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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

stále se něco děje. Až na pár drobností je dokončena oprava dvou velkých tříd v mateřské škole.
Nyní připravujeme projekt půdní vestavby ve staré
školní budově. Na tuto akci budeme žádat o dotaci, v případě úspěchu by bylo 90 % uznatelných
výdajů hrazeno z dotačního programu. Škola by
tak získala novou střechu, dvě odborné učebny
v podkroví a bezbariérový přístup pomocí výtahu.
Do fasády by také byl vrácen štít nad vchodem.

26.7.2016
Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok 2015:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zastupitelstvu předložen na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok 2015, který
byl schválen Shromážděním starostů dne 16.6.2016.
Závěrečný účet Svazku Šlapanicko za rok 2015:
Závěrečný účet Svazku Šlapanicko schválila Valná
hromada dne 14. 6. 2016. Dle zákona o rozpočtových
pravidlech byl závěrečný účet po schválení v orgánech svazku předložen zastupitelstvu obce.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene: Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční
soustavy nízkého napětí – sloupu, kabelu a přípojkové
skříně pro novostavbu rodinného domu (Šebrov).
Věcným břemenem je dotčen pozemek par.č. 127/1
v k. ú. Sivice, jednorázová úhrada za jeho zřízení činí
2 500 Kč.
Zadávací dokumentace stavby Sivice – komunikace
Úvoz: Předmětem zakázky je rekonstrukce komunikace Úvoz ve stávající trase a délce. Rekonstruovaná
komunikace v délce 131 m bude mít šířku 3,5 m.
Součástí stavby bude dešťová kanalizace pro odvodnění vozovky. Současně bude provedena oprava části
komunikace na Štegni. Zakázka bude zadána v souladu se směrnicí obce o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Termín k předložení nabídek byl
stanoven do 24.8.2016. K otevírání obálek a hodnocení nabídek byla jmenována tříčlenná komise ve složení: Mgr. Jana Fléglová, Ing. Jiří Svoboda a Ing. Petr
Hlaváč. Zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo byla schválena, uzavření smlouvy o dílo bude
projednáno na dalším zastupitelstvu.
Příkazní smlouva na organizaci výběrového řízení
Rekultivace staré skládky odpadů Sivice: Příkazní
smlouvu na vyžádání předložily firmy AP Investing
s nabídkovou cenou 33 880 Kč vč. DPH a Roviko
s nabídkovou cenou 42 350 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo
obce schválilo uzavření příkazní smlouvy na organizaci výběrového řízení s firmou AP Investing.
Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci
a vedení dotačního managementu (bioodpady):
Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci
z Evropských strukturálních fondů, Operační program životní prostředí, prioritní osa 3.1 Prevence
vzniku odpadů. Nabídka zahrnuje finanční a ekonomickou analýzu, zpracování a podání žádosti o dotaci
a monitoring, nabídková cena činí 68 000 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce uložilo vyžádat další cenovou
nabídku na zpracování žádosti a vedení dotačního
managementu na tento projekt.

V současné době chystáme ještě další žádost
o dotaci na financování nákupu domovních kompostérů a štěpkovače, abychom dokázali lépe hospodařit s biologicky rozložitelnými odpady. Je také
ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby
Rekultivace staré skládky odpadů, na niž máme
dotaci již přislíbenou.
Po dlouhé přípravě bude zahájena stavba komunikace Úvoz a obslužné komunikace průmyslové
zóny. O těchto dvou investičních záměrech se
dočtete na jiném místě zpravodaje. Obecně platí,
že získat pozemky k umístění liniových staveb je
stále těžší. Nepochopení některých vlastníků bývá
často kamenem úrazu, ať už se jedná o silnice,
vodovody, chodníky nebo cyklostezky. O to více
chci poděkovat vám, kdo máte porozumění pro
společný zájem.
V nejbližších dnech začneme připravovat rozpočet
na příští rok. Kromě naplánovaných investic do něj
mohou být zařazeny další položky, které přispějí
ke zlepšení života v obci. Může se jednat o příspěvky na činnost zájmových organizací, podněty
k realizaci dalších stavebních, kulturních a sportovních aktivit. Na obecním úřadě se od listopadu
budete obracet na paní Andreu Sperátovou, která
nahradila paní Ladu Šurou. Paní Šuré tímto velmi
děkuji za dosavadní práci pro naši obec a přeji
hodně štěstí na novém pracovišti.
Za námi jsou volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, v příštím roce nás čekají volby
do Poslanecké sněmomovny. Rok 2018 přinese
druhou přímou volbu prezidenta republiky. Čím
vyšší politická funkce, tím větší morální kredit by
kandidát měl mít. Na zlepšení politické kultury
v naší zemi máme každý svůj díl odpovědnosti.
S přáním všeho dobrého
Marie Kousalová

-3Podmínky pro poskytování půjček z Fondu rozvoje
bydlení: Na základě zájmu občanů o půjčku z Fondu
rozvoje bydlení jsou zastupitelstvu předloženy ke schválení Podmínky pro poskytování půjček z Fondu rozvoje
bydlení, které budou platné od roku 2016. Podmínky pro
poskytování půjček zastupitelstvo schválilo.
Smlouva o převodu vlastnictví – VW transporter
2,5 Tdi: Smluvními stranami jsou ČR – Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje a Obec Sivice.
Předmětem smlouvy je převod nepotřebného movitého
majetku převodce – VW transporter 2,5, Tdi, SPZ 1ZO
5789, rok výroby 2006. Účetní hodnota převáděného
movitého majetku činí 945 500 Kč. Majetek byl převeden
bezúplatně a musí být využíván ve veřejném zájmu.
Smlouva o spolupráci – projekt společných
nákupů energií: Obec obdržela nabídku k pokračování ve společném nákupu energií za podpory
Jihomoravského kraje. Nákup zajišťuje Organizačně
správní institut se sídlem v Brně prostřednictvím
Českomoravské komoditní burzy Kladno. Výstupem
z burzy je závěrkový list – ekvivalent smlouvy, kde
obec vystupuje jako odběratel na straně jedné
a vysoutěžený dodavatel na straně druhé. Je zachován přímý smluvní vztah mezi obcí a dodavatelem
energií. V uplynulém období byla smluvní maximální
cena nákupu plynu 670 Kč/MWh, cena vysoutěžená
504 Kč/MWh. U elektřiny byla maximální smluvní
cena nákupu 1000 Kč/MWh, cena vysoutěžená je
828 Kč/MWh. Smlouva o spolupráci stanoví na další
období od 1.1.2017 do 31.12.2017 maximální cenu
zemního plynu ve výši 500 Kč/MWh; maximální cenu
elektřiny ve výši 850 Kč/MWh.
6.9.2016
Zadávací dokumentace stavby Rekultivace staré
skládky odpadů Sivice. Předmětem zakázky je
rekultivace staré skládky odpadů na pozemku par.
č. 1285 v k. ú. Sivice, který je již ve vlastnictví obce
Sivice. Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty
- SO 01 - Hrubé terénní úpravy; SO 02 - Technická
rekultivace; SO 03 - Odvodnění skládky a SO 04
- Biologická rekultivace. Lhůta pro podání nabídek
bude minimálně 14 dní, předpokládaný termín k předložení nabídek bude do 23.9.2016 do 10:00 hodin.
K otevírání obálek a hodnocení nabídek byla jmenována komise ve složení: Ing. Čestmír Ondráček,
Ing. Jan Neuer (AP Investing), Ing. Jiří Svoboda.
Zadavatel - obec Sivice si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí
pro celou stavbu financování. Zastupitelstvo obce
zadávací dokumentaci schválilo.
Zadávací dokumentace stavby Sivice - komunikace Úvoz – revokace usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Sivice č. 6/2016: Předmětem
zakázky je rekonstrukce stávající účelové veřejně
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přístupné komunikace Úvoz ve stávající trase a délce.
Člen zastupitelstva vznesl námitku k nedodržení termínů odeslání a zveřejnění výzvy. Zastupitelstvu bylo
proto navrženo předchozí usnesení zastupitelstva
zrušit a nahradit novým usnesením. Složení komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek je beze
změny.
Uzavření smlouvy o dotačním managementu –
nakládání s bioodpady: Předmětem projektu je nákup
domovních kompostérů a štěpkovače. Na základě
usnesení zastupitelstva byla vyžádána další cenová
nabídka na zpracování žádosti o dotaci a vedení dotačního managementu z dotačního programu
OPŽP - Prevence vzniku odpadů - bioodpady. Byly
porovnány dvě cenové nabídky a schváleno uzavření
Smlouvy o dílo s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s..
Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ
– podání žádosti o dotaci, dotační management:
Projekt řeší využití půdního prostoru pro dvě volnočasové víceúčelové učebny se zázemím pro vyučující,
šatnami a hygienickým zařízením. Navrhuje umístění
výtahu pro bezbariérový přístup do 2. nadzemního
podlaží a do navržené půdní vestavby. Ve 2. nadzemním podlaží je navržena zimní zahrada, která
vznikne zastřešením stávající terasy. Bezbariérový
přístup je řešen přístavbou výtahu podél jižního štítu.
Byl vyhlášen dotační titul na Infrastrukturu základních škol z Integrovaného regionálního operačního
programu. Výzva je zaměřena na stavby, stavební
úpravy a pořízení vybavení odborných učeben pro
výuku komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi. Obecní úřad si vyžádal 2 cenové nabídky
na vedení dotačního managementu. Zastupitelstvo
schválilo podání žádosti o dotaci a pověřilo starostku
a místostarostu jednáním s oběma firmami o podmínkách smlouvy o dílo na zpracování dotačního
managementu na tento projekt a uzavřením smlouvy
o dílo po odsouhlasení zastupitelstvem.
Prodloužení doby nájmu sociálního bytu č. 2: Dle
Smlouvy o nájmu bytu je poskytnuto nájemní bydlení
na dobu určitou s možností prodloužení. Zastupitelstvo
schválilo prodloužení nájmu bytu č. 2 do 31.10.2017.
Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
na území obce Sivice: Obecnímu úřadu byly doručeny dvě žádosti o poskytnutí půjčky z FRB na částku
40 000 Kč a 80 000 Kč. Zastupitelstvo obce poskytnutí
půjček schválilo.
Technicko-ekonomická studie a cenová nabídka –
bezdrátový rozhlas: Na základě úkolu ze zasedání
zastupitelstva dne 21.6.2016 byla firmou SOVT RADIO
Vodňany zpracována technicko-ekonomická studie
a cenová nabídka. Nabídka je ve dvou variantách - bez
napojení na krizové orgány a s napojením na JSVV.

OBECNÍ ÚŘAD

-4-

Výsledky voleb do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje

Po provedeném průzkumu terénu je do nabídky zapracováno 22 bezdrátových hlásičů s celkovým počtem
55 reproduktorů. Zastupitelstvo obce uložilo vyžádat
návrh Smlouvy o dílo dle předložené technicko-ekonomické studie, varianta VARIS4 s napojením na krizové Volby se konaly ve dnech 7. - 8. října 2016. V naší
obci se zúčastnilo celkem 56,4 %. oprávněných voličů,
orgány.
účast za celý Jihomoravský kraj byla 36,84 %.
Majetkoprávní vypořádání – poldr – zveřejnění
záměru: Povodí Moravy, s. p. má právo hospoPočet hlasů
Počet hlasů
dařit s majetkem státu. Jedná se o suchou nádrž, Volební
v JMK
v obci Sivice
poldr. Správcem byla Zemědělská vodohospodářská strana
správa, nyní Povodí Moravy, s.p.. Vodní dílo není
%
%
majetkoprávně vypořádáno. Povodí Moravy navrhuje
71797
20,84
38
8,13
odkup za tržní cenu ve výši 10 000 Kč. Jedná se ANO 2011
o pozemky v k. ú. Sivice, a to par. č. 867/6 o výměře
54914
15,94
285
61,02
83 m2 a pozemek par. č. 867/3 o výměře 213 m2. KDU-ČSL
Zastupitelstvo obce uložilo zveřejnit záměr prodeje
ČSSD
53352 15,49
59
12,63
pozemků.
Smlouva o smlouvě budoucí o zajištění slu33393
9,69
15
3,21
žebnosti inženýrské sítě: Předloženou smlouvou KSČM
souhlasí Obec Sivice s umístěním a provedením
27796
8,07
8
1,71
stavby „Šlapanicko - posílení skupinového vodovodu, ODS
II. a IV. etapa“, jejímž investorem je Svazek obcí pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko, na pozemcích Koalice TOP
22997
6,67
7
1,49
par. č. 258/16, 666/1, 530 a 1039 v k. ú. Sivice 09 a Žít Brno
ve vlastnictví obce Sivice. Současně obec souhlasí
s užíváním dotčených částí pozemků při realizaci Starostové pro
21386
6,21
9
1,92
stavby a umožňuje vstup na uvedené pozemky při Jižní Moravu
provádění stavby. Po dokončení stavby a kolaudaci bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti Zelení a piráti
17624
5,11
11
2,35
inženýrské sítě za jednorázovou úplatu, která bude
stanovena na základě znaleckého posudku.

Místní rozhlas

V obci bude koncem letošního nebo začátkem příštího
roku instalováno 22 bodů s venkovními reproduktory.
Reagujeme tak na požadavek rozšířit rozhlas o venkovní poslech. Systém bude napojen na Jednotný systém vyrozumívání obyvatel v rámci krizových situací.
Do systému bude možné zařadit stávající domovní
přijímače. Rozmístění reproduktorů je znázorněno
na obrázcích.
Jiří Barták
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Silnice do průmyslové zóny

V místě polní cesty podél areálu bývalého zemědělského družstva vznikne nová asfaltová komunikace.
Bude tak naplněn záměr územního plánu zajistit
dopravní obslužnost podnikatelského areálu způsobem, který nebude zatěžovat zastavěné území obce.
Na tuto stavbu významnou částkou přispěly firmy
HP Karton a Goodwill Energy. Věříme, že se k financování připojí i firma Medpharma a stavba bude moci
být dokončena v plném rozsahu co nejdříve. Totéž se
týká budoucích investorů v lokalitě, kteří budou komunikaci a inženýrské sítě využívat.
V rámci tohoto projektu je současně řešeno odklonění
velkých průtoků Pozořického potoka. V korytě toku
u hasičské zbrojnice je plánován oddělovací objekt,
který při velkém průtoku převede část vody pomocí
betonového potrubí o průměru DN 1000 areálem
bývalého zamědělského družstva, dále příkopem
podél polní cesty do rybníčka v Dílech.
Generálním dodavatelem stavby je Vodárenská akciová společnost, která bude stavbu zajišťovat za pomoci
svých subdodavatelů. V letošním roce bude započato
s výstavbou kanalizace. Celá stavba má být dokončena do podzimu příštího roku.

Půdní vestavba a přístavba výtahu

Nad vstupní částí budovy staré školy je plánována
půdní vestavba. Vzniknou dvě volnočasové učebny
(jazyková a řemeslná) se zázemím, které mohou být
využívány také pro mimoškolní aktivity.
Nové prostory budou přístupné po stávajícím schodišti
na půdu a také výtahem umístěným u nepoužívaného vchodu do mateřské školy. Stávající terasa ve
2. nadzemním podlaží bude zastřešena a bude sloužit
jako zimní zahrada a učebna pěstitelských prací.
Tento investiční záměr bude možné uskutečnit v plném
rozsahu, pokud obec získá dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu. Dotováno je 90 %
uznatelných výdajů. V případě neúspěchu bude potřeba opravit střechu staré budovy, avšak již s ohledem
na plánovanou půdní vestavbu.

BUDUJEME
II. ETAPA

I. ETAPA

SIVICKÁ ŠKOLA
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Mateřská škola

V letošním školním roce 2016/2017 byly opět otevřeny všechny tři třídy - želvičková (dvacet dětí,
většinou předškoláci), šnečková (dvacet dětí,
dvouleté a starší) a berušková (deset dětí, tříleté
a starší). Máme dvě nové paní učitelky - od září
k nám nastoupila Bc. Marta Demetterová ze Sivic
a Zuzana Donovalová z Brna.

SIVICKÁ ŠKOLA
Zápisy do školek pro školní rok 2017/2018 budou
muset nově probíhat v celé republice ve stejném termínu - ve dvou týdnech v květnu 2017 (od 2. do 16. 5.).
Termín zápisu v Sivicích bude ještě upřesněn. Pokud
nebude zaplněna kapacita, můžeme přijímat do školky i dvouleté děti.
Iveta Nosová

Během prázdnin proběhla rekonstrukce dvou velkých
tříd. Dělaly se nové podlahy, stropy, obložení, osvětlení, malovalo se a v každé třídě je nový nábytek, který
se postupně dokončuje. Mladší děti mají třídu ve stylu
pohádkového lesa, starší mají veselý cirkus.
S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky
prima!". Tento program učitelky každý rok doplňují
o nové nápady. Každý měsíc máme alespoň jednu
zábavnou akci - divadla ve školce, terapie hudbou,
zábavné dny atd. Předškoláci mohou navštěvovat
kroužek angličtiny.

Nový školní rok začíná...

velkolepé piknikové dopoledne plných her. Děti opustily své třídy s košíky plných dobrot a spěchaly na fotLetošní slunné prázdniny uběhly jako voda balové hřiště, kde rozložily deky, aby mohly hostit své
a našim školákům skončilo období volna. Po dvou spolužáky a kamarády spoustou výborných pokrmů.
měsících odpočinku nastal zejména pro 17 prv- Samozřejmě nesmělo chybět ani dětské šampaňské
ňáčků okamžik, který s napětím očekávali.
- dobře chlazené.
Ve čtvrtek 1. září za doprovodu svých rodičů poprvé Ve čtvrtek 6.10. se škola proměnila v kouzelný svět.
usedli do školních lavic, kde je s úsměvem přivítala Slavili jsme totiž Den hraček. Školu navštívili nejrůzpaní učitelka Milada Vrtělová. Učitelský sbor je posílen nější plyšáci, panenky, mluvící papoušek, obrovský
o novou paní učitelku – Romanu Sukovatou, která učí bagr a spousta dalších hraček.
2. třídu. Ve 3. třídě učí Stanislava Matušinová. Letošní
Závěrem bychom chtěli popřát všem žákům úspěšný
čtvrťáci a páťáci budou čerpat informace a zkušenosti
start do nového školního roku, spoustu zajímavých
pod vedením našeho pana řídícího Pavla Vrtěla.
zážitků a hlavně hodně kamarádů.
V úvodu bychom chtěli poděkovat rodičům za důvěRomana Sukovatá
ru, kterou v naši školu vkládají. Nárůst počtu žáků
za poslední období je jejím důkazem. Nyní navštěvuje
naši školu 64 šikovných dětí.
Novinkou letošního školního roku je zahájení provozu ranní školní družiny v době od 6:30 hod. Tuto
informaci jistě rádi uvítají rodiče, kteří ráno spěchají
do práce a všichni ti, kteří nemohou ráno dospat a těší
se na naši školu.
Od poloviny září se rozběhly již tradičně volnočasové
aktivity, z nichž si děti mohou vybrat. Jedná se o keramiku, hru na flétničku, angličtinu, aerobic, sportovní
kroužek, badminton a včelaříky.
Vzhledem k tomu, že měsíc září byl ve znamení sluníčka a krásného počasí, podařilo se nám uskutečnit

Podzim ve Stromíku

STROMÍK

i nadále realizovaly předškolní vzdělávání v lesních
mateřských školách, přičemž budou vedeny v režimu
Když ve vzduchu zavoní mošt z padaných jablek, domácího vzdělávání.
vzduch zezlátne a všechny lesní cesty někdo
Stromík nabízí pestré předškolní vzdělávání. Kombiza jedinou noc pokryje žlutými peršany ze spadanuje jak přípravu v přírodě, tak práci s pomocí stanného listí, znamená to, že prázdniny jsou definitivdartních metodických a didaktických materiálů.
ně za námi a začal nový školní rok.
Ve Stromíku jsme se letos sešli chudší o patnáct dětí, Krásný podzimní čas Vám za DLK Stromík přeje
které si touto dobou už ve škole užívají radost z poznávání a učení. Místa školáků zaujaly nové děti a s rolí
velkých předškolních dětí se seznamují ti, kteří ještě
před pár měsíci občas plakali, když se měli ráno rozloučit s maminkou a zůstat na ten školkový svět sami.

Teď jim začal poslední rok, kdy je třeba tolik se toho
naučit! Potřebují umět trpělivě naslouchat i srozumitelně vyprávět, s úctou a respektem se domluvit
s kamarády i dospělými, ozvat se, když už nevím kudy
dál a také poznat, kdy je nutné zapřít sám sebe a podat
pomocnou ruku slabšímu. Také musí slézt všechny
stromy v lese, nožíkem vyřezat desítky figurek z kůry,
přeskočit všechny potoky v lese a umět se zasmát vodě
v botě. A je jen na nich, aby do lesních her a dobrodružství uvedli svoje nové malé kamarády.
Zatímco děti zdolávají překážky v lese, rodiče možná
znepokojují překážky, které kladou zákonodárci alternativnímu předškolnímu vzdělávání. Dobrou zprávou
však je, že zdravý rozum vítězí i na místech nejvyšších a k novele školského zákona je již k připomínkám
připravena vyhláška, dle které je možné, aby děti

Tereza Jiráčková
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Sivické hody 2016
Jedna z nejoblíbenějších akcí sivických stárků
je konečně zase tady! Krásná tradice naší milé
vesnice začíná jak jinak než pečlivými přípravami
a zpěvem. V předhodovém „svatém“ týdnu šlo
vše hladce, každého stárka i stárku provázela
dobrá nálada, dny nám krášlilo sluníčko, přípravy šly od ruky a většina z nás nemohla v neděli
23. 8. 2016 dospat.

těm, které nám s radostí oznámilo, že nás místo deště
bude hodovým průvodem provázet duha a tak jsme
se přizpůsobili přírodním zákonům a průvod posunuli
až na půl třetí. Naši slavnostní procházku po Sivicích
za doprovodu báječné Sivické kapely jsme zakončili
na parketu pod májou nástupem, po kterém se stárky
v doprovodu svých stárků odebraly domů na večeře.
V osm hodin začala hodová zábava pod širým nebem.
Na place pod májou se i přes ne zcela srpnové počasí
sešlo téměř 400 příznivců tance, zpěvu a milé muziky. Kolem půlnoci proběhlo tradiční vynášení stárků,
na které plynule navázala bohatá tombola. Po třetí
hodině již utichl zvuk dechové hudby a kulturního dění
se již na plný úvazek chopili stárci a stárky svým zpěvem, který zněl Sivicemi až do brzkých ranních hodin.

Hodovou neděli jsme začali slavností mše svaté, která
kvůli rozmarům počasí proběhla v sále kulturního
domu v Sivicích, kam se díky ochotě a vstřícnosti
zúčastněných vešel rekordní počet lidí. Po skončení
bohoslužby se stárky odebraly do svých domovů, kde
byl prostor pro další milé rekordy, tentokrát v oborech
krásy. Mezitím již stárci vyrazili zvát občany na odpolední průvod i večerní hodovou zábavu.
Věřím, že mohu mluvit za všechny krojované a říci,
Dalším příjemným překvapením nedělního odpoledne že už se moc těšíme, až se k této příležitosti zase
byl i několikátý výsledek telefonátu s brněnským letiš- za rok sejdeme.
Alice Pölzerová

Stárky a stárci:
Alice Pölzerová & Petr Skládaný
Marie Pölzerová & Marek Koudelka
Andrea Nedorostková & Adam Levíček
Tereza Nedorostková & Vojtěch Brtník
Kristýna Chudiaková & Ivo Koudelka
Zdena Staňová & Václav Svoboda
Jana Skládaná & Radim Skládaný
Martina Daňková & Tomáš Brtník
Eva Koukalová & Tomáš Kulhánek
Michaela Kousalová & Tomáš Nedorostek
Noemi Dvořáčková & Josef Ondráček
Ester Dvořáčková & Vít Škrob
Klára Koudelková & Martin Škrob
Alena Andersová & Jiří Levíček

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Kácení máje

Sivické kulturní léto

Necelých čtrnáct dnů po hodech je v Sivicích opět
slyšet dechová hudba. To už nás Sivická kapela zase
poctila svou přítomností a doprovází mladé krojované k průvodu vesnicí. Co by to bylo za kácení bez
dalšího rekordu a to tentokrát v počtu zúčastněných
dětí v kroji, jejichž počet se od hodů snad vůbec
nezmenšil, naopak jsme nabyli dojmu, že se ještě
rozrostl. Počasí již bylo příznivější a tak jsme v harmonickém babím létu tančili i zpívali jak uvnitř v sále,
tak v zákoutí kulturního dvora na parketu.
Závěrem bychom rádi poděkovali nejen veškerým
našim hodovým sponzorům, silákům, kteří přišli pomoct se vztyčením máje, zvukařské firmě
KOČENA, celé obci Sivice a hlavně veškerým příznivcům folklóru, kteří tyto krásné okamžiky strávili
s námi!!!
Za letošní hodovou sestavu

Důkazem toho je 2. ročník Sivického kulturního léta,
které se uskutečnilo 30. července na návsi u rybníka.
Odpoledne zahájil Jan Vančura a skupina Plavci známými písněmi. A tradice se opakují. Jako František
Nedvěd stál loni v koloně na D1, totéž nám vyprávěl
i Jan Vančura. Ale dorazili včas, pobavili návštěvníky
a sklidili úspěch vyjádřený potleskem, za který se
odvděčili malým přídavkem známých písní.

Alice Pölzerová a Petr Skládaný

V Sivicích se žije kulturně, přátelsky a pěkně a neusíná se na vavřínech. Nadšenci z řad organizátorů
těchto akcí pořád přemýšlí o tom, jak již tak vysoko
nastavenou pomyslnou laťku posunout ještě víc.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

A protože program byl již v polovině, bylo potřeba
se také občerstvit chutným gyrosem, který připravil
výborně jako vždy Martin Chládek. Zapít jsme ho
mohli hned několika druhy piva. Pro děti byl připraven
párek v rohlíku a nealko. Všichni, kdo návštěvníky
bez dlouhých front rychle a dobře obsloužili, zaslouží
též velké uznání. A již nastoupila brněnská skupina
Kamelot s Romanem Horkým, který vyslovil obdiv
nad pěkným prostředím a velkou účastí návštěvníků
Sivického léta.

A po jejich koncertu nám pro radost i k tanci zahrála a zazpívala známá skupina Rančeři z Velatic.
Poděkovali za pozvání do Sivic, kde je vždy přivítá
výborná nálada. S tímto poděkováním nelze než souPodium bylo třeba připravit pro další účinkující, a tak hlasit, protože ti, kteří přišli, se jistě nenudili. Když jsme
přestávku vyplnilo vystoupení slovenských dvojčat se rozcházeli, většinou jsme si říkali, koho asi uvidíme
Brigity a Frederiky ze Strečna, které zazpívaly slo- na příštím - v pořadí už třetím ročníku.
venské lidové písně za vlastního doprovodu houslí Díky pořadatelům a všem, kdo s přípravou pomáhali.
a kytary. Sklidily neutichající potlesk a odměnou těmto Největší uznání a odměnou pro ně byli spokojení
nadějným zpěvačkám bylo osobní uznání od senátora návštěvníci zvědaví na příští ročník.
Věra Bartáková
a náměstka hejtmana pana Juránka.

SDRUŽENÍ A SPOLKY
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SDRUŽENÍ A SPOLKY
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Kalendář na rok 2017

Mikroregion Roketnice už tradičně připravuje kalendář pro příští rok. Starostové obcí vždy začátkem roku přemýšlejí, na jaké téma bude zaměřen.
V minulých letech to byly památky, příroda, tipy
na výlety, kulturní akce… Letos se zrodil zcela nový
nápad. Už se neví, komu jeho autorství přisoudit, ale
nápad to byl dobrý. V kalendáři budou obrázky zajímavých míst regionu, které podle fotografií nakreslila
Petra Buchtová.
Marie Kousalová

Výstava o přírodě

První říjnová neděle sice nepřinesla nádherné podzimní počasí, které dosud panovalo, ale vzhledem
ke kulturnímu dění, které se právě tento den odehrávalo v prostorách sivického kulturního domu, mnoho lidí
nemělo důvod zůstávat v teple domova.
Za nápad uspořádat tuto „Výstavu o přírodě“ vděčíme
spolkům myslivců a včelařů, díky nim se sál kulturního domu v tento den změnil ve svět přírody, kde se
v hlavních rolích objevili zástupci živočišných druhů,
které jsou k vidění nejen v našich lesích, ale i v různých
částech celého světa.

ojediněle, shlížela na návštěvníky ze stěny nebo v případě hmyzu (některé z exemplářů bych nechtěl potkat
osobně) ze zasklených vitrínek položených v dlouhé
řadě na stolech. Sbírka motýlů velmi zaujala ministra
kultury Daniela Hermana, který se přiznal, že se sám
tomuto koníčku v mládí věnoval. Pan ministr a další
hosté si také vyslechli výklad o včelaření.

Aby poznávání nebylo dost, byla pro všechny, kdo
chtěli ověřit své znalosti, připravena soutěž v poznávání známých míst v Mikroregionu Roketnice. Soutěžící
měli poznat, co je k vidění na 33 různých obrazech
nově umístěných kolem schodiště a galerií, které jsou
dílem velmi nadané Petry Buchtové a rozhodně stojí
Zajímavosti jako řez úlem, kde se pilně pohybovaly za zhlédnutí. Plný počet bodů - tedy detailní znalost
živé včelky, doplňovaly kompletní ukázky a informace místních zajímavostí prokázalo pět soutěžících, z nichž
o zpracování medu a chovu těchto zástupců blano- los určil jednoho výherce.
křídlého hmyzu. Sokolník předváděl a vyprávěl o živo- Za uspořádání této ojedinělé výstavy děkujeme všem
tě dravých ptáků, kteří nehybně seděli na bidýlkách pořadatelům. Pokud takových událostí bude více,
s nasazenými čepičkami. V kleci se předváděli holubi máme se opravdu v budoucnu na co těšit.
místního chovatele Jirky Bartáka. Zvířata ve vycpané
Petr Blahák
podobě, která ve volné přírodě vídáme už jen velmi

Výstava ovoce a zeleniny

které výstavu vkusně doplnily. Děti ze sivické školy si
opět daly záležet, a tak mohli návštěvníci obdivovat
Ani letos jsme nebyli ochuzeni o tradiční Výstavu jejich obrázky a výrobky. Samozřejmě nechyběl jako
ovoce a zeleniny, kterou uspořádali místní vždy vynikající burčák od místních vinařů a také uzezahrádkáři.
niny a výrobky ze zabíjačky. Děkujeme za příjemné
K vidění bylo hroznové víno, krásně naaranžované odpoledne.
Marie Kousalová
ovoce a zelenina a také nebývalé množství květin,

HASIČI
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Si(vi)čáci ve formě

probojovat se mezi ostřílenými konkurenty nebyl snadný
úkol. To i proto, že jedno družstvo bylo částečně složeno
S novým školním rokem startuje i sezóna u mla- z nových nadějných posil. Ty však měly handicap - minidých hasičů. Ani my jsme nezaháleli s tréninky mum času se vše řádně naučit.
a hned od prvního dne jsme najeli na náš režim.
Bylo odstartováno, Si(vi)čáci šli na řadu hned ze
Postupně se k nám přidávají další a další děti, z čehož začátku, a sice třetí, šestí a devátí. Fanouškovská
máme upřímnou radost a dává nám to možnost posklá- základna povzbuzovala, jak jen to bylo možné. Bylo
dat vícero družstev. Jelikož podzimní soutěž byla fantastické vidět, jak děti dávají do závěrečných metrů
za dveřmi, museli jsme přidat a zdvojnásobit přípravu. poslední zbytky sil.
Děti dřely, trénovaly a opakovaly, aby mohly v silné
konkurenci obstát. Ani jsme se nenadáli a 1. říjen byl tu. Na řadu přišlo dlouhé čekání na vyhlášení. Ovšem bylo
Hned brzy ráno se dítka dostavila na sraz a začal přesun co dělat: dočerpat energii svačinou, vyřádit se na hřišti
našich tří družstev do Hostěnic, které opět po roce pod- a po další zobce se šlo na vycházku. Cílem nám byl
zimní závod požárnické všestrannosti pořádaly. Počasí velký kříž nad Hostěnicemi, který zde postavili místní
nám přálo, a tak už po nástupu nebyly kabátky z jejich hasiči. Poté, co jsme se nabažili hezkého výhledu
„mundůru“ potřeba. Čekal nás dlouhý den. Poměřit síly a zablbli si na stráni, vyrazili jsme zpět do areálu, kde
přijelo přes 350 dětí ve všech možných kategoriích. se už chystalo ono očekávané vyhlášení.
My jsme i letos ovšem chtěli potrápit soupeře v kategorii mladší žáci. Avšak stejný nápad mělo i dalších
22 družstev. Byla to dobrá výzva. Kolik družstev dokáží
naši svěřenci nechat za sebou? Nutno podotknout, že

A k dětem opět přispěchala stará kámoška nervozita
– jak tento den asi skončí? Konkurenti si chodili pro
diplomy za svá umístění, jen ti naši stále nic. Pak
to přišlo, TOP 10 a Sivice zaujaly suprové 9. místo.

HASIČI
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No jo, ale ještě dvě družstva. Lidé už začali tušit, že
budou svědky něčeho (pro nás) parádního a také ano.
Sivice opět stouply na bednu a zaujaly krásné 1. a 2.
místo! Třetí místo patřilo Zbraslavi, z našeho okrsku se
do první desítky vešly už jen Kanice na 8. místě. Celá
výsledková listina bude zveřejněna na našich stránkách www.sdhsivice.hys.cz .
Jménem svým i jménem sboru dětem ke skvělým
výsledkům gratuluji, přeji hodně sil a štěstí při dalších kláních a děkuji za vzornou reprezentaci sboru
i obce Sivice. Nesmím ale zapomenout na trenérky
a tým okolo dětí, bez kterých by tato umístění nebyla
možná. Rodičům pak DĚKUJI za důvěru .
Radek Chudiak, SDH Sivice

Nový vozový park hasičů

Hasiči jsou od letoška bohatší o dvě vozidla. Prvním
z nich je dodávkové vozidlo Volkswagen transportér,
které obec získala bezplatně pro potřeby hasičského
sboru od Policie České republiky.

Díky dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která
pokryje 70 % nákladů z celkové ceny 1 250 000 Kč,
jsme zakoupili novější cisternu Tatra. Nahradí stávající
dosluhující vozidlo CAS.

FARNOST
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Ohlédnutí za Světovým setkáním
mládeže v Krakově

Najednou byl čas! Respektive čas plynul jinak – snad
pomaleji… Přesto ale i rychleji… A víte, co mě ještě
potěšilo? Že jsem si mezi těmito mladými nepřipadal
Nemohu na tomto místě nevzpomenout a nezmí- vůbec o generaci starší 
nit, jaké to bylo letos v létě s mladými celého světa Chcete také zakusit onu RADOST? Je to možné kažna setkání s papežem v Polsku. Byla by škoda to dému! Ona totiž není vázána ani na Krakov, ani na příopomenout. Nicméně vylíčit dojmy je vždycky těžké, tomnost papeže, ani na tlupu mladých lidí… Je zde
ba prakticky nemožné. Na otázku mnohých: „Jak jste mezi námi stále: Učte se jí od dětí! Všimněte si, z čeho
se měli?“ je obtížné hledat odpověď, zvláště pak když se radují malé děti – buďte k nim v tomto směru pozorvíte, že taková akce má co říci všem bez rozdílu věku, ní! Dětem tuto radost přejme a mladým lidem ji nenecha bylo by tudíž škoda odpovědět stylem: „Jo, super!“ me vzít… Děti nejsou hloupé a mladí lidé nejsou zlí!
Vhodné svědectví může v „krakovském případě“ totiž To jen my dospělí je takto mnohdy vidíme a tak dlouho
opravdu oslovit! Ovšem popis programu jednotlivých je o tom přesvědčujeme, až se nám to skoro podaří.
dní i líčení mimořádných zážitků či vnitřních pocitů je V Krakově mohli mladí lidé zažít, že jsou přijati takoví,
stále jen vnějším projevem mnohem hlubších „skuteč- jací jsou, a že jsou na tom vlastně všichni stejně, ať
ností“, které vlastně mohly takové setkání vytvořit… jsou z jakéhokoliv koutu světa. Mohli se radovat, přesPotřeboval jsem po návratu delší čas, abych vůbec tože mezi nimi byli (a svědčili) i mladí ze Sýrie a Iráku,
mohl dešifrovat to podstatné, s čím jsem se v Krakově kteří přišli o své kamarády ve válce a zakoušejí opravsetkal. Nakonec je to velmi prosté: RADOST. Šlo tu o to dové hrůzy… Ale tady byli obklopeni svými kamarády
zakusit opravdovou radost, kterou je schopen naplno z celého světa a tak mohli zakusit, že „parta“ Církve je
objevit snad jen mladý člověk, který si ji ještě nene- mnohem větší! Bohu díky! Bohu díky za dar duchem
chal vzít. Na světových dnech se takových mladých mladého papeže, světových dní, polských hostitelů,
lidí setkaly statisíce – nikdo je nemusel nutit, nikdo obětavosti organizátorů a nasazení bezpečnostních
je nemusel poučovat, nikdo je nemusel umravňovat. složek… A hlavně: Že má smysl radostně žít, přestože
A nebylo to jen díky osobnosti papeže! Už dva dny je ve světě tolik zla! Ono totiž ve výsledku jenom takto
před jeho příjezdem se v parku Blognia zpívalo, tančilo může být toto světové Zlo přemoženo. A krakovské
a jásalo. A nebyl v tom ani fanatismus, ani alkohol, setkání mladých toho bylo jasným znamením a paprsdrogy či podprahové decibely… Nebyl to protest ani kem Naděje! Ještě totiž z tohoto světa nezmizeli lidé,
demonstrace… Nebylo to na úkor někoho či něčeho, kteří tvoří a chtějí tvořit na světě jednu velkou rodinu!
ale naopak: Všechny to vtahovalo! Já osobně jsem to Tak to vidím já, o generaci starší účastník krakovského
prožíval jako radost z obyčejného bytí: Protože prostě setkání mladých!
JSEM, tak mám důvod k radosti! Méně pohodlí znameP. Pavel Lacina, pozořický farář
nalo setkat se více se sebou, s druhými, s Bohem…

Vítání občánků

Po necelém půlroce jsme se opět sešli ke slavnostnímu
přívítání našich nejmladších spoluobčánků. Členové
kulturní komise vše připravili, děti ze sivické školy
za doprovodu Boženky Škrobové zazpívaly a zarecitovaly a miminka vypadala spokojeně. Na závěr se rodiče
podepsali do pamětní knihy a dostali drobný dárek.
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Pozvání na uvítání občánků dne 21. října 2016 přijali:
František Smutný
Hana Nováková
Nikol Meluzínová
Eliška Pelíšková
Eduard Ullmann

16. 5. 2016
29. 5. 2016
20. 7. 2016
21. 7. 2016
23. 9. 2016

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
25. září		 Výstava ovoce a zeleniny
			 Kulturní dům Sivice - Zahrádkáři Sivice

2. října		 1. Velká spolková výstava
			 Kulturní dům Sivice - Kulturní komise

21. října		 Vítání občánků

KRONIKA
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Společenská kronika
Ve 4. čtvrtletí roku 2016 oslaví životní jubileum:
91 roků

Marie Mlejnková

90 roků

Miroslava Svobodová

89 roků

Marie Bartáková
Eliška Šálková
Emilie Kousalová

Vítáme do života
v 3. čtvrtletí roku 2016
Nikol Meluzínová

20. 7. 2016

Sivice 48

Eliška Pelíšková

21. 7. 2017

Sivice 31

Richard Kloud

9. 9. 2016

Sivice 24

Eduard Ullmann

23. 9. 2016

Sivice 286

88 roků

František Poláček

86 roků

Tomáš Skládaný
Jenovefa Kolářová
Anežka Skřápková

85 roků

Miloš Florian
Zdeňka Pernikářová
Květoslava Filipová

Narozené děti:

4

84 roků

Stanislava Malíková

Přistěhovaní:

8

81 roků

Zdeňka Audyová

Úmrtí:

80 roků

Božetěch Brtník

Odstěhovaní:

			 Kulturní dům Sivice - Kulturní komise

75 roků

Počet obyvatel:

24. prosince		 Koledy u vánočního stromu

František Ráček
Stanislava Kužnárová

70 roků

Václav Daněk
Vladimír Nezval

SPORT

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

			 Kulturní dům Sivice - Kulturní komise

12. listopadu		 Martinské hodování
			 Kulturní dům Sivice - Sportovní klub Grušáci

4. prosince		 Školní vánoční jarmark
			 Kulturní dům Sivice - Základní škola Sivice

11. prosince 		 Vánoční koncert Sivické kapely
			 Kulturní dům Sivice - Kulturní komise a Sivická kapela

16. prosince		 Setkání jubilantů

Putování na kole
do Santiaga de Compostela

postelemi, někde i kuchyňkou či restaurací. Důležitým
dokladem poutníka je tzv. „credencial“, což je kartička
se jménem a osobními údaji, do které se sbírají razítka
V letošním roce jsem si splnila svůj životní sen během míst, kudy se prochází a v samotném Santiagu
a projela jsem si část „svatojakubské cesty“ je na jejím základě vystaven diplom o absolvování
do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Už cesty ke Sv. Jakubovi.
mnoho knih a článků od různých cestovatelů jsem Naše tachometry v cíli ukazovaly celkem 1040 km.
pročítala a moje nadšení vydat se zdolávat obtíže Po deseti dnech strávených v sedlech jsme si vychutcesty konečně dosáhlo svého cíle.
nali slastný pocit dosažení cíle. Konec bolavých achiSpolu s dalšími přáteli jsme v půli srpna 2016 šlápli lovek a protrpěných kilometrů byl korunován vítězstvím
do pedálů svých bicyklů a odstartovali náročnou pouť nad sebou samým a obdivem ke všem, kdo se kdy
– výchozím městem byly zvoleny Lurdy, významné na tuto cestu vydali.
poutní místo ve Francii. Hned první den jsme překoná- Více informací na stránkách www.cyklopoute.cz
vali pohoří Pyrenejí a zažívali počáteční euforii z majeJana Prstková, Pozořice
státních hor. Další dny jsme byly provázeni spalujícím
sluncem a náročnost terénu se proměňovala v celodenní pot. To, co každý poutník prožije na takové cestě
je skutečně, jak se píše, omezení na nejnutnější potřeby: sehnat vodu, jídlo a místo k noclehu. Nic víc vás
netrápí, nezatěžuje a jede si každý sám se sebou a se
svými myšlenkami. Je to těžké a osvobozující zároveň.
Mnoho pomníčků po cestě také dokazuje, že ne každý
poutník dospěl k svému cíli. V dnešní době je po cestě
mnoho záchytných bodů a ochotných domorodců,
kteří pomohou v případě potřeby. Ubytovny pro pěší
jsou moderní a pěkně vybavené domy s koupelnou,

Evidence obyvatel
Statistika za 3. čtvrtletí 2016

3
11
1060

Citát

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je
přesně tím, co otevírá dveře zlu.

Václav Havel

Obec Sivice a Sivická kapela
Vás srdečně zvou na

Vánoční
koncert
Sivické kapely
11. prosince 2016
Kulturní dům Sivice
Začátek v 18:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Sivický zpravodaj 4/2016 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 31. prosince 2016.

