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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Prvního září začal školní rok, ve kterém do naší
školy nastoupil rekordní počet dětí. Školáků je
celkem 56, mateřskou školu navštěvuje 50 dětí.
Na aktuální počty dětí pružně reagujeme. Základní
škola má i výhledově dostatečnou kapacitu, kapacitu mateřské školy jsme mohli díky menším stavebním úpravám zvýšit.

1.9.2014

Nepříznivé počasí v srpnu a září zpomalilo práce
na rekonstrukci čekárny. Přestavba objektu je již
hotová, na venkovních úpravách se ještě pracuje.
Brzy bude dokončena oprava betonových schodů
do samoobsluhy a v proluce. Vybraný zhotovitel v nejbližších dnech zahájí práce na projektu
Revitalizace zeleně v obci Sivice, na který jsme
získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Rovněž zřízení pomníku obětem válek
a generálu Bočkovi bude dotováno, a to z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Ještě v letošním roce plánujeme obnovit zpevnění koryta potoka na Nové
silnici v místě nátoku do zatrubnění.

Závěrečný účet Svazku Šlapanicko za rok 2013:
Rovněž závěrečný účet Svazku Šlapanicko za rok
2013 byl zastupitelstvem obce vzat na vědomí.

Připravujeme podklady pro nový územní plán,
v němž reagujeme na vaše podněty. Tento strategický plánovací dokument bude řešit další protipovodňová opatření, umístění domova pro seniory,
cyklostezky, plochy pro bydlení i jiná témata.
Zvýšená daň z nemovitostí, která sice postihne
peněženku každého z nás, ale daleko více velký
průmyslový podnik na území obce, nám umožnila
vytvořit finanční rezervu pro investice, které nás
čekají. Mám na mysli především stavbu chodníku
podél krajské komunikace, stavbu a opravy komunikací, protipovodňová opatření a další projekty.
Zvýšená daň z nemovitostí je kompenzována nejnižší sazbou za odpady a příspěvkem za stočné.
Úkolem obce je organizačně zajistit volby do Senátu
a volby komunální, které budou probíhat současně.
To také znamená, že zastupitelstvu končí čtyřletý
mandát. Stávajícím členům zastupitelstva děkuji
za konstruktivní spolupráci, díky níž máme mimo
jiné nová dětská hřiště, opravený sál a nové vybavení v kulturním domě, zajímavý interiér v kapli,
chodník a osvětlení…
Vážení spoluobčané, v nadcházejících komunálních volbách rozhodnete o složení zastupitelstva
pro další období. Přeji vám dobrou volbu.
Marie Kousalová

Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok
2013: Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů stanoví, že závěrečný účet Svazku obcí
se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to
neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí.
Zastupitelstvo vzalo závěrečný účet Mikroregionu
Roketnice na vědomí.

Uzavření smlouvy na zhotovení pomníku obětem
válek a generálu Bohumilu Bočkovi: Pomník obětem válek a armádnímu generálu Bohumilu Bočkovi
bude realizován dle návrhu Jana Tomíčka Petrem
Koudelkou z Lelekovic. Předmětem smlouvy je dodávka a osazení skulptury na základovou desku, návrh
a výsadba zeleně. Cena díla je 233 800 Kč. Obec
zajistí zhotovení základu pod pomník, umístění QR
kódu, výhledově geo-cache a osvětlení. Zastupitelstvo
schválilo uzavření smlouvy o dílo.
Uzavření smlouvy na komplexní zajištění zadávacího řízení, dotačního a realizačního managementu na akci Revitalizace zeleně v obci Sivice
s firmou Atregia Šebrov; zadávací dokumentace
pro výběr dodavatele: Ze státního fondu životního
prostředí obec obdržela rozhodnutí o registraci akce
Revitalizace zeleně v obci Sivice. Celkové výdaje
na projekt činí 1 121 942 Kč, z toho nezpůsobilé
výdaje jsou 20 349 Kč. Celkové způsobilé výdaje
jsou ve výši 1 101 593 Kč. Dotace je 75 % způsobilých výdajů, tj. 826 194 Kč. Dotační management
zahrnuje kompletní administraci projektu, zpracování
a kompletaci podkladů pro Rozhodnutí o přidělení
dotace, zajištění plnění podmínek dotace, zpracování
monitorovacích zpráv a závěrečného vyhodnocení
akce. Na tyto činnosti bude uzavřena smlouva o dílo
s firmou Atregia. Výběrové řízení zajistí na základě
smlouvy o poskytování právních služeb při komplexním zajištění zadávacího řízení advokátní kancelář
JUDr. Petra Navrátila v Brně. Zadávací dokumentace bude po schválení zveřejněna na úřední desce,
se žádostí o nabídku bude obesláno 5 uchazečů.
Technický dozor bude provádět na základě příkazní
smlouvy firma Atregia.
Záměr pronájmu samoobsluhy: Objekt samoobsluhy má v pronájmu společnost Hruška od roku 2008.
V zájmu zlepšení služeb je navrženo zveřejnit záměr
pronájmu, kdy se může přihlásit jak stávající nájemce,
tak i další zájemci. V současné době v obci není jiná
prodejna potravin, záměr pronájmu proto obsahuje
podmínku zachování prodeje potravin. Lhůta pro

-3podávání nabídek je stanovena do 26.9.2014. Doba
pronájmu bude stanovena na 3 roky a minimální
nájemné 13 000,- Kč/měsíc. Nabídky budou hodnoceny podle kvality podnikatelského záměru a výše
nájemného.
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kabel NN pro novostavbu RD:
Společnost E.ON Distribuce hodlá zřídit a provozovat
zařízení distribuční soustavy – kabel nízkého napětí
a skříň SS200 pro novostavbu rodinného domu v ulici
Za Brankou. Jedná se o zřízení smyčky ze stávajícího
kabelového vedení a osazení dvojité připojovací skříně na hranici se sousedním pozemkem. Dotčeným
pozemkem ve vlastnictví obce je parc. č. 498 v k.ú.
Sivice. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí 1 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 3/2014: V příjmové části
rozpočtu se upravují položky dle skutečné výše příjmů. Příjmy se zvyšují celkem o 30 300 Kč. Ve výdajové části rozpočtu se přesouvá částka 100 000 Kč
z § Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
na § Ochrana obyvatelstva, zvyšuje se § Pohřebnictví
o 300 Kč, § Veřejné osvětlení o 24 000 Kč a § Činnost Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
místní správy o 6 000 Kč. Celkové zvýšení výdajů činí na zřízení pomníku obětem válek a generálu
Bočkovi: Radou kraje bylo dne 18. září 2014 schvá30 300 Kč.
leno poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
Diskuze: Předmětem diskuze byla Změna územního
kraje na zřízení pomníku obětem válek a armádnímu
plánu městysu Pozořice – lokalita Lepky, kde je zamýšgenerálu Bohumilu Bočkovi ve výši 95 000 Kč, zastulena výstavba velkého počtu RD, dešťová voda má být
pitelstvo obce přijetí dotace schválilo.
svedena do Pozořického potoka. Tím by mohlo dojít
k ohrožení nemovitostí v Sivicích. 24.9.2014 se na MěÚ Kritéria pro poskytování sociálního bydlení:
Šlapanice uskuteční společné jednání o návrhu Změny Přestavba čekárny na víceúčelový objekt je před
č. 1 územního plánu Pozořice. Zástupci obce Sivice dokončením. V podkroví objektu jsou umístěny dva
se tohoto jednání zúčastní. Vlastníci pozemků mohou jednopokojové byty s příslušenstvím určené pro
vznést námitky do 13.10.2014, obec může vznést připo- sociální bydlení. Po schválení pravidel pro poskymínky do 30 dnů od společného jednání. Předmětem tování bydlení v sociálních bytech budou přijímány
diskuze bylo dále řešení přístupové cesty ve Šteglích, žádosti. Schválení pravidel bylo odloženo s tím,
kde má několik majitelů pozemků zájem o výstavbu že bude ještě zpracován domovní řád a vzorová
RD. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou v osobním nájemní smlouva a tyto dokumenty budou schválevlastnictví, mohou si stavebníci nechat zpracovat pro- ny současně.
jekt a vybudovat komunikaci na vlastní náklady. Další Revitalizace zeleně v obci Sivice. Proběhlo výběmožností je výkup pozemků pro komunikaci a uzavření rové řízení na dodavatele. V rámci tohoto řízení byly
doručeny čtyři nabídky, jedna nabídka byla vyřazena
smlouvy o spolupráci se stavebníky.
pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Hodnoceny
29.9.2014
byly tři nabídky, na prvním místě se umístila nabídka
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcné- firmy Ing. Jiří Vrbas, KVĚT, Blažovice. Zastupitelstvo
ho břemene – kabel NN pro novostavbu RD: obce schválilo výsledek výběrového řízení a uzavření
Společnost E.ON Distribuce hodlá vybudovat novou smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
zemní kabelovou přípojku nízkého napětí pro novo- Připomínka k návrhu změny č. 1 ÚPD městyse
stavbu rodinného domu. Na stávajícím sloupu bude Pozořice. Dne 24. září 2014 se na Městském úřadu
umístěna nová rozpojovací skříň, ze které bude vyve- Šlapanice v Brně konalo projednání změny č. 1 ÚPD
den nový zemní kabel v délce cca 85 m zakončený městyse Pozořice s dotčenými orgány a sousedními
přípojkovou skříní SS200 na hranici se sousedním obcemi. Obec Sivice uplatní připomínku ve smyspozemkem. Dotčenými pozemky ve vlastnictví obce je lu závěrů veřejného projednání. Bude požadováno
parc. č. 131/1 a 464 v k.ú. Jednorázová úplata za zří- napojení lokality Q4 (výrobní zóna) z ulice Holubická
zení věcného břemene činí 3 000 Kč.
a řešení retence dešťových vod – umístění poldru
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře- v lokalitě B2 (Lepky).
mene – kabel NN pro novostavbu RD: Společnost Diskuze - Paní starostka informovala o probíhajícím
E.ON Distribuce hodlá zřídit a provozovat zařízení výběrovém řízení na stavbu „II/383 Pozořice-Sivice“,
distribuční soustavy – prodloužení kabelu nízkého ve kterém byly na prvním jednání komise otevřeny
napětí a osazení přípojkové skříně SS200 pro novo- obálky s nabídkami šesti uchazečů a konstatovány
stavbu rodinného domu v ulici Za Brankou. Dvojitá nabídkové ceny. Na dalším jednání komise bylo kontpřípojková skříň bude osazena na hranici se soused- rolováno splnění kvalifikačních předpokladů a komise
ním pozemkem. Dotčeným pozemkem ve vlastnictví rozhodla, že někteří uchazeči budou vyzváni k doplobce je parc. č. 498 v k.ú. Sivice. Jednorázová úplata nění. Po doplnění proběhne hodnocení nabídek
a bude stanoveno pořadí uchazečů.
za zřízení věcného břemene činí 2 000 Kč.
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- Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o opravu komunikace Za Brankou a zpevnění svahu nad komunikací
výsadbou zeleně. Výsadba zeleně bude realizována
v rámci projektu „Revitalizace zeleně v obci Sivice“.
Do konečného vyřešení vybudování komunikace
- Dále byla navržena směna pozemku nacházejícího navrhuje zastupitelstvo dočasně zpevnit recyklátem.
se podél plánované komunikace do průmyslové zóny - Zodpovězeno bylo několik otázek k zadání územníza jiný pozemek ve vlastnictví obce, přičemž při sta- ho plánu obce Sivice.
Lada Šurá
novení výměry směňovaných pozemků bude respektována rovnost cen na základě znaleckého posudku.
- Dalším předmětem diskuze byla nutnost provedení
opravy zpevnění koryta potoka před RD č. p. 121, projektová dokumentace bude zpracována firmou Ageris
Brno a zaslána k vyjádření správci toku, kterým je
Povodí Moravy.

Přestavba čekárny na zastávce
Koncem loňského roku jsme požádali o stavební
povolení. Tři čtvrtě roku poté je již stavba hotová,
zanedlouho budou dokončeny i venkovní úpravy.

u autobusové zastávky zřejmě nebude těžké najít
využití. V zadní části se nachází dílna a sklad pro
potřeby obce. V podkroví objektu jsou umístěny dva
malé byty pro přechodné ubytování nebo krátkodobé
bydlení, které jsou přístupné z venkovního schodiště.
Pravidla pro poskytování bydlení určí zastupitelstvo
obce. Objekt bude možné začít využívat po kolaudaci
nebo povolení předčasného užívání.

Čekárna dříve zaujímala celou přední polovinu objektu. Zadní trakt byl vystavěn z pálených cihel na způsob
kolny, bez omítek, stropu, instalací. Protože se stále
potýkáme s nedostatkem skladovacích i dílenských Do nástupu zimy by měly být hotové i venkovní
prostor a také nemáme žádnou ubytovací kapacitu, úpravy. Vjezd a dvorek bude vydlážděn a uzavřen
bránou. Čelní pohled zvýrazní kamenný obklad soklu.
rozhodli jsme se řešit všechny tyto úkoly současně.
Zmenšením čekárny vznikl prostor pro poskytování Na zastávce bude instalován informační panel s jízdslužeb se sociálním zázemím. Vzhledem k poloze ními řády a dalšími informacemi.
		

Marie Kousalová
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Revitalizace zeleně v obci Sivice
Příprava projektu byla zahájena v září loňského
roku provedením detailního terénního průzkumu. Každému vegetačnímu prvku (stromu, keři)
bylo přidělené pořadové číslo a vznikl podrobný
inventarizační soupis dřevin. Následně byla zpracována projektová dokumentace a podána žádost
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady projektu byly vyčísleny
na 1 100 tis. Kč.
Oznámení o akceptování žádosti jsme obdrželi v červenci letošního roku. Následovalo výběrové řízení
na dodavatele, ve kterém zvítězila firma Ing. Jiří Vrbas,
KVĚT, Blažovice s nabídkovou cenou 882 tis. Kč.
Projektu bude poskytnuta dotace ve výši 75 %. Po připočtení uznatelných nákladů na přípravu projektu a rozpočtové rezervy bude tato dotace činit 750 tis. Kč.
Úpravy zeleně se budou týkat několika lokalit v centru
obce i v okrajových částech v návaznosti na okolní
krajinu. Konkrétně se bude jednat o Štegňu, Staré
hory, Hlinky, Perk a Dolanský konec. Celkem bude
vysazeno 492 ks dřevin a ošetřeno 32 stromů. Práce
budou zahájeny již na podzim letošního roku.
Oldřich Ondráček

Rekonstrukce krajské
komunikace a výstavba chodníku

významně přispívá k průtokům v Pozořickém potoce,
tuto otázku důsledně řešíme.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Po jeho ukončení bude uzavřena smlouva
o dílo s vítězným uchazečem. Práce by měly být
zahájeny na podzim letošního roku, nejpozději na jaře
příštího roku.

Stavba s oficiálním názvem III/3839 a III/38311 je
z hlediska významu pro naši obec stavbou s nejvyšší prioritou. Komunikace je spojnicí mezi obcemi Sivice a Pozořice, pro děti je hlavní docházko		
vou trasou do pozořické školy.
Zejména za snížené viditelnosti je tento úsek velmi
nebezpečný. Současně s komunikací bude vybudován chodník, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace.
Chodník bude v místě stávajícího příkopu, jeho funkci
převezme dešťová kanalizace.
Část veřejnosti projevila obavy, že vybudování dešťové kanalizace povede k ohrožení nemovitostí
v Sivicích zvýšeným průtokem vody Pozořickým
potokem. V rámci této stavby nelze řešit protipovodňovou ochranu obce. Stavba má být hrazena
z dotací Evropské unie a bez těchto dotací je v podstatě neuskutečnitelná. Pokud by nebyla realizována,
vznikla by nejen mnohamilionová finanční ztráta
všem zúčastněným, ale zejména by nad námi stále
visela hrozba dopravní nehody s tragickými důsledky
v nebezpečném úseku komunikace mezi Sivicemi
a Pozořicemi.
V této souvislosti je třeba také říci, že ve spolupráci
s městysem Pozořice, jehož dešťová kanalizace

Marie Kousalová

SIVICKÁ ŠKOLA
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Zpátky ve škole

Novinkou je posílení školní družiny, kde paní vychovatelce Katce Čalkovské bude vypomáhat i paní vychoPrázdniny skončily a je tu opět nový školní rok. vatelka Lucka Daňková a umožní rozdělit aktivity
Letošním nejpočetnějším ročníkem jsou naši prv- v odpolední družině na dvě stanoviště.
ňáčci. Přišlo jich sedmnáct a ve třídě přeplněné
Škola bude pokračovat v mezinárodních projektech
společně s rodiči je přišla uvítat jejich třídní
eTwinning a Comenius, zapojí se do tradičních akcí
učitelka Míla Vrtělová, paní starostka, pan ředitel
a zúčastní se projektu Ovoce do škol, kdy každý pátek
a pan farář.
děti obdrží zdarma kousek čerstvého ovoce. Budeme
Druhou třídu, ve které je společně druhý a třetí roč- dokončovat modernizaci jídelny, tříd a počítačové
ník, učí paní učitelka Petra Kratěnová a již tradičně techniky.
nejstarší žáky – společnou třídu čtvrťáků a páťáků,
Přejeme dětem i učitelům hodně zdaru a spokojenosti.
potrápí pan ředitel Pavel Vrtěl. Celkový počet 56 žáků
sivické školy je za poslední léta vysoký.
Míla Vrtělová, učitelka

Mateřská škola

Pro tento školní rok plánujeme například tyto akce:

Září:
Den loutek a divadla
Ve školním roce 2014/2015 byly opět otevře- Říjen:
Pouštění draků
ny tři třídy - ŽELVIČKY, ŠNEČCI a BERUŠKY.
  
Terapie hudbou (etnické nástroje)
Mateřskou školu navštěvuje 50 dětí, z toho je
  
Divadlo ROLNIČKY ve školce
19 předškoláků.
Listopad: Soutěž "Miss dýně" mezi třídami
Hudební radovánky
Děti mohou chodit do kroužku angličtiny (předškoláci) a do sportovního kroužku. V pondělí odpoledne Prosinec: Divadlo ŠIKULKA ve školce
              	Vánoční besídky
máme ve školce logopedii.
S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího Leden: Zimní olympiáda
Maškarní ples
plánu - "Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždyc- Únor:
Březen:
Vítání jara
ky prima". Snažíme se vést děti k pěknému vztahu
   	Den otevřených dveří a zápis do mateřské
k přírodě, lidovým tradicím a zábavnou formou
školy pro šk. rok 2015/2016           
poznávat svět kolem nás.
Duben: Dopravní soutěž
Iveta Nosová
            Pálení čarodějnic
Květen: Velká stopovaná tříd s hledáním pokladu
Červen: Výlet
           Loučení s předškoláky
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SIVICKÁ ŠKOLA

SDH a malí Si(vi)čáci

První organizační schůzka, hlavně pro rodiče, se
uskutečnila 1. 10. 2014 v 17:00, kde jsme si řekli vše
Nejedno dítě si kolikrát přálo vědět, jaké to je být potřebné. Ovšem ani nyní není pozdě vaše dítko přihasičem. Jezdit velkým autem s majáky, hasit hlásit. Rádi jej přivítáme .
požáry domů, lesů, polí… Ona výzva překonat Jakékoliv otázky Vám rádi zodpovíme. Kontakt je
číhající nebezpečí, přemoci požár a zároveň bla- na plakátu.
žený pocit, že pomáháte bližním, je i pro mnohé
Navštivte také naše stránky www.sdhsivice.hys.cz
dospěláky fascinující.
My bychom chtěli dát dětem možnost nahlédnout
do tohoto poslání a možná je i navést na jejich životní
cestu. Naučit je věci, které jim či lidem v jejich okolí
mohou v budoucnu pomoci. V neposlední řadě bychom
rádi vychovali následníky dobrovolných hasičů, kteří by
se pravidelně účastnili soutěží. Rozhodli jsme se proto
založit družstvo malých hasičů – Si(vi)čáků.

Za SDH Sivice Radek Chudiak

Malý hasič, to není jen zběsilé běhání s hadicí s cílem
co nejrychleji sestřelit terč a získat pohár. Malý hasič,
to je i kolektivní sport, zábava, hry, výlety, exkurze…
V neposlední řadě se děti dozví spoustu užitečných
informací do života jako: základy první pomoci a zdravovědy, orientace v přírodě a na mapě, nauka o chování se v krizových situacích a průprava do světa,
který může skýtat různá nebezpečenství. Ústředním
cílem pro nás zůstává, aby děti získávaly nové zážitky,
nemusely nikam dojíždět a hlavně vyhrávaly ty velké
nablýskané poháry .
Nebojte se přihlásit Vaše ratolesti a dejte jim možnost
vyzkoušet si jaké to je, být HASIČEM.
Co pro to musíte udělat? Vyplněnou přihlášku odevzdat
na obci nebo ve škole učitelskému sboru. Přihlášky
jsou ke stažení na webu www.sdhsivice.hys.cz/deti
nebo k vyzvednutí na obecním úřadě či ve škole.
Trénink bude každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 na místní hasičce.

Logopedie v mateřské škole Sivice
Ve školním roce 2014/2015 opět navštěvuje naši
mateřskou školu logoped. Logopedická péče je
zaměřena zejména na nápravu výslovnosti hlásek, na práci s dětmi s opožděným vývojem řeči
a poruchou plynulosti řeči.

- rozumových schopností,
- rozvoj slovní zásoby,
- gramatické složky řeči,
- rytmického cítění,
- jazykového citu,
- schopnosti souvislého vyjadřování.
Pomocí speciálních logopedických pomůcek a obrázkového materiálu je logopedická péče úspěšnější
a zábavnější.

Na začátku školního roku je provedena se souhlasem
rodičů depistáž, při které jsou vyšetřeny děti, u nichž
je potřeba zahájit logopedickou péči. Terapie je prováděna za přítomnosti rodičů 1x týdně, popř. 1x za 14 V mateřských školách neustále přibývá dětí s logopedickou vadou. Špatná výslovnost je i jedním z důvodů
dní dle individuální potřeby dítěte.
udělení odkladu školní docházky. Včasné zahájení
Při logopedické terapii se zaměřujeme nejen
logopedické péče významně ovlivňuje úspěšnost
na výslovnost jednotlivých hlásek, ale i na rozvoj:
a délku logopedické terapie. Konzultací s logopedem
- zrakového a sluchového vnímání,
o vývoji řeči dítěte se může předejít zbytečné fixaci
špatné výslovnosti.
- motoriky (hrubé, jemné, motoriky mluvních
Mgr. Romana Sukovatá
orgánů),
logoped

Tradiční hody Sivice 2014

muzikantů rozmarýnami, sólo její sestry a nakonec
jsme si zatančili i s rodiči. Pak průvod pokračoval
k ostatním stárkám, kde se zpívalo a tancovalo sólo
stárků a rodičů. Po téměř dokonalém dni, až na malé
přeháňky, jsme zakončili průvod tancováním a zpíváSlavnostní den zahájila o čtvrt na osm hodová mše ním u hospody a slavnostním nástupem na parketu
svatá, kterou sloužil kněz farnosti Pozořice Pavel pod májou.
Lacina. Byl to pěkný obřad, neboť během něj vykouk- Počasí nám přálo, a tak večerní zábava mohla probílo zpoza mraků i sluníčko, které nám všem, po propr- hat na návsi okolo rybníku. Během večera nechyběl
šené noci, udělalo velkou radost. Po mši svaté stárci nástup, vynášení stárků a bohatá tombola. Celý
odvedli svoje stárky domů a s rozmarýnami se vydali večer nás doprovázela Sivická kapela, která hrála až
po dědině zvát všechny obyvatele na odpolední prů- do brzkých ranních hodin.
vod a večerní zábavu.
Jménem všech stárků bychom chtěli poděkovat obci
Tradiční sivické hody, které probíhají na oslavu
svátku svatého Rocha, patrona obce, letos vyšly
na neděli 24. srpna. Tuto slavnost však předcházel hodový týden, kdy se stárci na tento den pilně
připravovali.

Po jedné hodině odpolední stárci vyšli od kulturního Sivice a všem, kteří se zúčastnili předhodových
domu směrem na Perk, kde je očekávaly hned dvě příprav.
Tereza Kousalová a Tomáš Nedorostek
stárky. Po sóle hlavní stárky následovalo ozdobení
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Kácení máje

Stárci a stárky

Po čtrnácti dnech, a to 5. září, nastal čas kácení máje.
V 17.30 jsme za tónů Sivické kapely vyrazili na krátký
průvod vesnicí. Po skončení průvodu zůstali stárci
i muzikanti v prostorách kulturního domu, kde na ně
čekala vydatná večeře. Večerní zábava se odehrávala
jak vevnitř, tak i ve vedlejším dvoře. Opět nechyběl
nástup, vynášení, bohatá tombola a samozřejmě
předávání stárkovství vysloužilým stárkům. Lotos jako
novinka bylo půlnoční překvapení stárků, a to zpívání
písně o Sivicích a hodech.

Tereza Kousalová

Tomáš Nedorostek

Michaela Kousalová

Petr Kousal

Alena Andersová

Jiří Levíček

Klára Koudelková

Ivo Koudelka

Marie Šafářová

Martin Škrob

Michaela Koukalová

Radim Skládaný

Andrea Nedorostková

Adam Levíček

Alice Pölzerová

Petr Skládaný

Ještě jednou vám všem děkujeme za účast na sivic- Marie Pölzerová
kých hodech, které by bez vás nebyly.
Lucie Pölzerová

Marek Koudelka
Martin Koukal

Alena Daňková

Miroslav Smutný

Martina Daňková

Tomáš Brtník

Eva Koukalová

Tomáš Kulhánek

Hedvika Ondráčková

Robert Ondráček

Alena Svobodová

Marek Koukal

Kristýna Chudiaková

Radek Chudiak

Upřímně děkujeme všem stárkám a stárkům
za zachovávání tradice hodů, jejichž úroveň
rok od roku vzrůstá. Děkujeme také sponzorům
a vám, kdo se podílíte na zajištění zdárného
průběhu hodů.  
Marie Kousalová
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Rok rodiny
Milí občané Sivic!
V tomto roce slavíme 20. výročí Mezinárodního roku
rodiny, který v roce 1994 vyhlásila OSN. Členské státy
byly vyzvány k tomu, aby se připojily ke slavení tohoto
výročí. Na dny 5.-19. října svolal také papež do Říma
biskupy, aby se na synodě zabývali právě tématem
rodiny, a naši biskupové vyhlásili pro letošek u příležitosti jubilea Rok rodiny.
Jeho hlavní akcí byla Národní pouť rodin, která se konala
poslední srpnovou neděli ve Žďáře nad Sázavou. Chtěl
bych v této souvislosti zdůraznit, že kompletní rodina,
kterou vytváří řádně uzavřený sňatek muže a ženy
a jejich ochotné přijetí dětí, je základní stavební buňkou
společnosti. Nic v jakékoliv alternativní podobě nemůže
tento skutečný poklad nahradit, ačkoliv se na toto téma
často vedou sáhodlouhé diskuze. Stačí zdravý selský
rozum a čisté srdce, aby to člověk pochopil... O rodinu
je také třeba pečovat jak zvnějšku (ekonomická podpora, aktivity, spolupráce) tak zevnitř (péče o vztahy,
výchova). Bohužel rodinný život prochází v současnosti
velkou krizí: Každé druhé manželství se rozvádí, velká

Tisková zpráva 27/1/2014:
oslavy 20. výročí Mezinárodního
roku rodiny

DUCHOVNÍ OKÉNKO
část mladých lidí žije pouze v tzv. volných svazcích
a ani stát rodinu ekonomický nepodporuje – z ekonomického hlediska je lépe se nebrat.
Politici často hovoří o rodině pouze jako o ekonomické
jednotce a tvrdí, že zatěžuje stát… Je to velmi krátkozraký pohled, který nepočítá s opravdovým pohledem
do budoucna a ani nebere v úvahu vyšší hodnoty než
je „má dáti – dal“. Nebezpečí „zevnitř“ zase hrozí tam,
kde se vytratí vzájemná láska a úcta mezi manžely,
kde vázne komunikace, vítězí sobectví a chybí věrnost
danému manželskému slibu. Mám radost, že i přes
všechna úskalí je v naší farnosti mnoho vícedětných
rodin, a že tyto rodiny jsou svědectvím, že i v dnešní
době to jde – nejen po ekonomické stránce. Všem
rodičům, kteří se nebojíte obětovat se pro své děti,
upřímně děkuji – jménem naší farnosti i zdejší společnosti. Námaha vložená do dětí se vrací jako odměna
ve stáří!
Pečujme v našich rodinách o dobré mezilidské
i mezigenerační vztahy a zastávejme se ve veřejné
sféře rodinného života – ovoce tohoto úsilí poznáme
do budoucna!

P. Pavel Lacina, pozořický farář

► Protože mnozí starší či nemocní by mnohdy rádi
zůstali v péči své rodiny. Rodina pečující o svého
člena ale potřebuje dostatečnou podporu, dostupné
služby a možnost vhodně zkombinovat péči s výdělečnou činností, aniž by ekonomicky strádala.

Asociace center pro rodinu ČR vyhlašuje k tomuto ► Protože rodina je stále vysoce ceněna v žebříčku
výročí motto „Fandíme rodině“ a připojí se k osla- hodnot všech generací, přestože společnost rodinu
vám svými aktivitami.
považuje jen za soukromou sféru života jednotlivce.
Proč je potřeba fandit rodině?
► Protože domácnost zaměstnaných rodičů hospodaří pouze s 61 % příjmů na člena rodiny proti
domácnosti bez dětí. Jedním z důvodù je, že pracující
rodiče investují do výchovy dětí a současně se podílejí
na financování důchodů současných seniorů (na rozdíl od bezdětných, kteří neinvestují do dětí).

► FANDÍME VŠEM, KTEŘÍ DO RODINY INVESTUJÍ!
ACER – Asociace center pro rodinu
Sidlo: Průchodní 2, 602 00 Brno, IČO 26536234, DIČ
288-26536234, č. účtu: 173192805/0300 u ČSOB a. s.,
pobočka Brno, Milady Horákové 6, PSČ 601 79

SPORT
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Florbal 2014/15
Máme tu podzim a s ním přichází další sezóna
pro hráče SK Sivice.
Letošní ročník zahájíme v divácky oblíbené hale
v Jedovnicích. Následně se v říjnu představíme
v Rousínově a 26.10. na domácím turnaji ve Slavkově.
Je to neděle, tak můžete přijet podpořit…☺
Příjemnou zprávou je otevření týmu mladších žáků
+ elévů, kteří pod vedením Marka Šmerdy začnou
hrát orelskou ligu. Jedná se o ročníky 2002 až 2005.
Tréninky jsou v pondělí od 18:00-19:30 a čtvrtek
17:30-19:00 v Sivicích.
Kontakt: mara.smerda@seznam.cz

Pomník obětem válek
a Generálu Bočkovi
V roce 100. výročí od vypuknutí 1. světové války
a 120. výročí narození sivického rodáka generála
Bohumila Bočka připravujeme zřízení pomníku,
který bude věnován obětem válek a generálu
Bočkovi.
Současně bude také varováním před stálým nebezpečím válečného konfliktu. Autorem výtvarného návrhu
je Jan Tomíček. Za stylistickou úpravu textu děkujeme
PhDr. Vlaďce Neužilové. Slavnostní odhalení pomníku
se uskuteční v neděli 16. listopadu 2014.

Aktuální výsledky, rozpis utkání, tabulku, statistiky…
to vše opět bude k dispozici na nástěnce u obchodu,
a také na internetových stránkách:
www.sksivice.wz.cz
Sportu zdar a florbalu zvláště.
Petr Smutný
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Bohumil Boček
Armádní generál Bohumil Boček se narodil 4. listopadu 1894 jako jedno z deseti dětí otce Cyrila
Bočka a matky Josefy, rozené Jelínkové, v Sivicích
číslo 3. Zde také vychodil obecnou školu.
Po ukončení studia na Vyšší textilní škole v Brně
nastoupil v roce 1914 jako jednoroční dobrovolník
na vojnu u pěšího pluku v Brně. Byl povolán do rakousko - uherské armády na ruskou frontu. Tam byl již jako
velitel čety u města Gorlice v Haliči v prosinci 1914
zajat. Přihlásil se do nově vznikajícího československého vojska na Rusi, kde byl zařazen jako střelec
a výkonný rotmistr 1. československého střeleckého
pluku. Počátkem roku 1917 byl převelen jako velitel čety
k 3. československému střeleckému pluku Jana Žižky
z Trocnova a zúčastnil se bojů u Zborova. Nejprve
bojoval na ruské straně jako velitel čety kulometů,
následně proti Sovětům jako velitel roty v obchvacující
skupině. V bojích proti bolševickým jednotkám byl
dvakrát raněn. V červenci 1918 u stanice Mak a v říjnu
téhož roku u stanice Mjahký Kym. Tam byl těžce raněn
do nohy. Následkem zranění měl pak nohu o pět centimetrů kratší.
V průběhu bojů na sibiřské magistrále byl nejdříve
Bočkovým podřízeným ve funkci velitele čety pozdější
armádní generál a prezident republiky Ludvík Svoboda.
Bohumil Boček se v Rusku seznámil také s Karlem
Klapálkem a navázal s ním celoživotní přátelství.
Do vlasti se vrátil v lednu 1920 jako kapitán Ruských
legií a v březnu byl povýšen na majora. Po vstupu
do nově vznikající československé armády si začal
doplňovat chybějící teoretické vzdělání. Po absolvování válečné školy v Praze studium dokončil, ale bez
vydání závěrečného diplomu. Stal se velitelem II. praporu v Hradci Králové a následně velitelem školy pro
výchovu důstojníků v záloze v Josefově. Teprve nyní
mohl plně rozvinout své schopnosti. Vypracoval několik
výcvikových řádů, působil jako redaktor Pěchotních
rozhledů i jako předseda pro vydávání Rukověti československé branné moci.
V roce 1927 se oženil se Zdeňkou Pouznarovou
a v témže roce se jim narodil syn Zdeněk. Poté, co
v roce 1936 ukončil Boček tříměsíční výcvik ve středisku ve Francii, byl povýšen na plukovníka pěchoty.
V srpnu 1938 se těžce zranil při dopravní nehodě
a pohnuté zářijové dny strávil v nemocnici.
Po okupaci se zapojil do odbojového hnutí Obrana národa, kde pomáhal letcům při odchodu do zahraničí. Začal
být sledován gestapem a po měsíci skrývání opustil
22. února 1940 ilegálně republiku. Přes Slovensko,
Maďarsko a Jugoslávii se dostal do Francie. Zde
nastoupil službu u Československé vojenské správy
v Paříži a zúčastnil se bojů proti nacistickým vojskům.

OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
ru ministerstva národní obrany a zástupce velitele
Československé samostatné obrněné brigády ve Velké
Británii. Ve Skotsku prodělal přípravu a parašutistický
výcvik pro vyslání do protektorátu. Při výcviku si však
poranil páteř, takže z výsadku nakonec sešlo. Aby
uchránil svou rodinu v okupované vlasti, používal
v Anglii krycí jméno Chodský. Ani to však nepomohlo.
Manželka po jeho odchodu do zahraničí udržovala
kontakty s odbojovou skupinou kapitána Morávka
a po atentátu na Reinharda Heidricha byla zatčena.
Spolu se svými rodiči byla převezena do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byli 26. října 1942
všichni popraveni.
Syn Zdeněk byl po dovršení 15. roku zatčen a internován ve Svatobořicích u Kyjova. V srpnu 1944 odjel
Boček spolu s Karlem Klapálkem do Sovětského svazu,
kde v říjnu převzal v hodnosti brigádního generála velení první československé samostatné brigády v SSSR.
Vedl svazek v bojích na Dukle a pomáhal obyvatelstvu
na osvobozeném území. Když generál Ludvík Svoboda
odjel do Moskvy, působil jako zastupující velitel prvního
československého sboru.
Po skončení války 24. května 1946 byl Boček povýšen
na armádního generála. Patřil k nejbližším spolupracovníkům ministra obrany Ludvíka Svobody. Bočkovu
činnost ve funkci náčelníka hlavního štábu není snadné
objektivně posoudit, neboť řadu dokumentů vztahujících se k jeho osobě v r. 1976 skartovala Vojenská
kancelář prezidenta republiky.
Boček byl funkce náčelníka hlavního štábu zproštěn
na žádost ministra národní obrany již v červnu 1948,
a to v souvislosti se zatčením jeho syna Zděňka, který
byl obviněn a v prosinci téhož roku odsouzen pro špionáž k odnětí svobody na doživotí. Po zatčení syna
nebyl Boček pro své mimořádné válečné zásluhy dále
stíhán, byl ale stále sledován.
1. ledna 1950 byl přeložen do trvalé výslužby jako 75%
invalida. Přestěhoval se do Dubicka u Zábřehu k rodičům své druhé manželky. Druhé manželství, uzavřené
v roce 1945 s Annou, bylo již bezdětné. V Dubicku byl
28. února 1951 zatčen a obviněn ze zločinu přípravy
rozkladu republiky a vojenské zrady. Byly mu odňaty
všechny vojenské hodnosti a v prosinci 1951 se pod
nátlakem k vykonstruované trestné činnosti přiznal.
Odsouzen byl na doživotí, pokutě 100 000 Kčs a propadnutí veškerého majetku. K výkonu trestu byl převezen do věznice ve Valdicích, kde 16. října 1952 zemřel.
Oficiální příčinou smrti měla být degenerace srdečního
svalu. 21. října 1952 byl pak tajně pohřben na hřbitově
v Dubicku.

Armádní generál Boček byl rehabilitován spolu s navrácením vojenské hodnosti rozkazem prezidenta republiky Václava Havla v roce 1991. Sivice naposledy navštívil 18. srpna roku 1946 při příležitosti odhalení pamětní
Po porážce Francie odplul jednou z posledních lodí desky na rodném domě generála Stanislava Mazla.
Dle dostupných pramenů zpracoval Jiří Barták
do Anglie. V Londýně zastával funkci přednosty odbo-

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
3. října		 Setkání jubilantů
			 Kulturní dům Sivice, pořádá obec

4. října		 Farmářské trhy
			 Dvůr u obecního domu
5. října		 Sivický den otevřených dveří
			 Čekárna na zastávce, škola, kaple, kulturní dům, pořádá obec
8. listopadu		 Martinská zabíjačka a farmářské trhy
			 Dvůr u kulturního domu, pořádá Sportovní klub

16. listopadu		 Odhalení pomníku obětem válek a generálu Bočkovi
			 Proluka mezi domy – Vrch ulice

7. prosince		 Školní vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
		
Kulturní dům Sivice, pořádá škola
21. prosince		 Vánoční koncert Sivické kapely
			 Kulturní dům Sivice, pořádá obec a Sivická kapela

24. prosince		 Zpívání koled u vánočního stromu

Pozvánka do tanečních
Listopadové páteční podvečery, konkrétně 14.,
21. a 28. můžete strávit v příjemné společnosti
Blanky a Jirky.
Taneční jsou určeny všem věkovým kategoriím
začínajících i pokročilejších tanečníků. Konají se
v sále sivického kulturního domu vždy od 19 hodin.
Přijdete-li, zcela jistě nebudete litovat.
Přihlášky přijímá Jiří Barták, tel. 721 550 390.

Svatba v naší kapli
V kapli sv. Rocha uzavřeli v sobotu 27. září manželství Anička Tomancová a Jirka Smutný.
Srdečně blahopřejeme a na společné cestě životem
jim přejeme hodně štěstí, lásky, vzájemné úcty
a porozumění.

Foto Barbora Grünwaldová

KRONIKA

- 15 -

Vítání občánků
V pátek 12. září 2014 bylo slavnostně uvítáno pět
nových sivických občánků.
Přišli se svými rodiči i prarodiči v doprovodu starších
sourozenců. Po přivítání následovalo kulturní pásmo,
maminky převzaly kytičku a pozornost věnovanou obcí
Sivice a na závěr si všichni společně připili na zdraví.
Děkujeme paní Kročové a účinkujícím dětem, paní
Mudrochové a paní Vozdecké.
Blanka Tomancová 14. února 2014
Vojtěch Novák

7. března 2014

Anna Boháčková

8. dubna 2014

Matyáš Svoboda

11. května 2014

Zuzana Cejnková

23. července 2014

Společenská kronika
Ve 4. čtvrtletí roku 2014 oslaví životní jubileum:
89 let

Marie Mlejnková
Miroslava Pavlíčková

87 let

Marie Bartáková
Eliška Šálková
Emilie Kousalová

86 let

František Poláček

84 let

Tomáš Skládaný
Jenovefa Kolářová
Anežka Skřápková

83 let

Miloš Florian
Zdeňka Pernikářová
Květoslava Filipová

82 let

Stanislava Malíková

75 let

Jarmila Nedorostková

70 let

Jaroslav Kuchynka

65 let

Karel Smutný
Jana Vozdecká
Ludmila Daňková
Stanislav Severa

60 let

Věra Bartáková
Antonín Filip
Milan Benda
Miroslava Dumpíková

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Počasí v Sivicích 2014

Letošní průběh srážek je velmi nevyrovnaný.
Za posledního půl roku spadlo v Sivicích:
- v dubnu
32 mm
- v květnu
64 mm
- v červnu
14 mm
- v červenci
63 mm
- v srpnu
129 mm
- v září
90 mm
Srážky měřila Zdena Nováková.

Evidence obyvatel
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

ve 3. čtvrtletí roku 2014

Anna Boháčková
Samuel Vašíček 	
Zuzana Cejnková
Nina Kalužová

8. 4. 2014
25. 6. 2014
23. 7. 2014
22. 8. 2014

Sivice
Sivice
Sivice
Sivice

177
165
58
188

Citát

Statistika za 2. a 3. čtvrtletí 2014
Narozené děti:

Vítáme do života

4
12
4
12
1035

Život je ozvěna. Co budete posílat, dostanete zpět.
Co zasejete, budete sklízet. Co dáte, dostanete.
Co vidíte u jiných, existuje i ve vás...
Zig Ziglar

Jako neseme váhu vlastního těla, aniž ji cítíme,
tak ani nepozorujeme vlastní chyby a nectnosti,
nýbrž jen cizí.

A. Schopenhauer

