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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

je tady květen, snad nejkrásnější měsíc v roce.
V neděli oslaví svůj svátek všechny maminky.
Přejeme jim hodně lásky, štěstí, radosti a krásných
dnů v rodinném kruhu. Úloha maminky v rodině je
nezastupitelná a zasluhuje úctu.

27. 2. 2017

Prvního května jsme si připomněli posvěcení
kaple svatého Rocha, naší nejvýznamnější kulturní
památky. Na příští rok připadá páté výročí přestavby a současně 90. výročí od posvěcení kaple.
Je dobré udržovat tradiční zvyklosti a podporovat
kulturu. Děkuji pořadatelům za vydařený obecní
ples, ples Lesního družstva a maškarní plesy pro
dospělé i pro děti. Děkuji hasičům za udržování
tradice Ostatků. Děkuji za příjemnou atmosféru
Josefského koštu. Držím palce pořadatelům příštích ročníků Pomlázkové zábavy, kde se schází
značný počet převážně mladých lidí, aby tento
nápor zvládli.
Další příjemné společné akce nás čekají v blízké
době. Škola připravuje vystoupení, kde nám školáčci a školáci předvedou, co se naučili. V červnu
společně s dětmi oslavíme jejich svátek. Na konec
července je naplánován další ročník Sivického kulturního léta. Připomínat, že v srpnu budou hody, je,
myslím, zbytečné .
Nedávno se konal zápis do školy. V prvním až
pátém ročníku nyní máme 65 školáků. V příštím
školním roce tento počet vzroste na 73 a v dalším
roce se ještě zvýší. Blíží se tedy doba, kdy budeme moci otevřít 5 samostatných tříd. Naplněna
je i kapacita mateřské školy (50 dětí). Zdá se, že
ani v následujících letech nebude o děti nouze,
ke květnovému vítání občánků je pozváno 14 dětí.
Z toho máme opravdu velkou radost!
Nikomu se čas od času nevyhne životní zkouška.
Zátěžovou zkouškou v těchto dnech prochází
parlamentní demokracie. Nezbývá, než doufat, že
tato zkouška pro nás pro všechny dopadne dobře.
Marie Kousalová

Rozpočtové opatření č. 1/2017: Obsahuje úpravu
výdajové části rozpočtu - změnu paragrafu u vratky
dotace na volby ve výši 2 300 Kč a změnu položek
v příjmové části rozpočtu u hazardních her ve výši
40 000 Kč. Celková výše příjmů a výdajů je beze změny.
Souhrnná inventarizace majetku obce Sivice
k 31. 12. 2016, vyřazení majetku: Inventarizace
majetku, pohledávek a závazků obce Sivice ke dni
31. 12. 2016 byla provedena ve dnech 2. 1. 2017 –
6. 2. 2017 určenými inventarizačními komisemi. Byly
předloženy návrhy na vyřazení majetku v celkové
hodnotě 409 085 Kč.

-3k trase optického kabelu. Stavební komise žádost
projednala s tím, že je třeba navržené trasy prověřit
a zpřesnit. Bylo svoláno jednání za účasti projektanta
firmy VIVO CONNECTION a na základě připomínek obce byla projektová dokumentace upravena.
Projektová dokumentace byla členům zastupitelstva
zaslána e-mailem. Rozvinula se diskuze k této záležitosti a rozhodnutí bylo odloženo.
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Projednání odprodeje části pozemku 14/1 k.ú. Sivice
pod zastřešením vchodu do RD č.p. 118: Na minulém zasedání bylo dohodnuto zveřejnění záměru
o prodeji části pozemku par. č. 14/1. Obyvatelé Perku
s prodejem nesouhlasí z důvodu postupného omezování průchodu. Předali obci písemné nesouhlasné
stanovisko. Po zveřejnění rozhodne o záměru zastupitelstvo obce.

Sivice - střed obce

Vyřazení CAS 24 a uzavření kupní smlouvy: Prodej
staré hasičské cisterny byl inzerován, přihlásili se dva
zájemci. Bylo stanoveno jejich pořadí a schválen prodej cisterny za cenu 50 000 Kč.
Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce
Sivice na rok 2017: Na základě žádostí o dotaci
z rozpočtu obce Sivice na rok 2017 a po projednání
v rámci schvalování rozpočtu na rok 2017 zastupitelstvem obce byly předloženy ke schválení veřejnoprávní smluvy pro tyto žadatele:
1. Sivická kapela (30 000 Kč),
2. Sportovní klub Sivice (40 000 Kč),
3. Mateřské centrum Človíček Pozořice (5 000 Kč),
4. Zahrádkáři Sivice (25 000 Kč),
5. Junák Pozořice (5 000 Kč),
6. Sportovní klub Pozořice (8 000 Kč),
7. Sbor dobrovolných hasičů Sivice (25 000 Kč),
8. Myslivecké sdružení Sivice – Pozořice (15 000 Kč),
9. Římskokatolická farnost Pozořice (200 000 Kč),
10. SANUS (35 535 Kč),
11. Základní umělecká škola Pozořice (20 000 Kč).
Řízení o dodatečném povolení stavby rekreačního
objektu – chalupy vč. přeložky sítí k RD č. p. 276:
Předchozí majitel podal žádost o dodatečné povolení stavby „Nástavba a přístavba garáže, přeložka
odběrného plynárenského zařízení, přeložka PVSEK
na pozemcích parc.č. 545/7, 545/6 a 547/7 v kat. území
Sivice“. Nový vlastník požádal o změnu předmětu
žádosti a stavební úřad rozhodl usnesením změnit charakter a název povolované stavby na rekreační objekt
- chalupu vč. přeložky domovního vedení plynu, sdělovacích kabelů vedoucího k RD č.p. 276, akumulační
nádrže, vsakovacího zařízení, zpevněných ploch včetně
odstavného parkovacího stání. Dnem podání žádosti
bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.
Vyjádření k trase optického kabelu VIVO
CONNECTION: Obec obdržela žádost o vyjádření

Venkovní rozhlas

tech v obci jsou rozmístěny reproduktory, vysílat lze
hromadně nebo cíleně jen do vybraných míst.

V době Internetu je řada možností, jak šířit infor- Domovní přijímače vám budou dále sloužit, i když
mace. Venkovní rozhlas se z tohoto pohledu jeví je nutné přiznat, že jsou již technicky zastaralé. Je
jako přežitek.
vhodné alespoň upravit hlasitost - návod najdete na
Je zde však jeden vážný argument, proč rozhlas mít. webových stránkách obce v rubrice „Aktuality“. Nyní
Při bezprostřední hrozbě živelné události nebo kon- budeme provoz rozhlasu sledovat a vyhodnocovat.
fliktu nemusíte mít právě puštěnou televizi, zapnutý Při tom nám velmi pomohou vaše poznatky, sdělujte
počítač nebo mobilní telefon. Varování by v takovém nám je e-mailem na adresu sivice@sivice.cz. Dobu
případě zprostředkoval rozhlas, který je napojen do pravidelných relací lze nastavit libovolně, prozatím
JSVV (Jednotný systém varování a vyrozumívání) hlásíme v 16 hodin pomocí venkovních reproduktorů,
v 19 hodin můžete poslouchat hlášení jako dosud
dálkovým přenosem.
Každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin probí- prostřednictvím domovních přijímačů.
há zkouška varovného systému, kterou nemůžeme Věříme, že vám pomocí staronového rozhlasu budeovlivnit ani vypnout. Vlastní relace obce je možné me moci sdělovat jen samé dobré zprávy .
přizpůsobit okolnostem a vašemu přání. Na 22 mísMarie Kousalová
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Obslužná komunikace
průmyslové zóny

Rekultivace skládky ve Skale

a současně zahájena jednání o převodu pozemku
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce
Sivice. Obec Sivice se ucházela o získání dotace
z Operačního programu Životní prostředí, tato dotace
byla obci přiznána. Současně byla uzavřena smlouva, na jejímž základě obec Sivice bezúplatně nabyla
pozemek skládky.

Na tomto místě dříve býval lom, kde se těžil kámen.
Po roce 1948 byl pozemek, na kterém se lom nacházel,
převeden do vlastnictví Okresního národního výboru
Brno-venkov a později se stal vlastnictvím České
republiky. Lom byl zpočátku nekontrolovaně zavážen
různými odpady, které vznikaly na území naší i okolSamotný projekt rekultivace spočívá v provedení hruních obcí. Skládka nebyla nikdy legalizována.
bých terénních úprav, srovnání povrchu skládky, přePo roce 1990, kdy se naše obec osamostatnila, krytí bentonitovou rohoží a odvodnění. Rohož bude
byl zpracován Program odpadového hospodářství zavezena vrstvou zeminy, oseta travou a osázena keři.
obce Sivice, který k předmětné skládce konstatoval: Celkové způsobilé náklady na rekultivaci skládky činí
„V obci se nachází volná skládka odpadu v severní 3 865 405 Kč, z dotace bude uhrazeno 85 % nákladů,
části obce v lese v bývalém a zrušeném lomu. V roce tj. 3 285 594 Kč.
1990, při osamostatnění obce, byla provedena opatPo dokončení sanačních prací bude prostor navrácen
ření ke kontrole a určitému omezení ukládání odpapřírodě a vytvoří pěkný krajinotvorný prvek.
du na této skládce.“
Marie Kousalová

V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace Rekultivace staré skládky odpadů Sivice

Sběr kovového šrotu

PŘIJMEME

V sobotu 20. května 2017 v dopoledních hodinách provede Sbor dobrovolných hasičů Sivice
sběr železného šrotu.
Pokud máte doma železo, které potřebujete odvézt,
připravte ho, prosíme, k cestě u vaší nemovitosti.
S těžšími kusy vám hasiči případně pomohou.
Upozorňujeme občany, že do sběru železného šrotu
nemůžeme přijmout některé nefunkční nekovové
domácí spotřebiče, zejména ledničky, televize, malé
domácí elektrospotřebiče ani jiné nekovové předměty. Ty mohou být odloženy pouze do kontejneru,
který bude k tomuto účelu přistaven za hasičskou
zbrojnicí. Děkujeme za pochopení.
Helena Těšitelová

Servisního pracovníka – elektrikáře
řidičský průkaz sk. B, vyhl.50, § 6

Instalatéra – topenáře
do našeho výrobního závodu v Sivicích

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
V případě Vašeho zájmu zašlete životopis na
benda@etl.cz nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380

jižním směrem - do rybníka v Dílech. Realizace další
části komunikace severním směrem závisí na vybudování dešťové kanalizace v ulici Loučky s napojením
Vybudování silnice do průmyslové zóny bylo řadu let do odlehčovacího potrubí Pozořického potoka.
diskutováno a připravováno. Územní plán obce Sivice Stavba byla zahájena na podzim roku 2016. Sítě
dlouhodobě počítá s vybudováním tzv. jižní komuni- vodohospodářské infrastruktury včetně odlehčovacího
kace. Dosavadní příjezd k podnikatelským objektům potrubí Pozořického potoka (DN 1000) jsou vyčísleny
ulicí Loučky znepříjemňuje život jejím obyvatelům. na cca 9 mil. Kč, náklady na samotnou komunikaci činí
Vybudování příjezdové komunikace od mostu kolem asi 8,2 mil. Kč. Na novou silnici budou moci být napojestřediska Vodárenské akciové společnosti zase kompli- ny i stávající objekty v areálu bývalého zemědělského
kuje nedostatečný veřejný prostor. Obě varianty navíc družstva. Stavební práce budou dokončeny ve třetím
znamenají, že veškerá nákladní doprava musí projet čtvrtletí letošního roku.
zastavěným územím obce.
Stavba významně přispěje ke zlepšení dopravní
Součástí stavby komunikace je zřízení dešťové kana- obslužnosti průmyslové zóny a omezení průjezdu
lizace k odvodnění vozovky a prodloužení splaško- nákladní dopravy obcí.
vé kanalizace. Tyto sítě jsou umístěny ve vozovce.
Současně bude položen i vodovodní řad. Dešťová
kanalizace od areálu zemědělského družstva je dimenzována tak, aby bylo možné do ní zaústit odlehčovací
potrubí Pozořického potoka, který při přívalových deštích odvede část vody mimo zastavěné území obce.
V první etapě bude vybudována část komunikace
včetně dešťové kanalizace po vjezd do areálu firmy
HP Karton, kde je „rozvodí“ dešťových kanalizací.
Z budovaného úseku bude dešťová voda odtékat

Komunikace Úvoz

Silnice leží ve svažitém terénu. Údržba této dosud
nezpevněné komunikace nebyla snadná, neboť voda
při deštích vymílala strouhy a odnášela materiál
do spodní části cesty a na přilehlou komunikaci.
Obec proto přistoupila k vybudování obousměrné zpevněné komunikace o jednom jízdním pruhu
s výhybnou. V loňském roce byla položena dešťová
kanalizace, letos pokračují práce na vozovce. Jsou
osazeny silniční obruby a dodavatel stavby nyní provádí podkladní vrstvy vozovky. Celkové náklady stavby asfaltové komunikace včetně opravy poškozeného
úseku na Štegni činí 2,8 mil. Kč.

Prodloužení chodníku
na Nové silnici

Co nejdříve bychom chtěli dostavět chybějící část
chodníku na Nové silnici po křižovatku u hasičské
zbrojnice. Příprava stavby však často trvá déle než
stavba samotná. Nejdříve je třeba zajistit projektovou dokumentaci a vyřídit stavební povolení. Teprve
pak je možné vybrat dodavatele a začít stavět.
Není zatím jisté, zda se akci podaří uskutečnit ještě
v letošním roce.

Domovní kompostéry a štěpkovač

Pořízením domovních kompostérů bychom chtěli
dosáhnout stavu, kdy bude co nejmenší množství
bioodpadu odváženo do kompostárny. Obec požádala
o dotaci ze státního fondu Životní prostředí na pořízení
kompostérů pro domácnosti a štěpkovače pro potřeby
obce. Žádost již prošla formálním hodnocením a splnila
podmínky věcného hodnocení. Musíme nyní vyčkat,
zda bude obci dotace přiznána.
Marie Kousalová

SIVICKÁ ŠKOLA
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Matematický klokan

V pondělí 20. března proběhl na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan 2017. Úlohy jsou určeny
širokému okruhu zájemců od žáků 1. stupně až po studenty vysokých škol. Klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž, která je jednorázová a individuální. Vznikla v sedmdesátých letech v Austrálii,
odkud se postupně rozšířila na další kontinenty.

Matematická olympiáda

Pavel Vrtěl

V letošním školní roce se naše škola zúčastnila matematické olympiády. Tato olympiáda na našem stupni
probíhala ve dvou kolech - školní a okresní. Do okresního kola postoupila žákyně 5. třídy Eliška Poláčková
a v této kategorii vyhrála 1. místo.
Pavel Vrtěl

Návštěva z Indie

Indie. Starší ročníky hrály hru "Vyhrej co můžeš“, při
které spolupracovaly ve skupinkách.

Ve středu 19. 4. 2017 se ve škole v Sivicích uskuV další hodině si děti mohly vyzkoušet tradiční indické
tečnil Indický den. V první hodině jsme uvítali
oblečení a šperky. Žáci pátého ročníku si procvičili
vzácnou návštěvu původem z Indie, kterou byl
anglickou výslovnost a všichni společně jsme se
salesiánský kněz Samson.
dověděli více o životě v Indii. Celý indický den zakonŽáci třetí třídy jej provedli po škole a anglicky popiso- čila přednáška otce Samsona. Kuchařky dostaly
vali, kde se co nachází. Prvňáci a druháci se zatím pochvalu za „indický“ oběd a nezbývá než dodat:
mohli porovnat s indickými školáky a prostřednictvím „alavida“ (nashledanou).
Stanislava Matušínová
fotografií nahlédnout do vesnické školy ze severu

Mezinárodní soutěž
„PICCOLI ARTISTI“

Zápis dětí do první třídy

Každý rok se naše škola účastní mezinárodní soutěže pořádané basilikou a seminářem Pražského
jezulátka. Mniši z Arenzana vyzývají děti z celého
světa k zamyšlení nad tajemstvím Vánoc. Letos se do
hlavní výstavy dostaly 2 práce našich žáků: Barbory
Střížové a Benjamina Petráše. Tito žáci byli odměněni
malou medailí s reliéfem Pražského jezulátka, ostatní
účastníci obdrželi diplom.

Významným dnem pro předškoláčky je zápis
do první třídy, který letos na naší škole proběhl
v úterý 18. dubna.

K zápisu přišlo 18 budoucích školáků (7 děvčat, 11
chlapců), kteří předvedli, co vše již umí. Někteří měli
trošku trému, ale nakonec všichni ukázali, že počítat,
poznávat barvy a geometrické tvary, recitovat básničku nebo nakreslit obrázek je pro ně hračka. Za své
úspěšné snažení si odnesli malý dárek a doufáme, že
Kateřina Čalkovská i příjemný pocit z prvního setkání se školou.
V září se na všechny moc těšíme a přejeme úspěšný
start v nové roli školáka.

Romana Sukovatá

Mateřská škola Sivice

Ve středu 3. 5. 2017 proběhl zápis do mateřské
školy Sivice pro školní rok 2017/2018 a zároveň
i den otevřených dveří.
Zájemci si mohli prohlédnout všechny prostory školky. Ohlasy byly příznivé, novým dětem i rodičům se
školka líbila, oceňovali nové vybavení tříd, tělocvičnu
a také klidné a bezpečné prostředí, i když je budova
školy uprostřed obce.
K zápisu přišlo celkem 21 dětí - pět z Pozořic, jedno
z Tvarožné, jedno z Brna a čtrnáct ze Sivic. Je tedy
jasné, že budou otevřeny opět všechny tři třídy.
V letošním školním roce odejde do základní školy
sedmnáct předškoláků a máme stejný počet volných
míst. Jsme rádi, že budeme moci přijmout většinu
přihlášených dětí.
Iveta Nosová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Ohlédnutí za plesovou sezónou

Sivické Ostatky

V sobotu 28. ledna 2017 se v Kulturním domě
v Sivicích konal už sedmý obecní ples. Účast byla
jako obvykle hojná - zatančit si přišlo na 200 lidí.

Děsivý zubař s tubou zubní pasty, vnadná sestřička, rozverná kobylka nebo záludní trpaslíci a pampeliška – kde jinde je všechny můžete najednou
potkat, než na sivických Ostatcích.

Ples zahájila slavnostní polonéza v provedení
PoŠuKovské mládeže. Čestný host Stanislav Juránek
pronesl úvodní slovo a zavzpomínal na své stárkovské
časy. A pak už se mohla zábava volně rozproudit.
K tanci hrála a o dobrou zábavu se postarala skupina
Panorama Band. Přestávky zpestřily předtančením
děti a mládež ze studia Bianca. Na skladbu Plesový
marš od Richarda Müllera zatančili místní nadšení
tanečníci z STK Sivice.
Dospělí si mohli zatančit ještě na plese Lesního družstva Sivice a maškarním plese pro dospělé. Závěr
sezóny patřil dětskému maškarnímu plesu.
Helena Těšitelová

Ostatkový průvod odstartoval 28. února po druhé
hodině od hasičské zbrojnice. Příjemným překvapením pro nás byl počet účastníků, přidaly se i maminky
s dětmi. Letos jsme napočítali na více než dvacet
masek.
Masopustní průvod opět rozvířil dění, přinesl veselou
hudbu, neobvyklý ruch a jarní náladu. Hudebníci
se sešli v silné sestavě a tak jsme si mohli i hezky
zazpívat. Průvod uvítali na mnoha místech výbornými
domácími koblížky, topinkami, tlačenkou, vynikající
slivovičkou, čajem i voňavým svařeným vínem. Masky
postupně prošly celou obcí a konečnou stanicí se
letos stala hospoda U Groše. Odtud se poté průvod
odebral na hasičskou zbrojnici.
Jménem SDH Sivice děkuji všem, kdo jste průvod
podpořili nebo se k ostatkovému reji přidali – ať
v maskách, nebo bez. Těšíme se, že vás příští rok
v průvodu i na ostatkové zábavě zase uvidíme!
		

Helena Těšitelová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Autor fotografií: Ondra Smutný

Afrika - Češi mezi lidožravci

Josefský košt 2017

Den před svátkem Josefů, který připadl na neděli,
jsme letos mohli navštívit Josefský košt.
Již před třetí hodinou odpoledne přicházeli do kulturního domu milovníci i znalci vína. Ochutnat mohli ze
140 vzorků bílých, červených i růžových vín. I přesto,
že pro vinaře to díky počasí nebyl příliš dobrý rok,
vzorků bylo skoro stejně jako na tom loňském. A protože dojde při takovém koštování i na hlad, mohli
jsme se posilnit domácím teplým uzeným masem
přímo z udírny.
O dobrou náladu se postarala cimbálová muzika
pana Stanislava Gabriela z Velehradu. V hlasovací anketě o nejlepší vzorek vína bylo velmi těžké
rozhodování, protože jak se říká, každému chutná
a „sedne“ něco jiného. A tak, snad aby byla zachována tradice Josefského koštu, zvítězily vzorky pana
Stanislava Valehracha ze Sivic. Potvrdilo se, že sivičtí
vinaři opravdu umí a těm přespolním chceme poděkovat za to, že se rádi u nás svými vzorky pochlubí.
A nesmíme zapomenout na všechny, kdo se na zdárném průběhu odpoledne, které končilo hodně po půlnoci, podíleli. Jak děvčatům, co nalévala vzorky,
kuchařkám v kuchyni, hochům, co nám pěkně maso
vyudili i všem ostatním, kteří nám pomáhali. Košt se
díky jejich přispění a díky obětavým pořadatelům
opět vydařil a nám všem se líbil.
Věra Bartáková

S jarní přírodou se probouzí k životu i divadelní
spolek Cimrman revival Sivice. Partička, která už
patnáctou sezónu baví sebe i neustále se rozšiřující okolí, nachystala na přelom března a dubna
již dvanáctý kus z pera českého všeuměla Járy
Cimrmana.
Hra, kterou žižkovské Divadlo Járy Cimrmana uvedlo
v roce 2002, se jmenuje Afrika, a jak již název napovídá, přenáší účinkující i obecenstvo do nitra černého
kontinentu, do oblasti v čase vzniku dramatu obývané
takřka výhradně lidožravými kmeny.
O tom, jak výpravu plnou napětí, zvratů a komických
situací skupina českých cestovatelů zvládla, co ji
zachránilo před trpkým koncem v žaludcích domorodců
a jakého uvítání se dočkala v rodné zemi, se ve třech
představeních přesvědčilo v sále sivického kulturního
domu na osm stovek spokojených diváků. A protože
divadlo není jen o partě nadšenců, kteří po večerech
nazkouší text a potom tajně doufají, že pobaví i někoho
dalšího než sami sebe, sluší se na tomto místě poděkovat těm, kteří se starají o to, aby ta naše amatéřina
měla alespoň nějaký ten punc profesionality.
Náš velký dík proto patří zejména Janě Boháčkové
(za famózní výpravu), Renátě Kulhánkové (za parádní
kostýmy), Ondrovi Buchtovi (za skvělé kulisy) a firmě
Kočena (za to, že jsme byli jako vždy výborně slyšet
a vidět).

Za CR Sivice Petr Kadlec

SPORT
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Singulární les
Již 400 let mají sivičtí singularisté v držení les
darovaný klášterem Svaté Anny v Brně. Pozemky
lesa darovala převoryše kláštera 37 usedlostem
v obci Sivice rovným dílem.
Jan Smutný

Fotbal Svobodní x Ženatí

Tradičním prvním setkáním se sportem je jarní fotbalové utkání svobodných proti ženatým. V neděli
7. května na krásně zelené hřiště vyběhla obě
mužstva, aby opět změřila síly a poznalo se, jak se
za uplynulý rok trénovalo.
Hned ze začátku utkání bylo poznat, že fyzicky je
na tom lépe mužstvo svobodných, protože dvakrát
z rychlých protiútoků skórovali a vypadalo to, že
o zápase bude rychle rozhodnuto. Utkání přerušil
ještě před přestávkou déšť, ale po malé chvíli se opět
začalo hrát a mužstvo ženatých zahájilo velký obrat.
Nejprve jeden z obránců mladšího mužstva nešetrným zákrokem skolil ženatého útočníka a za tento
zákrok uviděl červenou kartu. Mužstvo svobodných
muselo celé utkání dohrávat v oslabení. Po pře-

stávce, kdy se konečně ukázalo i slunce a tribuny
se začaly plnit fandícími diváky, se dvěma vlastními
góly svobodných podařilo ženatým vyrovnat a ještě
přidat 3 góly. Na tabuli dlouho svítilo skóre 2:5. Jenže
mužstvo svobodných přece jen ukázalo svoji sílu
a krásnými góly dokázalo srovnat na konečný smírný
výsledek 5:5.
Pro pobavení diváků i samotných hráčů došlo na speciální penalty, kdy aktér nejprve musel 10x oběhnout
míč na zemi a přitom se ho držet rukama a poté teprve
kopnout penaltu. Humorné motání hráčů snažících se
trefit míč a bránu zakončilo utkání, které po dlouhé
době přineslo nerozhodný výsledek.
Za organizaci celé akce patří velký dík členům sportovního klubu.
			

Petr Blahák

HISTORIE
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My Margyta Logovna z Wirburgku, převoryše, Anna
Dvořákovna, supřevoryše a všecken konventh kláštera
svatej Anny v Starém Brně, známo činíme tímto listem
obecně přede všemi, kdež čten anebo čtoucí slyšán
bude, jakož jest byla na onen čas nějaká rozepře mezi
velebnou pannou Margytou Tybaltinskou, předešlou
převoryší, již v Pánu Bohu odpočívající, a konventhem
kláštera svrchupsaného, a všecknou ubcí sivickou,
poddanými kláštera našeho vznikla, a to taková, že
dotčení sivičtí jsou nějaký lesy, které jim někdy k časnému obecnému jejich užívání do vůle vrchnosti jejich
puštěné byly, kterýchžto lesův nad právo víceji, nežli
jim náleželo, sekáním dříví k palivu a jinak pastvami
jsou na nemalou škodu kláštera tohoto užívali a sobě
přivlastňovati se opováželi. Kdež vidouce nebo panna
Margyta Tybaltinská, předkyně má dobré paměti, a konventh takovou nomírnost a nenáležité předsevzetí
týchž poddaných sivických, pro ujití všelijakých nesnází
a jiných nepříležitostí, příčinou dotčených poddaných
k tomu jsou přivedeni byli, jim takové lesy zapověděti a je
jakožto vlastní a dědičný statek kláštera tohoto, k dobrému a užitečnému téhož kláštěre zase obrátiti a ujíti,
což i vskutku se jest stalo a takové užívání těch lesů jim
dokonce odňato a zapovědino bylo.
I poněvadž pak často psaná ubec dědiny Sivic, poddaní naši, jsou toho po nás vyhledávali se vší náležitou
uctivostí žádajíce, abychom jim tu milost ukázali, a zase
nějakej díl těch lesův k užívání jejich pustili, uvolujíce
se nám na budoucí a věčné časy jistej a mnohem
větší plath nežli předešle za úžitek týchž lesův dávati.
Na jejichžto ponížené prosby a žádosti se ohlídajíce,
jsouce k nim jakožto poddaným našim láskou křesťanskou náchylni, tak jsem učinili a jim z lásky, aby tím lepěji
živnosti své provozovati měli, v těch lesích klášterských

dva kusy v jistých místech slove „Traco?“ po cestu, jak
šlapanští z drvy jedou, a druhej kus „Ptačí spívání“,
kterýž leží od Dvořákového lesu až do vápenných dolů,
k vlastnímu užívání jejich pustiti, ukázati a vymeziti dali.
Za kteroužto jim prokázanou lásku a veliké pohodlí jejich
jsou se uvolili i z budoucími potomky svými, nám a budocím převoryším a conventhu kláštera našeho plathu
každého roku třiceti zlatých, za l fl.30 gr.a za 1 gr.7 d.alb.
počítajíc dávati a takový plath počnouce roku tohoto
1618 o vánocích příštích po dattum listu tohoto každoročně při tom času vždycky na budoucí věčné časy bez
meškání, hyndrunkův, vejmluv a nesnází všelijakých
do kláštera našeho zouplna spravovati a odvozovati.
A proti spravování nám i budoucím potomkům našim
takového nadepsaného plathu mají a moci budou často
psaní poddaní naši sivičtí nynější i budoucí, v týchž svrchu dotčených místech dvou kusův lesu jim ukázaných
a vymezených/kromě těch nikdež jinde v lesích našich/
dobytky své pásti, dříví k palivu a k jiným vlastním
domovním potřebám jejich sloužící podle libosti své
bez překážky naší a budoucích převoryší a conventhu
svrchu psaného užívati. Avšak žádnému člověku cizopanskému ani jiným kterým poddaným našim prodávati,
ani frejmarkem neb jakýmkoli vymýšleným spůsobem
co pouštěti nemají. Pakliž by se co toho dopustili a to se
v pravdě shledalo, budou povinní nám zase takové lesy
postoupiti a za jedno každé dřevo buď malé neb velké
jednu kopu groší složiti.
Tomu na svědomí my svrchu psaná Margyta Logovna
z Wirburgku, převoryše, Anna Dvořákovna, supřevoryše
a conventh kláštera Sv. Anny pečeti naše s jistým našim
vědomím a vůlí k tomuto listu jsme přitisknouti a přivěsiti dali. A k tomu připrosili jsme J.M.vysoce urozeného
pána, pana Kunu Haugvice z Biskupic na Linhartovách,
J.M.římského císaře,
uherského a českého krále raddu, podkomořího margk.
morav., že jest pečet svou k tomu listu (však sobě
a potomkům svým beze škody) přitisknouti ráčil. Jehož
dattum v klášteře nadepsaném při památce Narození
blahoslavené Panny Marije, létha od narození Syna
Božího 1617.
Kolek 15.kr. ověřeno dne 16.července 1885
Mahrischlandesausschuss Moravský zemský výbor.
Ověření opisu.
Zemský archiv v Brně potvrzuje, že tento opis souhlasí
s originálem, chovaným dnes u obce Sivické.
Brno 29. března 1941.
Za zemský archiv:
		

Landesarchiv in Brunn		
Dr. Rudolf Hurt v.r.

Zemský archiv v Brně				
vrchní archivní komisař

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
7. května		Přátelské fotbalové utkání svobodní x ženatí
			Sportovní areál Sivice, Sportovní klub Grušáci

11. května		Vítání občánků
			Kulturní dům Sivice - Kulturní komise obce

24. května		Školní akademie
			Kulturní dům Sivice - Základní škola a mateřská škola Sivice

28. května 		Májová pobožnost u Boží muky
			
Štarcárky - Farnost Pozořice
2. června		Den dětí
			Terasa u školy - Základní škola a mateřská škola Sivice

Využití dešťové vody
Cílem dotačního programu Dešťovka je motivovat
občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření
s vodou v domácnostech. Vlastníci a stavebníci
rodinných a bytových domů mohou pořídit zahradní
nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených
oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky. Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se
bude 100 mil. Kč. Více informací získáte na adrese
http://www.nase-voda.cz/mzp-sfzp-cr-spousti-dotacni-program-destovka/.
Dotace 50 %

2. 	Komplexní systémy pro využití srážkové vody
jako vody užitkové
	
Příklad: Srážková voda ze střechy je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži
a následně je využívána na splachování toalet,
praní prádla a zálivku zahrady.
	Dotace 30 000 Kč + x * 3 500 Kč kde x = vypočítaný objem akumulační nádrže v m3
3.	Systémy pro využití přečištěné odpadní vody
bez využití srážkových vod
	Příklad: Přečištěná odpadní voda (např. šedá voda
z umyvadel, van a sprch) je akumulována v podzemní nádrži a je následně v obytném domě využita pro
splachování toalet a případně zálivku zahrady.

Udržitelnost projektu je 5 let od dokončení realizace
	Dotace 45 000 Kč + x * 3 500 Kč kde x = objem
projektu.
nádrže přečištěné odpadní vody v m3
Podporované aktivity:
4.	Systémy pro využití přečištěné odpadní vody
1. Systémy pouze pro zálivku v obcích
s využitím srážkových vod
ohrožených suchem
	
Příklad: V obytném domě jsou instalovány dvě
	
Příklad: Srážková voda ze střechy je přes filtakumulační nádrže – jedna na přečištěnou odpadrační zařízení akumulována v podzemní nádrži
ní vodu (např. šedá voda z umyvadel, van a sprch)
a následně je využívána pro zálivku zahrady
a druhá na srážkovou vodu – a inteligentní systém
	Dotace 20 000 Kč + x * 3 500 Kč kde x = vypočítapro řízení využití jednotlivých zdrojů vody pro
ný objem akumulační nádrže v m3
následné využití vody v domě pro splachování
toalet či zálivku zahrady.
	Tato aktivita je určena pouze pro stávající objekty
v obcích, kde byl zaznamenán akutní nedostatek 	Dotace 60 000 Kč + x * 3 500 Kč kde x = souvody, naší obce se netýká.
čet objemů akumulačních nádrží na přečištěnou
odpadní vodu a na srážkovou vodu v m3

KRONIKA
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Společenská kronika

Evidence obyvatel

Statistika za 1. čtvrtletí 2017

Ve 2. čtvrtletí roku 2017 oslaví životní jubileum:

Narozené děti:

5

Přistěnovaní:

8

Úmrtí:

3

Odstěhovaní:

4

Počet obyvatel:

1076

Vítáme do života
v 1. čtvrtletí roku 2017

95 let

Josefa Neužilová
Anna Šebestová

85 let

Marie Zouharová

84 let

Jan Ryšavý

83 let

Antonín Skládaný
Květoslava Filipová

80 let

Jiřina Kašparová
Josef Železný

75 let

Julie Koukalová
Otakar Müller
Jarmila Brabcová
Václav Dvořáček
Naděžda Kuklínková

70 let

Marta Ondráčková
Stanislav Smutný

Samuel Kousal

13.1.2017

Sivice 286

Marek Sitta

3.2.2017

Sivice 352

Judita Poláčková

6.2.2017

Sivice 244

Anna Svobodová

21.2.2017

Sivice 62

Veronika Polachová

28.3.2017

Sivice 266

65 let

Jaroslava Petlachová
Marie Smutná
Antonín Burian
Milan Kratochvíl

na jubilejní 18. koncert „Z operety do operety“ Johann Strauss orchestru se svými sólisty
Luisou Albrechtovou, Milanem Vlčkem. Koncert
se bude konat 13. 5. 2017 v 17 hodin jako obvykle
v Historickém sále Zámku ve Slavkově u Brna.

60 let

Miroslava Fialová
Milan Homola
Josef Pokorný
Květoslava Boháčková

Hudební pozvánka

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Citát

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní;
jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl
slušný vždycky; kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se
točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že
teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. Nikdo
se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky; kdo
mění víru, neměl žádnou; člověka nepředěláš, jenom
se ti vybarví. Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to
staletí; jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak.
Kdo nenávidí, měl v sobě nenávist vždycky; kde by se
v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit
dál; kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle
se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila;
nikdo se nestane krásnější tím, že změnil tvář. Tvrdá
zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich
dějin bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá
paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.
Karel Čapek
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