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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

první den nového roku přinesl k velké radosti dětí
dlouho očekávanou nadílku sněhu. Co přinese rok
2016 nám, sivickým občanům, o to se budeme
muset všichni svým způsobem přičinit. Pak budeme sami se sebou více spokojeni.

6. 10. 2015

Když se chce, všechno jde. Chválím zaměstnance
obce za vzorně uklizené cesty a včas posypané
chodníky. Chválím vás, milí spoluobčané, za aktivní podíl na životě obce. Za vaši vstřícnost. Chválím
mládež za udržování tradic a ochotu pomoci, kde
je třeba. Chválím spolky za jejich prospěšnou
činnost.
Občas se neubráníme, abychom si nezanadávali.
Spílat na vše ale nic neřeší, raději přemýšlejme,
o co se v letošním roce společně přičiníme.
Na prvním lednovém zasedání se zastupitelstvo
zamýšlelo nad rozvojovým dokumentem. Program
obnovy vesnice zpracovaný před deseti lety je
zcela naplněn a tak nastal čas nastínit vize pro
další období. Do tohoto procesu bychom vás rádi
zapojili, abychom dokázali co nejlépe splnit vaše
představy.
Na webových stránkách obce najdete kompletní
dokument nazvaný Program rozvoje obce Sivice
2016 - 2025. Úvod tvoří analytická část, kde
je stručně zhodnocen výchozí stav. Navazuje
návrhová část. V seznamu “opatření a aktivit”
je uveden výčet akcí rozdělený do pěti okruhů:
technická infrastruktura, občanská vybavenost,
kultura - sport, životní prostředí a bezpečnost
a ochrana obyvatelstva. Vnímejte tento dokument
jako “koncept”, který budeme průběžně na základě
vašich připomínek a dalších námětů doplňovat
a aktualizovat.
Jedním z důležitých úkolů je zvýšit pocit bezpečí.
V knize “Zaříkavač nemocí” autor vyslovil myšlenku, že zlu stačí, aby bylo tolerováno. Preventivně
jsme koncem loňského roku jsme přijali vyhlášku
zakazující hazard na území obce Sivice. K omezení nekalých praktik prodejců jsme vydali nařízení
zakazující podomní prodej a budeme přemýšlet
o dalších opatřeních k předcházení kriminální
činnosti.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidný rok 2016,
hodně zdraví, štěstí, lásky, tolerance a ochoty vzájemně si pomáhat.
Marie Kousalová

Záměr pronájmu nebytových prostor a uzavření
nájemní smlouvy: Na základě zveřejněného záměru
pronájmu nebytových prostor v přízemí čekárny byly
obecnímu úřadu doručeny dvě nabídky. Zastupitelstvo
obce schválilo uzavření nájemní smlouvy s uchazečem, který se umístil první v pořadí, pro účel provozování vinotéky a pivotéky.
Poskytnutí sociálního bydlení a uzavření nájemní
smlouvy: Obecní úřad obdržel žádost o poskytnutí sociálního bydlení, která splňovala předepsané
podmínky. Zastupitelstvem bylo schváleno uzavření
nájemní smlouvy na dobu 1 roku.
Projednání záležitosti na zasedání zastupitelstva
- žádost občanů: Podepsaní občané žádají o úpravu
koryta Pozořického potoka. Záležitost byla projednána
v rámci následujícího bodu.
Pozořický potok - odstranění závad v korytě
a zamezení škod způsobených vysokými průtoky:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost občanů o úpravu koryta toku Pozořického potoka ve správě Povodí
Moravy a uložilo požádat Povodí Moravy o součinnost
při údržbě koryta potoka a provedení úpravy opevnění
břehů. Dále uložilo zajistit studii technických opatření
na korytě toku Pozořického potoka.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 Obce Sivice,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 1/2015: Původní vyhláška o stanovení systému
hospodaření s odpady byla dle doporučení dozorového orgánu Ministerstva vnitra upravena vydáním
změnové vyhlášky.
Dohoda mezi obcemi o provozování veřejného
pohřebiště: Městys Pozořice je provozovatelem hřbitova. Obec Sivice se podílí na provozování hřbitova
částkou 6 336 Kč ročně mimo nájemné hrazené nájemci
hrobových míst. Tyto částky v součtu nepokrývají náklady na provoz hřbitova. Dle nové Dohody se bude obec
Sivice podílet částkou 27 921 Kč ročně. Zastupitelstvo
schválilo formální přípomínky k návrhu Dohody.
Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
Obec Sivice požádala o dotaci na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací v obci,
která byla přiznána ve výši 200 000 Kč.
Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti Českomoravský cement: Finanční dar bude
poskytnut na financování kultury, tělovýchovy sportu
ve výši 120 000 Kč.
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sivice
Římskokatolické farnosti v Pozořicích a uzavření
smlouvy o dotaci: Obec Sivice poskytne dotaci
na opravu fasády kostela ve výši 200 000 Kč.
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nemovitostí: Obecní úřad obdržel žádost Povodí
Moravy o souhlas se zápisem stavby vodního díla
do katastru nemovitostí. Jedná se o část hráze
k ochraně obce Tvarožná před záplavami, která se
částečně nachází na pozemku ve vlastnictví obce
Sivice. Zápisem dochází ke změně druhu pozemku,
vlastnické právo k pozemku zůstává beze změny.

ře Hroza - Zapletal. Dnem podpisu smlouvy bude
Mgr. Dohnal právní služby poskytovat svým jménem,
současně bude uzavřena dohoda o ukončení smlouvy
o poskytování právních služeb s dosavadní právní
kanceláří.

Uzavření dodatku č 8 ke smlouvě o poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství:
Dodatkem jsou rozšířeny služby o svoz a likvidaci bioSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře- logicky rozložitelného komunálního odpadu od občamene: Předmětem smluvy je sjednání závazku uzavřít nů od roku 2015.
smlouvu odpovídající věcnému břemeni pro zřízení Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 obce Sivice
a provozování kabelového vedení nízkého napětí pro o regulaci provozování lotelií a jiných podobnovostavbu rodinného domu na Staré silnici.
ných her: Současně s vyhláškou o zákazu hazardu

Koupě pozemků par. č. 1053/1, 1053/2, 1053/3, 1378/17 na území obce bylo diskutováno o možnosti zakázat
v k.ú. Sivice: Zastupitelstvo obce schválilo koupi uvede- podomní prodej. Obě vyhlášky budou předloženy
ných pozemků do vlastnictví obce za celkovou kupní ke schválení na další schůzi zastupitelstva.
cenu dle znaleckého posudku ve výši 87 172 Kč.
Žádost o vybudování vodovodního řadu v lokalitě E (Krpile - zahrady): Na žádost stavebníků
bude zadáno zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení na vodovodní řad pro tuto lokalitu
a provedeno majetkoprávní vypořádání k pozemkům
dotčeným technickou infrastrukturou.

5. 11. 2015

Stavební řízení “Instalace výroby kompozitních
profilů s kapacitou polymerů 60 t/rok a skladování chemikálií do stávající haly, průmyslová
zóna Sivice”: Zastupitelstvo obce projednalo koncept
odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu MokráZáměr bezúplatného převodu majetku vodohos- Horákov ve věci vydaného rozhodnutí o vlivu užívání
podářské infrastruktury formou Smlouvy o vkladu stavby na území a vydání stavebního povolení pro
majetku: Zastupitelstvem obce bylo uloženo zveřej- uvedenou stavbu.
nění záměru o vkladu majetku do Svazku obcí pro Zastupitelstvo schválilo obsah odvolání včetně doplvodovody a kanalizace - Šlapanicko.
nění a uložilo podat odvolání proti rozhodnutí staveb-

Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo II/383 ního úřadu v zákonné lhůtě.
Pozořice - Sivice: Dodatek řeší vícepráce u chodníku - zřízení opěrné zdi a méněpráce u veřejného 14. 12. 2015
osvětlení. Prodlužuje termín realizace o 1 měsíc
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 obce Sivice
do 31. 10. 2015.
o regulaci provozování loterií a jiných podobných
Oprava hasičské zbrojnice a šaten ve sportovním her: Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o zákaareálu: Po dohodě se Sborem dobrovolných hasičů zu provozování loterií na celém území obce Sivice
a členy Sportovního klubu byl stanoven rozsah prací z důvodu prevence negativních jevů souvisejících
při opravách uvedených objektů. Zastupitelstvo vzalo s provozováním hazardu.
na vědomí informaci o průběhu oprav a schválilo
uzavření smluv o dílo na opravu fasády hasičské Nařízení obce Sivice 1/2015 o zákazu podomního
prodeje a pochůzkového prodeje na území obce:
zbrojnice a fasády šaten.
Pochůzkový a podomní prodej je nařízením zakázán
Rozpočtové opatření č. 2/2015: Rozpočtovým opat- z důvodu ochrany občanů před nekalými praktikami
řením se zvyšuje objem příjmů i výdajů o částku prodejců. Zákaz se nevztahuje pouze na ohlášené
855 000 Kč. Jedná se zejména o zařazení dotací očkování domácích zvířat, prodej zboží při kulturdo rozpočtu a jejich čerpání.
ních a sportovních akcích a veřejných vystoupeních,
Smlouva o zřízení věcného břemene pro E.ON veřejné sbírky a služby v oblasti požární bezpečnosti,
Distribuce: Věcné břemeno se zřizuje na pozemku kominické služby.
131/1 v k.ú. Sivice, který obec nabyla bezúplatně Obecně závazná vyhláška č. 4 obce Sivice o místz vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování ve věcech ních poplatcích: Zákon o místních poplatcích závádí
majetkových ve prospěch společnosti E.ON Distribuce s účinností od 1.1.2016 několik změn týkajících se
pro uložení a provozování vedení nízkého napětí pro například osvobození od poplatku. Dále je vypuštěn
novostavbu rodinného domu v ulici Za Brankou.
místní poplatek za provozování výherních hracích pří-

Poskytování právních služeb: Právní služby obci strojů a upraven předmět a sazba poplatku za užívání
poskytuje Mgr. Dohnal jménem právní kancelá- veřejného prostranství.

OBECNÍ ÚŘAD		
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou IMOS
na stavbu II/383 Pozořice - Sivice: Dodatek byl
zpracován na základě skutečného rozsahu prací.
Předmětem dodatku jsou méněpráce u stavebních
objektů financovaných nebo spolufinancovaných
obcí.
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na o vodovodech a kanalizacích, přičemž vlastnické
právo obce k majetku není vložením do svazku dotčeno. Svazek je oprávněn s vloženým majetkem hospodařit a je povinen zabezpečovat jeho provoz.

Dohoda mezi obcemi o provozování veřejného
pohřebiště: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření
Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování kom- dohody s městysem Pozořice o provozování hřbitova
plexních služeb v odpadovém hospodářství: s drobnými úpravami.
Předmětem dodatku je zejména rozšíření svozu a likPříspěvek občanům na stočné v roce 2016:
vidace objemného odpadu. Objemný odpad bude
Příspěvek na stočné je jedním z nástrojů kompenzace
od roku 2016 odvážen 3x ročně.
zvýšení daně z nemovitostí. Příspěvek bude poskyNabídka koupě pozemku par. č. 69 v k.ú. Sivice: tován stejně jako v předchozích letech jednorázově
Obecní úřad obdržel nabídku koupě pozemku v pro- ve výši 1 000 Kč na nemovitost připojenou na splaškoluce o výměře 88 m2, na kterém se nachází veřejně vou kanalizaci. Příspěvek bude vyplácen od 1.5.2016
přístupné schodiště. Po jednání o ceně byla stanove- do 31.12.2016 za podmínky, že příjemce nemá žádné
na cena dohodou ve výši 500 Kč/m2. Celková cena nedoplatky na místních poplatcích.
za pozemek činí 44 000 Kč.
Inventarizace majetku a závazků obce Sivice
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Sivice - orná k 31.12.2015: K provedení inventarizace jsou stanopůda: Obec má ve svém vlastnictví pozemky, které veny inventarizační komise. Inventarizace majetku
je možné pronajmout k zemědělskému obhospoda- a závazků včetně dokladové inventarizace bude prořování. Záměr pronájmu bude v souladu se zákonem vedena od 4. 1. do 5. 2. 2016.
o obcích zveřejněn na úřední desce. Zájemci o pronáRozpočtové opatření č. 3/2015: Rozpočtovým opatjem mohou předložit své nabídky do 29.2.2016.
řením se příjmy i výdaje rozpočtu zvyšují o částProjekt rekultivace staré skládky odpadů Sivice:
ku 3 600 Kč - dotace na odbornou přípravu členů
Byl vyhlášen dotační program k odstraňování starých
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
ekologických zátěží. Obecní úřad Sivice připravil
podklady pro podání žádosti o dotaci. Zastupitelstvo Rozpočet na rok 2016: Návrh rozpočtu byl projednán
obce schválilo projektovou dokumentaci včetně veřej- Finančním výborem a zveřejněn na úřední desce obce.
noprávní smlouvy o umístění stavby, podání žádosti Příjmy jsou navrženy ve výši 16 066 600 Kč, financoo dotaci z Operačního programu životní prostředí vání z přebytku minulých let ve výši 15 000 000 Kč,
a uzavření příkazní smlouvy na dotační management výdaje ve výši 30 037 600 Kč, financování - splátka
úvěru na rekonstrukci návsi ve výši 1 029 000 Kč.
projektu.
Záměr převodu majetku vodohospodářské infrastruktury Svazku Šlapanicko a uzavření Smlouvy
o vkladu majetku: V souladu se stanovami Svazku
Šlapanicko obec Sivice přenáší na Svazek práva
a povinnosti vlastníka vodovodu vyplývající ze záko-

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021: Rozpočtový
výhled je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Obsahuje údaje o celkové
předpokládané výši provozních a investičních výdajů
a dlouhodobých závazcích.

Nově otevřený obchod s květinami
v Pozořicích, vám nabízí:

Na Městečku 247, Pozořice
(vchod ze zadní strany domu)
Tel.: 777 112 207, 704 104 228
kvetinylemo@gmail.com
www.kvetinylemo.cz

Kytice - lze i telefonicky na objednávku
Svatební kytice a květinovou výzdobu svatby
Smuteční vazby, kytice a věnce
Sezónní dekorace - Valentýn, Velikonoce, Vánoce apod.
Dekorace interiéru - pro firmy, hotely, restaurace atd.
Vše dle přání zákazníka...
Můžete se těšit na osobní přístup a příjemnou atmosféru!
Otevírací doba: Po-Pá 9 - 17 hod., So 8 - 11 hod.
Po domluvě lze zvolit i jiný termín dodání kytice!

SVAZEK ŠLAPANICKO
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vodné a stočné v roce 2016

Čistota a kvalita ovzduší

Na začátku roku 2016 vám přinášíme, jako každý
rok, informaci o ceně vodného a stočného
ve všech obcích sdružených ve Svazku obcí
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen
Svazek).

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších
složek životního prostředí, bez které se nemůže
obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje,
se dostává až do nitra lidského těla a přímo tak
působí na zdraví člověka. Proto musí být kvalitě
ovzduší věnována velká pozornost na národní
i mezinárodní úrovni.

Česká republika se v rámci Operačního programu
životní prostředí (z tohoto programu čerpá Svazek
finanční prostředky na stavbu Posílení skupinového
vodovodu I. etapa) zavázala k meziročnímu růstu
ceny vody o 5% nad úroveň inflace, v rámci Fondu
soudržnosti (financována stavba kanalizace) o 3%
nad úroveň inflace, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla. V loňském roce se podařilo Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí společně s vedením Vodárenské
akciové společnost a jednotlivými Svazky, vyjednat
na Ministerstvu životního prostředí snížení tohoto
povinného nárůstu, a to z 5% na 2% nad inflaci, což
povede ke zpomalení růstu ceny vody.
Také pro rok 2016 platí, že při srovnání výše ceny
vodného a stočného v rámci republiky jsme ve středu pomyslné tabulky (73,44 Kč/m3 – VaK Kroměříž,
111,27 Kč/m3 – ČEVAK Tábor, 121,00 Kč/m3 –
Sokolovsko), přičemž v letech 2006 a 2007 jsme
měli jednu z nejvyšších cen vodného a stočného
v republice.
Rok 2016

bez DPH

s DPH

37,40

43,01

Vodné

(Kč/m3)

Stočné

(Kč/m3)

40,50

46,58

Celkem (Kč/m3)

77,90

89,59

Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena
vodného a stočného 72,88 Kč/m3, v roce 2012 78,54
Kč/m3, v roce 2013 83,52 Kč/m3, v roce 2014 87,40
Kč/m3, v roce 2015 88,96 Kč/m3. Pokud bychom tedy
chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného a stočného
v korunách, byla v roce 2012 zvýšena cena o 5,66
Kč/m3, v roce 2013 bylo toto navýšení o 4,98 Kč/m3,
v roce 2014 o 3,88 Kč/m3 a v roce 2015 o 1,56 Kč/m3.
Navýšení ceny pro rok 2016 je o 0,63 Kč/m3.
Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeby
vody na osobu za rok 36 m3, která je dána zákonem
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů,
znamená navýšení vodného a stočného pro rok 2016
zatížení peněženky každého občana našeho Svazku
za rok o 22,68 Kč.
Ing. Markéta Staňková, tajemnice Svazku

V devadesátých letech 20. století bylo v České republice investováno mnoho finančních prostředků do snížení emisí (zejména z velkých elektráren), čímž
došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší, která
v některých regionech do té doby patřila k nejhorším
na světě. Rozvoj průmyslu a nárůst dopravy po roce
2000 způsobily, že se kvalita ovzduší v České republice začala opět zhoršovat. V nezanedbatelné míře
k tomu přispívá také neodpovědné chování lidí, kteří
k topení v domácnostech používají nekvalitní paliva či
dokonce komunální odpad a vypouští tak do ovzduší
nebezpečné látky. Největší problém v současné době
představuje jemný prach.
Vláda schválila Národní program snižování emisí
ČR, který obsahuje několik klíčových opatření, která
přispějí ke zlepšení současného stavu a k ochraně
životního prostředí a zdraví lidí.
Problematika čistoty ovzduší bude součástí také strategického dokumentu rozvoje naší obce, jak schválilo
zastupitelstvo obce na svém posledním veřejném
zasedání. Jde především o monitoring kvality ovzduší
se zaměřením na průmyslové znečištění, vliv blízkosti
dálnice a stacionární zdroje.
Průmyslové znečištění a vliv dálnice nemáme možnost přímo ovlivnit. Co ale můžeme ovlivnit, je kvalita spalování. V prvé řadě je nutné využívat pouze
kvalitní tuhá paliva nebo plyn. V současnosti se také
nabízí možnost výměny starého kotle na tuhá paliva
za moderní s možností dotace, tzv. kotlíkových dotací, které bude rozdělovat Jihomoravský kraj v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
Cílem dotace je snížit znečištění ovzduší z tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.
Předmětem podpory je výměna stávajících zdrojů
na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech na území Jihomoravského kraje za nový
zdroj: kotel na pevná paliva, plynový kondenzační
kotel, tepelné čerpadlo.
Příjem žádostí bude probíhat od 18. 1. 2016 – 30. 4.
2016, více informací naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje.
Oldřich Ondráček
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Rok činnosti nového
stavebního úřadu

Daň z nemovitých věcí
2016

Od 1. ledna 2015 náleží obec Sivice ke stavebnímu úřadu Mokrá-Horákov. V pátek dopoledne
jsou úřední hodiny na obecním úřadě v Sivicích.
Dle dosavadních zkušeností stavebního úřadu by
úřední hodiny bylo možné za určitých podmínek
využívat efektivněji.

Pokud jste prodali, nabyli, zdědili nemovitost,
jste povinni do konce ledna podat přiznání k dani
z nemovitých věcí.

OBECNÍ ÚŘAD

-7-

Pro letošní rok zůstává v platnosti průměrná cena
půdy v katastrálním území Sivice (747840) ve výši
12,39 Kč/m2. Pro poplatníky daně, kteří pozemky
pronajímají, to znamená, že by měli k nájmu (pachtu)
obdržet navíc částku uhrazené daně z nemovitostí,
kterou si vypočítají podle vzorce: výměra pozemku
x průměrná cena půdy x 0,0075. Daň z nemovitostí
za pozemek o výměře 1 ha (10 000 m2) činí 929,25 Kč.

Stavebníkům, kteří ještě nemají založený spis a potřebují pouze informaci nebo konzultaci stavebního
záměru, bude od února letošního roku vymezen
pátek v sudém týdnu. Úřednice bude mít s sebou
k dispozici dokumentaci, na jejímž základě může
poskytnout potřebnou informaci, tj. zejména územní Koeficient podle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 (stavby
plán, územní studie apod.
pro bydlení a stavební pozemky) je obecně závazStavebníci, kteří již projednávají určitou stavbu a mají nou vyhláškou snížen z 1,4 na 1. V platnosti zůstává
založený spis, se telefonicky nebo e-mailem předem zvýšení daně koeficientem 3 podle § 12. Tomuto
objednají na pátek v sudém nebo lichém týdnu. koeficientu nepodléhají pozemky (orná půda, zahrady,
Úřednice vezme s sebou jejich spis a dohodne s nimi vinice…).
určitý čas návštěvy. Tímto způsobem bude lépe Zvýšení daně koeficientem 3 je kompenzováno snívyužit čas úřednice stavebního úřadu a čas ušetří žením koeficientu u rodinných domů, příspěvkem
i stavebníci.
na stočné a sníženým poplatkem za svoz a likvidaci
Kontakty na stavební úřad:
Telefon:
pevná linka: 515 537 218 podatelna
pevná linka: 515 537 217 kancelář
E-mail:
oficiální: stavebni@mokra-horakov.cz
ID datové schránky:
i3aa9be
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1347336309/0800
Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
(konzultace, podatelna)
Středa:
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
(konzultace, podatelna)
Pátek:
8:00 - 12:00
(podatelna Mokrá - Horákov, konzultace
na obecním úřadě v Sivicích)
Adresa:
Stavební úřad
Mokrá 207
664 04 Mokrá-Horákov

komunálních odpadů.

Marie Kousalová

Místní poplatky v roce 2016

Program rozvoje obce 2016 - 2025
Strategická vize

Poplatek za sběr, přepravu, třídění a likvidaci
komunálního odpadu je ve výši 250,- Kč za osobu.
Osvobozeny jsou děti do 15 let, osoby starší 65 let
a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Rozhodným dnem
pro zařazení do věkové kategorie pro nárok na osvobození je 1. leden.

Sivice mají potenciál být stabilizovanou obcí a příjemným místem pro život, v němž díky dobrým podmínkám
bude počet obyvatel rovnoměrně růst. Soužití všech generací bude podpořeno kvalitní infrastrukturou, přiměřenými službami a bohatými volnočasovými aktivitami. Rozvojové aktivity budou realizovány za účasti obyvatel.
Aktivní přístup a spolupráce bude pozitivně ovlivňovat celkovou atmosféru a sounáležitost v obci.

Poplatek ze psů se platí za psy od 3 měsíců. Výše
poplatku je 100,- Kč za jednoho psa, za druhého
a dalšího psa téhož majitele se platí 150,- Kč ročně.

Na základě závěrů analytické části byly stanoveny dlouhodobé strategické cíle, které by měly vést k naplnění
vize obce Sivice tj. k naplnění dlouhodobé představy o budoucnosti obce.

Dlouhodobé strategické cíle

Způsob platby: Poplatky je možné zaplatit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně převodem na účet obce číslo 11324641/0100.
U poplatku ze psů uveďte do kolonky variabilní symbol
1341... (+ číslo popisné), u poplatku za komunální
odpad 1340... (+ číslo popisné).
Poplatky jsou splatné od 1. do 31. března 2016.
Obecní úřad Sivice

1. Rozvoj obce a technická infrastruktura

2. Občanská vybavenost

Cílem je dobudování a rekonstrukce technické
a dopravní infrastruktury v obci, která je důležitá
pro udržení kvality života obyvatel obce. Důležitým
úkolem je také vytváření a udržování příjemného
prostředí v obci.

Cílem je poskytnout obyvatelům obce co nejlepší podmínky k příjemnému životu na venkově s přihlédnutím
k blízkosti krajského města. Prioritou obce je pečovat
o úroveň a technické zázemí školy, zajistit dostupnost
služeb, vytvářet pracovní příležitosti, vytvářet dobré
podmínky pro starší generaci.

OBECNÍ ÚŘAD		
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Opatření a aktivity

2.2. 	Služby

4.2. 	Zeleň

Seznam opatření a aktivit

2.2.1. 	Přestavba samoobsluhy na víceúčelový objekt
pro obchod a služby
2.2.2. Podpora poskytování privátních služeb

4.2.1. 	Péče o stávající zeleň
4.2.2. 	Výsadba liniové zeleně

2.3. Sociální péče

4.3.1. 	Systém nakládání s bioodpady

Opatření a aktivity jsou konkrétní akce a činnosti
v rámci opatření. Rozvojový strategický plán stanoví
aktivity, které naplňují jednotlivá opatření a dlouhodobě povedou k naplnění vize.

3. Rozvoj kultury a sportu

Jednotlivé aktivity jsou orientační. V průběhu času
je možné, že jejich význam ustoupí jiným potřebným
aktivitám. Tento dokument by měl být živým dokumentem a vyjadřovat zejména směřování obce Sivice.

Cílem je vytvořit příznivé podmínky pro děti, mladé
lidi i seniory, zejména v oblasti využití volného času. 1. Technická infrastruktura
Obec se zaměří na zajištění a rozvíjení kulturního
1.1. Dopravní infrastruktura
a sportovního života v obci, podporu spolkové činnosti
tak, aby bylo pokud možno uspokojeno co nejvíce 1.1.1. 	Vybudování obslužné komunikace
průmyslové zóny
obyvatel obce a zároveň podpořena dobrovolná čin1.1.2. 	Opravy místních komunikací - Úvoz,
nost občanů.
Stará silnice, Loučky
1.1.3. 	Dostavby a opravy chodníků (Nová silnice,
Vrch ulic, Pod Kostelem, Krpile)
1.2. 	Vodohospodářská infrastruktura

4. Životní prostředí

OBECNÍ ÚŘAD
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1.2.1 	Vodovod v ulici Za Humny
1.2.2. 	Odvodnění komunikace v ulici Úvoz
1.2.3. 	Odvodnění cesty Štarcárky
1.2.4. 	Dešťová kanalizace v průmyslové zóně (pro
napojení velkých průtoků potoka)
1.2.5. 	Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace
Za Brankou, Štarcárky, Nebosády
1.3. 	Rozvody vysokého a nízkého napětí

Cílem je realizovat protierozní a protipovodňová opatření a opatření na zadržení vody v krajině, pečovat 1.3.1. 	Přeložení vysokého napětí Za Brankou v souběhu s přeložkou svodného příkopu
o zeleň a životní prostředí a zlepšit nakládání s odpa1.3.2. 	Rekonstrukce trafostanice a přeložení vysokédy, zejména s biologicky rozložitelnými odpady.
ho napětí u střediska bývalého ZD
1.3.3. 	Přeložení vedení NN do zemního kabelu Stará silnice
1.3.4. 	Přeložení vedení NN do zemního kabelu Hlinky a Perk
1.4. 	Rozvody plynu
1.4.1. 	Přemístění regulační stanice plynu z prostoru
u dětského hřiště k transformátoru u ZD

2. Občanská vybavenost
5. Bezpečnost

2.1. 	Školství

Důležitým prvkem, který ovlivňuje spokojený život, je
také pocit bezpečí. Cílem je tedy zajišťovat činnost
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, zřídit kamerový
systém s přihlédnutím k zachování přiměřené míry
soukromí, vytvořit systém prevence sociálně-patologických jevů a zaměřit se také na řešení krizových
situací.

2.1.1. 	Rekonstrukce a zateplení střechy školy
2.1.2. 	Půdní vestavba školy pro školní a mimoškolní
aktivity
2.1.3. 	Zlepšení materiálně-technického zázemí
mateřské školy
2.1.4. 	Propojení školy s centrem obce, dopravní
obsluha školy

2.3.1. 	Podpora poskytování sociální péče
2.3.2. 	Výstavba ubytovací kapacity se službami pro
seniory
2.3.3. 	Zřizování bezbariérových vstupů a zařízení

3. Kultura, sport
3.1. 	Kulturní život v obci
3.1.1. 	Poskytování materiální a finanční podpory
pro činnost spolků
3.1.2. 	Rekonstrukce vstupu a chodeb
Kulturního domu

4.3. 	Odpadové hospodářství
4.4. 	Ovzduší
4.4.1. 	Monitoring kvality ovzduší

5. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
5.1. 	Bezpečnost
5.1.1. 	Zřízení kamerového systému
5.1.2. 	Prevence kriminality
5.1.3. 	Zřízení bezpečnostní složky (ve spolupráci se
sousedními obcemi)

3.2. 	Děti a mládež

5.2. 	Ochrana obyvatelstva

3.2.1. 	Zřízení dětského dopravního hřiště
(inline dráhy)
3.2.2. 	Materiální a finanční podpora spolků
zaměřených na práci s mládeží

Podpora realizace programu

3.3. 	Senioři
3.3.1. 	Vytvoření zázemí pro seniory
3.3.2. 	Podpora kulturních a vzdělávacích akcí se
zaměřením na seniory
3.4. 	Sport

5.2.1. 	Vyrozumívací systém

Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje obce Sivice
je důležité stanovení priorit a postupné naplňování.
Jednotlivá opatření a aktivity je nutné programově
a projekčně zpracovat tak, aby mohly být vyhledávány
dostupné dotační zdroje a projekty mohly být postupně zařazovány v průběhu programového období
do rozpočtu obce.

3.4.1. 	Výstavba infrastruktury pro cykloturistiku
3.4.2. 	Opravy a údržba sportovních zařízení
v majetku obce
3.4.3. 	Podpora spolku zaměřených na sportovní
aktivity dětí a mládeže

Velmi důležitá je efektivní spolupráce aktérů – obce,
spolků, občanů i subjektů vně obce.

4. Životní prostředí

Obyvatelé obce Sivice se k Programu mohou vyjadřovat, na základě jejich připomínek bude Program
průběžně vyhodnocován a aktualizován.

4.1. 	Protipovodňová opatření
4.1.1. 	Přeložení svodného příkopu v lokalitě Rejdy
4.1.2. 	Odlehčení velkých průtoků Pozořického potoka
4.1.3. 	Opatření k zadržení vody v krajině

Program Rozvoje obce Sivice bude zveřejněn
na webových stránkách obce, v tištěné podobě bude
k dispozici na obecním úřadě.

SIVICKÁ ŠKOLA
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ŠKOLA POZOŘICE

Žákovský parlament

na ZŠ Masarova v Brně - Líšni, kde působí konzultační centrum žákovských parlamentů pro jižní Moravu.

Žákovský parlament je letos opět v novém složení. Přibyli k nám žáci 5. ročníku, některé třídy
vyměnily své zástupce, ale pozměnilo se nám
i vedení. Žákovský parlament nyní koordinují dvě
paní učitelky – RNDr. Jana Budíková a Mgr. Ivana
Neradilová.

Měli jsme možnost zúčastnit se zasedání tamějšího
žákovského parlamentu, na kterém byly plánovány
různorodé aktivity a kde jsme obdivovali sehranost
a samostatnost jeho členů. Myslím si, že zde mohl
každý načerpat inspiraci pro naše další působení.

Na začátku listopadu jsme se zúčastnili exkurze

Mgr. Ivana Neradilová a Tereza Kupková (9.A)

Co se týká naší činnosti, na konci října jsme pro své
Parlament se také reorganizoval. Kvůli lepší spoluprá- žáky uspořádali Halloweenský den plný her, strašidel
ci a rozdělení úkolů jsme byli zvoleni do různých funk- a zábavných soutěží, např. o nejoriginálnější dýni.
cí – např. předseda, místopředsedové, tiskový mluvčí,
Začátkem prosince jsme navštívili naše nejmladší
výtvarnice, ICT odborníci, fotografka či zpravodajové.
spolužáky a děti z okolních mateřských škol s tradiční
Začali jsme se scházet častěji, také více spolupracu- mikulášskou nadílkou.
jeme s vedením školy a s obcí. Snažíme se o samoParlament také intenzivně připravuje školní talentovou
statnou činnost a realizaci vlastních nápadů. Podílíme
soutěž, která je plánována na druhou polovinu února.
se na pořádání různých akcí pro školu, jako jsou dny
otevřených dveří či zápis do prvních tříd. Výsledky Doufám, že budeme pro svoji práci pořád stejně
našeho jednání prezentujeme na pravidelných tříd- nadšení, nápadití a plní energie. Věřím, že společně
nických hodinách, které jsou nám zároveň zpětnou naplánujeme další podařené akce a budeme tak
stmelovat vztahy mezi žáky jednotlivých ročníků.
vazbou a zdrojem námětů.

Školní vánoční jarmark 2015

upřít své zraky do výše, kde se za doprovodu dech-tající
hudby rozsvítil ohňostroj hrající všemi barvami i tvary.

Na druhou neděli adventní, 6. prosince, se konal A pak přišlo to hlavní – do sálu se začaly hrnout
tradiční vánoční jarmark pořádaný dětmi a učiteli davy, aby nikomu neuniklo nic z překvapení, která
ZŠ a MŠ Sivice.
čekala uvnitř. Příchozím nejdříve do nosu zavanula
Před pátou hodinou to před obecním domem bzučelo vůně svařeného vína, punče a párků v rohlíku. Ti
jako v úle, to jak se postupně scházely děti s rodiči, zkušenější však nejprve zamířili do centra dění, tedy
prarodiči a dalšími přáteli. Pro mnohé z nich to totiž na „tržiště,“ aby si mohli zakoupit výrobky svých dětí
mimo jiné byla po delší době příležitost popovídat si dřív, než se po nich zapráší. Na výběr byly rozmanité
o tom, „co je nového.“ Bzukot utichl ve chvíli, kdy se vánoční dekorace (například baňky vonící kávou),
děti hrdě postavily do vzorných řad, aby předvedly, dobroty sladké (třeba pusinky), slané (salám ve tvaru
co nacvičily. Ti nejmenší přednesli básničky, na něž Mikuláše či čerta) i tekuté (Pivo z Perku i s otvírákem).
Jednoduše, každý si přišel na své a dokonce padlo
starší školáci navázali vánočními písničkami.
Ačkoli celé odpoledne pršelo, v tu pravou chvíli se slovo i o tom, že příští rok by toho mohlo být ještě víc
na nás usmálo štěstí a my mohli pod temnou oblohou – tak se nechte překvapit!
Anežka Brtníková

DLK

Podzimní Stromík
Letošní podzimní počasí jakoby ti nahoře připravovali na míru přímo pro děti ze Stromíku. Přestože
jsme vybaveni nepromokavým oblečením, pořádnou svačinkou a hlavně velkou touhou prozkoumávat les v jakémkoli počasí, nemůžeme zastírat,
že jsme si převelice užívali dlouhotrvající teplé
a slunečné dny.
Až přijdou plískanice, mlha a mrazu bude víc než je
milé, bude stačit jen zavřít oči a v hlavičkách dětí se
spustí krásný barevný film. Bude mít jásavé červenožluté barvy podzimního listí, vonět bude po čaji z nasbíraných šípků, jazýček si vzpomene jak chutnal mošt
z padaných jablek v sadu, do uší zazní klapot kopyt
koně, který k nám přijel na sv. Martina a určitě bude
slyšet i výskot z bukové stráně - právě tam v závějích
napadaného listí kutálí sudy banda kluků a holčiček.
Až se dokutálí dolů, půjdou společnými silami postavit
most přes potok, velkou chýši z větví a ještě jeden malý
domeček z mechu - ten je pro skřítky, aby jim nebylo
zima, když bude foukat. A běžíme tryskem párkrát
se sklouznout na hliněnou klouzačku ke Dračí skále,
do Cukrárny uvařit pár dortíků, z větví spadlého stromu
nařezat pilkou pěkná kolečka a vyrobit autíčko na písek
k hájovně.
Ale podzim je za námi a teď se všichni těšíme
na Vánoce. Až přiletí velká zářivá hvězda a oznámí

nám tu radost, ze které se děti na celém světě radují už
tolik let. Čekáme napjatě a potichoučku, ať nepokazíme
to tajemno všude okolo. Abychom nepřeslechli zvoneček, který oznamuje zapálení další svíčky na věnci,
nevyplašili anděla, co nám nosí každé ráno tajemné
dopisy do týpí a hlavně ať nepřeslechneme ptáčky,
kteří trénují ty nejkrásnější koledy na světě. Pro děťátko
z Betléma děti společně postavily v lese bytelnou stáj
z klacíků, v ní postýlku vystlanou měkoučkým mechem
a trpělivě tam už čeká i vůl a oslík vyrobený ze šišek.
Doufáme, že v tom adventním tichu se něco kouzelného stane. Že třeba naše srdce se rozleží a změknou
jako vánoční perníčky a do Nového roku zavoní novou
plnější vůní. A tak přejeme i Vám, abyste vždycky měli
někoho, kdo vás bude s radostí očekávat, kdo vám ze
svojí termosky naleje teplý čaj, až vám bude zima a kdo
vám přijde na pomoc, když ponesete něco tak těžkého,
co jeden člověk sám neunese.
Za DLK Stromík Tereza Jiráčková

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Ohlédnutí za loňským
adventem a Vánocemi
O druhé adventní neděli se již tradičně konal školní
vánoční jarmark v kulturním domě v Sivicích. Příchozí
přivítal rozsvícený vánoční strom, který letos doputoval od Brtníků z Kousku. O přemístění krásně rostlého
smrku se zasloužily šikovné ruce našich mladých.
Zatímco první šplhal na strom hbitě jako veverka,
aby uvázal lano, druhý již startoval motorovou pilu.
Ve správném okamžiku přistavil traktorista vlečku
a ve spolupráci s jeřábníkem strom bez sebemenšího
poškození dopravili na náves. Všem těmto nejmenovaným pomocníkům a také zaměstnancům obce,
kteří se následně ujali zdobení stromu, patří velký dík.

Adventní koncert Sivické kapely

Sivická kapela společně s obcí uspořádala o čtvrté
adventní neděli předvánoční koncert. Lidové písně
a koledy si přišli poslechnout místní i přespolní
návštěvníci. Koncertem provázela moderátorská dvojice Petr a Hanka Filipovi. Závěrem zazněly známé
koledy Půjdem spolu do Betléma, Chtíc, aby spal,
Narodil se Kristus Pán… Sivické kapele pod vedením
kapelníka Petra Molla a uměleckého vedoucího Jiřího
Ťápala velmi děkujeme za nevšední kulturní zážitek
a navození vánoční atmosféry.

Tříkrálová sbírka

Koledy u vánočního stromu

V podvečer Štědrého dne jsme se s našimi muzikanty
setkali u vánočního stromu, abychom si společně
zazpívali koledy. Příchozí se od muzikantů Petra
Blaháka, Petra Molla, Michala Kulhánka, Zdeňka
Stani, Mirka Smutného a Petra Filipa drželi nejdříve
v uctivé vzdálenosti. Po povelu “pojďte blíž k nám”
se u vánočního stromu vytvořila početná skupina,
která se rozrůstala navzdory tomu, že byl právě čas
přípravy štědrovečerní večeře. Než jsme se rozešli
do svých domovů, vzájemně jsme si popřáli krásné
a radostné Vánoce.

Pobožnost u Boží muky

Na svátek Svaté rodiny se v neděli 27. prosince 2015
konala odpolední pobožnost pozořické a tvaroženské farnosti u sivické Boží muky. Nádherný výhled
do krajiny, který toto místo obvykle skýtá, tentokrát
znemožnila všudypřítomná mlha. Zúčastněných bylo
z důvodu nevlídného počasí o něco méně než
v předchozím roce, zato si však připadali jako
v oblacích.

Jiří Barták

V sobotu 9. ledna 2016 vyrazilo do zledovatělých
ulic pět skupinek koledníků. Sešli se u kaple, kde
se společně vyfotografovali. Poté navštívili všechny
domácnosti v obci, kde se ve velké většině setkali
s pochopením. Děkujeme dárcům za jejich vstřícnost
a koledníkům za zprostředkování pomoci potřebným.
Celkový výtěžek sbírky činil 39 196 Kč.
Tříkráloví koledníci:
Zdena Staňová + Barborka Fuksová,
Erička Tomancová, Michal Tomanec
Roman Tinka + Maruška Tinková,
Anička Tinková, Michalka Šmerdová
Martina Daňková + Žanetka Koukalová
Verunka Šmerdová, Klárka Ondráčková
Lenka Cejnková + Kateřina Bartáková,
Jirka Barták, Alička Crhová
Marie Ondráčková + Karolínka Daňková,
Patrik Chládek, Martin Chládek
Božena Škrobová
foto Zdeněk Staňa
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Ministr kultury Daniel Herman
v Sivicích
Vítání občánků 6. listopadu 2015
Anežka Hasoňová, nar. 18. 1. 2015
Tereza Skočovská, nar. 13. 3. 2015
Lukáš Zeman, nar. 18. 4. 2015

ministrem. Diskutovalo se o dotačních programech
ministerstva kultury ve vztahu k obcím a dalších
aktuálních tématech - projednávání státního rozpočtu,
Ministra kultury Daniela Hermana a poslance bezpečnosti státu a také o uprchlících.
Parlamentu Jaroslava Klašku přivítali zástupci Vzhledem k přísně načasovanému programu se pan
obcí mikroregionu a farnosti na obecním úřadě ministr nemohl zdržet déle. Napsal věnování do kroniv Sivicích ve čtvrtek 3. prosince 2015.
ky obce, prohlédl si opravenou kapli sv. Rocha a poté
Setkání se neslo v přátelské atmosféře a přítomní jeho další kroky mířily do farního kostela Nanebevzetí
hosté velmi ocenili bezprostřední kontakt s panem Panny Marie v Pozořicích.

Marie Kousalová

Jakub Hujňák, nar. 12. 8. 2015
Nela Koudarová, nar. 16. 9. 2015

Opravu fasády kostela podpořil
ministr kultury také svou
návštěvou
Určitě jste si při průjezdu Pozořicemi všimli, že
průčelí kostela včetně obou věží je opraveno
a první etapa prací na opravě fasády je u konce.

Ve čtvrtek 3.12. navštívil náš kostel sám ministr kultury
pan Daniel Herman společně s panem poslancem
Jaroslavem Klaškou. Opravu fasády zhodnotil pan
ministr jako velmi zdařilou a farníky pochválil za péči
o kostel. Před přítomnými farníky promluvil krátce
o své práci, důležitosti svobody a povzbudil k vděčnosti za to, že žijeme v evropském míru a blahobytu,
který je vrámci celého světa opravdu vyjímečný.
Návštěva byla završena společným fotem pana ministra s ministranty - tzv. “Zelenou záplavou".

Finanční náklady činily 3,2 mil. Kč. Stihli jsme udělat
také nový hromosvod na obou věžích a upevnili jsme
sněhové zábrany u úžlabin střechy kostela, aby pada- 				 Pavel Lacina
jící sníh nerozbíjel střechy bočních sakristií.
Vzhledem k obrovské finanční náročnosti tohoto
díla (komplexní oprava kostela vyjde na cca 10 mil.
Kč), plánuje farnost rozdělit opravu na několik etap
v letech 2015 - 2018. V loňském roce se nám podařilo
zařadit náš kostel do programu „Záchrana architektonického dědictví“ a díky tomu jsme dostali v roce
2015 z Ministerstva kultury dotaci 1,8 mil Kč. Také
díky významným příspěvkům ze všech obcí farnosti,
farníků i dalších soukromých dárců jsme již v tomto
roce 1. etapu opravy zrealizovali a příští rok plánujeme
v opravách pokračovat. Setkáváme se s velmi příznivým ohlasem věřících i nevěřících občanů pozořické
farnosti. Vážíme si toho, že přicházejí desítky věřících
i nevěřících rodin a významně přispívají na opravu
kostela. A jak se jistě shodneme, místní kostel je skutečnou dominantou celého kraje.

Hasiči	

Předvánoční čas u hasičů
Konec roku bývá u hasičů zpravidla klidnější. Jak
v počtu zásahů, tak i v soutěžích a různých jiných
aktivitách. U nás je to ale trochu jinak.
Po podzimním branném závodě, o kterém jsem psal
minule, jsme se i nadále soustředili na děti a jejich
trénink. Zároveň jsme ovšem chystali ve spolupráci
s obcí Sivice poslední dvě akce tohoto roku: Memoriál
Mirka Mazla a předvánoční vystoupení dětí.
Memoriál se letos lehce posunul kvůli bitvě ve Tvarožné
na 12. prosinec. Účast byla opět slušná. Dohromady
se sešlo 9 družstev, z toho jedno družstvo žen, samozřejmě těch našich.☺ V tomto ročníku k nám zavítalo
i družstvo z „dalekých“ Račic u Vyškova. Počasí nám
přálo navzdory meteorologům, kteří nám předpovídali
něco jiného. Soutěž proběhla hladce bez zranění či
jiných problémů. Náš tým statečně bojoval a dlouho
se držel na bedně.

- 16 zraněním po cestě domů. Inu říká se to všude kolem
– pít a kouřit se nemá! Po této kulturní záležitosti, kterou si mimochodem vymyslely a režírovaly děti samy
s drobnou pomocí vedoucích, přišly na řadu různé
básničky s hasičskou tématikou, ukázky vázání uzlů
a závěrečná písnička za doprovodu Honzy Těšitele.
Na samotný závěr dostal každý špuntík týmové tričko. Ta pro naše malé sportovce a vedoucí nechala
vyrobit jako sponzorský dar společnost Proteodesign
v čele s Martinem Bulířem. Tímto ještě jednou děkujeme! Obrovský dík patří i holkám Janče Džbánkové
a Sašce Bulířové za kvalitní vedení malých Si(vi)čáků,
Klárce Koudelkové, Alči Andersové a Barči Písařové
za přiložení ruky k dílu na trénincích, Frantovi Fialovi
a Ondrovi Šmerdovi za pomoc všeho druhu, dále
sponzorům, obci Sivice (v čele s Marií Kousalovou
a Oldou Ondráčkem), vedení našeho sboru! Prostě
všem, kterým není naše počínání lhostejné a snaží se
pomoct, jak to jen jde. DĚKUJEME!

Pro rok 2015 by už hasičiny stačilo. ☺
Na poslední chvíli jsme byli odsunuti na stále hezké
5. místo. Samozřejmě nás to mrzí, ale zavánělo V roce novém Vám přejeme zdraví, pohodu, kolem
by to snad i korupcí, kdyby pohár vyhrál pořádající sebe dobré lidi, a abyste se nemuseli potkat s hasiči
sbor. ☺ Takto si nově vyrobený krásný putovní pohár při jejich práci. ☺
za SDH Sivice Radek Chudiak
z dílny Proteodesign odvezli favorizovaní kolegové
z Kovalovic, kteří obsadili první i druhé místo, třetí
na „bedně“ byli chlapi ze Šumic. Všem zúčastněným
děkujeme, že si našli čas a vítězům gratulujeme.
Věříme, že se pohár bude nejen v Kovalovicích líbit.
Též děkujeme obci Sivice za spolupořádání této příjemné akce.
Poslední letošní aktivita se týkala opět dětí. Navázali
jsme na loňský rok a děti se opět mohly realizovat
v besídkovém programu. A že se činili! První na řadě
byla poučná a zároveň vtipná scénka s názvem „Opilci
aneb hasiči už toho mají dost“. Její děj byl o tom, jak to
může dopadnout, když se lidé chovají nezodpovědně
a užívají návykové látky. Vyústění v tomto případě
byl požár vánočního stromku, který zapálili opilci
v hospodě odhozením cigarety a následně pád se
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Florbal 2015/16
Po polovině hrací části se muži nachází ve vrchní polovině tabulky přeboru se ziskem 23 bodů
a na čelo tabulky ztrácíme pouhé tři body.
Určitě je v našich silách, abychom se do konce sezóny
porvali o první místo, a tým SK Sivice se mohl vrátit
zpět do Jihomoravské ligy, ze které loni poměrně
smolně sestoupil. Vše především záleží na tom,
jak kvalitní sestava se bude scházet na samotných
zápasech.
Jihomoravský přebor mužů 2015-2016			
		

Záp. Výh.

Rem. Proh.

Nejbližší domácí turnaj odehrajeme 14.2. v nedalekém Slavkově. Utkání začínají v 09:00 s Blanskem
a 15:15 s MZLU Brno. Všichni jste srdečně zváni.:-)

Skóre

Body

1.FBK Atlas Blansko

12

8

2

2

60 : 45

26

2.TJ Sokol Brno Židenice B

12

7

3

2

63 : 44

24

3.SK Florbal Sivice

12

7

2

3

61 : 37

23

4.VSK MZLU Brno

12

7

1

4

66 : 40

22

5.FBC Sokol Ivanovice na Hané B

12

4

0

7

43 : 68

15

Aktuální výsledky, rozpis utkání, tabulku, statistiky…
to vše opět bude k dispozici na nástěnce u obchodu.

6.TJ Sokol Adamov B

12

2

1

9

51 : 64

7

7.Sokol Brno III

12

1

1

10

41 : 87

4

Sportu zdar a florbalu zvláště!
Petr Smutný

Florbal Orel - mladší žáci

dokážeme hrát vyrovnanou partii až do konce. Hráči,
kteří jsou individuálně šikovní se u nás bezesporu
Mladší žáci a elévové byli letošní sezónu přihláše- nacházejí, zbývá z toho jen časem uvařit týmovou
ni do oficiální Jihomoravské ligy, kde hrají s nej- chemii.
lepšími regionálními mužstvy jako brněnskými Za zmínku stojí i to, že za poslední dva měsíce se
Bulldogs nebo Gullivers.
u nás několikrát ukázala bývalá vynikající gólmanka
Rozdíl oproti loňsku spočívá také v tom, že v Orelské Kristýna Chudiaková. Naši brankáři tak mají možnost
lize se hrály zápasy přibližně jednou za měsíc, zato získat cenné zkušenosti a lépe je uplatnit při samotné
nyní jsou kluci minimálně dvakrát tolik vytížení. hře. Po novém roce se opět začínáme scházet dvakrát
Na začátku sezóny jsme sice utrpěli několik debaklů, týdně na trénink a doufáme v další úspěchy.
situace se však obrací k lepšímu a i s těmi nejlepšími
Marek Šmerda

Myslivost

Roční bilancování
MS Sivice - Pozořice
I když myslivecký rok končí až v březnu, již nyní se
myslivci ohlížejí, jak v uplynulém roce pracovali.
Dokázali vyrobit a do honitby umístit nové zásypy,
krmelec a několik kazatelen.
I přes toto úsilí se nedařilo odlovit tolik zvěře, kolik
by si přáli. Dvě desítky bažantů a jeden zajíc, několik
kusů srnčí a černé zvěře jsou neuspokojivým výsledkem vzhledem k vynaložené námaze. V uplynulém
roce myslivcům nepřálo sucho, velkoplošné zemědělské hospodaření a rozmáhající se pytláctví, kterému
ani policie nedokáže zabránit. Již od podzimu a celou
zimu až do jara myslivci zvěř přikrmují. Krmivo nakupují u zemědělců.
Velmi negativní vliv na zdravotní stav zvěře mají psi,
které jejich majitelé nechají volně pobíhat po revíru

a rušit zvěř u krmných zařízení. Zvěř je přítomností
psů stresovaná, což v chladném počasí způsobuje její
úhyn. Apelujeme proto na všechny občany, aby své
psy měli pod dohledem.
Za MS Sivice - Pozořice
Zdeněk Divácký

KALENDÁŘ
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Společenská kronika

Evidence obyvatel

Kalendář kulturních a sportovních akcí

V 1. čtvrtletí roku 2016 oslaví životní jubileum:

Statistika za 4. čtvrtletí 2015

16. ledna

VI. Obecní ples

		

Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje taneční kapela Karla Pešla

23. ledna

Ples Lesního družstva Sivice

		

Kulturní dům Sivice, pořádá Lesní družstvo Sivice, hraje skupina Relax

30. ledna

Maškarní ples

		

Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci, hraje kapela Veřejná zkouška

7. února

Dětský maškarní ples

		

Kulturní dům Sivice, pořádá škola Sivice

9. února

Ostatky se zábavou a pochováním basy

		

Kulturní dům Sivice, pořádají hasiči, hraje skupina Melodie

19. března

Josefský košt

		

Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje cimbálová muzika Stanislava Gabriela

27. března

Pomlázková zábava

		

Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci, hraje skupina ROS3S

Narozené děti:
Přistěnovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

4
1
4
0
1046

Počet žen: 527 - průměrný věk 41 let
Počet mužů: 519 - průměrný věk 40 let
Nejčastější mužské jméno:
Jiří
Jan
Petr

35 x
29 x
25 x

Nejčastější ženské jméno:
Marie
Jana
Hana

42 x
29 x
20 x

Nejčastější příjmení:
Ondráček - Ondráčková
Buchta - Buchtová
Daněk - Daňková

36 x
32 x
30 x

O životě
Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí,
budeš dál existovat, ale přestaneš žít.
Mark Twain

Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně
žiji, to na mně závisí.
Seneca
Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice
důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.
Dalajlama

Petr Blahák držitelem
stříbrné Jánského plakety
Cimrman revival Sivice
Letošní zima až do Vánoc připomínala spíše jaro,
a protože sněhu nebylo ani na horách, měl sivický
spolek cimrmanologů klid na přípravu tradičního
vánočního představení.
Na první povánoční neděli přichystali ochotníci pro své
domácí publikum reprízu oblíbené hry Akt. Vstupenky
zmizely v rekordním čase a na tři stovky diváků si
(doufejme) přišly na své.

Ani s příchodem té pravé zimy ale herci neulehli k zimnímu spánku a již pilně pracují na přípravě hry nové.
S příchodem dubna uvedou na sivických prknech
premiéru hry Švestka. Tento „jevištní sklerotikon“ je
bezesporu jedním z nejlepších kusů z porevolučních
per pánů Svěráka a Smoljaka (premiéra v roce 1994),
a celý spolek věří, že své milé publikum uspokojí i tentokrát. Konkrétní informace o termínech a předprodeji
vstupenek se jistě dozvíte včas. Těšíme se na vás!
Za CRSivice Petr Kadlec

Bezpříspěvkoví dárci krve byli dne 13. října 2015
na Krajském úřadě Jihomoravského kraje oceněni
Jánského plaketou. Člen zastupitelstva naší obce
Petr Blahák obdržel ocenění za 20 odběrů této
nanahraditelné tekutiny zachraňující lidské životy.
Děkujeme.

92 let

Josef Maňák

88 let

Naděžda Laitnerová
Marie Ondráčková

87 let

Josef Havlíček

86 let

Jan Smutný

83 let

Libuše Pavlíčková
Josefa Studýnková

82 let

Květoslava Kousalová
Milada Gregorová
Eduard Galuška
Emilie Vinklárková

81 let

Jindřiška Jahodová
Marie Daňková

75 let

Josef Doležel

70 let

Miroslava Crhová
Josef Burian
Oldřich Pantůček

60 let

Marie Doležalová
Zdeněk Boháček
Josef Fiala
Marie Smejkalová

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vítáme do života
ve 4. čtvrtletí roku 2015
Veronika Buchtová

13. 10. 2015

Sivice 336

Šimon Vojáček

15. 10. 2015

Sivice 295

Tomáš Sára

20. 10. 2015

Sivice 228

Antonín Sedlák

29. 10. 2015

Sivice 62
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Uzávěrka dalšího čísla je 8. dubna 2016. Příspěvky můžete zasílat na adresu sivice@sivice.cz

