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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

Začal rok 2017. Když se mě někdo zeptá, co je
v Sivicích nového, odpovídám: „Vše při starém“.
A to je v podstatě dobrá zpráva.

10.10.2016

Konec starého a začátek nového roku vybízí
k bilancování. V roce 2016 jsme pracovali se stejným úsilím jako v letech předchozích. Připravili
jsme řadu významných projektů, které usnadní
život v naší obci. Výstavbou komunikace do průmyslové zóny odpadne dopravní zátěž ulice
Loučky a sníží se průjezd nákladních aut krajskou
komunikací. Odlehčovacím potrubím bude odvedena část přívalových vod Pozořického potoka
mimo zastavěné území obce. Skládka ve Skale
přestane existovat, tento prostor bude navrácen
přírodě. Budeme-li úspěšní v žádosti o dotaci,
získá naše škola nové odborné učebny na půdě,
zimní zahradu a bezbariérový přístup do všech
podlaží. Plánujeme vybavit domácnosti kompostéry na biologicky rozložitelný odpad, i to však záleží
na získání dotace.
Nepodceňujeme ani bezpečnostní otázku. Díky
dotaci z Jihomoravského kraje se podařilo vybavit Jednotku Sboru dobrovolných hasičů novější
cisternou. Bezúplatným převodem od policie jsme
získali dopravní vozidlo VW Transporter. V postupném zlepšování materiálního vybavení Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů budeme pokračovat
i v roce 2017. Vnímám s povděkem, že se hasičům
daří vychovávat dorost. Máme tak naději, že se
v budoucnu v případě mimořádných situací budeme moci spoléhat na vlastní pomoc.
Udály se i věci, které bychom si byli přáli, aby se
nestaly. Když už se staly, je třeba je přijmout jako
fakt. Přát komukoliv něco zlého není dobré, nedělejme to. Zachovejme si úctu k sobě navzájem,
ke svému přesvědčení, i k jinému názoru. Je dobré
dát jasně najevo, že slušnost není slabost, že
za slušností není strach a být slušný je normální.
Vážení spoluobčané, přeji vám sílu ke zvládání
běžných každodenních starosti i odhodlání měnit
věci k lepšímu. Přeji vám vše dobré v roce 2017,
zejména pevné zdraví.
Marie Kousalová

Rekultivace staré skládky odpadů Sivice - výsledek výběrového řízení, technický dozor investora:
Výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost AP Investing Brno. V souladu se směrnicí
obce Sivice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu bylo osloveno pět dodavatelů. Do konce lhůty
pro podání nabídek byly doručeny celkem 4 nabídky
(ceny jsou vč. DPH):
1. H
 ydro&kov s.r.o., Třeboň,
nabídková cena 7 259 999 Kč;
2. Enviro-ekoanalytika s.r.o., Velké Meziříčí,
nabídková cena 3 612 647 Kč;
3. Ekostavby Brno, a.s., Brno,
nabídková cena 7 135 724 Kč;
4. Sivice - Rovina-Bouška, a.s., Hulín,
nabídková cena 7 095 741 Kč.
Komise si vyžádala od uchazeče doplňující podklady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o průběhu
zadávacího řízení s tím, že po rozhodnutí komise
budou členové zastupitelstva seznámeni s podklady
výběrového řízení.
Rekonstrukce komunikace Úvoz - výsledek výběrového řízení, technický dozor investora: V souladu se směrnicí obce Sivice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu bylo osloveno pět dodavatelů. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo doručeno
celkem 5 nabídek, všechny nabídky splnily požadavky zadávací dokumentace a byly dále posuzovány.
Výsledek hodnocení (ceny jsou vč. DPH):
1. M
 OBIKO plus, a.s. Valašské Meziříčí,
nabídková cena 2 742 532 Kč
2. Porr a.s., Tlumačov,
nabídková cena 2 834 816 Kč
3. STRABAG a.s., Brno,
nabídková cena 2 944 840 Kč
4. T
 RASKO, a.s., Vyškov,
nabídková cena 3 017 292 Kč
5. C
 OLAS CZ, a.s., Praha,
nabídková cena 3 629 301 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo pořadí uchazečů a výběr
nejvýhodnější nabídky firmy MOBIKO plus, a.s.,
Valašské Meziříčí. Uložilo uzavřít smlouvu na výkon
technického dozoru s Ing. Petrem Hlaváčem.
Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ
- podání žádosti o dotaci, dotační management:
K předložení návrhu příkazní smlouvy na dotační management byla oslovena společnost Energy
Benefit Centre, a.s.. Uzavření příkazní smlouvy bylo
zastupitelstvem schváleno.

-3Záměr vypořádání majetkoprávních vztahů, smlouva o zřízení věcného práva stavby: Předmětem
smluv je zřízení práva stavby fotovoltaiky na pozemcích v majetku obce. Jedná se o stávající zařízení
na oddělených pozemcích, které přešly do vlastnictví obce. Obec požaduje náhradou právo stavby
nebo zřízení služebnosti pro inženýrské sítě a komunikaci na pozemcích ve vlastnictví PREměření, a.s..
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smluv, kterými
bude uděleno právo stavby firmě PRE měření pro
stávající zařízení a vytvořeny podmínky pro budoucí
uložení inženýrských sítí.
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Rozpočtové opatření č. 2/2016: Předmětem rozpočtového opatření je zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu o částku 32 000 Kč (dotace na volby a kulturu
a čerpání těchto dotací). Celkové příjmy po úpravě činí 17 903 600 Kč, celkové výdaje po úpravě
činí 31 874 600 Kč. Financování příjmů je ve výši
15 000 000 Kč, financování výdajů (splátka úvěru) činí
1 029 000 Kč.

Záměr směny pozemků: Na obec se obrátil stavebník v lokalitě Staré hory se žádostí o směnu částí
pozemků ohraničených oplocením (bývalé středisko
Vodárenské akciové společnosti). Bylo dohodnuto
Stavební lokalita Nebosády - plánovací smlouva: znovu projednat se stavebníkem zachování stávajícíNa červnovém jednání zastupitelstva bylo dohodnuto, ho chodníku mezi ploty.
že stavebníci v lokalitě Nebosády předloží projektovou Žádost o odprodej části pozemku ve vlastnictví
dokumentaci příjezdové komunikace pro celou lokalitu obce Sivice: Na obec se obrátila paní Z.V. se žádostí
ve stupni k územnímu řízení do 15.9.2016. Tato doku- o odprodej části pozemku zastavěného zastřešením
mentace nebyla v termínu dokončena, zastupitelstvo vchodu k rodinnému domu na Perku. Jedná se pozeproto schválilo návrh plánovací smlouvy se stavebníky mek ve vlastnictví obce pod nepovolenou přístavbou.
v lokalitě D2. Plánovací smlouva bude účinná dnem, kdy Zastupitelstvo uložilo dohodnout se žadatelkou rozsah
nabude právní moci územní rozhodnutí na komunikaci. geometrického plánu a předložit zastupitelstvu k proVenkovní poslechová místa rozhlasu - uzavření jednání.

smlouvy o dílo: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření 1.11.2016
Smlouvy o dílo na dodávku venkovního bezdrátového
Rekultivace staré skládky odpadů Sivice – výslerozhlasu VARIS 4 s napojením na krizový systém.
dek výběrového řízení, technický dozor investoZáměr prodeje pozemků par. č. 867/3 a 867/6 ra: Zastupitelstvo obce schválilo pořadí uchazečů
v k.ú. Sivice: Na obec Sivice se obrátil státní podnik o veřejnou zakázku malého rozsahu, výběr nejvýPovodí Moravy se žádostí o majetkoprávní vypořádání hodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s vítězk pozemkům par. č. 867/3 o výměře 213 m2 - vodní ným uchazečem, kterým je firma Enviro-Ekoanalytika,
plocha a parc. č. 867/6 o výměře 83 m2 - zastavěná s.r.o., Velké Meziříčí. Dále schválilo uzavření příkazní
plocha a nádvoří za cenu 10 000 Kč (poldr u obce smlouvy na výkon technického dozoru investora s firTvarožná). Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední mou Geon, s.r.o., Sokolnice.
desce po zákonnou dobu a zastupitelstvem schválen.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o postoupení práv
OZV - Požární řád obce: Obecně závazná vyhláška a převodu povinností ze stavebního povolení
č. 1/2016, kterou se vydává Požární řád obce, reaguje a postoupení práv a převodu povinností k projekna změnu předpisů v této oblasti a ruší vyhlášku tu a Dohodě o investičním příspěvku na realizaci
z roku 2005.
stavby a Dohodě o majetkoprávním vypořádání:
Kupní smlouva - Tatra 815 - CAS 24 pro JSDH V červnu byla uzavřena mezi Obcí Sivice a Svazkem
Sivice: Předmětem kupní smlouvy je ojeté vozidlo Šlapanicko dohoda o postoupení investorství stavby
Tatra 815, typ CAS 24 pro jednotku Sboru dobro- Průmyslová zóna Sivice - komunikace a inženýrvolných hasičů Sivice za kupní cenu 1 250 000 Kč. ské sítě. Dodatek č. 1 obsahuje rozdělení nákladů
Dotace Jihomoravského kraje na nákup cisterny byla na obslužný vodovod PE 100 a přípolož litinového přívodního řadu a údaje o vydaném stavebním povolení.
poskytnuta ve výši 900 000 Kč.
Uzavření dodatku bylo schváleno.
Nadace ČEZ - dotace na dětské dopravní hřiště:
Správní rada ČEZ schválila poskytnutí nadačního 15.11.2016
příspěvku obci Sivice ve výši 200 000 Kč na projekt Záměr stavby rodinného domu na pozemku 671/2
Dětské dopravní hřiště v grantovém řízení Oranžové a 671/5 k. ú. Sivice – záměr směny pozemků, přehřiště. Realizace je předpokládána v roce 2017.
ložení dešťové kanalizace: Záměr stavby rodinného
Místo konání občanských sňatků; oddávající:
Zastupitelstvo obce schválilo místa pro konání občanských sňatků, a to náves v Sivicích a u staré hrušně
v Nových horách. Oddávajícími jsou: Marie Kousalová,
starostka, Ing. Oldřich Ondráček, místostarosta.

domu je v kolizi se stávající dešťovou kanalizací umístěnou na pozemku. Vlastník pozemku se obrátil na obec
se žádostí o přeložení dešťové kanalizace a dále se
žádostí směnit část pozemku. Ze dvou variant umístění
dešťové kanalizace - v souběhu s plánovaným vodo-
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Smlouva o smlouvě budoucí – Sivice, kabel NN:
Jedná se o umístění nového kabelového distribučního
vedení sítě nízkého napětí Kousek - zahrady. Kabel
bude umístěn v nezpevněné komunikaci a ukončen
přípojkovou skříní na pozemku par. č. 335 v k.ú.
Rekultivace staré skládky odpadů Sivice – námit- Sivice.Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
ka proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabíd- úhradu 1000 Kč.
ky: Proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky Inventarizace majetku a závazků obce Sivice
se odvolala společnost Sivice - Rovina - Bouška. k 31 12. 2016: V souladu se zákonem o účetnictví,
Zastupitelstvo se usneslo námitkám nevyhovět, tím vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků a účetními standardy bude od 2.1.2017 do 6.2.2017 provedena
potvrdilo výběr dodavatele.
inventarizace majetku a závazků. Za tímto účelem
13.12.2016
jsou ustaveny inventarizační komise.
Určení člena zastupitelstva k zastupování obce Rozpočtové opatření č. 3/2016: Rozpočtové opatSivice při šetření Policie ČR: Dle sdělení Policie ČR je ření č. 3/2016 obsahuje zvýšení příjmů i výdajů roztřeba určit člena zastupitelstva, který bude obec Sivice počtu o částku 176 000 Kč. Celkové příjmy po úpravě
zastupovat v trestní věci. Bylo navrženo zastupováním činí 18 079 600 Kč a celkové výdaje po úpravě
obce pověřit předsedu Kontrolního výboru Ing. Petra činí 32 050 600 Kč. Financování příjmů je ve výši
Blaháka. Byl předložen další návrh - pověřit pana Josefa 15 000 000 Kč, financování výdajů (splátka úvěru) činí
Fialu. Po hlasování o prvním návrhu, který byl schvá- 1 029 000 Kč.
len, požádal pan Josef Fiala o průběžné informování.
Rozpočet na rok 2017: Návrh rozpočtu obce Sivice
Nabídka bezúplatného převodu pozemků: Obec byl projednán Finančním výborem dne 21. 11. 2016
obdržela nabídku bezúplatného převodu pozemků a zveřejněn na úřední desce. Na jednání zastupitelv lokalitě Dlouhé kopaniny, a to podílu o velikosti id. stva byl předložen pozměňovací návrh k rozpočtu,
2/86. Jedná se o podíl na přilehlých cestách. Po diskuzi a to zvýšení položky - daň z příjmů fyzických osob
o potřebnosti pozemků nebylo jejich nabytí schváleno. o částku 28 000 Kč a zvýšení § 3421 využití volného
Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpa- času a mládeže o částku 28 000 Kč. Příjmy včetně
du se společností AVE CZ: AVE CZ odpadové hos- pozměňovacího návrhu jsou ve výši 23 185 000 Kč,
podářství vznikla fúzí s AVE CZ komunální služby a je financování ve výši 22 104 200 Kč.Výdaje jsou navrnástupnickou organizací. Smluvní dokumenty bylo ženy ve výši 44 260 200 Kč, financování (splátka
nutné uvést do souladu s touto skutečností. Smlouva úvěru) činí 1 029 000 Kč.
je stejně jako původní smlouva uzavřena na dobu Rozpočtový výhled na období 2018 - 2025:
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Rozpočtový výhled je zpracován v souladu se zákonem
vodem nebo ve stávající uličce - zastupitelstvo schválilo první variantu s tím, že ulička v budoucnu zanikne
(pozemek není majetkem obce). Dále uložilo zveřejnit
záměr směny části pozemků dle geometrického plánu
předloženého stavebníkem.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Mobiko Plus,
a. s.: Ve Smlouvě o dílo na dodávku stavby Sivice
– komunikace Úvoz je sjednáno dokončení dešťové
kanalizace nejpozději do 30. listopadu 2016 a dokončení a předání celého díla do 30. dubna 2017. Termín
pro dokončení dešťové kanalizace byl dodatkem č. 1
prodloužen do 23. prosince 2016.

o rozpočtových pravidlech. Obsahuje údaje o předpokládaných příjmech a výdajích na toto období.

Vyjádření k projektu komunikace k novostavbě
RD: Projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí
a stavební povolení ke stavbě rodinného domu v lokalitě D2 se zabývala stavební komise a doporučila
předložit k projednání zastupitelstvu. Zastupitelstvo
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z roz- obce vydání souhlasného stanoviska pro stavbu přípočtu Jihomoravského kraje: Dodatek smlouvy jezdové komunikace schválilo.
prodlužuje termín dokončení Územního plánu obce
Sivice o 1 rok, tj. do 15.12.2017. K prodloužení termínu dochází z důvodu vytíženosti pořizovatele –
Městského úřadu Šlapanice.
Dle sdělení Krajského ředitelství policie ČR,

Ze zápisníku Policie ČR

Příspěvek občanům na stočné v roce 2017:
Příspěvek bude poskytován stejně jako v předchozích
letech jednorázově ve výši 1 000 Kč na nemovitost
(rodinný dům) připojenou ke splaškové kanalizaci.
Bude vyplácen od 1.5.2017 do 31.12.2017 za podmínky, že příjemce příspěvku nemá žádné nedoplatky
na místních poplatcích. Je kompenzací zvýšené daně
z nemovitostí.

Dopravního inspektorátu Brno-venkov, byla
v loňském roce v obci Sivice provedena 8x kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti
a pravidel silničního provozu.
Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 23 přestupků proti zákonu č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu
na pozemních komunikacích) v platném znění.
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Nová povinnost pro majitele
kotlů na tuhá paliva
Podle zákona o ochraně ovzduší měl do konce
loňského roku každý spalovací zdroj na tuhá
paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu
(revizí).
Od 1. ledna 2017 si mohou obecní řady úřady s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o této revizi.
V případě nedodržení povinnosti čeká takovou
domácnost postih do výše 20 tisíc korun. Revizi je
nutné každé dva roky opakovat.
Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300
kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů
na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných
domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou
napojené na radiátory a s tepelným příkonem od
10 kW výše.
Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné
zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu
a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině
kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští
do ovzduší méně škodlivin a neměl by tak obtěžovat
své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které
nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí
do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu
a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.
Jde o obdobu pravidelných technických kontrol
u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK,
ale technik přijde za vámi domů. Jak revizního technika sehnat? Nejsnazší cestou je obrátit se přímo
na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám
měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika.
Kotel musí být podle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a spalovat pouze palivo určené
výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem
jsou zakouřené obce v zimním období. Lokální
vytápění domácností na pevná paliva se významně
podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících
látek v ovzduší.
Oldřich Ondráček

Vodné a stočné v roce 2017
Valná hromada Svazku schválila v prosinci loňského
roku výši vodného a stočného pro rok 2017. Cena
vody se uvádí za 1 metr krychlový (lidově kubík),
což je 1 000 litrů. Zahrnuje jak vodu samotnou,
tak i náklady na její dodání. Do ceny vstupují např.
poplatky za odebrané množství podzemní vody,
nájemné za infrastrukturu, havarijní i plánované opravy, energie, provozování a údržba.
Stočné tvoří náklady na odvodění a čištění odpadních vod. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami
promítajícími se do stočného jsou nájemné za infrastrukturu, provozování, údržba a předání odpadní
vody do čistírny odpadních vod v Modřicích. Stočné
se stanovuje dvěma způsoby: pokud má domácnost
pouze jediný zdroj vody z veřejného vodovodu, hradí
množství vypouštěné odpadní vody shodně s množstvím dodané pitné vody. Domácnosti, které využívají
vlastní studnu nebo studnu v kombinaci s veřejným
vodovodem, hradí tzv. paušál, který vychází z průměrné spotřeby vody 36 m3/rok na 1 obyvatele.
Rok 2017
Vodné (Kč/m3)
Stočné (Kč/m3)
Celkem (Kč/m3)

bez DPH
38,61
41,39
80,-

s DPH
44,40
47,60
92,-

V porovnání s rokem 2016, kdy vodné a stočné včetně DPH činilo 89,59 Kč, je cena zvýšena o 2,7 %. Při
průměrné roční spotřebě 36 m3 činí zvýšení vodného
a stočného na 1 obyvatele 7,23 Kč měsíčně, za celý
rok je to více o 86,76 Kč.
Ing. Markéta Staňková, tajemnice Svazku

Místní poplatky v roce 2017
Poplatek za sběr, přepravu, třídění a likvidaci
komunálního odpadu je ve výši 250,- Kč za osobu.
Osvobozeny jsou děti do 15 let, osoby starší 65 let
a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 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 hotově
na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně převodem na účet obce číslo 11324641/0100.
U poplatku ze psů uveďte do kolonky variabilní symbol 1341... (+ číslo popisné), u poplatku za komunální odpad 1340... (+ číslo popisné).
Poplatky jsou splatné od 1. do 31. 3. 2017.
Obecní úřad Sivice
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Naše školní akademie – již posedmé
Ve čtvrtek 1. prosince oživily pozořický život tance,
zpěvy či scénky. Tradiční školní akademie se konala již posedmé na sokolovně.

pozvali i všechny rodiče, příbuzné a kamarády. Hojná
účast všech příchozích, sluníčko a vítr zaručovaly
příjemně strávené odpoledne. Děti si užívaly dračí
soutěže – odnášení vejce z dračí jeskyně, lukostřelbu,
výrobu nejdelšího dračího ocasu, jízdu na koni se
dvěma koly a skládání dračího puzzle. Dospělí se vrátili
do dětských let a pomáhali dětem s pouštěním draků,
kteří nám krásně vybarvili oblohu.

Hned v úvodu zazněla píseň Hallelujah. Za doprovodu
tohoto hitu, ve kterém recitovali a zpívali naši žáci,
na pódium vstoupili moderátoři, jimiž se letos stali
Veronika Šírová a Barbora Daňková z 9.B a Vojtěch K pestrosti akce i dalšího dění ve školní družině přispěly a přispívají nové zajímavé prvky a vybavení, které
Kobliha s Karlem Bartákem ze třídy 9.A.
Jako první vystoupili před naplněný sál naši nejmenší – jsme od začátku tohoto školního roku do školní družiny
děti ze školky. Písnička Bílý vánoční slon nás příjemně pořídili. Dětem mohou dělat radost a zlepšovat jejich
naladila a rozpohybovala skvělou vánoční atmosféru, dovednosti terénní koloběžky, trampolína, luk, terajež se proplétala dalšími čísly a celým večerem. Ani peutický padák, ale i spousta netradičního výtvarného
další program nás nenechal napospas nudě. Chvílemi materiálu. Až se oteplí, čeká na ně vodní skluzavka
jsme se přenesli do Irska, ocitli se i v pohádce Kouzla nebo houpací sítě na relaxaci.

Z naší školky

Uteklo to, je tu nový rok a s ním přišly mrazy - krásná ladovská zima.
Děti, co chodí do hasičů, se nemohly dočkat nastříkaného ledu na hřišti, který jsme museli jít hned vyzkoušet. Další dny napadl super sníh na stavění sněhuláků.
Hned po svačině vyrážíme ven koulet, stavět, plácat
ze sněhu bubáky před MŠ. Moc se vyvedly, celá parta
sněhuláků nám zdobila a taky hlídala školku.
Velkou radost měly děti i z mobilního planetária ve školce. Ve velké kopuli naplněné vzduchem jsme raketou
obletěli Zemi, a pak hurá na severní a jižní pól bádat,
proč je tam převážně jen sníh a led, a také jak dlouho

Projektové setkání

tam trvá polární noc. Letem nás provázel lední medvěd
s tučňákem. Ukázali dětem, čím se živí, jak si hrají
na ledových klouzačkách a na závěr oblohu plnou
hvězd a souhvězdí.
U zimy jsme ještě zůstali i ve třídě, zahráli jsme si
na eskymáky. Uplácali jsme z papíru a lepidla velké iglú,
kry, tučňáky i sněhuláky. S doprovodem na kytaru jsme
se naučili novou píseň "Daleko na severu je Grónská
zem, žije tam eskymačka s eskymákem. My bychom
umrzli, jim není zima, snídají nanuky a eskyma."....
S písní se v tyto ledové lednové dny scházíme
každé ráno. Zazpíváme si, pohrajeme, něco vytvoříme a venku si zařádíme. A tak se školkou nese dobrá
nálada.
Michaela Moudrá

Také jsme byli oficiálně přijati starostou a krajským
hejtmanem okresu Beykoz. Tento projekt bude ukonZačátkem prosince učitelé ze sivické školy navští- čen v roce 2017 závěrečným setkáním v Rumunsku.
vili v rámci programu Erasmus+ turecké město 				
Pavel Vrtěl
Istambul, kde bylo projektové setkání partnerských
škol spolupracujících na dvouletém projektu Lively
English book for children.
Při plánování tohoto setkání nejprve byly určité obavy
zapříčiněné politickými událostmi v Turecku, které se
odrazily na neúčasti Slovenska a Itálie. Tuto otázku
jsme konzultovali s naší Národní agenturou, která má
na starosti program Erasmus+.
Po příletu do Istambulu a prvním setkání s učiteli se
naše obavy úplně rozplynuly – byli jsme velice příjemně
překvapeni vstřícným přivítáním a přístupem tureckých
partnerů. Během našeho projektového setkání bylo
hlavní náplní projednávání úkolů v projektu. Kromě
toho jsme se seznámili se systémem tureckého školství, kulturou a měli jsme i možnost učit turecké děti.

králů, zachránili mravenečka nebo nahlédli do zákulisí Moc děkujeme všem, kteří jste na Dračí odpoledne
natáčení všemi jistě milovaného teleshoppingu. Čísel dorazili, a třeba si tak i trošku odpočali od shonu
bylo opravdu spousta a každý si našel to své.
a povinností.
Po tanci oživlých loutek nás čekaly už jen poslední
chvíle. Zpříjemnil nám je zpěv učitelů a parlamenťáků,
po kterém jsme se s krásným pocitem vraceli do našich
domovů.

Den zdraví na ZŠ

Vojtěch Vlček, 9.B

V pátek 4. listopadu proběhl v prostorách ZŠ a MŠ
Pozořice Den zdraví určený pro žáky 2. stupně.
Děti si mohly vybrat z celkem šestnácti různě zaměřených dílen orientovaných na různou problematiku
týkající se zdraví člověka. Žáci se tak měli možnost
seznámit například s různými druhy arteterapie, relaxace či meditace. Zajímavou volbou byla i pohybová
cvičení, příprava zdravých pokrmů nebo postup, jak
správně pečovat o svoji pleť. Žáci si mohli rovněž své
znalosti týkající se zdraví otestovat v soutěžním kvízu.
Reakce pedagogů na práci s dětmi byla velmi kladná,
stejně jako hodnocení celého dne za strany žáků.
Pevně věříme, že si všichni zúčastnění odnesli domů
spoustu nových informací, které pozitivně ovlivní jejich
pohled na vlastní zdraví i zdraví naší společnosti.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Pozořice,
Mgr. Jan Budín, vedoucí Dne zdraví

Dračí odpoledne ve školní družině
Na přelomu měsíců říjen a listopad jsme se ve školní družině věnovali drakům všech druhů.
Děti se pustily do výroby draků z lékařských špachtlí,
musely zvládnout dračí cestu bludištěm, poslouchaly
dračí pohádky. Dračí týden vyvrcholil v pátek 4. listopadu na akci s názvem Dračí odpoledne, kam jsme

Mgr. Romana Zetelová

Co všechno se od začátku školního
roku událo na naší ZŠ
Slavnostní zahájení školního roku ve školní zahradě
Neformální setkání rodičů s vedením školy
Adaptační pobyty žáků 6. tříd
Fotografování prvňáčků
Den zdraví
Exkurze do Olomouce
Návštěva představení Mach a Šebestová v brněnském
divadle Radost.
Den otevřených dveří
Sběr papíru
Výchovný koncert
Halloweenský den
Florbalová utkání
Návštěva představení Český středověk v brněnském
divadle Polárka
Dračí odpoledne ve školní družině
Hovorové hodiny
Oficiální otevření Zařízení péče o děti
Plavecký výcvik
Spaní ve škole
Dějepisná olympiáda
Olympiáda v českém jazyce
Přírodovědný klokan
Školní akademie
Mikulášská nadílka
Návštěva Anthroposu
Adventní zájezd do Vídně
Vánoční besídky

Advent v Sivicích

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Zářící strom, školní jarmark, vánoční dílna,
koncert Sivické kapely a zpívání koled
na Štědrý den již k adventu
neodmyslitelně patří.

Vánoční tvoření
Poslední adventní sobota patřila vánočnímu
tvoření. Děvčátka a kluci, maminky a tatínkové
si dali sraz v kulturním domě, kde se společně
pustili do práce.

Školní vánoční jarmark
Již tradičně se druhou adventní neděli rozzářil
na návsi vánoční strom. Na pozvání žáků a učitelů
naší školy jsme se sešli na nádvoří kulturního
domu. Přívítal nás pan ředitel a paní starostka,
která mimo jiné poděkovala paní Hrubé a panu
Hrubému za krásný vánoční strom. Pěkné předvánoční období popřál i pan farář.
A pak se ke slovu dostali žáčci mateřské školky
a školy a za doprovodu kytar zazpívali vánoční koledy,
zarecitovali básničky. Odměnou jim byl velký potlesk
početného publika.
Nebe rozzářil ohňostroj a my jsme se pomalu odebrali
do sálu, kde u stánků čekali malí prodavači ručně zhotovených výrobků. V přísálí byl přichystán teplý punč,
svařené víno a drobné občerstvení pro malé i velké.
Rozcházeli jsme se s pěknými pocity a domácím úkolem – kolikátý školní vánoční jarmark to byl?
Kdo chce znát odpověď a prožít pěkný zážitek, ať
přijde zase za rok.

Nabídka byla proti loňskému prvnímu ročníku ještě
rozmanitější. Pod vedením Moniky Koukalové, Evy
Skočovské, Marty Devetterové a Terezy Ullmannové
se pracovalo u několika stolů. Děti si mohly vyrobit
sněhuláky, zvonečky a stromečky, přírodní svícen,
vytvořit přání, vánoční ozdoby z korálků a stužek
nebo vymodelovat ozdoby ze slaného těsta. Se složitějšími úkony jim pomáhaly šikovné asistentky Anita
Tomancová, Adéla a Pavlína Capilovy a Veronika
Daňková. Na tvářích všech zúčastněných bylo vidět
zaujetí a vánoční nálada. Jsme rádi, že se letošní
dílnička povedla a už se těšíme na příští rok.
Eva Skočovská

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Tříkrálová sbírka
Tradiční Tříkrálové sbírky se v Sivicích zúčastnilo pět skupinek koledníků. Některé skupinky
byly početnější, aby se dostalo na všechny děti
a mohly se případně vystřídat.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček, jejich
celkový součet v naší obci činil 40 630 Kč. Děkujeme
i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za radost,
kterou koledníci přinášejí do našich domovů.

Vánoční koncert Sivické kapely

K tradici třetí adventní neděle patří vánoční koncert Sivické kapely pořádaný obcí Sivice.
Vánočně vyzdobený sál kulturního domu byl dlouho
před začátkem zaplněný snad do posledního místečka. Po milém přivítání průvodcem večera vzala
do rukou své nástroje kapela a v první části koncertu
zahrála směs polek a valčíků. Po krátké přestávce
jsme se zaposlouchali do vánočních melodií. Když
utichl bouřlivý potlesk, zeptal se moderátor jedné
z návštěvnic, zda se jí koncert líbil. Na její odpověď
„No jistě!“ navázal otázkou: „Chcete přidat?“ „No
jistě!“ Sivická kapela přání vyslyšela, ale pak už se
přiblížil konec.
Paní starostka poděkovala všem, kdo se na přípravě
koncertu podíleli a popřála pěkný a klidný vánoční
čas. A lze souhlasit i s tím, že čas rychle letí, a proto
na sebe máme být hodní. Jinými slovy o tom hovoří
i píseň Uhlíře a Svěráka, úryvek z ní jsme si mohli
přečíst na tištěném programu koncertu: „Obloha
kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si
do tepla a přestali na sebe mířit.“
Věra Bartáková

Lenka Cejnková
Veronika Cejnková
Kateřina Bartáková
Jiří Barták

Zdena Staňová
Michal Tomanec
Erika Tomancová
Barbora Fuksová

Roman Tinka
Ondřej Tinka
Marie Tinková
Martin Chládek
Sabina Chládková

Martina Daňková
Klára Ondráčková
Veronika Šmerdová
Anna Cenková
Žaneta Koukalová

Marta Devetterová
Markéta Devetterová
Alice Crhová
Patrik Chládek

Karolína Svobodová
Adam Valíček
Nikola Kašíková
Božena Škrobová

HISTORIE

„Poutník míru“
přijel před padesáti lety
V loňském roce ve dnech 2. - 4. prosince 2016
se konaly vzpomínkové akce ke 211. výročí bitvy
u Slavkova. Málokdo si přitom uvědomil, že už je
to padesát roků, kdy k nám poprvé přijel belgický
občan Norbert Brassinne.

Dnes už legendární „poutník míru“ Norbert Brassinne
se narodil v hostinci v Mont-St-Jean v Braine-l´Alleud
(u Waterloo) 18. září 1907. Místo mělo svůj „genius
loci“. Není divu. Bylo to starobylostí usedlosti i tím, že
její zdi hostily mnoho významných mužů své doby.
Například v době druhého císařství zde pobýval v exilu
známý spisovatel Viktor Hugo. Tady psal svůj světoznámý román Bídníci. Mladý Norbert se učil dějiny rodného
kraje a získával hrdost na svoje předky. Měl pestrý život.
Hoteliér, podnikatel, vizionář, idealista, přítel mnoha
osobností a možná i valonský nacionalista přijel
z Waterloo do naší republiky poprvé před padesáti lety v uniformě granátníka Napoleonovy gardy.
Jeho ojetý Peugeot vyjel na východ 13. listopadu 1966. V Brně ho přivítala skupina lidí zajímající se o období revolučních a koaličních válek pod
vedením Josefa Dostála a A. B. Krále. Ubytoval
se v hotelu Metropol. Byl přijat představiteli města
Brna. Na nádvoří Nové radnice se poklonil u pamět-

- 12 ní desky věnované obětem II. světové války.
Jeho hlavním cílem bylo bojiště bitvy u Slavkova. Blížilo
se 161. výročí této známé bitvy, ve které francouzskému
císaři Napoleonovi „vyšlo vítězné slavkovské slunce“.
Kronikář obce Jiříkovice Václav Štěpánek o jeho
návštěvě mimo jiné napsal: „Koncem listopadu navštívil Jiříkovice zajímavý posel a host. Muž ve stejnokroji
granátníka Napoleonovy gardy, která bojovala v bitvě
u Slavkova. Do naší obce přicestoval mimo svůj
plán. Doprovodili jej naši rodáci Antonín a Jaroslav
Dvořáčkovi, ředitel Muzea Šlapanice Jiří Knos. Po příjezdu na náves se zdravil stiskem ruky, jeho úsměv
a časté slovo „La Liberté“ přesvědčilo všechny občany
o své upřímnosti k nim a úctě, kterou má ke všemu
co se vztahuje ke dni 2. 12. 1805. - Také on byl překvapen přijetím od občanů. S předsedou MNV i JZD
prohlédl si obec i zařízení Družstva. Při odjezdu
vyměnil si obilí z okolí Waterloo za obilí z našich
polí. Na rozloučenou občanů jiříkovických bude vždy
vzpomínat. Na upřímnost pro pochopení jeho snah
o uctění všech padlých vojínů hrdinů bitvy Tří císařů.
Také pro jeho snahy pro vzájemné poznání, svobodu
a přátelství národů v Evropě. (…) Poznal rozdíl mezi
skutečností a rozdílnými zprávami, které jsou rozšiřovány v cizině. V předvečer 1. prosince pozdravil
znovu občany při vzpomínce na padlé oběti bitvy
u Slavkova. Vzpomněl také, že velká část vítězné
Napoleonovy armády postupovala právě přes naši
obec Jiříkovice. Přednesl báseň „Waterloo“ a po krátké
besedě v doprovodu občanů odešli přes Šlapanice
na Žuráň, kde zahájil vzpomínkové dny na padlé vojíny.
Také 2. prosince jej doprovodili předseda MNV
a JZD do Slavkova a na Mohylu míru, kde byly
vzpomínkové dny ukončeny v noci 2. prosince čestnou stráží u hrobu vojáků. Jeho projev ke shromážděným přečetl předseda MNV Miloslav Mazálek.“
V Bulletinu Československé Napoleonské společnosti
z října roku 2000 pan Štěpánek ještě doplňuje: „…A
po Brassinnově příjezdu vznikl též v Jiříkovicích historicko-vlastivědný kroužek. Nebyla televize, počítače, a to
prospívalo rozvoji různých kroužků.“ Doplním, že členové
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kroužku byli z Jiříkovic, Blažovic, Sivic a z dalších obcí.
První Brassinnovu návštěvu obsáhle popsal i slavkovský kronikář. Dlouhý zápis začíná větou: „V listopadu oznámila Čs. společnost pro mezinárodní styky
v Praze, že naše město navštíví belgický host Norbert
Brassinne z Waterloo, aby připomenul obě dávná
bojiště Napoleonova a navázal družbu belgických
obcí Waterloo, Braine l´Alleud, Plancenoit a Ohain se
Slavkovem. Jsou to obce, na jejichž území se odehrávala poslední Napoleonova bitva.“ Brassinne navštívil
Slavkov, Křenovice, Praci, Sokolnice, Šlapanice, Telnice,
Ponětovice, Blažovice, Zbýšov, Jiříkovice, Sivice a další
obce. Zápisy v kronikách to potvrzují. Jeho zásluhou
v tom roce začala tradice Jiříkovických ohňů na Žuráni.
Nikdy nechyběl na Mohyle míru. Vítali ho představitelé
měst a obcí, navštěvoval průmyslové závody, jednotná zemědělská družstva, muzea, školy i domácnosti.
Vítali ho chlebem a solí, ale i škvarky a slivovicí.
Navázal osobní přátelství v rodinách jiříkovických
Štěpánků, blažovických Dvořáčků, telnických Kořalníků,
Florianů ve Staré Říši a dalších. Zásluhou amatérského historika, genealoga a archeologa Stanislava Bajera
navštívil v roce 1971 i obec Sivice. Jeho slova překládal
Josef Maňák. Sivický kronikář zapsal návštěvu poněkud
skepticky: „V neděli 28. listopadu navštívil naši obec
belgický občan, jinak hoteliér Norbert Brassinne, který
již po několik roků přijíždí do naší republiky navštívit
památná místa Napoleonova tažení. Při návštěvě měl
u nás v doprovodu svoji družku a synovce. Všichni byli

HISTORIE

oblečeni ve stejnokrojích Napoleonových granátníků
a markytánky. Při svých návštěvách s oblibou říká, že
je posel míru a bojuje proti válce. Spíš bude pravda ta,
že mu jde o reklamu pro jeho restauraci ve Waterloo.“
Norbert Brassinne ve svých prohlášeních často uváděl
větu: „Mým hlasem hovoří mrtví z bojiště u Waterloo
k živým.“ Říkal, že má na srdci dvě věci, trvalý mír
a svobodné Valonsko jako součást Francie. Obdivoval
generála de Gaulla, „to velké srdce které tluče valonsky.“
V naší republice byl naposledy v roce 1984. Už ho
sužovaly zdravotní problémy, které mu komplikovaly
cestování. Zemřel 28. září 1988. Pohřeb se konal
3. října. Nekrolog na jeho pohřbu pronesl profesor
Jean-E. Humblet. Ten na závěr řekl: „…Zachováme
si vzpomínku a jeho dílo musí pokračovat a bude
pokračovat stylem vlastním pro každého z nás. Ještě
v tomto týdnu jeho skonu byla v kostele sv. Josefa
ve Waterloo umístěna deska, ozdobená modro-bílo-červenou stuhou v upomínku všem z Velké armády, padlým ve valonském Brabantu v červnu 1815.
Ale lepší než kameny, které mluví, jsou činy mužů
a žen, generací, které kráčejí stejným směrem jako
on. Jsou věci, které se změnily a mění u nás a jinde
v Evropě, protože byl jednou Norbert Brassinne.“
(Zdroj: František Kopecký, Norbert Brassinne - poutník
míru, 2006)
František Kopecký, kronikář ve Tvarožné,
člen Klubu autorů literatury faktu ČR

HASIČI
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do 5000 obyvatel, ze kterého bude možné čerpat
prostředky pro modernizaci a rekonstrukci hasičských
stanic.
Pak už následovalo slavnostní předání. Klíčky
od vytouženého vozidla převzal od paní starostky
zástupce velitele a člen zásahové jednotky Ondřej
Šmerda.
Následně ještě otec Pavel požehnal nové zásahové
vozidlo. Mluvil také o významu práce pro druhé. „Tam,
kde člověk nasazuje svůj život, bez rozdílu vyznání,
otevírá dveře Božímu požehnání a lásce.“ Pak zazněla siréna a Oldřich Ondráček se zhostil tradičního
křtění po hasičsku za pomoci stříkajícího sektu.
Na závěr bylo pro všechny zúčastněné připraveno
malé občerstvení v prostorách hasičské zbrojnice.
Radek Chudiak

Memoriál Mirka Mazla a předání
nové hasičské techniky

cem ČR panem Jaroslavem Klaškou a zastupitelem
Jihomoravského kraje Romanem Celým. Dále zde byl
otec Pavel Lacina z pozořické farnosti a za hasiče staSobota 10. prosince byla pro spolek sivických rosta okrsku Pozořice a zároveň náměstek pro represi
dobrovolných hasičů významným dnem. V dopo- při OSH Brno venkov, pan Jiří Bajer.
ledních hodinách se utkaly sbory spřátelených Marie Kousalová přivítala hosty, ocenila činnost SDH
jednotek při Memoriálu Mirka Mazla. V poledne Sivice i juniorů. Rok 2016 byl v tomto ohledu velmi
pak byla před hasičskou zbrojnicí slavnostně pře- přínosný. Díky podpoře obce Sivice, Jihomoravského
dána jednotce SDH Sivice nová hasičská cisterna. kraje a Ministerstva vnitra se nám podařilo získat hned
Třetí ročník zimní soutěže „Memoriál Mirka Mazla“ dvě vozidla.
odstartoval v deset hodin. Zúčastnili se dobrovolní
hasiči z obcí Tvarožná, Viničné Šumice, Račice,
Rašovice a samozřejmě družstvo ze Sivic. Kovalovice
vyslaly na memoriál hned dvě družstva. Účastníci
museli v průběhu závodu překonat několik překážek.
Nejprve proběhli pásem z pneumatik. Následovala
střelba tří střelců na terč a poté družstva přešla
do útoku. V náročném klání zvítězilo a putovní pohár
získalo družstvo Viničných Šumic. Všem zúčastněným děkujeme, že v jejich náročném programu
zbylo místo na toto předvánoční setkání a vítězům
gratulujeme.
Po poledni začal ceremoniál předání nové cisternové
stříkačky. Slavnostní události se zúčastnili zástupci
obce - starostka paní Marie Kousalová a místostarosta pan Oldřich Ondráček. Přítomna byla také řada
významných hostů. Setkat jsme se mohli s poslan-

V září byl na SDH Sivice převeden od Policie ČR
automobil VW Transporter, 2.4 TDI. Jednotce slouží
zejména k transportu na místo zásahu a školení, ale
také například k přesunu dorostu na dětské hasičské
soutěže. Předáním počínaje získává jednotka také
Tatru 815 4×4 (z roku 1994) o objemu 4500 l na vodu
a 500 l na pěnidlo. Touto kapacitou se řadí mezi cisterny určené pro velkokapacitní hašení, jak vodou, tak
pěnou. Nahradí stávající cisternu CAS 25 Škoda 706
RTHP o objemu 3500 l vody. O vytipování vhodného
vozu se zasloužil především strojník František Fiala.
Poté následovaly zdravice a krátké proslovy dalších
účastníků. Pan Klaška poblahopřál vítězům a poděkoval hasičům za práci, ochranu života a majetků.
Roman Celý hovořil o podpoře hasičských jednotek Jihomoravským krajem. Dále zmínil připravovaný dotační titul Ministerstva zemědělství pro obce

Srdečně Vás zveme na

VII. obecní ples
v sobotu 28. ledna 2017
v kulturním domě v Sivicích

Zahájení ve 2000 hod. předtančením
Hraje PANORAMA BAND
Vstupné na místě 200,- Kč (zahrnuje raut)

SPORT
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Radost z lásky…
... tak se jmenuje dokument papeže Františka o lásce v rodině. Spis je výsledkem dvou biskupských synod, které probíhaly v předchozích letech,
a které umožnily prozkoumat stav rodin a rodinného života v současném světě.
Tato práce pomohla rozšířit pohled na důležitost
manželství a rodiny a oživit vědomí o ní. Především
však má pomoci rodinám, aby obstály pod tlakem
nejrůznějších ohrožení doby, a také rodinám, které
se ocitly v nejrůznějších problémech. Dokument má
devět kapitol.
V té první, kterou bych zde dnes chtěl představit, papež
prezentuje instituci rodiny ve světle biblického poselství. Ukazuje, že Bible je plná rodin, narození, milostných příběhů a rodinných krizí. A to už od první stránky,
kdy vstupuje na scénu rodina Adama a Evy s břemenem násilí i s trvající životní silou, až do poslední stránky, kde se odehrává svatba Nevěsty s Beránkem. Dvě
velkolepé úvodní kapitoly celé Bible o stvoření prvních
lidí nám představují lidský pár v jeho podstatné skutečnosti. Muž a žena, kteří milují a plodí život, jsou skutečným živým „uměleckým dílem“, schopným zjevovat
Boha stvořitele a spasitele. Proto se plodná manželská
láska stává symbolem hlubokých Božích skutečností.
V tomto světle se plodný vztah páru stává obrazem,
v němž se odhaluje tajemství Trojjediného Boha:
Společenství nekonečné lásky Otce, Syna a Ducha
svatého. Bůh jako Trojice je společenství lásky a rodina

Díky počasí a hasičům se bruslí!
Letošní leden se vyznačuje teplotami hluboko pod
bodem mrazu. Zkrátka zima, jak má být.
Největší radost mají děti, které využívají možnosti bruslení na ledové ploše za hasičskou zbrojnicí. O led se
postarali naši hasiči, s údržbou pomáhají zaměstnanci
obce. Tímto jim velice děkujeme.
			

Marie Kousalová

Boží muka
Za krásného zimního počasí předposledního dne
v roce přicházeli poutníci z farnosti pozorské a tvaroženské k sivické Boží muce.

Florbal 2016/17
Letos se snažíme zapracovat především nové ročníky 2006 a 2007. Není jich bohužel mnoho a tak
hrají společně s mladšími žáky Orelskou ligu, kde
se nám občas podaří dobrým týmovým výkonem
silnější soupeře zaskočit.
Starší žáci začali svou ligu výhrou a prohrou, ale
na další turnaje se nám již nedařilo posílat tu nejsilnější sestavu. Hráči bývají hodně nemocní a dva
dokonce raději kvůli zdraví „kariéru“ přerušili. I přes
tyto obtíže se nám ale před Vánoci podařilo přetlačit kyjovské Dragons 3:2 a nadělit si tak předčasný
dárek. Po Novém roce sehrajeme mimo soutěž také
derby proti pozořickému Sokolu.
Marek Šmerda

Záp.

Výh.

Rem.

Proh.

BV

BO

BR

1.		 FbC ZŠ Komenského Slavkov

Družstvo

12

10

0

2

77

38

39

2.		 FBK Atlas Blansko

10

8

2

0

74

36

38

3.		 ŠSK ZŠ Očovská hodonín

10

8

1

1

76

16

60

4.		 Hornets Brno - ZŠ Horní

12

7

2

3

57

38

19

5.		 K1 Florbal Židenice Red

12

6

0

6

53

61

-8

6.		 K1 Florbal Židenice Blue

12

5

1

6

39

63

-24
-21

7.		 TJ Sokol Adamov

12

3

4

5

56

77

8. 		 FBC Dragons

10

2

3

5

35

40

-5

9.		
SK Sivice

10

2

0

8

25

56

-31

10. TJ Sokol Lanžhot

10

1

1

8

34

63

-29

11. FbC Aligators ZŠ Klobouky

10

1

0

9

23

61

-38

Otec Pavel všechny přítomné přivítal a ocenil ochotu
vykonat tuto pouť. Zdůraznil, že je třeba posilovat
rodinný i duchovní život a i tato setkávání k tomu slouží.
Pomodlili jsme se, zazpívali koledy a popřáli pěkný nový
rok 2017. Sluníčko osvítilo krajinu a vlilo paprsky do
duše přítomných farníků, stejně jako slova otce Pavla.

FARNOST
je jeho živým odleskem. Rodina tedy není bez vztahu k samotné božské podstatě! Muž i žena – jeden
v druhém – překonávají bytostnou samotu a zplozením dalšího potomstva stavějí dům své rodiny. Zde
se uchovává živý kořen rodu, rodinných a kulturních
tradic, zde se nachází pravá identita a jistota. Po tom
všichni toužíme, bez rozdílu náboženského vyznání
– je to zkrátka vepsáno do naší lidské identity. V biblických textech jsou rodiče povinni konat své výchovné
poslání s váženou odpovědností; děti jsou zase volány
k tomu, aby ctili své rodiče ve smyslu plnění rodinných a společenských povinností v celém rozsahu.
Bible nepopírá ani hořkou realitu bolesti, zla a násilí,
které trhá rodinný život: Začíná to už tam, kde Kain
násilně zabil svého bratra Ábela. V Bibli také najdeme
zdůrazněnou hodnotu práce, která přispívá k rozvoji
společnosti a zajišťuje rodinu, její stabilitu a plodnost.
Stejně tak tam najdeme varování před ničením přírody.
První kapitola Františkova dokumentu končí důležitou
zmínkou o tom, jak je v biblických textech zdůrazněna
něžnost - něha v projevech opravdové lásky. Vzorem
nám zůstává svatá Rodina nazaretská, které se nevyhnuly nejrůznější obtíže, a přesto zůstala vždy na cestě
tím Božím směrem.
Závěrem je tedy třeba říct, že se vyplatí číst Bibli nejenom s cílem poznání Boha, ale že zde najdeme v hojné
míře také cenné nadčasové inspirace pro společenský
život, zvláště pak v rodině. Bude-li to možné, pokračoval bych v prezentaci papežova dokumentu v příštím
duchovním okénku.
P. Pavel Lacina, farář

KALENDÁŘ
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Statistika za 4. čtvrtletí 2016

28. ledna		VII. Obecní ples
			Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje kapela Panorama

4. února		Ples Lesního družstva Sivice
			Kulturní dům Sivice, pořádá Lesní družstvo Sivice, hraje skupina Relax

11. února		Maškarní ples
			Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci, hraje skupina Akcent

19. února		Dětský maškarní ples
			Kulturní dům Sivice, pořádá škola Sivice

28. února		Ostatky
			Průvod masek obcí, pořádá Sbor dobrovolných hasičů

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

Setkání jubilantů

Pozvánka na Ostatky

Již tradiční setkání jubilantů se letos konalo
16. prosince.

Nechte se pozvat na sivické Ostatky! Průvod
bude procházet obcí v úterý 28. února 2017.

V příjemném prostředí kulturního domů jsme byli mile
přivítáni paní starostkou a dětmi, které přednesly básničky a zazpívaly. Po následujícím přípitku a výborném pohoštění jsme si popovídali a za doprovodu
harmoniky i zazpívali.

Již tradičně vás potěší rej masek, kat po vás bude
loudit „kousek mastného na šavličku“, popovídáte
si se sousedy a poslechnete veselé písničky.
Anebo vyzkoušejte něco úplně nového! Připravte
si masku a připojte se k průvodu! Zařádíte si, provětráte se a poveselíte ostatní. Vyjít s námi můžete
po druhé hodině z hasičské zbrojnice, nebo se
přidejte při průchodu obcí. Těšíme se na vás!

Jiřina Severová

Společenská kronika

Evidence obyvatel

Kalendář kulturních a sportovních akcí

Všem, kteří se na přípravě i průběhu tohoto krásného
milého setkání podíleli, patří od nás - přítomných jubilantů - srdečné díky.

KRONIKA
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Narozené děti:
Přistěnovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

V 1. čtvrtletí roku 2017 oslaví životní jubileum:
2
12
3
1
1070

Počet žen:
Počet mužů:

541
529

Nejčastější mužské jméno:
Jiří
Jan
Petr
Josef
Martin

33
27
21
21
20

x
x
x
x
x

Nejčastější ženské jméno:
Marie
Jana
Hana
Eva
Alena

40
34
20
16
14

x
x
x
x
x

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

34 x
32 x
30 x

93 let

Josef Maňák

89 let

Naděžda Laitnerová
Marie Ondráčková

88 let

Josef Havlíček

87 let
84 let

Jan Smutný
Libuše Pavlíčková
Josefa Studýnková

83 let

Milada Gregorová
Eduard Galuška
Emilie Vinklárková

82 let

Jindřiška Jahodová
Marie Daňková

75 let

Ludmila Divácká

70 let

Josef Divácký
Libuše Ondráčková

65 let

Josef Paták
Jiří Barták

60 let

Lenka Boháčková
Miroslav Benda
Jan Kosačík
Jaroslav Divácký
Štefan Báchor

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme do života
ve 4. čtvrtletí roku 2016

Helena Těšitelová

Dotisk kalendáře na rok 2017

Alžběta Hujňáková

15. 12. 2016

Sivice 355

Vít Hujňák

15. 12. 2016

Sivice 355

Citát

Na vaše četná přání o další výtisky kalendáře
byl objednán dotisk.

Kdo mnoho mluví, zřídkakdy uskutečňuje svá slova.
Moudrý člověk se vždy bojí, aby jeho slova nepředstihla jeho skutky.

Na obecním úřadě v Sivicích je k dispozici ještě
několik výtisků kalendáře Mikroregionu Roketnice
za cenu 50 Kč.

Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné,
ale naučí tolik jako žádný jiný.

Konficius

Thomas Carlyle

Sivický zpravodaj 1/2017 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 31. března 2017.

