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Vážení spoluobčané,

Z jednáníní zastupitelstva obce Sivice

Letošní jaro nám udělalo radost co do pravidelného
přísunu srážek, jinak vše bylo nějaké jiné a divné.
Nekonaly se naplánované kulturní, sportovní ani
hasičské akce. Na druhé straně tato mimořádná
situace ukázala, že si umíme vzájemně pomáhat
a z toho mám radost.

26. 5. 2020

V žádném z předchozích čísel našeho zpravodaje nechyběly reportáže ze společenského dění.
Život se nezastavil, nijak zvlášť jsme nestrádali,
nikdo neonemocněl, chyběly však sociální kontakty. Osobně jsem nejvíce postrádala naprosto
samozřejmé lidské gesto - obyčejné podání ruky.
Nesmět se těšit z kontaktů s rodinou a vnoučaty je
taky smutné.
Snad je to za námi.
V době „koronavirové“ probíhaly téměř normálně stavební práce. Dokončili jsme odklon velkých
průtoků Pozořického potoka, tím jsou na Loučkách podzemní stavby hotové a můžeme se pustit
do opravy zbývající části komunikace.
V obci chybí skladovací prostory. Jakmile bude dokončena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a vybrán dodavatel, zahájíme stavbu
skladu ve sportovním areálu. Sklad bude navenek
stejný jako stávající šatny, bude jakýmsi jejich pokračováním a hřiště opticky uzavře.
Také se pustíme do opravy podlahy v kulturním
domě. Obci byla přiznána dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70 %, což je
velkou motivací, aby se oprava uskutečnila. Jen
je škoda, že rozhodnutí nepřišlo v době, kdy byl
kulturní dům prázdný. Na letošní podzim je už naplánovaná řada akcí, proto musíme rekonstrukci
nechat na příští rok.
Zimních měsíců jsme využili k přípravě projektů
v extravilánu obce. Vrátit zeleň do krajiny není tak
lehké, jak by se na první pohled zdálo. Naštěstí
je podél cesty v Dílech dostatečně široký obecní
pozemek, je tedy možné podél cesty vysadit alej
listnatých, zčásti ovocných stromů. V údolní nivě
Tvaroženského potoka (u remízku) plánujeme vybudování biocentra - prohloubení a rozšíření stávajícího rybníčku, systému vodních tůní a výsadby
doprovodné zeleně. Na oba projekty budeme žádat
o dotaci, bez níž by realizace nebyla možná.
Snad se postupně vše podaří a já už se těším
na další setkání, ať už při kulturních akcích, nebo
v přírodě.

Marie Kousalová

Záměr pronájmu místnosti v kulturním domě +
uzavření nájemní smlouvy: Předmětem pronájmu je
místnost v přízemí kulturního domu „klubovna“ pro dočasný prodej potravin. Na základě zveřejněné nabídky obdržela obec Sivice jedinou nabídku od Thi Hoa
Pham. Pronájem bude uzavřen na dobu určitou 2 roky.
Nájemné činí 1 Kč + paušální platba za energie, služby ve výši 999 Kč/měs. Prodejní doba bude od pondělí
do soboty od 7 do 18 hodin, v neděli od 8 do 14 hodin.
Záměr převodu (směny/prodeje) pozemků par. č.
826/7 a 862/17 v k. ú. Sivice a uzavření směnných/
kupních smluv: Obec Sivice zveřejnila záměr převodu (směny/prodeje) pozemků parc. č. 862/7 a parc. č.
862/17 v k. ú. Sivice (v lokalitě Zihy) v rámci záměru realizovat projekt cyklostezky. V rámci vypořádání
majetkových vztahů v této lokalitě bude zachována
výměra pozemků vlastněných obcí Sivice a výměry
pozemků ve vlastnictví ostatních účastníků směny.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Šlapanice
na přestupkovou agendu: Ke dni 30. 6. 2020 končí
platnost stávající veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
Nová smlouva bude uzavřena na dobou neurčitou,
za každý jeden projednaný přestupek je stanovena
paušální částka 3 200 Kč.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Společnost E-ON Distribuce vybuduje přípojku
nízkého napětí pro pozemek parc. č. 498 v k. ú. Sivice
(Za Brankou). Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 498 v k. ú. Sivice
v majetku obce se sjednává ve výši 1 000 Kč bez DPH.
9. 6. 2020
Zpráva o činnosti, kontrola plnění úkolů: Připravujeme projekty v oblasti životního prostředí: projekt výsadbu aleje podél Dílové cesty, Biocentrum v Dílech
u pastviska a dále projekt skladu ve sportovním areálu.
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-3předložený položkový rozpočet nebyl správně naceněn, z 95 položek stavebního objektu 02 - Zpevněné
plochy, dopravní řešení, sadové úpravy byla u 92 položek uvedena hodnota 0. Uchazeč doložil upravený
rozpočet - doplnil ceny u 92 položek a současně snížil ceny 5 položek v rozpočtu SO 01 a jedné položky
v rozpočtu 03 - Vedlejší rozpočtové náklady, a to tak,
aby celková nabídková cena zůstala nezměněna. Dle
rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek došlo k výrazné změně původní nabídky a komise proto doporučila tohoto uchazeče vyřadit. Komise
dále konstatovala, že nabídka uchazeče ZIPP Brno,
IČ 49975561, splňuje všechny požadavky zadání
a je úplná, rovněž tak nabídka uchazeče SKR stav,
s. r. o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ 26961474 splňuje všechny požadavky zadání a je úplná. Komise
seřadila podané nabídky dle výše nabídkové ceny
po vyřazení jednoho uchazeče takto:
Pořadí
hodnocení
nabídek

Obchodní jméno účastníka,
sídlo

Nabídková
cena
bez DPH v Kč

1.

ZIPP Brno s.r.o., Brno

17 980 399,64

2.

SKR stav, s.r.o., Brno

18 690 000,00

3.

Navláčil stavební firma, s.r.o.,
Zlín

18 831 676,87

4.

QDS Group a.s., Brno

18 888 827,71

5.

AQUA - GAS, s.r.o., Brno

18 910 098,64

6.

RAPOS, spol. s r.o., Holešov

19 489 266,91

7.

BRINGSTAV, s.r.o., Brno

19 562 990,41

8.

3V & H, s.r.o., Uherský Brod

19 999 999,00

9.

INSTA CZ s.r.o., Olomouc

20 511 944,10

10.

KOMFORT, a.s., Brno

20 800 651,25

11.

Winning PS - stavební firma
s.r.o., Brno

20 892 141,58

12.

STAVBROS, s.r.o.,
Brodek u Prostějova

20 993 421,68

13.

WELLCO Brno s.r.o.

21 165 985,47

14.

Moravská stavební unie MSU s.r.o., Brno

21 446 883,66

určitou s možností prodloužení. Obecní úřad obdržel
žádost o prodloužení nájemní smlouvy sociálního bytu
č. 1 na adrese Sivice č. p. 350 o 1 rok, tj. do 30. 6.
2021, prodloužení nájmu bylo schváleno.
Nákup energií pro rok 2021: Obec Sivice se účastní
Společného nákupu silové elektřiny i zemního plynu
na Českomoravské komoditní burze Kladno spolu
s dalšími subjekty – zejména městy a obcemi a jimi
zřizovanými organizacemi. Nákup energií pro rok 2021
pro obec Sivice a Základní školu a mateřskou školu
Sivice bude realizován prostřednictvím obce Blatnička
stejně jako v předchozím období. Obec Blatnička jako
veřejný zadavatel dle zákona o zadávání veřejných
zakázek splňuje definici centrálního zadavatele. Partnerem projektu je Organizačně správní institut.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Quantum
Vyškov: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Ochrana intravilánu obce Sivice před povodněmi a zadržení vody
v krajině – I. etapa Odlehčení Pozořického potoka“ obsahuje vícepráce uvedené ve změnovém listu, situačním nákresu a položkovém rozpočtu. Jedná se o opravu povrchu křižovatky a vjezdu k hasičské zbrojnici.
Rozpočtové opatření č. 2/2020: Rozpočtové opatření obsahuje v příjmech snížení daňových výnosů dle
predikce Svazu měst a obcí a dále zapojení prostředků dle očekávané skutečnosti v rámci souhrnného
dotačního vztahu v JMK a zapojení dotace z Úřadu
práce na zaměstnance. Celkové příjmy a výdaje včetně financování jsou ve výši 38 500 400 Kč.

Máme navařeno!!
„Máme navařeno“. Zní ze sivického pivovaru
BEER DADDY. Již od 17. 7. bude možné pivo
ochutnat z výčepu přímo v pivovaru,
nebo si koupit pivo lahvové.

Přestavba objektu občanské vybavenosti Sivice:
Do výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce podalo nabídku 15 uchazečů. Žádná nabídka nebyla komisí shledána jako nabídka s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Předmětem hodnocení byla celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Komise seřadila podané nabídky podle výše nabídkové ceny. Dále provedla kontrolu úplnosti postupně
u prvních tří nabídek, zda splňují požadavky zadávací
dokumentace - posouzení kvalifikace a úplnosti.

Zastupitelstvo obce schválilo vyřazení uchazeče
STAVBY VANTO Kunovice z další účasti ve výběrovém řízení, hodnocení nabídek a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - firmou ZIPP Brno
a uzavření smlouvy o úvěru ve výši 20 mil. Kč, pevnou úrokovou sazbou 1,03 % a dobou splácení 10 let
na základě nabídky Komerční banky.

Těšit se můžete na Ležák 11 %, American Pale Ale
12 % a letní speciál SUMMER 9 %. Připravujeme
i další druhy piv, o kterých vás budeme informovat.
Před pivovarem vznikne také malé posezení,
kde si můžete naše piva vychutnat.
Budeme se na vás těšit. Na zdraví.

Doporučila vyzvat uchazeče STAVBY VANTO Kunovice k objasnění, případně doplnění nabídky, neboť

Prodloužení nájmu sociálního bytu č. 1: Dle Smlouvy o nájmu bytu je poskytnuto nájemní bydlení na dobu

f @PivovarBeerDaddy
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-4Samoobsluhu se nám podařilo v dražbě koupit
a postupem času dozrálo rozhodnutí o přestavbě.
Na začátku jsme si řekli, že zde chceme zachovat
prodejnu, současně by však stavba na takto výzmaném místě v centru obce měla být reprezentativní.
A tak vznikl ve spolupráci s paní architektkou Machovou a Klementovou projekt, který snad brzy spatří
světlo světa.

Rekonstrukce samoobsluhy je v plánu už dlouho, dosud jsme však měli jiné priority. Nejdříve
kanalizace. Potom silnice, chodníky a inženýrské
sítě. Děravá střecha školy a půdní vestavba. Odlehčení Pozořického potoka. Konečně tedy došlo
i na na tuto nikoli životně důležitou, přesto však Všechny předpoklady pro zahájení stavby jsou splněny. Je sjednán úvěr na financování s Komerční banvýznamnou investici.
kou a vybrán dodavatel stavby - firma Zipp Brno. NaKdyž přijíždíte do centra obce, první, na co vám padne bídková cena je 17 980 tis Kč bez DPH, cena včetně
zrak, je samoobsluha. V osmdesátých letech ji postavil DPH je 21 756 tis. Kč. Stavební práce budou trvat asi
Místní národní výbor Pozořice v akci „Z“ a prodal Jed- rok, a to od září letošního roku do září roku příštího.
notě, což byl družstevní podnik provozující venkovské
Marie Kousalová
prodejny. Stavělo se za úplně jiných podmínek, než
jsou dnes a budova je nyní nevyužitá.
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Zeleň a krajina

věcně zkontrolován a doporučen k financování, očekáváme rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výsadba by
První z krajinářských projektů je „Založení prvků měla proběhnout již letos na podzim.
ÚSES - interakční prvek 17“. Pod tímto názvem se Dalším připravovaným projektem je Biocentrum Sivice.
skrývá výsadba aleje podél Dílové cesty.
Voda z odlehčovacího potrubí Pozořického potoka poProjektová dokumentace je zpracována a podána
žádost o dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny
Slavkovské bojiště. Stromořadí má celkovou délku
1 060 m. Vysazeno bude celkem 173 stromů - javory,
moruše, ořešáky a třešně, dále keře a travní podrost.
Náklady projektu včetně všech souvisejících výdajů,
zejména projektové přípravy a následné péče po dobu
3 let jsou ve výši 1 297 944 tis. Kč. Dotace je poskytována ve výši 80 % uznatelných nákladů. Projekt je

teče příkopem, který je nutné pročistit a zpevnit. Pod
cestou podél Tvaroženského potoka je navržen propustek zaústěný za stávající příčný práh tak, aby voda
přitekla do rybníčku a neohrozila níže položenou obec
Tvarožná. Samotné biocentrum sestává z několika vodních tůní. Povodí Moravy, které má ve vlastnictví vodní
nádrž (rybníček), požaduje majetkoprávní vypořádání,
kterým podmiňuje svůj souhlas. Po vydání stavebního
povolení bude žádost o dotaci podána do nejbližší výzvy.

S elektrokolem od PRE
budete mít vždycky náskok

Široká
nabídka
Nejnižší
ceny na trhu
Pro všechny
terény
Záruka
kvality
Nákup
na splátky

www.prekolo.cz
INZ_PREkolo_148,5x100,5.indd 1

10.06.20 15:06
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Událo se...

BUDUJEME

-7Starostové Mikroregionu Roketnice se vypravili
na expedici do Šardic

Zachráněný strom

Co je na Šardicích pozoruhodné? Byly zde úspěšně
provedeny pozemkové úpravy. Do tamní krajiny se
díky nim vrátily remízy a stromořadí. V údolní nivě
vznikly tůně a mokřady. Dověděli jsme se, že samotná realizace nebyla vůbec jednoduchá, každopádně
výsledek za to stojí! Tamní zvlněné krajině se přezdívá Moravské Toskánsko a fotografové si zde přijdou
na své. Pro nás jsou Šardice velkou inspirací.

Když se staví, létají třísky. Nebo i celé stromy. Jeden
ze dvou platanů u hřiště musel ustoupit odlehčovacímu objektu na Pozořickém potoce. Byla by škoda
o krásný vzrostlý strom přijít. Jenže kam s ním? Odpověď na otázku jsme našli na protější straně silnice
u Neužilů (vřelé díky!). Vzápětí byl vydán povel k záchranné akci. Šikovný bagrista vyhloubil jámu a převezl strom, naše četa asistovala při sázení. Ujme se,
nebo byla veškerá snaha zbytečná? Je možné, že
i stromy mají duši a umí se odvděčit. Zatím to tak vypadá, strom roste!

Zaměstnanost
Úřad práce nás pravidelně informuje o počtu uchazečů o zaměstnání a počtu volných míst. V současné
době připadá na 704 sivických obyvatel v produktivním věku 13 nezaměstnaných, což je 1,8 %. Současně
je10 pracovních pozic v obci volných.

Dopravní nehoda
V neděli 12. dubna před polednem zazvonil telefon.
Volající oznámil, že naboural zábradlí. Hned bylo
o práci postaráno. Nafotit, zdokumentovat, sepsat
protokol. Nahlásit pojišťovně. Zajistit opravu zábradlí
a poškozeného chodníku. A to se dá mluvit o štěstí, že
řidič nenarazil čelně do mostku a o centimetry minul
betonový sloup. Zůstalo tak jen u materiální škody.
Voda pod kontrolou
Požární poplach nemusí vždycky znamenat oheň.
Ve čtvrtek 2. července svolala siréna hasiče k pohotovosti při přívalovém dešti. Tentokrát však čerpadel
a hadic nebylo zapotřebí. Odlehčovací komora pustila do obce právě takové množství vody, které místy
zatrubněný potok dokáže převést. Jen na hřišti (před
odlehčovacím objektem) se trocha vody ocitla mimo
koryto potoka, zde žádné škody nevznikly.

Nový vodojem v Sivicích
Vodojem v Sivicích je součástí velkého projektu, který vyřeší zásobování obyvatel regionu pitnou vodou
i do budoucna. O dodávku vody do naší obce se stará
Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, který připravil projekt „Posílení skupinového vodovodu“.
V regionu přibývají domy a obyvatelé a ruku v ruce
s tím vzrůstají nároky na množství dodávané vody. Kapacita stávajícího vodovodu je „na hraně“. Zvykli jsme
si, že otočíme kohoutkem a teče voda. Chceme-li, aby
tomu tak bylo i nadále, je nutné do vodohospodářské
infrastruktury investovat.

Sivický obchůdek
Prodejny v malých obcích nemají „na růžích ustláno“. Své o tom ví dosavadní provozovatelka prodejny potravin paní Eva Čermáková, které chci tímto
poděkovat.
Abychom přiliš nestrádali po dobu, kdy bude probíhat
rekonstrukce samoobsluhy, zařídili jsme prodejničku
v kulturním domě. Mnozí jste ji už navštívili, někteří se
k tomu teprve odhodláváte. Myslím, že se z malého
prostoru podařilo vykřesat maximum možného. Původně jsme mysleli, že zajistíme prodej základních potravin. Protože se však obchodování ujal Johny, jak mu
na jeho vlastní přání přezdíváme, protože pravé jméno
neumíme vyslovit, sortiment je rozhodně pestřejší.
Otevřeno je téměř nepřetržitě - od pondělí do soboty od 7 do 18 hodin a v neděli od 8 do 14 hodin.
Marie Kousalová

SIVICKÁ ŠKOLA
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Pasování čtenářů

"Our kids are the future"

Školní rok se nachýlil ke konci a prázdniny jsou
tady.

Like every summer for the last 5 years we continue
teaching kids from 5 to 11 years old in this beautiful
town called Sivice.

Letošních 10 prvňáčků netrpělivě očekávalo poslední
stránku Slabikáře. Během celého školního roku se toho
hodně naučili. A že jim to opravdu jde, nás přesvědčili
ve středu 17. června před budovou školy v Sivicích.

The lessons are in English, even though they have
learnt a huge amount of vocabulary, many of them haven't had the chance to speak to a foreigner in English even less to become friends and share a week of
activities; for many of them, it can be a very important
moment for their future. Kids are amazing beings, they
give you more energy than the one you give to them. In
every single moment of every day you need to become
a multifaceted and multitasked individual to gain their
attention and respect.

Úvodem děti přednesly básničku, kterou je na začátku
školního roku naučil jejich velký kamarád Krteček. Dále
předvedly své čtenářské dovednosti četbou pohádky
Červená karkulka před publikem svých rodičů, prarodičů, spolužáků a kamarádů. Pak již nadešla slavnostní
chvíle a děti byly pasovány naším králem, panem ředitelem.

The course is full of activities where two teachers constantly play, act, laugh, jump, bark like a dog, etc. In

Na památku si děti odnesly nejen dárek - knihu Kouzelná třída, ale také krásný zážitek.

Mateřská škola Sivice

Závěrem bychom chtěli dětem popřát, aby jim radost
ze čtení vydržela. Věříme, že brzy rozšíří řady čtenářů
naší knihovny.
Romana Sukovatá

Od 2. 5. do 16. 5. 2020 probíhal zápis do mateřské školy. Kvůli koronaviru letos poprvé na dálku - bez přítomnosti dětí a rodičů. Přijali jsme všechny tříleté a starší
děti ze Sivic, máme plný počet - 50 dětí a budou otevřeny všechny tři třídy. Bohužel, kvůli přísným hygienickým
opatřením jsme nemohli v červnu nabídnout novým dětem zvykání na školku s maminkou a tak to bude v září
těžší a náročnější.

SIVICKÁ ŠKOLA

order to connect with the kids, we play with quizzes,
we do sports, we draw and paint, make music together,
learn about multiculturalism and the differences between nations, we sing, we cook, we develop a deeper
bond that will become a significant aspect of their future
interactions with the foreigners that are crowding their
streets.
I love teaching kids, I will recommend it to everyone.
Kids are the future, and they need to believe in themselves and to have the tools to make it in this ever challenging world, English Language is one of the most
important tools nowadays. They need to experience
a multinational environment to be able to understand
that the world is full of different places, the same differences that unite us, let's celebrate life not borders.
Hilde Aleman

ve škole se připravovaly lavice pro sezení po jednom
dítěti a omezeném počtu dětí ve třídě, ve školkách
nikomu nevadil větší počet dětí neustále pohromadě.
Některé děti už ale po otevření znovu nenastoupily,
rodiče dodržovali přísnější pravidla a tak se všechno
zvládlo. Bohužel, museli jsme zrušit všechny plánované akce a ven mohly děti chodit jen na školní dvůr
nebo na hřiště u školy, které pro nás obec uzavřela.
Rozloučení s předškoláky proběhlo sice bez rodičů,
ale děti si ho užily.

Letošní školní rok byl opravdu zvláštní... Nikdo netušil, Přejeme všem krásné prázdniny a v září zase nashleco nás v něm čeká. Uzavření škol nás všechny zasko- danou...
Iveta Nosová
čilo a s obavami jsme školku i otvírali, protože zatímco

SKAUTI

Co nového na skautské stezce?
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řejnost, než je naše skautská rodina. Dík patří i všem
rodičům, kteří děti podporovali v plnění těchto výzev.

Jakmile to bylo možné, naše skautské oddíly pokračovaly ve své činnosti, i když poněkud omeze- V této době se naše vedoucí přihlásily a rády pomohly
ně. Níže se dozvíte o činnosti pozořického dívčího s šitím a balením roušek.
oddílu po vyhlášení nouzového stavu v naší vlasti
Díky uvolnění protiepidemiologických opatření jsme
a po uvolnění opatření.
mohly v omezeném rozsahu obnovit naši skautskou činV předprázdninovém čase vrcholí přípravy na letošní
nost. Nejprve z důvodu hygienických omezení probíhaly
tábory. O tom, který chystají pozořické oddíly na naše
schůzky venku po družinách. Postupem času jsme už
hlavní tábořiště v Rakoveckém údolí, vám rádi popomohly i odložit roušky. Výzvy tedy byly zastaveny, provídáme příště.
tože v době koronavirových opatření nahrazovaly naše
V letošním roce si naše skautské středisko připomíná osobní setkání. Těší nás, že se můžeme s dětmi zase
třicáté výročí činnosti. Za tu dobu prošly našimi oddíly setkávat, i když jen venku a za hezkého počasí. Těšístovky dětí. Někteří z nich jsou dnešními vedoucími. me se na setkávání se všemi dětmi již bez omezení.
Toto jubileum jsme chtěli oslavit s veřejností na skautském dni v sobotu 16. května v areálu Dělnického 29. června proběhla poslední schůzka v tomto školním
domu v Pozořicích. Pro děti i veřejnost jsme měli při- roce. Každá dívčí družina měla jinou trasu, kterou se
pravený bohatý program. Tuto akci jsme v uvedeném dostala na blízkou chatu na Jezerách, kde jsme přitermínu bohužel z koronavirových důvodů nemohli vítaly začátek prázdnin opékáním špekáčků a hraním
uskutečnit. Pokud to bude možné, pokusíme se akci her. Součástí bylo také vyhodnocení celoročního bouspořádat v jiném termínu a budeme se těšit na hoj- dování s oceněním nejpoctivějších světlušek.
nou účast.
Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska Přípravy tábora začaly jako vždy na jaře, i když jsme
až do nedávna nevěděly, zda tábory budou povoleny.
V uplynulých měsících jsme kvůli koronavirové pandemii Neodradilo nás, že jsou letos hygienické požadavky
musely zrušit skautské schůzky a všechny aktivity, které přísnější. To nám nemůže zabránit, abychom si užily
jsme měly naplánované. V této nelehké situaci jsme se s dětmi 14 dní v přírodě. Je to pro nás výzvou zvládrozhodly pomoct rodičům a vymyslely jsme volnočasové nout tábor i ve ztížených podmínkách.
aktivity, „Skautské výzvy – nenech se nakazit nudou“,
Ajka, Janča, Klára, Majka – vedoucí družin,
aby si nejen děti odpočinuly od školy. Děkujeme všem,
1. dívčí oddíl Pozořic
kteří nám pomohli při šíření této aktivity mezi širší ve-
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Koronavirus vzdělávání
na Univerzitě třetího věku MU
nezastavil
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity myslí
na seniory i v době pandemie a připravuje pro ně online vzdělávací aktivity. Program výuky bez osobního
kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku bylo přerušeno na Masarykově
univerzitě jako na jedné z prvních univerzit. Důvod byl
nevystavovat věkově nejohroženější skupinu nebezpečí onemocněním COVID -19.
V současné době probíhají online přednášky prostřednictvím kanálu na YouTube. V předem stanovený čas
jsou posluchačům U3V vysílány přednášky z různých
oborů, např. astronomie, dějin umění, ekonomie, historie či literatury a dalších.
Kromě toho jsou realizovány i semestrální online kurzy,
které byly nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční
kurzy byly zrušeny. Jedná se např. o kurzy Po stopách
významných civilizací a kultur Latinské Ameriky, Trénování paměti nebo Tajemství skrytá v DNA. S lektory senioři komunikují pomocí video přenosu v reálném čase
s možností aktivního vstupu do diskuse.
Pro seniorskou veřejnost je také na webových stránkách Univerzity třetího věku MU vytvořena sekce pro
studium doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací materiály a videa věnující se např.
pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii
nebo historii.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Již se však těšíme, až nám bude opět umožněno setkávat se v přednáškových místnostech Masarykovy
univerzity. Připravujeme proto také kurzy na nový akademický rok, který nás čeká. Přihlašování do těchto
kurzů se uskuteční od září 2020. Zájemci se budou
moci přihlásit do 1. ročníku tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu nebo do jednoletých kurzů Kulturní dědictví a památková péče na Moravě a Univerzita třetího
věku v Moravském zemském muzeu. Bližší informace
o připravovaných kurzech včetně programů naleznete
na webových stránkách www.u3v.muni.cz.

DUCHOVNÍ OKÉNKO
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- 13 díky neuvěřitelnému nasazení ochotných žen jsme
mohli fungovat i za provozu. Malíři v rámci této etapy
zvládli vymalovat ještě tzv. levou boční kapli, tedy prostor vlevo uprostřed kostela (naproti Betlému). Během
malování byla také shozena stará vlhká omítka v celé
zadní časti kostela, aby stěny mohly dýchat a prosychat čekajíce také na omítnutí a vymalování v další
etapě. Při těchto pracích bylo třeba vyřešit i další
elektrikářské práce. Ještě v sobotu 6. června ráno byl
kostel totálním staveništěm a to natolik, že v předchozí
den večer jsme museli mít mši svatou na dělnickém
domě. Ale během sobotního dne přišla doslova kupa
ochotných lidí všech generací: uklízet, vynášet, klepat
(koberce), vysávat, zavěšovat, montovat, čistit, stírat
a já už nevím, co ještě… Byla to doslova mravenčí
práce: Ne co do „titernosti“, ale co do kvantity, kvality
a rychlosti. Prostě neuvěřitelné! Večer v 17:15 se už
slavila mše sv. v prostoru, který jako by tak vypadal
od vždycky. Ano, všechno bylo tak, jak dřív, až na jednu „drobnost“: Novotou zářící presbytář! Všechno
jsme tedy zvládli a přečkali, první etapa za necelých
400 tis. Kč je za námi!

Události ve farnosti - aneb duchovní
okénko trochu netradičně
Vymalovaný presbytář pozořického kostela
Původně jsem chtěl opět napsat nějaké to duchovní zamyšlení, jak už to tak obvykle dělám. Jenomže
vzápětí jsem si uvědomil, že by bylo také určitě dobré
informovat všechny o tom, jak jsme teď za poslední
dobu pohnuli s výmalbou kostela. A když jsem si poskládal dohromady, co všechno se vlastně v relativně
krátkém čase událo, pochopil jsem, že toto je duchovní okno rovnou do nebe!
A tak poslyšte, co vám musím vyprávět! Je za námi
totiž první ze tří etap výmalby interiéru našeho kostela. A jak to všechno proběhlo? Snad každý ví, že
na počátku každého stavebního díla musí být pořádná
papírová předehra, zvláště když je stavba památkově chráněná. Celé akci tedy nejprve předcházela asi
půlroční administrativní schvalovací operace, jak už
to v dnešní době bývá. Ta v sobě zahrnovala jednání s biskupstvím, se stavebním úřadem, s památkáři, bylo třeba udělat průzkumy sanační a restaurační,
bylo třeba skloubit termíny, výběr firmy a vše pěkně
zkoordinovat. Bylo potřeba si pěkně počkat, ale pak už
to šlo velmi rychle. V úterý 12. května v dopoledních
hodinách naběhla početná skupina ochotných mužů
do určeného prostoru, aby se vše na malování připravilo. Nejsvětější svátost byla přemístěna na boční

oltář, kde bývá o Vánocích Betlém. Bylo třeba sundat ze zdí obrazy a plastiky, vypojit lampy podél stěn,
odnést oltář, starými koberci zakrýt podlahu, uklidit
od svatostánku anděly na bezpečné místo a ten zakrýt igelitem. Svatí biskupové vedle oltářního obrazu
byli na čas zproštěni svých pastýřských berel, ale mitry jsme jim nechali ☺ Hned na druhý den se začalo
navážet a stavět lešení – podél stěn až po klenby, kde
byla vytvořená vodorovná plošina. Z ní ještě bylo potřeba vztyčit plošinu menší – pohyblivou, aby se dalo
dostat až ke stropu. A pak už mohli nastoupit malíři.
Pracovali pilně každý pracovní den a dílo jim šlo pěkně
od ruky. Co se týče barevnosti, tak po dohodě s památkáři a na základě stratigrafického průzkumu, také
po vyslechnutí pamětníků a názorů členů farní rady
jsme dospěli k výsledku, který už nyní můžete vidět
na vlastní oči nebo alespoň na fotce. Rozhodli jsme se
pro změnu „perspektivy“, tedy že barvy budou naopak,
než byly dosud. A také jemnější. Aktivní prvky (sloupy a římsy) jsou tedy barevné – jemně žluté – barva
byla zvolena tak, aby ladila s pískovcem soklů na sloupech. Pasivní prvky (plochy stěn) nesou lomenou bílou, která má smetanový nádech. Během těchto prací
se navíc po karanténní době kostel opět otevřel, a tak
bylo mnohdy náročně skloubit přibývající počet účastníků bohoslužeb s velmi omezeným prostorem – jak
co do oprav tak co do dodržování i nadále trvajících
bezpečnostních opatření (rozestupy, roušky, dezinfekce). Před každou bohoslužbou bylo třeba uklidit. Ale

Duchovní okénko
Vnímal jsem, že nás ve farnosti celá tato akce povzbudila a při pomocných pracích (bourání, nošení,
stavění, úklid, mytí, atd.) hodně propojila. Zapojily se
opravdu všechny generace. A tak jsme rádi, že se pozořický dům Boží stále obnovuje a že se tato obnova
stala opět z velké části viditelnou!

A nyní krátký výhled do budoucna:
První svaté přijímání odloženo
Děti měly letos přistoupit poprvé ke svatému přijímání už v květnu, ale kvůli nouzovému stavu jsme to
odložili až na podzim, konkrétně na neděli 20. září.
Dětí bude letos celkem (i včetně holubických) 32.
Pouť u sv. Anny v Hostěnicích 26. 7. (NE)
Mše sv. od 15 hod. u kaple.
Pouť u jezerské zvoničky 2. 8. (NE)
Mše sv. v 7:30 hod.

Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kteří se Pouť v Pozořicích 16. 8. (NE)
na tomto krásném díle zasloužili! Jsou to nejen ti, kteří Mše sv. 7:30, 9:15, 10:30. Požehnání ve 14:30.
jakkoliv přiložili - třeba i jen na chvíli – ruku k dílu, ale
také všichni, kteří ze svých prostředků finančně přispě- Hody v Sivicích 23. 8. (NE)
li. Mnozí nás provázeli také svou modlitbou a vypro- Mše sv. v 7:30 na návsi.
šovali Boží požehnání pro celé dílo. Děkuji na tomto
místě všem zastupitelstvům obcí naší farnosti, že nám Farní den 13. 9. (NE)
přispěli dotací nebo darem. Ale je třeba velmi mnoho Zveme vás na farní zahradu už teď! Bude jako
poděkovat i konkrétním jednotlivcům, kteří si celé toto vždy pestrý program, ale hlavně možnost se podílo vzali na starost a obětovali mu velký kus svého tkat! A taky nebude chybět něco dobrého na zub
času, námahy, pečlivé důslednosti a jistě i nervů! Bez a ještě lepšího na zapití! ☺
nich by to takto neproběhlo. Na prvním místě děkuji
Ivoši Sukovatému, který byl vlastně takovým hlavním Udílení biřmování 3. 10. (SO)
manažerem a koordinátorem celé akce. S podobným Biřmovanců máme aktuálně 40. Slavnost biřmonasazením se obětovala Lidka Šmerdová, která si vání bude v sobotu 3. 10. ve 14:30 hod. a přijede
vzala za své úklidovou sekci a také otevírání a zaví- za námi pomocný biskup brněnský Mons. Pavel
rání kostela. Jak už bylo zmíněno, muselo se nějaký Konzbul.
čas uklízet každý den před bohoslužbou, protože se
asi dva týdny překrývala dvě období: plné malování Pouť do Sloupa 10. 10. (SO)
a možnost už jít do kostela alespoň ve všední den.
A v kostele bylo přitom na bohoslužbu vždy čisto! Dále Hudební podvečer se sv. Cecílií 22. 11. (NE)
děkuji našim vrchním „osvětlovačům“ Pavlu Křížovi
a Pavlu Ratajovi, kteří využili postaveného lešení, aby
doladili svit nově namontovaných reflektorů. S tím byly
Díky, že jste dočetli až sem! Přeji nám všem krásné
spojeny i další elektrikářské práce včetně instalace miléto plné slunce i deště (samozřejmě ve správném
krofonu na kůr a nové zapojení číselníku a telefonu.
poměru), definitivní překonání COVIDu, možnost se
Mnozí si už myslí, že je to opravdu všechno. Není to někam podívat, upevnit rodinné a přátelské vztahy
všechno. Co se týče malování, jsme ve třetině. 2. etapa a hlavně se nevracet do starých kolejí! Život nám vždy
je naplánována přibližně na období říjen – listopad, kdy nabízí možnost se posunout dál, tak toho využijme!
se vymaluje střední část kostela. A zadní část (vchody 					
a kůr) nás čeká dle plánu v období únor – březen 2021.
Váš P. Pavel Lacina, farář

KALENDÁŘ
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Společenská kronika

Kalendář kulturních a sportovních akcí

Ve 3. čtvrtletí roku 2020 oslaví životní jubileum:

23. srpna		Tradiční sivické hody
			Hraje Sivická kapela, pořádají stárci

30. srpna		Fotbal svobodní x ženatí
			Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Sivice

4. září		Kácení máje

96 let

Marie Lazarová

90 let

Filomena Buchtová
Zdeněk Malík

85 let

Vlasta Štěpánková

84 let

Radomila Floriánová
Kristina Konečná
Ludmila Ondráčková
Marie Poláčková
Ludmila Železná

			Hraje Sivická kapela, pořádají stárci

11. září		Koncert Věry Martinové
			Večerní zábava s kapelou Kolorez

20. září		Výstava ovoce a zeleniny
			Kulturní dům Sivice, pořadají zahrádkáři

24. září		Vítání občánků
			Kulturní dům Sivice, pořádá kulturní komise

Ano. I za původce koronaviru
musíme, bohužel, označit
Járu Cimrmana.

na jaře roku 1919, tedy v čase, kdy už doznívají i ozvěny fanfár z francouzského Versailles.

Virolog Cimrman se po prožitých zkušenostech domníval, že si lidstvo vezme z válečných hrůz ponaučení. Na základě dostupných dat vypočetl, že k dalšímu
Cimrman totiž v roce 1915 započal s výzkumem
většímu ozbrojenému konfliktu dojde přesně za 100
virů a bakterií se záměrem právě s jejich podpolet. Chtěl být připraven.
rou zastavit v té době zuřící první světovou válku.
Oprávněně při tom předpokládal, že po vzájem- Rozhodl se, že péči o virus svěří nejmoudřejší armáném se promoření bojujících stran vyhlásí znepřá- dě. Z Louňovic se ale balíček vrátil jako nedoručitelný.
telení vojevůdci hromadnou kapitulaci. Výměnou Druhou v pořadí byla podle jeho názoru armáda čínza podepsání mírové smlouvy od něj pak dosta- ská. Virus zakonzervoval a pod označením COVID-19
(Cimrmanův Odzkoušený VIrový Destruktor, verze
nou fungující vakcínu.
1919) jej odeslal na asijský kontinent s pokynem:
První laboratorní pokusy prováděné ve španělské
„COVID-19, otevřít za sto let.“ Armáda balíček uložila
Valencii nedopadly nejlépe. Myši, na nichž Cimrman
v kasárnách středočínského Wu-Čchangu a v prosinci
virus testoval, nešťastnou náhodou z laboratoře utekly.
2019 jej otevřela. Poslední nerozluštěnou otázkou tedy
Odpovědnost za tuto politováníhodnou událost ovšem
zůstává, komu a s jakým poselstvím odeslal prozíravý
nenese Cimrman. Zůstává na bedrech domorodé uklíJára Cimrman zásilku s vakcínou…
zečky, která, hnána soucitem k trpícím zvířatům, dala
těmto svobodu. Nešťastná událost, po niž se kajícná Dovětek autorů:
žena dala na dráhu deratizační pracovnice, se vepsa- Pro většinu z vás je toto zjištění nejspíše nové. My,
la do historie mimo jiné vznikem dodnes používaného jakožto zkušení cimrmanologové, jsme ale o této čaúsloví: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.
sované bombě věděli dávno předtím, než k její erupci
Rychlý spád událostí, který na únik viru bezprostředně došlo. Snažili jsme se proto odehrát všech 15 plánonavázal, donutil českého experimentátora k okamžité- vaných premiér i patřičný počet repríz dřív, než panmu opuštění nejen města výzkumu, ale i celé španěl- demie nového viru dorazí. A zatímco Jára Cimrman
ské země. Cimrmanův počin ovšem nezůstal tehdej- se při výpočtu data započetí příští světové války minul
ším španělským tiskem nepovšimnut. Soudobé titulky o plných 79 let, my se spletli o týden. A to přece není
jej vesměs popisovaly jako „Gale de las Montañas“. tak špatné.
Virus i vakcínu tak Cimrman úspěšně dokončuje až
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83 let

Jarmila Maxiánová

81 let

Jiřina Habalová

80 let

Věra Hůlová

75 let

Ján Kužnár
Vlastimil Hoffmann

70 let

Eva Jankových
Karel Benda
Eva Mollová
Marie Lazarová

65 let

Alois Poláček
Vladimír Buchta
Ladislav Kašík
Alois Buchta
Zdeňka Ospalá
Marie Šmerdová
Antonie Valentová

60 let

Jana Železná

Evidence obyvatel

Statistika za 2. čtvrtletí 2020
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

2
3
3
4
1088

Vítáme do života
ve 2. čtvrtletí roku 2020
Gabriela Železná
Viktorie Ščudlová

Citát

Lež oběhne půlku světa,
zatímco pravda si teprve obouvá boty.
Mark Twain

K významnému životnímu jubileu
si dovolujeme popřát naší paní starostce Marii Kousalové hlavně hodně zdraví, rodinné pohody a radosti z vnoučat.
K tomu všemu i štěstí, ať se daří v soukromém
i pracovním životě a ať je jí se všemi jejími blízkými
i sivickými pořád jenom co nejlépe.
Hodně sil a pohody jubilantce s poděkováním
za to, co pro Sivice udělala a stále dělá, přejí
zastupitelé a spoluobčané.
Sivický zpravodaj 3/2020 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. září 2020.

