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OBECNÍ ÚŘAD

Vážení spoluobčané,

Z jednání zastupitelstva

doba je pohnutá. Celý svět se potýká s virovou
epidemií, která těžce poznamenala náš každodenní život. Zvykáme si na různá omezení. Ze dne
na den nesmíme do společnosti, do obchodů, hospod, nesmíme cestovat… Museli jsme zrušit Josefský košt a nad dalšími naplánovanými akcemi visí
otazník. To vše je nutné, abychom omezili šíření
nemoci a mohli se co nejdříve vrátit k normálu.
Ve světě, v naší zemi, v Sivicích...

10. 3. 2020

Od prvních dnů přicházely nabídky pomoci jedna
za druhou. Ženy šily roušky takovým tempem, že
jsme jimi mohli rychle zásobit skoro celou obec.
Obrovské poděkování patří zejména Hance Taušové, Monice Koukalové, Renatě Dostálové, Janě
Poláčkové, Renatě Kulhánkové, Aleně Opatřilové,
Janě Ondráčkové... Děkuji i vám, kdo jste nečekali
na pomoc odjinud a sami jste vybavili vlastní rodinu. Nedostatkový hygienický materiál se tak snáze
dostane k potřebným v nemocnicích a zařízeních
sociální péče.
Moc prosím naše starší spoluobčany, aby využívali
nabídku pomoci. Zůstávejte doma, nechte si léky
a nákup přinést. To je to nejmenší, co pro vás ti
mladší mohou udělat. Nemoc je záludná. Rychle se
šíří, zřejmě je možné se nakazit i od člověka, který nemá žádné nebo téměř žádné příznaky. Buďte
tedy opatrní. Víme, že v dřívějších dobách muselo
lidstvo epidemie zvládnout vícekrát. Pro nás je to
však nová zkušenost, naše generace ani generace
našich rodičů tak rozsáhlou epidemii nezažila.
Mnozí přemýšlíme nad tím, proč a jak se to vlastně
stalo. Kde se virus vzal? Nezanedbal někdo něco?
I kdybychom si dokázali na tyto otázky odpovědět,
na věci samotné by to nic nezměnilo. Víc než jindy
si uvědomujeme, že jsme na jedné lodi, každý se
snažíme přispět ke zvládnutí situace podle svých
sil. Z celého srdce vám děkuji za odpovědný přístup a za ochotu si vzájemně pomáhat.
Věřím, že se společnými silami brzy podaří dostat
situaci pod kontrolu. Přeji vám pevné zdraví, veselou mysl a nezbytnou trpělivost.

Marie Kousalová

Napište nám, jak se vám daří tuto dobu zvládat. Můžete, ale nemusíte připojit fotografii.
Vaše příspěvky v příštím čísle otiskneme.
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Záměr stavby srubu na pozemku par. č. 789/1
v k. ú. Sivice: Zastupitelstvo obce se většinou hlasů
přiklonilo k vydání kladného stanoviska k záměru stavby srubu na žádost stavebníka.
Zpráva o činnosti a kontrola plnění úkolů: Paní starostka přednesla zprávu o plnění úkolů – v rozpočtu
bude vyčleněna částka na opravu cesty do Štarcarů,
aktuálně bylo provedeno vytyčení. Trvá úkol vybudovat
studnu v areálu Loučky a směnit za studnu v Dílech
u pastviska. Byla zahájena oprava komunikace na Perku. Rovněž probíhá stavba odlehčení Pozořického
potoka. Společnost E-ON připravuje přeložku kabelu
VN a rozvody NN v ulici Za Brankou, obec poskytne
součinnost. Svazek Šlapanicko je investorem posílení
skupinového vodovodu II. etapa – jedná se o důležitou
stavbu z hlediska zajištění dostatečného množství pitné
vody pro obyvatele všech obcí svazku. Bylo ukončeno
dotazníkové šetření, závěry byly prezentovány. Poslední informace v rámci zprávy o činnosti se týkala uzavření škol z důvodu hrozící epidemie koronaviru, paní
starostka požádala o ohleduplnost.
Souhrnná inventarizace k 31. 12. 2019, vyřazení
majetku: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Sivice ke dni 31. 12. 2019 byla provedena
v období od 6. 1. 2020 - 6. 2. 2020. Zastupitelstvo obce
schválilo souhrnnou inventarizaci a návrhy na vyřazení majetku v celkové výši 198 444 Kč.
Závěrečný účet obce Sivice za rok 2019: Návrh
závěrečného účtu Obce Sivice byl zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, projednán Finančním výborem a zveřejněn
na úřední desce a internetových stránkách. Celkové
příjmy za rok 2019 činily celkem 31 363 818 Kč, výdaje
35 142 107 Kč, splátka úvěru 257 138 Kč. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019
činil 16 856 400,82 Kč, zůstatek FRB činil 545 847,31 Kč.
Úvěr na rekonstrukci návsi byl splacen. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,
účetní výkazy, inventarizační zpráva, a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Účetní závěrka obce Sivice za rok 2019: Zastupitelstvu byla předložena ke schválení účetní závěrka
obce Sivice za rok 2019 v souladu s vyhláškou o požadavcích na schvalování účetních závěrek.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sivice za rok 2019:
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sivice
skončilo ztrátou za činnost hlavní - 68 837 Kč a ziskem
za činnost hospodářskou 21 583 Kč. Celkový výsledek
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hospodaření – 47 254 Kč bude zaúčtován na vrub re- mědělském pachtu za stejných podmínek, za jakých
zervního fondu.
obec společnosti Bonagro pronajímá ornou půdu
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Sivice za rok 2019: V soula- (cena 5050 Kč/ha/rok, výpovědní doba 1 rok). Obec
du se zákonem o obcích je zastupitelstvu předložena zveřejnila záměr pronájmu, ve stanovené lhůtě se neke schválení účetní závěrka Základní školy a mateř- přihlásil žádný zájemce, nájemní smlouva bude uzaské školy Sivice za rok 2019 dle vyhlášky o požadav- vřena se společností Bonagro Blažovice.

cích na schvalování účetních závěrek. Dokumentaci Zveřejnění záměru směny pozemků v lokalitě Zihy:
tvoří účetní výkazy a zpráva o inventarizaci.
Obec Sivice zakoupila pro účel směny pozemek par.
2
Smlouva o spolupráci a financování projektu „Stav- č. 862/7 v k. ú. Sivice o výměře 10098 m . Směnou
bude
vytvořen
koridor
pro
stezku
–
cyklostezku
a doba integrované sítě bezpečných cyklostezek na Šlapanicku: etapa Pozořicko“: Smlouva upravuje financo- provodnou zeleň. Pozemky po směně budou mít stejvání projektu cyklostezek na Šlapanicku, na který bude nou výměru.

Svazek Šlapanicko žádat o dotaci z programu Brněnské metropolitní oblasti (ITI). Projekt je rozdělen na dvě
etapy – Podolí – Tvarožná (etapa 1) v délce 3,587 km
a Tvarožná – Kovalovice v délce 4,614 km. Podmínkou
žádosti o dotaci je platné územní rozhodnutí. V tomto
programovacím období je míra dotace 90 %, v příštím
bude dle dostupných informací míra dotace nižší.

Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva: Od 1. 1. 2020 dochází ke zvýšení odměn
uvolněných členů zastupitelstva a maximální částky
odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva tak, aby výše odměn odpovídala
60 % maximální odměny za výkon funkce.

Dohoda o realizaci stavby a investičním příspěvku – Sivice – prodloužení vodovodu a kanalizace
v lokalitě Kousek – zahrady: Investorem vodovodu a kanalizace v lokalitě Kousek – zahrady bude
Svazek Šlapanicko. Jedná se o vybudování vodovodu v délce 286 bm, dešťové kanalizace v délce 133
bm a splaškové kanalizace v délce 271 bm. Celkové
náklady stavby budou činit maximálně 3 750 tis. Kč
včetně DPH u dešťové kanalizace, tyto náklady bude
obec Sivice splácet Svazku Šlapanicko po dobu 5 let
v rovnoměrných splátkách.

Sivické kulturní léto 2020 – uzavření smlouvy
o koncertu: Smlouva se uzavírá za účelem zajištění
vystoupení zpěváka Roberta Křesťana a jeho skupiny Druhá tráva a Bratrů Ebenů na akci Sivické kulturní léto v roce 2020. Celková cena činí 185 000 Kč
bez DPH. Akce je plánována na neděli 2. srpna 2020.
Ve smlouvě bude sjednáno odstoupení od smlouvy
pro případ, že se akce nebude moci uskutečnit.

Rozpočtové opatření č. 6/2019: Jedná se o zapojení
dotace z Úřadu práce ve výši 30 500 Kč, kterou obec
obdržela v závěru roku 2019. Rozpočtové opatření
Zveřejnění záměru pronájmu místnosti v kultur- bylo schváleno starostkou obce a zastupitelstvu je
ním domě pro prodejnu: Z důvodu ukončení prodeje předloženo na vědomí.
v samoobsluze nebude od června 2020 v obci žádná Rozpočtové opatření č. 1/2020: Rozpočtovým opatprodejna potravin. Pro umístění dočasného prodeje řením se zvyšují příjmy i výdaje o celkovou částku
potravin bude vyhrazena klubovna v přízemí kulturní- 497 100 Kč. V příjmech je zařazen skutečný výnos
ho domu. Je zpracován záměr pronájmu za 1 Kč, který z prodeje podílových listů a dar od společnosti Medbude zveřejněn.
pharma, ve výdajích se zvyšují paragrafy ZastupitelDarovací smlouva – Medpharma, spol. s r. o.: Spo- stva obcí, Místní správa a Doprava.
lečnost Medpharma, spol. s r. o. nabídla obci neúčelový finanční dar ve výši 300 000 Kč, zastupitelstvo obce
přijetí daru schválilo.

Prodej potravin od června

Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV014330057796/001: Společnost E-ON Distribuce
vybudovala kabelové vedení a pojistkovou skříň pro
novostavbu rodinného domu v ulici Krpile, nyní bude
uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemena na pozemku p. č. 676/1 v k. ú. Sivice za jednorázovou náhradu ve výši 1 600 Kč bez DPH.
Záměr pronájmu pozemku par. č. 1994 v k. ú.
Holubice: Společnost Bonagro Blažovice má zájem
o pronájem pozemku p. č. 1994 o výměře 908 m2
v k. ú. Holubice. Předložila obci návrh Smlouvy o ze-

V prodeji potravin nastane velká změna. Paní
Čermáková ukončí prodej v samoobsluze
31. května 2020, proto připravujeme náhradní
řešení.
Současná „klubovna“ v kulturním domě se od
1. června změní na provizorní prodejnu. Místnost
bude vybavená regály a chladničkami. Nyní hledáme nájemce, nebo spíše provozovatele obchodu.
Záměr je zveřejněn na úřední desce, zájemci se
mohou hlásit do konce dubna.

BUDUJEME

Odlehčení Pozořického potoka
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taci na zhotovení poldru v Panské zahradě. Další
možností bylo zřídit poldr nad vlečkou, na pozořickém katastru. Také jsme chtěli využít pozemek sousedící s hřištěm („poldr na česneku“), to však za podmínky, že se podaří vykoupit nebo směnit pozemky.
V tomto jsme přes veškerou snahu nebyli úspěšní.

Koryto Pozořického potoka můžeme my, kdo
„na potoku“ nebydlíme, vidět před obcí u hřiště
a pak až na Dolanském konci. Zhruba pětisetmetrový úsek je skrytý v soukromých zahradách a dvorech. Koryto je místy otevřené, jinde zatrubněné.
A tak zůstala poslední možnost: na potoce u hřiště
Téměr při každém větším dešti se voda rozlévá na sou- vybudovat odlehčovací objekt, který při velkých přívakromých pozemcích. Poslední událost evidujeme vloni lových deštích odkloní část vody do potrubí přes areál
v červenci - konkrétně 27. 7. 2019. Dobře se to pamatu- zemědělského družstva. Potrubí je zaústěno do příkoje, právě jsme chystali pódium pro Anetu Langerovou. pu podél Dílové cesty a voda bude natékat do rybníčKdyž jsme se obrátili se žádostí o pomoc při řešení si- ku v Dílech. Tady nás však ještě kus práce čeká.
tuace na správce toku - Povodí Moravy, bylo nám opa- Nyní je před dokončením poslední úsek potrubí
kovaně sděleno, že potok je evidován jako neupravený před hasičskou zbrojnicí. Do konce června bude hovodní tok a doporučili, abychom odstranili zatrubnění. tovo a stavba začne plnit svou funkci. 20letou ani
To je těžká věc. Neřešitelná.
50letou vodu opatření nevyřeší, ale nemělo by už
Hledali jsme tedy jiné možnosti. V sousedních výše docházet k tomu, že hasiči budou mít pohotovost při
položených Pozořicích mají zpracovanou dokumen- každém větším dešti.

BUDUJEME
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Dláždění na Perku

Vodovodní přivaděče

Jedna z mála nezpevněných ulic ve staré zástavbě O stavbě Posílení skupinového vodovodu Šlapase nacházela na Perku.
nicko jsme vás již dříve informovali.
Dali jsme za pravdu místním obyvatelům, že je třeba
s tím něco udělat. Řešení jsme svěřili projektantovi dopravních staveb, který zpracoval dokumentaci.
Upozornil na problematický úsek kolem domu, který
se nachází hluboko pod terénem cesty, kde by oprava
mohla být značně riskantní. S výjimkou tohoto místa
je nyní na Perku nová dlážděná komunikace. Jako
povrch byla zvolena dlažba s většími spárami, které
se zasypávají jemným štěrkem. Voda se lépe vsakuje
a dlažba bude v zimě méně klouzat.

Týká se většiny členských obcí svazku, jedná se o rozsáhlou stavbu, která se staví i v katastru obce Sivice.
Podél silnice mezi Tvarožnou a Sivicemi probíhá pokládka litinového potrubí, kterým bude zásoben vodojem v Kovalovicích a Viničných Šumicích. Začaly práce na vodojemu v Sivicích, který bude mít podstatně
větší kapacitu. Bude zásobovat obec Sivice a čerpat
vodu výtlačným řadem do nového vodojemu v Pozořicích. V Pozořicích se staví celkem tři vodojemy a dojde ke změně tlakových pásem.

BUDUJEME

A co cyklostezka?
Daleko dříve, než jsme tušili, co se může stát
(mám na mysli současnou epidemiologickou situaci), jsme začali připravovat projekt cyklostezky
procházející územím Mikroregionu Roketnice.
Trasa je v souladu s platným územním plánem, který
již dříve posoudily a schválily dotčené orgány. Projekční kancelář měla zadání najít bezpečnou a proveditelnou trasu. Ne po silnici, ne po soukromých pozemcích.
Protože vypořádat majetkoprávní vztahy je téměř vždy
kamenem úrazu.

-6mí našeho mikroregionu má délku přes 8 km. Hlavní
trasa vede od Kandie přes Podolí a dále polní cestou
ke Tvarožné. Dále pokračuje podél Tvaroženského
potoka východním směrem, kříží železniční vlečku
(zde se počítá s vybudování podjezdu) a pokračuje
dále do Kovalovic. Cesta bude určena pro cyklisty,
pěší a místy i pro pohyb zemědělské techniky. Proto
by měla být zpevněná, aby byla dobře udržovatelná.

Na tuto trasu se napojují cyklostezky z Velatic, Sivic
(podél Pozořického potoka) a Pozořic. Občané našich
obcí potřebují bezpečnou spojnici, po které mohou jet
na kole nebo jít pěšky, a to nejen v suchém období, ale
Po dlouhých hodinách jednání a důkladném prozkou- třeba i na jaře a po dešti.
mání terénu se podařilo takovou trasu najít. Vede Nyní je projektová dokumentace pro územní řízepo polních cestách (některé jsou rozorané) a do sou- ní ve fázi projednávání. V této souvislosti se začaly
kromých pozemků zasahuje jen minimálně. Na úze- ozývat hlasy argumentující dopady na životní pro-

BUDUJEME
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ten sebeméně kontroverzní projekt - se nesetká se
stroprocentně kladným ohlasem. Vždy se dotkne
něčí zájmů. Dopad cyklostezky na přírodu je však
nesrovnatelně menší, než třeba u chystaného logistického areálu u Holubic. Zde dochází k daleko
razantnějšímu zásahu do krajiny a záboru zemědělské půdy.
Společnou snahou všech zainteresovaných obcí je
vyhovět přání veřejnosti. Mladí se těší, jak budou
konečně jezdit na kole, třeba i do Brna. Pro nedělní
výlet s dětmi si lepší cestu nelze představit. Mládež
by uvítala trasu pro kolečkové brusle, starší občané
chodí rádi s holemi, také pro ně by cesta byla velkou
přidanou hodnotou. Vzhledem k navrhovaným parametrům cyklostezky jsou všechny tyto aktivity možné.

Nasloucháme hlasům rodičů dětí a pohybově aktivní
veřejnosti. Nasloucháme hlasům ochránců přírody
a jejich obavám rozumíme. Cyklostezka však může
paradoxně poměry v krajině zlepšit. Obnovením polních cest, které dříve existovaly a dnes jsou rozorané,
založením dalších ploch zeleně, zřízením mokřadu,
výsadbou alejí.
V době přípravy projektu byla velká šance získat vysoký podíl dotace z programu ITI Brněnská metropolitní
oblast. Zatím nevíme, jak se bude situace vyvíjet dále.
Cyklisté a pěší nyní využívají k jízdě na kole a k vycházkám stávající silniční síť. Pokud se nepodaří cyklostezku vybudovat, budou ji využívat i nadále. To však
skýtá řadu rizik a omezení.
		

Marie Kousalová

SIVICKÁ ŠKOLA

Dětský maškarní ples
Dne 8.2. se uskutečnil dětský MAŠKARÁK.
Tančilo se zpívalo a hrály se hry pro velké,
malé i ty nejmenší.
Nakonec se vyhlašovala tombola, z které si každý
odnesl něco pěkného.
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Stručně a jasně
Tři věty obsahují vše podstatné. Zbývá jen poděkovat
učitelskému sboru a zaměstnancům školy, kteří dětský maškarní ples připravili a o všechny malé i velké
účastníky se postarali. Dnes už víme, že setkávat se
při různých společenských příležitostech je velký dar,
žádná samozřejmost, jak jsme si dosud mysleli.
Děkujeme za tuto příležitost.

Ema Boháčková, Simona Kulhánková, Marie Tinková 		

Marie Kousalová
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Oznámení ZŠ a MŠ Sivice
Oznámení ZŠ a MŠ Sivice - úplné uzavření ZŠ
a MŠ Sivice včetně družiny, jídelny, zájmových
aktivit a tělocvičny do odvolání
- vaření pro seniory a zájemce nad 65 let pokračuje
- distanční výuka dětí v domácím prostředí je zabezpečena ve spolupráci třídních učitelů s využitím webových stránek školy a komunikačních
technologií
- zápis do 1. třídy proběhne v době od 1. 4. do
30. 4. 2020 bez účasti dětí (podrobnosti na webových stránkách školy)
- zápis do MŠ proběhne od 1. 5. do 15. 5. 2020
(podrobnosti na webových stránkách školy)
- sledujte pravidelně webové stránky školy.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat                                   
    Pavel Vrtěl, ředitel školy

Mateřská škola

Pokud byste doma měli nepotřebné zbytky látek - stoprocentní bavlny, nitě do šicího stroje nebo univerzální jehly
V době uzavření mateřské školy se všechny paní do stroje 705 H, byli bychom moc vděční za darování
učitelky i asistentky schází jednou týdně ve škol- do školky. Využijeme vše na výrobu dalších roušek.
ce, kde si rozdělí úkoly v práci pro školku.
Zápis do mateřské školy bude probíhat v řádném
Obnovili jsme e-mailový kontakt s rodiči a zasíláme jim
důležité informace a návrhy pro práci s dětmi při domácím vyučování. Vyrábíme pomůcky, plánujeme práci
pro další měsíce, studujeme odbornou literaturu. Paní
uklizečka Irena Polachová důkladně uklízí a desinfikuje celou školku, aby byla připravená na otevření. Paní
učitelka Lucie Růžičková, která umí dobře šít, vyrábí
pěkné roušky, které pak daruje nemocnicím a dalším.

Rozhovor o škole:

termínu podle školského zákona - od 2. do 16. května 2020, ale vzhledem k současné situaci bude bez
osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Na webových stránkách základní a mateřské školy
Sivice se dozvíte vše potřebné - jak postupovat, co
budete k zápisu potřebovat a najdete tam i potřebné
formuláře ke stažení.
Iveta Nosová

Je tam jiné známkování než v Sivicích?

Záleží na učitelích, musíte si zvyknout na to, že každý učitel známkuje jinak. Také píšeme třeba čtyři
Rozdíl je obrovský! Ať už ve vzhledu školy, velikosti písemky za den. Každý učitel má jiný názor a jiné
- pozorská škola je obrovská. Navíc je tam hodně požadavky.
lidí, nás bylo vloni v Sivicích osmdesát a teď je nás
Která škola je lepší?
jen osmdesát šesťáků. Jsou tam jiné vyučovací
metody i učitelé. V Sivicích jsme měli na devade- To je těžké. Sivice jsou přátelštější, ale Pozořice
sátpět procent učiva třídní a teď tu třídní mají ně- náročnější. Obě školy mají něco do sebe.
kteří jen dvakrát týdně.
Jaký je rozdíl mezi ZŠ Pozořice a Sivice?

Kde vaří lépe?
Určitě v Sivicích, s Pozořicemi se to nedá srovnat.
V pozořické jídelně si můžeme dát občas navíc salátový bar.

s Kačkou Bartákovou /6. třída Pozořice/
vedli rozhovor Veronika Cejnková
a Jiří Barták /ZŠ Sivice/

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Kulatiny, co stály za to!
Čas utekl jako voda, my se ani nenadáli a jubilejní
desátý ročník obecního plesu byl tady. Letos se
konal v sobotu 25. ledna a jako vždy se bylo na co
těšit a dívat.
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chybělo ani vystoupení STK Sivice, tentokrát v mexickém rytmu.
Vrcholem a překvapením večera pak ale bylo dech
beroucí vystoupení Terezy Kupkové, která je několikanásobně oceňovanou tanečnicí Pole dance, a to nejen
na domácí půdě. Terčino vystoupení pak dostalo korunu v momentě, kdy si k vyzkoušení několika pohybů
pozvala nadšeného dobrovolníka. Směs heroického
a komediálního představení upřímně rozesmála každého v sále a byla tak opravdu povedenou tečkou
za skvělým večerem, kde samozřejmě nemohla chybět ani bohatá tombola.

Z podia nás skvělými tóny doprovázela návštěvníkům
obecních plesů již dobře známá kapela Panorama
band, celým večerem nás pak provedl vždy šarmantní
a vtipný Zdeněk Boháček. Velkou a užitečnou novinkou tohoto ročníku byl venkovní zastřešený raut, který
umožnil ničím nerušenou zábavu po celý večer. I doprovodný program plesu byl víc než bohatý. Představi- Zpívalo, tancovalo, jedlo a bavilo se do brzkých ranli se nám tanečníci pošukovské mládeže pod vedením ních hodin a my se už nyní velice těšíme, co nám přiDaniely Škrobové, standartními i latinskoamerickými nese další ročník. Ten desátý totiž opravdu stál za to!
tanci nás omámili svěřenci taneční školy Bianca a ne			

Michaela Kousalová
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KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

První tradiční akce
v novém roce – Ostatky
Plesovou sezónu ukončuje oblíbená akce – masopust, fašank, končiny či v Sivicích Ostatky. Tímto
posledním veselím utichne až do Velikonoc taneční
zábava. Neměly by tak probíhat žádné plesy, karnevaly či tancovačky. Proto se také na konci dne
před půlnocí „pochová Basa“, která tvrdí muziku.
Po ní zůstane jen vdovec smyčec, který si chudák
sám ani nevrzne. Letos to, kvůli zdravotní situaci
ve světě i u nás, nebude žádný problém dodržet.
O tom se píše všude dostatečně…
Tento rok připadly Ostatky na úterý 25. února. Jako
v podstatě celou zimu, i tento den nás přivítalo hezké jarní počasí. Pravda, bylo to těsné, jelikož o den
později už by nám tak veselo v tom počasí nebylo.
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Sraz byl jako vždy na hasičce, kde se lidé převlékli
do svých výtvorů nebo provedli poslední kosmetické úpravy ve velmi improvizované maskérně. Možná to bylo nedočkavostí či věděním, že je před námi
dlouhá cesta a mnoho zastávek, a tak jsme tentokrát
vyrazili téměř na čas (na drahách by se tato časová
odchylka od původního údaje považovala za provozní zpoždění). Měli jsme obrovskou radost, že již
na začátku se v průvodu hemžilo zhruba 40 masek
a celou grupu doprovázelo početné hudební těleso.
Po cestě do našeho rozjetého vlaku ještě několik
masek přistoupilo, celkem se v průvodu ukázalo
necelých 60 exemplářů. Širší věkové rozpětí nebylo
na škodu. Naopak, věková různorodost hezky rozzářila již tak veselý průvod. Jelikož však každá maska
něco váží a cesty jsou spletité, rychle docházely síly.
Děkujeme tak solidárním spoluobčanům za skvělé
občerstvovací body, kde mohli účastníci průvodu
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doplnit tekutiny, zahřát se čajem či něčím ostřejším
a uspokojit žaludek i nějakou poživatelnou dobrůtkou.
Tato ochutnávková procházka dědinou člověka prostě
baví.  Putování naši štědrou vsí bylo zakončeno v restauraci U Groše, kde na nás čekalo, jako vždy, pohoštění. Děkujeme, Evi a Broňo. Jelikož jsme časový
harmonogram celkem dodrželi, přesun na kulturák byl
pozvolný. Zde se aktéři dokrmili skvělým guláškem.
Od 20:00 oživovala trachtaci skupina Vaňáčkovy věci
a rej masek chytl druhý dech. Parket zaplnily i páry,
smuteční hosté, kteří se přišli podívat na zakončení
celodenního rejdění - pochování Basy. Nebožku jsme
oplakali, pan „farář“ se u basy přimluvil za řešení aktuálních problémů lidstva a utěšil pozůstalé. Poté jsme
již vyprovodili milovanou Basu na márách a půst mohl
započít.

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Děkuji jménem pořadatele všem zúčastněným: ať
už v masce, s hudebním nástrojem, za volantem, či
jen divákům a přispívajícím podporovatelům. Máme
radost, že i když je tato tradice poměrně nešťastně
v úterý, lidé ji mají v oblibě. Tradice je potřeba udržovat a s takovou podporou se už nyní těšíme na příští
ročník. 
Za SDH Sivice Radek Chudiak

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Skautský ples

ho/sportovního ducha. Byla tak možnost vyhrát například: sekerku, kotlík, samonafukovací karimatku,
Letošní plesové sezóny se účastnili s pořádáním hamaku, sadu nářadí, šipky, dřevěný hlavolam…
plesu po asi šestileté odmlce i skauti. První úno- a mnoho dalších.
rový víkend se konal v našem kulturním domě Díky hojné účasti místních i přespolních, skautů i nenetradiční ples. Jednou z netradičních věcí bylo skautů, na plese panovala velmi příjemná a uvolněná
již samotné zahájení plesu, které korespondovalo atmosféra plná zábavy až do ranních hodin. Těšíme
s letošním rokem, tudíž ples začínal 20:20.
se a s nadšením očekáváme příští ročník!
Celým večerem nás doprovázeli usměvaví a elegantní moderátoři Anička Formanová a Filip Dvořáček.
O hudební doprovod se postarala nezapomenutelná
čtyřčlenná energická jihlavská kapela SpazierGang.
V dlouhých sériích si každý účastník plesu našel to, co
se mu líbí. Od standartních tanečních kousků po pařící songy.
Přestávky skauti proložili hrami jednotlivců i malých
družstev, ke kterým byli vybráni dobrovolní účastníci z publika. Soutěžilo se většinou o kupony na bar/
do kuchyňky v různých hodnotách, ale hlavně šlo
o spoustu zábavy. Hry byly laděné skautskou tématikou, šlo se na výlet. Soutěže:
• Projít poslepu přes les (slalom mezi překážkami –
spacák, karimatka, …)
• Postavit s přáteli stan, do kterého se všichni vejdou
a přenocují v něm
• Sbalit si poslepu spacák – tato soutěž byla vrcholem
večera, účastníci si podle umístění vybírali ze šesti
hlavních cen tomboly
Tombola byla velmi pestrá díky mnoha štědrým sponzorům, kteří svůj dar ladili do skautského/trampské-

Marie a Alice Pölzerovi
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Záskok

premiéru. Na závěr jsme si nechali hru z nejmilejších,
Záskok. Diváci si tak mohli vychutnat nejen naše stáPsal se rok 2003, když se partička z Pozořic a okolí le neškolené a ryze amatérské herecké umění, ale
rozhodla přidat k mnoha svým koníčkům a zálibám v přísálí též rozsáhlou výstavu připomínající pestrou
ještě divadlo. A protože pohádka je žánrem oblíbe- historii spolku.
ným a Járu Cimrmana zná každý, zvědavé publikum Plánované dvě reprízy představení bohužel znemožnina Orlovně poprvé zhlédlo kus Dlouhý, Široký, Krát- la aktuální nouzová situace. Karel Ingfeld Prácheňský
kozraký v podání spolku, který později přijal název tak přijede na záskok znovu až na podzim, pravděpoCimrman Revival Sivice.
dobně v listopadu. Pokud vše půjde dobře, uvidíme se
Kdyby byl býval tenkrát někdo oněm nervózním mladíkům v podomácku vyrobených kostýmech řekl, že
během příštích sedmnácti sezón zkompletují sbírku
her žižkovského Divadla Járy Cimrmana, že odehrají
trojciferný počet představení, a že budou pravidelně
vyprodávat sivický kulturní dům, těžko by mu kdokoli
z nich uvěřil.
V neděli 8. března hostila prkna jeviště domovského
stánku spolku poslední, patnáctou cimrmanovskou

na již tradičním hodovém představení. Loňské vystoupení málem zhatil déšť, letos se nemusíte bát, bude
Lijavec. Alespoň do první řady!
Prozatím mockrát děkujeme všem! A nezoufejte,
v Blaníku je stále klid!
Za CR Sivice Petr Kadlec

SKAUTI

Co nového na skautské stezce?
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Naše středisko se zúčastnilo dvou větších akcí, které
se konaly 21. 12. 2019. První vyráželi na svou cestu skauti z oddílu Mokrá-Horákov, a to vlakem z Brna
do Frenštátu pod Radhoštěm. Měli za úkol na této
trase na každé zastávce vyběhnout z vlaku a předat
světlo čekajícím skautům a ostatním lidem. Na předání měli opravdu málo času, protože vlak má jízdní řád
a musel se jím řídit. Jejich putování trvalo celý den, ale
moc se jim to líbilo.

Členové skautského střediska Pozořice se spolu
s dalšími skauty a skautkami zúčastnili v sobotu
14. prosince slavnostního převzetí Betlémského
světla ve Vídni. Následně ho členové střediska
předali zájemcům v Pozořicích a dalších okolních
obcích, v brněnské betlémské tramvaji a jedna posádka i na trase rychlíku z Brna do Frenštátu pod
Radhoštěm.
Druhá akce s Betlémským světlem probíhala v Brně
V předvánočním období se v oddílech uskutečnily vá- ve speciální „betlémské“ tramvaji. Každý rok vysílá
noční besídky a po Novém roce se řada našich členů na tuto akci Dopravní podnik města Brna speciální
zapojila do skupin tříkrálových koledníků.
tramvaj, tentokrát to byla retro tramvaj T2. Za naše
Několik informací o výpravě do Vídně pro Betlémské středisko se této akce zúčastnily oddíly Mokrá-Horásvětlo, jeho předávání ve vlaku a v tramvaji, předvá- kov, Tvarožná a Bukovinka. Tramvaj měla několik zanoční výpravě vlčat na Jelenici, o vánoční besídce stávek, na každé se zdržela několik desítek minut.
dívčího oddílu, skautském plese v KD v Sivicích, předJana Kvapilová, vedoucí oddílu Mokrá-Horákov
jarních výpravách na Jelenici a do Sobotína přinášejí
a výchovná zpravodajka dívčího kmene
následující řádky.
V závěru se dozvíte o nabídce skautů a skautek po- Výprava do Vídně pro Betlémské světlo
zořických oddílů, která reaguje na mimořádnou situaci I tento rok se vypravili před Vánocemi skauti a skautpo vyhlášení nouzového stavu v naší vlasti.
ky z pozořických oddílů pro Betlémské světlo do VídAleš Mikula, vedoucí skautského střediska ně. Na místo jsme se dostali objednaným autobusem
a poté bylo spoustu času navštívit vánoční trhy v centru
města. Kromě pití něčeho horkého na zahřátí se kluci
Betlémské světlo v roce 2019
Stalo se vánoční tradicí šířit do světa plamínek za- rozhodli, že si vyzkouší foukání do skla a vyrobí si tak
žehnutý od věčného světla v Jeskyni narození v Bet- originální ozdobu na stromeček. Instrukce jim dávali
lémě, kde se podle tradice narodil Ježíš Nazaret- skláři v angličtině a naštěstí se vše zdárně podařilo.
ský. Betlémské světlo je symbol pokoje, míru, lásky Na mši jsme se setkali i se skauty jiných národností,
především těch evropských. Tradičně ale nechyběli
a naděje.

SKAUTI
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třeba Američané. Některým z nás se podařilo vyměnit
naše hnědé skautské šátky za jiné. Vyměňování byli
nejvíce nakloněni Poláci, kteří nosí výrazné červené
šátky s bílým proužkem. Pokoušeli jsme se vyměnit
šátky i se skauty z Chorvatska, někteří z nich měli šátky až k pasu. Ti ale tvrdili, že to mají zakázané.
Z kapacitních důvodů jsme se do kostela na mši nevešli všichni, proto jsme se během obřadu vystřídali,
aby každý z nás mohl atmosféru zažít. Mše byla sloužena v němčině a angličtině. Na konci mše jsme si
vítězoslavně převzali Betlémské světlo a doufali, že
se nám jej podaří přivézt domů, aniž by nám po cestě
zhaslo, což se nám podařilo.
Marek Šmerda - Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice

Předvánoční výprava vlčat na Jelenici
Vánoce už klepaly na dveře, když se naši nejmladší
členové vydali na výpravu na chatu Jelenici. Na víkend
tak měli možnost ponořit se do role stavitelů železnice v kolonizované Americe. Kromě her jak uvnitř, tak
venku si vyzkoušeli třeba i rozdělávání ohně na sněhu, což se nakonec k naší radosti všem povedlo. Celý
víkend se nesl v duchu spojení s přírodou, a to i přesto, že počasí nám příliš nepřálo a po ránu už hodně
přituhovalo.
Věříme, že se všem klukům výprava líbila a že si z ní
odnesli jak spoustu zážitků, tak i hromadu nových, nejen skautských dovedností.
Filip Dvořáček, 1. chlapecký oddíl Pozořice

Vánoční skautská besídka
V neděli 22. 12. 2019 jsme tradičně uspořádali vánoční
skautskou besídku. Jelikož počty dětí narůstají, museli
jsme besídku rozdělit na dívčí a chlapeckou. Dívčí besídka se konala v kulturním domě v Sivicích.
Besídky se zúčastnily holky ze všech pěti družin dívčího oddílu. Společně jsme si zazpívaly nejznámější
koledy, zahrály jsme si hry, jednotlivé skupinky si nacvičily scénky s vánočním motivem a na závěr jsme
si rozdaly dárečky. Besídku jsme zakončily přáním
všeho nejlepšího do nového roku, krásných svátků
a bohatého Ježíška.
Tereza Buchtová, 1. dívčí oddíl Pozořice

SKAUTI
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Ještě v pátek jsme si zahráli noční hru okolo známé
Po zimě nezimě jsme vzali začátkem března dvě naše rodinné hrobky Kleinů. V sobotu dopoledne jsme hráli
nejmladší skupinky holek - Fialovou a Modrou šestku parlament. Odpoledne jsme šli na procházku po okolí
a večer hráli hry v herně na faře.
na výpravu na Jelenici, kterou většina ještě neznala.
Program výpravy měly na starost starší skautky jako V neděli jsme zakončili výpravu hrami, úklidem na faře
součást rádcovského kurzu. Musím říci, že to bylo něco a vypravili se na zpáteční cestu domů.
Předjarní výprava na Jelenici

nového. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak skautky vní- Už se těšíme na další společnou výpravu.
mají skauting a dokážou ho zábavnou formou předávat
Barbora Fuksová, 1. dívčí oddíl Pozořice
dále. Malé světlušky se zabývaly spoustou zajímavých
disciplín – od orientace, přes logické myšlení, fyzickou Skautské výzvy - nenech se nakazit nudou
zdatnost, až po bezpečnost.
V reakci na aktuální situaci, kdy jsou volnočasové akPrvní noc jsme ladily spíše pro mladší sestřičky, a to tivity výrazně omezeny, jsme pro Vás vytvořili novou
prostřednictvím hraní pohádky na dobrou noc. Druhou webovou stránku, kde najdete typy pro trávení volnénoc na Jelenici trávily pouze skautky. Čekala je noční ho času. Každou neděli večer zveřejňujeme nové výhra, ve které měly překonat strach a trochu si připome- zvy na týden/na víkend, jedná se o úkoly všeho druhu,
nout, jak vypadal skauting dříve. Všechny jsme si to které děti většinou zvládnou plnit samy. Stránka je urvelmi užily.
čena pro děti všeho věku - skautíky, sportovce, hasiče,
Marie Pölzerová, od ledna 2020 nová vedoucí prostě pro všechny, kteří si chtějí zpestřit tyto dny. ☺
1. dívčího oddílu Pozořice Tak neváhejte, mrkněte na: https://www.facebook.com/

SkautkyPozorice a vyberte si, kterou výzvu zkusíte splnit už dneska a kterou si necháte na později! ☺ Kdyby se něco nedařilo, nezdávejte se, bude každý týden
nová dávka typů, jak se v karanténě nenakazit nudou
Přijeli jsme tam navečer, ubytovali se, navečeřeli a za- ani trudnomyslností.
hráli si hry na seznámení. Blízké obce Velké Losiny Hodně štěstí v plnění výzev a spoustu dobré nálady! ☺
a Rapotín jsou známé tzv. „čarodějnickými procesy“.
Skautky Pozořice
Tak jsme také pojali celou výpravu. Seznámili jsme
účastníky s historií obcí včetně zmíněných procesů.
Dívčí družina Vlaštovek společně s chlapeckými
družinami Ledních medvědů a Modré šestky
se vypravily na víkend na faru do Sobotína.
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Duchovní okénko

Pokoj a radost namísto strachu
a vzteku

Je velmi snadné lidi vystrašit a naštvat. Strach a hněv
jsou naše základní obranné instinkty – to potvrdí každý
zkušený psycholog. Skrze ně se dají ovládat jednotlivci,
skupiny i celé masy lidí. Toho bohužel mocně využívají
moderní sdělovací prostředky a skrze ně ti, kteří chtějí
novodobě zotročovat.
Necháme-li se každodenně masírovat jistým typem veřejného mínění, ztrácíme tím vnitřní svobodu, protože
se náš životní obzor poté zúží na pouhý výčet toho, co
je špatně a kdo za co může. Stačí ukázat na nepřítele
a už to jede! V obavách o budoucnost a se zachmuřenou tváří si pak budujeme falešné jistoty skrze hmotné
zajištění, nejrůznější závislosti, sobectví a zavíráme
oči před vlastní duchovní bídou. Potřeba okamžitého
hmotného užitku má pak následně i neblahé ekologické následky. Není současný nedostatek vláhy v přírodě
konečným důsledkem dlouhodobé vyprahlosti lidských
srdcí a vztahů, které se ke všem a ke všemu chovají
macešsky?

ačkoliv je stále stejný, je přitom také stále nový. Dá
se to přirovnat ke studánce v lese: Ačkoliv je to jeden
konkrétní pramen, tatáž voda se sem zpátky nevrací.
Běda ale, když studánky vyschnou! Náš Pán nám ale
dává znovu a znovu napít a my to můžeme - zvláště
o Velikonocích - každým rokem prožít a zakusit. Je
to vždy nová nabídka odpuštění a pevného ujištění,
že jsme bezpodmínečně milováni. Tu Radost, která
o velikonoční vigilii pokaždé zaplavuje náš pozořický
kostel, si můžeme všichni odnést a můžeme být jejími
svědky. Naše společnost sice žije ve vyprahlé době chudé na dešťové srážky i na svěžest ducha, přesto se
ale nemusíme usoužit beznadějí. Jen je třeba uvěřit,
My křesťané nestavíme svůj život na zlobě a nepřátel- že opravdová Láska ještě existuje. Já jsem to zakusil
ství, ale na jistotě, kterou nám dává vzkříšený Ježíš. a chci o tom svědčit!
P. Pavel Lacina, farář
On je Pramenem skutečného Života. Tento Pramen,

NAPSALI JSTE NÁM

- 20 -

Co je to cyklotrasa?

scelování polí jsou bohužel dědictvím po mocipánech
minulého režimu, ale voltaiky a ochranné zdi betonárVážení občané, čtenáři sivického zpravodaje, ny jsme si odsouhlasili jaksi v setrvačnosti tohoto sysdovolte nám vyjádřit naše stanovisko k připravo- tému již v současné politické době. Bohužel.
vanému projektu „CYKLOTRASA“. Na zasedání I přes tyto méně příznivé okolnosti a při dobré vůli
zastupitelstva obce byla debata o více variantách je řešení pro vybudování CYKLOTRASY právě zde.
směrování dálkové trasy pro cyklisty. Nikoli jen ně- A myslíme tím nejen úsek cesty v katastru Sivic, ale
jaké cyklostezky.
dále v obou směrech. Proč si naší tvaroženštví souseCYKLOTRASA = dálnice pro cykloturistiku, zabírající dé zvolili tuto trasu přes obec je pochopitelné. Na cesmin. 3 m široký pruh (asfaltový, betonový či jinak zpev- tách nesmí chybět hospody. Přičemž v katastru Tvarožné je bývalá „Formanská cesta“ v celé své délce
něný povrch).
CYKLOSTEZKY = označené, různě propojované i ne- dosud volná a ničím neomezená.
zpevněné cesty nebo chodníky určené i pro cyklisty.

Zastupitelstvo se většinou hlasů přiklonilo k variantě trasy, která vede jediným, dosud málo dotčeným
přírodním útvarem remízků a mokřadů v polích jižně
od obce. Tímto počinem by se toto klidné místo vážně
narušilo. Druhou, zavrhnutou variantou trasy vedenou
po bývalé „Formanské cestě“ by se přitom tzv. „zabily
dvě mouchy jednou ranou“.
Ale pro ty, kdo neví, co byla „Formanská cesta“. Byla
to tepna spojující v minulých dobách dvě hlavní a největší moravská města Olomouc a Brno, která zajišťovala veškerou informovanost a komunikaci, nejen přepravu lidí či zboží té doby. Dalo by se nadneseně říct,
že tato cesta vlastně „psala dějiny“ nejen na Moravě.
Současná dálnice D1 v porovnání s touto již zmíněnou
cestou je jen „slabým odvarem“.

Uveďme do života historickou cestu, osázejme ji, tak
jak byla dříve, alejemi velkých košatých stromů (ne nějakými parkovými náhražkami), a opravme kříže, Boží
muka lemující odpradávna tuto cestu, přidejme infotabule, které upozorní mimo jiné na přírodní lokality,
místa pro občestvvení atd.
A kolik to bude stát?
Nevíme, nejsme premiéry ani ministry financí, tak se
nebudeme ohánět „ciframa“, ale víme, že ušetříme pro
Evropu alespoň těch 15 milionů, co by měl stát tunel
pod železniční vlečkou u holubické silnice v případě
schválení první varianty CYKLOTRASY.

A hlavně nebudeme mít výčitky svědomí, že jsme našim potomkům nechali zničit klidnou přírodní lokalitu,
už jen tím, že dálkoví cyklisté (někteří občerstvení
v již zmíněných hospodách) tudy budou přece „jen
Důvodů pro zavrhnutí této varianty CYKLOTRASY projíždět“.
bylo samozřejmě dost. Mezi Tvarožnou a Sivicemi asi Vždyť přírodní zákoutí může navštívit v dobrém úmys500 m by trasa musela jít souběžně s okresní silnicí lu každý, i ten cykloturista.
(prý velký problém?) Dál by lemovala průmyslový areS pozdravem „sázejme stromky pro potomky“.
ál v Sivicích a Pozořicích a mezi nimi voltaické elekBožena a Vít Škrobovi
trárny. Areály bývalých JZD včetně rozoraných cest při 		
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Zeptali jsme se pana sládka
Pro mnohé z vás již není novinkou, že v Sivicích
bude brzy otevřen pivovar. Redakce našeho zpravodaje se ptala spolumajitele a sládka pivovaru
v jedné osobě pana Michala Urbánka mladšího.
Jak myšlenka postavit pivovar vznikla?
K pivovarskému řemeslu mě přivedl můj otec. Ten
v oboru pracuje od roku 1996. Zhruba před deseti lety
si začal svoje pivo vařit také doma. Experimentoval
s různými pivními styly, objevoval různé odrůdy chmelů, které začaly být dostupné na českém trhu. Po nějaké době jsem si i já začal vařit vlastní pivo. Abyste
tomu rozuměli, jednalo se maximálně o 30 litrové várky. Pivo jsme vždy nalahvovali. Byl o ně mezi našimi
známými takový zájem, že poptávka několikanásobně
převyšovala naše možnosti. Nebylo však možné pivo
prodávat. Legislativa to nedovolila. Mezitím jsem absolvoval vzdělávací program pro pivovarníky, abych si
svoje vědomosti ujednotil. V roce 2017 už dostatečně
uzrála myšlenka vlastního společného pivovaru se
všemi legislativními náležitostmi. Přípravy a vyřízení
všech povolení, stavební úpravy a montáž technologií
trvaly více než dva roky.

PODNIKATELÉ V OBCI
tady bude uskladněno veškeré stočené sudové i lahvové pivo. Teplota v boxu je celoročně udržována na 3 °C.
V jakých obalech budete pivo prodávat?
Pivo budeme stáčet standardně do nerezových keg
sudů o objemu 50 a 30 litrů. V plánu máme také sudy
o nižším objemu (na takové to domácí čepování). Běžně dostupné bude také pivo lahvové.
Bude možné si pivo koupit přímo v pivovaru?
Ano, pivo ve všech baleních bude možné zakoupit přímo v pivovaru kdykoli v provozních hodinách. Mimo
provozní hodiny po telefonické domluvě.
Bude možné vidět, jak se u vás pivo vyrábí?
Ano počítáme s tím, že po domluvě bude možné navštívit komentovanou prohlídku s ochutnávkou piva.
Počítáte i s vlastní restaurací?
Vlastní restauraci v plánu nemáme, ale vedle pivovaru
bude od léta fungovat malé kryté posezení, kde budou
příchozí moci ochutnat u nás zakoupené pivo.
Kdy zahájíte provoz?
I přes to, jak je dnešní doba nejistá a složitá, věříme,
že budete moci první pivo sivického pivovaru ochutnat
na konci června. Jak se situace vyvíjí budete moci sledovat na našem facebooku @PivovarBeerDaddy.

Kde mimo pivovar bude možné vaše pivo zakoupit?
Veškeré informace o dění v pivovaru a s tím související
informace zveřejníme na sociálních sítích. Najdete zde
i aktuální seznam hospod, pivoték a prodejen, kde bude
možné pivo BEER DADDY zakoupit. Našim cílem je,
abychom v maximální míře udrželi a měli pod kontrolou
kvalitu točeného a lahvového piva. Vzhledem k tomu,
že naše pivo bude nepasterované, distribuci piva si buV čem budete pivo vařit?
deme zajišťovat sami. Pečlivě budeme vybírat hospody,
Srdcem pivovaru je varna, v našem případě dvounákteré jsou schopny dostát našim požadavkům na kvalidobová. Objem jedné várky je 1000 litrů vyrážené mlatu skladování a čepování piva. Také plánujeme spustit
diny. Celá technologie nám umožňuje jednotlivé várky
e-shop pro rozvoz piva do domácností.
piva flexibilně přizpůsobit všem požadavkům zákazníDěkujeme panu sládkovi za vyčerpávající odpovědi.
ků. Technologii doplňují kvasné a ležácké tanky.
Jaký bude název pivovaru a Vašich piv?
Název pivovaru i našich piv je BEER DADDY (Pivní
táta). Vychází z našeho příběhu – příběhu otce a syna.
Od mého otce jsem mimo jiných vlastností zdědil také
vztah k pivu. Pivo není jen nápoj. Pivo pro nás znamená řemeslo. Pivo lidi spojuje, ale také rozděluje. Proto
k tomuto fenoménu přistupujeme s velkým respektem.

Na jaká piva se můžeme těšit?
Naší filozofií je vařit takové druhy piv, které uspokojí co
nejširší okruh milovníků tohoto moku. Samozřejmostí
jsou ležáky plzeňského typu, dále ALE (čti ejly), IPA
(India pale ALE) a další z mnoha pivních stylů. Budeme vařit piva s různou stupňovitostí. Od devítky, která bude jistě hitem v nadcházející letní sezóně, přes
klasickou jedenáctku až po piva ještě o něco silnější.
Budou nefiltrovaná a nepasterovaná.
Jak budete pivo skladovat?
Na kvalitě si zakládáme. Pro její udržení je důležité,
aby mělo po celou dobu výroby výborné podmínky. To
znamená, aby zrálo a bylo skladováno v chladu a stálé
teplotě. V pivovaru máme velký chladicí box, kde jsou
umístěny ležácké tanky pro dokonalé zrání piva. Také

Vyhodnocení dotazníku	
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Dotazníkové šetření názorů obyvatel
obce Sivice 2020
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

Parkování automobilů podél silnic

41 %

Obchod (malý výběr, nekvalitní, stav budovy)

26 %
22 %

Špatný úklid chodníků a silnic

Dotazníkové šetření názorů obyvatel proběhlo
ve dnech 15. ledna až 2. února 2020. Při šetření bylo
celkem odevzdáno 116 vyplněných dotazníků – 81
elektronicky ve formuláři google a 35 v papírové podobě. Při 879 obyvatelích starších 15 let jde o návratnost 13,2 %. Žen (62) odpovědělo více než mužů (54).
Nejvíce respondentů (50) bylo ve věku 30–49 let, a to
43 %. Ve věku 50 – 64 let bylo 26 respondentů, do 29
let 21 a nad 65 let pouze 19.

19 %

Bezohlednost pejskařů
Velké množství aut

16 %

Nejvíce se obyvatelům nelíbí parkování automobilů kolem silnic a fungování obchodu. Silně
kritizovány jsou i špatný úklid chodníků a silnicí
či bezohlednost „pejskařů. K otázce se vyjádřilo
88 respondentů.

Úvodní otázkou bylo „Jak se vám v obci žije?“. Celkem 87 % obyvatel se v obci žije velmi dobře či spíše
Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí?
dobře.
Dobře zásobený obchod
Více služeb (kosmetika, zubař,
kadeřnictví, masáže)

Spíše dobře
43 %

Velmi dobře
44 %

Podle věku jsou nejméně spokojeni obyvatelé ve věkové kategorii 50–64 let a to poměrně významně.
Největší podíl těch, co se jim žije dobře je v kategorii 30–49 let (3/4 z nich
Jinése žije dokonce velmi dobře).
6%
Ženy jsou mírně spokojenější
než muži.

15 %

Akce pro seniory, klub pro seniory

13 %

Sběrný dvůr

13 %

Ani dobře, ani špatně
12 %
Špatně
1%

28 %

Zeleň, stromy, aleje kolem silnic 11 %
Spíše dobře
43uvedlo
%
Nějakou chybějící službu
88 respondentů (76

%). Nejvíce z nich uvádí, že chybí dobře zásobený obchod. Kritika všech možných aspektů fungovádobře, ani špatně
ní obchodu se silně
projevuje
i vAni
otázce
na to, co se
Velmi
dobře
12 %
44 %
obyvatelům nelíbí. Obyvatelé
také žádají více služeb
a aktivity pro seniory.
Špatně
1%

Hlavními zdroji informací o dění v obci jsou zpravoNásledující dvě otázky zjišťovaly, co se obyvatelům daj a hlášení obecního rozhlasu, následují webové
Hlášení obecního rozhlasu
obce nejvíce líbí
a nelíbí.
27 %
stránky a Facebook. Všechny zdroje jsou využívány
Zpravodaj
28 %
poměrně rovnoměrně.
Kulturní a společenské akce

Facebook
Vzhled
obce
17 %
Centrum obce, náves
Škola
Sportoviště, hřiště
Společenský život

41 %

Webové
stránky obce
26 %
23 %
22 %

Jiné
6%

Zpravodaj
28 %

19 %

Hlášení obecního rozhlasu
27 %

16 %
Facebook
17 %

12 %

Webové stránky obce
23 %

Dopravní dostupnost (do Brna) 12 %
Měla by růst
Měla by zůstat přibližně
maximálně do
Větší rozdíly jsou podle věku. Nejstarší občané nejvístejně velká
2000 obyvatel
45 se
% nejvíce líbí kulturní
Obyvatelům obce
a spole- ce získávají informace z hlášení rozhlasu a ze zpra7,5 %

čenské akce v obci. S odstupem následující vzhled vodaje. U občanů ve věku 50–64 let dominují webové
obce, resp. centrum obce. K otázce Nedovedu
se vyjádřilo 97 stránky a zpravodaj a u občanů ve věku 30–49 let je
Měla by se postupně rozrůstat
posoudit
využívání informačních zdrojů poměrně vyvážené.
respondentů.
na přibližně 1200-1400 obyvatel
38 %

9,5 %

Měla by zůstat přibližně

Měla by růst

27 %

Zpravodaj
28 %
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Facebook
17 %

Vyhodnocení dotazníku

Webové stránky obce
23 %

Klíčovou rozvojovou otázkou je, jak moc by se měla Měla by obec omezit (zakázat) příjezd ke škole na Perku?
obec rozrůstat. Se 45,2 % dominuje názor, že by
20 %
19 %
32 %
17 %
8%
obec měla zůstat přibližně stejně velká. Dle dalších
38,3 % respondentů by se měla rozrůstat maximálně
do 1200–1400 obyvatel. Větší růst si přeje pouze 7,8 % Měla by obec vyřešit bezbariérový přístup z návsi ke škole?
obyvatel.
22 %
25 %
22 %
11 %
15 %
Měla by růst
maximálně do
2000 obyvatel
7,5 %

Měla by zůstat přibližně
stejně velká
45 %

Nedovedu
posoudit
9,5 %

Měla by se postupně rozrůstat
na přibližně 1200-1400 obyvatel
38 %

Měla by obec vymezit parkovací stání ve vhodných
lokalitách i za cenu větší vzdálenosti od místa bydliště?
20 %

37 %

21 %

8 % 10 %

Měla by obec zřídit mobilní aplikaci k informování občanů o
dění v obci?
14 %

30 %

26 %

14 %

13 %

Měla by obec zřídit kamerový systém monitorující veřejná

Z hlediska věku nejvíce preferují stejnou velikost obce prostranství v obci?
všechny kategorie nad 30 let. Překvapivě růst do 1400
22 %
19 %
23 %
obyvatel má větší podporu u obyvatel nad 50 let než
ve věku 30–49 let. V kategorii do 29 let je nejsilněji podporováno zvyšování počtu obyvatel obce. Muži podpo- Měla by obec zavést seniorbus/seniortaxi
rují zvyšování počtu obyvatel obce více než ženy. Polo- (např. doprava k lékaři)?
vina žen by chtěla, aby obec zůstala stejně velká.
17 %

Obec by měla dle většiny respondentů přednostně
investovat do řešení likvidace odpadu a do zajištění služeb v obci. Investice do dopravní infrastruktury v obci jsou až na 3. místě, což není příliš obvyklé.
Zdůrazňovány jsou také investice do zeleně a výstavby cyklostezek.
S věkem se zvyšuje důraz na řešení likvidace odpadů.
Cyklostezky více podporují mladší obyvatelé.
Řešení likvidace odpadu
(sběrný dvůr)

54 %

Zajištění služeb v obci

53 %

Dobudování/rekonstrukce
místních komunikací a chodníků
Rozšiřování/zkvalitňování
veřejné zeleně
Výstavba cyklostezek
Infrastruktura pro výstavbu
rodinných domů

47 %
38 %
34 %
28 %

Nová parkovací místa

25 %

Zlepšování podmínek
pro sportovní aktivity

23 %

33 %

20 %

26 %

6

8%

23 %

Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nedokážu posoudit
Nezodpovězeno

Občané převážně odmítají zřízení kamerového
systému pro sledování veřejných prostranství a omezení příjezdu ke škole.
Dle 55 % občanů by měla obec řešit nesprávné parkování domluvou, k tomu ještě v možnosti jiné 16 %
občanů uvedlo, že domluvou by měla obec začít a teprve potom by měl následovat postih. Postih prostřednictvím policie považuje za nejvhodnější řešení 27 %
občanů.
Zpracoval GaREP, spol. s r.o., 20. 2. 2020

V dotazníku byly zjišťovány i názory na konkrétní zva- Vážení občané, děkujeme vám za vyplnění dotazžované projekty a další činnosti obce. Největší pod- níku. Pro plánování rozvoje obce je důležité, abyporu má budování parkování a také zavedení senior chom znali vaše názory.
Marie Kousalová
busu. Většina občanů, kteří odpověděli, se přiklání
k vybudování bezbariérového přístupu ke škole.

MAS Slavkovské bojiště
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mas slavkovské bojiště
vyhlásila výzvu pro podnikatele
v zemědělských a nezemědělských
činnostech

MAS Slavkovské bojiště chystá koncem letošního
března vyhlásit další výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na vybudování
cyklostezek, přestupního terminálu veřejné dopravy
(parkovací stání pro auta a kola), na podporu sociálních služeb v regionu nebo na investice do mateřskéOd 3. března je otevřen příjem žádostí na kance- ho a zájmového vzdělávání.
láři MAS Slavkovské bojiště pro podnikatele v ze- Z IROPu MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již 10 výzev
mědělských i nezemědělských činnostech, příjem v celkové hodnotě 42,8 mil. Díky finančnímu příspěvku
žádostí končí 29. 5. 2020. Zájemci o tuto výzvu se z EU byla rozšířena budova ZŠ Sivice o nové učebny,
mohou obrátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště, na ZŠ Mokrá – Horákov byly upraveny prostory učeHrušky 166. Podmínkou přijatelnosti žádosti je místo ben pro odbornou výuku, rozšířena kapacita MŠ Blaprovozovny na území MAS Slavkovské bojiště, před- žovice nástavbou na stávající budovu, byly upraveny
financování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ – průtahy obcí Sokolnice a Moutnice. Z výzvy na zkvaNACE nebo zemědělská činnost.
litnění sociálních služeb na Slavkovsku a Bučovicku si
V předchozích třech výzvách bylo podpořeno 46 žada- Diecézní charita Slavkov a Piafa Vyškov, z. ú zažádali
telů, s dotací přes 13 mil. Kč. Finanční příspěvky jsou o nová auta pro centrum denních služeb a pečovatelve výši 45% - 50% a jsou určené na pořízení strojů, skou službu. V letošním roce byla podpořena revitalivybavení nebo stavby v zemědělské či nezemědělské zace zámeckého parku ve Slavkově, vznik odborných
učeben na ZŠ Hrušky, ZŠ Těšany a ZŠ Bučovice 710
výrobě.
nebo rekonstrukce chodníků v Hodějicích, MilešoviMAS Slavkovské bojiště opět požádalo Jihomoravcích, Pozořicích.
ský kraj o finanční podporu na jednorázové akce
neziskových organizací, spolků a zájmových sdru- Celé znění vyhlášených výzev je k dispozici na našich
žení konaných v letošní roce. V loňském roce se webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz.

tento projekt „Malý LEADER“ setkal s velkým zájmem,
do území bylo rozděleno 100 tis. Kč. Částkou 50 tis.
Kč přispěl Jihomoravský kraj. I letos je plánováno podpořit max. částkou 10 tis. Kč neinvestiční záměr žadatele, který bude veřejně přístupný, společenského,
kulturního nebo sportovního charakteru, a na území
MAS Slavkovské bojiště. Během dubna budou zveřejněny podmínky podpory na webových stránkách MAS.

Skládka zmizela pod zem
Kdysi se tady nacházel lom, což je zřejmé z části zachovalé skalní stěny. Jak už to bývá, místo po těžbě
suroviny posloužilo pro skládku. Před dvěma lety,
i díky poskytnuté dotaci, skládka zmizela pod zem.
Nyní pravidelně předkládáme zprávy o udržitelnosti
projektu a dokládáme fotografiemi. Místo se změnilo
k nepoznání, a to je dobře.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

ŽivotnÍ Prostředí
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Ukliďme Sivice
V sobotu 4. dubna se měka konat akce Ukliďme
svět, Ukliďme Česko, Ukliďme Sivice. Kvůli aktuální situaci musela být zrušena. Několik se nás
online přesto domluvilo.
V rámci povolené zdravotní vycházky, v patřičných rozestupech a ochranných pomůckách jsme obešli vytipované odlehlé části Sivic a posbírali pěknou hromadu. Nejvíce samozřejmě (bohužel) u lesa, v lese, kde
je práce ještě pro mnoho rukou. Nicméně okolí nově
zbudovaného "obchvatu" Sivic (kolem HP kartonu),
část Dílové k remízku, cesta k cementárně, Na Štegňi, cesta na Staré hřiště a k Balatonu může být snad
na delší dobu považováno za uklizené.
Děkujeme Janče Ondráčkové za zorganizování.
PS: Když půjdete na zdravotní vycházku, můžete se
po krajích cesty podívat i vy, nalezené poklady třeba
jen do igelitové tašky vložiti a doma do popelnice vyhoditi. A to kdykoliv ☺.
Radek Chudiak

Biocentrum

budou napájeny pouze podzemní a srážkovou vodou.
Tato opatření bude doprovázet výsadba zeleně. Podél
biocentra bude obnovena polní cesta, z vnitřní části
vysazeny solitérní stromy a keře a na hranicích s půdním blokem osazeny velké hraniční kameny, aby nedocházelo k rozorávání cesty.

Aby odlehčení Pozořického potoka dobře fungovalo, je
nutné připravit navazující opatření. Přívalové vody se
potrubím dostanou do příkopu podél Dílové cesty. Příkop bude potřeba zkapacitnit a osadit trubní propustek
přivádějící vodu do nádrže - vodní tůně. Tůň je navr- Taková je předběžná představa, která bude po dalších
ženo prohloubit a rozšířit, aby byla dostatečně kapacit- konzultacích zapracována do projektové dokumentace.
ní na zdržení povodňových průtoků. Další vodní tůně

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
12. dubna		Pomlázková zábava
NEKONÁ SE		Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci

30. dubna		Pálení čarodějnic
???		Terasa u tělocvičny, pořádá škola Sivice

1. května		Májová pobožnost v kapli sv. Rocha
???		Kaple, pořádá obec Sivice a farnost Pozořice

10. května		Soutěž požárních družstev
NEKONÁ SE		Pořádá SDH Sivice, sportovní areál Loučky

28. května		Vítání občánků
???		Kulturní dům, pořádá kulturní komise obce

30. května		Sivické hry bez hranic aneb zábavné odpoledne
???		pro děti a rodiče
		

Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Grušáci

31. května		Přátelské fotbalové utkání svobodní x ženatí
???		Sportovní areál Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci

6. června		Ženáčské hody
???		Kulturní dům, pořádají ženáči pod záštitou obce			

23. června

Tradiční hasičská soutěž dětí

???		Pořádá SDH Sivice a SDH Kanice, sportovní areál Loučky

Navzdory všem omezením
současné doby
vám přejeme krásné Velikonoce
prožité v radosti a naději.
		Obec Sivice
		a redakce zpravodaje

KRONIKA
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Společenská kronika
V 2. čtvrtletí roku 2020 oslaví životní jubileum:
87 let

Jan Ryšavý

86 let

Antonín Skládaný
Květoslava Filipová

83 let

Jiřina Kašparová
Josef Železný

82 let

Ludmila Mazlová

81 let

Marie Železná
Marie Tomancová

80 let

Milan Krčma

70 let

Ladislav Kovařík
Vlasta Kousalová
Marie Sedláčková

65 let

60 let

Evidence obyvatel

Statistika za 1. čtvrtletí 2020
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

3
9
1
7
1090

Vítáme do života
v 1. čtvrtletí roku 2020
Sofie Ullmannová
Jenovéfa Svobodová
David Drápal

Ladislav Mrázek
Alena Studýnková
Jana Brtníková
Vít Škrob
Pavel Levíček

Citát

Alena Juranová
Jiří Růžička
Marie Kousalová
Lubomír Kulhánek

Placení poplatků v době karantény

Pravá bída nastává teprve, když jsme pozbyli naděje.
František Vymazal

Pokud je to možné, využívejte přednostně bezhotovostní způsob platby.
Číslo bankovního účtu: 11324641/0100, poplatky
jsou splatné do 31. 5. 2020.
Poplatek za komunální odpad: 350 Kč/osoba (neplatí děti do 15 let, osoby starší 65 let, držitelé průkazů
ZTP). Variabilní symbol: 1340xxx (číslo popisné).
Poplatek ze psů: 100 Kč/pes, 150 Kč druhý a další pes stejného majitele. Variabilní symbol: 1341xxx
(číslo popisné).
O příspěvek na stočné můžete požádat až do
31. 12. 2020. Pokud nám zašlete žádost elektronicky (formulář najdete na webových stránkách obce
www.sivice.cz), vyplníte a odešlete, zašleme vám
částku 1000 Kč na vámi uvedený účet.

Dne 7. března 2020 zemřel ve věku 60 let
pan Antonín Chudiak, dřívější místostarosta
obce Sivice, aktivní hasič a zakládající člen
Sportovního klubu Grušáci Sivice.
Čest jeho památce

O možnosti hotovostní platby a výplaty příspěvku
na stočné vás budeme informovat obvyklým způsobem. Sankce za pozdější úhradu poplatků nebudou
uplatňovány.
Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Sivice

Sivický zpravodaj 2/2020 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. června 2020.

