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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem

Pozdní léto bylo bohaté na sluneční paprsky, možná
proto, aby si děti ještě stihly užít zrenovovaného
dětského hřiště ve sportovním areálu na Loučkách
a zcela nového hřiště u školy na Perku. Zájem o ně
je velký. Troufám si říct, že po letech ztížených životních podmínek v prostředí stavby splaškové kanalizace si všichni trochu odpočinku zasloužíme.
Také naše tradiční sivické hody provázelo krásné
počasí. Návštěvníků přišlo opravdu hodně, stárci
a stárky vše bravurně zvládli a za to jim patří velké
poděkování. Kdo ví, kolik práce a starostí obnáší příprava kulturní akce i v daleko menším měřítku, než
jsou hody, to jistě dokáže ocenit.
V poprázdninovém období se strhla velká bitva
o rozpočtové určení daní. Příjmy všech obcí – i té
naší – tvoří podíl na celostátním výnosu daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Základní podíl je dále
násoben koeficientem, který záleží na velikosti obce
a dalších kritériích. V systému jsou nepřiměřeně
zvýhodněna města Praha, Brno, Plzeň a Ostrava.
Částka ze sdílených daní v přepočtu na jednoho
obyvatele Prahy je asi 4,7x vyšší, než částka,
kterou dostává na jednoho obyvatele většina obcí
a menších měst. Osud novely zákona o rozpočtovém určení daní, která má tento rozdíl snížit asi
na trojnásobek, je i přes značné úsilí starostů velkou
neznámou. Faktem zůstává, že menší obce dovedou
s omezeným objemem finančních prostředků hospodařit lépe než velká města.
I my budeme zanedlouho sestavovat rozpočet
na příští rok. Uvítáme, když se do tohoto procesu
zapojíte také vy svými podněty. Dveře obecního
úřadu jsou vám otevřeny stále, také s námi můžete komunikovat prostřednictvím elektronické pošty
sivice@sivice.cz. Často lze i za relativně „malý peníz“
uskutečnit záměry, které mohou zpříjemnit život.
Velmi si vážím toho, že váš zájem o dění v obci
nekončí plotem kolem vaší nemovitosti. Dokazujete
to dnes a denně péčí o okolí svých domů. Dokázali
jste to nedávno také svou pomocí při dokončení dětského hřiště u školy. „Stárkovská“ a „tatínkovská“ brigáda napomohla vytvoření hezkého zákoutí a kromě
toho – díla vytvořeného vlastníma rukama si umíme
daleko více vážit.
A za to vám děkuji.
Marie Kousalová

20.6.2011
Zpráva o činnosti obsahovala informaci o zpracovávaném projektu obslužné komunikace průmyslové
zóny, další zpráva se týkala dokončení dětského hřiště
ve sportovním areálu na Loučkách a výstavby hřiště
na Perku u školy. Zmíněna byla také realizace dopravního značení dle aktualizovaného pasportu a připravovaný projekt interiéru kaple na návsi.
Výrobní a skladovací hala firmy HP Karton – veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení:
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí uzavření veřejnoprávní smlouvy na výstavbu výrobní a skladovací haly
firmy HP Karton na Loučkách. Smluvními stranami
jsou Úřad městyse Pozořice (stavební úřad) a žadatel – firma HP Karton. Obec Sivice spolu s ostatními
dotčenými orgány státní správy a správci sítí přistupují
ke smlouvě jako tzv. třetí osoby.
Smlouva o poskytnutí finančního daru: předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 350.000 Kč, který
poskytne akciová společnost Českomoravský cement
Obci Sivice. Obec tuto částku využije pro účely podpory a ochrany mládeže - konkrétně na dokončení
dětského hřiště na Perku. Finanční dar je současně
kompenzací za uzavření dohody o souhlasném prohlášení k duplicitnímu vlastnictví pozemku nacházejícího
se v areálu cementárny – viz následující bod.
Souhlasné prohlášení k duplicitnímu vlastnictví
pozemku: Obec Sivice dle pozemkové knihy vlastnila
pozemek parc. č. 2828 (PK), nacházející se v areálu závodu cementárny. Dle evidence nemovitostí
byl tentýž pozemek zapsán na listu vlastnictví a.s.
Českomoravský cement. Jeho využití pro obec nepřipadá v úvahu. Uzavřením souhlasného prohlášení mají
obě smluvní strany v úmyslu předejít nákladnému soudnímu řízení a bude navíc kompenzováno poskytnutím
sponzorského daru ze strany a.s. Českomoravský
cement.
Záměr darování pozemků parc. č. 1351/15 a 1566/2
Městysi Pozořice a uzavření darovací smlouvy;
nabytí pozemku parc. č. 851/1 z vlastnictví Městyse
Pozořice: v zájmu vypořádání majetkoprávních vztahů
mezi Obcí Sivice a Městysem Pozořice bude provedena směna nemovitostí formou darovacích smluv.
Na předmětných pozemcích je plánováno umístění
obslužné komunikace průmyslové zóny. Obec Sivice
převede Městysi Pozořice pozemek parc. č. 1351/15
o vým. 215 m2 v k.ú. Pozořice a 1566/2 o vým. 138 m2
v k.ú. Pozořice; Městys Pozořice převede pozemek
parc. č. 851/1 o vým. 663 m2 v k.ú. Sivice Obci Sivice.
Darovací smlouva na silnici III/38310 mezi
Jihomoravským krajem a Obcí Sivice: zastupitelstvo
obce již dříve schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí darovací na pozemní komunikaci č. III/38310
v délce 0,473 km (od křižovatky u zrcadla do centra
obce) s veškerým zákonným příslušenstvím a součást-

-3-

mi včetně mostu. Schválením darovací smlouvy tato
komunikace přejde z majetku Jihomoravského kraje
do majetku Obce Sivice.
Dodatek smlouvy o zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje:
dodatek smlouvy nově upravuje způsob stanovení
příspěvku obce dle aktuálního počtu obyvatel obce
zjištěného dle údajů ČSÚ ke dni 1. ledna předchozího roku. Výše příspěvku činí 50,- Kč na 1 obyvatele
obce, z této částky může být maximálně 5% použito
na fungování a koordinaci Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu „Sivice, přípojka NN,
p. Válek“ spočívá v umístění nového podzemního
kabelového vedení v délce cca 45 m na pozemcích
parc. č. 577/6, 666/17, 668, 667 v k.ú. Sivice (mez pod
Starými horami) pro novostavbu nového rodinného
domu.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu „Sivice, přeložka NN ul. Dědina do kabelu“: věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 190/2
v k.ú. Sivice, k němuž vlastnické právo v průběhu
řízení nabyla obec Sivice. Rozsah věcného břemene
je vymezen geometrickým plánem.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu „Sivice vvNN + příp. NN HP Karton“:
jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku parc.

Kdo bude zajišťovat autobusovou
dopravu v našem regionu?

Jihomoravský kraj vypsal výběrové řízení mimo jiné
i na linky 701 a 702, které doposud provozuje firma
SEBUS se sídlem ve Viničných Šumicích. Zajímalo
nás, co vyvolalo nutnost změny v poskytování této
služby, s níž jsou cestující spokojeni?
Vedoucí dopravního odboru Jihomoravského kraje
Ing. Horský nám sdělil, že v současné době není
možné poskytnout bližší informace, neboť byla podána
námitka a nemůže být podepsána smlouva s vybraným
uchazečem. Máme tak k dispozici jen informaci, kterou
zveřejnil Jihomoravský kraj na svých webových stránkách dne 15.9. 2011:

č. 833/5 v k.ú. Sivice (Loučky) dle geometrického plánu
pro novou výrobní a skladovací halu firmy HP Karton.
Investiční záměr – Opravy a zateplení objektu ZŠ
a MŠ Sivice, uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
studie: v objektu školy dochází k tepelným ztrátám,
zejména stropem staré budovy. Bude posouzen také
stav obvodového pláště, výplní otvorů a vytápění se
zřetelem na možnost spolufinancování z dotačního
programu OPŽP. Současně bude zpracována studie využití půdního prostoru nad starou budovou.
Smlouva na zpracování studie bude uzavřena s firmou
Stavoprojekta, s.r.o.
Dodatek Smlouvy o spolupráci při realizaci Fondu
soudržnosti „Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec:
v souvislosti s ukončením stavby splaškové kanalizace
bylo provedeno konečné vyúčtování. Dodatek obsahuje zejména výši příspěvků na splácení úvěru Svazku
v letech 2012 až 2025, která byla stanovena v závislosti
na skutečných nákladech stavby v jednotlivých obcích
a stavu prostředků na spořícím účtu. Pro případ, že
by některá z obcí byla v prodlení s úhradou příspěvků
dle smlouvy o spolupráci, obsahuje dodatek ujednání
o výši úroků z dlužné částky za dobu prodlení.
Rozpočtové opatření č. 2/2011: Příjmy i výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 1.375.000,- Kč (dotace,
příspěvky a dary). Celkový objem rozpočtu po úpravě
činí 18.970.900,- Kč.

rentní výběrové řízení, kterého se účastnilo 15 subjektů.
Jsem rád, že v drtivé většině případů mohou už být
v nejbližší době uzavřeny nové smlouvy. Díky tomuto
otevřenému výběrovému řízení se nám podařilo docílit
jedné z nejnižších cen v ČR, v průměru 28 korun za ujetý
kilometr, celostátní průměr přitom činí 31 korun. To je
důležité, protože to znamená snížení zátěže krajského
rozpočtu minimálně o desítky milionů korun ročně,“
zdůraznil hejtman Michal Hašek. Podle něj podobná
výběrová řízení proběhnou i v dalších částech kraje.

Jak uvedl náměstek hejtmana Václav Horák, ve výběrových řízeních uspělo devět firem. "Sedm z nich jsou naši
dopravci, kteří zde jezdí a mají sídlo v Jihomoravském
kraji. Osmý v kraji sídlo nemá a už zde jezdí," řekl.
Devátým úspěšným účastníkem soutěže je firma sídlící
mimo kraj, která autobusy jihomoravské integrované
Hejtman Hašek: Podařilo se nám docílit jednu
dopravy bude zajišťovat poprvé. „Mělo by také dojít
z nejnižších cen v ČR
ke zkvalitnění dopravy, co se týká stáří autobusů,“
Rada Jihomoravského kraje projednala výběrové řízení dodal náměstek Horák, podle kterého musejí dopravci
na autobusové dopravce Integrovaného dopravního také garantovat, že určitý počet spojů zajistí nízkopodsystému v oblasti Brněnsko. Kraj objednával v tendru lažními autobusy.
dopravu na deset let dopředu, průměrná cena za jeden
Do oblasti Brněnsko spadá 83 linek ze 194, které
ujetý kilometr představuje přibližně 28 korun.
fungují v rámci Integrovaného dopravního systému
„Třetina všech výkonů autobusových přepravců je posky- Jihomoravského kraje.
tována právě na Brněnsku. My jsme prováděli transpazpracoval Oldřich Ondráček
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Škola je tu
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Mateřská škola Sivice

Tyto okruhy se dále dělí na spoustu témat z dané
oblasti. Každý den musí mít děti prostor pro volnou
Ve školním roce 2011/2012 máme otevřené dvě hru, která je podle psychologů velmi důležitá a také je
třídy. V každé je dvacet dětí (nejvyšší možný každý den připravená nějaká řízená činnost. Učitelky si
počet). Přednost mají děti ze Sivic, pokud zbudou vybírají téma na celý týden a toto téma se pak každý
místa, přijímáme i děti z jiných obcí.
den procvičuje v pěti složkách:
Třídy jsou rozdělené na mladší („Šnečci“) a starší Poznávání (rozvíjení poznání, matematické představy)
(„Želvičky“). Výjimkou jsou sourozenecké dvojice – Práce (pracovní výchova, grafomotorika)
pokud si to rodiče přejí, tak mohou zůstat spolu. Mladší Estetika (výtvarná, hudební a literární výchova)
třída má pro tento školní rok posilu – novou paní učitel- Řeč
ku na zkrácený úvazek.
Pohyb

Ve školním roce 2011/12 se těšilo do 1. třídy
15 dětí (8 chlapců a 7 děvčat). Tato třída je letošní
rok samostatná. Jejich třídní učitelkou je opět
Milada Vrtělová. Pan řídící Pavel Vrtěl se netradičně ujal 7 druháků a 10 třeťáků. Nejstarší děti,
9 čtvrťáků a 3 páťáci, mají za třídní učitelku
Moniku Horákovou. Celkem do Základní školy
Sivice nastoupilo 44 žáků.
O prázdninách to bylo fajn, ale utekly strašně rychle. Chodili jsme na koupák. Jeli jsme k bráchovi
na hájenku, kde pomáhal. A na Slovensko s babičkou a dědou. U bráchy jsme se koupali a dívali se
na zvířata. Byla tam srnka Danielka, která měla
malého srnečka, ale ten jí umřel. Potom tam byly
ovce, včely a taky muflon.
Drápalová Gabriela, 5. třída
O prázdninách jsem byla v Bešeňové. Jela jsem
na skluzavce. Skluzavka byla vlnitá, a když jsem
se rozjela tak jsem vyskočila. Až mě z toho bolel a na věži. Pak jsme jeli domů. Za týden jsme jeli
celej zadek.
s Luckou na další tábor do Žirovnice. A pak jsme
Lenka Prudká, 4.třída jeli zase domů. Asi za měsíc jsme jeli do Prahy. Tam
jsme byli na Pražském hradě, v technickém muzeu,
Já a moje rodina jsme byli v Chorvatsku. Sestra na Karlově mostě a na Petříně. Večer jsme šli spát
Kristýna křičela, že ji kousla kosatka, ale přitom se ke strejdovi a ráno jsme jeli domů.
jí dotkla malá rybka.
Martin Filip (3. třída)
Nicole Kociánová, 4. třída
Letošní prázdniny byly hezké, ale vstávali jsme
Jednoho dne jsme jeli do Čech za rodinou. Jeli brzo. Byli jsme pod stanem v Jindřichově Hradci
jsme ke známým. Jednoho dne jsme se šli koupat a na Slovensku ve Velkém Meděru. Naučily jsme se
do řeky. A ta voda byla tak mělká, že se dala přejít. s Pavlínkou trochu plavat. Byli jsme u babičky, která
A tak jsme ji celou přešli a klouzali jsme se na jezu. má bazén. My bazén nemáme, protože na něho
A když jsme se vraceli, tak jsme si všimli, že máme nemáme místo.
úplně zelené plavky z jezu.
Adélka Capilová (3. třída)
Anna Formanová, 4. třída
Mně se letošní prázdniny velice líbily, protože se mi
My jsme byli na dovolené v Adršpachu. Jeli jsme narodil bráška. Jezdili jsme za mamkou do porodnina lodičkách. Potom jsme seběhli několik schodů, ce. Když taťka oslavoval, tak jsme spali u babičky.
abychom si mohli prohlédnout další skály. U chaty Bylo to super!
jsme se brodili v potoku a natekla nám voda do bot.
Anitka Tomancová (3. třída)
Večer jsme sledovali hvězdy. Doma mě přivítal náš
pes Tobík.
Byli jsme v Telči. Měli jsme olympiádu. Jeli jsme
Lenka Hoffmannová, 5.třída tam autem. Koupali jsme se v Pařezáku. To je vodní
příkop. Byli jsme tam sedm dní. Na olympiádě jsme
Letošní prázdniny se vydařily. Byli jsme na dovo- závodili v dlouhém běhu a ve slalomu.
lené v Jeseníkách. Šli jsme na Šerák. U vodopádu
Matěj Kroča (2. třída)
byla velká mlha. Ušli jsme 18 km. Byli jsme taky
v Karlových Varech a v Branné v lese, kde byla
mechová jezírka, kačeny, močály a vážky. Koupili
jsme si hezké kameny. Byly to hezké prázdniny.
Na paní učitelku Barča a Pavlínka, na pana
Veronika Daňková (3. třída) ředitele Karolínka, na tělocvik Kristýnka, Staník
a Maruška. Na kouzelnou tabuli se těšil Vašík,
Na začátku prázdnin jsem byl nemocný. Pak mi bylo na čtení Petruška, na družinu Vojta, na učení Martin
lépe a mohl jsem jet na tábor. Bylo tam pěkně. Byli a Marek a na úplně všechno Laděnka, Kryštof,
jsme u lesa. Byli jsme ve Slavonickém podzemí
David a Matěj. Tak ať jim to vydrží!

A na co se těšili prvňáci?

O prázdninách proběhly stavební úpravy v mladší třídě. Děti mají ve školce možnost navštěvovat kroužek keraDělala se nová zateplená podlaha a malovalo se. Také miky, angličtiny a nově i sportovní hry.
se pokračovalo ve výstavbě hřiště u školy, které nám
V tomto školním roce opět plánujeme hodně akcí
chybělo a na které se už moc těšíme.
– návštěva divadel, představení ve školce, vánoční
V naší školce máme školní vzdělávací program „S pís- besídka, vánoční a velikonoční tvoření, maškarní ples,
ničkou a úsměvem hrajeme si každý den!“, který zahr- pálení čarodějnic, výlety, oslava Dne dětí a další. Naším
nuje pět hlavních okruhů:
cílem je, aby děti chodily do školky rády a přinášely si
odtud hodně nových vědomostí a hezké zážitky.
Kdo jsem a kde žiji
Rozhlížím se kolem sebe
Zápis pro školní rok 2012/2013 proběhne v měsíci
Chci být zdravý
březnu.
		
Iveta Nosová
Svítí slunce, mrzne, leje, v přírodě se něco děje
Prožíváme slavnosti

Škola Pozořice
Nový školní rok začíná…
Tak jako každý rok, i letos čekalo žáky naší školy
překvapení. Tentokrát v podobě vymalovaných
a opravených tříd, zrekonstruované cvičné kuchyňky, drobných stavebních úprav ve školní jídelně
a hlavně nově vybudované učebny informatiky se
třiceti zbrusu novými počítači. Ve třech učebnách
se objevily nové lavice a židle. Také letošní školní
rok chystáme celou řadu nových projektů, akcí
a zajímavostí, ale budeme pokračovat i v tradicích,
které jsou na naší škole již zavedeny.
Mezi novinky patří změna organizace dopravy k naší
škole IDS JMK. Od 1. září 2011 mohou děti využívat autobusovou linku 702, která je doveze přímo
ke škole. Tímto krokem dojde k maximálnímu zvýšení
bezpečnosti dětí při cestě do školy i ze školy. Více
informací o této změně je možné získat na webových
stránkách školy.
Žáci mají možnost navštěvovat na naší škole celou
řadu volnočasových aktivit. Nabídka kroužků se opět
rozšiřuje, jejich výčet je uveden v dalším článku.
Připravujeme pro děti i jejich rodiče také pobyty
v době podzimních, jarních a letních prázdnin.
Vzhledem k obrovskému zájmu o služby školní družiny ze strany rodičů nám Jihomoravský kraj umožnil
navýšení její kapacity z 56 na 84 dětí.
I v letošním roce budeme realizovat projektové dny
(např. Dny zdraví, Napříč školou atd.). Již tradičně se

pod vedením paní učitelky Budíkové věnujeme důkladné prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.
Od letošního školního roku dále dochází k individualizaci výuky. V šestém ročníku bude dělena vždy jedna
hodina českého jazyka a matematiky týdně, čímž
bude vyučování opět zkvalitněno.
V průběhu minulého školního roku škola požádala
o tři evropské projekty v celkové výši cca 16,5 milionu
korun. Jedná se o projekty, které mají za úkol zvyšovat úroveň a kvalitu vzdělávání na naší škole. Jeden
z nich - EU peníze školám, byl již schválen a právě se
realizuje. Díky němu má škola právě výše uvedenou
novou počítačovou učebnu či nové kuchyňské linky
a další nábytek ve cvičné kuchyňce. Další dva projekty jsou zatím ve schvalovacím řízení Ministerstva
školství. První se týká prevence extremismu na naší
škole. Díky dalšímu by v Pozořicích mohlo vzniknout
pedagogické centrum se službami logopeda, psychologa a speciálního pedagoga. Všechny tyto služby by
byly pozořickým občanům k dispozici zdarma.
Poprvé od roku 1996 se nám zvýšil počet dětí
na škole, a to rovnou o třicet tři. I tento statistický údaj
je doufejme znamením toho, že nově nastavený trend
školy se ubírá správným směrem.
Přejeme všem žákům, rodičům i vyučujícím, aby
vstoupili do nového školního roku tou správnou
nohou. Zejména deváťákům pak přejeme, ať jdou
ve šlépějích loňských absolventů, kteří se všichni
dostali na gymnázia a další vytoužené školy.
Jan Dudek, ředitel školy

HODY
SIVICE 2011

hlavního stárka. Pak už zábava začala v plné parádě. Nechybělo ani tradiční vynášení stárků a bohatá
tombola. Zpívalo se a tančilo až do pozdních ranních
hodin a bylo vidět, že posledním návštěvníkům našich
hodů se ani za vydatného svitu slunce nechtělo opustit
S blížícím se koncem léta nastalo sivickým stár- prostory obecního domu.
kům jedno z nejhezčích období v roce. Období
Jménem stárků bych chtěla poděkovat všem, kteří nám
zábavy, ale i pečlivých příprav pro naše tradiční
pomohli hody připravit a zrealizovat. Velký dík patří
sivické hody, které se letos konaly v neděli 21.
i sivickým mužům, kteří zůstali k dispozici při druhém
srpna.
stavění máje a nenechali tak naše chlapce napospas
Hodový den pro nás začal mší svatou, která se tak těžké technice. Další poděkování bych chtěla věnovat
jako v loňském roce uskutečnila na návsi před obecním Sivické kapele, panu Jarolímovi, našim štědrým spondomem. Po skončení bohoslužby stárci doprovodili své zorům a samozřejmě vám všem, co jste se na nás
stárky domů a následně se vydali zvát sivické občany přišli podívat.
Marie Šafářová
na večerní hodovou zábavu. Během této doby se
děvčata svěřila do rukou svých kadeřnic, aby každá
nejen v očích svého stárka, ale i široké veřejnosti byla
Marie Šafářová, Martin Škrob
na odpoledním průvodě ta „nej“!
Kateřina Kežlínková, Jan Kežlínek
V jednu hodinu odpoledne se rozezněly první tóny
Klára Koudelková, Vojtěch Brtník
Sivické kapely a stárci se za jejího doprovodu vydali
Markéta Schopfová, Marek Koudelka
pro své stárky. V letošním roce bylo jistě pro mnohé
Kateřina Schopfová, Petr Blahák
překvapením, že jsme se rozhodli po několika letech
Martina Daňková, Radim Ehrenberger
navrátit tradici v podobě sóla s rodiči. Poté, co každý
Alena Daňková, Miroslav Smutný
pár odtančil u domu obě dvě svá sóla a odzpívalo
Alena Svobodová, Marek Koukal
se několik písní, jsme průvod zakončili slavnostním
Denisa Radová, Tomáš Nedorostek
nástupem pod májí. Po odtancování posledního kousAlena Andersová, Petr Nedorostek
ku před večerní zábavou se všechny páry vyčerpané
Michaela Koukalová, Radim Skládaný
po dlouhém průvodě při vydařeném počasí odebraly
Andrea Nedorostková, Jiří Levíček
k domovům stárek na vynikající večeři.
Anna Tomancová, Jiří Smutný
Renata Krčmová, Petr Kousal
Sice nás čekal jen krátký odpočinek, ale i přes to
Jana Skládaná, Petr Skládaný
jsme se plni sil sešli na večerní zábavě. Ta byla zaháAneta Kulhánková, Adam Levíček
jena druhým nástupem, zpěvem i tancem a slovem

Stárky a stárci

Kácení máje

Neuběhlo ještě ani 14 dnů od letošních hodů a už
přišel čas kácení máje. V pátek 2. září v dopoledních hodinách jsme začali vše připravovat a než
jsme se rozešli domů přichystat se na odpolední
průvod, bylo vše tak, jak má být. Večerní návštěvníky očekával především krásně nazdobený sál.
A protože bylo pěkné počasí, tak stejně, jako
v předešlých letech, jsme postavili taneční parket
a posezení i ve dvoře obecního domu.
V 17.00 jsme všichni oblečeni do krásných krojů
a také dobře naladěni vyrazili se Sivickou kapelou
na průvod vesnicí. Po návratu čekala na každého
krojovaného večeře v sále obecního domu.
Kolem půl deváté přišlo na řadu slavnostní zahájení
nástupem stárků, který rozpoutal večerní zábavu.
O půlnoci se losovala tombola a proběhlo sólo a vynášení stárků. Následovala jedna z nejhezčích částí
večera a tou bylo samozřejmě předávání stárkovství
sivickým ženáčům – bývalým stárkům. Pohodová
atmosféra vydržela až do ranních hodin, kdy se rozešli domů i ti nejvytrvalejší.
Jménem všech stárků bych chtěl velký dík vyjádřit
především vedení obce Sivice a i vám všem, kdo jste
jakýmkoli způsobem podpořili letošní hody a kácení
máje. Bez vás by Sivické hody nebyly tím, čím pro
nás všechny jsou!
Martin Škrob
Foto: Ondřej Smutný
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Povídání o mlýně

Naše hřiště má v názvu – U MLÝNA. Víte, že
v Sivicích stával kdysi mlýn? Ale většina lidí si ho
už nepamatuje.
To už je dávno, tak 150 let. Žili v „Podivíně“ pantáta
mlynář a panímáma mlynářka Bahnerovi. Měli velký
mlýn a tři syny. Jmenovali se: Karel, Theodor a Julius.
Chlapci vyrostli a vyučili se mlynářskému řemeslu. Ale
doma mohl zůstat jen jeden. Byl to Theodor.

Dětské hřiště U Mlýna

V centru obce Sivice se zvedá kopec Perk, kde
dříve stával větrný mlýn. Tato zajímavá lokalita vybízí k netradičnímu ztvárnění. Blízké škole
a školce zase chybělo venkovní zázemí.
V červnu letošního roku bylo započato s pracemi
na dětském hřišti u školy. V obtížně přístupném terénu
vyzkoušeli svoji šikovnost bagristé a hned poté začaly
postupně vyrůstat opěrné kamenné zídky. Nikoliv obyčejné, ale pečlivě vytvarované, doplněné sedáky. Byla
to práce odborná a náročná, mistři kameníci zasluhují
náš obdiv.
Poté se do díla pustila firma Hřiště Brno, která byla
vybrána k realizaci dětských herních prvků. Poblíž
místa, kde kdysi stával opravdový větrný mlýn, vyrostla jeho napodobenina ve formě herního prvku. Velké
oblibě se těší také houpačka „hnízdo“ a atypické
pískoviště na prostřední terásce. Pískoviště je chráněné pergolou, která bude brzy porostlá popínavými
rostlinami. Horní terasa zajišťuje přístup shora z Perku
a současně slouží k volnému pohybu po obvodu hřiště,
jehož plocha je vymezena atypickým oplocením z akátových kůlů se síťovými výplněmi.
Vybudování tohoto malého kouzelného koutku stálo
hodně práce i finančních prostředků, které z velké části
pocházely z dotačních zdrojů (částkou 400 000 Kč
přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj, 350 000 Kč
poskytla akciová společnost Českomoravský cement).
Nedocenitelná je také brigádnická výpomoc.
Výsledkem společného úsilí je nové dětské hřiště
umístěné v atraktivním prostředí s krásnou vyhlídkou
do krajiny. Věřím, že si tohoto díla budeme umět vážit
a snad se nenajde nikdo, kdo by je chtěl svévolně ničit.
Přesto bude pro jistotu a větší bezpečnost dětí hřiště
střeženo kamerou.

Karel a Julius se vydali do světa. Hledali místa, kde
nejsou mlýny. Tam chtěli nějaké postavit. Přišli až
do našeho kraje. Karel se usadil ve Tvarožné a Julius
si postavil mlýn v Sivicích na Perku. Našel si zde
také nevěstu. Byla to dcera místního řezníka Barbora
Šafaříková. Ve mlýně se mlelo obilí pro všechny ze
Sivic i z okolí.
A v mlynářském řemesle pokračoval potom i syn
Karel. Obilí se mlelo ještě krátce po druhé světové
válce. Ale doba se změnila a mlít obilí ve mlýně se
nakonec přestalo.
Sivický mlýn byl opatřen Halladayovou turbínou. Byl
to technický vynález, který k nám přišel z Ameriky.
Kdybyste chtěli vidět, jak mlýn vypadal, zajeďte se
podívat do Ruprechtova. Tam stojí takový mlýn, jako
kdysi býval v Sivicích.
Julius i Karel Bahnerovi byli velcí písmáci a kronikáři
a všechny události, které se ve mlýně přihodily, pečlivě zapisovali. Osud tomu však chtěl jinak a nám se
do dnešních dnů nic nedochovalo. Mlýn se také změnil v obyčejný dům a my si o něm už jen povídáme.
Jediný mlýn, který teď v Sivicích stojí, je ten dřevěný
na dětském hřišti.
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Mají si kde hrát…

Ke konci prázdnin ožil sportovní areál na Loučkách dětskými hlasy. V neděli 28. srpna mohli naši
nejmenší poprvé vyzkoušet skluzavku, zacvičit si
na hrazdách, pohoupat se na houpačkách a pružinových houpadlech nového dětského hřiště.
O zpestření nedělního odpoledne se postarali obětaví
učitelé sivické školy, kteří připravili pro děti soutěže
a hry. Hasiči předvedli ukázky svého umění, během
nichž spatřili diváci v kapkách vody nad svými hlavami
krásnou duhu.
Přejeme dětem hodně radostných chvil a žádné úrazy!

Cimrman Revival Sivice

jem odcizily, dokáží se během společného večera zase
sblížit a hra tak i přes počáteční sourozenecké třenice
Devátá sezóna existence našeho divadelního dospívá do harmonického finále.
spolku znamenala především uvedení již sedmé AKT jsme nejprve sehráli třikrát na přelomu března
hry z pera Mistra Járy Cimrmana, dále tradiční a dubna před zaplněným sivickým hledištěm. V květnu
vánoční představení a v neposlední řadě také náš soubor již potřetí zkusil štěstí na Krajské přehlídce
účast na prestižním festivalu venkovských divadel. v Boleradicích, tentokrát se solidním pocitem z výkonu
Zavzpomínejte tedy s námi na uplynulý rok.
a odezvy publika, ale už nikoli s postupovým bonusem.
V jeden krásný říjnový víkend roku 2010 zavítal náš V polovině května pak hru AKT shlédli výborní a vděčsoubor do kraje Cimrmanova stáří, na Národní přehlíd- ní diváci v líšeňském Dělnickém domě.
ku vesnických divadelních souborů do Vysokého nad Příchod podzimu pro nás znamená konec divadelJizerou. Představení Dobytí severního pólu pobavilo ních prázdnin a spřádání plánů na jubilejní desátou
diváky i odbornou porotu a nám přineslo jedinečnou sezónu. Příznivci naši i geniality Mistrovy nás budou
zkušenost a především krásné zážitky a řadu zajíma- moci spatřit druhý listopadový pátek v Líšni, kde
vých setkání s pravými divadelními nadšenci. Porota uvedeme hru Dobytí severního pólu. Ti, co brněnské
pak ocenila individuálními oceněními všechny hlavní představení propásnou, budou mít další šanci v neděli
protagonisty, největší uznání si vysloužil Roman Tinka 20. listopadu, kdy se stejným programem budeme
za (podle slov poroty) „geniálně zahranou roli primitiva“ vystupovat v Kyjově. Rok 2011 završí vánoční předstaVarla Frištenského.
vení v Sivicích, tentokrát pravděpodobně v úterý 27.12.
Na tradičním vánočním představení jsme oprášili hru Co budeme hrát, ještě není jisté, sivičtí vrabci si však
Hospoda na Mýtince a v lednu se pustili do pří- cvrlikají cosi o Poslovi z Liptákova. Na jaře nás čeká
prav nové premiéry. Hra AKT je prvotinou autorské příprava další novinky, o tom, která hra to bude tentodvojice Svěrák-Smoljak a v pražském Divadle Járy krát, však zatím neví nic ani ti střešní zpěváčci. :)
Cimrmana se hraje již od roku 1967. Diváka v úvod- Za celý soubor bych rád vyjádřil díky všem těm, kteří
ním semináři nejprve seznamuje s postavou českého nás podporují, a bez kterých bychom neměli kde a pro
velikána. Vlastní divadelní hra je zpestřena zpěvy koho hrát. Tak tedy díky obci Sivice a především vám,
a tanci a pojednává o opětovném setkání malíře Žíly divákům.
a jeho ženy se syny, kterých se v jejich útlém věku
Aktuální informace o naší činnosti naleznete nejlépe
zbavili, aby měl Žíla klid na uměleckou práci. Děti
na našem profilu na facebooku.
byly rozeslány vlakem každé do jiného města a přijaty
Petr Kadlec
v náhradních rodinách. Běžely v životě všelijakými
pěšinkami a ačkoliv se za dlouhá léta odloučení navzá-
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přiletěli) až přímo do Madridu, měli problémy zvyknout
si na zdejší podnebí – až 40°ve stínu.
První dva dny našeho pobytu v Madridu, 16. a 17.8.,
jsme se seznamovali s prostředím, účastnili se akcí
pořádaných jak českým národním centrem, tak i akcí
mezinárodních akcemi a workshopů po celém městě.
Bylo opravdu z čeho vybírat – koncerty, výstavy, přednášky, modlitební shromáždění a spousta dalšího.

Hlavním bodem programu ve čtvrtek 18.8. bylo přivítání
papeže na Placa Cibelles. Už od poledne se statisícoAsi už jste víckrát zakusili, že když jste prožili něco vé davy shromažďovaly na náměstí a přilehlých ulicích,
krásného a pokoušeli jste se to pak sdělit druhým, aby mohly pozdravit papeže projíždějícího ulicemi,
cítili jste, jak bledá a bezbarvá jsou vaše slova vyslechnout jeho slova a společně se pomodlit.
ve srovnání se skutečností. O něco podobného se Stěžejním bodem pátku 19.8. byla křížová cesta v ulipokouším nyní i já.
cích města. Zástupci mladých z různých zemí světa
nesli velký putovní kříž Světových dnů mládeže a proNejprve trochu historie:
cházeli od jednoho zastavení k druhému. Ta byla předKdyž papež Jan Pavel II. svolal poprvé v roce 1984
stavována sochami a výjevy v nadživotní velikosti, jak
na Květnou neděli světovou mládež do Říma, mnozí
je ve Španělsku zvykem. Seděl jsem na svém kousku
prorokovali této iniciativě nezájem mladých a brzký
zábradlí v přeplněné ulici a bylo až dojemné vidět tisíce
konec. Opak se stal pravdou. Milióny mladých lidí
mladých lidí, klečících na rozpáleném asfaltu pozdního
putovaly za papežem po celém světě. Česká mládež
odpoledne, jak se spolu s papežem modlí z brožurek,
nechybí na světových dnech od roku 1991, kdy nás
které jsme dostali.
do polské Čenstochové přijelo na 8000. Další zatěžkávací zkoušku prožily Světové dny mládeže v roce 2005, V sobotu po ranní mši bylo našim hlavním úkolem
kdy čtyři měsíce před setkáním v Kolíně nad Rýnem dobýt letiště Cuatro Vientos, kde se měla odehrávat
se Jan Pavel odebral na věčnost a mnozí se ptali, závěrečná část setkání, modlitební večer a hlavní
zda nový papež v této iniciativě bude chtít pokračovat. nedělní mše. Stejný nápad jako čeští poutníci však
měly asi 2 mil. dalších mladých, takže nebylo úplně
A on chtěl…
jednoduché se tam dostat, ale přesto jsme po několika
A tak se v pondělí 8. srpna večer sešla parta mladých
hodinách nakonec našli své dva čtvereční metry místa,
lidí před moutnickou orlovnou a čekala na příjezd
abychom mohli rozbalit spacáky a utábořit se v sektoautobusu. Poslední pozdravy, loučení, skrývané slzičru, který nám byl vyhrazen.
ky maminek mávajících svým dětem odjíždějícím
Večerní program „zpestřila“ bouřka, která se přehnala
do neznámého světa, tak daleko…
nad Madridem. Nemůžeme to ale měřit našimi zkušeCesta nás vedla přes Německo do Francie a dál
nostmi – déšť byl poměrně teplý, trval krátce, po něm
na západ. V jihofrancouzském Annecy, městě na břehu
zafoukal horký africký vítr schirocco a za půl hodiny už
stejnojmenného ledovcového jezera s křišťálově čistou
(a překvapivě teplou) vodou jsme měli zastávku, aby- nebylo poznat, že pršelo. Kolem půlnoci jsme se uložili
ke krátkému spánku. My kněží jsme vstávali už před
chom po 9 hodinách pokračovali směr Španělsko.
pátou, abychom se stihli dostavit k registrační bráně
První dočasný cíl naší cesty byla krásná a starobylá a mohli vejít do sektorů pod pódiem vyhrazených pro
Tarragona, centrum kraje a významný přístav už od dob sloužení mše prakticky na dohled papeži. Pódium bylo
antiky. Zde mohlo 3000 poutníků z Čech prožít první, obrovské, snad 300 m dlouhé a připomínalo mi velký
přípravný týden světového setkání. Dny byly vyplněny sněhový útes s motivem stromu – mottem setkání byla
zajímavým programem, ať už duchovním, či poznáva- věta z Písma „Zakořeněni v Kristu“.
cím. Snad jen heslovitě: Katalánsko – průzračné moře
– antický amfiteátr – modrá obloha – kaktusy – mladí Po papežské mši a polední modlitbě Anděl Páně následobrovolníci v oranžových tričkách – památky – osobní dovalo oznámení, které bylo přijato s velikým nadšerozhovory – mše – báječné ovoce za pár centů – radost ním – příští světový den mládeže se bude konat v roce
ze společné víry – výlet do Barcelony – úžasný chrám 2013 v Rio de Janeiru. Zástupci brazilské mládeže pak
Sagrada Familia – stadión FC Barcelona – rockový na pódiu slavnostně převzali od Španělů velký putovní
podvečerní koncert na břehu moře – zase Tarragona – kříž Světových dnů.
nedělní mše v býčí aréně – pondělí – autobusy – směr Pak už jen zbylo vydat se na zpáteční cestu na místo
Madrid. Jak jsme později poznali, pobyt v Tarragoně ubytování. Nebylo to úplně jednoduché, ale povedlo
byl dobrý i z důvodu aklimatizace – ti, kteří přijeli (nebo se. Madridské metro nezkolabovalo, jak se v jednu
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chvíli zdálo, a tak už odpoledne jsme se mohli po dvou papeži uletěla ve větru čepička a že Benedikt popřál
dnech konečně umýt, zabalit a čekat, až přijedou poutníkům dobrou noc, co však skutečně říkal, o tom
se běžný čtenář nedověděl prakticky nic), starosti,
autobusy.
Naše zpáteční cesta nás zavedla tentokrát do Versailles, kolik to bude stát a kdo to zaplatí (španělské Dny
kde byla opět 9–hodinová přestávka a v úterý odpoled- mládeže se nejen samofinancovaly, ale přinesly
do krachující španělské státní pokladny 50 mil. eur)
ne už jsme vystupovali opět v Moutnicích u orlovny.
a nakonec všeobecně kladné a nadšené přijetí, kteKdyž jsem sledoval nedávno skončenou papežovu
rého se papeži dostalo ze strany katolíků, nekatolíků
návštěvu v Německu, říkal jsem si, že papežské
i lidí bez vyznání.
cesty mají vždy stejný scénář: Nesouhlas s návštěvou
a protesty proti ní (oč méně je protestujících, o to větší Zakončil bych snad jen slovy jednoho z účastníků:
pozornosti se jim ze strany médií dostává), neúplné „Příště v Rio de Janeiru? Tam musím jet!!!!“
informace v médiích (česká média psala o tom, že
P. Jan Nekuda, farář

SK Grušáci Sivice - florbal

Rozpis utkání Jihomoravské liga mužů 2011-2012

Začala nám další florbalová sezóna. Ročník
2011/2012 je pro „A“ tým jedenáctým ročníkem
v soutěžích České florbalové unie.
„A“ mužstvo startuje v Jihomoravské lize mužů. Liga
sestává z 13 týmů a hraje se systémem „každý s každým dvakrát“. Vždy 2 zápasy v jeden den. Zápasy se
hrají na 3x13 minut čistého času s pěti hráči v poli
plus brankář.
V sobotu již proběhla první dvě kola, ve kterých jsme
i v oslabené sestavě porazili Ratíškovice 7:5 a Židenice
6:1. V poli jako hráč nastoupil poprvé i dlouholetý brankář Petr Svoboda a hned zaznamenal gól. Vyjímečný
kousek se povedl i Jiřímu Kousalovi, který zaznamenal
v těchto zápasech dohromady 7 branek.
„B“ družstvo sestoupilo do 2. ligy „Amatérské soutěže“. Startuje 8 týmů, které odehrají 11 turnajů.
Na turnaji každý odehraje 3 zápasy ve skupině a pak
podle dosažených výsledků následuje play-off o vítěze turnaje. Zápas se hraje 2x10 minut a „čistých“ je až
posledních 30 vteřin. Hrají 4 hráči v poli plus brankář,
samozřejmě na menším hřišti než áčko. Úvod sezóny
béčku příliš nevyšel a se 2 body je zatím poslední.
				
Rozpis turnajů
Amatérské florbalové 2.ligy 2011/12

Kolo

SK Florbal Sivice "A"

1. a 2.

17. a 18.

17.9.2011
FBK Panthers
Ratíškovice
SK Florbal
Sivice
8.10.2011
SK Florbal Sivice
FbC Hornets
ZŠ Horní
22.10.2011
SK Florbal Sivice
SFK Slovácko-Sokol
Hodonín
12.11.2011
TJ Sokol Lanžhot
SK Florbal
Sivice
26.11.2011
SK Florbal Sivice
Gullivers Sokol
Brno I B
18.12.2011
FK Orel Telnice
SK Florbal
Sivice
15.1.2012
Tišnov Paladins
SK Florbal Sivice
19.2.2012
FBO Boskovice
SK Florbal
Sivice
4.3.2012

2

SK Florbal Sivice

4

FBC Sokol Dynamo
Bučovice B
25.3.2012
TJ Sokol Brno
Židenice B
SK Florbal
Sivice
31.3.2012
SK Florbal Sivice
SK Florbal Sivice
28.4.2012
Florec Brno
FBŠ Hattrick Brno B

1
5
3. a 4.
3
5
5. a 6.
3
5
7. a 8.
2
4
9. a 10.
1
5
11. a 12.
2
6
13. a 14.

Florbalu zdar 2
Karel Smutný 6

15. a 16.
1

Hala

SK Florbal
Sivice "B"

Datum

Hala

Soupeři

Hala Start

03.09.2011
v 8:30

03.12.2011

Hattrick

A.C.A.B.
Brno

Hattrick

18.09.2011

08.01.2012

Bohunice

TJ Čechie
Zastávka

Start

02.10.2011

04.02.2012

Hattrick

Yashica
Třebíč

Hattrick

22.10.2011

26.02.2012

Hattrick

Midway
IBK

Bohunice

06.11.2011

18.03.2012

Bohunice

Florbal.com
team

21.04.2012

Hattrick

Žerotínští
sokoli
Fbc
Syrovice

5

19. a 20.
1
5
21. a 22.
2
6
23. a 24.
2
6

Místo konání
zápasů
SK Florbal
Sivice
TJ Sokol Brno
Židenice B

Slavkov
u Brna

FBŠ Hattrick Brno B Jedovnice
SK Florbal
Sivice
FBO Boskovice
SK Florbal
Sivice

Hodonín

SK Florbal Sivice
FBC Sokol Dynamo
Bučovice B

Morkovice

Florec Brno
SK Florbal
Sivice

Tišnov

SK Florbal Sivice
SFK Slovácko-Sokol Pohořelice
Hodonín
SK Florbal Sivice
TJ Sokol Lanžhot

Slavkov

SK Florbal Sivice
Gullivers Sokol
Brno I B

Jedovnice

FBK Panthers
Ratíškovice
SK Florbal
Sivice

Jedovnice

SK Florbal Sivice
FbC Hornets ZŠ
Horní

Letovice

FK Orel Telnice
Tišnov Paladins

Morkovice

SK Florbal Sivice
SK Florbal Sivice

Pohořelice
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Společenská kronika

Vítáme do života

25. září		 Výstava ovoce a zeleniny

Ve 4. čtvrtletí roku 2011 oslaví životní
jubileum:

v 3. čtvrtletí roku 2011

8. října		 Farmářské trhy

89 let		

Ludmila Poulíková

86 let		

Miroslava Pavlíčková

21. října		 Vítání občánků

85 let		

Marie Kousalová

27. října		 Setkání jubilantů

80 let		
		
		
		

Miloš Florian
Zdena Pernikářová
Alois Müller
Květoslava Filipová

Kalendář kulturních a sportovních akcí
			
			
			
			

Obecní dům Sivice, pořádají zahrádkáři Sivice
Dvůr u obecního domu, pořádá VrBa Sivice
Obecní dům Sivice, pořádá kulturní komise
Obecního dům Sivice, pořádá kulturní komise

12. listopadu		 Martinská zabíjačka
			

Obecní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci

75 let		

Božetěch Brtník

			

Farmářské trhy

70 let		
		

Stanislav Hromek
Stanislava Kužnarová

17. listopadu		 Turnaj v badmintonu

65 let		
		

Václav Daněk
Vladimír Nezval

4. prosince		 Přehlídka dechových hudeb

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

			
			
			

Dvůr u obecního domu, pořádá VrBa Sivice
Tělocvična u školy, pořádá škola Sivice
Obecní dům Sivice, pořádá kulturní komise

11. prosince		 Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark
			

Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

27. prosince 		 Divadelní představení Posel z Liptákova
			

Obecní dům Sivice, pořádá Cimrman revival Sivice

28.7.2011		
Sivice 286

Ema Titzová

1.8.2011		
Sivice 318

Nikolas Smutný

4.8.2011		
Sivice 263

Tomáš Grančaj

10.8.2011		
Sivice 203

Václav Kadeřávek

18.8.2011		
Sivice 326

Citát

Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru,
že je milujeme a nejlepší cesta k tomu je, milovat je
opravdu.

J. Bentham

Evidence obyvatel
Statistika za 3. čtvrtletí 2011
Narozené děti:
Přihlášení:
Úmrtí:
Odhlášení:

Radim Tomanec

5
1
2
3

Počet obyvatel: 992

První svatba v kapli

V sobotu 1. října 2011 se v opravené sivické
kapličce konala první svatba.
Své ANO si řekli Radmila Zourková a Miroslav
Řičánek. Novomanželům přejeme vše dobré ve společném životě.

Radio R
Výstava ovoce

Výborný burčák, zabíjačka, z ovoce pak převážně
jablka a hrozny byly k vidění na tradiční výstavě
25. září v obecním domě. Místní zahrádkáři se jako
každý rok snažili a výstavku ovoce a zeleniny doplnili kresbami a výtvarnými pracemi žáků místní školy.
Také připomínka padesátiletého výročí místní zahrádkářské organizace vzbudila pozornost. Všem, kdo se
o to vše zasloužili, patří poděkování.
Příští rok se opět těšíme nejen na burčák a dobroty ze
zabíjačky, ale především na vaše výpěstky! Pochlubte
se s nimi i vy ostatní, kteří jste třeba doposud nenašli
odvahu.
Děkujeme a těšíme se za rok na viděnou.
		

Jiří Barták

Koncert Věry Martinové
Termín konání : 16.12.2011 20:00
Místo konání : sokolovna Pozořice
Po skončení koncertu posezení
se skupinou Rančeři.
Předprodej Hruška Sivice.

V prosinci roku
2009 začalo vysílat
z Mokré-Horákova
rádio pro Mikroregion
Rokytnice (z toho
název „R“) na kmitočtu 89,2 Mhz, v čase
od 6 do 19 hodin.
Náplní programu je hudba se zaměřením na folk
a country. Nedílnou součástí bude informační servis o aktuálním dění v obcích mikroregionu s přesahem i pro další obce v dosahu vysílače.
Priorita bude kladena na poskytování aktuálních
informací o tom, co která obec pro své obyvatele
připravuje (např. plesy, akce pro děti, spolková
činnost, významná životní jubilea apod.).
Každá obec bude mít přesně stanovené časy pro
své informační bloky tak, aby posluchači vždy
věděli, kdy je vysílání právě pro jejich obec.
Své dotazy můžete posílat na email: studio@rradio.cz

Poděkování
Touto cestou děkujeme OÚ Sivice, že nám umožnil
sňatek v kapličce sv. Rocha. Byl to překrásný zážitek
nejen pro nás dva.
Radmila a Miroslav Řičánkovi

