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Vážení spoluobčané,

Z jednání zastupitelstva obce Sivice

navzdory epidemiologické situaci buďte optimističtí. Veselá mysl je půl zdraví, to platí stále.

21. 7. 2020

Snažíme se i ve ztížených podmínkách pracovat
naplno. Někdy to jde dokonce i snáze. Veřejný sektor i někteří soukromí investoři pozastavili investice
a tak se letos daří najít kvalitního dodavatele. Ještě
loni nebylo výjimkou, že se do výběrového řízení
přihlásila jedna nebo dvě firmy a nebylo na výběr.
Například o přestavbu samoobsluhy projevilo zájem
15 uchazečů a u tak velké investice je cena a kvalita nesmírně důležitá.
U ostatních v letošním roce realizovaných stavebních akci jsme také měli štěstí na dodavatele. Ráda
bych zmínila například firmu pana Bajera z Letonic,
která dláždila na Perku, firmu Quantum Vyškov dodavatele stavby „Odlehčení velkých průtoků
Pozořického potoka“, Vodárenskou akciovou společnost a jejího subdodavatele firmu Strabag Brno,
kteří nám pomohli rychle a kvalitně opravit silnici
na Loučkách. Velmi šikovný byl i dodavatel ocelové
lávky u školy - firma Montreko z Brna.
Neméně si vážím spolupráce s místními řemeslníky. S oblibou říkám, že obec je jako velká domácnost, ve které se co chvíli něco pokazí a je to potřeba opravit. Velice děkuji za ochotu! Ekonomická
situace se jistě zhorší a bude daleko víc potřeba,
abychom byli solidární a vzájemně si pomáhali.
Znovu vás všechny prosím, buďte v pohodě. Nerozumím tomu, když se rozdmýchá spor kvůli nějaké
malichernosti, jako bychom neměli vážnější starosti. Život máme jen jeden a je krátký. Tak si ho
užívejme v radosti.
Jestli bude z důvodu karantény opět nařízeno „domácí vězení“, rozhodně to neberte jako ztrátu svobody, ale spíše jako příležitost k tomu, abyste se
více věnovali zálibám a koníčkům, dětem, vnoučatům, zkrátka tomu, co vás baví.
Vážení spoluobčané, přeji vám pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších dnů.
Marie Kousalová

Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok
2019: Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se Závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně
po jeho schválení v orgánu svazku obcí. Závěrečný
účet schválilo Shromáždění starostů Mikroregionu Roketnice dne 21.5.2020 a zastupitelstvo obce Sivice jej
vzalo na vědomí.
Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2019: Stejně tak Závěrečný
účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko byl po schválení Valnou hromadou Svazku dne
30.6.2020 předložen zastupitelstvu obce Sivice, které
jej vzalo na vědomí.
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko za rok 2019: V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zastupitelstvu předložen na vědomí rovněž Závěrečný účet
DSO Šlapanicko, který byl schválen Valnou hromadou
dne 2. 6. 2020, a zastupitelstvo obce Sivice jej vzalo
na vědomí.
Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora včelařství a uzavření smlouvy
o dotaci: Obec Sivice podala žádost o dotaci z programu Podpora včelařství v Jihomoravském kraji 2020
na projekt „Vybavení pro včelařský kroužek“. Dotace
bude poskytnuta ve výši 17 000 Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora rozvoje venkova a uzavření smlouvy o dotaci: Obec Sivice podala žádost o dotaci
z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020 na vybavení kulturního domu
a dočasné prodejny v rámci akce „Zlepšení užitné
funkce kulturního domu“. Dotace bude poskytnuta
ve výši 96 000 Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV014330058424/001: Společnost E-ON Distribuce,
vybudovala přípojku nízkého napětí pro pozemek par.
č. 496/1 v k. ú. Sivice (Za Brankou). Bude uzavřena
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku
p. č. 496/4, 498 v k. ú. Sivice ve vlastnictví obce Sivice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 1 400 Kč bez DPH.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: 1030056859/001: Společnost E-ON
Distribuce, a. s. hodlá vybudovat stavbu „Pozořice,
kabel NN, sběrný dvůr“. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 833/5,

-3851/1, 851/2, 845/19, 851/3 v k. ú. Sivice bude uzavřena mezi obcí Sivice a E.ON Distribuce, a. s. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla
navržena ve výši 1 000 Kč. Stavbou bude dotčen nový
chodník, proto byla cena za zřízení věcného břemene
stanovena ve výši 10 000 Kč bez DPH.
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alizací a umístěním stavby. Na tento typ projektů je poskytována dotace ve výši 100 % uznatelných nákladů
projektu. Za předpokladu, že se podaří dotaci získat
a projekt bude realizován, bude provedeno finanční
vypořádání za zrušenou vodní nádrž.

Uzavření dohody o investičním příspěvku na realizaci stavby Zapravení komunikace po opravě vodovodního řadu – Sivice (Loučky): Zapravení komunikace v celém rozsahu, tj. od krajské komunikace až
po domy na Loučkách je vyčísleno na 1 762 549 Kč.
Realizováno bude Vodárenskou akciovou společností v režimu In-house pro Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2020. Na realizaci poskytne obec
Sivice Svazku Šlapanicko příspěvek ve výši 100 %
nákladů stavby bez DPH, maximálně však do výše
Koupě pozemků pro rozšíření komunikace – prů1 860 000 Kč. Příspěvek bude uhrazen jednorázově
myslová zóna Loučky – II. stavba a uzavření kupdo 1 měsíce od předání a převzetí stavby.
ních smluv: V návaznosti na dokončenou stavbu
„Průmyslová zóna Sivice – komunikace a inženýrské Zadávací dokumentace – Oprava kulturního domu:
sítě – II. stavba“ je třeba provést majetkoprávní vypo- Zadávací dokumentace se týká rekonstrukce podlahy
řádání. Nově vybudovaná komunikace byla zaměře- sálu včetně podkladních vrstev a hydroizolace. Souna a zpracován oddělovací geometrický plán. Před- časně bude provedena výšková úprava podlahy kumětem koupě budou pozemky par. č. 852/84 o vým. chyně, zasekány rozvody, zhotoven nový obklad stěn
314 m2, 852/87 o vým. 110 m2, 852/85 o vým. 23 m2, a provedena výměna světelných zdrojů. Předpokláda852/86 o vým. 14 m2, 845/48 o vým. 22 m2, 845/52 né náklady projektu činí 2 471 000 Kč + DPH. Zadáo vým. 4 m2, 845/49 o vým. 33 m2, 845/47 o vým. vací dokumentace byla schválena již v květnu loňské6 m2, 845/46 o vým. 14 m2, 845/50 o vým. 10 m2, ho roku a dílo mělo být realizováno za předpokladu
845/45 o vým. 8 m2, 845/44 o vým. 37 m2, 845/51 získání dotace. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla
přiznána, výběrové řízení bylo zrušeno. Obdrželi jsme
o vým. 5 m2, a 845/42 o vým. 19 m2, vše v k. ú. Sivice.
informaci z Ministerstva pro místní rozvoj, že dotace
Kupní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:
bude obci Sivice (v rámci snižování dopadů koronaKupní cena činí 50 Kč/m2, vklad do katastru nemovivirové krize) přidělena. Bezodkladně je nutné provést
tostí uhradí nabyvatel – obec Sivice.
výběrové řízení a uzavřít smlouvu o dílo, kterou je třeSmlouva o zřízení služebnosti – odlehčení Pozo- ba přeložit poskytovateli dotace do konce září letošřického Potoka: Stavba Odlehčení velkých průtoků ního roku. Projekt musí být ukončen do 31. 10. 2021.
Pozořického potoka byla dokončena a je třeba uzaZadávací dokumentace – Založení prvků ÚSES
vřít Smlouvu o zřízení věcného břemene. Smluvními
v k. ú. Sivice – výsadba aleje: Projekt obsahuje
stranami bude obec Sivice jako oprávněná z věcného
výsadbu stromů, keřů a travnatého podrostu podél
břemene a vlastníci pozemků v areálu Loučky par. č.
Dílové cesty v délce 1 060 m. Součástí je tříletá údržba
354/3, 853/40, 835/39 a 835/35 v k. ú. Sivice jako povinstromů a keřů.
ní z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně, vklad do katastru nemovitostí uhradí obec. Smlouva o majetkoprávním vypořádání – studna
v Dílech – Loučky: Proběhla diskuze ohledně hodFinanční vypořádání s Povodním Moravy za odnoty studny v Dílech včetně potrubí od studny, které
stranění vodní nádrže: Předmětem projektu „Bio- je součástí stavby. Bylo navrženo zajistit hydrogeolocentrum Sivice“ jsou vodní tůně a vegetační úpravy gický průzkum a znalecký posudek jako podklad pro
v Dílech u Pastviska. Kromě odbahnění a rozšíře- směnu stávající studny a pozemků za studnu nově
ní stávajícího rybníčku jsou doplněny další 3 vodní vybudovanou.
tůně. Realizací stavby dojde ke zrušení vodní nádrže
v majetku Povodí Moravy, které si nárokuje finanční 8. 9. 2020
náhradu za odstranění díla minimálně ve výši účetní Zpráva o činnosti a kontrola plnění úkolů: Bylo
zůstatkové ceny majetku, která činí 77 397 Kč, nebo uloženo zajistit hydrogeologický průzkum – uskuteční
dle znaleckého posudku, pokud bude takto stanovená se 9. 9. 2020, a dále prověřit možnost odhlučnění zdi
ceny vyšší. Uzavřením smlouvy vlastník souhlasí s re- u č. p. 20, úkol trvá. Paní starostka informovala o proSmlouva o zřízení věcného břemene č.: PV014330059989/001: Společnost E-ON Distribuce, a.
s. vybudovala přípojku nízkého napětí pro pozemek
par. č. 742 v k. ú. Sivice (Krpile). Smlouva o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 676/1, 677 v k.
ú. Sivice ve vlastnictví obce bude uzavřena mezi obcí
Sivice a E.ON Distribuce, a. s. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
1 200 Kč bez DPH.
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bíhající opravě komunikace Loučky, přestavbě samoobsluhy, dokončení ocelové lávky u školy, výběrovém
řízení na obnovu podlahy kulturního domu, zpracování
pasportů dešťových kanalizací a přípravě projektu cyklostezek na Pozořicku.
Smlouva o dílo na akci: „Založení prvků ÚSES, Interakční prvek 17“: Byly otevřeny obálky s nabídkami
na výsadbu aleje a keřů a travního podrostu podél
Dílové cesty. Ve stanovené lhůtě byly doručeny 2
nabídky: Jaroslav Zbranek, Rousínov - nabídková
cena bez DPH 728 928,14 Kč, vč. DPH 882 003,05
a Ing. Jiří Vrbas – KVĚT, Nádražní 155, 664 08 Blažovice - nabídková cena bez DPH 728 082,12 Kč, vč.
DPH 880 979,37 Kč. Nabídky byly hodnoceny na základě jediného kritéria – celkové ceny nabídky. Žádná
z nabídek neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou
Ing. Jiří Vrbas – KVĚT, Blažovice. S dodavatelskou
firmou bude projednáno prodloužení následné péče
o dřevinné výsadby a travní podrost.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních
poplatcích za komunální odpad, č. 2/2020 o místních poplatcích ze psů a č. 3 o místních poplatcích
za užívání veřejného prostranství: 1. 1. 2020 nabyla
účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích. Z tohoto důvodu jsou předloženy návrhy
Obecně závazných vyhlášek obce Sivice č. 1/2020,
č. 2/2020 a č. 3/2020, o místních poplatcích. Vyhlášky
jsou upraveny dle vzorů ministerstva vnitra a uvedeny
do souladu s výše uvedeným zákonem. Zároveň je
navrženo navýšení sazby poplatku za psy ze 100 Kč
na 200 Kč za jednoho psa a za každého druhého
a dalšího psa ze 150 Kč na 300 Kč za kalendářní rok.
Výše ostatních poplatků se nemění.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku par.
č. 14/1 (u par. č. 4) v k. ú. Sivice: Na pozemku par.
č. 4 v k. ú. Sivice se nachází nezkolaudovaná zemědělská účelová stavba. Obec Sivice byla oslovena jako
vlastník sousedních pozemků se žádostí o souhlas se
stavebním záměrem. Stavební komise provedla místní
šetření a zjistila, že oplocení pozemku žadatelky zasahuje do pozemku par. č. 14/1 v majetku obce Sivice
v rozsahu 38 m2. Je navrženo pronajmout část pozemku ohraničenou plotem nemovitosti na pozemku
par. č. 4 pro účel zřízení parkovacího stání do dobu 10
let s automatickou prolongací za cenu 30 Kč/m2/rok.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku par.
14/1 (u par. č. 11) v k. ú. Sivice: Na pozemku par.
č. 11 v k. ú. Sivice se nachází stavba rodinného domu.
Při místním šetření bylo zjištěno, že plot nemovitosti zasahuje na pozemek par. č. 14/1 v rozsahu cca
73 m2. Na pozemku se nachází zahrádka rodinného
domu. Je navrženo pronajmout část pozemku ohra-

-4ničenou plotem nemovitosti na pozemku par. č. 11
na dobu 1 roku za cenu 30 Kč/m2/rok a automatickou
prolongací.
Rozpočtové opatření č. 3/2020: Rozpočtové opatření obsahuje v příjmech zapojení dotací z Jihomoravského kraje, daru akciové společnosti Českomoravský
cement a jednorázového příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru. Příjmy i výdaje se
zvyšují o 1 626 000 Kč, financování (vrácení jistoty)
o 6 000 Kč. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu včetně
financování po úpravě činí 40 126 400 Kč.
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Pasport dešťové kanalizace
Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko zajišťuje pro své členské obce pasportizaci dešťové kanalizace. Pomocí kamery budou zmapovány úseky, kde
se v budoucnu plánuje oprava komunikace či chodníku. Budeme vědět, kudy kanalizace vede, jaká je
hloubka šachet, jaký je profil a materiál potrubí. Pasport pomůže v rozhodování, zda současně s opravou
komunikace je potřeba opravit (udělat nově) i dešťovou kanalizaci. Zpracování pasportů je financováno
z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva
práce a sociálních věcí.

Volby do Zastupitelstva JMK
Sivice
KDU-ČSL

64,33 %

JMK
15,54 %

ANO

9,48 %

19,76 %

Piráti

5,36 %

13,80 %

ODS+Svobod.+SOM

4,54 %

12,77 %

ČSSD

4,33 %

5,67 %

SPD

3,51 %

6,25 %

STAN+SOL

2,47 %

10,40 %

KSČM

2,27 %

4,44 %

Trikolóra

2,27 %

2,64 %

Rozumní

0,41 %

0,30 %

TOP+Z+LES+MZH+I

0,41 %

6,62 %

Moravané

0,21 %

0,64 %

DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.

0,21 %

0,62 %

PRO Zdraví

0,21 %

0,30 %

Volby do Senátu Parlamentu ČR - I. kolo:

1

27,67 % (11 955 hlasů, postupuje do 2. kola)
Ing. arch. Jaroslav Klaška
Člen KDU-ČSL, navrhuje KDU-ČSL

2

27,15 % (11 727 hlasů, postupuje do 2. kola)
MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
BEZPP, navrhuje STAN

3

22,17 % (9 579 hlasů) Ing. Ivo Bárek
Člen ČSSD, navrhuje ČSSD

4

14,68 % (6 341 hlasů) Mgr. Ing. Lubomír Wenzl
Člen ANO, navrhuje ANO

5

8,30 % (3 589 hlasů) Mgr. Libor Bláha, MBA
Člen SPD, navrhuje SPD

Přestavba samoobsluhy
Dosud probíhaly hlavně bourací práce. Byla odstraněna falešná nástavba, vybourány podlahy, provedena
„ležatá“ kanalizace, zhotoven základ pro výtahovou
šachtu. Vše je připraveno pro zabetonování stropní
desky. Pak už se začne rýsovat nová podoba budovy.
Do zimy by stavba měla být pod střechou.
Marie Kousalová
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Lávka

Na Loučkách je hotovo!

Díky této nové lávce má škola pohodlný přístup na hřiště U Mlýna, kde bude výhledově venkovní učebna.
Učení venku na vzduchu (za příznivých klimatických
podmínek) bude pro žáky příjemným zpestřením.

V loňském roce zrekonstruovala Vodárenská akciová
společnost vodovodní potrubí v ulici Loučky. Současně byla položena dešťová kanalizace.

Odlehčení Pozořického potoka

Vozovka, která byla už předtím ve velmi špatném stavu, prakticky vzala za své. Čekala nás ale ještě jedna
důležitá stavba, kvůli níž bylo nutné s opravou komunikace vyčkat. Do silnice zasáhlo vybudování odlehčovacího potrubí Pozořického potoka. Tuto nákladnou
stavbu se podařilo v červnu letošního roku dokončit.
Pak už finální opravě komunikace nic nebránilo. Zakázka byla zadána v režimu In-house firmě, která
zapravovala rýhu po odlehčovacím potrubí. Práce tak
byly koordinované věcně i finančně.

hlavně neukládat v jeho blízkosti biologický odpad ani
jiné materiály, které může voda odplavit.

Téměř každý větší déšť znamenal rozlití potoka v za- Letošní deště funkčnost objektu prověřily hned
hradách a domech u potoka v obci. Dlouho se věc několikrát, a tak by se dalo říct, že dokončení (čerzdála neřešitelná, protože náklady na vybudování díla ven 2020) přišlo v hodině dvanácté.
přesahovaly finanční možnosti obce. Díky vyšším daňovým příjmům v době hospodářského růstu se podařilo na tuto investici našetřit. Postupně bylo do země
uloženo potrubí DN 1000. Vede v silnici před hasičskou zbrojnicí, pak areálem bývalého zemědělského
družstva Loučky, prochází kolem silnice do průmyslové zóny a ústí v příkopu podél Dílové cesty. Přímo na
korytu Pozořického potoka je vybudován odlehčovací
objekt, který odkloní část vody do Dílů. Do obce pustí
jen takové množství, kolik je stávající koryto schopno
převést. Před vtokem do odlehčovací komory je osazena mříž, která zachytí trávu, větve a další předměty
unášené vodou. Často i z dálky, a tak je třeba koryto
potoka v našem i pozořickém katastru udržovat čisté a

Celá vozovka má nyní nový povrch, vyasfaltován
byl i vjezd k hasičské zbrojnici. Vznikla parkovací
místa. Před vjezdem do areálu Loučky je zpomalovací práh. Tímto chci velmi poděkovat za vstřícnost majitelům pozemků v areálu Loučky a členům
zastupitelstva, kteří podpořili dodatečné zařazení
této investice do rozpočtu obce.
Marie Kousalová

ZAHRADKÁŘI

Zahrádkáři

Jablek se letos urodilo

Letošní rok je pro nás všechny poznamenán celosvětovou epidemiologickou situací. Dotýká se každého z nás a odráží se i na činnosti zahrádkářů.
Sice se můžeme nadále věnovat zvelebování zahrádek, zahrad a vinohradů, ale v kulturní oblasti
se už tak nedaří.

Moštování bylo vždy oblíbené i užitečné. Není
divu, čerstvý jablečný mošt je vynikající nápoj
obsahující řadu vitamínů a enzymů. Máte-li tedy
na zahradě strom s jablky, neváhejte a hurá s úrodou do moštárny.

Přesto se nám podařilo uskutečnit zájezd do Rajhradu
na výstavu květin. Podzimní zájezd jsme uskutečnili
dříve, než byl plánován. Tentokrát jsme navštívili likérku ve Vizovicích, zámek a po obědě lázně Luhačovice.

Návštěvnost moštárny se v tom odráží. Teď byl takový
zájem, že jsme se zapotili. I když jsme tam byli dlouho,
nikdo neodešel bez pořízení.

Sezóna moštování začala tradičně hned po kácení.
Nekonala se tradiční jarní výstava v Kroměříži, spor- V loňském roce byla úroda jablek slabá, což se protovní areály byly také zavřené, takže jsme nemohli jevilo i na zájmu o moštování. Letos je tomu naopak.
nabídnout návštěvu v některém termálním koupališti. Úroda jablek je všeobecně vysoká.

K moštování se hodí zdravá, nenahnilá a předem
Bohužel se nemohla uskutečnit ani plánovaná výstava očištěná jablka. Velmi dobré mošty můžeme připraovoce a zeleniny, snad se podaří v příštím roce.
vit z vhodné kombinace více odrůd jablek. Na příliš
Probíhá však moštování, a to každé pondělí od 16 sladkém či příliš kyselém moštu si nepochutná nikdo.
Kyselejší jablka dodají moštu specifické aroma a kysedo 18 hodin.
linky, sladké odrůdy zase cukernatost.
Přejeme všem hodně zdraví a radost z úrody a z práPřejeme všem, aby mošt chutnal a při uskladnění vyce na zahradě.
držel, třeba až do příštího moštování. Baví nás to a těZdena Mudrochová
šíme se na vaši návštěvu.
Za svaz zahrádkářů Jaroslav Pernikář

SIVICKÁ ŠKOLA
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Vernisáž sivických školáků
Na závěr mezinárodního projektu Erasmus+
Slavní malíři mezi námi uspořádala sivická škola
slavnostní vernisáž výtvarných prací žáků 4. a 5.
ročníku. V období přísných hygienických opatření si škola vybrala venkovní prostory školy hřiště U Mlýna. Toto netradiční místo mile překvapilo
a poskytlo nečekaně příjemné prostředí a atmosféru pro pozvané hosty.
Pochvalu zaslouží především děti. Pod vedením paní
učitelky Katky Čalkovské vykouzlily reprodukce obrazů světových a českých mistrů. Nechyběla i aukce jednoho z obrazů a pohoštění. Kdo tuto vernisáž nestihl
zhlédnout, může se podívat do školy, kde bude trvale
vystavena. Nabízíme i propůjčení výstavy k příležitostným akcím.
Pavel Vrtěl

Nový školní rok

doufáme, že se jí v sivické škole bude líbit. S třetí třídou
pokračuje Eva Skočovská, ve čtvrté třídě zůstává Stáňa
Tento školní rok začal trochu jinak než obvykle, a to Matušinová a nejstarší páťáky přebírá pan ředitel Pavel
s podporou manuálu Ministerstva školství o naří- Vrtěl. Nově také máme ve škole novou vedoucí školnízeních a doporučeních v oblasti organizace a hy- ho stravování paní Evu Čermákovou.
gieny na školách. Moc bychom si přáli, aby tento Celý nadcházející školní rok se budeme snažit zejmérok proběhl v klidu a mohli jsme se soustředit jen na věnovat výuce, která je prvořadá, a i v případě disna výuku. Tomu můžeme napomoci všichni tím, že tanční výuky plnit vzdělávací a výchovné cíle.
budeme zodpovědně dodržovat vše tak, abychom
Kulturní, společenské a sportovní akce spojené s naší
předešli případnému virovému onemocnění.
školou se budou podřizovat momentálním nařízením.
I přes všechny tyto překážky náš nový školní rok za- I přesto doufáme, že se na některých z nich společně
čal se 70 dětmi v 5 třídách. Dvanáct nových prvňáč- potkáme.
ků přivítala paní učitelka Míla Vrtělová. V druhé třídě
Přejeme všem dětem a rodičům úspěšný školní rok.
jsme dlouho hledali novou paní učitelku. Místo Romany
Pavel Vrtěl
Sukovaté nastupuje paní učitelka Míša Škrdlová a my

Mateřská škola Sivice
Ve školním roce 2020/2021 máme otevřené všechny tři třídy a plný počet - 50 dětí. Máme dvě nové
asistentky - ve šnečkové třídě Renatu Pavlíčkovou
z Habrovan a v beruškové třídě Terezu Hanákovou
z Pozořic.
Začátek nebyl pro nové děti i učitelky jednoduchý.
V době zápisu do MŠ byly školy zavřené a probíhal jen
na dálku - bez přítomnosti dětí a rodičů. Nebylo možné
ani zvykání na školku v červnu. Učitelky některé děti viděly až prvního září a pro děti nebylo jednoduché odejít
od rodičů s někým úplně cizím...
Vzhledem k současné situaci s koronavirem ve školce
nadále platí, že doprovod dětí nevstupuje do vnitřních
prostor školky a jsou zvýšená hygienická opatření. Doufáme, že rodiče budou víc zodpovědní než za normální
situace a nebudou do školky vodit nemocné děti.

Zatím fungujeme normálně - pořádáme a plánujeme
akce, rozjel se kroužek angličtiny. Moc bychom si přáli,
aby to tak mohlo být i dál.
			

Iveta Nosová
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Tradiční sivické hody
Po půl roce půstu od všech kulturních akcí jsme
se nakonec, chtiví dlouho odepřeného sociálního
kontaktu, sešli na našich tradičních sivických hodech. Těm předcházely nejen stárkovské sleziny,
žádání stárků o jejich stárky, které ne vždy bývá
pro kluky snadné, ale i stavění a hlídání máje.
K radosti všech nás většinou během těchto dnů
doprovázelo krásné počasí.
Stavění máje započalo již v dopoledních sobotních
hodinách, kdy se sešla takřka celá vesnice, a společnými silami máju postavila. Navečer jsme se mohli
těšit na divadelní představení „Lijavec“ od Cimrman
revival Sivice, které opravdu, věřte nevěřte, déšť přivolalo. Naštěstí jen na chvíli, a tak ráno nebylo po dešti
ani památky.
Tak jako každý rok začal hodový den mší svatou.
Po ní stárci doprovodili své stárky domů a po jednotlivých skupinách zavítali do sivických domů pozvat obyvatele na průvod a večerní zábavu. Kolem půl druhé
započal průvod stárků po obci. Potěchou oka se staly
selské kroje, ucha hudba od Sivické kapely a chuťových pohárků víno a talíře s cukrovím. Během průvodu bylo vyzvednuto 12 stárek. Ani zastávka u hospody
U Groše nemohla chybět.

boly, barů, zpěvu a tance. V průběhu celého večera
parket vířil barvami, smíchem, tancem a zpěvem. Málokdo ráno přišel domů s neprotancovanými střevíci.
Kácení máje se o 12 dní později, navzdory zpřísnění vládních opatření, uskutečnilo. Tak jako každý rok
vyšel průvod stárků ze dvora kulturního domu. Prošel
část vesnice a zastavil u obydlí paní starostky, kde ji
hlavní stárek vyzval k tanci. Nebyl by to nefalšovaný
sivický průvod, kdyby se cestou zpět ke kulturnímu
domu nezastavil též u hospody. Počasí nám přálo
i v den kácení, a tak se i večerní zábava mohla uskutečnit ve venkovním prostředí.
Šimon Fuks a Petra Staňová
foto: Natálie Bajerová

Stárci a stárky:
Šimon Fuks a Petra Staňová
Václav Svoboda a Zdena Staňová
Tomáš Kulhánek a Martina Daňková
Adam Juhaňák a Viktorie Drápalová
Vít Škrob a Klára Koudelková
Marek Celfr a Monika Devetterová
Martin Chládek a Karolína Daňková

Lukáš Tesař a Veronika Daňková
Průvod se nezadržitelně chýlil ke svému konci. Zbývalo zatancovat nástup stárků na návsi a odebrat se Tomáš Brtník a Michaela Daňková
Josef Ondráček a Adéla Capilová
na večeři.
Večerní zábavu zahájili stárci nástupem a následným Kryštof Buček a Anita Tomancová
přivítáním návštěvníků. Ti se mohli těšit z bohaté tom- Marek Koudelka a Marie Pölzerová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Ta sivická mája tenká…
Hody bez pořádné máje? To nepřipadá v úvahu!
A proto i u nás v Sivicích jedna taková vyrostla,
a to v sobotu 22. srpna. Tradiční hodové veselí
tedy mohlo být oficiálně zahájeno.
Slunečné sobotní ráno vyhnalo mnohé na zahrádku
či do polí. Sivické stárky a všechny příznivce hodů to
však táhlo na sivickou náves, kde se po desáté hodině
ranní začalo ozývat všem již dobře známé: „hej rup“.
Jako každý rok se sešlo mnoho dobrovolníků, a to
nejen ze Sivic, kteří se již zkušeně ujali lešeňových
trubek s bodci, a stavění mohlo začít. Nakonec stačila
přibližně hodinka času, několik zděšených výrazů stárek podivujících se nad ohebností máje, a plná náves
návštěvníků mohla obdivovat přes 30 metrů dlouhou
– tentokrát – jedličku bohatě ozdobenou barevnými
krepáky, a jak je zvykem, i červeným šátkem.
Dobrá práce si samozřejmě zasloužila i osvěžení
v podobě piva a hodového vína. Poté už jen stačilo
připravit náves na večerní, také již tradiční, cimrmanovské představení, a hody mohly vesele začít!
			

Michaela Kousalová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Koncert Věry Martinové

Fotbal Svobodní x Ženatí

V pátek 11. září 2020 se na nádvoří kulturního Věra Martinová se svou kapelou všechny oslovidomu uskutečnil koncert první dámy country la nejen skromným vystupováním, ale především
svým repertoárem. Střídaly se starší country „pecky“
music Věry Martinové se skupinou Meritum.
Den nás přivítal sluníčkem a příjemnou, téměř letní s méně známými hity a vytvořily velmi dobrou náladu
teplotou. Příprav koncertu se ujala stárkovská parta posluchačů. Jen stěží se odcházelo domů a jistě by
ve spolupráci s Buťa create. Ve čtvrtek „vyrostlo“ pó- všichni stáli o další přídavek.

Sportovní ,,koronavirová“ přestávka z letošního
jara ovlivnila již tradiční fotbalové utkání Svobodní
vs. Ženatí, které bylo z tohoto důvodu netradičně
přesunuto na poslední prázdninový víkend.

dium, v pátek přibyly lavičky, udírna, stánky, výčep Zatímco se na pódiu střídali hudebníci a svou aparaturu si připravovala místní skupina Kolorez, prostor
a koncert mohl začít.
Začátek byl poznamenám pozdějším příjezdem účin- před pódiem se přeměnil na taneční parket. K dobré
kujících a protože na následnou zvukovou zkoušku náladě přispělo také občerstvení. Akce byla příjembyl divákům vstup zapovězen, shromažďovali se ným zpestřením a věřme, že ne nadlouho posledním.

Děkujeme všem organizátorům a návštěvníkům konV 18 hodin však již všichni seděli na svých místech certu a těšíme se za rok. Snad to vyjde.
zaposloucháni do tónů country hudby.
			
Zdena Mudrochová
za pokladnou.

SPORT
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času s ještě větším gólovým mankem. Přestávka a s ní
spojené týmové porady a nabrání sil ovšem změnily
herní taktiky a ženatí v druhém poločase ztrátu rychle dohnali. Po závěrečném hvizdu bylo skóre srovnáno
na konečných 3:3.
V následném penaltovém rozstřelu, který už lehce poznamenal začínající déšť, se štěstí přiklonilo k týmu
ženatých a tím pádem mohli po delší odmlce převzít
putovní pohár pro vítěze, sladkou odměnu v podobě
výborných trubiček od paní starostky a nezbytné šampaňské na následující oslavy.
Děkujeme všem divákům, hráčům a sportovnímu klubu SK Grušáci Sivice za skvělé odpoledne a těšíme se
na setkání při dalším ročníku.

Příznivé deštivé počasí letošního roku připravilo skvělé
podmínky. Ve tři hodiny nedělního odpoledne vyběhly
z šaten týmy na krásně zelený a měkký trávník, aby poměřily síly ve fotbalových dovednostech. Po slavnostním nástupu a přivítání početného davu diváků zahájil
rozhodčí zápas, který sliboval skvělou podívanou.
V prvním poločase zúročili svoji mladší sílu svobodní
a získali náskok 3:0. Jen díky perfektním zákrokům
brankáře nemuseli ženatí nastupovat do druhého polo- 			

Petr Blahák

UDÁLOST
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Vítání občánků
Vítání občánků se tentokrát uskutečnilo na dvoře
u kulturního domu. Počasí nám neuvěřitelně přálo již podzimní den 24. září přinesl letní teploty.
Na čerstvém vzduchu a bez roušek bylo příjemně.
Paní starostka přivítala 9 miminek se svými rodiči
a prarodiči, děti ze sivické školy zarecitovaly a zahrály
na flétničky za doprovodu paní učitelky Boženky Škrobové ze Základní umělecké školy v Pozořicích a pak
už následovaly podpisy do pamětní knihy a předání
dárečků.
Za přípravu slavnosti děkujeme zaměstnancům obecního úřadu a kulturní komisi, za fotografie paní učitelce
Evě Skočovské a za přípravu vystoupení paní učitelce
Míle Vrtělové.
Z nejmladších sivických občánků - Samuela Ftačníka,
Dominiky Chudiakové, Amélie Ondráčkové, Sofie Ullmannové, Jenovéfy Svobodové, Davida Drápala, Gabriely Železné, Viktorie Ščudlové a Mirka Válka máme
velkou radost a přejeme jim, aby byli šťastní a zdraví.
		

Jiří Barták
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Co nového na skautské stezce?
Vyvrcholením každého skautského roku jsou
skautské tábory. Letos pořádalo skautské středisko Pozořice osm táborů, z toho čtyři na našem
hlavním tábořišti v údolí Rakovce u Bukovinky, jeden u Polné, jeden u Lelekovic, jeden u Kochova
u Letovic a jeden v Jívce u Trutnova. O tom, který
letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte níže.

SKAUTI
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Skautský tábor
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným
ruchem účastníků schůzek. Jaký bude nový skautský
rok, lze těžko ve stávající situaci předvídat. I přesto
přeji dětem a jejich vedoucím, abychom ho zvládli co
nejlépe a aby byl úspěšný.
RNDr. Aleš Mikula,
zástupce vedoucí střediska

Letošní tábor byl zahájen 16. července. Celotáborové téma se neslo v duchu WESTERNU. Po příjezdu
45 dětí jsme tábor zahájili etapovou hrou, kde se táborníci dozvěděli informace o své skupince. Skupinek bylo dohromady devět. Vedoucí měli letos vymyšleno spoustu nových her, díky kterým byl celý tábor
ozvláštněn.
První týden jsme byli omezeni deštěm, který nám rozmočil celé tábořiště. Dětem to vůbec nevadilo, o to víc
se hrály (večerní) kolektivní hry v jídelně. Ani mokré
dřevo nám nezabránilo uspořádat tradiční večerní
ohně s táborovými písničkami s doprovodem kytary.
Kvůli koronavirovým opatřením jsme nemohli vyrazit
na tradiční nedělní výlet spojený s koupáním, proto jsme vymysleli táborovou vodní skluzavku, kterou
nejhlasitěji ocenily malé světlušky. U vedoucích měla Otvírání multifunkčního hřiště
největší ohlas táborová sauna, u skautů a skautek v Pozořicích
byla nejoblíbenější teplá sprcha a sjezd singletrailu
V sobotu 5. září se v Pozořicích konalo slavnostní oteu Jedovnic.
vření nového hřiště. Součástí programu byla i stanoDíky sluníčku se k nám přiletěla podívat letecká jed- viště pro děti, kde jsme se také zapojili a jedno z nich
notka naší armády, která udělala průlet nad naším připravili. Úkolem bylo poslepu projít bludiště natažetábořištěm. Celý tábor jsme ukončili táborovou hrou, né z provazů a po cestě ještě dávat pozor na překážkterá se nesla v duchu hledání pokladu, který byl za- ky. Trochu nás zaskočil počet dětí, který se vyšplhal
kopán na unikátním táborovém hřbitově.
skoro ke třem stům a v největší špičce jsme ani nestíI přes všechna rizika a omezení jsme rádi, že jsme tá- hali vysvětlovat pravidla. Přesto jsme si nějak poradili
bor mohli zrealizovat a neutrpěli téměř žádná zranění. a nadšené děti odcházely plnit úkoly na další stanoviTěšíme se příště zas!
ště. Akce měla velmi příjemnou atmosféru a jsme moc
Barča Fuksová, Klárka Ondráčková, rádi, že jsme mohli také přispět k jejímu uskutečnění.
Barča Střížová, Eliška Poláčková

Filip Dvořáček

DUCHOVNÍ OKÉNKO
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Štěstí? Co je to štěstí?
„Štěstí! Co je to štěstí? Muška jenom zlatá,“ píše
Adolf Heyduk ve své básni, kterou proslavil starý známý český film. Kdo by neznal tuto hlášku
a také, kdo by druhým nepřál „hlavně to štěstí
a zdraví“ k narozeninám? Ale co to štěstí opravdu
je? Je možné být v dnešní době trvale šťastný?
Nejsme spíše trvale nešťastnou společností?
Štěstí (neboli kliku) má jistě ten, komu zrovna neujede
vlak, nebo ten, jehož národní tým o fous vyhrál mistrovství světa v čemkoliv. Sami ale ze zkušenosti víme,
že takové štěstí trvá zpravidla jen chvíli a zdaleka nemůže naplnit hlubokou touhu lidského srdce po štěstí
skutečném a trvalém.
V dnešní době to vypadá, jako kdyby štěstí znamenalo
dosáhnout všeho, po čem toužím. Představme si ale,
že by nám někdo mohl skutečně splnit vše, co chceme.
V zásadě si to ani nemusíme až tak moc představovat, protože to máme v každé klasické pohádce: Pokud
se v ní někomu podaří získat čarovnou moc, která mu
splní každé přání, nakonec to pokazí jeho charakter.
Všechno totiž má, ale také nikoho nepotřebuje.
Přiznejme si, že často svými postoji ztvárňujeme takovéto postavičky… Ozývá se v nás: „To kdyby já“ nebo
„až jednou“ a přesto si nevšimneme, že nám štěstí leží
u nohou. Naše štěstí je totiž v tom, že někoho potřebujeme, že musíme navazovat vztahy, pomáhat si a být
si navzájem užiteční.
Ono totiž štěstí v konečném důsledku neznamená
všechno mít, ale všechno dát. V „Knize knih“ to najdeme vyjádřeno různými slovy. Např.: „Rozdej všechno,
co máš, a budeš mít poklad v nebi.“ Nebo: „Co chcete,
aby lidé dělali vám, to všechno dělejte vy jim.“
Myslím, že šťastný je ten, kdo se rozhodne dávat ze
sebe v každé chvíli to nejlepší. Ne kvůli sobě, ale kvůli
druhým. Pak si sáhne na štěstí, i když to někdy dá
pořádnou fušku.

Události ve farnosti
Biřmování 3. 10. 2020
Biřmovanců bylo letos 37. Svátost biřmování udílel
pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul.

Výmalba interiéru kostela (2. etapa)
V pondělí po biřmování 5. 10. nás čeká velká celodenní úklidová brigáda v kostele. V úterý 6. 10. se
staví lešení a začíná výmalba střední části kostela.
Práce budou trvat přibližně 6 týdnů. Vzhledem k náročnosti celé akce bude kostel po tuto dobu zcela
uzavřen pro konání bohoslužeb i pohřbů. Bohoslužby se budou slavit na náhradních místech (ta budou průběžně zveřejněna na webu farnosti) – všem,
kteří nám to umožní, už předem velmi děkujeme
a chceme jim tímto při bohoslužbách vyprošovat
Boží požehnání! Těšíme se na to, jak náš kostel
posléze opět o mnoho víc zkrásní. Poslední etapa
výmalby zadní části kostela a oprava soklů v kostele
proběhne na jaře 2021.

Pouť do Sloupa 10. 10. (SO)
Srdečně zveme na tradiční farní pouť do Sloupa.
I když letost trochu netradičně.
Vzhledem k současným omezením je zrušeno
organizované pěší putování i autobusy, ale pojďme
i tak tuto pouť prožít jako jednotlivé rodiny modlící
se za stejnou věc! Kaple v Březině bude otevřena
od 9:45 do 10:30 hod. (možnost zastávky, modlitby),
kostel v Jedovnicích od 12:30 do 14 hod. Ve Sloupě
od 16 do 19 hod., kde budou k dispozici kněží ke sv.
smíření, požehnání či rozhovoru.

Hudební podvečer se sv. Cecílií
22. 11. (NE)

Váš P. Pavel Lacina, farář

Knihovna
Počasí nám zatím přeje a radujeme se z dnů
plných sluníčka. Dny se však pomalu zkracují, do našich obydlí se vkrádá podzimní čas
a za chvíli babí léto bude jen vzpomínkou.

v naučné literatuře načerpáte inspiraci k podzimní
i vánoční výzdobě svých domovů, nebo použijete
některou z rad, které najdete v časopise Receptář.

Knihovna je pro vás otevřena od 30. 9. vždy ve střePokud nejste vyznavači několikaletých televizních du od 17 do 19 hodin.
seriálů, nebo jste, ale přesto vám vybude chvilka Na vaši návštěvu se těší a pěkné podzimní dny přeje
na přečtení dobré knihy, můžete navštívít obec- knihovnice.
Zdena Mudrochová
ní knihovnu. Nabízí vám beletrii pro děti i dospělé,
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Cyklopouť: Poutní místa Moravy
7. - 15. 8. 2020

Duchovní okénko
tina Chládka. Z etapy Pozořice - Dub nad Moravou
jsem měl trochu strach, je to přece jenom dost daleko,
ale dojeli jsme v pohodě. Kostel je velký, je taky z dálky vidět. Ráno máme v tomto kostele mši svatou.

Letošní cyklopouť byla naplánovaná z Uherského
Brodu na jih Maďarska. Příští rok by se pokračova- Vyjíždíme směr Olomouc, na náměstí si dáváme malou přestávku, na zmrzlinu. Čeká nás Svatý Kopeček.
lo do Medjugorje.
Kostel je zavřený, škoda. Dáváme si oběd a jedeme
Jenže situace s koronvirem všechno mění, i cyklo- dál na Kelč. Tam je cíl. V etapě Kelč - Kašava je sv.
poutě, takže se jede trasa Poutní místa Moravy, jak já Hostýn. To nejde vynechat. Před sv. Hostýnem mám
říkám, „okolo Brna“.
další defekt. Vyměnil jsem duši a jedeme dál do kopce,
Brzy na jaře jsem se přihlásil, nahlásil v práci dovo- zalepím to až v Kašavě, v cíli. Protože na sv. Hostýně
lenou a začátkem srpna odjíždím do Uherského Bro- byla mše sv. v 11 hodin, nestihli jsme to. Zůstali jsme
du. Tam se zaregistruji a už poznávám známé tváře na oběd a požehnání. Odpoledne po cestě do Kašavy
a zdravíme se. Večer je zahájení na Orelském sta- nás chytil déšť, schovali jsme se pod balkónem jedné
dionu, kde potkávám další známé, jsou z celé České chaty, za chvíli jedeme dál. V Kašavě spíme ve velké
republiky. Ráno je slavnostní zahájení. Po mši svaté sportovní hale. V této hale je také slavnostní zakončení
dostáváme požehnání. Můžeme vyrazit, policie nám cyklopoutě, i když máme před sebou ještě jednu etapu.
umožňuje, aby celý peloton čítající víc jak 100 cyklistů Hlavní organizátor Petr Gabriel zde vyhodnotil ceprojel Uherským Brodem vcelku. Dál už se rozděluje- lou cyklopouť a rozdal všem pamětní listy, bylo nás
me na jednotlivé skupinky.
ke konci cyklopoutě 136.
První poutní místo je Blatnice pod sv. Antonínkem.
Kaple je na kopci, takže jsme všichní zadýchaní.
Máme nachystané občerstvení i dobroty napečené
místními. Slavíme mši sv. a pak jedeme dál. Ve Veselí nad Moravou obědváme. Později odpoledne přijíždíme do cíle v Miloticích. Někteří spí na faře, jiní
ve sportovní hale.
Druhý den je cíl v Ivančicích. V této etapě navštěvujeme klášter v Rajhradě. Tady jsem zašel do klášterní
prodejny a dávám se do řeči s prodávajícím mnichem.
Když jsem mu říkal, kam jedeme, požádal mě, abych
pozdravoval kněze ve Sloupě, což se stalo. Další zastávka je v Dolních Kounicích v klášteře ROSA COELI. V Ivančicích opět spíme někteří na Orlovně, jiní
ve sportovní hale.
Ráno před odjezdem opět začíná mší svatou. Další
etapa má cíl v Blansku. Navštěvujeme další klášter, PORTA COELI. Tady mám první defekt, kousek
za Ivančicemi, další u Veverské Bitýšky. Další zastávka je Vranov u Brna. To už není daleko do Blanska,
tam je cíl etapy.
S Blanskem se ráno loučíme mší svatou. Dnešní
etapa nás dovede do Pozořic. Než tam dojedem, navštěvujerme poutní místa v Moravském krasu, první je
Sloup, zde máme mši svatou, další Senetářov, Jedovnice, Křtiny. V Jedovnicích obědváme a mám taky další defekt. Ze Křtin je to kousek do Pozořic, tam se spí.
Protože v pozořické farnosti jsem doma, spím doma
ve své posteli. A protože jsem měl už dost defektů,
vyměnil jsem si duši v kole i tu náhradní.
Ráno je mše sv. v pozořickém kostele, potom snídaně
v podobě dobrých párečků od našeho souseda Mar-

V etapě Kašava - Uherský Brod navštěvujeme krásné
poutní místo Štína a o pár kilometrů dál poutní místo
Provodov, zde máme mši svatou. Tady se všichni loučíme. Ptáme se Petra, kam se pojede příště?
A Petr říká: „Koronavir všechno mění, bylo naplánováno do Medjugorje, uvidíme, zatím nevíme.“
Mně osobně se jelo dobře, až na ty defekty, ujel jsem
552 km. Morava je krásná zem, s pěknou přírodou,
ať už jsme jeli z jihu Brna i ze západu okolo Tišnova,
i ze severu kolem Vranova, taky v Moravském krasu je
pěkně, i na Hané, kolem Dubu nad Moravou, na východu je krásný Hostýn, Štípa, Provodov, Uherský Brod.
Všude je moc pěkně.
Miroslav Řičánek

KALENDÁŘ
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KRONIKA
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Kalendář kulturních a sportovních akcí

Společenská kronika

23. - 24. října		Divadelní představení Záskok

Ve 4. čtvrtletí roku 2020 oslaví
životní jubileum:

			Kulturní dům Sivice, pořádá Cimrman Revival Sivice

92 let

František Poláček

90 let

Tomáš Skládaný
Jenovefa Kolářová

89 let

Miloš Florian
Květoslava Filipová

5. prosince		Memoriál Mirka Mazla

85 let

Zdeňka Audyová

			Sportovní areál Loučky, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Sivice

84 let

Božetěch Brtník

6. prosince		Školní vánoční jarmark

83 let

Josef Filip

			Kulturní dům (dvůr) Sivice, pořádá škola Sivice

82 let

Zita Skládaná
František Polach

			Kulturní dům Sivice, pořádá kulturní komise a Sivická kapela

81 let

Jarmila Nedorostková

27. prosince		Pobožnost za rodiny

80 let

Ohlédnutí za Sivickou Dočesnou

Miroslav Herzán
František Ondráček
Věra Kuklínková
Anna Kulhánková

75 let

První Sivická Dočesná se konala 3. října u pivovaru
Beer Daddy v Sivicích. Na akci se sešlo okolo stovky lidí. Mohli si kromě teplého počasí užít jak skvělé
pivo z tohoto minipivovaru, tak grilované maso. Navíc celé odpoledne doprovázela kapela Standa Band.

Marta Robešová
Marta Němečková
Jana Schopfová

70 let

Jan Kousal
Lidie Nezvalová

65 let

Zdeňka Mudrochová
Jarmila Lysáková

60 let

Radomír Doležel
Radomír Koutný
Eva Sovová

12. listopadu		Setkání jubilantů
			Kulturní dům Sivice, pořádá kulturní komise

14. listopadu		Martinská zabíjačka
			Dvůr u kulturního domu, pořádá Sportovní klub Grušáci Sivice

13. prosince		Vánoční koncert Sivické kapely

			U Boží muky, pořádá farnost Pozořice

Bylo to jakési zakončení sezóny, avšak pivovar avizuje, že své brány rozhodně nezavře ani na zimu. Před
budovou už stojí velký stan s vyhříváním, který slibuje
prodloužení sezóny zhruba o měsíc. Můžete se proto zastavit na pivo čepované - ve zkrácené otevírací
době od středy do neděle 14:00 až 19:00, nebo také
pro pivo v lahvích. Taktéž bude možné si nadále objednat pivo sudové.
Rozhodně stojí za zmínku, že pivovar bude mít vlastní e-shop. Bude fungovat na webové adrese www.
eshop.beerdaddy.cz, kde si objednáte pivo až domů,
a to s dopravou zdarma. Rozvoz bude každý pátek
odpoledne a pivo bude možné si objednat do následujících obcí: Sivice, Tvarožná, Pozořice, Kovalovice,
Viničné Šumice, Hostěnice, Mokrá – Horákov, Ochoz
u Brna, Velatice, Jiříkovice, Blažovice, Křenovice, Holubice, Slavkov u Brna, Velešovice, Rousínov, Královopolské Vážany, Vítovice, Habrovany.
Poděkování patří všem příznivcům sivického piva
a na viděnou i v dalších dnech.
Michal Urbánek

Evidence obyvatel

Statistika za 3. čtvrtletí 2020
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

3
8
1
7
1091

Vítáme do života
ve 3. čtvrtletí roku 2020
Mirek Válek
Tereza Čáslavová
Jonáš Slezák

Citát

Štěstí je umění být spokojen.

Ingmar Bergman

Srdečně blahopřejeme!

Volná garsonka
V podkroví domu č. p. 350 na autobusové zastávce se uvolníla garsonka 1+KK. Nájemné
činí 3 000 Kč/měs. + energie.
Zájemci mohou poslat volně formulovanou žádost
o pronájem na e-mail sivice@sivice.cz, nebo poštou
na adresu Obecní úřad Sivice, Sivice 19, 664 07.
Pro bližší informace volejte na tel. č. 544 226 086.
Sivický zpravodaj 4/2020 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 31. prosince 2020.

