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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

Jsou prázdniny a doba dovolených, léto je však pro
mnohé časem intenzivní činnosti. Týká se to především zemědělců a stavařů.

14. 5. 2019

Firma Swietelsky stavební s.r.o., která zvítězila
ve výběrovém řízení na zhotovení zbylé části silnice v průmyslové zóně a ulice Loučky, již zahájila
stavební práce. Stejná firma zhotoví také nájezd
do areálu Loučky z jižní obslužné komunikace.
V nebezpečném úseku při vjezdu do obce byl dokončen chybějící úsek chodníku. Připravujeme projektovou dokumentaci na část komunikace na Perku (za domy).
Požádali jsme o vydání stavebního povolení na poslední úsek odlehčení Pozořického potoka v zastavěné části obce a připravujeme zadávací dokumentaci.
Ještě v letošním roce upravíme vnitřek in-line dráhy ve sportovním areálu, na tuto akci jsme získali
dotaci z Jihomoravského kraje. Povrch bude tvořit
umělá tráva s lajnami na volejbal. Umělou trávu lze
v zimě využít jako podklad pro ledovou plochu.
Dotace na workoutové hřiště pod Starými Horami
a obnovu kulturního domu z Ministerstva pro místní rozvoj jsme bohužel nezískali. Žádosti deseti až
dvacetinásobně přesahovaly vyčleněný objem prostředků.
Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko obdržel významnou dotaci na posílení vodovodních
přivaděčů. Stavba se týká téměř všech členských
obcí. V naší obci zahrnuje přeložku přívodního
potrubí včetně nového vodojemu. Celá stavba je
plánována na dva roky, bude financována z dotace
a zdrojů svazku.
Mikroregion Roketnice se podílí na projektu cyklostezek Svazku Šlapanicko. Trasa podél potoka
překonává v katastrálním území Pozořice železniční vlečku. S ohledem na bezpečnost cyklistů je to
nejlepší řešení. Dramatického dopadu na přírodu
se není třeba obávat. Alternativou by byla pouze
cyklotrasa po frekventovaných komunikacích, která
postrádá smysl.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné léto a krásnou dovolenou, abyste načerpali dostatek energie
do dalších týdnů a měsíců.
Marie Kousalová

Zpráva o činnosti a plnění úkolů: Paní starostka informovala o pokračování prací na půdní vestavbě školy
a termínu slavnostního otevření, které se uskuteční
30. 6. 2019. Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, jehož je obec členem, bude realizovat stavbu
Posílení vodovodních přivaděčů, na kterou získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí a dále
rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod v Ponětovicích. Mikroregion Roketnice připravuje stavbu cyklostezky. Další informace se týkaly dokončení územní
studie lokality Nebosády a přípravy investičního záměru na přestavbu samoobsluhy.
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ“: Dodatek obsahuje
27 změnových listů víceprací a méněprací, které v celkovém součtu zvyšují cenu díla o 725 615 Kč + DPH
bez vlivu na termín dokončení díla. Paní starostka
a Ing. Miloš Tinka, který na stavbě zajišťuje technický
dozor, informovali o obsahu změnových listů.
Závěrečný účet obce Sivice za rok 2018: Návrh závěrečného účtu Obce Sivice byl v souladu se zákonem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracován a zveřejněn. Celkové příjmy za rok 2018 činily
celkem 27 213 722 Kč, výdaje 35 596 906 Kč, splátka
úvěru 1 028 572 Kč. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018 činil 20 897 492 Kč, zůstatek FRB činil 534 183 Kč, zůstatek nesplaceného úvěru
činil 257 138 Kč. Součástí závěrečného účtu je výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12M), účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, při
kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Účetní závěrka obce Sivice za rok 2018: Dle zákona o obcích, který vyhrazuje zastupitelstvu obce
pravomoc schvalovat účetní závěrku, byla předložena
ke schválení účetní závěrka Obce Sivice za rok 2018.
Přílohami účetní závěrky jsou výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zpráva a Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sivice za rok 2018:
Hospodaření školy skončilo ziskem za činnost hlavní
ve výši 230 695 Kč a ztrátou za činnost hospodářskou – 7 096 Kč. Výsledek hospodaření v součtu činí
223 599 Kč. Zisk je navrženo zaúčtovat ve prospěch
rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Sivice za rok 2018: V souladu se zákonem o obcích byla zastupitelstvu předlože-
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na ke schválení účetní závěrka Základní školy a ma- průmyslové zóny – II. stavba a sjezd do areálu Loučky
teřské školy Sivice za rok 2018 v rozsahu stanoveném z jižní obslužné komunikace. Současně je třeba dokonvyhláškou.
čit dešťovou kanalizaci pro odvodnění vozovky. ZakázPronájem sociálního bytu: Na základě nabídky obec ka bude zadána v režimu in-house Vodárenské akciové
obdržela jednu žádost o pronájem sociálního bytu. společnosti. Jedná se o úsek v délce 50 bm, potrubí
Žadatelka se ocitla v tíživé sociální a rodinné situaci. o průměru 30 cm (s napojením na dešťovou kanalizaNemá v obci trvalý pobyt, avšak děti navštěvují základ- ci v ulici Loučky). Rozpočet na dešťovou kanalizaci je
ní školu v Sivicích. Bude se jednat o krátkodobý pro- ve výši 570 717 Kč + DPH, celkem 690 568 Kč. Rozponájem na 1/2 roku s možností prodloužení a nájemní čet na komunikaci průmyslové zóny včetně části ulice
smlouva bude uzavřena za podmínky doložení výpisu Loučky před domy je ve výši 4 365 841 Kč + DPH, celkem 5 282 668 Kč. Rozpočet na sjezd do areálu Loučky
z rejstříku trestů a zprávy z místa trvalého bydliště.
činí 580 982 Kč + DPH, celkem 702 988 Kč.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p. č.
1011/1, 1011/2, 1012/1 v k. ú. Sivice: Na obec se ob- Zadávací dokumentace projektu „Sivice - Hřišrátili vlastníci sousedních pozemků se žádostí o pro- tě - Staré Hory“: Zadávací dokumentace obsahuje
dej části pozemku před rodinným domem a pozemky workout herní prvky. Na projekt byla podána žádost
určenými k výstavbě rodinných domů. Pozemky par. o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náč. 1007/2, 1009, 1011, 1011/2 a 1012/1 v k. ú. Sivice je klady činí 1 100 575 Kč + DPH ve výši 231 121 Kč +
navrženo rozdělit tak, aby ve vlastnictví obce zůstal doprava 5 445 Kč, celkem 1 337 141 Kč. Realizace je
veřejný prostor šíře 8 m k umístění komunikace a inže- plánována v letošním roce. O poskytnutí dotace zatím
nýrských sítí. Záměrem obce je prodej pozemků kon- není rozhodnuto, zakázka bude zadána jen v případě
krétním osobám – vlastníkům sousedních nemovitostí poskytnutí dotace.
za cenu dle znaleckého posudku.
Zadávací dokumentace projektu - „Sivice - obno-

va kulturního domu“: Jedná se o obnovu podlahy
včetně podkladních vrstev a hydroizolace, výškovou
úpravu podlahy kuchyně, zasekání rozvodů, nový obklad stěn a výměnu světelných zdrojů. Předpokládané náklady projektu činí 2 471 032 Kč + DPH, celkem
2 989 949 Kč. Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. O poskytnutí dotace zatím není rozhodnuto. Provedení
Výpověď nájmu pozemků p.č. 868/34, 868/35, stavebních prací je plánováno v roce 2020 za předpo868/33 v k.ú. Sivice: Jedná se o pozemky v těsném kladu získání dotace.
sousedství biokoridoru v Dílech. Na základě pachtov- Narovnání za projektovou dokumentaci poldru nad
ní smlouvy o zemědělském pachtu jsou pozemky pro- vlečkou: Zastupitelstvu obce je předložena k rozhodpachtovány společnosti Bonagro Blažovice. Výpověd- nutí oprávněnost nároku Ing. Jiřího Švestky na úhradu
ní doba činí 1 rok a začne plynout dnem 1. 10. 2019. ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2012, kteZáměrem obce je využít tyto pozemky k výsadbě kra- rou bylo sjednáno zpracování projektové dokumentajinné zeleně – remízu nebo extenzivního sadu.
ce k územnímu řízení na poldr na Pozořickém potoce
Zadání zakázky: Pořízení komunální techniky: před vlečkou cementárny v k.ú. Pozořice. K předmětné
V rámci inventarizace byl vyřazen opotřebovaný záležitosti bylo právním zástupcem obce Mgr. Ing. Marstroj Stiga k údržbě obce. Obec získala zvýhodně- tinem Dohnalem zpracováno právní posouzení se závěnou nabídku předváděcího stroje Stiga. Základní rem, že nárok na úhradu ceny díla nevznikl. Na pracovcena je 259 990 Kč, tento stroj je nabízen za cenu ním jednání zastupitelstva za účasti Ing. Jiřího Švestky
200 000 Kč. Současně bude pořízena kabina pro byla diskutována otázka, zda dokumentaci poldru nad
zimní využití v ceně 85 000 Kč. Zakázka bude za- vlečkou lze využít pro budoucí záměry obce a jako tadána podle směrnice o zadávání veřejných zakázek kovou převzít do majetku obce za dohodnutou cenu,
malého rozsahu na základě výjimky ze směrnice pří- případně za cenu nižší, k čemuž by bylo třeba uzavřít
s p. Švestkou dohodu o narovnání. Uzvření dohody
mo jedinému dodavateli.
Zadávací dokumentace projektů „Průmyslová zóna o narovnání nebylo zastupitelstvem schváleno.

Koupě pozemku p. č. 849/3 v k. ú. Sivice: Předmětem koupě je pozemek par. č. 849/3 v k. ú. Sivice
(orná půda) o výměře 7 847 m2 v trati Díly u pastviska
za obvyklou cenu 50 Kč/m2. Pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví obce Sivice, je vhodný k rozšíření biokoridoru a zadržení vody. Celková cena činí
392 350 Kč. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí
uhradí obec Sivice.

Sivice - komunikace a inženýrské sítě - II. stavba“ Pořizování územní studie pro lokality C4 a C5:
+ „Sivice - sjezd do areálu Loučky“: Zadávací do- Novým územním plánem Sivice, který nabyl účinnosti
kumentace obsahuje dokončení obslužné komunikace dne 31. 10. 2017, je uloženo obci pořídit územní stu-
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dii pro zastavitelné plochy bydlení smíšeného, a to
C4 a C5 (společně). Bez pořízení této studie nelze
v území povolovat žádnou výstavbu. Pořizovatelem
studie může být Obecní úřad Sivice, který si pro tuto
činnost musí smluvně zajistit splnění kvalifikace. Proto je zastupitelstvu obce předložena příkazní smlouva
s Ing. Martinou Miklendovou, která splňuje kvalifikační
požadavky na výkon územně plánovací činnosti.

-4- samoobsluhy v majetku obce Sivice. Stávající objekt je přízemní. Má plochou střechu doplněnou římsou a imitací sedlové střechy nad hlavním průčelím.
V přízemí je velká prodejní plocha a nedostatečně
využívané sklady. Objekt by v budoucnu mohl sloužit jako centrum občanské vybavenosti. V přízemí by
se nacházela prodejna smíšeného zboží, komunitní
centrum (minikavárna) a kanceláře obecního úřadu.
V nadzemním podlaží je navrženo umístit obřadní (zasedací) místnost a místnosti pro služby, o které bude
v obci zájem, dále je zde navržena prostorná zelená
terasa se vstupem z chodby a obřadní místnosti. Objekt bude bezbariérový. Zpracování projektové dokumentace bude zadáno Ing. arch. Růženě Klementové
a Ing. arch. Ireně Machové.

Smlouva o zřízení věcného břemene (Staré hory):
Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích ve vlastnictví obce p. č. 666/1, 669, 676/1 a 739 v k. ú. Sivice
pro distribuční soustavu nízkého napětí pro pozemek
p. č. 674/1 v k. ú. Sivice. Pro zřízení kabelového vedení nízkého napětí byla uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem, Přijetí dotace z rozpočtu JMK v oblasti „Podpora
jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí jednotek sborů dobrovolných hasičů JMK“ a uza9 000 Kč.
vření smlouvy o dotaci: Obec Sivice podala žádost
Smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene o dotaci z programu Podpora jednotek sborů dobro„Sivice, kabel NN Nová silnice“: Jedná se o na- volných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období
hrazení nadzemního vedení NN zemním kabelovým 2017-2020 na opravu hasičského automobilu na vývedením v lokalitě Nová silnice a Stará silnice. Nové měnu převodovky hasičského vozidla Tatra 815. Dotazemní vedení bude provedeno protlakem pod želez- ce bude poskytnuta ve výši 98 000 Kč.
niční vlečkou a dále je uloženo v souběhu s místní
komunikací Stará silnice. Přípojky k nemovitostem
na Staré silnici jsou navrženy překopem. Dále bude
proveden protlak pod krajskou komunikací pro napojení na nový podpěrný bod u hasičské zbrojnice. Na pozemku p. č. 822/2 v k. ú. Sivice je navržená trasa v kolizi s plánovanou stavbou Odlehčení velkých průtoků
Pozořického potoka - v současné době probíhá jednání s projektantem o úpravě trasy. Vedení na Nové
silnici je umístěno v zeleném pásu, pod vjezdy k nemovitostem bude vedení NN provedeno protlakem.
Křížení komunikace U Vlečky bude rovněž provedeno
protlakem. Jednorázová úhrada za zřízení věcného
břemene činí 5 000 Kč.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (Krpile): Společnost E-ON Distribuce bude
realizovat nadzemní vedení nízkého napětí na pozemcích parc. č. 676/1 a 677 v k.ú. Sivice. Věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem a zřízeno
za jednorázovou úhradu 1 200 Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene „Sivice, kabel
NN Kousek - zahrady“: Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích ve vlastnictví obce p. č. 834/5 v k. ú.
Sivice pro distribuční soustavu nízkého napětí. Pro zřízení kabelového vedení nízkého napětí byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, jednorázová úhrada
za zřízení věcného břemene činí 1 000 Kč.

Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora rozvoje venkova JMK (DT 1) a uzavření smlouvy o dotaci: Obec Sivice podala žádost
o dotaci z programu Podpora rozvoje venkova JMK
pro rok 2019 na umělý trávník uvnitř IN--LINE dráhy.
Dotace bude poskytnuta ve výši 225 000 Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora rozvoje venkova JMK (DT 5) a uzavření smlouvy o dotaci: Obec Sivice podala žádost
o dotaci z programu Podpora rozvoje venkova JMK
pro rok 2019 na nákup multifunkční tiskárny a skartovačky. Dotace bude poskytnuta ve výši 30 000 Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody
v krajině a následná péče o zeleň na území JMK
(DT 2 - následná péče o zeleň) a uzavření smlouvy
o dotaci: Obec Sivice podala žádost o dotaci z programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce
2019 (DT 2 Následná péče o zeleň) v rámci akce „Sivice – péče o zeleň“. Dotace bude poskytnuta ve výši
50 000 Kč.

Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK (DT 1
- Boj proti suchu a zadržení vody v krajině) a uzavření smlouvy o dotaci: Obec Sivice podala žádost
Investiční záměr - přestavba objektu občanské vy- o dotaci na projektovou dokumentaci na rekonstrukci
bavenosti Sivice: Záměrem obce je zlepšit užitnou retenční nádrže v Dílech. Dotace bude poskytnuta
a estetickou hodnotu objektu občanské vybavenosti ve výši 50 000 Kč.
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-5Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu – aktualizace: Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu člení zakázky do tří
kategorií:
I.	kategorie (dodávky, služby a stavební práce)
od 0 - 99 999 Kč - přímé zadání zakázky
II.	kategorie (dodávky, služby a stavební práce)
od 100 000 - 500 000 Kč - cenové nabídky
od 3 dodavatelů
III.	kategorie (dodávky a služby) od 500 000 2 000 000 Kč a (stavební práce) od 500 000
do 6 000 000 Kč - výběrové řízení
Bylo navrženo zvýšení limitu u I. kategorie
na 199 999 Kč.
Smlouva o smlouvě budoucí směnná a kupní: Bylo
dohodnuto připravit podklady pro uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě směnné na stávající studnu na pozemku p. č. 859/2 a nově vybudovanou studnu v areálu Loučky, připravit podklady pro uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě kupní mezi vlastníky pozemků,
na nichž je zčásti umístěna místní komunikace Loučky a částečně polní cesta podél Pozořického potoka
a obcí Sivice.
Rozpočtové opatření č. 2/2019: Rozpočtové opatření
obsahuje zvýšení příjmů o částku 479 800 Kč a zvýšení výdajů o částku 2 136 800 Kč, zvýšení financování v příjmové části rozpočtu o částku 1 657 000 Kč.
Příjmy po úpravě činí 26 121 600 Kč a celkové výdaje
po úpravě činí 44 460 400 Kč. Příjmy a výdaje včetně
financování jsou ve výši 44 717 600 Kč.
25. 6. 2019
Zpráva o činnosti a plnění úkolů: Zpráva obsahovala
informaci o dokončení půdní vestavby školy, o přípravě opravy komunikace na Perku, o uzavření smlouvy
o dílo na zhotovení obslužné komunikace průmyslové zóny včetně části ulice Loučky a vjezdu do areálu
Loučky s vítězným uchazečem - firmou Swietelsky.
Další informace se týkala přípravy stavby „Odlehčení
velkých průtoků Pozořického potoka“, kde probíhá vodoprávní řízení. Byly zveřejněny podpořené projekty
z MMR, pro velký přesah žádostí nebude poskytnuta
dotace na Hřiště Staré hory a Obnova kulturního domu
a výběrová řízení budou zrušena.
Smlouva o spolupráci při nákupu energií na rok
2020: 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 2020 pro obec Sivice a Základní
školu a mateřskou školu Sivice bude realizován prostřednictvím obce Blatnička stejně jako v letošním roce.
Obec Blatnička splňuje definici centrálního zadavatele.
Partnerem projektu je Organizačně správní institut.

Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok
2018: Dle zákona o rozpočtových pravidlech se závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelům členských obcí neprodleně po jeho schválení v orgánu
svazku obcí. Zastupitelstvu je předložen závěrečný
účet Mikroregionu Roketnice za rok 2018, který byl
schválen Shromážděním starostů dne 17. 5. 2019.
Závěrečný účet Svazku pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko za rok 2018: Dle zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů je závěrečný účet předložen zastupitelstvu obce Sivice ke schválení. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace byl
schválen Valnou hromadou dne 18. 6. 2019.
Závěrečný účet Svazku Šlapanicko za rok 2018:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je stanoveno, že „Závěrečný účet svazku obcí
se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to
neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí“.
Závěrečný účet DSO Šlapanicko byl schválen Valnou
hromadou dne 30. 5. 2019.
Záměr prodeje pozemků p. č. 1007/3, 1009/2,
1011/1, 1011/1 díl a), 1011/2 díl c) a 1012/1 díl e)
dle GP č. 29/2019: V souladu se zákonem o obcích
byl zveřejněn záměr prodeje pozemků p. č. 1007/3,
1009/2, 1011/1, 1011/1 díl a), 1011/2 díl c), 1012/1 díl e)
[1011/1 díl a), 1011/2 díl c), 1012/1 díl e) jsou sloučeny
do pozemku 1012/1 o výměře 105 m2] v k. ú. Sivice dle
GP 29/2019. Obecní úřad neobdržel žádné připomínky k záměru. Bude uzavřena kupní smlouva za cenu
dle znaleckého posudku, poplatky za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
ZUŠ Pozořice – žádost o schválení místa výkonu
školy Kulturním domě Sivice: Na obec se obrátila
ředitelka Základní umělecké školy Pozořice s prosbou
o umožnění výkonu vzdělávací činnosti školy v kulturním domě v Sivicích. Jedná se o výuku žáků literárně
dramatického oboru a tanečního oboru. Výuku je možné poskytovat pouze v zařízeních zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. O zápis může škola
požádat na základě schválení místa výkonu školy.

Nabídka služby

Máte problém s bodavým
hmyzem, který se vám nepozván
usídlil ve vašem obydlí?
Pak se obraťte na hasiče ze Sivic. Od letošního
roku disponujeme výbavou na likvidaci bodavého
hmyzu. V případě potřeby volejte velitele jednotky
Romana Krčka (607 807 864), který s vámi probere vše potřebné.
Vaši hasiči

BUDUJEME
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Přestavba samoobsluhy

městnance v přízemí budovy. Variantně bude možné
část prostoru využít jako komunitní centrum. ProdejProdejna smíšeného zboží byla v Sivicích postave- na bude přístupná ze stávající rampy, zásobování
na v akci „Z“ v osmdesátých letech minulého sto- a vstup k technickým místnostem zůstane zachován
letí. Budova má plochou střechu, nad hlavním prů- ze dvora.
čelím je převislá římsa s imitací sedlové střechy. V jihovýchodní části přízemí budou umístěny kanceVelká prodejní plocha a sklady neodpovídají stá- láře obecního úřadu s přístupem po novém venkovvajícím potřebám, na druhé straně chybí prostory ním schodišti v průčelí budovy. Hlavní vstup povede
pro služby. Současný způsob nakupování vyžadu- do schodišťové haly s výtahem, který zajistí bezbariéje spíše menší prodejny, tím spíše, že v soused- rový přístup do nadzemního podlaží.
ních Pozořicích se nachází velká prodejna potraV podkroví u jižního štítu bude umístěna obřadní síň
vin a v blízkém okolí je řada supermarketů.
se zázemím a napojením na terasu. Severní část
Záměrem obce je umístit v objektu i kanceláře obecní- podkrovního prostoru bude využita pro služby. Určení
ho úřadu, obřadní (zasedací) místnost a místnosti pro druhu služeb bude upřesněno dle aktuálních potřeb
služby. Obyvatelé obce tak budou mít možnost vyří- a zájmu.
dit více záležitostí včetně nákupu základních potravin
v jedné víceúčelové budově v centru obce. Prostory Upraveno bude také okolí objektu. Ochoz na jižní a výv kulturním domě se uvolní pro volnočasové aktivity. chodní straně bude doplněn o zídku a nové zábradlí.
U vstupu do prodejny budou tak jako dosud umístěBudova samoobsluhy se nachází na významném ny informační vitríny. Před budovou bude podzemní
a pohledově exponovaném místě. Cílem přestavby je retenční nádrž pro dešťové vody. Na severní straně
zlepšení funkčních a estetických vlastností.
objektu a podél západní fasády budou dlážděná parProjekt respektuje původní půdorysné uspořádání, kovací stání a uliční zeleň. Úpravy se dotknou také
v přízemí ponechává většinu hlavních nosných kon- stávajícího místa pro kontejnery, do budoucna se postrukcí. Bude odstraněna falešná střecha a provedena čítá s umístěním polopodzemích kontejnerů na tříděnadstavba podkroví se sedlovou střechou a štíty, toto ný odpad.
řešení bude více odpovídat stávající zástavbě. Plochá Investiční záměr schválilo zastupitelstvo obce na květstřecha bude sloužit jako zelená terasa.
novém zasedání a v současné době je zadáno zpraDispoziční uspořádání počítá se zachováním pro- cování projektové dukumentace.
dejny smíšeného zboží se sklady a zázemím pro za-

Marie Kousalová

Přízemí

Podkroví

OBECNÍ ÚŘAD
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Třídění odpadů v naší obci

Sportovní kynologie 2019

V letošním roce obec pořídila nádobu na třídění kuchyňského oleje a tuku z vašich domácností. V měsíci červnu proběhl první svoz nádob z kuchyňskými oleji a tuky
a následně bylo zjištěno, že někteří obyvatelé ukládají
do nádoby FRITEX i jiné druhy komunálních odpadů,
čímž vznikají druhotné náklady na manipulaci a likvidaci těchto jiných odpadů. Svozová firma nás požádala,
abychom vás informovali o tom, které odpady je možné
do nádoby FRITEX vhazovat. Pevně věříme, že společnými silami dokážeme oleje a tuky třídit disciplinovaněji
a nebudeme muset vynakládat zvýšené náklady nebo
se vracet ke vhazování tuků do popelnic.

Velikonoční neděle 21. dubna 2019 byla pro nás
obzvláště slavnostní, protože náš boxer URPANIEL
Fender Edda v maďarském městě Debrecen zvítězil na mezinárodní výstavě psů. Získal titul CAC,
CACIB, BOS, vítěz třídy championů.

Tímto vítězstvím mu byl udělen nejprestižnější titul
„MEZINÁRODNÍ CHAMPION KRÁSY“. Ve světě
sportu je adekvátní titul „Mistr světa“. Kromě tělesné
krásy musí být jeho přednosti psovodem dobře předvedeny. Pes musí prokázat dobrý pohyb, krásný postoj
a hlavně musí být ukázněný. Výstavní praktiky a kondice se musí trénovat. Podmínkou udělení titulu u sluDo nádoby FRITEX je možné vhazovat pouze jed- žebních plemen je také úspěšné složení mezinárodní
lé oleje a tuky z kuchyně. Olej po vychladnutí na- zkoušky IPO (stopa, poslušnost, obrana psovoda).
lijte trychtýřem přes sítko do PET lahve, nikoliv Tento kynologický příspěvek je náš poslední, protože
do skleněných nádob, a řádně uzavřete. PET lah- jsme dosáhli vrcholu a ukončili jsme výstavní kariéru.
ve vhazujte zcela naplněné, nikoliv poloprázdné. Zvlášť děkujeme přátelům, kteří nám fandili.
Rádi bychom ještě apelovali na občany při třídění ostatních odpadů, jako jsou např. PET lahve a papír. Nevhazujte do kontejnerů velké kusy plastů nebo celé papírové krabice a nenechávejte odpady kolem kontejnerů.
Sešlápnuté PET lahve zaberou méně místa a papírové
krabice natrhané na menší kusy také. Předejdeme tak
přeplněným kontejnerům a nepořádku v centru obce.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za snahu všem
obyvatelům, kteří již odpady třídí a vyzvat ostatní,
aby se také přidali. Buďme ekologičtější.
Obecní úřad

Buďme ohleduplní
Dodržujte obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku. Opakovaně řešíme zejména stížnosti
na volný pohyb psů.
Pokud dojde k přestupku proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití nebo proti majetku, Městský
úřad Šlapanice na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy zajišťuje přestupkové řízení. Následně pak
ukládá pokuty dle přestupkového zákona. Samotné
přestupkové řízení hradí obec Sivice. Z toho plyne,
že ušetříme čas i peníze, budeme-li se snažit incidentům předcházet.
Obecní úřad

Eva a Zdeněk Křížovi
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Slavnostní otevření půdní vestavby
a oslava 131. výročí založení školy
Poslední červnový den bývá dnem, kdy se předává
dětem vysvědčení a nastává období prázdnin. Letos tento den připadl na neděli, ale i tak do školy
přišlo velké množství lidí, současných i bývalých
žáků. Po dokončení stavebních prací konečně přišel čas, kdy jsme mohli všichni společně nahlédnout do nové půdní vestavby školy a zároveň oslavit
131. výročí založení školy, která má č. p. 131.

OBECNÍ ÚŘAD
světce namalovaný v roce 1903 J. Ambrožem z Pozořic. Malbu obnovil Emil Nohel z Holubic při příležitosti
120. výročí založení školy v roce 2008.
Po mši svaté nám žáci školy přichystali krátký program. Stárci, kteří se účastnili ženáčských hodů, společně s dětmi zatancovali Moravskou besedu a určitě
si zaslouží za perfektní provedení obrovskou poklonu.
Následovalo seznámení s celým projektem. Při této
příležitosti paní starostka poděkovala paní architektce Machové za zpracování projektu, panu Tinkovi
za technický dozor, všem učitelům a zaměstnancům
školy za trpělivost během stavby a zastupitelstvu obce
za podporu projektu. Poděkovala také za finanční příspěvky a. s. Českomoravský cement a Jihomoravskému kraji.

Slavnost byla zahájena mší svatou před školou ve stínu skoro stoleté lípy. Součástí mše bylo i posvěcení
vyřezávané sochy sv. Aloise, patrona školy, která je
teď umístěna na významném místě v nově zbudované
části. Socha je z lipového dřeva a zhotovil ji pan Jiří Poté paní starostka a pan ředitel slavnostně přestřihMach ze Šlapanic.
li pásku. Pro návštěvníky byly v celé škole vystaveJak se paní starostka při svém projevu zmínila, vypo- ny různé umělecké práce dětí, fotografie z průběhu
dobení sv. Aloise bylo dříve součástí bývalého štítu stavby a historie, kroniky školy a mnoho dalších zanad vchodem školy. Za totalitního režimu v minulém jímavostí. A kdo se podíval do jedné z nových učestoletí, kdy bylo křesťanství potlačováno, byl artefakt ben, nemohl si nevšimnout opravdu krásného výhledu
odstraněn. Ve stále zachovaném výklenku, který je na severozápadní část obce Sivice.
ozdobou jedné z nových tříd, se nachází obraz tohoto
Petr Blahák

OBECNÍ ÚŘAD
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OBECNÍ ÚŘAD
Technické řešení
Při realizaci půdní vestavby byla snesena nejen stávající keramická krytina na laťování, ale i další vrstvy staré eternitové krytiny na bednění. Všechny nosné prvky
krovu byly pečlivě prohlédnuty, ošetřeny proti hnilobě
a dřevokazným škůdcům.
Krov byl doplněn o chybějící střední vaznici, kleštiny
a šikmé boční rozpěry byly zvednuty. Stávající nefunkční komíny byly vybourány. Otevřela a demontovala se část pultové střechy na jihozápadní straně,
nad střední chodbou budovy. Vyzdilo se nové zdivo
nástavby pro výtahovou chodbu.
Na krokve sedlové střechy se na dvojité laťování položila nová tašková pálená krytina, mezi krokve tepelná
izolace z minerální vaty a pod krokve sádrokartonový
podhled s přídavnou tepelnou izolací. Součástí skladby střechy je vzduchová mezera nad difuzně-propustnou hydroizolační folií pro odvod přehřátého vzduchu
větracími taškami v každém krokvovém poli.

Nová střecha, nové učebny
v podkroví a výtah v ZŠ Sivice
Půdní vestavba je realizována nad nejstarší částí
dvoupodlažní budovy školy.
Stavbou nebyla ovlivněna k západní fasádě schodišťového křídla vybudovaná dvoupodlažní přístavba šaten, učeben a tělocvičny z roku 2005.
Půdorysně tvoří podkroví obdélník 33 m x 8,25 m rozšířený na jihozápadní straně o schodišťový prostor cca
13,6 m x 7,20 m. Zastřešení je sedlovou střechou s valbou nad vysunutým schodišťovým prostorem.
Zadání bylo umístit v podkroví 2 učebny pro cca 2x
24 žáků se samostatným zázemím, kabinetem a hygienickým zařízením. Ve 2. nadzemním podlaží využít
volnou terasu a navrhnout bezbariérový přístup výtahem do všech podlaží základní a mateřské školy.
Architektonické řešení využívá stávající konstrukci zastřešení, dřevěný vaznicový krov, který se v interiéru
pohledově uplatňuje. Otevřením celého půdního prostoru do hřebene a vložením střešních oken a oken
do štítů vzniká prosvětlený, odlehčený prostor obyvatelného podkroví. Nástavbou arkýře nad vstupním modulem budovy byl vytvořen prostor schodišťové haly.
Zastřešením nefunkční terasy ve 2. nadzemním podlaží se sjednotil severní pohled na školu, byl vytvořen
kompaktní celek staré a nové části.

Podlaha nového podkroví musela být zvednuta až nad
vazné trámy krovu. Jejím nosným prvkem jsou ocelové válcované I profily, uložené na nosných stěnách.
Na tyto nosníky se položil trapézový plech a vyztužená betonová deska. Stropní trámy nad 2. nadzemním
podlažím zůstaly jako nosné trámy podhledu a nebyly
novou podlahou přitíženy.
Stávající kamenné schodiště na půdu bylo protaženo
novými kamennými stupni.
Všechny příčky v podkroví jsou sádrokartonové s výplní z minerální vaty tl. min. 11,5 cm. Půdní nadezdívka z cihel pálených a štítové stěny byly opatřeny roštem pro SDK konstrukci vyplněným minerální vatou
v tloušťce min. 18 cm.
Přístavba výtahu je postavena na jihozápadní straně
v odskočeném rohu objektu. V průběhu stavby se dodatečně vložil další výstup z výtahové šachty do mezipatra mezi 2. podlažím a půdní vestavbou pro lávku,
která v budoucnu spojí bezbariérově školu a stávající
dětské hřiště.
Ve 2. nadzemním podlaží byla nefunkční terasa nadezděna, zastřešena a prosvětlena oknem.
Půdní vestavba rozšířila prostory školy a zvýšila komfort zpřístupněním všech podlaží výtahem. Vyřešila
problémy s chátrajícím více než 100 let starým krovem,
zatíženým dvojí skladbou střechy. Pod keramickou krytinou byl skrytý zdravotně závadný eternit. Novou skladbou střechy se zamezilo zatékání do budovy a ohrožení nosné konstrukce zastřešení postupnou degradací.
Masivní dřevěná konstrukce krovu dobře působí v interiéru a příznivě ovlivňuje akustiku učeben.
Ing.arch. Irena Machová

SIVICKÁ ŠKOLA
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Škola v přírodě

Návštěva Itálie

Dne 10. června 2019 jsme odjeli na školu v přírodě do areálu Motýlek ve Svojanově u Moravské
Třebové. Areál byl krásný – pěkně zařízené chatky, bazén se slanou vodou, výborně tam vařili
a vůbec pro nás dělali první poslední.

Pět holek ze sivické školy se 13. 5. vydalo na cestu do Itálie.

Bylo teplé počasí, a proto jsme byli rádi, že můžeme
hodně času trávit u bazénu. Další aktivity ale rozhodně nechyběly! Na každý den jsme měli něco: v pondělí jsme hledali poklad, v úterý bylo stavění domečků, táborák a stezka odvahy (na tu se nás ale moc
nevydalo, nejspíš i proto, že nás pan ředitel vystrašil informací, že 11 km od areálu je věznice Mírov).
Ve středu jsme šli na výlet kolem rybníka a potom
ještě zvládli olympiádu s následujícími stanovišti: skok do dálky, kuželky, hod oštěpem, lovení věcí
z bazénu, hod na plechovky, hod do kruhu a střílení
ze vzduchovky. Páťáci si pak mohli vyzkoušet střílení ze dvou dalších pistolí, zatímco zbytek školy byl
na procházce.

Cesta byla dlouhá, cestovali jsme celý den. Byli jsme
ubytováni v krásném sportovním hotelu v Arezzu. Během pobytu jsme navštívili: památky Arezza, školu
v Arezzu, Florencii a galerii Uffizi. Každé odpoledne
jsme strávili s italskými rodinami, které byly úžasné.
Bylo to tam krásné a proto nám celý týden připadal
jako jeden den. Děkujeme za umožnění této cesty!
Kateřina Bartáková, Kateřina Poláčková, Marie Tinková,
Ema Boháčková, Simona Kulhánková

Ve čtvrtek se uskutečnil orientační běh. Hned na začátku byla střelba, poté poznávání rostlin a zvířat, provázkové bludiště, prohození šišky obručí, poznávání
bylin a nakonec přeplavání bazénu s ringo kroužkem Všichni si to moc užili a věříme, že se sem budou
v ruce, který se nesměl namočit. Pak už jen vyhlášení rádi vracet.
výsledků, společné foto a v pátek se jelo domů.
Anna Tinková a Kateřina Bartáková

Mc’Donalds cup
Dne 17. 4. 2019 se uskutečnil 22. ročník Mc’Donalds cupu. Zúčastnili se také fotbalisti naší školy.
Vydali jsme se na okrskové kolo do Kuřimi. Naši
soupeři byli ZŠ Jungmannova Kuřim a ZŠ Kanice.
Ze skupiny do Krajského kola postupoval pouze vítěz. První zápas jsme odehráli proti ZŠ Jungmannova Kuřim. Nakonec po vyrovnaném souboji jsme prohráli 3:8. Druhý zápas jsme si zahráli proti ZŠ Kanice.
Tento jsme vyhráli 5:3 a měli jsme radost. Konečné
pořadí dopadlo následovně:
1. ZŠ Jungmannova Kuřim
2. ZŠ Sivice
3. ZŠ Kanice
Bohužel jsme nepostoupili, ale se stříbrnými medailemi jsme odjížděli všichni spokojení. Já jsem si to
užil jako ostatní kluci.
Náš tým:
Jirka Barták
Patrik Chládek
Matyáš Kmoch
Ondra Tinka
Tomáš Grančaj
Vojta Grančaj
Lukáš Janečka
Marek Opatřil
Jirka Barták, žák 3. třídy

SIVICKÁ ŠKOLA

S Čerty nejsou žerty
Pohodová a exotická atmosféra havajských ostrovů, nejtemnější peklo, pracovití traktoristi i cestovatelé. To vše zaplnilo 19. června v představení
ZŠ a MŠ Sivice sál kulturního domu.
Nejdříve nás děti ze školky a jejich paní učitelky pozvaly na tři taneční výlety. Polynéský tanec Hula-hula nás
přenesl daleko na tropické ostrovy. Poté vyjeli na pódium vyškolení sivičtí traktoristé a zahlédli jsme také
šikovné dojičky krav. Nakonec s námi předškoláci obletěli svět a pozvali nás do Ameriky, Ruska, Číny i Afriky.
Hlavní vystoupení večera patřilo žákům základní školy. Připravili si pro nás adaptaci tradiční české pohádky S čerty nejsou žerty režiséra Hynka Bočana z roku
1984. Směrování mladých herců se stejně úspěšně
ujala paní učitelka Milada Vrtělová.

- 14 Petrovi zůstala alespoň hodná babička (Marie Tinková). Po mlynářově smrti se macecha proti Petrovi
spolčila s bezohledným správcem (Andrea Cenková).
Společnými silami jej připravili o dědictví po tatínkovi
a poslali ho na vojnu. Zde se Petr střetne s přísným
generálem (Jiří Cejpek) a později potkává spravedlivého přítele – samotného čerta. Mezitím na zámku žije
stárnoucí kníže (Ema Boháčková) se dvěma dcerami
– hodnou Adélkou (Kateřina Bartáková) a rozhazovačnou Angelínou (Martina Šrotířová). Nikdo ale netuší,
že v temných jeskyních Pekelného království si už Lucifer (Adam Klímek) pročítá Knihu hříchů a brzy pro
některé z nich pošle. Úkolu donést hříšníky do pekla
se ujme čert Janek v hodnosti Vraníka (Kateřina Poláčková). I přes řadu intrik, závažných problémů v podobě zákeřných peříček i chybějícího vlčího ocasu vše
nakonec dobře dopadne. Hříšníci skončí tam, kam patří a slaví se hned dvě svatby. První Petra a Adélky. Při
druhé, pekelné, se někde v podzemí vezmou Lucifer
a Angelína.

A o čem tentokrát hráli? V jednom dalekém knížectví žil spokojeně mlynář Máchal (Jiří Pölzer) se svým
synem Petrem (Jáchym Kroča). Alespoň do té doby,
než si vzal zámeckou kuchařku Dorotu (Anna Tinko- Po vystoupení žáci 5. třídy poděkovali všem učitelům
vá). Zlá a lakomá Dorota svým chováním záhy sta- a zaměstnancům školy.
rého mlynáře semlela a přivedla do hrobu. Ještě, že
Helena Těšitelová

SIVICKÁ ŠKOLA
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Titanik
7. května spalo na Titaniku 44 dětí.
Až všichni přišli, povečeřeli jsme výborné kuře s rýží
a jako dezert buchtu. Pak nás čekal zajímavý program, který pro nás připravila paní Šimková. Každý
jsme dostali palubní lístek se skutečným člověkem,
který cestoval na Titaniku. Dozvěděli jsme se, jak Titanik vyplul i jak se potopil. Taky jsme se naučili Irský tanec, který se na Titaniku tancoval. Potom jsme šli ven
si vyzkoušet, jaké to měli cestující ze třetí třídy, kteří
museli vyběhnout sedm pater, aby se dostali na záchranné čluny. Potom jsme se dozvěděli, jestli jsme
přežili a šli jsme spát. Druhý den jsme se nasnídali
a potom jsme se rozešli domů. Celá akce se uskutečnila v Kulturním domě v Sivicích. Všichni si nocování
na Titaniku moc užili.
Děkujeme paní Mudrochové a paní starostce za pěkný zážitek.
Kateřina Bartáková a Veronika Cejnková

Pasování na čtenáře
Pasování proběhlo ve středu 5. června v tělocvičně sivické školy za přítomnosti spolužáků, sourozenců, rodičů, prarodičů...
Nejprve nás přivítala knihovnice paní Zdena Mudrochová. 13 předškoláků přineslo ukázat své aktovky,
složili slib a byli pasováni na školáky králem Jiřím.
Od paní učitelky Michaely Moudré a Marty Vojáčkové
dostali knihu a šerpu. Pak je vystřídalo 12 prvňáčků,
kteří přednesli básničku a přečetli krátkou ukázku ze
slabikáře. Poté složili čtenářský slib, byli pasováni
na čtenáře a také dostali na památku knihu.
Eva Skočovská
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Čí só hode
aneb sivické ženáčské hody podruhé
Tak po roce opět sivické ženáčské hody! Tyto Děkujeme sivickým obyvatelům, kteří nás podpořili
hody sice nemají dlouhou tradici, ale dvakrát je svou účastí, a doufáme, že si hody užili stejně jako my.
víc než jednou.
Lucie a Pavel Cenkovi
Seznam povinností nás (už podruhé) vyděsil: kapela, zamluvení sálu, parket, kroje, víno, rozmarýny,
plakáty, venkovní posezení, udírna, pásky na ruku,
tombola, výzdoba, břízky, zábrany, kůň s vozem, koláče, průvod, občerstvení při průvodu, večeře, kelímky,
bary, ceníky, fotograf, hodovní razítko, pozvánky, oblékání do krojů a tak dále a tak dále...

Stárci a stárky:

Děkujeme obci Sivice za podporu akce, Sivické kapele,
která zahrála skvěle i „nehodovou“ skladbu Yesterday,
Květinovému servisu Jany Ondráčkové za krásnou výzdobu sálu a rozmarýny a spoustě dobrovolníků, kteří
nám ochotně pomáhali s přípravami i průběhem.

Markéta a Ondřej Šmerdovi

Lucie a Pavel Cenkovi
Marta a Vladislav Fuksovi
Simona a Pavel Horákovi
Monika a Miroslav Koukalovi

Jana a Jaromír Ondráčkovi
I když jsme si minulý rok, po prvních sivických ženáčMarcela a Oldřich Ondráčkovi
ských hodech v tomto století, mysleli, že už to podruhé nedáme, nakonec zvítězilo odhodlání si to po roce Jana a Jiří Poláčkovi
zase zopakovat...
Olga a a Roman Střížovi
Martina a Roman Tinkovi
Ivana a Jaroslav Zajíčkovi
sklepník Jiří Pölzer

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Sivické „Hry bez hranic“
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Aby si „zafandily“ i děti, přišli na řadu rodiče. Soutěžili
v přetahování lanem, zvlášť tatínci a maminky. Pokud
Druhá červnová sobota patřila v sivickém sportov- poskládali čtyřčlenný smíšený tým, mohli se zúčastnit
ním areálu nejvíce dětem, ale i dospělí se určitě závodu na čas, kde se proběhli ve dvojici na lyžích,
přetáhli dítě na bobech a štafetově zvládli vypít pivo
velmi dobře zabavili.
Druhý ročník Sivických „Her bez hranic“, pořáda- a sestřelit pět terčů.
ných sportovním klubem SK Grušáci Sivice, se letos Aby po náročném odpoledni všichni opět načerpali
posunul do červnového měsíce a to konkrétně na síly, byla připravena pro zúčastněné výborná večeře
8. června. S úderem půl třetí se na už připraveném – „Špagety z Dolaňáku“. Abychom moc nezatěžovali
hřišti začaly scházet první děti, aby se mohly zúčast- naši přírodu, tak se servírovala do přinesených nádob,
nit spousty soutěží a zábavných her. První část byla nebo do plně kompostovatelného jednorázového návěnována těm nejmenším dětem, které musely zdolat dobí.
dvanáct stanovišť, kde na ně čekalo prověření jejich Děkujeme všem dětem i dospělým za krásnou účast,
šikovnosti a dovednosti v podobě lovení rybiček, střel- na hry přišlo 106 dětí. Děkujeme obci Sivice za podby z biatlonové a vodní pistole, rychlosti ve skládání poru, MAS Slavkovské bojiště a Jihomoravskému kraji
puzzle, vytrvalosti ve skákacím pytli a hbitosti ve zdo- za poskytnutí finanční podpory a všem, kteří se jakkolání opičí dráhy. Starší děti soutěžily ve skupinových liv zapojili do náročné organizace.
hrách, kde předvedly týmovou soudržnost a společné
Těšíme se příští rok na pokračování...
úsilí. Když bylo všechno zdárně zdoláno, byly děti od				 Petr Blahák
měněny sladkým balíčkem a pamětní medailí.
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Pořád jsme hladoví
Podzimní soutěžení nám dalo slušný bodový základ na jarní boj o cenné kovy. V zimní přípravě
děti pracovaly na fyzickém zdokonalování svých
muskulatur. Horší to ovšem bylo tentokrát s povětrnostními podmínkami pro trénování na jaře.
Ovšem děti i trenérky vědí, že hasičina to je dřina.
Kdo chce mít doma skalp z okresní soutěže, nesmí se zaleknout chladnějšího počasí a čekat až
oschnou polňačky a hřiště… 
Již potřetí jsme jeli koncem května poměřit síly
do Přísnotic. První výhrou dne bylo, že se podařilo
dostat celou velikou grupu na místo určení. Za to děkujeme všem rodičům – řidičům. Dosáhnout dalších
vítezství toho dne už bylo o poznání těžší. Počet
soutěžních družstev se sice oproti loňsku nepatrně
snížil, ovšem křivka kvality soupeřů šla opačnou cestou. Nebýt nového systému v podzimním kole, došlo
k předání pohárů za tuto část až při ranním nástupu.
I to mohlo být slušnou motivací pro naše svěřence,
protože nám byl předán pohár za 1. místo v mladší kategorii. Tři družstva naběhla na sportovní hřiště a dala
se do plnění disciplín. Vše šlo jako po másle a diváci
i soutěžící si mohli užívat skvělého počasí i výsledků.
Po obědě, kdy zbývala poslední disciplína pro starší
družstva (štafeta CTIF), však přišlo nečekané zpestření. Přihnal se takový přívalový déšť, že bylo hřiště
prakticky během chvíle pod vodou. Krátká, ale intenzivní přeháňka byla hezká ba i osvěžující, ale že by ji
člověk musel vidět dvakrát… To se nicméně naštěstí
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nestalo. Nastalá situace si vyžádala poradu vedoucích
a v podstatě jednohlasně se všichni shodli, že hasič
sice na vodu zvyklý být musí, ale ne za cenu zlomených končetin. Soutěž tak byla ukončena a nastalo
„nekonečné“ čekání na výsledky. V mladší kategorii
patřilo zkušenější družstvo k jedněm z favoritů. To
na nervozitě jen přidávalo. První radostný moment přišel, když menší družstvo zakončilo své snažení v TOP
5. Při ohlášení druhého místa, se část tribuny obsazená sivickou fanouškovskou základnou radovala podruhé. Místo na bedně je opět naše! Společně s námi
se pak radoval tým z Kuřimi na třetím místě a zlato
slavilo družstvo z Lelekovic. Další na řadě byla kategorie starších. I v této kategorii po nás každý pokukoval.
Chtěl totiž vědět, zda i ve starší kategorii budeme pro
elitu ohrožení. Jak vyhlašování utíkalo, bylo čím dál
jasnější, že i zde se chceme zapsat na místa nejpřednější. Konkurence si oddechla a my se radovali při vyhlášení 4. místa. Na stupně vítězů právem vystoupilo
družstvo z Bedřichovic, z Kuřimi a zlatý double vezly
letos Lelekovice. Obhájení podzimního umístění je
pro nás vynikající výsledek. Domů však děti nejely jen
s „bramborou“ na hrudi, ale vezla se s nimi i cena za
1. místo v disciplíně útok CTIF.
Sbírka pohárů z jarního klání nám nestačila, a tak se
děti připravovaly ještě na poslední soutěž tohoto školního roku – tradiční prázdninovou soutěž v Sivicích.
Jako každý rok, i letos tuto soutěž spolupořádalo SDH
Kanice, kde tvůrcem programu byl Vlado Kalivoda.
Síly poměřovala nejen družstva z našeho okrsku, ale
i ze sousedního. Ten byl zastoupen dětmi z Kobylnic
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- 21 a Bedřichovic. Soutěž se skládala z královské disciplíny – útoku, technicky zajímavé štafety 4 x 60 metrů
a speciální disciplíny, která vzešla z dílny Vlada Kalivody – doprava vody. Zatímco předchozí dvě části
jsou důvěrně známé, speciální byla i letos originální.
Děti nahradily požární stříkačku, respektive čerpadlo.
A jak? Vodu museli závodníci lít kbelíkem do hadice
a poté dotlačit (nejlépe vylitím) do nachystané džberové stříkačky. Tou pak nastříkat určité množství vody.
V počasí, které bylo k dispozici, byla radost soutěžit
(hlavně s vodou) a pozdní odpoledne příjemně utíkalo.
Po pauze na občerstvení a zchlazení mohla proběhnout závěrečná část, při které se rozhodovalo o vítězích a poražených. Naštěstí se ani letos nikomu nic
nestalo, ani se žádné dítě neupeklo (čemuž bychom
se snad ani nemohli divit). Díky tomu mohli všichni
účastníci nastoupit na závěrečné vyhodnocení. Nejmenší špuntíci z kategorie přípravka obsadili stupně
následovně: 1. Kanice a 2. Kobylnice. Fanoušci se
roztleskali a vyhlíželi další kategorii mladších. V ní
si přišli na své, jelikož družstvo „B“ uloupilo těsně 3.
místo a naopak „Áčko“ nekompromisně a zaslouženě
převzalo kov nejcennější. Stupně vítězů pak doplnila
skvadra z Kobylnic. Při vyhlášení zbývající starší ka-

tegorie jsme pak poznali chuť medailového hattricku
a zároveň zlatého doublu, když naši Si(vi)čáci přidali
první místo. Druhé místo obsadily Bedřichovice a třetí
Kanice. Chtěl bych na tomto místě poděkovat za pomoc s organizací bratrům a sestrám z SDH Sivice,
dále také kolegům z okolních sborů a samozřejmě
SDH Kanice za spolupořádání. Věřím, že si soutěž
užila jak drobotina, tak i rodiče a nebývale velká fanouškovská základna.
Věříme, že vás naše snažení a výsledky baví a děkujeme za podporu! Já osobně pak děkuji trenérkám
za úsilí a čas, který dětem věnují.
Na závěr zbývá popřát pohodové prázdniny a spoustu
zážitků, které nebudou obsahovat aktivní zásah složek IZS. 
PS: Na děti stávající, ale i nové se budeme opět
těšit od 5. 9. 2019! Hlásit se mohou děti od první
třídy. Více informací najdete u vedoucí mládeže
Janči Chudiakové (739 475 917) nebo na našem
webu: http://www.sdhsivice.hys.cz
Za SDH Sivice

Radek Chudiak

Duchovní okénko	

Radost z lásky (9. část)
Milí čtenáři sivického zpravodaje!
Už několik duchovních okének v předchozích vydáních
bylo věnováno dokumentu Amoris Laetitia, což přeloženo znamená Radost z lásky, jenž papež František
napsal manželům a rodinám současné doby. Papež se
v tomto díle zamýšlí nad nejzákladnějšími principy mezilidských vztahů a upozorňuje na neměnné hodnoty,
na kterých jediných může společenství rodiny i nadále
existovat. Papež František má dar promlouvat k čtenářům a posluchačům (troufnu si říct, že bez rozdílu náboženského vyznání) velmi osobitým způsobem, jako
kdyby věty byly formulovány pro konkrétního adresáta
osobně. Aspoň takový je můj dojem z jeho slova, ať
mluveného či psaného. Vždycky mě něco z toho osloví
a upřímně obdivuji, jak si 82letý papež dokáže uchovat
mladého ducha i cit pro klima dnešní společnosti a patřičně reagovat na aktuální situace. Jeho dokumenty se
vyznačují jednoduchostí a praktičností. Nevím, nakolik
se mi daří jeho poselství patřičně prezentovat, ale velmi
mi záleží na tom, aby jeho cenné postřehy nezapadly
bez užitku.
Blížíme se k závěru. Amoris laetitia má celkem devět
kapitol, takže dnes bych rád představil předposlední
osmou. V ní papež František hovoří o lidské slabosti
v oblasti vztahů a o potřebě neodsuzovat ty, kteří se
ocitli v jakékoliv krizi nebo dokonce v rozpadu manželství. Všem má být s láskou adekvátně pomáháno,
aniž by se tím schvalovala vina či zlehčovalo nebo snad
omlouvalo skutečné zlo. Papež zde znovu jasně definuje, co je manželství: To se plně uskutečňuje ve spojení
jednoho muže a jedné ženy, kteří se sobě vzájemně
darují ve výlučné lásce a ve svobodné věrnosti, patří si
až do smrti a otevírají se předávání života, aby se tak
výchovou svých dětí stávali jedinečným přínosem pro
lidsky zdravou společnost. Jiné formy svazků tomuto
ideálu buď radikálně odporují nebo jej uskutečňují jen
částečně. Je znepokojující, že mnozí mladí lidé dnes
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nemají důvěru v manželství a žijí spolu, přičemž jedni uzavření manželství odkládají na neurčito, zatímco
jiní opustí přijatý svazek a hned nato začnou nový.
Velmi často to není dáno ani tak přímým odporem vůči
instituci manželství jako takové, ale spíš praktickými
hledisky. V těchto situacích je přesto možné najít jisté
střípky opravdové lásky. Je známo, že přibývá těch, kdo
po dlouhém společném soužití nakonec žádají o uzavření sňatku. Pro nezávazné soužití bez sňatku se lidé
často rozhodují vlivem mentality, která je celkově nastavená proti jakýmkoliv institucím a definitivním závazkům, ale také proto, že čekají na existenciální zajištění –
na práci a pevný plat. V některých zemích je manželství
pokládáno dokonce za jakýsi luxus, proto je odmítáno
ze sociálních důvodů, neboť hmotná bída zde nutí žít
v soužití bez závazků. Všichni tito lidé si zasluhují, aby
se jim pomohlo objevit pravou krásu manželství i cestu
k němu a nikoliv je odsuzovat či jimi pohrdat. Proto je
třeba se varovat soudů, které neberou v úvahu složitost
různých situací, a je nezbytné být pozorný na to, jak
lidé žijí a trpí kvůli své situaci. Aniž by se tedy snižovala
hodnota manželského ideálu, je zapotřebí doprovázet
milosrdenstvím a trpělivostí možné etapy růstu jednotlivých lidí, jež se utvářejí den po dni. Je třeba si stále
víc osvojovat logiku soucítění vůči těm, kdo jsou slabí,
a vyhýbat se jejich stíhání nebo příliš tvrdým a unáhleným soudům. Přestaňme hledat úkryty chránící nás
před životními dramaty druhých lidí, odkud budeme jen
ukazovat prstem, ale naopak naplno vstupme do kontaktu s konkrétní existencí druhých! V závěru této kapitoly papež povzbuzuje všechny duchovní pastýře, tedy
kněze, aby s citlivostí a v klidu naslouchali lidem a měli
vždy upřímnou touhu vstoupit do jejich životních dramat
tak, aby pochopili jejich pohled na věc a pomohli jim
lépe se zorientovat. 			
(zakončení příště)
Dokument papeže Františka Amoris Laetitia
prezentoval P. Pavel Lacina, pozořický farář

SPORT

- 23 -

Fotbal Svobodní vs. Ženatí

Obec Sivice Vás zve na

Letošní tradiční fotbalové klání bylo posunuto
až na měsíc červen a spojeno do jednoho víkendu společně s akcí „Hry bez hranic“. Tu se velmi
úspěšně podařilo zorganizovat v sobotu, a na druhý den se již po zeleném pažitu proháněla „atletická“ těla fotbalových nadšenců☺.
Rozhodcovské role se po několika letech „bezvládí“
ujal zkušený arbitr Roman Tinka, kterému tím patří
velké díky. Svým pověstným klidem se mu povedlo
často vyhecované utkání dovést do zdárného konce,
a to i bez větší zdravotní újmy hráčů.
Počasí sice bylo v podstatě letní, ale i tak fotbalistům
hru ztěžoval neobvykle silnější vítr a ostré slunce.
Do samotného utkání vstoupilo lépe mužstvo ženatých, které si záhy vypracovalo dvoubrankové vedení. Ještě do poločasu se ovšem svobodným podařilo
utkání otočit. Ve druhé půli dokázala omladina své vedení ještě navýšit, a i přes mocný finiš ženáčů utkání
nakonec skončilo těsným vítězstvím svobodných 6:5.
V poraženém týmu se hattrickem zableskla nepřehlédnutelná ikona týmu ženatých Martin Chládek.
Spokojenost z předvedené hry a příjemně stráveného odpoledne, ale nakonec zavládla v obou táborech.
Zejména některým hráčům se dosti protáhnul pozápasový pobyt v šatně, a tak pravděpodobně detailní
rozbor utkání zapříčinil dlouhé čekání manželek a ratolestí na své fotbalové hrdiny ☺.
Za organizaci patří dík Sportovnímu klubu a všem, co
se na přípravě celého víkendu jakkoliv podíleli.
Petr Smutný

SIVICKÉ
KULTURNÍ
LÉTO
27. července 2019
na návsi v Sivicích

1600 skupina NaNoc
1800

Aneta Langerová

20

Večerní zábava se skupinou Kolorez

00

Občerstvení - gyros, ochutnávka netradičních druhů piv.
Vstupné:
v předprodeji 300 Kč, na místě 400 Kč.
Děti do 15 let zdarma.
Předprodej vstupenek:
OÚ Sivice, samoobsluha Sivice, Hruška Pozořice.
Akci finančně podpořil:

SKAUTI

- 24 -

- 25 -

SKAUTI

Okresní kolo Svojsíkova závodu

Co nového na skautské stezce?

V předprázdninovém čase vrcholí přípravy na letošní
tábory. O tom, který chystají pozořické oddíly na naše
V sobotu 9. března se skauti z našich oddílů zúčastnili hlavní tábořiště v Rakoveckém údolí, vám popovídáskautského semináře v Brně a ve stejný den brigády me příště.
Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska
na Poustce.
Kolem svátku sv. Jiří, patrona skautů, bývá pravidelně
řada skautských akcí. Nejinak tomu je i letos.
Netradičně letos již v sobotu 30. března se v krásném
areálu kovalovického přírodního koupaliště a v blízkých lesích uskutečnilo střediskové kolo Svojsíkova
závodu. O něm jsme vás informovali již v minulém čísle. O 14 dní později se osm družin skautů a skautek
z našeho střediska zúčastnilo okresního kola Svojsíkova závodu v Hustopečích u Brna. Více se o něm
dozvíte níže.
V neděli po svátku sv. Jiří se konala na Poustce
za hojné účasti skautů i lidu mše za naše skautské
středisko. V květnu jsme věnovali mnoho času a úsilí
přípravě krajského kola Svojsíkova závodu, jehož pořádání letos připadlo na okres Brno-venkov a v rámci
něj na naše středisko. Hlavní tíha příprav ležela na činovnicích ochozských oddílů. Pro jeho pořádání jsme
vybrali vzhledem k velkému počtu účastníků areál kovalovického koupacího biotopu. Za jeho zapůjčení patří velký dík Obci Kovalovice, poděkování patří rovněž
Sokolu Kovalovice a hospodským Na tvrzi manželům
Koudelkovým.
Skauti z pozořického chlapeckého oddílu se vydali
na výpravu k Dalešické přehradě. O obou zmíněných
akcích se více dozvíte dále.

Kočičky se umístily jedenácté ze sedmnácti družstev,
Lední medvědi dvanáctí z dvaceti. Na medailové poPodmínky okresních závodů v Hustopečích u Brna
zice se našim zástupcům tentokrát nepodařilo dosáhve dnech 12. - 13. dubna poměrně přesně odrážely nánout (byli jedni z nejmladších), ale věříme, že si akci
zvy družin, které se z pozořického oddílu účastnily, a to
všichni patřičně užili i tak.
jedna chlapecká – Lední medvědi a dvě dívčí – Vlaštovky (jedna vlaštovka totiž jaro nedělá a více vlaštovek Účastníci mohli ve chvílích volna využít veškeré zdroje
zjevně taky ne) a Kočičky. I když se teplota překvapi- zábavy, které byly v Kovalovicích k dispozici, ať už to
vě pohybovala okolo bodu mrazu, nálada závodníků byl místní kiosek, trampolíny, beach hřiště, tenisový
naštěstí nikoliv. Skauti zvládli v pátek večer do hodiny kurt nebo samotný přírodní koupací biotop.
a půl postavit stan a uvařit za plný počet bodů, i když se
jim během kulinářství několikrát nedařilo, jak by si sami
představovali. Za zmínku stojí, že následně už místní
pořadatelé Pájovi neřekli jinak než „Pohlreich“.
V sobotních ranních hodinách vyrazili skauti na trasu
závodu současně s našimi skautkami a občas se během cesty i potkávali. Po závodě jsme si krátce zahráli
baseball a jako mety jsme využili naše gumové koberečky z obou automobilů.
Po výtečné večeři následovalo vyhodnocení. Starší
skautky z družiny Kočiček se umístily na bronzovém
třetím místě, Lední medvědi dokonce celé okresní
kolo v chlapecké kategorii vyhráli. Tyto družiny postou- Výprava na Dalešickou přehradu
pily do krajského kola, kam se dostaly z obou kategorií Družina Ledních medvědů se vypravila hned další víčtyři nejlepší družiny.
kend po závodech na „puťák“ okolo Dalešické přehrady a okolí. Kluci si doma museli zabalit tak, aby mohli
Krajské kolo Svojsíkova závodu
bez obtíží každý den ujít několik kilometrů. Neměli
O prvním červnovém víkendu organizovalo naše jsme žádnou základnu a vždy jsme přespali někde
skautské středisko u kovalovického biotopu krajské v lese. Skauti si také připravovali jídlo na ohništi, které
kolo Svojsíkova závodu. Vedoucí z našeho chlapec- si postavili, a pak důkladně zahladili po svém vaření
kého i dívčího oddílu se na organizaci samozřejmě stopy. Celou akci provázely hry na téma „Cesta na sepodíleli také. Vzhledem k tomu, že se závod konal verozápad“, kdy se účastníci vžili do kůže severoame„na domácím hřišti“, bylo dobrou zprávou, že se na něj rických harcovníků a boje Angličanů a Američanů proti
podařilo kvalifikovat jak Ledním medvědům z 1. chla- Francouzům a jejich indiánským spojencům. Při nepeckého oddílu Pozořice, tak Kočičkám z 1. dívčího dělní cestě na mši jsme spatřili i jadernou elektrárnu
oddílu Pozořice.
Dukovany. Shodou náhod přišla předtím několikrát řeč
Nejlepší družiny z Jižní Moravy změřily své síly a do- i na nový miniseriál Černobyl, a tak jsme zadoufali, že
vednosti v řadě disciplín, například v logickém myšlení, výpravu přežijeme až do konce ve zdraví. Po mši jsme
řešení náhodné krizové situace, odhadech, vyhledá- si ještě stihli zahrát baseball na tři mety a zakončili vývání a předávání informací, znalosti stromů a rostlin, pravu s těsným výsledkem 6:5.
zdravovědě, ekologii nebo umění rozdělávání ohně.
Marek Šmerda - Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice

KALENDÁŘ

- 26 umělecká agentura, abychom hráli s manželkou jako
duo. Umožnila nám to technika. Používáme programovatelnou rytmiku (basa, bicí). Eva obsluhuje klávesy a já hraji na kytaru, saxofon, housle a akordeon.
Hráli jste po celé Evropě, kde se vám nejlépe hrálo?
Naše mentalita lidové zábavy se nejvíce blíží Německu a Rakousku. Angličané a Španělé mají jiný typ
zábavy a mentalitu. Hráli jsme nejvíce ve Španělsku
na Mallorce (pro turisty z celého světa), a v Tyrolích.
Kromě toho jsme hráli v Portugalsku, Lucembursku,
Švýcarsku a Německu. Ovšem nejvíce se nám líbí
doma. Máme tu spoustu známých a přátel.
Jak vypadal váš pracovní den, nebo rok?

Výročí 50let založení kapely
METROPOL (THE HELL)
Hrál jste ve skupině METROPOL, kterou si spousta našich občanů ještě pamatuje, můžete nám přiblížit, jak to tenkrát bylo?

Hráli jsme denně - t.j. 30 pracovních dnů v měsíci.
Turisté se stále měnili a všichni se chtěli na dovolené
bavit. Byly doby, kdy jsme byli na cestách celý rok.
Na jaře Švýcarsko, v létě Mallorka, podzim Lucembursko a Rakousko. Mezitím Německo a Portugalsko.
Prostě fofr. Denní režim se plně podřizoval dobré
hlasové kondici - přípravě na večer. Spát se chodilo
ve tři ráno, budíček v deset. Hlavně se moc zbytečně
nemluvilo – hlasový klid. Mezi hudebníky jsme rarita, protože jsme na našich vystoupeních v zahraničí
na pódiu instalovali naši českou vlajku. Tak se stalo,
že vedení španělského hotelu vedle naší české vlajky
pověsilo vlajku španělskou. V současnosti hrajeme
hlavně v našem blízkém okolí pro přátele a známé.
Užíváme si zaslouženého odpočinku. Hudba je náš
koníček.

Byla to normalizační doba - po roce 1969. Název kapely byl původně The Hell (peklo), jeviště a taneční sál
byl červeně osvětlen, jako v pekle. Hráli jsme písničky
skupiny The Beatles a rokenrol. A to se neshodovalo
s ideologií KSČ. Po doporučení kulturního střediska
jsme zvolili neutrální název METROPOL. Na „přátelská upozornění“ (udání) z místa konání akcí jsme byli
několikrát zakázáni. Často jsem bojoval na OV KSČ
Historická fota a hudba na Youtube:
za povolení naší činnosti. Byli jsme zakázáni na okrehttps://www.youtube.com/watch?v=qtt44vGhc5E
se Vyškov pro ideovou nezpůsobilost. Do repertoáru
Zdeněk Kříž
jsme museli zařadit sovětské písničky např. Modrý sarafán, se kterým jsem vyhrál na soutěži zpěváků v Tišnově. Legendární bylo opakované zastavení rychlíku
v zastávce Velešovice. I to nám dávali za vinu. Na „odpolední čaje“ se tam sjížděla celá Jižní Morava. Zakládající členové kapely - Zdeněk Kříž, Zdeněk Buchta,
Zdeněk Mazel, Miloš Kloc, Vojtěch Mojžíš a Antonín
Daněk. Dnes už jsme všichni „staří páni“.
Kdy jste se rozhodli, že budete hrát a zpívat spolu?
Bylo to dílem okamžiku, jako všechno v tehdejší době.
Prostě jednou v hospodě (podzim 1968) jsme to vymysleli. První veřejné produkce se konaly v r. 1969. Toto
se týká první formace kapely. Časem se obsazení měnilo, hudebníci přicházeli a odcházeli. V r. 1982 jsme
vykonali profesionální zkoušky. Kromě odborných
znalostí na úrovni maturity na konzervatoři jsme byli
podrobeni zkoušce z politické uvědomělosti. Byla to
doba temna a pokud jsme chtěli veřejně hrát, museli
jsme projít prověrkou, abychom ani náznakem nevystupovali proti režimu. V r. 1993 nám navrhla dánská
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Společenská kronika

Evidence obyvatel

Statistika za 2. čtvrtletí 2019
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

Ve 3. čtvrtletí roku 2019 oslaví životní jubileum:
7
5
2
3
1090

Vítáme do života

95 let

Marie Lazarová

92 let

Oldřich Lazar

89 let

Filomena Buchtová
Zdeněk Malík

84 let

Vlasta Štěpánková

83 let

Radomila Florianová
Kristina Konečná
Ludmila Ondráčková
Marie Poláčková
Ludmila Železná

82 let

Jarmila Maxiánová

80 let

Jiřina Habalová

75 let

Emilie Macháčková
Marie Kuchynková
Jan Řičánek
Jaroslav Sedláček
Ludmila Dvořáčková

70 let

Stanislav Valehrach
Jiří Potůček
Ingeborg Daňková
Marie Nechvátalová
Emilie Kratochvílová

65 let

Július Farkas
Jaroslav Kolbábek
Miroslav Pavlíček

60 let

Vladimír Filip
Jana Fléglová
Marie Smutná

ve 2. čtvrtletí roku 2019
Richard Cabák

Vendula Sittová

Hanuš Buchta

Karel Balon

Marian Báchor

Matyáš Skládaný

Ondřej Macholán

Kalendář kulturních
a sportovních akcí
27. července		Sivické kulturní léto
		
- NaNoc
		
- Aneta Langerová
		
- Kolorez
		
		

Náves, pořádá Kulturní
komise obce

25. srpna

Tradiční sivické hody

		
		

Hraje Sivická kapela,
pořádají stárci

6. září

Kácení máje

		
		

Hraje Sivická kapela,
pořádají stárci

26. září

Vítání občánků

		
		

Kulturní dům, pořádá
Kulturní komise obce

Citát

Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná že toho má víc v makovici,
možná že nosí lepší košili. Možná že má fortelnější
ruce, možná má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho
jenom zavazuje! Jenom zavazuje k tomu, aby toho
udělal tím víc; tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí. Jenomže tomuhle můžou věřit a rozumět
jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi,
to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
Jan Werich

Sivický zpravodaj 3/2019 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. září 2019.

