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Hurá, prázdniny!

Informace z jednání zastupitelstva

Největší radost z volných dnů mají určitě děti, ale
i maminky a tatínkové si oddechnou od každodenního chystání svačin a kontrolování úkolů. A babičky - alespoň ty méně zaměstnané si užijí vnoučat.

10.5.2016
Průmyslová zóna Sivice – komunikace a inženýrské sítě: Dopravní obsluha průmyslové zóny má
být dle územního plánu zajištěna od jihu. Při vjezdu
do obce od Tvarožné bude na krajskou komunikaci
napojena místní komunikace podél stávajícího areálu zemědělského družstva. Stavba je rozdělena
do dvou etap. I.etapa zahrnuje oblast od napojení
na krajskou komunikaci po křižovatku polních cest.
II. stavba zahrnuje komunikaci mezi podnikatelskými
areály po hranici k.ú. Sivice a část ulice Loučky před
rodinnými domy. Součástí jsou sítě vodohospodářské
infrastruktury. V letech 2016 - 2017 bude realizována
I. stavba. O projektu informoval Ing. Petr Hlaváč.
Zástupce Vodárenské akciové společnosti představil
formu zadání zakázky IN-HOUSE. Investorem stavby
bude Svazek Šlapanicko, generálním dodavatelem
Vodárenská a.s. – výběr subdodavatele proběhl dle
interní směrnice VAS, a.s.. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o postoupení práv a převodu
povinností ze stavebního povolení a postoupení práv
a převodu povinností k projektu Průmyslová zóna
Sivice – komunikace a inženýrské sítě (SO 01 komunikace), Dohodu o investičním příspěvku na realizaci
stavby Průmyslová zóna Sivice – komunikace a inženýrské sítě a Dohodu o majetkoprávním vypořádání.
Dále byl představen model financování.
Investiční záměr – odlehčení velkých průtoků
Pozořického potoka: V rámci projektu Průmyslová
zóna Sivice – komunikace a inženýrské sítě bude
vybudována část odlehčovacího potrubí velkých průtoků Pozořického potoka. Projekčně je třeba zpracovat zbývající část odlehčovacího potrubí, oddělovací
objekt, úpravu příkopu podél Dílové cesty a zaústění
do rybníka v Dílech. Zastupitelstvo obce uložilo objednat vypracování projektové dokumentace odlehčovacího objektu a potrubí.
Vodovod Dolní Krpile – Za Humnama – Dohoda
o investičním příspěvku: Investorem vodovodu
v lokalitě Dolní Krpile (Za Humnama) bude Svazek
Šlapanicko. Na vybudování vodovodu poskytne
obec Sivice Svazku Šlapanicko investiční příspěvek
do výše 800 000 Kč. Svazek Šlapanicko uzavře
smlouvu s dodavatelem stavby. Investiční příspěvek bude uhrazen do 1 měsíce od ukončení stavby
a uhrazení závěrečné faktury za dílo. Položka na stavbu vodovodu je již obsažena v rozpočtu obce Sivice
na rok 2016. Výše poslední splátky bude upravena dle
výše skutečně vynaložených nákladů.
Koupě pozemku par.č. 418/3 v k.ú. Sivice:
Z pozemku par.č. 418/1 byl geometrickým plánem
oddělen pozemek par.č. 418/3 o výměře 39 m2 pro

V závěru školního roku se událo hodně věcí, kde
byly hlavními aktéry děti. A tak bude toto číslo
hlavně o nich. V dětech je naše budoucnost. Bude
taková, jaké budou děti a děti budou takové, jak je
rodiče a škola vychovají.
Po lehkém prázdninovém zamyšlení se vraťme k realitě. V těchto dnech pracují řemeslníci
na opravě tříd mateřské školy. Připravujeme projekt půdní vestavby základní školy s bezbariérovým přístupem.
Na komunikaci Úvoz a opravu komunikace
na Štegni je vydáno stavební povolení. V blízké
době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele
stavby. Pokud nenastanou komplikace, stavební
práce bude možné zahájit v polovině září. Do projektu opravy Staré silnice je potřeba zapracovat
požadavky dotčeného vlastníka a budeme pokračovat i v přípravě projektu komunikace Loučky.
Se silnicí do průmyslové zóny souvisí vybudování
odlehčovacího potrubí Pozořického potoka. Zbývá
vyprojektovat oddělovací objekt na potoce a část
potrubí.
Nedávno jsme prováděli šetření zájmu o domovní
kompostéry. Setkalo se s velkým ohlasem, proto
se tímto budeme zabývat. Cílem je snížit množství
biologicky rozložitelného odpadu, které je nutné
odvážet mimo obec.
Z operačního programu Životní prostředí nám byla
přislíbena finanční podpora projektu Rekultivace
staré skládky odpadů ve skale. Po zpracování zadávací dokumentace a výběru dodavatele
začnou stavební práce.
Koncem června se uskutečnilo veřejné projednání
návrhu územního plánu obce Sivice. Městský úřad
Šlapanice, který je jeho pořizovatelem, se nyní
bude zabývat vypořádáním připomínek. Cílem
územního plánu je zachovat tradiční ráz obce.
I nová územně plánovací dokumentace proto
navrhuje postupný a přiměřený rozvoj ve všech
oblastech.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásnou dovolenou
a dostatek odpočinku. Práce pak půjde daleko lépe
od ruky.
Marie Kousalová
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Za Humnama. Kupní cena je navržena dohodou
ve výši 35 Kč/m2 (odpovídá ceně výkupů v této lokalitě
provedených v roce 2007). Celková kupní cena činí
1 365 Kč. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí
uhradí kupující – obec Sivice.
Koupě pozemku par.č. 443/2 v k.ú. Sivice: Pozemek
par.č. 443 v lokalitě Dolní Krpile (Za Humnama) byl geometrickým plánem rozdělen na pozemky par.č. 443/1
a 443/2. Předmětem koupě je pozemek par.č. 443/2
o výměře 28 m2 pro umístění inženýrských sítí. Kupní
cena je navržena dohodou ve výši 35 Kč/m2 (odpovídá
ceně výkupů v této lokalitě provedených v roce 2007).
Celková kupní cena činí 980 Kč. Poplatek za vklad
do katastru nemovitostí uhradí kupující – obec Sivice.
Koupě pozemků par.č. 1052/1, 1052/2, 1053/5
a 1053/4 v k.ú. Sivice: Předmětem koupě je pozemek
par.č. 1052/1 o výměře 232 m2, 1052/2 o výměře 25
m2, 1053/5 o výměře 29 m2, 1053/4 o výměře 76 m2.
Jedná se o zbytky pozemků sousedících s pozemkem
ve vlastnictví obce Sivice u areálu cementárny. Kupní
cena je navržena dohodou ve výši 30 Kč/m2. Celková
kupní cena činí 10 860 Kč. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí
kupující – obec Sivice.
Záměr pronájmu orné půdy ve vlastnictví obce
a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu: Záměr
pronájmu pozemků orné půdy a ostatní plochy (rozorané polní cesty) byl zveřejněn v souladu se zákonem
o obcích na úřední desce obecního úřadu po dobu
15 dnů. Obec obdržela nabídky uchazečů Bonagro
Blažovice (5 050 Kč/ha/rok) a Alois Buchta, Sivice
(4 200 Kč/ha/rok). Obálky byly otevřeny při jednání
Finančního výboru dne 19.4.2016. Finanční výbor
doporučil Zastupitelstvu pořadí uchazečů: 1) Bonagro,
a. s., Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice, 2) Alois
Buchta, Sivice 57, 664 07 Pozořice; a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s Bonagro, a. s., Blažovice
pro účel zemědělské výroby za cenu 5 050 Kč/ha/rok,
tj. celkem 42 541 Kč, s výpovědní lhůtou 1 rok ke dni
1.10. kalendářního roku.
Investiční záměr – Stavební úpravy ZŠ Sivice:
Investiční záměr rozšíření a opravy školy zahrnuje
rekonstrukci střechy, půdní vestavbu, fasádu vč. štítu
nad vchodem, zakrytí terasy a bezbariérový přístup
do 1. a 2. nadzemního podlaží. Na zpracování studie
a projektové dokumentace je předložen návrh smlouvy o dílo. Cena za zaměření a architektonickou studii
je 40 000 Kč + DPH, cena dokumentace pro stavební
řízení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby
činí 145 000 Kč + DPH. Celková cena díla včetně DPH
činí 223 850 Kč. Položka na projektovou dokumentaci
je již obsažena v rozpočtu obce na rok 2016. Bylo
navrženo členění projektu s ohledem na dotační tituly.
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Účetní závěrka obce Sivice za rok 2015: Finanční
výbor projednal účetní závěrku obce za rok 2015
a doporučil zastupitelstvu ke schválení.
Závěrečný účet obce Sivice k 31.12.2015: Závěrečný
účet byl zpracován a zveřejněn v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Celkové příjmy obce
za rok 2015 činily celkem 18,8 mil. Kč, výdaje 14,8 mil.
Kč, splátky úvěru 1 mil. Kč. Přebytek hospodaření
ve výši 3 mil. Kč bude použit k financování výdajů
v příštím období. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015 činil 19,5 mil. Kč, zůstatek
FRB činil 0,5 mil. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů
činil 3,3 mil. Kč. Součástí závěrečného účtu je výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu, vyúčtování finančních
vztahů k jiným rozpočtům a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, při kterém
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sivice za rok
2015: Hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Sivice v roce 2015 skončilo
ziskem za činnost hlavní ve výši 238 542 Kč a ziskem
za činnost hospodářskou ve výši 2 943 Kč. Celkový
výsledek hospodaření je zisk ve výši 241 485 Kč.
Finanční výbor po projednání navrhl zastupitelstvu
schválit hospodaření příspěvkové organizace za rok
2015 a zisk převést do rezervního fondu.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Sivice za rok 2015: V souladu se zákonem o obcích je zastupitelstvu předložena ke schválení účetní závěrka Základní školy
a mateřské školy Sivice za rok 2015.
Návrh na vyřazení z majetku obce: Z důvodu
zničení je předložen návrh na vyřazení z evidence
majetku Obce Sivice týkající se dvou odpadkových
košů zakoupených v roce 2007 v pořizovací ceně
3 201 Kč za kus. Celková hodnota vyřazeného majetku je 6 402 Kč.
Dohoda o poskytnutí finančního investičního příspěvku: Obec Mokrá-Horákov požádala obec Sivice
o příspěvek na náklady v souvislosti se zřízením
stavebního úřadu pro obce Mokrá-Horákov, Sivice
a Velatice. Příspěvek ve výši 80 000 Kč bude sloužit
k částečnému pokrytí nákladů na zřízení spisovny
a archivu.
Prodloužení nájmu sociálního bytu: Dle Smlouvy
o nájmu bytu je poskytnuto nájemní bydlení na dobu
určitou s možností prodloužení. Zastupitelstvu je navrženo schválit prodloužení nájmu bytu č.1 do 30.6.2017.
Přijetí dotace z Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje na opravu a vybavení tříd
mateřské školy a uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: Obec
Sivice podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu a vybavení učeben mateřské školy.
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Dotace bude poskytnuta ve výši 200 000 Kč v poměru
50 % dotace, 50 % vlastní zdroje. Celkové předpokládané náklady projektu činí 416 000 Kč + DPH.
Přijetí dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na rozšíření knihovny
v Sivicích a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace:
Obec Sivice podala žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova na rozšíření knihovny v Sivicích. Dotace byla
poskytnuta ve výši 40 000 Kč v poměru 50 % dotace,
50 % vlastní zdroje. Celkové náklady projektu činí cca
80 000 Kč.
Přijetí dotace z dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK a schválení Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje: Obec Sivice podala žádost o dotaci na pořízení
požární techniky - cisterny. Dotace je přislíbena ve výši
900 000 Kč v poměru 70 % dotace, 30 % vlastní zdroje.
Celkové náklady na nákup cisterny by se měly pohybovat v rozmezí 1 300 000 - 1 400 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 1/2016: Rozpočtové opatření obsahuje zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu
o částku 1 805 000 Kč. Celkové příjmy po úpravě
činí 17 871 600 Kč a celkové výdaje po úpravě činí
31 842 600 Kč. Financování příjmů zůstává beze změny
ve výši 15 000 000 Kč, financování výdajů je rovněž
beze změny ve výši 1 029 000 Kč.
Zrušení usnesení ZO ze dne 9.6.2015 - uzavření
smlouvy o dílo na poslechová místa rozhlasu:
V předchozí době probíhala jednání s firmou B PLUS
TV Klimkovice, tato jednání nevedla k dohodě o uzavření smlouvy. Obec zahájila jednání s firmou SOVTRADIO s. r.o. Vodňany. V porovnání s nabídkou B
PLUS TV Klimkovice je nabídka firmy SOVT-RADIO
výhodnější, systém lze napojit na stávající rozhlas –
domovní přijímače. Zastupitelstvo obce uložilo zajistit
vypracování technického řešení bezdrátového rozhlasu
včetně cenové nabídky touto firmou.
Zrušení usnesení ZO ze dne 16.2.2016 - uzavření
příkazní smlouvy na provedení výběrového řízení:
Nedošlo k uzavření a plnění smlouvy na provedení
výběového řízení na zhotovitele stavby „Průmyslová
zóna Sivice – I. stavba“, toto usnesení se proto ruší.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření příkazní smlouvy
se stejným příkazníkem na provedení výběrového řízení
na zhotovitele stavby komunikace Úvoz.
Smlouva o zřízení věcného břemene Sivice, příp.
NN Obec par. č. 295 ve prospěch E.ON Distribuce,
a.s.: Smlouva bude uzavřena pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění
kabelového vedení NN, skříň SS100 pro objekt čekárny
na pozemku parc. č. 301/3 v k.ú. Sivice. Břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výší 1 000 Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene Sivice, příp.
NN Bartončíková ve prospěch E.ON Distribuce,

-4a.s.: Smlouva bude uzavřena pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení NN pro RD v ulici Stará silnice na pozemku
par. č. 806/7 v k.ú. Sivice. Břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úplatu ve výší 500 Kč.
Nabytí pozemků par. č. 856/8 a 859/4 v k.ú. Sivice
do vlastnictví obce a uzavření kupní smlouvy:
Pozemky par. č. 856/8 o výměře 697 m2 - vodní plocha
a 859/4 o výměře 190 m2 se nacházejí v trati Díly. V letech
1995 - 1998 zde byla tehdejší Vodohospodářskou správou, oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Brno,
provedena revitalizace Tvaroženského potoka. V rámci
této stavby nedošlo k majetkoprávnímu vypořádání
všech dotčených pozemků. Obec se obrátila na majitelku pozemků s návrhem na odkup, popřípadě směnu
pozemků. Majitelka nemovitostí stanovila minimální
kupní cenu 50 Kč/m2. Protože obec výhledově počítá
s rekonstrukcí a zkapacitněním stávající vodní nádrže pod odlehčením Pozořického potoka, je navrženo
pozemky za požadovanou cenu odkoupit. Celková
kupní cena činí 44 350 Kč. Návrh za vklad do katastru
nemovitostí uhradí kupující - obec Sivice, daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí prodávající.
Rekultivace staré skládky odpadů Sivice - příprava podkladů pro ROPD: Žádost o dotaci na projekt
Rekultivace staré skládky odpadů Sivice byla doporučena k financování z OPŽP. Je nutné připravit podklady
pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace - zpracovat zadávací dokumentaci a vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. Pro vydání ROPD je třeba mít uzavřenou
smlouvu s vybraným dodavatelem na realizaci stavby.
Zastupitelstvo obce pověřilo místostarostu zpracováním
zadávací dokumentace a organizací výběrového řízení
pro veřejnou zakázku malé hodnoty na stavební práce.
27.6.2016
Záměr vypořádání majetkoprávních vztahů se
spol. PREměření, a.s.: Společnost PREměření žádá
o schválení práva stavby fotovoltaiky na pozemcích
v majetku obce par. č. 845/7 a 845/11, které obec
vykoupila pro uložení inženýrských sítí. Obec požaduje náhradou zřízení práva stavby nebo služebnosti
na části pozemků par. č. 845/35 a 845/37 ve vlastnictví
PREměření pro budoucí uložení inženýrských sítí.
Pozemky se nacházejí v sousedství cesty mezi podnikatelskými areály.
Plánovací smlouva dle § 88 stavebního zákona lokalita Nebosády: Stavebníky v lokalitě D2 byl předložen návrh plánovací smlouvy ke schválení zastupitelstvem. Stavebníci v lokalitách D3 a D4 byli požádáni
o předložení návrhu plánovací smlouvy, aby mohla být
lokalita vyřešena komplexně. Tento návrh dosud předložen nebyl. Při společném jednání bylo dohodnuto, že
projektovou dokumentaci komunikace a inženýrských
sítí včetně vyjádření dotčených orgánů zpracují stavebníci do 15. září 2016.
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BUDUJEME

Proměna školky

Odhadované náklady na rekonstrukci tříd mateřské
školy činí 416 000 Kč bez DPH. Jihomoravský kraj
Obě třídy mateřské školy procházejí velkou opra- poskytl na tuto akci dotaci ve výši 200 000 Kč. Část
vou. Ještě nás čeká hodně práce, než bude školka prací zvládneme svépomocí, pomáhají také místní
vypadat jako na obrázcích.
řemeslníci. Děkuji za velké nasazení, věřím, že
Začali jsem doslova od podlahy. Nejdříve bylo potřeba do konce prázdnin se podaří většinu prací zvládnout.
odstranit staré linoleum, které překrývalo původní
Marie Kousalová
parkety. Ty jsme chtěli pokud možno zachovat. Nešlo
to. Skoro se už nedalo mluvit o parketách, červotoči
a hniloba vykonali dílo zkázy (viz foto). Totéž se dá říct
o obkladech stěn, pod nimiž místy opadala omítka.
Hliníkové rozvody elektřiny nahradí měděné, současně budou instalovány datové kabely. Také osvětlovací
tělesa budou nová. Rozvody vody, topení a stropy
překryje sádrokarton. Nakonec přijde na řadu výmalba a nový nábytek.

Fond rozvoje bydlení

Fond slouží k poskytování půjček na tyto účely:
1. Zřízení domovních přípojek na inženýrské sítě
2. Zateplení domu
3. Obnova střechy, střešní krytiny

OZNÁMENÍ ÚP
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, kontaktní
pracoviště Brno-venkov oznamuje, že ve dnech
28. 7. a 29. 7. 2016 bude oddělení SSP a dávek
pěstounské péče, pracoviště Koliště 17 v Brně

4. Obnova fasády

z důvodu stěhování uzavřeno.

5. Půdní vestavba

V nutných případech budou v těchto dnech
pouze přebírány žádosti o dávky, a to na pracovišti Šujanovo nám. 3, oddělení zprostředkování,
na úseku informací.

Půjčku může získat vlastník rodinného domu, který
je v obci přihlášen k trvalému pobytu, k úhradě
nákladů na modernizaci a opravy domu.
Podmínky pro poskytování půjček od roku 2016
budou zveřejněny na úřední desce a webových
stránkách obce po schválení zastupitelstvem.

Prvním úředním dnem oddělení SSP a dávek
pěstounské péče bude pondělí 1.8.2016
na nové adrese: ÚP Brno-venkov, Šujanovo
nám. 3, 660 35 Brno (4. patro)

SIVICKÁ ŠKOLA
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Loučíme se s předškoláky
Pasování do řádu školáků

A je to tu! Prázdniny se kvapem blíží, školní rok
2015/2016 končí. Děti jak včelky před vyrojením
čekají, kam vlastně na prázdniny vyletí – moře,
voda, babička, stavba rodinného domu, bazén.....
Už se moc všichni těší. A my se musíme rozloučit!
Letos z padesáti dětí mateřské školy odchází
do základní školy patnáct dětí, z toho 6 děvčat a 9
chlapců.
Anetka Divácká
Darinka Kuželová
Vendulka Eliášová
Terezka Klimková
Zuzka Kratěnová
Míša Koudarová
Lukáš Janečka
Vojta Grančaj

Marek Opatřil
Matyáš Kmoch
Pavlík Skočovský
Míša Kašík
Ondra Tinka
Prokop Daněk
Jirka Barták

Což je důležité pro celý další život. Někdy to šlo hůř,
ale byly i lepší dny. Poté jsme s aktovkami na zádech
prošli školou. V první třídě nás děti nadšeně přivítaly
a ukázali co už umí, a tak si budoucí prvňáci vyzkoušeli, co je čeká v 1. třídě – psaní, čtení, počítání.
Posléze k nám začali přicházet rodiče, prarodiče,
tety a příbuzní do haly tělocvičny, kde v 10 hodin
začalo pasování dětí do řádu školáků pro školní rok
2016/2017, ale i pasování prvňáčků do řádů čtenářů.
Jako překvapení byl sám pan král (Jiří Barták v převleku), který slavnostně pronesl tato slova: „Tak a už
jsi školák!“ či „Tak a už jsi čtenář!“. Poté proběhlo
focení a následná promenáda s aktovkami a šerpami
za velkého potlesku diváků.

Děti plné očekávání, kdy už ty aktovky mohou přinést,
se konečně dočkaly. Ve čtvrtek 16.června přišly do třídy
již trochu jinak – dospělejší s aktovkou na zádech
a pyšní, že postupují někam dál! Po prohlédnutí aktovek, jejich motivů (gormiti, víly, dinosauři, rakeťáci, sportovci,..), a také jejich obsahu (penály, desky
na písmena a číslice) již víme, že už jsou v pohotovosti. Také zaslouženě! Děti po celý školní rok plnily
úkoly pro předškolní děti, domácí úkoly, pilovaly řeč, Rok uběhl jako voda a my se loučíme se super dětmi.
samostatnost v sebeobsluze, společenské chování, Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na nový školní
sounáležitost ve skupině, seberealizaci, ale i pod- rok!
Michaela Moudrá
řízení se, umění ustoupit a vzájemně komunikovat.

Škola v přírodě

Nejvíc se nám líbila stezka odvahy, když jsme vyrážely, zpívaly jsme si „ hrci prci o půlnoci….“
Moc jsme si to užily.

Kika Polachová a Barča Fuksová

Tato škola v přírodě byla suprová – poznávali jsme
nová místa, ale stejně nejlepší byly borůvky 
Peťa Hoffmannová

Škola v přírodě se nám líbila, ale už se těšíme
na vysvědčení a prázdniny.

Lada Trhlíková

Těsně před vysvědčením jsme jeli na školu v přírodě
do Zubří. Bavilo nás stavění domečků z lesních surovin a orientační běh.

Marie Fialová

Škola v přírodě byla super. Pro nás páťáky byla
poslední, ale užili jsme si ji jako v 1. třídě.
Nejlepší byla stezka odvahy, orientační běh
a koupání v rybníku.

Pavlína Capilová

Na školním vystoupení se zpívalo,
tancovalo a hrálo o miliony

Ve středu 22. června od 18 hodin patřil sál
sivického kulturního domu školnímu vystoupení.
Představení školáků a jejich pedagogů dostalo
tentokrát podobu estrády, v níž se střídaly parodie na televizní pořady s netradičními tanečními
a hudebními výstupy.
V úvodu se představily děti z mateřské školy. Třída
Berušek si připravila taneční číslo s plyšovými zvířátky, skupina Šnečků předvedla pohádku O Šípkové
Růžence a Želvičky vystoupily v indiánských kostýmech při choreografii k písničce „Vinetů“, v níž se
hudební duo Těžkej Pokondr inspirovalo melodiemi
z filmových mayovek. Školáci letos překvapili několika
tanečními čísly, mezi nimiž vynikaly zvláště disco

Polští učitelé v sivické škole

V rámci programu Erasmus+ aktivita K1 (Job
Shadowing) navštívila ve dnech 2. – 6. května
2016 naši školu skupina 16 polských učitelů,
kteří během týdne studovali náš školský systém
po stránce teoretické i praktické.

a country tance v podání druháků. Mezi zmíněnými
parodiemi pak zaujala scénka spojeného třetího
a čtvrtého ročníku, v níž se účastníci televizního
pořadu Prostřeno! marně pokoušeli připravit pokrm
z neposedné slepice, a především imitace populární
kvízové soutěže Chcete být milionářem?, na níž se
společně podíleli páťáci s prváky. Stejné třídy stály
i za osobitou verzí festivalu klasické hudby Pražské
jaro. Pod názvem „Sivické jaro“ se skrývala čísla symfonického orchestru, v němž hráli neposlušní instrumentalisté, s nimiž si neporadil ani poněkud popletený
dirigent s mohutnou uměleckou hřívou. Absolventský
ročník pak sám připravil osobitou scénku k písničce Dády Patrasové Málek a Říhová o trampotách
zamilovaných školáků. Na závěr poděkoval učitelům
i ostatním zaměstnancům sivické školy za jejich péči
a za dojemného potlesku publika se s nimi rozloučil.
David Kroča

Zajímali se o začleňování žáků se zvláštními potřebami do výuky, způsob výuky v naší škole a školní
dokumentaci. Kromě hospitací probíhaly i neformální
diskuse a vzájemné srovnávání školských systémů
a výuky na školách. Tato mezinárodní aktivita byla
dobrým oboustranným přínosem pro české i polské
učitele a další motivací v jejich náročné práci.

			

Pavel Vrtěl
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Dětský den
V sobotu 4. 6. 2016 bylo ve dvoře u Kulturního
domu v Sivicích veselo. Sešly se tu malé i větší
děti, aby si užily oslavu Dětského dne, který pro
ně pořádala sivická škola ve spolupráci s Obcí
Sivice.
Připraven byl skákací hrad a zábavné soutěže, při
kterých jsme si všichni užili legraci. Kdo poctivě plnil
úkoly na stanovištích, toho na konci čekala odměna.
Pro děti i jejich rodiče byla připravena také řada dobrot: párky v rohlíku, cukrová vata, popcorn a tradiční
bramborové placky s povidly. Počasí nám přálo, děti
i rodiče se bavili, tak doufáme, že se i příště sejdeme v hojném počtu.
Petra Neužilová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

SIVICKÁ ŠKOLA
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Výměnný česko-slovenský
pobyt dětí

SPORT

Pozořice Cup

Ve dnech 7. – 10. června zažila naše škola dny
plné přátelství, nevšedních zážitků, zajímavých
setkání a akcí.
Navštívili jsme totiž slovenskou školu v Trenčianských
Teplicích v rámci programu Erasmus. Děti ze čtvrté a páté třídy se zúčastnily vyučování ve slovenském jazyce a po odpoledních aktivitách se zapojily
do rodinného života v hostitelských rodinách.
I my jsme byli součástí tohoto výměnného pobytu.
Čtrnáct dní předtím slovenské děti navštívily Sivice.
Velké poděkování patří zejména žákům a jejich rodičům, kteří se stali po tyto dny hostitelskými rodinami.
Byl to zásah do jejich běžného života spojený se
spoustou starostí a zodpovědnosti. Vše ale dopadlo
na jedničku a my tímto českým i slovenským rodinám
upřímně děkujeme.
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Pavel Vrtěl

Závěrem je třeba poděkovat vedení základní školy
za poskytnutí tělocvičny, panu učiteli Petru Kadlecovi
V pátek 3.6. proběhl v naší ZŠ 2. ročník florbalo- za obětavost a vytrvalost ve funkci rozhodčího, Petru
vého turnaje mezi ministranty Zelená záplava, ZŠ Šmerdovi a Josefu Jiráčkovi za pomoc s organizací
a naší TJ Sokol Pozořice.
a přípravou a také Jitce Šmerdové za přípravu krásnéLetos byl turnaj rozšířen o kategorii mladších žáků ho tanečního vystoupení děvčat.
1. stupně a taneční vystoupení děvčat. Zájem o tento Výsledky jednotlivých zápasů a tabulky bodování bračtvrtý nejrozšířenější sport také na pozořicku stále nek budou v nejbližších dnech doplněny!
stoupá a tomu odpovídal i počet návštěvníků turnaje.
Pavel Topinka
Mezi nimi se objevil i náměstek hejtmana Jmk pan
Stanislav Juránek, pan farář Pavel Lacina či ředitel
naší ZŠ pan Jan Dudek.
V přeplněné a dusnem zalité tělocvičně se odehrálo 6
velmi pěkných a většinou dosti vyrovnaných zápasů,
v nichž získali poháry v obou kategoriích pozořičtí
sokolíci. Druhé místo v obou kategoriích získali zaslouženě hráči Zelené záplavy. Součástí vyhlášení výsledků bylo i zveřejnění nejlepších hráčů každého týmu
a nejlepších brankářů v obou věkových skupinách.
Diplom, medaili a cenu si tak domů odnesli tito hráči:
TJ Sokol Pozořice – ml. žáci: Jakub Kalábek
TJ Sokol Pozořice – st. žáci: Adam Wnetrzák
ZŠ Pozořice – ml. žáci: Jan Jakub Juráň
ZŠ Pozořice – st. žáci: Štěpán Bambušek
Zelená záplava – ml. žáci: Karel Devetter
Zelená záplava – st. žáci: Michal Andrysík
Martin Jiráček a Radek Beňák (brankáři Zelené
záplavy a TJ Sokol)

Fotbal Svobodní x Ženatí
Prázdninová angličtina
v sivické škole

The cooperation between our language school
TeachMe and ZŠ Sivice has been great and it’s giving
amazing results better than the ones expected. The
kids love the activities and they are using English in
a natural context while having lots of fun. Everyday
brings a new challenge and lots of satisfaction. The
kids are immerse in an English environment that has
become natural to them. Having these lessons brings
a smile to our face every single day.
"Spolupráce mezi naší JŠ TeachMe a Základní školou
v Sivicích je skvělá a ukazuje úžasné výsledky, lepší
než ty, které jsme očekávali. Školáci milují aktivity při ponořeny do anglického prostředí, které se pro ně stává
kterých používají angličtinu v přirozeném prostředí, přírozené. Čas strávený s dětmi v Sivicích je pro nás,
mezitím co se baví. Každý den je pro nás novou učitele, příjemný a vždy nám vykouzlí usměv na tváři."
výzvou, která vede ke vzájemné spokojenosti. Děti jsou
Hilde Aleman a Jakub Kouřil

S příchodem prvních teplých slunečných dnů
se jako již tradičně odehrálo oblíbené utkání
Svobodní versus Ženatí.

oproti tomu neustále přibývá, krátce před třetí hodinou
vyběhla na trávník a rozehrála přátelskou partii fotbalu. Na výsledku se s největší pravděpodobností promítla zkušenost, nové posily a možnost střídat, protože ženatí zvítězili jasným výsledkem 7:2. Po utkání
ještě proběhl pro pobavení rozstřel v penaltách, kde
o jednu vstřelenou ránu zvítězili svobodní.

V nedělní a tentokrát i zároveň sváteční odpoledne
8. května se na sivickém hřišti sešli nadšenci fotbalu,
aby navzájem poměřili síly a zjistilo se, jestli sňatek Za organizaci patří poděkování Sportovnímu klubu
má vliv na sportovní výkonnost. Pod dohledem nema- a dík patří také všem přihlížejícím divákům.
lého počtu diváků mužstva svobodných, kterých bylo
			
Petr Blahák
letos co do počtu opravdu málo a ženatých, kterých

HASIČI

Hasičské soutěžení

Jak je již zvykem, jaro proběhlo u hasičů ve znamení soutěží.
První se letos konala již 13. března na hasičské zbrojnici. Abychom dětem zkrátili čekání na jarní sezonu,
vymysleli jsme pro ně soutěž v uzlování na čas. Byla
vyhlášena kategorie starší a mladší žáci. V každé
startovalo 6 nejrychlejších dětí z hasebního okrsku
Pozořice. Měly dva pokusy, které se sčítaly. Starší žáky
ovládly Kovalovice. V těch mladších, kde jsme měli
3 závodníky, byla nejrychlejší naše Anička Cenková.
Ostatní jí byli v patách, ale vyhrát může jen jeden.
Na hasičské pouti ve Křtinách 24. dubna jsme opět
nemohli chybět, mimo jiné i proto, abychom v naší polní
kuchyni uspokojili hladové krky.
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FARNOST

se nedali. Rvali se jako lvi a postupně přidávali jedno
výborné umístění k druhému. Po napínavých situacích,
které ke sportu patří, vykřičených hlasivkách i celodenní výhni přišlo vyhodnocení. Všechny děti daly do závodů maximum, ne vše se však musí vždy povést. Ale to
ke sportu i k životu patří… Z celkových 20 družstev se
naši propracovali na skvělé 2. a 13. místo! Před námi
zůstalo jen vynikající družstvo z Kuřimi, před kterým
musíme jakožto féroví hráči smeknout. Třetí pak byl
tým z Lelekovic. Z okolních sborů se do první desítky
vešly už jen 8. Kanice. Chtěli bychom našim dětem
a trenérkám ještě jednou pogratulovat k excelentním
výsledkům a reprezentaci obce i sboru, a popřát jim
mnoho dalších úspěchů, byť jsme si vědomi, že sport,
a dětský zejména, je nesmírně nevyzpytatelný. DĚCKA
DO TOHO!

Poslední předprázdninovou akcí je tradičně prázdninová soutěž. Tu pořádáme spolu se Sborem dobrovolných hasičů Kanice. I letos se vymýšlení celého
konceptu ujal Vlado Kalivoda, což je záruka zábavného, ale zároveň poučného soutěžení. Loňští obhájci
zlata – Si(vi)čáci, se účastnit nemohli, ale i přesto si
fanoušci přišli na své. Účast byla o něco skromnější,
ale na zápalu dětí to nebylo poznat. Po napínavém
klání si první místa v obou kategoriích (mladší a starší
Po dospělácích přišla na řadu soutěž, která byla v této žáci) odvezla Tvarožná. Děkujeme všem soutěžícím
polovině roku nejsledovanější. Ano, řeč je o jarním za férový přístup a členům organizace za ochotu soukole hry Plamen, které se účastnila i naše hasičská těž nachystat.
drobotina. Dát o sobě vědět chtěli všichni Si(vi)čáci,
takže jsme mohli vyrazit do boje hned se dvěma To bylo ve zkratce naše pololetní snažení.
družstvy. Od podzimní části měla obě družstva velmi Co říci závěrem? Snad jen popřát klidné prožití letních
solidní postavení, a tak všichni dřeli, aby byl výsledek dnů, ať už je budete trávit v zahraničí, v naší zemi či
co nejlepší. Soutěžní klání probíhalo na hřišti VUT Pod na “maltě“. Nezapomínejte na obezřetnost při pořádání
Palackého vrchem, což je mimochodem nejkvalitnější zahradního grilování či opékání špekáčků, protože
hřiště v ČR, na kterém se běhá hasičský sport. A to v letním suchu se může i z malého ohýnku lehce vyklui mistrovství Evropy… Počasí přálo, atmosféra byla bat solidní požár. A to nechcete… ☺
Radek Chudiak
skvělá, tribuny jásaly a bouřlivě povzbuzovaly. Naši
Pak už přišlo na řadu první kolo sportovní soutěže
požárních družstev žen a mužů, které se konalo 15.
května. Holky letos bohužel neměly potřebný počet
sportovkyň k plnění disciplín. Avšak bez naší účasti
se soutěž nekonala. Hrdinně se přihlásili naši muži,
kteří nechtěli připustit, že by pořádající sbor neměl
reprezentaci. A tak se s novými posilami vydali bojovat
a výsledkem bylo 4. místo. Gratulujeme.
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Ministranti - ZELENÁ ZÁPLAVA

V letošním roce se nám počet ministrantů rozrostl
na 52 kluků základní školy a 13 středoškoláků či
vysoškoláků, kteří zárověň plní funkci vedoucích
a trenérů.
Povinnost každého ministranta je jednou za 14 dnů splnit svěřené úkoly v kostele při mši svaté ve všední den.
Jednou za čtrnáct dnů se sejdeme v pátek v 17 hodin.
Následuje mše a po ní hrajeme florbal. První věkový
stupeň v Základní škole v Sivicích a druhý stupeň
v Základní škole v Pozořicích.
Během školního roku jsme se zúčastnili několika
ministrantských sportovních akcí, jako každoročně listopadové olympiády a únorového florbalového odpoledne v Telnici. Velmi vydařené bylo červnové florbalové utkání SOKOL Pozořice, ZŠ Pozořice a Zelená
Záplava.

V celoročním bodování letos zvítězil Dominik Coufal.
Tento titul obhájil již potřetí, což v historii naší farnosti
nikdo nedokázal. Alespoň o tom nejsou dochovány
žádné historické záznamy. Gratuluji :-) Druhé místo
obsadil Kryštof Drápal a třetí místo obhájil Karel Barták.
Při již tradičním “pálení školy” na konci školního roku
jsme za velkého potlesku společně s nimi slavnostně
odměnili dalších deset nejlepších ministrantů. Byli to:
Šimon Fuks, který zároveň splnil všechny ministrantské stupně. Dále Marek Kratěna, Adam Beneš, Karel
Devetter, Pavel Krchňavý, Jan Šmerda, Tomáš Kroča,
Martin Jiráček, Lukáš Tesař a Matěj Kroča. Všem velmi
gratuluji.
Děkuji všem, i rodičům, za nasazení v letošním roce
a těším se, že se opět sejdeme v pátek 16. září v 17
hodin na farním dvoře a rádi mezi sebou uvidíme
i nováčky :-)
Petr Šmerda - Smrček

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
30. července		 Sivické kulturní léto

			 Náves - zve kulturní komise - vystoupí Plavci, Kamelot, Rančeři

21. srpna		 Tradiční hody

			 Náves - zvou stárci a stárky - hraje Sivická kapela

2. září		 Kácení máje

			 Kulturní dům - zvou stárci a stárky - hraje Sivická kapela

Vítání občánků

Přivítání nových občánků je pro naši obec vždy radostnou událostí. Letos se konalo 5. května a sešlo se
při něm šest kluků a tři holčičky. O kulturní program
se postaraly děti z naší školy. Bylo to hezké a moc
jim děkujeme. Všem dětem a jejich rodičům přejeme
hodně zdraví, radosti a rodinné pohody.
Lukáš Forejt

26. 4. 2015

Veronika Buchtová

13. 10. 2015

Šimon Vojáček

15. 10. 2015

Tomáš Sára

20. 10. 2015

Antonín Sedlák

29. 10. 2015

František Tinka

2. 1. 2016

Hana Blaháková

15. 1. 2016

Vojtěch Smutný

27. 1. 2016

Zoe Buchtová

29. 1. 2016

KRONIKA
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Společenská kronika

Vítáme do života

Ve 3. čtvrtletí roku 2016 oslaví životní jubileum:

v 1. čtvrtletí roku 2016

95 let

Marie Kukletová

92 let

Marie Lazarová

89 let

Oldřich Lazar
Jiřina Doleželová

86 let

Filomena Buchtová
Zdeněk Malík

84 let

Jan Neveselý

83 let

František Fiala
Jaromír Kašpar

František Smutný

16. 5. 2016

Sivice 18

Hana Nováková

29. 5. 2016

Sivice 271

Evidence obyvatel
Statistika za 2. čtvrtletí 2016
Narozené děti:

81 let

Vlasta Štěpánková

Přistěhovaní:

80 let

Radomila Florianová
Kristina Konečná
Ludmila Ondráčková
Marie Poláčková
Ludmila Železná

Úmrtí:

75 let

Zdenka Ondráčková

70 let

Luděk Hrubý
František Ondráček

65 let

Jan Ryšánek
Alois Skládaný
Jiří Toman
Jaromír Daněk
Alena Opatřilová

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Exkurze do říše rostlin a živočichů

Na přelomu září a října se v kulturním domě
v Sivicích uskuteční výstava z činnosti spolků
a sběratelů se zaměřením na přírodu.
Zastoupena bude myslivost, včelařství, entomologie,
bylinky, přírodní produkty. Své místo zde budou mít
i výrobky z přírodních produktů - gulášek, štrůdlíček,
medovina, švestičky ve skupenství pevném i tekutém…
Kdo se chce zapojit, je vítán!
Jiří Barták, tel. 721 550 390
Jan Kulhánek, tel. 723 711 555

2
19
1

Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

10
1062

Citát

Člověk musí hodně procestovat, aby poznal všechnu
tu krásu, kterou může mít doma.

J. W. Goethe

SIVICKÉ
KULTURNÍ
LÉTO
30. července
na návsi v Sivicích

15 00 Honza Vančura a Plavci
17 00 Kamelot
19 00 večerní zábava se skupinou Rančeři
Doprovodný program, občerstvení, chutnávka
netradičních druhů piv.
Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 250 Kč,
děti do 15 let zdarma.

Sivický zpravodaj 3/2016 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. září 2016.

