nárůstu počtu žáků. Nyní navštěvuje
naši školu 74 šikovných dětí.
Od poloviny září probíhají tradičně volnočasové aktivity, z nichž si děti mohou vybrat. Jedná se o keramiku,
hru na flétnu, angličtinu, aerobic, sportovní kroužek,
badminton, včelaříky a nově i pěvecký kroužek.

V říjnu jsme měli ve třídách výstavky ovoce a zeleniny.
Přijelo k nám loutkové divadlo Rolničky s pohádkou
V letošním školním roce máme otevřené všechny "O ztraceném beránkovi" a mobilní planetárium.
tři třídy a plný počet - 50 dětí. 41 dětí je ze Sivic
V současné době se připravujeme na "Dýňování" a pro naplnění kapacity jsme přijali i 7 dětí z Pozořic,
výstavku dýní před školou, soutěž o nejkrásnější dýni
1 z Mokré a 1 z Hostěnic. Od letošního školního roku
a lampionový průvod.
mají školky za povinnost přijmout nejen všechny
Iveta Nosová
předškoláky, ale i čtyřleté děti, což jsme splnili. Začala
také povinná docházka pro předškoláky. Podařilo se
nám získat dotace na školní asistentky, jedna z nich
pomáhá všem učitelkám ve školce, zvlášť s nejmenšími dětmi.
Začátek školního roku v září je vždy náročný pro nové
děti i pro učitelky. Zvykání na školku někdy není jednoduché a neobejde se bez pláče. Všechny nové děti si
ale zvykly poměrně rychle. Přijelo k nám divadlo Inky
Horákové s klasickou pohádkou "O pejskovi a kočičce".

Exkurze do pekárny a pivovaru
ve Viničných Šumicích

velké nádoby. Ale chleba nebo koláč jistě s mámou
zkusíme. Před pivovarem jsme si ještě pohráli na prolízačkách a pak hurá na oběd do školy. Už se těšíme,
Dneska ráno jsem vůbec nemohla dospat, protože kam se zase podíváme příště. Moc se mně to líbilo.
Veronika-žákyně 1. třídy
jsme měli ze školy slíbeno, že se půjdeme podívat
do pekárny a ještě i pivovaru.
Sraz byl u školy a pak jsme všichni školáci společně
s pány učiteli nasedli do autobusu, který nás zavezl
do Šumic. Rozdělili jsme se do skupinek a šli se podívat, jak se dělá těsto na chleba, rohlíky i koláče. Protože
nás to hodně zajímalo, dostali jsme za odměnu kousek
těsta, abysme si doma mohli upéct nějakou dobrotu.
Pak jsme šli do pivovaru. Ve velkých nádobách se dělalo pivo z chmele a sladu. Na zahrádce doma nám roste
chmel, ale pivo vařit nemůžeme, protože nemáme ty
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Sivické hody 2017
Tradiční sivické hody jsou pro sivickou omladinu vrcholem roku. Schází se v kulturním domě
již začátkem července a pečlivě se připravují
na hodovou neděli, která je oslavou svátku našeho patrona obce svatého Rocha.
V sobotu 19. srpna se od desáté hodiny scházeli
na návsi sivičtí muži, aby stárkům pomohli postavit
nazdobenou máju, největší symbol našich hodů.
Během dne pokračovaly finální přípravy. Stárci stavěli pódium a parket, stárky se postaraly o nazdobení návsi pro její slavnostnější nádech. Po osmé
hodině večerní již dědinu zaplavily davy lidí, aby se
přišly podívat na skvostnou divadelní hru „Hospoda
Na mýtince“ v podání divadelního spolku Cimrman
revival Sivice.
Hodovou neděli, která letos vyšla na 20. srpna,
jsme zahájili slavnostní mší svatou o půl osmé ráno.
Počasí nám vyšlo, a proto se mše mohla uskutečnit
pod májou. Po mši se tradičně zatančilo krátké sólo
u rybníka a návštěvníci mohli zakusit vynikající koláče. Poté stárci doprovodili své stárky domů. Mezitím,
co se stárky zkrášlovaly a oblékaly do krojů, stárci se

s nazdobenými rozmarýny vydali pozvat naše občany
na odpolední průvod a večerní zábavu. Po půl druhé
odpoledne, za prvního úderu bubnu Sivické kapely,
stárci vyrazili z kulturního domu pro hlavní stárku.
Po sóle hlavního páru následovalo nazdobení muzikantů rozmarýny a tradiční sólo s rodiči, jako poděkování za jejich podporu a pomoc během hodových
příprav. Průvod dále vesele pokračoval za zpěvu
a hudby a každý stárek si vyzvedl svou krásnou
stárku. S přibývajícím počtem stárek přibývala nejen
pestrobarevnost krojů, ale i hojnost malých stárečků
a stáreček a rekordní počet návštěvníků. Tancovala
se sóla, zpívalo se, a počasí, až na nepatrné přeháňky, vydrželo do konce průvodu. V závěru se zatančilo
a zazpívalo před hospodou a pokračovalo na parket
pod máju. Tam se průvod zakončil nástupem, písničkou „Čí só hode“ a společným sólem.
Sváteční den vyvrcholil večerní zábavou na návsi.
Té se zúčastnilo více než 500 folklórních nadšenců!
V průběhu večera nechyběl nástup stárků, tradiční
vynášení a bohatá tombola. Tančilo se a zpívalo
do brzkých ranních hodin.

Stárky a stárci:
Martina Daňková & Tomáš Brtník
Eva Koukalová & Tomáš Kulhánek
Michaela Kousalová & Tomáš Nedorostek
Ester Dvořáčková & Vít Škrob
Noemi Dvořáčková & Josef Ondráček
Klára Koudelková & Martin Škrob
Michaela Daňková & Vojtěch Brtník
Marie Pölzerová & Marek Koudelka
Alice Pölzerová & Petr Skládaný
Kristýna Chudiaková & Ivo Koudelka
Petra Staňová & Šimon Fuks
Zdena Staňová & Václav Svoboda

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Kácení máje
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Sivice a všem, kteří přiložili ruku k dílu a postarali se
o hladký průběh hodů. V neposlední řadě také Vám
Po necelých dvou týdnech se sivická mládež všem, kteří jste přiznivci této naší tradice.
opět sešla, aby završila hodové období a to Těšíme se na příští rok, kdy mezi sebe mile rádi
kácením máje.
přivítáme nové, mladé nadšence s láskou k folkloru
Příznivé počasí nám bohužel letos nebylo dopřáno. a tradicím.
Dobrou náladu jsme si nenechali zkazit a v pátek
Martina Daňková a Tomáš Brtník
1. září v odpoledních hodinách jsme se sešli, abychom v doprovodu Sivické kapely prošli slavnostně
vesnicí. Kvůli dešti jsme stihli pouze zastávku u paní
starostky. Tam se nám dostalo milého přivítání a vynikajícího občerstvení. Následovalo sólo a poté jsme
se odebrali do sálu kulturního domu, kde po nástupu
a večeři stárků začala večerní zábava.
Jménem všech stárků a stárek bychom chtěli poděkovat paní starostce, která nám vždy ochotně vyjde
vstříc. Dále celé obci Sivice, všem sponzorům, Sivické
kapele, místním mužům, BUŤA create, zvukařskému
týmu KOČENA, divadelnímu spolku Cimrman revival
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Sivické kulturní léto

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

K dobré náladě přispělo jistě a opět jako tradičně
několik druhů piva, alko i nealko pití a gyros Martina
Do seznamu skoro již tradičních kulturních akcí se Chládka. Pro děti byl připraven skákací hrad, trampojiž pomalu, ale jistě dostává Sivické kulturní léto. lína, párek v rohlíku a pro všechny návštěvníky pěkný
Příprava 3. ročníku začala již v zimě, kdy jsme uva- kulturně společenský zážitek.
žovali o pozvání bratří Ebenů, Roberta Křesťana se Podporu sivickému kulturnímu létu svou účastí vyjáskupinou Druhá tráva, Evy Farné, ale v létě probíhá dřili i senátoři, poslanci a Jihomoravský kraj jako
hodně hudebních festivalů, oslav, grilovaček a umělci sponzor.
jsou přes prázdniny na roztrhání. Proto i z časových
Poděkování patří organizátorům, obsluze i všem, kteří
důvodů padl návrh na pozvání jihočeského písničkáře
svou návštěvou přispěli k dalšímu pěknému setkání.
Pavla Lohonky Žalmana, který nedávno oslavil 70.
výročí narození. To také mimo jiné převážilo hlasy A většinou na závěr zase tradiční otázka a námět
pro jeho pozvání a ten je přijal. Stejně jako pro velký k přemýšlení. Koho pozveme v létě 2018? Můžete
úspěch a na přání účastníků loňského léta přijely i dvě nám pomoci i vy svými nápady poradit s výběrem
Slovenky Brigita s Frederikou a jako již tradičně Rančeři hostů pro další roky.
Jiří Barták
z Velatic. A umělci nezklamali. Všech tři sta posluchačů
bylo spokojeno a odměnilo je bouřlivým potleskem.

SDRUŽENÍ A SPOLKY

Návštěva u přátel

Nedávno jsme dostali pozvání od našich přátel
z Mattarella s připomínkou výročí odsunutí italských obyvatel do našich končin. Přimělo nás to
i ke vzpomínkám na jejich návštěvy u nás a na přátelství, která se vyvinula při vzájemných setkáních.
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mše za účasti místních Alpinistů v čele s přítelem
Paolem a po ní následovalo odhalení pamětní desky
na náměstí u kostela. V průvodu nás překvapily italské
i české vlajky. Po úvodním projevu našeho milého
přítele Mauricia, zdravici paní starostky a proslovech
starosty Trenta a Mattarella byla slavnostně odhalena
pamětní deska na památku 100. výročí odsunu obyvatel na Moravu. Kněz z místní farnosti desku požehnal
a následovaly hymny v podání kapely La banda.
Prohlédli jsme si také velmi zajímavou výstavu fotografií z období 1. světové války doplněnou fotografiemi
ze současnosti na téma novodobé uprchlické krize.

Dlouho jsme zvažovali, zda vypravit autobus, nakonec
jsme se rozhodli pro delegaci zástupců obce. Jednalo
se o pozvání na víkend a cesta je opravdu dlouhá. Ale
přátelství a pohostinnost našich přátel se neodmítá,
a tak jsme v pátek 15. září odjeli do Itálie. V Mattarellu
nás již čekali naši staří známí a skvělá tlumočnice. Vřelé Slavnost byla zakončena občerstvením z italských
přivítání smylo únavu z cesty. Ubytovali jsme se v hotelu i našich specialit. Rozloučení proběhlo srdečně, jak
a po dohodě s hostiteli určili program na sobotu.
jen to Italové dovedou, a následovalo pozvání k nám.
Dopoledne se nám hostitelé věnovali při prohlídce Dojmy z celé návštěvy v nás ještě dlouho doznívaly.
města, hradu i blízkého okolí. Odpoledne jsme potom Poděkování za doprovod si zaslouží řidič Vojta Kousal
navštívili město Rovereto, známé především obrov- a asistentka Monika Koukalová.
ským zvonem Míru, ulitým z hlavní děl první světové
Jiří Barták
války. V podvečer jsme byli přijati na radnici v Trentu,
kde probíhalo setkání české a dvou italských žen - naší Ještě pro připomenutí: Po vypuknutí 1. světové války
paní starostky a členek zastupitelství v Trentu na téma bylo civilní obyvatelstvo nuceně odsunuto z ohniska
„Ženy v politice". Navečer při slavnostní večeři a trošce bojů. Muži byli odvedeni k vojenské službě, starci,
dobrého italského vína jsme si povídali o našich rodi- ženy a děti, kterým se říkalo uprchlíci, se stěhovali
nách, obcích a všem, co je nám společné.
do zázemí Rakouskouherské říše. Pozořice o okolí se
Hlavní bod programu a účel cesty se odehrá- stalo přechodným domovem uprchlíků z jižních Tyrol val v neděli. V deset hodin se konala slavnostní převážně z Mattarella.

SDRUŽENÍ A SPOLKY
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Výstava ovoce a zeleniny

V neděli 24. září uspořádali sivičtí zahrádkáři v kulturním domě tradiční výstavu ovoce a zeleniny. I přes
letošní rozmarné počasí bylo možno shlédnout několik pěkných výpěstků našich spoluobčanů zahrádkářů.
Pěkné květinové aranžmá a práce školních dětí doplnilo tuto akci. Zabijačkové speciality a burčák našich
vinařů ani nestačil zájmu návštěvníků.
Děkujeme pořadatelům za obětavou práci při přípravě
této úspěšné výstavy.
Jiří Barták

HASIČI
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A zase ti Si(vi)čáci…

z asi deseti dvojic je parádní začátek! Sobotní soutěžení
se zakončilo hezkou procházkou zpátky domů.

Letos se nám konečně podařilo vyrazit koncem září
i na soutěž do vedlejší Tvarožné na přípravu před branným závodem. Soutěž byla ozvláštněna tím, že družstvo
nemělo 5 členů, ale jen 2. Také místo vzduchovky byl
hod na cíl. Počasí se kupodivu celkem umoudřilo, a tak
bylo celé dopoledne velmi příjemné. Od nás vyrazily 3
dvojice mladších žáků a 2 dvojice starších. Konkurence
okolních sborů hecovala naše účastníky. A jejich snaha
přinesla ovoce. V mladších žácích putovalo do Sivic
páté, druhé a první místo z deseti družstev! A starším se
premiéra povedla taky. Jejich osmé a čtvrté místo opět

Největší podzimní akce byla v plánu první říjnovou
sobotu. Ráno po sedmé se podařilo dorazit všem dětem
a náš konvoj mohl vyrazit směr Hlína (u Ivančic) poměřit
opět po roce síly s ostatními družstvy z celého okresu
Brno-venkov. Tentokrát nás počasí otestovalo pořádně,
vyzkoušelo na nás až na sníh v podstatě vše. Naše
bojovníky to ale neodradilo a jako správní hasiči se
postavili dané výzvě. Vysoká startovní čísla napomáhala ke stupňování předstartovní nervozity. Pak to přišlo.
Špunti vyrazili na trať. Než jsme se nadáli, měli jsme
všechna 3 družstva mladších žáků v cíli. Na řadu přišlo
opět dlouhé čekání, až se dostanou na řadu naši starší,
kteří startovali poprvé na velkém závodě. Mezitím se
naše členská základna zmenšovala. To z toho důvodu,
že příroda si zjevně řekla, že dětem dopřeje zažít bojové
podmínky. Pohotoví rodičové tak byli přivoláni, aby své
malé šikulky odvezli domů a ochránili je tak před podzimním nachlazením.

Prázdniny utekly jako voda a než se člověk nadál,
už opět odstartoval kolotoč tréninků na podzimní
soutěžení. Ne vždy je trénování příjemné, jako třeba
uplynulé září, kdy nám počasí nepřálo. To děti
naštěstí neodradilo a 2x týdně se to na hřišti hemžilo
malými hasiči. Jsme rádi, že prázdniny nám přinesly
minimální ztráty ☺.

HASIČI
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Starší vyběhli až jako úplně poslední. O to napínavější
bylo čekat, jak se jim soutěž vydaří. A konečně přišlo
vyhlášení. Celkem závodilo 32 mladších a 25 starších
družstev. Mladší soutěžící obsadili moc hezké 18. místo,
což na první start a při velmi nízkém věku je vydařené.
Druhé družstvo, které na tom bylo o něco lépe, ukořistilo
tentokrát 14. místo. Nejzkušenějšímu týmu utekla těsně
„bedna“ a brala tak onu nepopulární „bramboru“, čili 4.
místo. U starších jsme netrpělivě čekali na výsledky,
protože se jednalo o premiéru v této kategorii a výběry
patřily mezi nejmladší. Umístění ovšem bylo velmi solidní a hasiči se nemusí za nic stydět. Posuďte sami, z 25
družstev doběhli naši na 12. a 13. místě. Skvělý start.
Gratulujeme!
Děkujeme za podporu a velikou základnu fanoušků
a budeme se těšit při dalších sportovních kláních.
Za SDH Sivice Radek Chudiak

DUCHOVNÍ OKÉNKO

Radost z lásky (2. část)

V lednovém Sivickém zpravodaji jsme se seznámili
s úvodní kapitolou papežova dokumentu Amoris
Laetitia o lásce v rodině. Tento dokument, jak už bylo
minule zmíněno, nabízí bohaté inspirace současným
manželům a rodinám, jak opravdově žít v dnešním
světě.
Ve druhé z devíti kapitol dokumentu se papež František
zamýšlí nad současným stavem rodin a některými
výzvami, které z toho vyplývají. Všímá si, že - oproti dřívějšku - se na jedné straně klade větší důraz na osobní
komunikaci mezi manželi, což přispívá k tomu, že se
rodinný život stává lidštějším. Na straně druhé je zde
až extrémní individualismus, který oslabuje rodinné
vazby, takže je nakonec každý člen rodiny nahlížen
jako ostrov. Ačkoliv současný člověk touží po kráse
rodinného ovzduší, bojí se vytvořit pevný manželský
svazek, který by ho omezoval v dosahování osobních cílů. Papež říká, že se sice rodinám nedostává
dostatečné podpory ze strany společenských struktur,
ale nebojí se vznést kritiku i do vlastních řad v církvi,
a sice že mnohdy byla výrazně opomenuta v této věci
pastorační práce a duchovní doprovázení mladých lidí,
snoubenců či manželů. Manželství je často prezentováno církví jako zatěžující břemeno namísto přitažlivé
cesty k lidskému růstu. Papež také dále hovoří o tzv.
„kultuře prozatímnosti“: Životní styl je tak rychlý, že lidé
snadno přecházejí z jednoho citového vztahu k jinému.
Domnívají se totiž – jak jsou tomu zvyklí na sociálních
sítích – že lásku je možno začít nebo skončit podle
libosti uživatele, a také, že ji mohou rychle zablokovat.
Jako by lidé byli jen „na jedno použití“. Založení rodiny se také do budoucna jeví z různých důvodů jako
nevýhodné. Papež dále poměrně podrobně analyzuje
současnou situaci rodiny z hlediska nejrůznějších

- 16 negativních vlivů, ale pro větší prezentaci tu nemáme
prostor. Je jím tu také zmíněna velká různorodost
situací, ve kterých se rodiny po celém světě v různých kulturách nacházejí. Jsou to ale, jak píše papež,
nové výzvy! Z uskutečněných dotazníků o stavu rodin
po celém světě vyplývají např. tyto: Výchova dětí je
oslabena mj. např. únavou rodičů po návratu z práce,
takže rodiče nemají chuť s dětmi komunikovat. V mnohých rodinách už také neexistuje zvyk společně stolovat. Roste závislost na televizi, úzkost a větší zájem
o zajišťování budoucnosti než prožívání přítomnosti.
Rodina by mohla být účinným místem prevence a vštěpováním dobrých zásad chránících před narkomanií,
alkoholismem, gamblerstvím a jinými závislostmi. Ale
jak zmiňuje František: Společnost a politika nedokáží
pochopit, že rodina v ohrožení ztrácí schopnost účinně pomáhat svým členům. Společenská agresivita
je pak důsledkem chybějící komunikace v rodinách.
Násilí uvnitř rodiny je líhní roztrpčenosti a nenávisti v základních mezilidských vztazích. To následně
poškozuje zrání jednotlivců, pěstování společenských
hodnot a etický rozvoj měst a vesnic. Ani vztahy mezi
jedinci téhož pohlaví nelze jednoduše stavět na roveň
manželství. Je třeba odmítnout „tradiční“ model rodiny
ve smyslu autoritářského a násilnického chování, ale
rozhodně ne ve smyslu pevného a trvalého svazku
mezi konkrétním mužem a konkrétní ženou. Papež
také mj. zmiňuje problém chybějících opravdových
otců při výchově dětí či nebezpečnost tzv. genderové
ideologie, která stírá rozdíly mezi oběma pohlavími.
V této věci varuje papež před pokušením nahrazovat
Stvořitele. Jsme tvorové, nejsme všemocní! Stvoření
je tu dřív než my a musí být přijímáno jako dar.
Závěrem této kapitoly papež píše: Děkuji Bohu za to,
že mnoho rodin, které jsou daleké toho, aby se
považovaly za dokonalé, žijí v lásce, realizují svoje
povolání a postupují vpřed, i když třeba víckrát
během cesty padnou. Ze synodálních úvah nevzešel nějaký stereotyp ideální rodiny, nýbrž oslovující
mozaika tvořená mnoha různými skutečnostmi,
plnými radosti, dramat a snů. Skutečnosti, které
nám dělají starosti, jsou výzvami. Neupadněme
do léčky vyčerpávat se v sebeobranných nářcích,
místo toho, abychom probouzeli misionářskou
kreativitu. Ve všech situacích „církev cítí potřebu
vyslovit slovo pravdy a naděje. [...] Velké hodnoty
manželství a křesťanské rodiny odpovídají hledání,
jímž prochází lidský život.“ Četné těžkosti, které
konstatujeme, jsou – jak prohlásili kolumbijští biskupové – „pozvánkou uvolnit v nás energie naděje
a předávat je prorockými sny, přetvářejícími činy
a představivostí dobročinné lásky.“
P. Pavel Lacina, farář
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Pouť do Sloupa

krasu a přechod údolí u Vilémovic. Počasí bylo krásné,
a tak jsme cestu dlouhou asi 30 km absolvovali bez
Spolu s mnoha dalšími poutníky jsem po cestě
nesnází.
vyšlapané našimi předky (jak řekl otec Pavel) dopuMěstys Sloup a jeho dominanta - kostel Panny Marie
tovala až do Sloupa.
Bolestné má zvláštní kouzlo. Přicházejí sem zástupy
Již z pozořického kostela vycházelo nezvykle mnoho
poutníků se svými prosbami. Úmysly letošní pouti pozofarníků všech věkových kategorií - od nejstarších až po
malé děti v nosítkách. Další poutníci se připojili u kaple řické farnosti byly tyto: za kněžská povolání, za usmíření
sv. Anny v Hostěnicích, pak v Březině a tradičně také v rodinách, za usmíření v našem národě a letošní volby.
na Macoše. Vždycky se těším na přírodu Moravského

Marie Kousalová

Pouť do Sloupa 14. října 2017

KRONIKA

Kniha o armádním generálovi
Bohumilu Bočkovi

Vyšla kniha o armádním generálovi Bohumilu
Bočkovi, který se narodil 4. 11. 1894 v Sivicích
a zemřel 16. 10. 1952 ve věznici ve Valdicích.
Ve čtvrtek 16. října 1952 zemřel za zdmi valdické
věznice ruský legionář, příslušník Obrany národa
a náčelník Hlavního štábu československé armády armádní generál Bohumil Boček. Jeho jméno
bylo předurčeno k úplnému zapomnění a vymazání
z historie.
Trvalo několik desetiletí, než jeho čest byla očištěna
a došlo k navrácení vojenské hodnosti, které byl neoprávněně zbaven. K nápravě těchto křivd chce přispět
i tato publikace, která dokumentuje pohnutý životní
příběh armádního generála Bohumila Bočka.

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí

Společenská kronika

6. října

Afrika aneb Češi mezi lidožravci

		

Kulturní dům Sivice - Cimrman revival Sivice

92 let

Marie Mlejnková

91 let

Miroslava Svobodová

Marek Boháček

26. 6. 2017

90 let

Marie Bartáková

Vítek Veselý

24. 8. 2017

Eliška Šálková

Letty Čechová

23. 9. 2017

10. listopadu Vítání občánků
		

Kulturní dům Sivice - Kulturní komise

11. listopadu

Martinské hodování

		

Kulturní dům Sivice - Sportovní klub Grušáci

17. listopadu

Slavnostní otevření In-Line dráhy, lanovky a pergoly

		

Sportovní areál Loučky, Kulturní komise a Sportovní klub

Ve 4. čtvrtletí roku 2017 oslaví životní jubileum:

89 let

František Poláček

87 let

Tomáš Skládaný

Evidence obyvatel

Jenovefa Kolářová

Statistika za 3. čtvrtletí 2017

Anežka Skřápková

Narozené děti:

2

Miloš Florian

Přistěhovaní:

2

Zdeňka Pernikářová

Úmrtí:

Květoslava Filipová

Odstěhovaní:

85 let

Stanislava Malíková

Počet obyvatel:

82 let

Zdeňka Audyová

81 let

Božetěch Brtník

86 let

Memoriál Mirka Mazla

		

Sportovní areál Loučky - Sbor dobrovolných hasičů

10. prosince

Školní vánoční jarmark

		

Kulturní dům Sivice - Základní škola a mateřská škola Sivice

80 let

Josef Flip

75 let

Milan Kukleta

17. prosince

Vánoční koncert Sivické kapely

70 let

Ivanka Killerová

		

Kulturní dům Sivice - Kulturní komise a Sivická kapela

65 let

Miroslava Hájková

21. prosince

Setkání jubilantů

		

Kulturní dům Sivice - Kulturní komise

60 let

24. prosince

Koledy u vánočního stromu

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

K dispozici je místnost vedle knihovny, kde je základní
vybavení včetně kuchyňské linky. Pokud byste náhodou měli doma nějaké zachovalé nepotřebné hračky,
můžete je věnovat. Pokud máte čas a chuť, přijďte taky.
Více informací získáte u Hany Sedlákové, tel. 721366954

Zdeněk Daněk

Taneční večery
Zveme Vás na taneční večery s Blankou
a Jirkem Roháčkovými do Kulturního domu
v Sivicích.
Zdokonalovat v tanci se budeme:
v pátek 10. 11. v 1900 hod
v neděli 26. 11. v 1800 hod,
v pátek 1. 12. v 1900 hod
a dokončená 8. 12. 1900 hod.
Zájemci se mohou přihlásit
u pana Bartáka,
telefon 721 550 390.
Těšíme se na vás.

3
12
1067

Citát

František Kvasnička

Maminky s miminky se scházejí v pátek dopoledne v podkroví kulturního domu.

v 3. čtvrtletí roku 2017

Emilie Kousalová

9. prosince

Pojďte si s námi hrát!

Vítáme do života

Alena Buchtová
Jaroslava Filipová

"Žít šťastný a spokojený život, to není náhoda, která
spadne z nebe nebo se stane zásluhou okolností.
Žít šťastný a spokojený život je především osobní
rozhodnutí. Rozhodnout se žít takový život, aby mi na
něm záleželo.“
„Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co
děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na
to díváš. Ne v tom, co Ti přináší nebo odnáší život, ale
jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo
neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak."

Vánoční
koncert
Sivické kapely

Jan Tříska

Obec Sivice a Sivická kapela
Vás srdečně zvou na

17. prosince 2017
Kulturní dům Sivice

Začátek v 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
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