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„Ó ty krásná dřevěná baso, všech hudebních nástrojů okraso!
Vroucí díky tobě vzdáváme, na tvé probuzení čekáme, že v dobré zábavě se všichni shledáme,
ublížit tobě ani nám si nedáme.�

www.sivice.cz
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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

poslední dobou se stále častěji mluví o hrozícím nedostatku vody. Zda se předpovědi naplní,
nevíme. S výkyvy počasí je třeba počítat, suchá
a mokrá období se vyskytovala i dříve.

5.1.2016

Letošní jaro, jak se zdá, z normálu nevybočuje.
Díky srážkové vodě i zálivce v suchých letních
měsících vyrašily a rozkvetly stromy vysazené
na podzim předloňského roku. To je dobrá zpráva,
druhý rok bývá kritický.
Pokročili jsme při přípravě projektů komunikací
a můžeme začít stavět první dvě - “Úvoz” (prodloužení ulice Za Brankou směrem k železniční vlečce)
a silnici do průmyslové zóny. S touto komunikací je
spojeno uložení první části odlehčovacího potrubí
Pozořického potoka. Podaří-li se navíc využít zeminu k plánované rekultivaci skládky ve Skale, budeme mít nakročeno ke splnění tří velkých úkolů.
Stavby budou finančně náročné, měli bychom
je zvládnout díky tomu, že se nám v uplynulých
letech podařilo vytvořit jistou finanční rezervu. Tvoří
ji mimo jiné dřívější příspěvky podnikatelských
subjektů na výstavbu komunikace. Rozpočtové
příjmy obce i v současnosti mírně vylepšuje daň
z nemovitostí, jejíž podstatnou část tvoří daň
za stavby určené k podnikání (nejen cementárna).
V prvních letech platnosti koeficientu byl výnos
daně podstatně vyšší. Klesl po novele zákona
o dani z nemovitých věcí, kterou byly zpevněné
plochy přeřazeny ze staveb do pozemků.
Občas říkám, že obec je jako velká domácnost.
Je ji možné “vybydlet”, nebo rozvíjet. Zatímco se
u podnikatelských projektů vždy počítá návratnost
vynaložené investice, u obce, stejně jako u domácnosti, to tak úplně nejde. Náklady na komunikace,
sítě, potok nebudou generovat zisk, ale přispějí
k větší spokojenosti. Na klidu nikomu nepřidá,
když při každém větším dešti čeká vodu v zahradě.
Kdybychom chtěli počítat, asi bychom zjistili, že
náhrady škod by vyšly levněji.
Při rekonstrukci krajské komunikace nebylo v naší
moci vyřešit odvedení vody ze silnice a chodníku
mimo koryto potoka, který protéká zastavěnou
částí obce. Slíbili jsme ale, že se situací budeme
zabývat a tento slib plníme.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné jarní dny
a hodně elánu do života. I těžká práce se dá zvládnout, když ji děláme rádi.
Marie Kousalová

Smlouva o zřízení věcného břemene – Sivice,
kabel NN: Na základě smlouvy bude zřízeno věcné
břemeno pro zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení nízkého napětí
pro plánovanou stavbu rodinného domu v lokalitě
Nebosády za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene – Sivice,
kabel NN: Věcné břemeno pro zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu
v ulici “Úvoz” (prodloužení ulice Za Brankou směrem
k železniční vlečce) bude zřízeno za jednorázovou
úplatu ve výši 3 000 Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene – Sivice,
kabel NN: Smlouva bude uzavřena pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy – umístění nového zemního kabelového vedení nízkého napětí
a přípojkové skříně pro plánovanou novostavbu rodinného domu v ulici Za Brankou za jednorázovou úplatu
ve výši 2 000 Kč.
Sivice – komunikace Úvoz: Územní rozhodnutí pro
stavbu komunikace v ulici “Úvoz” (prodloužení ulice
Za Brankou směrem k železniční vlečce) bude vydáno
formou veřejnoprávní smlouvy a požádáno o stavební
povolení. Bude podána žádost o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj z dotačního titulu na obnovu místních komunikací.
Aktualizace pasportu komunikací a dopravního
značení: Pasport dopravního značení a komunikací
byl zpracován podle Zákona o pozemních komunikacích v roce 2006 a aktualizován v roce 2011. V rámci
aktualizace pasportu byla schválena změna funkčního
zařazení komunikace “Úvoz” z účelové na místní.
Program rozvoje obce Sivice: Tento dokument
obsahuje rozvojové priority obce Sivice na období
2016-2025. Dokument navazuje na Program obnovy
vesnice z roku 2004, který je již naplněn.

-3o příspěvek projednal Finanční výbor a předložil
zastupitelstvu ke schválení. Budou uzavřeny smlouvy
o poskytnutí příspěvku Sivické kapele (30 000 Kč),
SK Grušáci Sivice (40 000 Kč), Človíčku Pozořice
(5 000 Kč), Místní organizaci zahrádkářů Sivice
(15 000 Kč), Junáku Pozořice (5 000 Kč), Sportovnímu
klubu Pozořice (8 000 Kč), Sboru dobrovolných hasičů
Sivice (25 000 Kč), Mysliveckému sdružení SivicePozořice (10 000 Kč).
Aktualizace pasportu místních komunikací: Pasport
místních komunikací z roku 2005 je aktualizován dle
současného stavu. Na pasport místních komunikací
bude navazovat pasport dopravního značení.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku par.
č. 1285 v k.ú. Sivice z vlastnictví ČR - ÚZSVM:
Pozemek, na kterém se nachází stará skládka, přejde z vlastnictví státu do vlastnictví obce Sivice
na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku s omezujícími podmínkami. Poplatek
za vklad do katastru uhradí obec Sivice.

Uzavření příkazní smlouvy na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Průmyslová
zóna Sivice, SO 01 - komunikace”: Dle této smlouvy
bude příkazník vykonávat pro obec zadavatelskou činnost při organizaci zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Průmyslová zóna Sivice – I. stavba, SO 01 – komunikace“.
Dohoda o udělení souhlasu a jednorázové náhradě na omezení v obvyklém užívání nemovitosti:
Smlouva bude uzavřena pro účely zřízení dočasného
vedení distribuční soustavy s názvem „SokolniceHusovice, modernizace vedení velmi vysokého napětí.
Náhradní přenosová trasa bude v době rekonstrukce
vedení napájet rozvodnu cementárny Mokrá. Za omezení v užívání dotčených pozemků ve vlastnictví obce
Sivice bude poskytnuta jednorázová finanční náhrada.
Koupě pozemku par.č. 1037/2 v k.ú. Sivice o výměře 51 m2 a uzavření kupní smlouvy: Z pozemku
par.č. 1037 v k.ú. Sivice byl geometrickým plánem
oddělen pozemek nově označený jako par.č. 1037/2,
na kterém se nachází polní cesta. Bude uzavřena
kupní smlouva za celkovou cenu 6 987 Kč.

Příspěvek na stočné
Od května bude opět vyplácen domácnostem
připojeným na splaškovou kanalizaci příspěvek
na stočné na rok 2016.
Činí 1 000 Kč na nemovitost. Vyplatit lze bezhotovostně převodem na účet nebo v hotovosti
na pokladně obecního úřadu. Příjemce příspěvku
nesmí mít nedoplatky na místních poplatcích.
Žádost o příspěvek je ke stažení na webových
stránkách obce.

OZNÁMENÍ
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní
pracoviště Brno – venkov oznamuje, že ve dnech
28.4. až 29.4.2016 bude oddělení hmotné nouze,
příspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně
postižené Šlapanice, pracoviště Šujanovo nám.
302/3, v Brně,

z důvodu stěhování uzavřeno.

16.2.2016
Inventarizace majetku a závazků obce Sivice
k 31.12.2015: Inventarizace byla provedena hlavní
inventarizační komisí složené ze členů Kontrolního
výboru: Ing. Petr Blahák, Mgr. Jana Fléglová, Jiří
Barták. Dílčími inventarizačními komisemi byly zpracovány návrhy na vyřazení majetku. O průběhu inventarizace a stavech jednotlivých druhů majetku byla
sepsána Inventarizační zpráva.
Smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce
Sivice na rok 2016: Obecní úřad obdržel žádosti
o dotace od zájmových organizací a spolků. Žádosti

OBECNÍ ÚŘAD

PRODEJ MASA PRO PSY
- množstevní slevy
- prodej výrobků pro celý den
- rozvoz BRNO a okolí ZDARMA
sídlo: Mokrá – Horákov
kontakt: 603 931 550, nebo 731 886 558
e-mail: marcisinova.m@seznam.cz,
Z.Berdychova@seznam.cz

V nevyhnutelných případech budou ve dnech
28.4. a 29.4.2016 převzaty pouze žádosti o dávky
pracovníkem podatelny, na novém pracovišti
Křenová 111/25, v Brně.
Prvním úředním dnem oddělení hmotné nouze,
příspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně
postižené Šlapanice, bude na nové adrese ÚP
Brno – venkov, Křenová 111/25, 602 00 Brno,
pondělí 2.5.2016.
RNDr. Igor Poledňák
Ředitel kontaktního pracoviště Brno – venkov
V Brně dne 12. 4. 2016
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Budova školy z roku 1888 již také vyžaduje nezbytné
opravy. Dosluhuje střecha. Do budovy zatéká a čas
od času musejí v nepřístupných místech zasahovat
hasiči. Současně s rekonstrukcí střechy je zvažováno
využití prostorné půdy pro školní i mimoškolní aktivity.
Patro i půda by měly být přístupné bezbariérově. Začít
je nutné od projektové dokumentace, na realizaci se
pokusíme najít vhodný dotační titul.

Připravované projekty
Komunikace do průmyslové zóny má již pravomocné stavební i vodoprávní povolení. Investice bude
finančně nákladná, proto je rozdělena do dvou etap.
Do první etapy spadá úsek od napojení z krajské
komunikace při vjezdu do obce od Tvarožné (u křížku)
po křižovatku polních cest. Druhou etapu tvoří cesta
mezi areály po hranici s k. ú. Pozořice a část ulice
Loučky. Pokud nenastanou komplikace, výstavba
komunikace a inženýrských sítí bude zahájena již
v letošním roce. Kromě zlepšení dopravní obslužnosti
podnikatelských objektů dojde ke zklidnění dopravy
- nákladní doprava směřující do průmyslové zóny
a areálu dřívějšího zemědělského družstva nebude
projíždět obcí.

Rekultivace staré sklády odpadů ve “Skale” bude
zahájena letos na podzim a práce budou pokračovat
ještě příští rok. Na tuto akci jsme podali žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Podmínky
dotačního programu se podařilo splnit a tato akce
by měla být podpořena dotačními prostředky ve výši
85 % vynaložených nákladů. Nejdříve budou pro-

Na kamerový systém je vyčleněno 300 000 Kč.
V první fázi bude asi za třetinu této částky kamerami pokryto okolí školy. Rožšíření o další místa
bude provedeno po ověření funkčnosti. Dalších
300 000 Kč je určeno na venkovní poslechová místa rozhlasu. Venkovní reproduktory budou
instalovány na frekventovaných místech, nebude
jimi pokryta celá obec.
Na vodovod Dolní Krpile (nově Za Humnama) počítá rozpočet obce s částkou 800 000 tis. Kč.

Odklonění velkých průtoků Pozořického potoka
mimo zastavěné území obce může být brzy realitou.
Při stavbě komunikace do průmyslové zóny je plánováno uložení větší části kapacitního potrubí, které
odlehčí stávajícímu korytu potoka. Nové zatrubněné
koryto povede přes středisko bývalého zemědělského
družstva, dále v tělese cest. Bude ústit v příkopu podél
cesty, který vodu odvede do rybníka v Dílech. Tam
vedeny hrubé terénní úpravy, svahování a hutnění.
bude zadržena, aby nezpůsobila škody ve Tvarožné.
Následovat bude samotná rekultivace - překrytí bentonitovou rohoží, navezení podorniční vrstvy a vrstvy
úrodné nebo zúrodněníschopné zeminy. V ideálním
případě chceme na rekultivaci skládky využít zeminu
z budovaných komunikací, čímž by došlo k nemalé
úspoře nákladů. Skládka musí být odvodněna a vody
svedeny do vsakovací jímky. Upravený prostor bude
osázen keři a zatravněn. Prostor bývalého lomu
je nově součástí chráněného území Natura 2000
a zaslouží si, aby byl navrácen přírodě.

Studie protipovodňových a protierozních opatření
je před dokončením. Z terénních průzkumů a mapových podkladů již nyní známe nejvíce ohrožená
místa sivického katastru. Víme, že si musíme poradit
s objemem 2,5 m3/s, který proteče propustkem pod
železniční vlečkou. Samotný násep vlečky tvoří hráz
chránící naši obec. Ze studie budeme vycházet při
plánování dalších opatření při řešení problémů s velkou vodou i naopak s jejím nedostatkem.

BUDUJEME
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Komunikace “Úvoz”, která je prodloužením ulice
Za Brankou směrem k železniční vlečce, má vydané
stavební povolení a probíhá vodoprávní řízení na dešťovou kanalizaci k odvodnění komunikace. Obec
požádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na spolufinancování této akce. Žádostí je však mnoho
a nad získáním dotace visí otazník.

Návrh Územního plánu
byl projednán s dotčenými
orgány státní správy. Jejich
připomínky byly zapracovány do dokumentace
a dotčenými orgány vydána
kladná stanoviska. V červnu
(přesný termín ještě není
znám) se bude konat veřejné projednání s občany.
Po ukončení veřejnoprávního projednání bude zpracován čistopis územního
Mateřská škola v přízemí budovy se skládá ze dvou plánu.
Marie Kousalová
velkých tříd po dvaceti dětech a jedné malé třídy
pro deset dětí. Během školních prázdnin bude provedena oprava velkých tříd od podlahy až po strop.
Třídy budou vybaveny novým nábytkem. Na tuto
akci jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje ve výši 200 000 Kč.
Hasičská zbrojnice je také v centru pozornosti.
V loňském roce byla zhotovena fasáda, vyměněna
vjezdová vrata a zvětšena zpevněná plocha za hasičskou zbrojnicí. Zbývá dokončit pergolu, jejíž část
bude opláštěna a využívána jako sklad. V letošním
roce jsme požádali o dotaci na pořízení ojeté novější
CAS. Opravy cisterny, kterou hasiči nyní používají,
jsou stále častější a nákladnější. Dotace na pořízení
CAS bude poskytnuta Jihomoravským krajem ve výši
900 000 Kč.

Veterinární ordinace
Mokrá-Horákov
(původně Petravet, MVDr. Petra Otychová)

MVDr. Tereza Bednářová
• interní medicína • chirurgie • očkování
• antiparazitika • čipování • vystavení pasu
• moderní operační sál • sono • rentgen
• EKG • možnost ošetření i mimo ordinační
hodiny po předchozí tel. domluvě
Ordinační hodiny:
Pondělí
8-10 a 15-18
Středa
8-10 a 15-18
Pátek
8-10 a 15-17
Mobil: 702 816 717
Mokrá 348 (vedle pošty)
664 04 Mokrá-Horákov

www.veterinka.net

SIVICKÁ ŠKOLA
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Dětský maškarní ples v Sivicích

měla proběhnout velká rekonstrukce. Bude se dělat
nová podlaha, stropy, obklady, čeká nás malování
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017 a hlavně vybavení novým nábytkem a dekoracemi.
proběhl 16. března 2016.
Od září se mladší třída změní na pohádkový les
Přihlásilo se devatenáct dětí, nejvíc ze Sivic, ale a starší na veselý cirkus.
i z Pozořic, Kovalovic a Tvarožné. Otevřeme opět V letošním školním roce si děti užily už čtyři divadla
všechny tři třídy a budeme moci přijmout většinu ve školce, dvakrát kouzelníka a hudební vystoupení.
přihlášených dětí. Oproti dřívějším rokům se hodně Navštívil nás Mikuláš s čerty a anděly (děti ze základpřihlašují děti už tříleté a dokonce dvouleté. Před ní školy) a každá třída měla svou vánoční besídku se
nástupem do školky by děti měly zvládnout krátké stromečkem a dárky. V lednu děti soutěžily na školodloučení od maminky (například s babičkou, tetou kových zimních olympijských hrách. Vyzkoušely si
atd.), měly by mít zvládnuté základní hygienické návy- mobilní planetárium. Do konce školního roku nás ještě
ky a měly by umět samostatně jíst.
čekají další tři divadla, účast na školní akademii, výlet

Mateřská škola

V současné době se připravuje oprava a nové vybave- a slavnostní rozloučení s předškoláky.
ní obou velkých tříd mateřské školy. O prázdninách by

Iveta Nosová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES - FOTOGALERIE
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Sivické Ostatky
Co má společného kat se šavličkou, vlk a zajíc,
rodina čertisek, puzzle a výstavní bílá kobylka?
No přece OSTATKY! V úterý před Popeleční středou vyrazil do sivických ulic masopustní průvod
masek.
Ostatky, fašank neboli masopust se u nás slaví nespočetně let. Stejně jako datum Velikonoc je pohyblivé,
ani den masopustu není datem pevně určen. Ostatky
se v Sivicích drží v úterý před Popeleční středou,
kterou začíná čtyřicetidenní půst.
Veselý ostatkový průvod, který tradičně v Sivicích
organizuje místní Sbor dobrovolných hasičů, vyšel
v úterý 9. února 2016 ve 14 hodin od hasičské zbrojnice. Postupně prošel celou obcí. Vše se samozřejmě
neobešlo bez muziky, halasu a lidových písní.
Průvod vítali v řadě domácností vynikajícími domácími koblížky, topinkami a jinými dobrotami, včetně
slivovičky, svařáku, rakytníkového likéru a naštěstí
i teplého čaje. Někde přispěli do kasičky, někde
nabídli vajíčka nebo nabodli katovi na šavličku kousek

uzeného nebo klobásku. Řada z vás se také přidala
k průvodu.
Konečnou stanicí byla hospoda U Groše. Zde se ještě
zahrálo několik závěrečných písniček a následovala
ostatková zábava v kulturním domě. Před půlnocí
nesmělo chybět ani pochovávání basy jako symbolu konce veselí a začátku čtyřicetidenního půstu.
Zkrátka legrace konec až do Velikonoc. Nebyly by to
ale ostatky, kdybychom se u pochování basy hlavně
nenasmáli. Není proč plakat, basa a s ní i muzika se
nám po půstu zase vrátí.
Za pořadatele akce SDH Sivice děkuji vám, kdo jste
nás podpořili nebo se přidali k masopustnímu veselí. Rádi uvidíme každého z vás zase příští rok - ať
už v masce nebo bez ní. Ostatky jsou totiž jednou
z důležitých tradic, která se u nás v Sivicích drží, kam
jen paměť sahá. Podporují dobrou náladu, soudržnost
obyvatel a kulturní dění v obci. Pokud nezůstanete
stát stranou, pomůžete nám tento krásný obyčej
zachovat také pro další generace.
Helena Těšitelová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

- 10 -

- 11 -

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Ohlédnutí za plesovou sezónou
Letošní sezóna patřila k nejkratším. Tradičně ji odstartoval Obecní ples, který se zařadil k nejúspěšnějším
plesům v okolí. Velký úspěch sklidila taneční kapela Karla Pešla, moderátor Zdeněk Boháček i raut
od Evy Čermákové. Ještě jednou děkujeme všem
sponzorům za dary do tomboly. Další ples uspořádalo Lesní družstvo Sivice a závěr sezóny patřil
maškarnímu plesu pro dospělé. Ani děti nepřišly zkrátka, maškarní ples pro ně uspořádala sivická škola.

Josefský košt

SPORT

Březen, za kamna vlezem – tak to u nás v Sivicích
rozhodně neplatí. Nemíříme za kamna, ale raději
na Josefský košt.
Oblíbená výstava vín začala pod taktovkou obce
Sivice 19. března 2016 ve tři hodiny odpoledne
v místním kulturním domě. Měla již tradičně hojnou účast, přišlo celkem 160 zájemců o ochutnávku
lahodného moku. A opravdu bylo z čeho vybírat.
Vinaři nejen ze Sivic a Pozořic, ale i ze vzdálenějších
obcí přivezli celkem 156 soutěžních vzorků vína.
Sál kulturního domu se brzy zaplnil. Večer plynul
v dobré náladě, za cinkotu skleniček byl vítaným místem setkání a povídání o dění nejen v obci. Dámy za
pulty i všichni v kuchyni byli příjemní, napilno měli
celý večer. Kromě dobrého vína bylo připravené
i chutné občerstvení a 25 kg domácího uzeného
zmizelo jako pára nad hrncem. Příjemnou atmosféru
doplnila cimbálová muzika Stanislava Gabriela.
Helena Těšitelová

Orelský florbal
I mladším žákům a elévům pomalu končí první
sezóna v oficiální soutěži, v Jihomoravské lize
určitě ostudu neudělali.
Některé týmy si ze začátku myslely, že jim to proti
nám půjde samo, ale kůži teď už neprodáváme lacino.
V tomto věku by se však neměl primárně dávat důraz
na výsledek a tabulky, naší snahou je především to,
aby hra kluky bavila a rostli z nich samostatně uvažující hráči. Celkem budeme mít odehráno 40 utkání
a možná se také přihlásíme v červnu na Hummel Open
Game – brněnský mezinárodní turnaj všech kategorií.
Pro větší časové vytížení se letos bohužel nedostalo
herně na všechny věkem mladší hráče, to však chceme změnit pro příští rok. Nevíme ještě přesně, jak bude
vše okolo tréninků, kluci se ale rozdělí na starší a mladší žáky. Starší žáci budou hrát dál oficiální soutěž,

kdežto mladší nastoupí do Orelské ligy. S tím samozřejmě souvisí i nábor, od září se k nám mohou hlásit
hráči ročníků 2002 – 2006, po konzultaci možná
i 2007. Všem hráčům, ale také jejim rodičům chceme
za letošní sezónu poděkovat.

Marek Šmerda

I tak lze sezónu považovat za vcelku úspěšnou a dá
se na ní stavět do budoucna. Je třeba pokračovat
V právě ukončené sezóně jsme do posledního v započaté práci a zodpovědněji přistupovat k účaskola bojovali o postup do JM ligy. Bohužel už to ti nejen na trénincích, ale především i samotných
nebylo jen v našich rukou.
zápasech. Pak věřím, že tenhle tým si může postup
K postupu z prvního místa jsme potřebovali zvítě- vybojovat již v příští sezóně.
zit v obou posledních zápasech a ještě spoléhat Aktuální výsledky, rozpis utkání, tabulku, statistiky…
na zaváhání konkurenta z Blanska, který byl v tabulce to vše opět bude k dispozici na nástěnce u obchodu.
dva body nad námi. Tým Blanska ovšem nezaváhal
Sportu zdar a florbalu zvláště.
Petr Smutný
a postup si již nenechal ujít.

Florbal 2015/16

SDRUŽENÍ A SPOLKY

Masarykova univerzita otevírá
dveře seniorům
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SDRUŽENÍ A SPOLKY

Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má
formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky
trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů v období od října do května. Účastníkem
programu U3V může být osoba, která dosáhla věku
potřebného pro přiznání starobního důchodu a má
úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání
je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné,
které bylo pro akademický rok 2016/2017 stanoveno
na 800 Kč. Absolvent U3V MU obdrží osvědčení
na slavnostní promoci.

Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě
veřejných vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen U3V)
přibližně 2 % seniorské populace České republiky
(cca 40 000 osob) a jejich počet stále roste. Přijďte
i Vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání v seniorském
věku napomáhá k udržení kvality života přívětivým
a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V
je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám.
kurzů U3V je též stimulace k aktivitě.
2, Brno) nebo elektronicky od 2. května 2016 do 30.
Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově uni- června 2016. Další podrobnosti o Univerzitě třetího
verzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videousemestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smys- kázek našich aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.
luplného životního stylu ve vyšším věku. Na obsahu
přednášek se podílí všech 9 fakult MU. V akademickém roce 2016/2017 bude také otvírán tříletý běh zcela
nového kurzu Umění, objednavatelé a umělecký styl
v dějinách. Dále pořádáme ve spolupráci s našimi
partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího
věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem), G. J. Mendel:
Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým
muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec
pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené
na informační technologie, cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština), pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd.
V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující
se k obsahu přednášek či tematických kurzů.

Vítejte ve Stromíku
Přestože nám letošní zima nenadělila moc sněhu
ani mrazu, snažili jsme se ji užít nejvíc, co to šlo.
Sáňkování jsme moc neužili, zato nám lednové mrazivé dny připravily zásoby ledu na lesních potocích.
Dětská vynalézavost nezná mezí, a tak jsme brzy
chodili na led s pilkou a naši ledosochaři vyřezávali
z ledu cihly a stavěli ledové paláce pro případné
kolemjdoucí Ledové královny.

Indiáni, strejda rybář a někdy se zastaví i teta princezna se svým pejskem.

Máme velkou radost, že naše Stromíková rodina je
tak široká a rozmanitá. Snažíme se, aby se v ní cítili
dobře všichni – děti, jejich rodiče a i my dospěláci,
kteří děti doprovázíme na jejich cestě k samostatnosti.
A přestože staré přísloví praví, že stromeček se má
ohýbat dokud je mladý, my si myslíme pravý opak.
Aby z mladé, zranitelné sazeničky vyrostl zdravý
strom, který bude pravým požehnáním pro své okolí,
Možná při svých procházkách lesem potkáváte zvlášt- potřebuje zejména hodně prostoru, mnoho respektu,
ní stavby z větví. Klidně vstupte dál a chvíli si poseďte. dobrou výživnou půdu, láskyplnou ochranu velkých
Zřejmě jste se právě dostali do cukrárny, kde vaří stromů a hřejivé slunce.
slaďoučké kakao a pečou ty nejchutnější zákusky
Letos do velkého světa posíláme čtrnáct neohrožena světě. Dost možná, že jste právě v prodejně vánočných předškoláků. Dost možná, že i vy máte doma
ních ozdob, koňské stáji, ve stanu udatných rytířů
nějakou tu malou jedličku nebo doubek, který byste
anebo máte opravdu velké štěstí a ocitli jste se přímo
rádi přesadili z domácího skleníčku do přírody. Moc
ve výzkumném centru, které se zabývá vyhledáváním
rádi vás uvítáme, bližší informace najdete na webodinosauřích kostí. Vědecké kapacity z našeho týmu
vých stránkách klubu www.stromík.cz.
jsou přesvědčeny, že okolo hájovny jsou bohatá praA jestli chcete užít divadelně-kulturní povyražení,
věká naleziště!
srdečně vás zveme na Rodinné divadelní odpoledne,
Pokud má domeček střechu z jehličnatých větví, je
které ve Stromíku budeme pořádat 28. 5. 2016
jasné, že se jedná o domov rodiny Stromíků. Ten mívá
Za DLK Stromík Tereza Jiráčková
vícero místností, protože členů je mnoho. Maminka
s tatínkem, děti, prarodiče, často přijedou příbuzní

Myslivci přišli na pomoc
Po dvou sobotních brigádách členů Mysliveckého
sdružení Sivice - Pozořice je Dílová cesta k nepoznání. Zmizely suché kopřivy a loňská tráva,
náletové keře byly zredukovány, myslivci vyčistili
i příkop u cesty.
Velké poděkování patří všem zúčastněným!

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
1. května

Přátelské fotbalové utkání svobodní x ženatí

1. května

Modlitba růžence a májová

2. května

Sportovní areál Sivice - Sportovní klub Grušáci
Kaple sv. Rocha na návsi - Farnost Pozořice

Modlitba růžence a mše svatá

Kaple sv. Rocha na návsi - Farnost Pozořice

5. května

Vítání občánků

15. května

Sportovní soutěž požárních družstev - 1. kolo

25. května

Pouť ke sv. Urbanu s prosbou o požehnání úrodě

4. června

Kulturní dům Sivice - Kulturní komise obce
Sportovní areál Sivice - Sbor dobrovolných hasičů Sivice

KRONIKA
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Společenská kronika

Vítáme do života

Ve 2. čtvrtletí roku 2016 oslaví životní jubileum:

v 1. čtvrtletí roku 2016

94 let

Josefa Neužilová
Anna Šebestová

92 let

Alois Studýnka

88 let

Jan Buchta

85 let

Anna Hrdinková

84 let

Marie Zouharová

83 let

Jan Hůla
Jan Ryšavý

82 let

Antonín Skládaný
Květoslava Filipová

70 let

Jan Bajer
Jiřina Severová
Miroslav Sedlák
Karel Vozdecký

Boží muka Sivice - Farnost Pozořice

Den dětí

Dvůr u Kulturního domu - Škola a obec Sivice

22. června

Školní besídka

28. června

Předprázdninová soutěž dětí okrsku Pozořice

Kulturní dům Sivice - Škola Sivice
Sportovní areál Sivice - Sbor dobrovolných hasičů Sivice

65 let

Vladimíra Neužilová
Zdeněk Kříž

60 let

Marcela Daňková
Jaroslava Dostálová
Pavel Jarolím
Pavla Tomancová

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

František Tinka,

2. 1. 2016

Sivice 102

Hana Blaháková

15. 1. 2016

Sivice 69

Vojtěch Smutný

27. 1. 2016

Sivice 162

Zoe Buchtová

29. 1. 2016

Sivice 9

Barbora Báchorová

19. 3. 2016

Sivice 110

Evidence obyvatel
Statistika za 1. čtvrtletí 2016
Narozené děti:
Přistěhovaní:

5
10

Úmrtí:

0

Odstěhovaní:

9

Počet obyvatel:

1052

Citát
Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře
nedopadlo, tak to potom ještě není konec.
John Lennon

Noc kostelů

Sivické kulturní léto
sobota 30. 7. 2016 od 15 hodin.

15:00 koncert skupiny Plavci
17:00 koncert skupiny Kamelot
19:00 večerní zábava se skupinou Rančeři
Doprovodný program pro děti i dospělé, občerstvení.

Mnozí z vás každým rokem navštěvují koncerty s operetou na zámku ve Slavkově u Brna, které pro své
spoluobčany realizuje již sedmnáct let rodák z Pozořic Jiří Preisinger společně se svým orchestrem a jeho
sólisty. Tentokrát pro vás připravuje koncert pěti špičkových muzikantů se sborem mladých lidí z rakouského města Ebreichsdorfu, nedaleko Vídně. Tento
pěvecký sbor vznikl v roce 1999 se zaměřením na
gospely a postupně začal rozšiřovat svůj repertoár
o spirituály, skladby soulové, jazzové, písně zlidovělé a krajové k různým společenským a církevním
událostem. Charakterizovat tento sbor se dá jednoduchou větou. Jsou to mladí lidé, které spojuje láska
k hudbě, ke každému tónu a radosti ze společného
díla. Ani u tohoto koncertu nebude chybět překvapení. S muzikanty a pěveckým sborem vystoupí také
chrámový sbor z Pozořic.

Program:
► mše svatá ► benefiční koncert ► komentovaná
prohlídka věží ► slovo o kostele ► farní kavárna
► farní sklep ► program pro děti

Přijďte všichni s rodinami a s vašimi přáteli
prožít noc kostelů zase trochu jinak ☺

Koncerty se konají díky podpoře
městyse Pozořice a obce Hodějice

Koncerty „Noc kostelů“

v pátek dne 10. 6. 2016 místo konání:
Pozořice - kostel Nanebevzetí Panny Marie
v 19 hodin
Hodějice u Slavkova - kostel svatého
Bartoloměje ve 21 hodin
na koncertě vystoupí:
Kvintet Jiřího Preisingera s pěveckým sborem
z Rakouska a chrámový sbor Pozořice

Sivický zpravodaj 1/2016 - vydává obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky zasílejte na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. června 2016.

