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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

Už pár dnů je rok 2020. Dvě stejné číslovky se
v letopočtu objeví každých 101 let, příště se tak
stane v roce 2121. My však přemýšlíme o budoucnosti reálně dosažitelné, přičemž si uvědomujeme, že kroky, které učiníme dnes, se promítnou
i do budoucnosti vzdálené. Vždyť i my navazujeme
na dřívější generace.

10. 12. 2019

Chceme stavět domy a silnice, současně však
postupně vracet přírodě, co jsme jí dříve neuváženě
vzali - rozmanitost, remízky a stromořadí. Příroda je
k nám štědrá. Zvykli jsme si, že zmáčkneme vypínač,
svítí světlo. Otočíme kohoutkem, teče voda. Jezdíme
na dovolenou a máme věci, které k životu nejsou
nezbytně potřeba. To vše ale něco stojí, a tak je
na každém z nás, abychom hledali cestu, jak přírodě
její dary vracet.
Těžko se vzdáme cestování osobními auty. Dílčím
úspěchem bude, když se podaří vybudovat cyklostezky a dopravu na ně, byť i z malé části, převést.
Bude to dobré pro přírodu i pro naše zdraví. Když
vysadíme stromořadí kolem jedné jediné cesty, i to
bude přínosem.
Naše obec je bohatá. Její bohatství spočívá v kulturních a společenských tradicích a v převážně
dobrých vztazích mezi lidmi. Občas jsme svědky
nepatřičného jednání, ale to jsou výjimky. Excesům
je věnována větší pozornost, a tak to vypadá, jako
by převažovaly nad tím dobrým. Opak je pravdou.
Nesmírně mě těší, že se v poslední době daří práce
s dětmi a mládeží, ať už se jedná o mladé hasiče,
skauty, sportovní kluby, umělecké vzdělávání…
Těší mě, když potkávám „děti“ se starými rodiči
na vycházce. A je toho daleko více...
V letošním roce si připomínáme 30. výročí naší
samostatnosti a obnovení školy. Je zajímavé,
že vždy, když byl u moci totalitní režim, nastalo
slučování. Demokracie pro nás (i další obce)
naopak znamenala samostatnost. Demokracie
však na nás klade daleko větší nároky a je jen
na nás, zda si ji dokážeme uhájit. Snažme se být
k sobě navzájem spravedliví, tolerantní a velkorysí.
To je cesta ke svobodě a demokracii.
Vážení spoluobčané, přeji vám šťastný a úspěšný
rok 2020.
Marie Kousalová

Zpráva o činnosti a kontrola plnění úkolů: Paní
starostka informovala o průběhu stavby komunikace
v průmyslové zóně a v ulici Loučky, o zhotovení umělého povrchu uvnitř In-line dráhy ve sportovním areálu
a aktivitách Mikroregionu Roketnice a Svazku pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko. Dále se zmínila
o připravovaných investicích, zejména o záměru opravit
komunikaci na Perku, dokončit odlehčení Pozořického
potoka, připravit přestavbu samoobsluhy, výstavbu
skladu ve sportovním areálu a vysadit zeleň v extravilánu. Poděkovala také zastupitelům p. Petru Blahákovi
a p. Martinu Škrobovi za instalaci vánočního stromu.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene: Společnost E-ON Distribuce bude realizovat stavbu podzemního kabelového vedení v ulici
Štarcárky. Jednorázová úhrada za zřízení věcného
břemene bude činit 3 700 Kč bez DPH.
Smlouva o zřízení věcného břemene: Společnost
E-ON Distribuce zrealizovala nadzemní kabelové vedení pro novostavbu rodinného domu v ulici Šebrov.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
s obcí Sivice za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč
bez DPH.
Koupě pozemku par. č. 851/3 a uzavření kupní
smlouvy: Předmětem koupě je pozemek par. č. 851/3
v k. ú. Sivice o výměře 11 m2 nacházející se pod účelovou komunikací na Loučkách za cenu dle znaleckého
posudku v celkové výši 1 280 Kč. Vklad do katastru
nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí obec
Sivice.
Koupě pozemku par. č. 787/9 a uzavření kupní
smlouvy: Předmětem koupě je pozemek par. č. 787/9
v k. ú. Sivice o výměře 88 m2 nacházející se pod
krajskou komunikací v ulici Pod Kostelem v k. ú. Sivice
za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši
10 200 Kč. Vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí obec Sivice.
Prodloužení nájmu sociálního bytu č. 1: Obecní
úřad obdržel žádost o prodloužení nájemní smlouvy
v sociálním bytě č. 1 v Sivicích č. p. 350. Zastupitelstvo
schválilo prodloužení nájmu do 30. 6. 2020.
Dohoda o ukončení Smlouvy o přeložce zařízení
distribuční soustavy: Smluvní strany - obec Sivice
a E.ON Distribuce se dohodly na ukončení Smlouvy
o přeložce zařízení distribuční soustavy VN v lokalitě
Za Brankou. Dosud uhrazená částka na provedení
přeložky ve výši 196 000 Kč bude převedena na účet
obce do 15 kalendářních dnů od uzavření této dohody.

-3Sběrný dvůr – čestné prohlášení o zapojení obce
Sivice do projektu: Městys Pozořice zamýšlí vybudovat sběrný dvůr v lokalitě „U Vlečky“. Na tento
projekt bude podávat žádost o dotaci do 126. výzvy
Operačního programu Životní prostředí. Podpisem
čestného prohlášení obec Sivice deklaruje zájem zapojit se do projektu. V případě realizace budou občané
obce Sivice ukládat odpad ve sběrném dvoře za stejných podmínek, jako občané městyse Pozořice.
Petice vlastníků pozemků v lokalitě Štarcary:
Obecní úřad Sivice obdržel petici vlastníků pozemků
v lokalitě Štarcary, kterou žádají zastupitele o zajištění zpevněné cesty k pozemkům. Oprava cesty byla
předmětem diskuze Finančního výboru, který doporučil
provést v příštím roce opravu cesty srovnáním a zhutněním.
Sivice – Objekt občanské vybavenosti – Smlouva
na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby: Bylo vydáno stavební povolení na přestavbu samoobsluhy na základě projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Irenou Machovou
a Ing. arch. Růženou Klementovou. Pro výběr dodavatele a provádění stavby bude vypracována prováděcí
projektová dokumentace za cenu 351 000 Kč + DPH
a zpracován rozpočet za cenu 30 000 Kč. Nabídka
neobsahuje vybavení interiéru (cca 70 000 Kč), bude
objednáno samostatně.
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Investiční záměr – Sklad ve sportovním areálu:
Záměrem obce je vybudovat skladovací prostory pro
potřeby obce. Objekt skladu bude situován vedle
objektu šaten na pozemku par. č. 822/1 v k. ú. Sivice
ve vlastnictví obce Sivice. Tvarově bude odpovídat šatnám. Uvažováno je pouze připojení na elektřinu.
Investiční záměr – Biocentrum v lokalitě Díly u pastviska: Záměrem obce je vybudovat systém tůní
a mokřadů v Dílech u pastviska k zadržení dešťové
vody. K tomuto účelu budou využity pozemky ve vlastnictví obce Sivice cca 2 ha. Součástí projektu bude
osazovací plán výsadeb. Na projekt se předpokládá možnost získat dotaci z Operačního programu
Životní prostředí. Výše dotace na vodní tůně (mokřady)
z OPŽP je nyní 100 %. Prvním krokem je zpracování
projektové dokumentace pro sloučené povolení (zajištění podkladů, průzkumů, dokladové části, zpracování
projektové dokumentace), výkazu výměr a rozpočtu.

Založení prvku ÚSES v k. ú. Sivice (výsadba aleje
Díly) – podání žádosti o dotaci: Jedná se o založení
prvku lokálního ÚSES (územního systému ekologické
stability) v podobě aleje podél polní cesty v Dílech.
Výsadba je navržena na pozemku parc. č. 861 - polní
cesta od křížení s pozemkem par. č. 875 po státní
(císařskou) silnici. Projekt předpokládá spolufinancování z OPŽP v rámci 127. výzvy prostřednictvím Místní
akční skupiny Slavkovské bojiště. Podíl dotace na celDodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící- kových nákladech projektu je 80 %.
ho k podnikání: Smlouvou o nájmu prostoru sloužící- Inventarizace k 31. 12. 2019: Ke dni 31. 12. 2019 bude
ho podnikání je sjednán pronájem prostor na dobu urči- v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění,
tou, a to do 31. 12. 2019, nájemné je stanoveno ve výši vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků a účetními
14 000 Kč/měs. Na základě dohody smluvních stran se standardy, provedena inventarizace majetku a závazprodlužuje doba trvání Smlouvy o nájmu prostoru slou- ků. Inventarizace bude probíhat v termínu od 6. 1. 2020
žícího podnikání do 31. 5. 2020, nájemné se na žádost do 14. 2. 2020. Ke splnění tohoto úkolu jsou ustanovenájemce nově stanovuje ve výši 7 000 Kč/měs.
ny inventarizační komise.
Příspěvek občanům na stočné v r. 2020: Příspěvek Poskytnutí dotací z rozpočtu obce Sivice v r. 2020:
na úhradu stočného je kompenzací zvýšené daně Na základě doručených žádostí o poskytnutí dotace
z nemovitostí. Příspěvek bude poskytován stejně jako z rozpočtu obce Sivice na rok 2020, po projednání
v předchozích letech jednorázově ve výši 1 000 Kč finančním výborem dne 19. 11. 2019 a v rámci schvana nemovitost (rodinný dům) v obci Sivice s přípoj- lování rozpočtu na rok 2020 budou poskytnuty dotace
kou na splaškovou kanalizaci. Příspěvek je splatný těmto žadatelům:
od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 a bude poskytnut za pod1. Římskokatolická farnost Pozořice - 100 000 Kč
mínky, že příjemce nemá žádné nedoplatky na míst2. SK Grušáci Sivice - 40 000 Kč
ních poplatcích.
3. Sivická kapela - 30 000 Kč
Prodej podílových listů Amundi: Obec Sivice vlastní 4. Český zahrádkářský svaz - 26 000 Kč
od roku 1999 podílové listy Amundi, dříve Pioneer. 5. Junák – český skaut, středisko Pozořice - 10 000 Kč
K 31. 12. 2018 mají hodnotu 1 135 259,77 Kč. Prodej 6. SK Pozořice - 13 000,- Kč
podílových listů zastupitelstvo schválilo.
7. SDH Sivice - 33 000 Kč
Zadávací dokumentace – Sivice – oprava komuni- 8. Myslivecký spolek Sivice – Pozořice -15 000 Kč
kace Perk: Zakázka bude zadána v souladu se směr- 9. ZUŠ Pozořice - 20 000 Kč
nicí obce o zadávání zakázek malého rozsahu v kate- 10. MC Človíček - 2 500 Kč
gorii III. Předpokládaný rozpočet činí 726 114 Kč + DPH. 11. MC Viničné Šumice - 2 500 Kč
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Veřejnoprávní smlouva o dotaci z rozpočtu obce
Sivice v r. 2020: Zastupitelstvu byla předložena
ke schválení Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou
farností Pozořice na požadovanou částku 100 000 Kč,
která bude použita na náklady spojené s opravou soklů
a poškozených omítek v interiéru kostela a na náklady
spojené s I. etapou výmalby v roce 2020.
Rozpočtové opatření č. 5/2019: Příjmová i výdajová
část rozpočtu je upravena dle skutečného čerpání.
Příjmy se zvyšují celkem o 987 000 Kč, financování
příjmů se snižuje o 10 468 200 Kč. Výdaje se snižují
o celkovou částku 9 481 200 Kč (nerealizované investice).
Rozpočet obce Sivice na rok 2020: Návrh rozpočtu
obce Sivice na rok 2020 byl projednán Finančním
výborem a zveřejněn v souladu se Zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjmy
jsou navrženy ve výši 23 557 000 Kč, financování
ve výši 12 676 500 Kč. Výdaje jsou navrženy ve výši
36 233 500 Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sivice na roky
2021 - 2026: V souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů byl zpracován a zveřejněn na úřední desce návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Obsahuje údaje o celkových předpokládaných
příjmech a výdajích na období let 2021 - 2026.

Místní poplatky v roce 2020
Poplatek za komunální odpad je ve výši 350 Kč
za osobu. Od poplatku jsou osvobozeny děti
do 15 let, osoby starší 65 let, držitelé průkazů ZTP
a ZTP/P a osoby, které žijí v zahraničí a dlouhodobě se v obci nezdržují. Rozhodným dnem pro
zařazení do věkové kategorie pro nárok na osvobození je 1. leden.
Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců.
Poplatek činí 100 Kč za jednoho psa, za druhého
a dalšího psa téhož majitele se platí 150 Kč ročně.
Způsob platby: Poplatky je možné zaplatit hotově
na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně
převodem na účet obce: 11324641/0100. U poplatku ze psů uvedte do kolonky variabilní symbol
1341…(číslo popisné), u poplatku za komunální
odpad 1340…(číslo popisné).
Poplatky jsou splatné od 1. 3. do 31. 5. 2020.
Obecní úřad Sivice
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MAS Slavkovské bojiště

otevřené místní partnerství obcí, podnikatelů,
spolků a aktivních občanů
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je spolek, který se snaží být aktivní ve svém regionu různou
formou. Jednou z nich je přerozdělování evropských
peněz na rozvoj místních obcí (na školy, školky, chodníky) nebo na podporu zemědělců nebo živnostníků.
MAS žadatelům podává při zpracování své žádosti
pomocnou ruku. Projekty administruje, poskytuje individuální konzultace, radí s projektovým záměrem, se
zpracováním žádosti a až po podání žádosti o platbu
je žadatelům k dispozici v kanceláři MAS, v budově
obecního úřadu v Hruškách u Brna.
Na přelomu roku 2019/2020 bude vyhlášena další
výzva, příjem žádostí bude otevřen do dubna 2020.
Finanční příspěvky jsou ve výši 45% - 50% a jsou
určené na pořízení strojů, vybavení nebo stavby
v zemědělské či nezemědělské výrobě.
Od roku 2017 MAS vyhlásila a úspěšně ukončila
8 výzev z Integrovaného regionálního programu
(IROP), 3 výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV)
a 7 výzev z Operačního programu Zaměstnanost
(OPZ). Z programu IROP byla rozšířena ZŠ Sivice,
ZŠ Mokrá – Horákov, MŠ Blažovice, upraveny průtahy
obcí Sokolnice a Moutnice, z programu Zaměstnanost
byly např. podpořeny příměstské tábory v Němčanech,
Slavkově, Bučovicích, Blažovicích. Celková alokace
12 mil. Kč pro OPZ vše ve vyhlášených výzvách přerozdělena, v IROP bylo z celkové alokace 70 mil. Kč
zatím rozděleno 30 mil., v PRV bylo z celkové alokace
25 mil. Kč vyčerpáno 15,5 mil. Kč.
Jinou formou podpory regionu jsou vlastní projekty
MAS, např. projekty spolupráce s ostatními MAS
nebo například finanční podpora malých spolků
v území prostřednictvím tzv. „Malého LEADERU“.
Díky dotaci Jihomoravského kraje a vlastním finančním prostředkům v letošním roce MAS podpořila
10 kulturních a sportovních akcí, např. benefiční
koncert v Šaraticích, minivolejbalový turnaj pro děti
v Hruškách, Divadelní festival ve Tvarožné, folklórní
den v Telnici nebo seminář s odborníky pořádaný hrušeckými hasiči pro děti a veřejnost o požární prevenci
a pravidlech první pomoci.
MAS počítá s podporou spolků i v příštím roce.
Hana Tomanová

Plány na rok 2020
Pokud nenastanou komplikace, zahájíme již v letošním
roce přestavbu samoobsluhy na víceúčelový objekt
občanské vybavenosti, kde bude pod jednou střechou prodejna, služby a obecní úřad. O tomto projektu jsme vás již dříve podrobně informovali.
Další nákladnou investicí bude dokončení posledního
úseku odklonění Pozořického potoka přes areál
bývalého zemědělského družstva na Loučkách. Při
přívalových deštích část vody poteče novým potrubím
až do příkopu kolem cesty v Dílech a dále do biocentra,
kde bude nutné provést terénní úpravy k zadržení vody.
Mnozí se ptáte, proč chodník podél hasičské zbrojnice
nevede až k domům na Loučkách. Ve finále to tak
bude, ale protože je záměrem obce postavit sklad
na materiál a technické vybavení ve sportovním
areálu hned za budovou šaten, s chodníkem musíme
počkat.
Chceme pokračovat v budování inženýrských sítí pro
rodinné domy. V plánu na letošní rok je také oprava
komunikace na Perku. Další silnice, chodníky a polní
cesty budeme opravovat a udržovat podle aktuální
potřeby. V neposlední řadě plánujeme vysadit alej
podél Dílové cesty v úseku dlouhém cca 1 km.
Držte nám palce, ať se vše podaří.

Marie Kousalová

HISTORIE		
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Náves

Stalo se před 30 lety

Kulturní dům

Poslanci kooptovaní z politických stran a hnutí:

Buchta Stanislav, Buchta Vlastimil, Daněk Josef,
Do 28. 2. 1990 byly Sivice součástí Pozořic. Doležal Josef, Dvořáček Pavel, Kousal Jan, Kousal
Události, které vedly k opětovnému osamostatně- Tomáš, Müller Alois, Müller Otakar, Ryšavý Jan, Severa
ní obce Sivice, popisuje kronika takto:
Pavel, Svobodová Jarmila, Valehrach Stanislav.
„Listopadové události v roce 1989 v Praze zahájily
Převedení z MNV Pozořice:
„sametovou revoluci“, která způsobila radikální obrat
v politickém i společenském životě našeho národa. Benda Bohuslav, Němeček Oldřich, Smutný Karel,
Došlo k ustavení nové vlády, zvolení nového prezi- Šmerda Jan.
denta s programem obnovit demokratické principy při Předseda: Müller Alois
Místopředseda: Ryšavý Jan
řízení a vývoji společnosti.
Tajemník: Kousal Tomáš
V naší obci vznikla nebývalá občanská aktivita.
5. ledna je založeno na veřejném shromáždění
Občanské forum, které se stává koordinátorem dalšího
dění v obci. Intenzivně probíhají veřejná shromáždění,
schůze obnovených politických stran, nových politických hnutí i společenských organizací. Předmětem
všech těchto jednání, kromě sledování a analýzy vývoje
událostí v našem státě, vznikají názory, návrhy a připomínky na budoucí uspořádání správy obce. Výsledkem
všech jednání a jejich uskutečnění převládá požadavek
na osamostatnění obce a obecní samosprávy.
Výsledkem společné usilovné a konstruktivní spolupráce všech institucí byla uznána a zaregistrována,
dle ustanovení vyhlášky č. 11 s platností od 1. 3. 1990,
samostatnost obce. Obec byla zatříděna do jednotného číselníku organisací pod identifikačním číslem
organisace (IČO) 488313.
1. 3. 1990 se konala veřejná ustavující schůze
MNV, kde byla oficiálně prohlášena samostatnost
obce Sivice.
Současně proběhly volby do MNV, členů rady a komisí. Byla také schválena koncepce činnosti na přechodné období do řádných voleb, které se budou konat
v listopadu 1990.

HISTORIE
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Rada MNV:
Benda Bohuslav, Buchta Stanislav, Buchta Vlastimil,
Daněk Josef, Severa Pavel, Dvořáček Pavel, Kousal
Tomáš, Müller Alois, Müller Otakar, Němeček Oldřich,
Ryšavý Jan
8 komisí:
finanční a plánovací, stavební, zemědělská, kulturně-školská, sociálně-zdravotní, veřejného pořádku,
dopravy a obchodu, mládež a tělovýchova.“

Dotazník

Pietní akt na pozořickém hřbitově
V sobotu 9. listopadu se na pozořickém hřbitově
konal pietní akt. Připomněli jsme si výročí konce
1. světové války a Den válečných veteránů.
Starostové obcí a členové spolku vojenské historie,
kteří se pietního aktu zúčastnili v dobových uniformách, položili věnce k pomníku padlých. Společně
jsme tak uctili památku všech, kdo položili životy
za naši svobodu.
Marie Kousalová

Setkání s přáteli z Mattarella
V pátek 11. října 2019 se v Praze setkali italští legionáři. Při této příležitosti jsme pozvali naše přátele
z Itálie do Sivic.
Zavítali k nám v sobotu odpoledne. Sešli jsme se
u školy, abychom jim ukázali jak základní, tak mateřskou školu. S velkým obdivem se vyjadřovali k vybavení, učebnám a novým prostorám v podkroví školy.
V jejich blízkém okolí v Itálii prý školu na tak vysoké
úrovni nemají a našim dětem je možné závidět.

Obracíme se na vás s prosbou o vyplnění
dotazníku. Mikroregion Roketnice zpracovává
strategický rozvojový dokument, k tomu potřebuje informace ze svých členských obcí.

Ze školy jsme odjeli do Slavkova do zámecké zahrady
a kostela. Na náměstí jsme si připili se slavkovskými stárky. Italští přátelé zavzpomínali na naši první
návštěvu v Matarellu, nezapomenutelným zážitkem
byla beseda zatančená sivickými stárky za doprovodu
Sivické kapely.

Dotazník je možné vyplnit v papírové formě (je
vložený ve zpravodaji), nebo v elektronické verzi
na odkazu https://1url.cz/LzL2k. Dotazník využije
pro další plánování jak mikroregion, tak i naše
obec. Těšíme se na vaše podněty.

Přestože vzájemné návštěvy již nejsou tak časté
jako dříve, jsme rádi, že se přátelství mezi námi stále
udržuje. Třeba se zase brzy sejdeme v pohodě a přátelství, ve stejném duchu, v jakém se neslo toto naše
zatím poslední setkání.
Jiří Barták

SIVICKÁ ŠKOLA

-8-

-9-

SIVICKÁ ŠKOLA

Školní vánoční jarmark

Nakonec se nespočet návštěvníků přesunul do kulturního domu, který se proměnil ve vánoční tržnici
Druhá adventní neděle 8. prosince patřila tradič- nabízející rozmanité výrobky i občerstvení. Pilné snanímu jarmarku pořádanému dětmi a učiteli ze žení snad každého člena sivické školy přineslo užitek
a během hodiny bylo téměř vyprodáno.
základní a mateřské školy v Sivicích.
Sešli jsme se na nádvoří kulturního domu, kde nás Strávit příjemné chvíle s blízkými a přáteli a spopřivítal pan ředitel s paní starostkou. Následovalo lečně prožívat adventní čas je nejcennější tečkou
pásmo oblíbených koled v podání dětí ze školky za adventním nedělním podvečerem.
Eva Skočovská
i školy. Při něm se mnohým zaleskly v očích slzy
štěstí, naše děti jsou šikovné a umělecky nadané.
Poté se na potemnělé obloze nad školou rozzářil pestrobarevný ohňostroj.

Malujeme s radostí
V loňském a letošním školním roce se pokoušíme propojit tradiční hodiny výtvarné výchovy
s výtvarným uměním. Děti ze 4. a 5. třídy v projektu Slavní malíři mezi námi tak poznávají a učí
se formou různých technik proniknout do oblasti
světového a národního výtvarného umění.

Průběžně jsou žákovská díla vystaveny na školních
nástěnkách, stálá výstavka světových replik je v prostorách školní družiny, průběh projektu lze sledovat
i na školních webových stránkách a na jaře letošního roku se můžete těšit na závěrečnou vernisáž
nejúspěšnějších prací našich dětí uspořádanou pro
veřejnost.
Pavel Vrtěl

Teoreticky se tak seznamují s nejslavnějšími malíři
a prakticky napodobují jejich nejslavnější výtvarná
díla. Součástí projektu jsou i návštěvy galerií, ateliérů, muzeí, hradů a zámků, divadel, besedy o umění
a společná setkání s ostatními účastníky projektu.
Smyslem však zůstává obohacení emocionálního
světa nás všech. A kdo ví, možná z některých našich
začínajících malířů vyrostou opravdoví umělci.

Mateřská škola Sivice
V říjnu jsme měli ve školce už tradiční Den zvířat.
V každé třídě míváme alespoň jedno hodné zvířátko,
které si děti mohou hladit, pozorovat, kreslit, dozvědět
se něco o jeho životě a jak se o ně staráme. Na tento
den navazovala návštěva paní se cvičeným psem,
který dětem ukázal, co všechno umí a co se pes
dokáže naučit. Dětem bylo také předvedeno, jak se
mají ke psům chovat a co mají dělat, kdyby se setkaly
s volně pobíhajícím psem.

POZOŘICKÁ ŠKOLKA

Tvoření v zimní přírodě
Pomáhali jsme s přípravou školního vánočního jarmarku a zahájili jsme ho krátkým vystoupením.
V prosinci nemohly chybět vánoční besídky s dárky
pod stromečkem.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
proběhne začátkem května. Kdy přesně bude a co je
k němu potřeba se dozvíte už v dubnu na webových
stránkách ZŠ a MŠ Sivice. Pokud váháte, jestli už dítě
do školky přihlásit nebo ještě počkat, doporučujeme
knihu psychologů Marka Hermana a Jiřího Haldy - "Jsi
Na podzim dvakrát přijelo do školky divadlo tam, brácho?" Jakékoliv dotazy vám rádi zodpovíme
BARBORKA s "Veselými pohádkami a říkadly"
e-mailem: snecci.131@seznam.cz.
a ROLNIČKY s "Vánoční pohádkou".
Advent nám začal hudebním vystoupením Břetislava
Vojkůvky s vánočními písničkami a koledami.

Iveta Nosová

Kromě celoročního předškolního vzdělávání organizujeme pravidelné kroužky i jednorázové akce,
Vzpomínáte si, jak křupe led na zamrzlých loužích, pořádáme tábory. Již nyní můžeme pozvat na trajak cinkají rampouchy, jak mává křídly andílek diční masopustní průvod 23. února, který bude
vyválený ve sněhu? Jak pekař Sníh kouzlí ze stro- vyrážet z DLK Stromík v Pozořicích ve 14 h. Těšíme
se na Vás!
mů dorty se šlehačkovou čepicí?
Tereza Jiráčková
To a mnohé další objevují malí umělci s maminkami
už od prosince v pozořické hájence. Pod vedením
pedagožky Kláry Krchňavé se inspirují uměním paní
Zimy a společnými výtvory přispívají k její kráse.
Zkoušejí materiály, které zimní les nabízí a nejrůznějšími výtvarnými technikami je přetvářejí na svá první
veledíla. Tématem letošních setkání jsou svátky a tradice. Děti se při hrách seznamují s tradičními rituály
a mají příležitost prožít to, na co už v dnešní uspěchané době není čas. Maminky si pak domů odnášejí
spoustu nápadů a vydováděné děti.
Pokud byste chtěli svým dětem zážitky v přírodě také
dopřát, sledujte webové stránky nebo facebook spolku
Kavyl a Dětského lesního klubu Stromík: www.lesnikavyl.cz, www.stromik.cz.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Vánoční strom
Zatímco voje napoleonských vojáků pochodovaly
Sivicemi na kopec Santon, kde se každoročně koná rekonstrukce bitvy tří císařů, na sivické návsi probíhaly přípravy na Vánoce. Krásný
vánoční strom neputoval zdaleka, věnovali ho
Žalkovští, moc děkujeme.
A tak jsme si mohli, jako každý rok, na Štědrý
den zazpívat koledy a vzájemně si popřát radostné
Vánoce. Děti se radovaly z prskavek a nazdobeného
vánočního stromu, dospělí se zahřívali svařákem
a degustovali vzorky slivovice, které náhodou objevili v kapse . Mnozí si do svých domovů odnášeli
Betlémské světlo.
Každým rokem se nás na návsi schází víc a víc.
Potěšení je na straně muzikantů (a jedné mladé
nadějné muzikantky), jimž nástroje bezvadně ladily,
a také všech dobrovolných organizátorů.
Děkujeme a těšíme se zase za rok.

Petr Blahák
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Tříkrálová sbírka 2020

Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná
tomuto domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné dárky.
Svátek Zjevení Páně neboli Tří králů připomíná Na tradici v roce 2000 navázala Charita České repubmudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli liky a dala jí nový význam: koledníci obcházejí dům
od domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm,
poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma.
kteří to právě potřebují.
S tímto svátkem byla už od středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili V Sivicích se jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky
s písní dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali konal v sobotu 11. ledna 2020 a celkový výtěžek
C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celé- činil 60 176 Kč.
ho roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Děkujeme za vaši štědrost.
Božena Škrobová

Skupinky koledníků:
Ivana Zajíčková - Míša Zajíčková, Adélka Zajíčková,
Yvonka Zajíčková, Lukáš Ondráček
Kateřina Hasoňová - Matyáš Hasoň, Kuba Hasoň,
Toník Hasoň
Lenka Cejnková - Zuzanka Cejnková, Verunka
Cejnková, Jirka Barták, Kačenka Bartáková
Zdena Staňová - Marcelka Tomancová, Blanička
Tomancová, Barča Fuksová
Michaela Svobodová - Kája Svobodová, Anička
Svobodová, Matyáš Svoboda, Eliška Pölzerová
Roman Tinka - Ondra Tinka, Maruška Tinková,
Patrik Chládek, Sabinka Chládková
Monika Devetterová - Markéta Devetterová,
Alice Crhová, Jáchym Kroča, Verunka Nováková,
Vojta Novák, Hanička Nováková, Šimonek Tesař

Jubilanti
V sále kulturního domu bylo 8. listopadu 2019 živo.
Na pozvání paní starostky se sešli jubilanti, kteří
během roku 2019 oslavili kulaté životní jubileum, nebo
je jim více než osmdesát let. Po přivítání a krátkém
kulturním programu v podání dětí z naší školy následovala neformální zábava. Jubilanti mohli zhlédnout
reportáž z otevření půdní vestavby školy, popovídat si,
nebo i zatančit. Děkujeme Sivické kapele za hudební
doprovod a Sivickému tanečnímu klubu za zpestření
programu.
Vám, milí jubilanti, z celého srdce děkujeme, že jste
pozvání přijali. Velmi si vás vážíme a přejeme vám
do dalších let mnoho zdraví a štěstí, radost ze života,
dětí, vnoučat, pravnoučat.

Jiří Barták

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Ministrantská olympiáda 2019
V sobotu 9. listopadu 2019 se Telnice proměnila
v olympijskou vesnici. To, když se sem sjelo více
než dvě stě ministrantů z různě vzdálených míst
modřického děkanátu, případně i z větší dálky.

Koncert pro Evičku: dárci byli štědří
Sivická kapela letos na tradičním adventním koncertě hrála pro Evičku. Je to desetiletá dívenka,
dcerka našeho kolegy záchranáře, která trpí dětskou mozkovou obrnou.
Rehabilitace jí pomáhají, jsou ale velice nákladné.
Významnou pomocí, která by holčičce usnadnila
pohyb, je také speciální kolo. A tak se snažíme pomoci.
Pro Evičku jsme uspořádali sbírku a peníze vybíráme
na náš záchrankový transparentní účet. Jsme vděční,
že se k nám přidali i další lidé, kteří chtějí pomoci.
„Byl to nápad jednoho z členů Sivické kapely, Vojty

Frýborta, ráda jsem ho podpořila. Výtěžek z letošního
adventního koncertu dostane Eviččina rodina. Jsme
příjemně překvapení, že se vybralo 15 300 korun, to
je krásná částka. Evičce přejeme hodně štěstí a zdraví a mamince sílu ke zvládání všech překážek,“ říká
starostka obce Sivice Marie Kousalová. Na koncert se
přišla podívat i Evička s maminkou, která vzkazuje:
„Koncert byl krásný, je to pro mě silný a dojemný
okamžik. Moc všem děkujeme, je příjemné vědět, že
lidem nejsou ani v dnešní uspěchané době lhostejné
osudy ostatních. Moc si této velké pomoci vážíme
a všem přejeme hezké svátky.“
Michaele Bothová, ZZS Jihomoravského kraje

DUCHOVNÍ OKÉNKO

Jednota v mnohosti
Oceňuji lidi, kteří v každé situaci mají co říci, ale
také si velmi vážím lidí, kteří dovedou mlčet. Ne
pro nějakou jejich vnitřní zahořklost či zbabělost,
ale pro vědomí, že nemusejí druhého utlouci svým
názorem. Skryté slovo umí zrát, stává se moudrým,
získává nadhled, sjednocuje, podporuje, uklidňuje.
Odkud vycházejí naše myšlenky a slova? Kde se
v nás berou? Co v nás řídí naše názory a postoje?
Dle mého názoru má smysl jen to, co sjednocuje,
naslouchá, respektuje odlišný názor, hledá taková
řešení, která druhé nezraní, i když budou odmítnuti.
Odmítněme něčí názor, ale neodmítejme člověka jako
takového! Všimněme si, kdo svými názory společnost
rozděluje a kdo naopak druhé spojuje! Lidem dnešní
doby chybí velmi často to, co se i vytrácí z našeho
slovníku: POKORA. Pokora znamená vidět pravdivě:
sebe, druhé i svět. Znamená vidět slabosti, ale také
dobré vlastnosti, umí povzbudit a dodává naději!

Jedno známé moudré přísloví říká: „Dvakrát měř
a jednou řež!“ V naší souvislosti si to můžeme
přeložit asi takto: Prvně se vnitřně ztiš a uklidni,
potom přemýšlej a nakonec mluv. Svým slovem ale
nerozděluj, nýbrž sjednocuj! A tak se já osobně chci
přiznat k tomu, že svými názory a postoji nemíním
rozdělovat, ale sjednocovat! Nechci rozdělovat lidi
na dobré a špatné, věřící–nevěřící, hloupé a chytré…
Nechci rozdělovat, ale sjednocovat! Vždyť všichni
chceme totéž: být zdraví, mít se dobře, být šťastní,
nebýt sami (a když už ano, tak proto, že vůbec sami
nejsme), nenudit se, vidět smysl svého počínání, a tak
nějak podobně. Možná jsme někdy rezignovali, když
nebylo po našem, ale mohli jsme se z toho poučit. Kéž
bychom dokázali mít na každou situaci svůj názor, ale
už pak dobře zvážit, kdy ho vyslovit a kdy ponechat
skrytý… Někdy bude dobré pokorně ustoupit… Ale to
pak může přinést nevídaný závan takového Pokoje
a Klidu, že se možná budeme až divit!
P. Pavel Lacina, farář

Farnost
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Tradičně vše vypuklo v kostele sv. Jana Křtitele, kde
byli všichni účastníci „Podzimní olympiády“ (jak ji
odborně nazval místní pan farář Oldřich Chocholáč
– sám kaplan Českého olympijského týmu) přivítáni
panem děkanem Janem Nekudou. Po požehnání si
ti nejmladší odpálili své olympijské „louče“ od paškálu
a vyrazili vstříc olympijské štafetě do areálu Sokola,
první na místo dorazili letos pošukovští, takže jejich
oheň plál po celý den na sokolovně. V sále sokolovny
a sportovní hale probíhaly všechny tradiční disciplíny:
fotbal, florbal, stolní tenis a testování ministrantských
znalostí. Letos poprvé byla do olympiády zapojena
i místní orlovna, kam bylo možné přesunout část
programu s ping-pongem a znalostními testy. Byla to
dobrá volba, protože celkem devět stolů pro stolní tenis
lépe posloužilo našim účelům než jen dosavadní čtyři –
počty ministrantů – sportovců totiž rok od roku rostou.
Velkou radost nám udělal otec biskup Vojtěch Cikrle,
který se za námi zastavil při své cestě z biřmování
v Čejkovicích. Povzbudil všechny sportovce a pozdravil je. To už se ale blížilo večerní vyvrcholení programu
posledními finálovými zápasy. Po nich se představila
ve dvou tanečních vystoupeních telnická děvčata,
přičemž v choreografii použila moderních technologií
(UV lampy, reflexní spreje a barvy, světelné vedení
apod). Děkujeme!

le projevila pošukovská Zelená záplava, která teorii
(zdá se) pilně celý rok trénovala.
Závěr patřil opět otci děkanovi, který všem na cestu
domů požehnal. Krásný den v přátelské atmosféře
uzavřela společná fotografie a kamarádské rozloučení s 27 zúčastněnými týmy. Velké poděkování
patří všem, kteří se na přípravě a realizaci této
mimořádné akce podíleli, a to jakýmkoliv způsobem.
Děkujeme za spolupráci také místnímu Sokolu, Orlu,
obci Telnice za poskytnutí sportovišť, Zelené záplavě
za ochotné pořadatele z řad rodičů a Restauraci
U Seňora. Velkou pochvalu zaslouží také níže jmenovaní za to, že dokázali odolat všem nástrahám
znalostních testů a neměli v nich jedinou chybu:
Tomáš Kroča, Dominik Coufal, Pavel Marek, Jan
Coufal (všichni PoŠuKov) Gratulujeme!
Díky Bohu za jeho ochranu, za to, že se až na pár
drobnějších šrámů nikomu nic nestalo. Tak co, kluci,
zase příští rok?

František Kroutil,
jménem organizátorů z modřického děkanátu

Konečné výsledky:
První stupeň ZŠ Druhý stupeň ZŠ Staří pardálové

Újezd u Brna A
Telnice A
Šlapanice A
PoŠuKov A
Slavkov u Brna A
Telnice B
Měnín
Ořechov A
V následném vyhlášení výsledků se pak potvrdila Syrovice A
stará pravda, že přece jenom spolu soutěží ministran- Blučina A
ti, a tak největší váhu ve výsledcích mají právě body
za znalosti z našeho oboru. Tady se v nejlepším svět-

Šlapanice B
Syrovice B
PoŠuKov B
Újezd u Brna B
Tvarožná A
Telnice C
Slavkov u Brna B
Líšeň
Ořechov B
Šaratice
Nosislav
Židlochovice

Slavkov u Brna C
PoŠuKov C
Ořechov C
Telnice D
Tvarožná B

SKAUTI
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SKAUTI

- 17 V termínu podzimních prázdnin vyjela družina Ledních
medvědů k vesnici Senorady. Sobotu a neděli jsme
putovali po okolí, sami si vařili a spali ve stanech.
Po mši svaté jsme se vydali na skautskou chatu pod
Ketkovákem, kde jsme strávili čas až do středy. Několik
metrů vedle nás tekla řeka Oslava. Celou dobu nás
provázelo na konec října nezvykle teplé počasí, kdy se
občas dalo chodit i v tričku s krátkým rukávem.
Tématem výpravy byl pobyt na planetě Mars, kde jsou
drsné podmínky, jako všude ve vesmíru. V rámci jedné
bojové hry došlo dokonce i k večernímu brodění řeky,
které nakonec všichni zvládli, a dokázali tak, že si je
NASA vybrala správně. Samozřejmostí byly i ranní
rozcvičky, aby si kosmonauti udrželi řádnou fyzickou
kondici. Především se snad ale podařilo utužit jádro
družiny, které se této prodloužené výpravy zúčastnilo,
a je jasné, že o zážitky nouze také nebude.
Marek Šmerda, 1. chlapecký oddíl Pozořice

Co nového na skautské stezce?

aktivity a navazovali nová přátelství se zástupci ostatních zemí. Samotné heslo letošního jamboree znělo
Skautský podzim je kromě obvyklé činnosti cha- „Unlock a new world“, tedy volně přeloženo „Odemkni
rakteristický i řadou výprav do podzimní přírody. si nový svět“.
Členové našich oddílů podnikli výpravy na Jelenici,
Účastníci vskutku mohli „odemknout“ své dveře k přáokresní skautskou základnu Ketkovák, na horoletelům z celého světa a nevídaným zážitkům. Na jamzeckou stěnu v Brně. O některých z nich se dozvíte
boree bylo k dispozici nespočet aktivit, jako například
více níže.
kilometr dlouhá zip-line, potápění, raftování na divoké
Betlémské světlo, krásný symbol porozumění mezi řece, sjíždění desítek kilometrů trailů na horských
lidmi, převzali naši skauti letos ve Vídni v sobotu kolech, skateboardy, střílení z luků nebo i házení seke14. 12. a před Vánocemi se aktivně zapojili do jeho roz- rou. Nemohlo chybět ani ochutnávání pokrmů z kuchynášení. Po Novém roce se zapojíme do Tříkrálové sbír- ní celého světa. Kromě oficiálních jídelen některých
ky. A hlavně se chceme v družinách věnovat výchovné zemí (USA, Velká Británie) se dalo ochutnávat i v kempráci dětí podle skautských stezek.
pech jednotlivých zemí. Mně osobně nejvíce chutnala
kuchyně z Malajsie. V neposlední řadě se ve velkém
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají
vyměňovaly předměty jako šátky, nášivky, batohy nebo
a podporují nás. Všem přejeme vše dobré v novém
kroje. Výčet dalších aktivit by mohl pokračovat téměř
roce 2020.
do nekonečna.
RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska

A co říci závěrem? Snad jen to, že si to všichni náramně užili a budou vzpomínat celý život… Navázali jsme
spoustu nových přátelství, poznali kulturu z celého
Světové skautské setkání, neboli World Scout
světa z první ruky a to vše v duchu míru, přátelství
Jamboree, je největší skautská akce, která existuje.
a jednoty, které s sebou skauting nese. Zážitek to byl
Jednou za 4 roky se do jedné oblasti sjedou desítky
vskutku fantastický a neopakovatelný…
tisíc skautů z celého světa. Letos se do Západní
Jan Kvapil, 1. koedukovaný oddíl Mokrá-Horákov,
Virginie v USA sjelo přes 45 tisíc skautů a skautek ze
152 zemí světa, aby po dobu 12 dní zkoušeli všemožné
účastník Jamboree

Světové skautské Jamboree 2019

Začátkem podzimních prázdnin měla výpravu i Modrá
šestka. Světlušky se vydaly na známou chatu Jelenici,
která je v lese nedaleko Pozořic. Jelikož zde ještě
všechny nebyly, seznamovaly jsme se s jejím okolím. Snažily jsme se ho vnímat všemi smysly, stavěly
domečky pro skřítky, hrály spoustu her v chatě i venku,
pomáhaly jsme s úklidem a uskladněním dřeva a večer
holky čekala stezka odvahy, kterou všechny úspěšně
zvládly. Aby se světlušky už pro příště tolik nebály,
vyráběly jsme lucerny ze zavařovacích sklenic. Moc
nás to všechny bavilo, a protože zatím ještě nebyla
taková zima, poslední večer jsme opékaly buřty u táboráku. Už se těšíme, až zase společně někam vyrazíme.
Alice Pölzerová, 1. dívčí oddíl Pozořice

Hned o týden později se vydala na stejné místo družina
Vlaštovek. Bylo období Dušiček, tak jsme si připomněly
památku zesnulého bratra Mgr. Aleše Tinky, u jehož
památníku jsme zapálily, jako mnoho dalších lidí,
svíčku. Připomínaly jsme si historii skautingu, která je
pro nás všechny skauty moc důležitá. Hra probíhala
v lese, po kterém skautky hledaly údaje a musely si je
zapamatovat. Aby to nebylo jen na chvilkovou paměť,
zjištěné informace si skautky měly zapamatovat co

nejdéle – odpoledne je totiž čekala soutěž, ve které tyto
informace využily. Výpravy se zúčastnily skoro všechny
Vlaštovky, mohly jsme díky tomu tmelit kolektiv a trénovat podporu jeden druhého i u kolektivních her jako je
třeba Rozdupka, při které se naučily mlčky komunikovat jen posunky, a tak se hra stala skoro nekonečná.
Kdyby nebyla tma tak brzy, nemusely jsme končit. Pro
zahřátí jsme měly nejen teplý čaj v Jelenici, ale i velký
oheň, který si připravily samy skautky. Zpívaly jsme,
opékaly buřty a hrály hru Kontakt. Nesmím zapomenout na noční hru v lese, kdy skautky neměly žádné
světlo a musely najít vedoucí, které jen jednou za čas
blikly baterkou. Hra byla velmi rychlá, protože skautky
okolí Jelenice už dobře znají a rychle své ztracené
vedoucí našly. Doufám, že na příští akci se zase sejdeme v tak hojném počtu.
Marie Pölzerová, zástupkyně vedoucí 1. dívčího oddílu
Pozořice

Pozvánka na ples
Srdečně vás zveme na Skautský ples, který se bude
konat po několika letech 1. února 2020 v Kulturním
domě v Sivicích. Čeká vás bohatý program a spousta
zábavy. Celým večerem vás provede Spazier Gang.
Těšíme se na vás!
Skauti a skautky

Hasiči	
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- 19 (školou povinné) dítko do naší hasičské rodiny. Kromě
skvělého kolektivu, kvalitní trenérské základny, spousty
pohybu a nových znalostí nabízíme i požární prevenci.
To je věc, která se jen tak někde neučí. ☺
Radek Chudiak, Velitel SDH Sivice

Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů
I v roce 2019 jsme tu byli pro vás. Naše práce není
(většinou) vidět, ale výjezdovka není jen o samotných
zásazích. Členové musí dbát na požární prevenci
či procházet pravidelnými školeními a kurzy pro

Memoriál Mirka Mazla
Sobota po historické řežbě ve Tvarožné patří již
tradiční akci – Memoriálu Mirka Mazla.
Předvánoční setkání v hasičském duchu nemůže
v adventu v Sivicích chybět. Jsme velmi rádi, že si
s námi Mirka, jakožto dobrého člověka i významného
hasiče, připomínáte. Při této příležitosti však myslíme
i na ostatní bratry a sestry – kamarády a kamarádky
z našeho či okolních sborů. Cestu na soutěž si najdou
hlavně okolní sbory dobrovolných hasičů, ale najdou
se i „dálkaři“ jako například Rašovice či Račice. Oč je
účast skromnější, o to přátelštější je atmosféra. Nejinak
tomu bylo i letos.

krát stupně vítězů zdobily originální trofeje od Martina
Bulíře, další ceny pak dodala obec Sivice, která s námi
akci spolupořádá. Jistě vás zajímá, kdo si ceny odvezl? Třetí místo putovalo nejdál – do Rašovic, druhé
k loňským vítězům – do Šumic a putovní pohár bude
rok zdobit vitrínu v Kovalovicích. Sivičtí hasiči si museli,
stejně jako loni, udělat bramborovou polévku z medaile
za čtvrté místo.
Děkuji všem sportovcům za účast, vám za návštěvu
a malým i velkým členům SDH Sivice za vytvoření
zázemí. Dík samozřejmě patří i obci za podporu této
prima akce. Přeji vám v začátku kulatého roku 2020
vše jen dobré, ať jsou vaše kroky a cesty bezpečné
a přírodní živly ať nemusíme krotit na vašich majetcích
my hasiči. ☺

Kvůli nenahlášenému pálení v Sivicích, které bylo
Za SDH Sivice Radek Chudiak
potřeba zajet prověřit, začala soutěž o maličko později.
Na náladě či fyzičce se to však u soutěžních družstev
nepromítlo. Letošní trať se od loňské lišila jen drobným
ztížením v podobě rozvinutí hadice na cíl. Leč se to zdá Jsme rádi, že děti hasičina baví a že jim jde. Letos náš
sbor opatruje a trénuje asi 25 mladých hasičů. Kapacitu
být jednoduché, jedná se o celkem záludnou věc. ☺
však ještě máme, a pokud by se přidal nějaký pomocVše šlo jak po drátkách, a tak jsme mohli kolem 14. ný trenér či trenérka, mohla by se kapacita i mírně
hodiny vyhlášením výsledků soutěž ukončit. I tento- navýšit. Nemějte obavy ozvat se nám či přihlásit své

Mininábor ☺

opakování či učení nezbytných znalostí a postupů.
Přemýšlíme také, jak vám můžeme být více nápomocní při různých šlamastykách. Z toho důvodu nám
obec pořídila komplet na likvidaci bodavého hmyzu.
Do výjezdu byla výbava zařazena v půlce sezony,
přesto našim občanům pomohla již 3x. V roce 2020
bude samozřejmě tato možnost také. Při problému
stačí kontaktovat velitele výjezdové jednotky, ten
s vámi domluví další postup. Bude-li návštěva bodavého hmyzu obzvláště obtěžující či ohrožující zdraví
či život, kontaktujte ihned linku 150 a ta nás k vám
vyšle také. ☺
Radek Chudiak

SPORT

17. listopad

lampiónovým průvodem ke kulturnímu domu, kde byl
odpolední program zakončen divadelním představením
Listopadový sváteční den byl tentokrát nejen svátkem Malý princ v podání hostujícího tvaroženského divadelstátním, ale pro nás také sportovním a kulturním. ního spolku.
Odpolední oslavy byly zahájeny přátelským utkáním
Fotbálek ukončil letní sportovní sezónu. V zimě bude
mezi mladými fotbalisty Sivic a Pozořic na nové umělé
možné umělý povrch využívat jako podklad pro ledovou
trávě uvnitř asfaltového oválu. Po ukončení zápasu
plochu, bude-li mrznout. Zatím se mrazivé dny vyskytuhráči a nejmenší diváci vypustili třicet balónků jako
jí jen sporadicky, a tak se na bruslení můžeme jen těšit.
připomínku třiceti let od sametové revoluce. Poté jsme
se shromáždili u památníku Setkání, odkud jsme vyšli
Tereza Ullmannová

DIVADLO
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- 21 v Sivicích zahrát i další představení z našeho sdíleného
repertoáru. Třeba pásmo písní a scének Televarieté
2020, komedii s Hlavou v oblacích, nebo zopakovat
vánoční pohádku Duchové vánoc a jistě opět přijedeme
s improvizačním představením Improdžow.

podzimní festiválek 23. - 25. října 2020 a novoroční
festiválek 8. - 10. ledna 2021 v kulturáku Sivice.

Závěrem ještě malá pozvánka na břišní tance. Pohybu
a zábavy chtivé ženy (každého věku a pohybového
nadání) se mohou připojit každé pondělí v 19 hodin
Možná se ptáte kdy? Hodně termínů je v jednání, ve „zkušebni“ v Sivicích 9. Čeká Vás Evča Buchtová
ale už teď vás můžeme pozvat do Dělnického domu s hodinou zábavného tančení a protahování v rytmu
v Pozořicích, kde proběhne malý festiválek 24. - 26. orientu. Napište předem na tel: 728 140 426
ledna 2020, venkovní improvizační představení s letZa Divadlo Stodola se na viděnou těší
ním kinem u kulturáku v Sivicích po letních hodech,
Ondřej Buchta

Kde se vzala, tu se vzala STODOLA

dokonce koketujeme i s místními Cimrmany, ale to je
zatím přísně tajné).

Řeč je o ochotnickém divadelním spolku Divadlo
Stodola, který byl založený v Jiříkovicích, ale
jeho aktivity se postupně přesouvají do Sivic.
Někteří z vás nás dobře znáte, jiní již viděli některá
z našich představení a někteří se možná ptáte, kdo
to ta Stodola je? A jelikož se informace z obchodu, hospody, sousedů a fronty na poště mohou
rozcházet, dovolím si Stodolu představit.

Hereckou a technickou základnu tvoří přes 50 aktivních
členů. Každý rok hostujeme v nejrůznějších koutech
ČR, od Hodonína přes Ostravu, České Budějovice,
až po Sokolov, ale být na cestách je únavné a proto
se začínáme soustředit na Sivice a okolní obce, kde
zkoušíme vytvořit tradici malých festiválků, jak už se to
povedlo ve Tvarožné a v Jiříkovicích.

Naše historie se datuje od roku 2000, kdy se v hlavě
Martina Beneše zrodila nezkrotná touha nastudovat divadelní představení. Název Divadla Stodola
pochází z první zkušebny, která byla situována
do staré stodoly u Benešů. Od roku 2009 se stáváme
občanským sdružením s oficiálním názvem Divadlo
Stodola o.s.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Co vše od nás můžete vidět? Například obnovený
hororově komický muzikál Nemrtvá nevěsta, je to
představení v režii Ondřeje Buchty a Marka Šudomy
vytvořené na motivy filmu Tima Burtona. Ve hře se
najednou představí až 25 herců, tanečníků a techniků,
také spousta světelných triků a dobré muziky Dennyho
Elfmana.

Nedávno jste v Sivicích mohli vidět i detektivAsi 5 let zpátky začínáme zkoušet v nové „zkušebni ku od Agathy Christie Past na myši v režii Kláry
u Buchtů“. Pokud Vás trápilo nevědomí, co se to Havránkové, tato iscenace vznikla na jaře 2019 v podávlastně děje v domě číslo 9, pak je to právě divadelní ní 7 herců.
zkoušení a nácvik tanců.
Ondřej Buchta zrežíroval také těžkou komedii Ženy
Stodola se přestává soustředit pouze na svoje hry, v ringu, která je speciální tím, že 3 herečky hrají každá
ale začíná rozvíjet spolupráci s dalšími spolky z blízka několik rolí a celé se to odehrává v aréně (tedy, že diváci
i z dáli, dnes si navzájem sdílíme herce, režiséry, tech- sedí okolo herců). Podobný styl najdete i ve hře Plný
niku nebo vytváříme společné inscenace s divadlem kapsy šutrů, hra má přes 80 repríz a je zatím naším nejAmadis, Improdžow, Dostavník Přerov, Boleradice, déle se hrajícím představením. Podobný počet repríz má
Slavkov, Bitýška, Kroměříž, Kojetín a dalšími (ano, i komedie Úžasná svatba. Postupně bychom Vám chtěli

25. LEDNA 2020
V KULTURNÍM DOMĚ V SIVICÍCH
ZAHÁJENÍ VE 2000 HOD. PŘEDTANČENÍM
HRAJE PANORAMA BAND
Vstupné zahrnující raut: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč
(předprodej na obecním úřadě v Sivicích)

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
25. ledna

X. obecní ples

		

Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje kapela Panorama

1. února

Skautský ples

		

Kulturní dům Sivice, pořádají Skauti, hraje Spazier Gang

8. února

Dětský maškarní ples

		

Kulturní dům Sivice, pořádá škola Sivice

12. února

Mše svatá v kapli

		

Kaple sv. Rocha, pořádá farnost Pozořice

25. února

Ostatky s pochováváním basy

		

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů, hraje kapela Vaňáčkovy věci

8. března

Záskok

		

Kulturní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Cimrman revival Sivice

11. března

Mše svatá v kapli

		

Kaple sv. Rocha, pořádá farnost Pozořice

21. března

Josefský košt

		

Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje cimbálová muzika Aleše Smutného

KRONIKA
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Evidence obyvatel

Společenská kronika

Statistika za 4. čtvrtletí 2019
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

V 1. čtvrtletí roku 2020 oslaví životní jubileum:
3
3
4
1
1086

Počet žen:

545

Počet mužů:

541

Nejčastější ženské jméno:
Marie
Jana
Hana
Alena
Eva

35
34
21
15
15

x
x
x
x
x

Nejčastější mužské jméno:
Jiří
Jan
Petr
Tomáš
Martin
Josef

33
27
26
22
20
17

x
x
x
x
x
x

Nejčastější příjmení:
Buchta - Buchtová
Ondráček - Ondráčková
Daněk - Daňková
Smutný - Smutná
Kousal - Kousalová
Tomanec - Tomancová

33
30
28
24
19
19

x
x
x
x
x
x

Vítáme do života
ve 4. čtvrtletí roku 2019
Samuel Ftačník
Dominika Chudiaková
Amélie Ondráčková

92 let

Marie Ondráčková

90 let

Jan Smutný

87 let

Josefa Studýnková

86 let

Milada Gregorová

85 let

Jindřiška Jahodová

82 let

Marie Műllerová

81 let

Vladislav Brtník

80 let

Vlasta Brtníková

75 let

Břetislav Opatřil

70 let

Petr Neužil
Jiří Petlach
Vlasta Grančajová
Jan Brtník
Radka Bendová

65 let

Drahomíra Valehrachová

60 let

Jaroslava Filipová

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Citát
Jenom národ zachovalý a vzdělaný může míti svobodu a spojenou s ní dobrou vládu, tuto pravdu, které
nás učí zkušenost dějepisu, musíme vždy především
na zřeteli míti.
Národ nevzdělaný, kdyby se celý zkrvácel samými
revolucemi, nedocílí přece svobody a práva, nýbrž
bude vždy zase brzy ošizen a do libovlády nazpět
vtlačen. Národ mravně zkažený, byť by i vzdělán
byl, přece zase svou pokažeností plete vždy sám
na sebe metlu absolutie…
Kde není národ zachovalý a vzdělaný, tam jest
marné svrhovati revolucemi staré vlády, neboť zase
se dříve nebo později všechno zlé navrátí, třeba se
osoby a okolnosti změnily, a národ nemá z revoluce
nic než trochu škody a nepořádku.
V takovém pádu musí se napřed odstraniti tyto závady každé pravé svobody a teprva potom jest naděje
a vyhlídka na možnost dobré a trvanlivé právní vlády.
Karel Havlíček Borovský
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