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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

léto je nejkrásnějším obdobím pro děti, užívají
si prázdniny. I my dospělí si musíme najít čas
na odpočinek. Zaměstnání na nás klade čím dál
větší nároky, proto je velmi důležité umět správně
odpočívat. Pro někoho je odpočinkem dovolená
u moře, pro jiného klid na samotě v horách, pro
duševně pracující může být odpočinkem dokonce
i fyzická práce.

25. 4. 2017

Před námi je období poutí a hodů, které provázejí
druhou polovinu prázdnin. Děvčata chystají kroje,
tatínkové se těší na pouťové pivo a maminky mají
plné ruce práce. Občas si někdo posteskne, že
by hodová mše mohla začínat později. Ale tradice
je tradice, a tak stárky a stárci i maminky a tatínkové vstanou i po náročném předhodovém týdnu
v neděli časně ráno, aby ty naše hody začaly, jak je
dobrým zvykem, požehnáním při ranní mši svaté.
Ještě v nás doznívají zážitky ze školní akademie,
kde šedesát (!) dětí základní školy věrně napodobilo pohádku Šíleně smutná princezna. Skvělé
byly kostýmy i herecké výkony. Páťáci se při této
příležitosti rozloučili se sivickou školou. Věřím, že
na ni budou rádi vzpomínat a přeji jim hodně úspěchů v dalším studiu. Po prázdninách je nahradí
další silný ročník prvňáčků. Byly doby, kdy jsme
měli průměrně 8 žáků v ročníku, dnes je jich téměř
dvojnásobek. Jsme tomu rádi.
Dostavil se dlouho očekávaný déšť. Zemědělci,
kteří stihli dopravit letošní úrodu pod střechu, mají
vystaráno. Vyprahlá země vodu potřebuje a déšť
s sebou přinesl i příjemné ochlazení.
Třetímu ročníku Sivického kulturního léta, který
se koná už tento pátek, by naopak svědčilo teplo
a sluníčko. V rámci programu vystoupí Žalman
a spol. a velatičtí Rančeři. Ze Slovenska přijedou
dívky Brigita a Frederika s kytarou. K jídlu bude
jako obvykle gyros, pro gurmány několik vzorků
netradičního piva, pro děti bude připraven skákací
hrad a trampolína. Opět je na co se těšit. S organizací akce jako vždy slíbila pomoc mládež, za což
moc děkujeme.
Je doba dovolených a odpočinku. Mějte krásné léto, alespoň na chvíli zapomeňte na starosti
a věnujte se tomu, co vás baví. Při práci i zábavě
nešetřete dobrým slovem, tisíckrát se vám vrátí!
Marie Kousalová

Zpráva o činnosti - kontrola plnění úkolů: Dokončena
jsou venkovní poslechová místa rozhlasu. K rozpracovaným investicím se řadí rekultivace skládky, výstavba
komunikace Úvoz a komunikace a inženýrské sítě
do průmyslové zóny. Další projekty infrastruktury jsou
ve stádiu zpracování. Připravuje se impregnace povrchu hřiště s umělým povrchem, oprava vyústění dešťové kanalizace ve Šteglích, přeložka přípojky NN
pro školu do zemního kabelu, prodloužení chodníku
na Nové silnici, úprava plochy za hasičskou zbrojnicí…
Projednání oprávněnosti uzavřít smlouvu
na dodávku elektrické energie pro rok 2017 se
společností VEMEX Energie a. s.: Člen zastupitelstva zpochybnil oprávněnost uzavření smlouvy
na dodávku elektrické energie pro obec Sivice z důvodu údajného překročení limitní ceny. Organizačně
správní institut, který nákup prostřednictvím burzovního makláře sjednával, objasnil postup při stanovení
cen jednotlivých tarifů. Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí vysvětlení problematiky smluvní limitace
jednotkové ceny centrálního nákupu zemního plynu
a elektřiny dle Smlouvy o spolupráci uzavřené s obcí
Sivice a konstatovalo, že nemá výhrady k uzavřené
smlouvě se společností VEMEX energie a.s.
Projednání podnětu stavebnímu úřadu ve věci
možné černé stavby realizované společností VIVO
CONNECTION, spol. s r. o.: Člen zastupitelstva
požádal o předložení všech dokladů souvisejících
se stavbou optického kabelu a navrhl vznést podnět
stavebnímu úřadu k zahájení řízení o odstranění černé
stavby. Firma VIVO CONNECTION v rámci stavby
revitalizace návsi a přeložky vedení NN do zemního
kabelu uložila na vlastní náklady a rizika do stávajících výkopů chráničky pro optické vlákno na základě
Smlouvy o smlouvě budoucí. Firma VIVO dle vlastního sdělení měla v úmyslu neprodleně dosáhnout
povolení stavby Stavebním úřadem Pozořice, k tomu
však nedošlo. Vzhledem k vytíženosti nově zřízeného Stavebního úřadu Mokrá-Horákov nepodala firma
VIVO CONNECTION žádost o zahájení řízení neprodleně. V loňském roce se na obec opětovně obrátila
se žádostí o vyjádření ke stavbě kabelové trasy optického kabelu. Byla předložena dokumentace, která
v některých částech doslovně nesouhlasí s původní
dokumentací z roku 2010. Projekt je rozdělen na dvě
části - pro dodatečné povolení stavby a územní rozhodnutí. Podklady týkající se stavby optického kabelu
investora firmy VIVO CONNECTION, spol. s r.o. byly
členům zastupitelstva zaslány e-mailem před veřejným
zasedáním. Zastupitelstvo uložilo poskytnout firmě
VIVO CONNECTION součinnost k získání dodatečného povolení stavby a územního rozhodnutí.
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Souhlas se zněním veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby „Novostavba sklepů při RD č. p. 256“: Paní starostka byla pověřena
podpisem souhlasu se zněním veřejnoprávní smlouvy
o umístění a současně provedení stavby sklepů při
rodinném domě č.p. 256.

vztahů k jiným rozpočtům a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Záměr pronájmu a uzavření nájemní smlouvy
s GasNet, s. r. o. na dobu určitou: Zastupitelstvo
obce schválilo záměr pronájmu pozemků parc. č.
822/7, 822/8 a části pozemku par. č. 822/2 v k.ú.
Sivice po dobu provádění rekonstrukce plynárenského zařízení „Reko STL RS Sivice“ a uzavření nájemní
smlouvy na dobu určitou do 30. 6. 2017 za dohodnutou cenu 10 000 Kč.

Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Sivice a příděl do fondů: Hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sivice skončilo
ziskem za činnost hlavní ve výši 171 275,41 Kč a ziskem za činnost hospodářskou ve výši 8 458,60 Kč,
tj. celkem 179 734,01 Kč. Zisk z hlavní i hospodářské
činnosti bude zaúčtován ve prospěch rezervního fondu.

Prodloužení nájemní smlouvy sociálního bytu
č. 1 do 30.6.2018: Dle Smlouvy o nájmu bytu je bydlení v sociálních bytech poskytováno na dobu určitou
s možností prodloužení. Zastupitelstvo schválilo prodloužení nájmu bytu č. 1 o rok, tj. do 30.6.2018.

Účetní závěrka obce Sivice k 31. 12. 2016: Dle
zákona o obcích zastupitelstvo obce schválilo účetní
závěrku v rozsahu podkladů vyhlášky o požadavcích
na schvalování účetních závěrek.

Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy
Sivice za rok 2016: Dle zákona o obcích byla zastupitelstvu předložena ke schválení účetní závěrka
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sivice, kterou tvoří
účetní výkazy - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
a Inventarizační zpráva.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou Mobiko
plus ze dne 19.10.2016: Dodatek ke Smlouvě o dílo
na stavbu komunikace Úvoz zahrnuje vícepráce
v hodnotě 9 530 Kč + DPH za osazení nové vpusti
a prodloužení termínu dokončení o 15 kalendářních
dnů, tj. do 15.5.2017.

Pronájem části zemědělské účelové stavby
na pozemku par. č. 351 v k. ú. Sivice: Předmětem
nájemní smlouvy je část zemědělské účelové stavby
o ploše cca 40 m2 pro uskladnění komunální techniky
obce za cenu cena 450 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
Záměr směny částí pozemků par. č. 671/1 a 671/6 6 měsíců.
za část pozemku par. č. 672/2 v k.ú. Sivice a uza- Rozpočtové opatření č. 2/2017: Rozpočtové opatření
vření směnné smlouvy: Předmětem směnné smlou- obsahuje zvýšení příjmové i výdajové části rozpočvy je část pozemku parc. č. 671/1 – ostatní plocha tu o částku 451 300 Kč. Celkové příjmy po úpravě
o výměře 89 m2 a část pozemku parc. č. 671/6 – ostat- činí 23 636 300 Kč a celkové výdaje po úpravě činí
ní plocha o výměře 11 m2 za část pozemku parc. č. 44 711 500 Kč. Příjmy a výdaje včetně financování činí
672/2 – orná půda o výměře 100 m2 dle geometrické- 45 740 500 Kč.
ho plánu. Pozemky jsou pro účely směny považovány Příjezdová komunikace k novostavbě RD:
za stejně hodnotné.
Stavebníci předložili návrh plánovací smlouvy. Byl
Úplatné nabytí pozemků par. č. 511, 515, 517,
1346/4, 1346/5, 1346/6 v k. ú. Sivice: Předmětem
kupní smlouvy jsou pozemky parc. č. 511, 515, 516,
1346/4, 1346/5 a 1346/6 v k. ú. Sivice. Na pozemcích
je plánováno umístění přívodného řadu do vodojemu
v Sivicích investora Svazku Šlapanicko. Cena nemovitostí dle znaleckého posudku činí 6 500 Kč.
Závěrečný účet obce Sivice za rok 2016: Návrh
závěrečného účtu Obce Sivice byl v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zpracován a zveřejněn na úřední desce. Celkové
příjmy za rok 2016 činily celkem 21 660 332 Kč, výdaje
14 859 383 Kč, splátky úvěru 1 028 572 Kč. Přebytek
hospodaření ve výši + 5 772 377 Kč bude použit
k financování výdajů v příštím období. Stav peněžních
prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016 činil
25 278 846,82 Kč, zůstatek FRB činil 506 108,87 Kč,
zůstatek nesplacených úvěrů činil 2 314 282 Kč.
Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu, účetní výkazy, vyúčtování finančních

stanoven termín zpracování projektové dokumentace
a schváleno stanovisko k dalšímu postupu při řešení
infrastruktury pro lokality D2 - D4 tak, aby lokalita
byla řešena jako celek. Stavebníci projekt v dohodnutém termínu nepředložili. Následně byla schválena
Plánovací smlouva mezi obcí Sivice a stavebníky
prvního rodinného domu a vydání souhlasného stanoviska ke stavbě příjezdové komunikace. Stavební úřad
Mokrá-Horákov zahájil územní řízení a stanovil lhůtu
na podání připomínek a námitek do 15 dnů. Ze strany
obce bylo doplněno vyjádření z prosince loňského
roku a podána námitka, aby komunikace byla v souladu s plánovací smlouvou veřejně přístupná.
Interpelace na starostku obce: Návrh na zařazení
bodu programu, jehož obsahem budou dotazy, připomínky a podněty ve věci poskytování a předávání
informací členům zastupitelstva obce, jednání k výběrovým řízením, k informacím v tisku a dalším byl
do programu zařazen na návrh člena zastupitelstva.
Následně tento bod navrhovatel z programu stáhl.
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20. 6. 2017
Zpráva o činnosti – kontrola plnění úkolů: Ve stádiu přípravy je prodloužení chodníku na Nové silnici,
in-line dráha na ploše za hasičskou zbrojnicí, zřízení
pergoly u šaten ve sportovním areálu, hospodaření
s bioodpady - pořízení domovních kompostérů a štěpkovače za předpokladu získání dotace. V případě
otevření další třídy v základní škole, aby všechny
ročníky byly samostatné, nemá zastupitelstvo výhrady
k udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků. Svazek
Šlapanicko připravuje stavbu „Posílení vodovodních
přivaděčů - II. etapa". Diskutovalo se o potřebě šetření
vodou z důvodu sucha. Mikroregion Roketnice připravuje projekt cyklostezek. Jsme pozváni k návštěvě
Mattarella v září tohoto roku.
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Zastupitelstvu obce je předložen záměr prodeje části
pozemku o výměře 6 m2 dle GP č. 910-78/2016
k rozhodnutí. Záměr byl ve smyslu zákona o obcích
č. 128/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce po zákonnou dobu. Záměr prodeje nebyl vzhledem k námitkám
občanů zastupitelstvem schválen.
Zveřejnění záměru směny pozemků: Společnost
Českomoravský cement žádá o směnu pozemků par.
č. 1182/2 – ostatní plocha v k. ú. Sivice o výměře
93 m2 a par. č. 665/3 – orná půda v k. ú. Sivice
o výměře 34 m2 za pozemky par. č. 1053/4 orná půda
v k. ú. Sivice o výměře 76 m2 a par. č. 1053/2 orná
půda v k. ú. Sivice o výměře 97 m2 ve vlastnictví obce.
Záměr směny bude zveřejněn na úřední desce.
Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na knihovnu: Obec Sivice podala žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova na vybavení knihovny
v Sivicích – dataprojektor, regály. Dotace bude poskytnuta ve výši 26 000 Kč.

Informace o ukončení šetření Policie ČR ve věci
podezření ze spáchání přečinu: Obec Sivice
zastoupená Ing. Petrem Blahákem obdržela Usnesení
z šetření Policie ČR. Podle ustanovení § 159a odst. 1)
trestního řádu je trestní věc podezření ze spáchání Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
přečinu odložena, neboť ve věci nejde o podezření kraje na nákup vybavení včelařského kroužku:
z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak.
Prostřednictvím školy byla podána žádost o dotaci
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě z rozpočtu JMK z programu Program rozvoje venkova
a o zřízení služebnosti: V rámci stavby Odlehčení Jihomoravského kraje pro rok 2017 z podprogramu
Pozořického potoka dochází k dotčení části pozemku „Podpora včelařství JMK 2017“ na nákup vybavení pro
parc. č. 821 – vodní plocha. Povodí Moravy souhla- včelařský kroužek. Dotace bude poskytnuta ve výši
sí s realizací stavby na základě Nájemní smlouvy 19 000 Kč.
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnos- Dotace z rozpočtu JMK z Programu Podpora jedti. Povodí Moravy pronajme část pozemku potoka notek dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do dne kraje na období 2017-2020: Obec Sivice podala
dokončení stavby a následného majetkoprávního žádost o dotaci z programu Podpora Jednotek sborů
vypořádání. Nájemné náleží ode dne protokolární- dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
ho předání staveniště ve výši 13,20 Kč/m2 a rok, na vybavení, a to výstroj, věcné prostředky požární
tj. 911 Kč/rok. Po zaměření stavby a vypracování ochrany, řetězovou pilu, radiostanici. Dotace bude
geometrického plánu před kolaudací stavby uza- poskytnuta ve výši 140 000 Kč.
vřou smluvní strany smlouvu o zřízení služebnosti, Dotace z rozpočtu JMK z Programu rozvoje vena to za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým kova JMK 2017, z podprogramu Podpora rozvoje
posudkem, která činí pětinásobek ročního nájemného. venkova JMK 2017: Žádost o dotaci z Programu rozSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene: Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – kabelu nízkého napětí
a přípojkové skříně pro pozemek v lokalitě Staré hory.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 9 000 Kč + DPH.

Záměr prodeje části pozemku par. č. 14/1 v k. ú.
Sivice: Obec obdržela žádost vlastníka rodinného
domu o prodej části pozemku par. č. 14/1 v k. ú. Sivice
ve vlastnictví obce Sivice zastavěnou přístřeškem
u vchodu do rodinného domu. Na příslušnou část
pozemku nechal vlastník vyhotovit geometrický plán,
jedná se o výměru 6 m2. Na obec se obrátili obyvatelé
Perku s námitkou proti prodeji pozemku z důvodu dalšího omezení průchodu z Perku do Hlinek. K omezení
již v minulosti došlo a nyní se situace znovu opakuje.
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smlouvy o dílo se zhotovitelem. Smlouva bude zkont- které nebyly zodpovězeny. Uzavření Smlouvy o smlourolována právníkem a doplněna o možnost odstoupe- vě budoucí následně nebylo schváleno.
ní v případě, že dotace nebude obci přiznána.
Rozpočtové opatření č. 3/2017: Rozpočtové opatSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnos- ření obsahuje úpravu v příjmové i výdajové části
ti inženýrské sítě: Obec obdržela návrh Smlouvy rozpočtu. Příjmy i výdaje se zvyšují o celkovou částku
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 545 600 Kč. Tato částka zahrnuje poskytnuté dotace,
sítě pro stavbu OPS – Sivice firmy VIVO CONNECTION odvody za odnětí půdy a přijaté nájemné. Celkové
k projednání v zastupitelstvu obce. Zástupce firmy příjmy po úpravě činí 24 181 900 Kč a celkové výdaje
VIVO nebyl jednání přítomen. V diskuzi vznesli členové po úpravě činí 45 257 100 Kč. Příjmy a výdaje včetně
zastupitelstva dotazy a výhrady k postupu firmy VIVO, financování jsou ve výši 46 286 100 Kč.

Skládka zmizela pod zem

Každému, kdo na toto místo dříve zavítal, se naskytl zvláštní pohled. Donedávna se zde nacházela
nelegální skládka. Pozemek pod skládkou patřil
státu, a tak se záležitostí dosud nikdo nezabýval.
To se nyní již změnilo. Skládka obrazně i doslova zmizela pod zem a plocha se začíná zelenat.
K likvidaci skládky významně napomohla dotace ze
Státního fondu Životní prostředí.
Marie Kousalová

voje venkova Jihomoravského kraje 2017 na zřízení
venkovního zázemí pro volnočasové aktivity ve sportovním areálu (pergola u šaten) byla kladně vyřízena.
Dotace bude poskytnuta ve výši 72 000 Kč.

Příkazní smlouva na administraci zadávacího řízení na akci Půdní vestavba, nástavba a přístavba
výtahu ZŠ v obci Sivice: Probíhá hodnocení žádosti
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, kam obec Sivice podala žádost o finanční
podporu projektu „Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ. Pokud bude žádost akceptována,
bude zapotřebí co nejdříve zpracovat zadávací dokumentaci. Vzhledem ke znalosti projektu je navrženo
uzavřít smlouvu o dílo na zadávací řízení s firmou
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o. nabídková cena
činí 68 000 Kč bez DPH a bude uhrazena po podpisu

Ve Skale se dříve hrávalo divadlo. Na fotografii
je spolek Omladina někdy po roce 1900 právě
v místech, kde později vznikla skládka.

OBECNÍ ÚŘAD		
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Co nás v letošním roce ještě čeká?

V polovině května byla dokončena stavba obousměrné jednopruhové silnice s výhybnou včetně dešťové
kanalizace v ulici Úvoz. Stavba zahrnovala též opravu
části komunikace na Štegni. Dílo se zdařilo a může
sloužit obyvatelům.

O majetek obce je nutné soustavně pečovat.
Do konce roku plánujeme uskutečnit ještě několik
menších akcí.
•
Přípojka elektřiny do školy je vedena vzdušným
kabelem uchyceným v konzole na zdi. Plánujeme přeložení do země, bude provedeno do konce prázdnin.

Marie Kousalová

•V
 yústění dešťové kanalizace ve Šteglích již nutně
vyžaduje opravu. Akce je plánována na září - říjen
letošního roku.
•V
 e sportovním areálu na Loučkách se není kam
schovat před deštěm. V rámci Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje jsme získali dotaci
na zařízení pro volnočasové aktivity, prostředky
využijeme na pořízení pergoly k šatnám. Realizaci
předpokládáme do konce srpna.
• J e hotový projekt opravy komunikace Loučky včetně
dešťové kanalizace. Podaří-li se projednat majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, můžeme
v přípravě této akce pokračovat.

Komunikace a odlehčení potoka

Brzy bude dokončena jižní obslužná komunikace průmyslové zóny. Stavba zahrnuje vodovod,
prodloužení splaškové kanalizace a odlehčovací
potrubí Pozořického potoka.

•R
 WE provedlo rekonstrukci středotlaké regulační
stanice. Nedocílili jsme přemístění na vhodnější
místo (těžko se hledá), nyní je alespoň tato technická stavba a její nejbližší okolí vzhlednější.

V další etapě bude v korytě potoka u hasičské zbrojnice vybudován odlehčovací objekt a napojen potrubím
přes areál bývalého zemědělského družstva do již
vybudovaného potrubí podél komunikace do průmyslové zóny. Stavba řeší současně jak dopravní obslužnost stávající i nově vznikající průmyslové zóny, tak
i letitý problém s vybřežováním Pozořického potoka
na Dědině a Dolanském konci při přívalových deštích.

• Je zahájeno územní řízení pro stavbu Odlehčení
Pozořického potoka - I. etapa, která zahrnuje oddělovací objekt v korytě potoka a potrubí přes areál
bývalého zemědělského družstva.
• J e vydáno rozhodnutí o umístění stavby Prodloužení
vodovodu a přeložka dešťové kanalizace v lokalitě
Staré hory, bude následovat žádost o vodoprávní
povolení.

Marie Kousalová

Chodník na Nové silnici

Zcela nedávno byl dokončen chybějící úsek chodníku
na Nové silnici. Chodník je prozatím ukončen u křižovatky k hasičské zbrojnici. Výhledově by mohl být
propojen s ulicí Loučky.
Marie Kousalová

•P
 odél komunikace do průmyslové zóny plánujeme
vysadit zeleň. Bude tvořit protihlukovou stěnu a současně chránit zástavbu před větrem.

Domovní kompostéry
a štěpkovač

Žádali jsme o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí na pořízení domovních kompostérů a štěpkovače pro potřeby obce.

Děkujeme za pomoc při úklidu
sportovního areálu

V tomto kole jsme nebyli úspěšní. O dotaci byl
velký zájem a získaly ji větší obce. Rozhodli jsme
se podat žádost v dalším kole znovu. Průběžně se
na obec obracejí další zájemci o domovní kompostéry, proto jsme jejich počet mírně zvýšili a doufáme, že se tentokrát podaří finanční podporu získat.
V takovém případě by kompostéry byly k dispozici
ve druhé polovině příštího roku.

Členové sportovního klubu pomohli při generálním
úklidu. Odborné firmě jsme zadali renovaci umělého
povrchu na víceúčelovém hřišti, tím se podstatně
zlepšily jeho užitné vlastnosti.

Marie Kousalová

Sportovní areál slouží veřejnosti od roku 2004.
Kromě fotbalového hřiště je zde víceúčelová
plocha s umělým povrchem a hřiště na plážový
volejbal.

Přijďte si zasportovat!

Jiří Barták

•P
 rojektová dokumentace opravy Stará silnice byla
na základě požadavků vlastníka dotčeného pozemku upravena. Souhlas s upravenou projektovou
dokumentací však obec nezískala. Optimálním řešením je obousměrný úsek před domy a jednosměrný
úsek podél vlečky ve směru od mostu. Zatím se
situace jeví tak, že budeme moci pokračovat pouze
v přípravě úseku před domy.
Marie Kousalová

SIVICKÁ ŠKOLA
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První a druhá třída v novém

Těsně před koncem školního roku po návratu ze
školy v přírodě čekalo děti překvapení.
Třídy se převlékly do motivů lesa a hospodářského
stavení. Příští školní rok tak čeká nejmladší žáky
příjemné prostředí a my doufáme, že se všem bude
líbit ☺.
Pavel Vrtěl

Pasování předškoláků

V letošním školním roce přijde do první třídy 17 dětí,
7 dívek a 10 chlapců. Do školy se všichni moc těší a tak
13. června 2017 jsme se ve školce rozloučili doufáme, že jim nadšení vydrží co nejdéle.
s letošními předškoláky.
Akce proběhla v tělocvičně školy. Pan ředitel se ujal
role krále a v kostýmu pasoval předškoláky na školáky. Od třídních učitelek dostaly děti šerpu a knížku
na památku. Na tuto slavnostní chvíli se přišli podívat
i rodiče a rodiny dětí, sledovaly ji také mladší kamarádi ze školky.

Brzy půjdu do školy,
budu dělat úkoly,
projdu školní branou

Škola v přírodě

Tenhle rok škola Sivice jela na školu v přírodě
do areálu Zubří. Moc jsme si to užili. Byly tam krásné
chatky a velký rybník, ve kterém jsme se každý den
koupali. Počasí jsme měli krásné až na to, že předposlední den byla obrovská bouřka.
Anna Cenková

a ty, školko, nashledanou...
Iveta Nosová

V pondělí 19.6. odjela sivická škola na školu v přírodě
do střediska Zubří. Byly tam chatky pro 4 až 6 lidí
a velká budova. V budově spaly některé holky ze třetí
třídy. Předposlední den, když byl táborák, začala velká
bouřka.
			

Barbora Střížová

Jeli jsme do Zubří. Byl tam rybník, ve kterém byly
pijavice, ale nám to nevadilo a přesto jsme se v něm
koupali. Byla tam i super skluzavka, na které jsme
se vozili. Ve čtvrtek jsme opékali buřty. Potom nám
začalo strašně pršet, padaly kroupy velké jako nehty.
V pátek jsme šli na snídani, sbalili jsme si a jeli
domů. V autobusu mě a Aničku C. Majka učesala
a už jsme byli skoro doma.
			

Klárka Ondráčková

Těsně před dojezdem jsme rozezpívali celý autobus
a řidiče málem kleplo. Ráno na rozcvičku přišli všichni v pyžamu, ale museli se převléct do plavek, protože jsme se otužovali v rybníce. Pátá třída měla V.I.P.
odpolední klid a Majka nás učila obvazovat.
			

Eliška Poláčková

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Vítání občánků
Nevšední zážitek – školní akademie

Krásnou tečkou za vydařeným představením bylo loučení páťáků s učiteli sivické školy před zcela zaplněným
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se sálem.
podíleli na přípravě a organizaci školní akademie,
Ještě jednou děkuji panu řediteli, učitelkám, dětem,
která byla pro mě nádherným zážitkem, umocprostě všem, za příjemně strávený květnový podveněným tím, že to bylo první veřejné vystoupení
čer. Školákům přeji hodně úspěchů v dalším školním
mého vnoučka, který teprve nedávno začal chodit
roce (především těm, kteří přecházejí na II. stupeň
do místní mateřské školky.
do Pozořic), učitelům hodně sil do další práce a bezva
Když nesměle nastoupily na pódium děti v bílých nápady na podobná veřejná vystoupení dětí. Budu se
košilkách a předvedly taneček na ústřední písničku těšit a určitě s rodinou zase přijdeme!
z pohádky Princezna ze mlejna, neubránili jsme se
Hana Meluzínová
dojetí. Berušky, které je vystřídaly, byly velmi šikovné a poslední školková skupina, zřejmě předškoláci,
v riflích, „džískách“ a brýlích se ukázali jako skuteční
„mazáci“ (již ne stydliví a nesmělí).
Pohádka Šíleně smutná princezna, kterou hráli žáci
základky, byla úžasná! Zdálo se mi neuvěřitelné, když
pan ředitel řekl, že zapojili všechny děti ze školy (jestli
se nemýlím, bylo jich kolem 60). Dovedu si představit,
jak to bylo organizačně náročné, ale výsledek stál
zato. Skvělí herci – žáci, krásné kostýmy, hudba, kulisy
a těch textů, co se musela děcka naučit! Vždyť pohádka trvala hodinu!

Nejmladší sivické občánky přívítala paní starostka
11. května 2017.
Slavnost se tentokrát konala v sále kulturního domu,
protože do přísálí by se všichni pozvaní nevešli. Jsme
rádi, že kromě rodičů přišli i prarodiče a také prababička. Děti ze sivické školy za doprovodu paní učitelky
Boženy Škrobové ze ZUŠ v Pozořicích zajistily kulturní program. Rodiče se podepsali do pamětní knihy
a převzali drobnou pozornost. Na závěr se všichni
společně vyfotografovali.
Pozvání na vítání občánků přijali:
Magdalena Hasoňová
18. 7. 2016
Benedikt Hasoň
18. 7. 2016
Richard Kloud
9. 9. 2016
Václav Balon
12. 10. 2016
Alžběta Hujňáková
15. 12. 2016
Vít Hujňák
15. 12. 2016
Samuel Kousal
13. 1. 2017
Marek Sitta
3. 2. 2017
Judita Poláčková
6. 2. 2017
Anna Svobodová
21. 2. 2017
Veronika Polachová
28. 3. 2017

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Když se podaří, co se dařit má…

gratulace, vítězný pokřik a hurá domů. Mise úspěšně
splněna.

Již tradičně se účastníme jedné prima akce – hasičské
pouti ve Křtinách k příležitosti svátku patrona hasičů
– sv. Floriána. Sem jsme zváni s udírnou a barem,
abychom tvořili „týlovou podporu“ pro účastnící se
sbory a návštěvníky. Tak tomu bylo pod taktovkou Jirky
Levíčka a jeho teamu i letos. Je skvělé, že se této akce
účastníme a můžeme reprezentovat sbor i vesnici.
Díky!

V tomto ročníku nás čekala ještě jedna soutěž, a to
prázdninová. Pořádáme ji spolu se sborem z Kanic vždy
na konci školního roku. Tato soutěž se skládá ze tří disciplín. Požární útok, štafeta 4 x 60 metrů a speciální disciplína. V rámci ní museli malí hasiči krotit skutečné plameny skoro tak, jako to děláme my dospělí hasiči. Poté,
co si sami dopravili vodu do džberové stříkačky, rozvinuli
vedení dvou proudů a cílem bylo zahasit dva „požáry.“
Členská základna holkám umožnila poskládat opět tři
družstva, ovšem s jednou zásadní změnou. Do hry
se mohli konečně vložit i starší žáci. Odhodlání jim
nechybělo. Jednu část dokonce starší družstvo vyhrálo.
Celkově se premiéra vyvedla. Do sbírky přibylo skvělé
2. místo. Kategorii starších pak vyhrály Kovalovice. Když
to mladší drobotina viděla, nechtěla se nechat zahanbit
a obě družstva ze sebe vydala maximum. A opět jsme
mohli být pyšní. Jejich nasazení je vyneslo na 5. a 2.
místo. Mladší kategorii pak vyhrála Tvarožná.

Před letní pauzou bych rád udělal ohlédnutí za jarní
sezonou... Tréninky s dětmi nám hezky běžely
a postupně se přidávalo na otáčkách. Ovšem ani
naše jarní činnost není omezena jen na děti, ke kterým se dostanu za chvíli.

Teď zpátky k mládeži. U nás dvojnásob platí mládí
vpřed. ☺ Po reprezentaci v celonárodní akci Požární
ochrana očima dětí, bylo na řadě jarní kolo hry
Plamen. Od podzimní části hry jsme sice měli solidně
našlápnuto na slušné umístění, ale stále byl před
námi kus práce. 20. května vyrazila kolona vozidel
s natěšenými dětmi a rodiči, jakožto psychickou podporou, směrem ku Přísnoticím. Nutno podotknout, že
kotel jsme měli adekvátní k účastnícím se družstvům.
I organizátoři a ostatní sbory ho dětem záviděli! Což
o to, tribuny se ovládnout podařilo. Zbývala ta těžší
část – zhodnotit znalosti z tréninků. Zuby si na reprezentaci ze Sivic brousila nejen silná konkurence, ale
i počasí. Hasič ale musí něco vydržet. Soutěž plynula,
ve výsledkových tabulkách přiskakovala jedna splněná disciplína za druhou. Až konečně došlo k vyhlášení
očekávaných výsledků. Fanoušci netrpělivě vyčkávali,
kdy vystoupí z řady první družstvo Si(vi)čáků, ale pro
diplom si dokráčelo už 9 týmů a nic. Pak to začalo.
Na scénu přišlo družstvo nejmladších a nejméně
zkušených odvážlivců, kteří dokázali urvat skvělé
11. místo. Na (u většiny) první start, paráda! Nastala
chvíle na odkašlání a navlhčení hlasivek. V tom už
zněly Sivice zase. To prostřední team vybojoval 7.
místo! A kotel ožil znovu. Zbýval poslední jezdec
na umístění. Již byla všechna místa obsazena až
na to jedno poslední. Vřava z tribun byla ohlušující.
Slabší nátury omdlévaly, ty silnější neudržely slzy
dojetí. ☺ Následovalo předání poháru za první místo,

Všem dětem patří velká pochvala za snahu, kterou
ukázaly na soutěžích. Poděkovat bych chtěl také
holkám, které se dětem pravidelně věnovaly a připravovaly je na všechna klání. Jedná se nejen o Janču
Chudiakovou, Klárku Koudelkovou, Alču Andersovou,
ale také o Janču Ondráčkovou a Lucku Grančajovou.
Výsledky a navyšující se počet dětí potvrzují dobré
vedení! Ještě jednou jménem svým i jménem SDH
Sivice DĚKUJI!
Na závěr bych rád zmínil akci, kterou jste mohli pozorovat. Možná vám vrtalo hlavou, proč hasiči spolu s policejním vrtulníkem zalívali v červnových tropech jedno
malé pole v blízkém okolí Tvarožné. Nebyla to brigáda,
jen jsme chtěli vodu využít efektivně při nutném cvičení.
Obsahem bylo natrénovat plnění „bambi vaku“, který
se používá například při hašení rozsáhlých ploch,
jako jsou pole či lesy. I naše jednotka si nemohla
nechat ujít tuto příležitost, která se naskytla naposledy před dvěma lety.
Pohodové prázdniny, plné sluníčka, pokud možno
bez úrazů a nepříjemností, vám za celý Sbor dobrovolných hasičů Sivice přeje
Radek Chudiak

FARNOST
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8. vyhodnocení ministrantů

Ostatní pořadí: Pavel Krchňavý, Vojtěch Svačina,
Jan Coufal, Karel Barták, Adam Beneš, Jan Šmerda,
V pátek 30.6. na závěr mše byli vyhodnoceni Antonín Kroča, Karel Devetter, Martin Kříž, Jáchym
ministranti, kteří během školního roku získali titul Kroča, Jakub Čalkovský, Tomáš Hoffmann, Tom
"Dvanáct apoštolů". V bodování skončili do dva- Kroča, Matěj Kroča, Filip Dvořáček, Lukáš Tesař,
náctého místa z padesáti ministrantů.
Pavel Marek
1.místo

- Kryštof Drápal, Marek Kratěna

2. místo - Dominik Coufal
3. místo - Jan Marek

Gratuluji všem klukům k získání tohoto titulu a děkuji
za jejich nasazení pro ministrantskou službu během
celého roku. Poděkování také patří děvčatům Zelené
záplavy, že naše ministranty svým tancem povzbuzují
na ministrantských soutěžích.
Petr Šmerda - Smrček

Žehnání úrodě

Boží muka rodiny Křížové ze Tvarožné stojí na
kopci s nádherným výhledem do krajiny.
Na tomto místě sloužil v neděli 28. května otec Pavel
už tradičně mši svatou za úrodu. Setkání poprvé
doprovázelo trio muzikantů. Bylo příjemné. Svatý
Urban je patron vinařů, a tak na závěr nechyběl
pohárek vína z blízkého sklípku.

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí

Evidence obyvatel

28. července		Sivické kulturní léto

Narozené děti:

			Náves - Kulturní komise obce - Žalman a spol., Rančeři

Přistěhovaní:

Společenská kronika

Statistika za 2. čtvrtletí 2017

20. srpna		Tradiční hody

Ve 3. čtvrtletí roku 2017 oslaví životní jubileum:
2

95 let

Marie Kukletová

11

93 let

Marie Lazarová

Úmrtí:

5

90 let

Oldřich Lazar

Odstěhovaní:

6

87 let

Filomena Buchtová
Zdeněk Malík

85 let

Jan Neveselý

84 let

Jaromír Kašpar

82 let

Vlasta Štěpánková

81 let

Radomila Florianová
Kristina Konečná
Ludmila Ondráčková
Marie Poláčková
Ludmila Železná

80 let

Jarmila Maxiánová

75 let

Květoslava Doleželová
Josef Nechvátal
Jarmila Ondráčková
Olga Hrubá

70 let

Helena Neužilová
Doubravka Matalová
Oldřich Drápal
Anna Dresslerová

60 let

Helena Kulhánková
Jan Kulhánek

			Náves - Stárci a stárky - Sivická kapela

Počet obyvatel:

1. září		Kácení máje

Vítáme do života

			Kulturní dům - Stárci a stárky - Sivická kapela

ve 2. čtvrtletí roku 2017

1078

Antonín Štark

21. 4. 2017

Sivice 191

Robert Josef Skládaný

29. 5. 2017

Sivice 60

EKOLOGIE

Sucho a dešťovka

Zatím ale s vodou plýtváme, nevážíme si jí. 95 procent
pitné vody není použito na pití. A tak splachujeme
Těžko už dnes někdo pochybuje, že se mění klima. pitnou vodou, auta myjeme pitnou vodou, zaléváme
Léta, ale i jara a podzimy, jsou suchá, v zimě padá s ní, napouštíme ji do zahradních bazénů.
méně sněhu, zažíváme extrémní teploty, obyčejNa jaře tohoto roku ministerstvo životního prostředí
né celodenní deště se staly absolutní vzácností,
vyhlásilo nový program nazvaný Dešťovka, jehož
občas přijdou bouřky, prudké slejváky, které se
cílem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných
nestačí vsáknout a odtékají z Česka pryč. Mizí
domů k udržitelnému a efektivnímu hospodařepodzemní voda. Stav vegetace nyní odpovídá
ní s vodou a snížit tak množství odebírané pitné
druhé polovině srpna.
vody. Druhé kolo příjmu žádostí je plánováno na září,
Jsme vnitrozemský stát, který leží na rozvodnici tří vyčleněno je dalších 200 milionů korun.
moří a nemá jiný zdroj vody než srážky. Nic k nám
Oldřich Ondráček
nepřitéká, jsme "střecha Evropy" závislá na srážkách,
na jejich zachytávání a na správném hospodaření
s krajinou.
Okolo třetiny dešťové vody z našeho území odteče
a navždy zmizí. Letos už v červnu postihlo enormní
sucho velkou část České republiky, včetně naší obce.
Lidé si to ale dosud nepřipouštějí, ochlazení nebo déšť
často chápou jako "zkažené počasí". Stavaři a developeři každý den z české krajiny ukrojí 13 hektarů
zemědělské půdy. Lidem stále nedochází, že zběsilé
stavění není "příležitost", ale ohrožení. Začínáme žít
ve zničené, zastavěné, zabetonované a zaasfaltované
krajině. Kácí se ostošest, ve městech a podél silnic
padají nejen stromy, ale celé aleje, vymycují se i křoviny, které pomáhají udržet vodu v zemi.
Obce by se měly naučit hospodařit s dešťovou vodou,
myslet na její maximální vsakování ve svých územních plánech. V zahraničí majitelé domů a pozemků
platí za odvádění (tedy nevsakování) dešťové vody,
dříve nebo později tato povinnost přijde i k nám.

PŘIJMEME

Instalatéra – topenáře
do našeho výrobního závodu v Sivicích

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Citát
Obec Sivice Vás zve na

SIVICKÉ
KULTURNÍ LÉTO
28. července 2017
na návsi v Sivicích od 1800 hodin

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
V případě Vašeho zájmu zašlete životopis na
benda@etl.cz
nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380

18 00 Žalman a spol
19 00 Brigita a Frederika (překvapení loňského ročníku)
20 00 Večerní zábava se skupinou Rančeři
Občerstvení - grilované maso, ochutnávka netradičních druhů piv.
Vstupné na místě 100 Kč, děti do 15 let zdarma.
Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj.

Mír přináší bohatství; bohatství přináší zpupnost;
zpupnost přináší válku; válka přináší chudobu; chudoba přináší pokoru; pokora přináší mír.
Arabské přísloví

Člověk je všude člověk - a já ctím člověka bratra
v každém člověku jakékoli národnosti, ale můj vlastní národ musí mi být nejmilejší; a poněvadž není
možno, aby člověk jeden pro celý svět účinkoval,
musí vždy začít od svého nejbližšího, od své rodiny,
od obce, od celé země a pak teprv přijde do všeobecného světa; a kdo nemiluje svého, nemiluje ani
cizího, kdo nectí svou národnost, nezná ctít jinou!
Božena Němcová
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