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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, užijte
jich k opětovnému načerpání energie.
Také pracovníci obce si občas musejí odpočinout,
vyčerpat dovolenou. Práce je hodně a přesahovala
možnosti našich dvou zaměstnanců. Od července
jsme získali posily, jejichž mzdu hradí Úřad práce.
Jsme tomu velmi rádi, neboť ve více lidech se
snáze podaří udržet zeleň a veřejná prostranství
čistá a upravená. Za našimi pracovníky je vidět kus
smysluplné práce.
V dubnu byl ukončen projekt Revitalizace zeleně
v intravilánu obce dotovaný z operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu byla nejdříve
provedena inventarizace veškeré zeleně, poté
systematicky navržena opatření. Vybrané vzrostlé
stromy byly ošetřeny, náletové dřeviny, zejména
akát, vykáceny a vysazeny dřeviny a keře. Přitom
byl kladen důraz na obnovu původní druhové
skladby.
V letošním roce jsme se dočkali dlouho očekávané stavby chodníku podél krajské komunikace
mezi Sivicemi a Pozořicemi. Nová vozovka bude
i nadále patřit Jihomoravskému kraji zastoupenému Správou a údržbou silnic, chodník a veřejné
osvětlení bude ve vlastnictví obce Sivice a městyse Pozořice.
V současné době připravujeme projekty na vybudování a opravy komunikací. Na realizaci těchto
nákladných staveb se těžko získávají dotace,
v rozpočtu obce proto vytváříme rezervu na jejich
financování. Snažíme se získávat dotace z dostupných zdrojů na menší projekty, abychom ušetřili vlastní zdroje. Ani tyto relativně malé dotace
nejsou v součtu zanedbatelné.
K létu patří také kultura. Před námi je největší
slavnost roku - tradiční hody, na které se již stárky
a stárci začali poctivě připravovat. Na každé další
“slezině” znějí lidové písně v jejich podání o poznání čistěji. Hody jsou tradicí, kterou nám mohou
jinde ve světě závidět.
Letos uplynulo pět let od dokončení rekonstrukce
návsi. Toto malé půlkulaté výročí chceme oslavit
kulturní akcí naplánovanou na neděli 2. srpna.
Na venkovním pódiu na návsi (v případě nepřízně
počasí v sále kulturního domu) vystoupí František
Nedvěd se skupinou Tiebreak. Po skončení koncertu ještě zahrají Rančeři. Během odpoledne
si na své přijdou i děti, pro které bude připraven
doprovodný program.
Přeji vám všem krásné léto plné kulturních a sportovních zážitků .

28.4.2015

Marie Kousalová

Dořešení příjezdové cesty do lokality Štarcary: dle
důvodové zprávy zpracované Ing. Mollovou je třeba
vyčistit pozemek u polní cesty do lokality Štarcary
od naplavenin z cesty, která byla v minulosti zpevňována recyklátem. Po polní cestě stéká dešťová
voda a vymílá ji. Zastupitelstvo odsouhlasilo vyčištění
přilehlého pozemku od naplavenin, ořez keřů a zpracování technické pomoci.
Návrh pravidel zajištění inženýrských sítí pro
rodinné domy: Předložen návrh pravidel zpracovaný
Ing. Mollovou. Po diskuzi bylo dohodnuto schválení
tohoto bodu odložit a návrh dopracovat. Byla ustavena
pracovní skupina ve složení Ing. Mollová, Ing. Pölzer,
Ing. Svoboda a p. Buchta.
Prodloužení NTL plynovodu na pozemcích
v majetku obce Sivice: Trasa plynovodu v délce
30,5 m bude vedena protlakem pod stávající komunikací, dále přes zatravněnou plochu a bude ukončena
v cestě před rodinnými domy. Zastupitelstvem byla
schválena smlouva o právu provést stavbu prodloužení plynovodu na pozemcích ve vlastnictví obce Sivice.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Sivice a RWE Gas Net: K pozemku na Perku
ve vlastnictví obce Sivice se zřizuje ve prospěch
RWE GasNet věcné břemeno ve smyslu služebnosti
v souvislosti se zřízením a provozováním plynovodní
přípojky pro novostavbu rodinného domu v celkové
délce 1,17 m za jednorázovou úplatu 500 Kč.
Zřízení termínovaného vkladu u J&T Banka, a. s.:
Finanční výbor projednal možnost uložení volných
finančních prostředků a doporučil zřízení termínovaného vkladu ve výši 2,5 mil. Kč u J&T bank na dobu
1 roku. Zřízení termínovaného vkladu bylo zastupitelstvem schváleno.
9.6.2015
Zpráva o činnosti: Obsahem zprávy o činnosti byly
informace o realizovaných a připravovaných projektech.
Převod vodovodu z majetku obce Sivice do majetku Svazku Šlapanicko: Do vlastnictví Svazku byly při
jeho založení vloženy vodovody obcí bývalého svazku
Šlapanicko. Obce zaniklého svazku Říčky evidují vodovody ve svém majetku. V budoucnu by mělo být dosaženo sjednocení majetkové evidence. Povinnosti spojené s provozováním vodovodů zabezpečuje a financuje
Svazek samostatně nebo prostřednictvím provozovatele – Vodárenské akciové společnosti. Stanovy Svazku
upravují nabývání a majetkové vypořádání majetku
členských obcí. Při zániku členství Svazek bezúplatně převede ze svého vlastnictví do vlastnictví obce
veškerý majetek, který byl obcí převeden nebo vložen,

-3vyjma společného majetku (zdroje, vodovodní přivaděče, vodojemy). Zastupitelstvo obce uložilo zveřejnění
Záměru bezúplatného převodu majetku vodohospodářské infrastruktury Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko.
Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla
Sboru dobrovolných hasičů Sivice: Zastupitelstvo
obce schválilo umístění sídla v budově ve vlastnictví
obce Sivice č. p. 19 - kulturní dům.
Dotace z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje
venkova: Obec Sivice požádala o dotaci z Programu
rozvoje venkova na plánovanou opravu WC v kulturním domě. Dotace byla přiznána ve výši 125 000 Kč.
Zastupitelstvem bylo schváleno uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
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ke schválení účetní závěrka Obce Sivice za rok 2014
dle vyhlášky o požadavcích na schvalování účetních
závěrek.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sivice za rok 2014:
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Sivice v roce 2014 skončilo ztrátou za činnost hlavní ve výši 78 034,83 Kč a ziskem
za činnost hospodářskou ve výši 27 562 Kč. Výsledek
hospodaření ZŠ a MŠ Sivice projednal Finanční výbor
a navrhl částku – 50 472,83 Kč za hlavní a hospodářskou činnost zaúčtovat na vrub rezervního fondu.

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Sivice za rok 2014: Dle
zákona o obcích je zastupitelstvu předložena ke schválení účetní závěrka Základní školy a mateřské školy
Sivice za rok 2014 v rozsahu podkladů dle vyhlášDotace z rozpočtu JMK na zpracování územní- ky o požadavcích na schvalování účetních závěrek.
ho plánu: Účelová finanční podpora z dotačního Účetní závěrka školy byla zastupitelstvem schválena.
programu „Dotace na zpracování územních plánů Smlouvy o poskytnutí příspěvku zájmovým orga2015“ z rozpočtu Jihomoravského kraje byla obci nizacím: Na základě žádostí o příspěvek z rozpočtu
přislíbena ve výši 185 000 Kč. Zastupitelstvo obce obce Sivice byly předloženy ke schválení smlouschválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu vy o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti
Jihomoravského kraje. Dotaci lze čerpat do 14.3.2017. Pozořice, Sivické kapele, SK Grušáci Sivice, Svazu
zahrádkářů, Junáku, Človíčku Pozořice a Sportovnímu
Dotace z rozpočtu JMK na úpravu hasičské zbrojklubu Pozořice.
nice: Obec Sivice požádala o finanční podporu
z rozpočtu Jihomoravského kraje z Dotačního progra- Návrh na vyřazení z majetku obce Sivice: Z důvodu
mu na požární techniku a věcné prostředky k řeše- nefunkčnosti kopírovacího stroje byl předložen návrh
ní mimořádných událostí jednotek sboru dobrovol- na vyřazení z majetku obce.
ných hasičů ve výši 224 000 Kč. Uzavření smlouvy Rozpočtové opatření č. 1/2015: Rozpočtové opato poskytnutí dotace bylo zastupitelstvem schváleno. ření č. 1/2015 obsahuje zvýšení příjmů i výdajů rozÚhrada daně z převodu (směny) nemovitostí: počtu o částku 930 000 Kč. Celkové příjmy po úpravě
Záměr směny pozemku a uzavření směnné smlouvy činí 16 218 000 Kč a celkové výdaje po úpravě činí
bylo schváleno zastupitelstvem obce Sivice v prosin- 25 745 000 Kč.
ci loňského roku. Smlouva neobsahovala ujednání Účast obce v dražbě id. ¼ pozemku par. č. 258/16
o úhradě daně z převodu nemovitostí ve výši 5 148 Kč v k.ú. Sivice: Obec Sivice dříve odkoupila id. ¾
druhou smlouvní stranou. Daň již byla uhrazena, aby pozemku par. č. 258/16 (orná půda) v k.ú. Sivice
nevzniklo penále. Zastupitelstvem obce byla schvále- (Štegle). Zbývající ¼ je předmětem dražebního jedna úhrada nákladů na daň z nabytí pozemku.
nání. Zastupitelstvo obce schválilo účast obce Sivice
Závěrečný účet Obce Sivice za rok 2014: Závěrečný na dražebním jednání za stanovených podmínek.
účet byl v souladu se zákonem o rozpočtových pravi- Nákup energie: Ke dni 31.12.2015 skončí platnost
dlech zveřejněn na úřední desce. Celkové příjmy smlouvy na nákup zemního plynu se společností
za rok 2014 činily celkem 17 852 418,72 Kč., výda- Europe Easy Energy. Dodavatelem elektřiny je spoje 14 184 666,88 Kč, splátky úvěru 1 028 572 Kč. lečnost E.ON na základě smluv na dobu neurčitou
Přebytek hospodaření (změna stavu krátkodobých s tříměsíční výpovědní lhůtou. Obec obdržela nabídku
prostředků) ve výši 3 667 751,84 Kč bude použit k účasti na společném nákupu energií podporovaném
k financování výdajů v příštím období. Stav peněžních Jihomoravským krajem. Zastupitelstvo obce schválilo
prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014 činil uzavření Smlouvy o spolupráci na společný nákup
16 451 478,32 Kč, zůstatek FRB činil 533 147,42 Kč, silové elektřiny a zemního plynu.
zůstatek nesplacených úvěrů činil 4 371 426 Kč. Založení dobrovolného svazku obcí Šlapanicko:
Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení Na setkání zástupců obcí správního obvodu Šlapanice
plnění rozpočtu, účetní výkazy a Zpráva o výsledku bylo dohodnuto založit nový Dobrovolný svazek obcí
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
Šlapanicko z důvodu společné přípravy nadregiÚčetní závěrka Obce Sivice za rok 2014: V souladu onálních projektů a čerpání dotací. Zastupitelstvo
se zákonem o obcích byla zastupitelstvu předložena neschválilo vstup obce Sivice do DSO Šlapanicko.

OBECNÍ ÚŘAD

-4-

Důvodem neschválení je příliš velké a nesourodé Podmínkou pro vydání územního rozhodnutí je zřízení
území zakládaného svazku.
příjezdové komunikace k plánované stavbě rodinného
Vyhláška č. 1/2015 o systému nakládání s odpady: domu na pozemcích ve vlastnictví stavebníků a obce
V souvislosti s novelou zákona o odpadech, která Sivice. Stavebníci navrhují uzavření smlouvy o spoluzavedla povinnost třídit další složky komunálních práci, kterou se zavazují k vybudování komunikace.
odpadů (kovy a biologicky rozložitelný komunální Zastupitelstvo obce projednání tohoto bodu odložilo.

odpad), byla zastupitelstvu předložena ke schválení Žádost o stanovisko k výstavbě rodinného domu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o odpadech.
Obecní úřad obdržel od stavebníků žádost o stanoZpracování projektové dokumentace oprav komu- visko zastupitelstva obce k umístění obytné stavby
nikací: Byla provedena poptávka ceny za zpracování v lokalitě “K” (zahrady rodinných domů na Kousku)
projektové dokumentace oprav komunikací u dvou dle platného územního plánu jako stavby podmínečně
projekčních kanceláří. Zastupitelstvo uložilo uzavřít přípustné.
smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumen- Smlouvy o právu provést stavbu obec Sivice –
tace rekonstrukce komunikace Loučky, Úvoz a Stará společnost Goodwill: Obec Sivice jedná s firmou
silnice.
Goodwill o umožnění práva stavby pro již realizovanou
Záměr pronájmu nebytových prostor čekárny: stavbu fotovoltaiky na pozemcích v majetku obce.
Prostory v přízemí budovy č.p. 350 na pozemku Obec požaduje náhradou právo stavby inženýrských
par.č. 295 v k.ú. Sivice je možné využít k poskytování sítí a komunikace na pozemcích v majetku firmy
služeb nebo drobnému prodeji. Minimální nájemné je Goodwill. Připravují se smlouvy, na jejichž základě
navrženo ve výši 1000 Kč měsíčně + energie. Záměr bude zveřejněn záměr a předložen ke schválení
pronájmu bude zveřejněn v souladu se zákonem na dalším jednání zastupitelstva.
o obcích na úřední desce. Současně bylo navrženo Rekultivace skládky: Na pozemku ve vlastnictví ČR
zveřejnit výzvu na pronájem jednoho dosud volného se nalézá skládka komunálního a interního odpadu.
sociálního bytu.
I s ohledem na skutečnost, že toto území je souSmlouva o zřízení věcného břemene NN částí Natury 2000, zvažuje obec Sivice po dohodě
(Za Brankou): Obsahem smlouvy je zřízení a pro- s vlastníkem pozemku její rekultivaci, avšak výhradně
vozování zařízení distribuční soustavy spočívající za podmínky získání dotace z národního programu
v umístění kabelového vedení nízkého napětí pro nebo z fondů EU. Zastupitelstvo uložilo jednat o možnovostavbu RD na pozemku ve vlastnictví obce Sivice nosti vyřešení majetkoprávních vztahů a schválilo
za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč ve prospěch uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové
E.ON Distribuce.
dokumentace rekultivace skládky.
Smlouva o zřízení věcného břemene NN (Štegle):
Smlouva bude uzavřena se společností E.ON
Distribuce pro účely umístění kabelového vedení
NN pro novostavbu rodinného domu na pozemku
ve vlastnictví obce Sivice za jednorázovou úplatu
ve výši 600 Kč.

Varovný systém – rozhlas (možnost dotace
z OPŽP): Byly zvažovány dvě varianty – komplexní
pokrytí obce venkovními reproduktory v rámci varovného systému financované z dotace z OPŽP (součástí je digitální povodňový plán, srážkoměr, hladinoměr) nebo pouze doplnění venkovních reproduktorů.
Smlouva o zřízení věcného břemene NN Zastupitelstvem obce bylo schváleno uzavření smlou(Štarcárky): Obsahem smlouvy je zřízení věcného vy o dílo s firmou B PLUS TV Klimkovice na rozšíření
břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce poslechových míst venkovního rozhlasu.
spočívající v provozování zařízení distribuční sousta- Pravidla pro výstavbu inženýrských sítí: Na předvy nízkého napětí – umístění kabelového vedení pro chozím zasedání zastupitelstva obce Sivice bylo
rodinný dům na pozemku ve vlastnictví obce Sivice uloženo Stavební komisi a Finančnímu výboru zpraza jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč.
covat pravidla pro výstavbu infrastruktury pro rodinné
Vyjádření – kabel NN pro dva rodinné domy domy v obci Sivice. Předsedové Stavební komise
(Nebosády): Obec Sivice obdržela žádost o vyjádření a Finančního výboru, p. Buchta a předkladatelka návrk projektové dokumentaci kabelového vedení pro dva hu Ing. Mollová se několikrát sešli a vytvořili pracovní
rodinné domy. Zastupitelstvo obce souhlasí s projek- návrh. Bylo dohodnuto uskutečnit další společné jedtovou dokumentací za podmínky umístění kabelu 2 m nání a projednání bodu bylo odloženo.
od hrany plánované komunikace.
Smlouva o spolupráci – realizace výstavby pozemní komunikace: Stavebníci mají v úmyslu postavit
rodinný dům na pozemcích par.č. 996/5 a 997/5.
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Rekultivace skládky

Území, kde se skládka nachází, se stalo součástí této
Evropsky významné lokality.

Na pozemku parcelní číslo 1285 v k.ú. Sivice se naléZ výše uvedených důvodů jsme začali prověřovat
zá skládka komunálního a interního odpadu, která
možnosti rekultivace skládky za pomoci dotací.
vznikla na místě lomu v těsné blízkosti cementármy.
Pozemek je ve vlastnictví ČR – ÚZSVM a zastupiV dřívější době byly na toto místo odpady ukládány
telstvo svým usnesením z června tohoto roku ulonekontrolovaně, později byla skládka využívána sivicžilo projednat majetkoprávní vztahy s Úřadem pro
kými občany k ukládání suti a zeminy.
zastupování státu ve věcech majetkových a schválilo
Nyní je již lom zcela zavezen a kapacita území vyčer- uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové
pána. Navíc i přes veškerou snahu obecního úřadu dokumentace rekultivace skládky. Vyřešení majetkose na skládce a v jejím okolí objevilo velké množství právních vztahů a získání dotace z národního pronejen stavebního materiálu, ale i ekologicky nebez- gramu nebo dotace z fondů EU jsou podmínky, které
pečného odpadu.
povedou k rekultivaci tohoto území a jeho následného
Dalším důvodem pro zpřísnění režimu je úprava využí k obnově lesa, výsadbě stromů nebo rekreaci.
hranic lokality soustavy Natura 2000 “Sivický les”.
Oldřich Ondráček

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že
společnost van Gansewinkel, a.s. změnila své
obchodní jméno na AVE komunální služby,
a.s.. Ujišťujeme Vás, že se v rámci svozu odpadů nic nemění!

ETL-Ekotherm a.s.

Změní se jen název a logo společnosti, vše ostatní
zůstává!

PŘIJMEME SVÁŘEČE

Dosud jste pracovníky společnosti van Gansewinkel
poznávali velmi jednoduše a to podle typických
modrých montérek a podle stejně barevného
svozového vozu. Tyto barvy prozatím zůstanou
také nezměněny. Postupně se pak modrá změní
na červenou. Osádky svozových vozů také zůstávají a tak nemusíte mít obavu, že na jejich místa
nastoupí jiní lidé, kteří naši obec neznají.
ZNÁMKY NA NÁDOBÁCH V OBCÍCH, KTERÉ
JE VYUŽÍVAJÍ, ZŮSTÁVAJÍ PLATNÉ!!!

www.etl.cz

do našeho výrobního závodu v Sivicích
CO2, TIG, státní zkoušky

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

Vykoupím
přebytečné ovoce a zeleninu z Vašich
zahrádek. Prosím, nabídněte.
Cena dohodou, platba hotově při odběru.
Kontakt: Jana Kučerová, tel: 608 680 552,
email: jkucerova@domacidelikatesy.cz

OBECNÍ ÚŘAD
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Škola v přírodě

A co se dětem líbilo nejvíce?

I přes počáteční deštivé počasí, při kterém děti nadšeně nasadily gumáky, jsme si všichni tento pobyt
v přírodě moc užili a získali jsme mnoho zážitků a příjemně strávených chvil.

„Na škole v přírodě se mně nejvíce líbilo, jak jsme
hráli hry a jak nám paní učitelka Míla četla knížku
Kosprd a Telecí. A pak se mně líbilo, že jsme opékali
špekáčky.“		
Matěj

„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme jeli na strašidelný hrad
V pondělí 22. června se žáci a učitelé vydali
Draxmor. Sice nás tam pěkně vylekal kostlivec, ale
na školu v přírodě. Konala se již podruhé v rekrejinak to bylo super.“
Tom
ačním středisku Prudká u Tišnova.
Letošní škola v přírodě měla tématiku Asterix „Na školu v přírodě jsem se moc těšil, protože to bývá
a Obelix. Děti tedy čekaly hry v podobě Olympijských vždy velká sranda.“
Matěj
her, získávání symbolických surovin pro galskou
„Na škole v přírodě byly moc hezké chaty. Vařili dobré
vesnici či „lovení divočáků“ pod dohledem Kleopatry.
obědy. Taky jsme byli na různých výletech, např. Nové
Nechyběla ani stezka odvahy a různé výlety.
Město na Moravě nebo strašidelný hrad Draxmor.“
Navštívili jsme například Horácké muzeum v Novém
Marek
Městě na Moravě, kde jsme si mohli prohlédnout
mimo jiné sbírku historických lyží. Jako každý rok se „Nejvíc se mi líbil Draxmor. Bylo to tam sice velmi
poslední večer konal maškarní ples, děti se převlékly strašidelné, ale dobré.“
Vašík
za Asterixe a Obelixe, objevilo se i několik krásných
„Líbily
se
mi
všechny
zážitky,
ale
nejvíce
asi
stezka
římských dam a vojáků a samozřejmě i Kleopatra
odvahy a strašidelný hrad.“		
v různém provedení.
Pavlínka

Investiční činnost

přistoupí obec postupně dle aktuální situace a finančních možností. Rovněž na zpracování projektové
Průtah Sivice - Pozořice
dokumentace byla podána žádost o dotaci z rozpočtu
Začátkem července byl obnoven provoz mezi Sivicemi Jihomoravského kraje.
a Pozořicemi. Dodavatel stavby nyní intenzívně pra- Územní plán obce
cuje na chodnících v centru městyse Pozořice. Zde
V loňském roce bylo zahájeno zpracování nového
souběžně probíhají práce na vozovkách, proto je
územního plánu. Hlavním důvodem je nutnost uvezapotřebí co nejrychleji umožnit bezpečný pohyb
dení územního plánu do souladu s novým stavebpo chodnících. Dosud není vybudován chodník
ním zákonem. Návrh současně řeší aktuální potřeby
na začátku sivického úseku, kde je nutné nejdříve
obce. Přesnějším vymezením zastavitelného území
zhotovit opěrnou zeď. Obyvatelům Nové silnice děkuji
vytváří předpoklady pro zachování charakteru zástavza konstruktivní přístup.
by. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
Revitalizace zeleně v intravilánu obce
v současně době nepočítají s přeložkou komunikace
Firma Květ Blažovice, která práce realizovala, se II/383, která byla navržena v trase cesty v Dílech
úkolu zhostila pečlivě. K tomuto závěru dospěl Státní a dále podél střediska bývalého zemědělského družfond životního prostředí na základě kontroly kvality stva. Tím dochází ke změně poměrů v tomto území,
provedených prací, při níž nebyly shledány závady. v trase je však nadále plánován koridor pro odklon
Na základě výsledku kontroly byla proplacena zbýva- velkých průtoků Pozořického potoka. Návrh nového
územního plánu vymezuje funkční plochy pro bydlení,
jící část dotace z evropských i národních fondů.
sport, zeleň, občanskou vybavenost, cyklostezky…
Oprava WC v kulturním domě
Byl již projednán s dotčenými správními orgány
Sociální zařízení PÁNI v přízemí budovy i DÁMY a okolními obcemi, nyní bude následovat projednání
v prvním patře prošla generální opravou. Byly pro- s veřejností. S dokumentem se můžete podrobně
vedeny nové rozvody, omítky a osazeny zařizovací seznámit na webových stránkách obce Sivice a města
předměty. Na realizaci získala obec dotaci z rozpočtu Šlapanice. Na zpracování územního plánu byla obci
Jihomoravského kraje ve výši 125 000 Kč.
přiznána dotace ve výši 185 000 Kč.
Projektová dokumentace na opravy komunikací
Oprava hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování projektové
dokumentace na opravu komunikací Úvoz, Loučky
a Stará silnice. Jedná se o komunikace, které byly
po výstavbě splaškové kanalizace zapraveny jen
provizorně. Projektová dokumentace by měla být zhotovena do konce letošního roku. K samotné realizaci

Tato akce se nyní připravuje. Částka 224 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje je určena na zlepšení
stavebního stavu budovy hasičské zbrojnice, která
slouží jak místním hasičům, tak i ve stále větší míře
pro hasičský sport.

Marie Kousalová

Anna Smutná

„Moc se mi líbilo tancování s Břéťou na maškarním
plese.“
Katka
„Nejvíc se mi líbila stezka odvahy, táborák a výlet
do Draxmoru a jak jsme našli netopýra a tancování
s Břetěm, no prostě všechno.“		
Terka
„Já jsem se těšila na stezku odvahy. Bylo to super.“
Bára

SIVICKÁ ŠKOLA
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Školní vystoupení s tanci,
písničkami i moderní pohádkou
Ve čtvrtek 28. května v 18 hodin se sál sivického
kulturního domu zaplnil díky tradičnímu představení, které připravuje zdejší mateřská a základní
škola.
V úvodu se představily děti z mateřské školy. Třída
Berušek udělala čest svému jménu při vystoupení
Beruško, půjč mi jednu tečku. Skupina nejmladších
Šnečků předvedla Tanec princezen a Želvičky si
připravily choreografii k písničce Zdeňka Svěráka

Výlet do ZOO Vyškov

Je tady několik škol, hodně dětí a tak mají učitelky
"oči na stopkách" a stále počítáme, jestli nám někdo
Blížil se konec školního roku, a tak jsme začali nechybí. Zvířátka jsou ale krásná a děti spokojené.
přemýšlet o výletě. Pro učitelky to není nic jednoNejvíc se dětem líbí na dvorečku, kde si mohou
duchého - výlet je náročná akce a hodně učitelů
zvířata hladit. Nejdříve se k nim vydá jen část odvážuž v dnešní době tuto zodpovědnost odmítá. Děti
livců, ale za chvíli už úplně všichni. Ti nejstatečnější
ale mají výlety rády, těší se na ně a je to už taková
se dokonce fotí vedle kozy s velikými rohy a drží se
tradice na konci školního roku...
jich (nejdřív jsem ale samozřejmě tuto úžasnou kozu
Je rozhodnuto - pojedeme. Máme vybraných několik sama vyzkoušela, že jí to opravdu vůbec nevadí,
míst, která jsou vyzkoušená a která střídáme, aby spokojeně a klidně leží...). Dojímá nás malé a velice
nebyl výlet každý rok stejný. Letos je na řadě oblíbe- přítulné jehňátko se svou maminkou a dětí naléhají,
ná ZOO Vyškov, která slaví 50. narozeniny. Protože abychom si je koupili do školky.
máme v tomto školním roce hodně malých dětí,
Na závěr si ještě všichni nadšeně pohrají na hřišti
vynecháváme Dinopark, který by pro ně byl už příliš
plném zajímavých atrakcí a vracíme se domů. Paní
náročný.
učitelky jsou unavené, ale děti jsou stále plné energie
Naplánujeme datum výletu, oznámíme vše rodičům a těší se na oběd.
a objednáváme autobus. Bohužel, právě ten den,
Výlet je šťastně za námi, zbývá ještě rozloučení
který jsme si vybrali, není žádný volný. Musíme si
s předškoláky a jejich slavnostní pasování na školáky.
vybrat jiné datum o několik dní později a přesunutí
oznámit rodičům (stejně některé děti přijdou s batůžky A pak už jen - ahoj, školko a HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
v tento den :)).
Iveta Sukovatá
Nastal den výletu, ráno stojíme ve školce u okna
a nešťastně sledujeme hrozivě zamračenou oblohu
a déšť. Kdyby alespoň poprchávalo, ale ono přímo
leje... Přemýšlíme, jestli autobus odvolat a výlet zrušit.
Samozřejmě, kdybychom jeli ten původně plánovaný
den, tak bylo krásně... Začínají přicházet první děti
s batůžky a nechceme jim kazit radost. Venku přestává pršet a zdá se, že se obloha trochu protrhává.
Zabalíme svačinky a vyrážíme.
Jen co vstoupíme do ZOO, začíná opět pršet.
Domlouváme se, že začneme s prohlídkou Hanáckého
statku. Děti si vše nadšeně prohlíží a svačí vedle
obrovského koně ze slámy. Když vyjdeme ven, už
neprší a tak se můžeme pustit do prohlídky ZOO.

Pasování čtenářů
Ve středu 17. června 2015 byli králem Jiřím
pasováni noví čtenáři. Sešli se v obecní knihovně a shodou okolností jich bylo právě sedmnáct.
Za svoje čtenářské výkony se nemuseli stydět a byli
za ně odměněni pěknou knihou. Věříme, že brzy
rozšíří řady čtenářů naší knihovny.
Jiří Barták

a Jaroslava Uhlíře Mravenčí ukolébavka. Písně této
autorské dvojice zazněly i v divadelním představení
školáků, kteří se letos inspirovali filmovou komedií
Ať žijí duchové! V pohádkovém příběhu o dětech,
které si s pomocí duchů někdejších majitelů opraví
chátrající hrad, se mohli všichni školáci náležitě vydovádět. Na sivickém jevišti se objevil nejen rytíř Brtník
z Brtníku se svou dcerou Leontýnkou, ale i hajný,
co je lesa pán, lakomý obchodník Jouza nebo parta
řemeslně zdatných trpaslíků. Po představení ovládli
jeviště letošní páťáci, kteří poděkovali učitelům i ostatním zaměstnancům za léta strávená v sivické škole.
David Kroča
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Pivní slavnosti 2015
Snad jediná sobota v květnu, kdy bylo skutečně tato masová dobrota musí být dobře propečená.
pěkně, připadla na šestnáctého. Ten den se kona- Obětavý Martin Chládek se svými pomocníky nestačil
ly Sivické pivní slavnosti.
uspokojit všechny zájemce naráz. Hudební skupina
Slunečné počasí přilákalo na 300 zájemců o ochut- Kompromis z Brna svůj úkol pobavit splnila beze
nání celkem 21 druhů piv různých značek a pivovarů. zbytku a na žádost návštěvníků musela svoji produkci
Velký úspěch měl zejména šumický Wildenberg o hodinu prodloužit.
a nakonec nezůstal ani jeden nevypitý sud. Žízniví
návštěvníci vypili více než 600 litrů vícestupňového
piva. Bylo to možná i zásluhou hokejového studia,
kde se však po porážce našich hokejistů s Kanadou
pilo spíše na žal. Soubor patnácti atraktivních výčepních se měl co otáčet, aby stihl zavlažit suchá hrdla
hokejových fandů.

Zbývá ještě dodat výsledky soutěže v pití tupláku, tj.1 litru piva na ex: Jaroslav Ondráček zvítězil
o 1 sekundu nad Jaroslavem Skočovským starším,
kterému se nepodařilo obhájit loňské vítězství. V neoficiální soutěži žen, která překvapila počtem účastnic,
zvítězila Lada Šurá.

Sláva vítězům, čest poraženým a díky všem, kdo se
Děti se doslova vyřádily při různých hrách a soutě- na průběhu zdárného ročníku pivních slavností 2015
žích, za které dostávaly sladké odměny a balonky. podíleli. Všem hostům děkují a příští rok opět nashleVelký úspěch měla cukrová vata, pivní sláma i trdel- danou se těší pořadatelé.
níky. Jen na gyros se stály dlouhé fronty, protože
Jiří Barták

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

HASIČI

SDH Sivice a Si(vi)čáci v akci
Letošní květen a červen byl ve znamení soutěží
a dalších zajímavých akcí.
Vím, že ne o všem jste se mohli dozvědět. Dovolte mi
tedy, abych Vám tyto události přiblížil.
Maraton akcí jsme odstartovali Okresním kolem dětské hry PLAMEN.
Ta se uskutečnila 16. 5. 2015 a účast byla velmi slušná. Celkem se do Sivic sjelo 30 družstev. Rozděleny
byly do kategorií: přípravka (3 družstva), mladší žáci
(13 družstev) a starší žáci (14 družstev). Soutěž jsme
sledovali s velkým napětím kvůli jednomu důležitému
prvku. Na start letos nastoupilo premiérově i naše
družstvo Si(vi)čáků v kategorii mladší žáci. Všichni:
děti, trenérky, fanoušci a konkurenční sbory s očekáváním sledovali, jak se našim malým bojovníkům bude
dařit. Soutěž se v naší kategorii skládá ze tří disciplín:
štafety 4 x 60 metrů, štafety požárních dvojic a požárního útoku. Hned v první disciplíně děti, troufnu si říct,
zazářily druhým nejlepším časem ve své kategorii!
Druhý bod soutěže pro nás neskončil také špatně,
když se dětem podařilo probojovat do první poloviny
průběžného pořadí. Poté už zbývalo zdárně dokončit
asi nejoblíbenější disciplínu, požární útok. To se podařilo a čas 32 vteřin stačil na 6. místo v této disciplíně.
Přišel čas sčítání výsledků. Napětí bylo veliké. Kam
až se svěřenci našich holek dostanou? Výsledek byl
luxusní. Než se k němu dopracuji, je nutné říct, že se
do CELKOVÉHO umístění počítal i podzimní branný
závod. Ten jsme ovšem ještě nemohli absolvovat,
a proto nám bylo za tuto soutěž přiděleno automatic-
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ky poslední místo. Tedy, po sečtení všech umístění
z jednotlivých soutěží a disciplín se sivické družstvo
umístilo na krásném 6. místě. Pokud by se hodnotilo
jen jarní kolo, Si(vi)čáci by atakovali “bednu“. K tomuto krásnému výsledku a vstupu do požárního sportu
dětem a trenérkám Janče a Sašce gratuluji jménem
svým i jménem celého sboru!
Další v pořadí bylo okresní kolo sportovní soutěže
v požárním sportu mužů a žen 24. května 2015. Toto
postupové kolo se u nás běžně nepořádá, takže před
námi byla nová výzva. Za pomoci okrsku Pozořice
se akci podařilo nachystat za dva dny. Účastnilo se
6 družstev mužů a 5 družstev žen. Dále 21 jednotlivců
z kategorie dorostenců. Umístění v kategorii muži:
1. Kuřim, 2. Tvarožná, 3. Moutnice. V kategorii ženy:
1. Lesní Hluboké, 2. Přísnotice, 3. Rudka. Z tohoto
kola se postupuje dále do kola krajského.
Květen byl úspěšně za námi a my jsme se mohli soustředit na další akce. Po dětech nastoupilo na scénu
opět po roce družstvo žen. A děly se věci! V mírně
obměněné sestavě, ale se stejným nadšením, začala
naše děvčata makat. Ať už vedro nebo zima, trénink to
je vždycky dřina. Mohlo by být motto sivického výběru,
který trénoval jak v červnových vedrech, tak i v předchozím aprílovém počasí. Výsledek se dostavil. I přes
velký, kazivý element v podobě našeho vozu, dokázal
hlavní šofér František dovézt holky v dobrém čase.
Ty se snažily a odměnou jim byl pohár za třetí místo.
Krásná práce, gratulujeme a jen tak dál! ☺ Sestava
tohoto celku je: Klárka Koudelková, Marta Koudelková,
Janča Džbánková, Saška Bulířová, Majka Šafářová,
Barča Písařová a dvorní řidič František Fiala.
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Stále se něco děje, tak pojďme na další víkend. To
jsme pro naše Si(vi)čáky nachystali hasičský víkend
na hřišti v Sivicích. Od odpoledne bylo po celém
sportovním areálu několik stanovišť, kde si děti trénovaly jak už známé, tak nové disciplíny, které budou
potřebovat v požárním sportu. Zejména pak v branném závodě. Nechyběla tedy střelba ze vzduchovky,
orientace na mapě, poznávání topografických značek,
zdravověda, šplh po laně a další. Děkuji tímto Janče,
Sašce, Klárce, Frantovi, Ondrovi, Alče, Majce a všem
dalším, kteří pomohli s organizací. Vzhledem k úmornému vedru bylo nachystané i pravé hasičské koupání, kde jsme se postupně, ať už chtěně či nechtěně,
osvěžili. Na večer byl pro děti připravený náš vojenský
stan na přespání, opékání špekáčků, noční bojovka
a disko trysko ☺. Ovšem počasí mělo na večer jiné
plány, a tak jsme sice bojovku měli, ale trochu jinou
než připravenou. Ještě předtím, než nám vichr pomohl předčasně poskládat stan a přepravit jej na jiné
místo (kde mu asi mělo být lépe), obsadili jsme všichni
klubovnu na hasičce. Zde jsme v poklidu zakončili
večer slíbenou “diskotékou“, a pak už hurá na kutě.
Ráno si pak své ratolesti postupně vyzvedli rodiče.
Doufáme, že se dětem program líbil a slibujeme, že
bude-li zájem, určitě zas něco podobného vymyslíme.
Nyní je čas osvětlit další hasičskou akci, kterou jste
možná postřehli, aniž byste věděli, co se děje.
Jednalo se o cvičení okresu Brno – venkov, pod
taktovkou profesionální stanice Pozořice, na které se
podílelo dalších 21 sborů! Podstatou bylo vyzkoušet
a natrénovat plnění “Bambi“ vaku zavěšeného k vrtulníku. Tato metoda hašení se používá nejčastěji napří-

HASIČI

klad při požáru lesů či rozsáhlých ploch. Zážitek to byl
nezapomenutelný a jedinečný. Neboť takové rozsáhlé
cvičení tu ještě nebylo. Jsme rádi, že se zúčastnila
i naše výjezdová jednotka! Věřím, že i pro ostatní byla
tato podívaná zajímavá. ☺
Čeká nás zlaté finále školního roku - Hasičská prázdninová soutěž dětí v Sivicích.
Soutěž pořádá každoročně Vlado Kalivoda a SDH
Kanice ve spolupráci s SDH Sivice. Letošní ročník
konaný 25. června 2015 byl již devátý. Tato soutěž je
rozlučka dětí se soutěžním i školním rokem. Zpravidla
se skládá ze tří disciplín. Letos to byla: štafeta 4 x 60
metrů, požární útok a záchrana velitele. Účast nebyla
špatná. Dorazilo 7 družstev, kde v kategorii přípravka

HASIČI
bylo 1 družstvo, v mladších žácích 4 a ve starších
žácích 2 družstva. Počasí nám přálo a tak se soutěžilo o to líp. Naši svěřenci na startu nemohli chybět.
A to i přesto, že se jen pár hodin před startem vrátili
ze školy v přírodě. Štafetu zvládli naprosto skvěle (1.
místo ve své kategorii). Útok se podařilo oproti minulé soutěži také vylepšit (2. místo ve své kategorii).
Poslední disciplína byla netradiční, ale s přístupem
našich trenérek a zaujetím dětí se i poslední část
podařilo natrénovat na výbornou (1. místo ve své kategorii). Malí Si(vi)čáci proto zakončili sezónu kovem
nejcennějším. Věřte, že to zlato si opravdu zasloužili!
Chtěl bych za uplynulou sezonu poděkovat trenérkám
dětí Janče Džbánkové a Sašce Bulířové, že přivedly
sivické děti zpět k hasičině. Přeji jim a celému týmu
aby se sbírka pohárů i nadále hezky rozrůstala a hasičina byla pro děti tou pravou zábavou. Poděkovat

- 14 musím i Frantovi Fialovi a Ondrovi Šmerdovi za technickou pomoc.
POZOR!! Pokud by Vaše děti chtěly rozšířit naše řady
a pomoct vyhrát další poháry a také se naučit nové,
užitečné věci, neváhejte!!! Budeme rádi za každé
dítko, které nechce sedět u počítače a chce se bavit.
A pokud Vás zaujal dospělácký požární sport, pak
se k nám přidejte. Potřebujeme do našich týmů jak
muže, tak ženy ☺. Kontakty najdete na webu: www.
sdhsivice.hys.cz
Nyní už Vám ale popřeji za celý sbor pohodové prázdniny bez úrazu a příjemnou dovolenou. Pamatujte, že
v létě hrozí kvůli suchu nejvíce požárů. Buďte proto
opatrní a mějte na paměti staré známé úsloví: „Kde je
pořádek a čisto, požár nemá místo…“☺.
Za SDH Sivice Radek Chudiak
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Kouzelná slovíčka v rodině

DUCHOVNÍ OKÉNKO
“Vděčnost je rostlina, která roste pouze v zemi šlechetných duší.” Je to květ šlechetné duše a je krásný!
Promiň… Toto slovo znamená nejen uznání vlastní
chyby, ale i prostou citlivost vůči druhému. Mohu ho
vyslovit, přestože si nejsem vědom vlastní chyby, ale
vím, že u toho druhého bylo něco špatně pochopeno… Jak málo stačí! Musí to však být upřímné. Když
toto slovo chybí, trhlinky mezi lidmi se chtě nechtě
zvětšují, až jsou z nich hluboké mezery. V domě, kde
se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, vznikají “stojaté vody”. Mnohé zraněné city, mnohé rány
v rodinách začínají, když se vytratí toto cenné slovo.
Tolik papež František.
Milí čtenáři! Děti jsou odmala vychovávány k slušnému chování, ale my dospělí se k sobě - troufnu si říci
obecně vzato - slušně nechováne. Neučme děti jen
slušnému chování, ale sami - svým vlastním příkladem - jim ukazujme moc a sílu oněch tří “kouzelných”
slov! Děti pak nebudou tato slova považovat jen
za odpornou přítěž, ale budou vědět, že jsou opravdovým klíčem k mezilidskému jednání. Ale musíme to
především vědět my dospělí.
Nastává čas dovolených a prázdnin - velká příležitost
být v rodinném kruhu více pospolu. Zároveň však
hrozí i nebezpečí většího “tření” při balení, cestování
a řešení všelijakých mimořádností. Nezapomeňme
na vzácná slova: DOVOLÍŠ? DĚKUJI! PROMIŇ… Ať
jsou jako balzám přinášející Pokoj do našich rodin!

Papež František dovede inspirovat mnohými
zajímavými myšlenkami nejen věřící křesťany.
Ve svých středečních promluvách na náměstí sv.
Petra ve Vatikánu v poslení době hovoří na téma
rodinného života. Zaujala mě úvaha z 13. května,
kde se zamýšlel nad třemi klíčovými slovy přinášejícími do rodiny velké blaho. Mohou však také
přivodit zkázu, pokud chybí… Jsou to slova velmi
jednoduchá, a přesto jejich užití v praxi často už
tak jednoduché není.
Která to jsou?
Dovolíš? Papež říká, že vstoupit do života druhého
člověka, přestože je osobou blízkou, vyžaduje jemnocit. Tento nevtíravý postoj vrací důvěru a úctu.
Důvěrnost neopravňuje považovat všechno za samozřejmost. A láska, čím je důvěrnější a hlubší, tím více
vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až
druhý dveře svého srdce otevře.
Děkuji! Někdy to vypadá, že se stáváme společností
špatných způsobů a špatných slov, jako by to byla
nějaká znamení civilizačního pokroku. Nezřídka je
bohužel slyšíme i na veřejnosti. Zdvořilost a schopnost poděkovat bývají vnímány jeko projevy slabosti
a někdy vzbuzují dokonce nedůvěřivost. Této tendenci, jak říká papež, je třeba čelit v lůně rodiny samotné.
Musíme být podle jeho slov neústupní ve výchově
k uznalosti a vděčnosti. Právě tudy totiž vede cesta
P. Pavel Lacina, pozořický farář
k důstojnosti člověka i sociální spravedlnosti. Pokud
se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také
ze společnosti. Pro věřícího je vděčnost samot- Celý papežův článek i další jeho promluvy a zamyným jádrem víry. Křesťan, který nedovede děkovat, šlení najdete ne webových stránkách České sekce
zapomněl Boží mluvu. Jeden moudrý člověk řekl: Vatikánského rozhlasu www.radiovaticana.cz.

Letos v měsíci dubnu proběhla na farním dvoře
výsadba ovocných stromů za pomoci skautů, ministrantů a mládeže...

FARNOST

Ministranti
"ZELENÁ ZÁPLAVA"
Naši „pozořičtí“ ministranti jsou rozděleni do sedmi
skupin dle věku a každá skupinka má jednoho
vedoucího a pomocníka vedoucího, který se nazývá
ministrant rover. Celkový počet ministrantů včetně
vedoucích je v naší farnosti nyní 48. Každý ministrant
má jednou za čtrnáct dní službu. To znamená, že
v určitý den by měl přijít na mši svatou a plnit svěřené
úkoly. Aby se schopnosti našich chlapců rozvíjely,
jsou během školního roku jednou za čtrnáct dní ministrantské schůzky. Na nich se vedoucí snaží rozšířit
vědomosti a dovednosti. Ty potom kluci zúročí při
plnění ministrantských stupňů.
V letošním školním roce v celoročním bodování vyhrál
Dominik Coufal a na druhém místě se umístil Karel
Barták. Oba dva kluci jsou z Pozořic a na třetím zabodoval Šimon Fuks ze Sivic. Gratuluji:-)
Další aktivitou našich ministrantů je florbal, fotbal,
stolní tenis. Říkáme si „PoŠuKov zelená záplava“
- Pozořice, Šumice, Kovalovice a Sivice – z těchto
vesnic se skládá naše farnost.
Název „Zelená záplava“ nám dal telnický starosta
František Kroutil, pořadatel ministrantských soutěží.
Na soutěže nosíme zelená trička s logem našeho kostela a je nás bezkonkurenčně na každém sportovním
utkání nejvíc:-) Na poslední olympiádě jsme postavili

- 16 čtyři týmy - celkem 29 ministrantů z celkového počtu
75 kluků ze všech zúčastněných pěti farností. Takže
zelená barva zaplavuje celou olympiádu☺
Ministranti PoŠuKov "ZELENÁ ZÁPLAVA" pravidelně trénují jednou za čtrnáct dní. První stupeň (kluci
od první do páté třídy) trénují v tělocvičně ZŠ Sivice
a 2. stupeň v tělocvičně ZŠ Pozořice.
Po prázdninách opět začínáme v pátek 11. září
v 17:00 hodin ministrantskou schůzkou, následuje
mše a po mši trénink ve florbale.
Těšíme se na všechny a především na nováčky:-)
Petr Šmerda “Smrček”, vedoucí ministrantů

SPORT
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Fotbal Svobodní x Ženatí

náskok jim vydržel skoro až do konce zápasu, kdy se
v poslední minutě podařilo mužstvu svobodných snížit
z přímého kopu na konečný stav 2:1.
Za organizaci celé akce patří poděkování členům
sportovního klubu SK Grušáci Sivice a poděkování
patří také všem přihlížejícím divákům.

Tradiční jarní fotbalové klání, kdy se na sivickém
fotbalové hřišti setkávají všechny generace fotbalových nadšenců, se v letošním roce uskutečnilo v neděli 10. května, kdy se počasí relativně
umoudřilo a konečně se ukázalo i slunce.
			
Od posledního debaklu v loňském roce, které utrpělo
mužstvo ženatých, se uskutečnilo několik důležitých, ovšem jednostranných přestupů (těžko říci jestli
dobrovolných nebo nedobrovolných) ze svobodných
hráčů do kádru ženatých borců.
Samotné utkání bylo herně vyrovnané, což se také
projevilo na konečném výsledku. Po první půli odcházeli do šaten spokojenější ženatí s výsledkem 1:0,
kdy gól padl z nařízeného pokutového kopu po faulu
v pokutovém území na hrotového hráče mužstva
ženatých. V druhém poločase se opět pokračovalo ve vyrovnaném utkání. Ovšem ženatí po rychlé
akci zvýšili náskok na rozdíl dvou branek a tento

Petr Blahák

SPORT

Ministranti - Florbal
Před koncem prázdnin se setkali borci z řad
Sokola Pozořice, Ministranti Pošukov a ZŠ
Pozořice, aby se utkali v přátelském floorbalovém
utkání. Zástupci Sokola a Ministrantů Pošukov
z 1. - 4. tříd hráli 25. května 2015 na Sokolovně.
Oč menší hráči byli, o to s větším nasazením hráli.
V týmu Sokola byly významnou silou holky, které
vykolejily pošukovské ministranty z rovnováhy, protože
s děvčaty se dosud na žádném ministrantském turnaji
nesetkali.:-) V průběhy hry však ministranti nalezli
ztracenou hráčskou rozvahu, jejich střely získaly
na přesnosti, a tak vyhráli 5:2.
Starší hráči z 5. - 8. tříd hráli 1. června 2015 v tělocvičně ZŠ Pozořice. Mezi třemi týmy proběhlo několik
dechberoucích zápasů. Všechny týmy šly do hry
s velkým očekáváním a jak jinak, i s nadějí na zlato,
ale zraky všem vytřel s absolutní převahou Sokol
Pozořice. Poraženým soupeřům je však nutno přiznat,
že ani jeden gól nezískal Sokol zadarmo.
Atmosféra při utkáních byla výborná, přispěli k ní
jistě i fanoušci z řad rodičů, spolužáků a kamarádů.

Všechny hry byly odehrány čestně a bez faulů,
což není v dnešní době zcela běžné. Utkání bylo
nakonec tak přátelské, že se pořadatelé rozhodli
vytvořit tradici a celý souboj ustanovili 1. Přátelským
turnajem ve floorbalu. Těšíme se tedy na další
ročník a rádi uvítáme přátelské soupeře z dalších
spolků.                                                                                                                                          
Manželé Jiráčkovi

NAPSALI NÁM
Vážení zastupitelé!
Chválím Vás. Webová stránka Sivic patří mezi nejlepší, které znám. Je tam tolik informací, že mám dojem,
jako bych žil mezi Vámi. Například dnes si nedovedu
představit, jak to bude vypadat v Šebrově se semafóry. Doufám, že IMOS dá silnice brzy do pořádku.
Co se týče Zpravodaje, ten nemá chybu. Dozvím se
tam všechno. Kolik žen žije v obci a kolik mužů, že
se můj velký přítel Jožka Havlíček dožívá 86 let. A já
byl celý život přesvědčen, že je třicátý ročník. Každé
narození dítěte je zaznamenáno. Přitom Sivice nejsou
malá obec.Tisíc obyvatel je nějaká síla!

Je vidět, že v mé rodné obci žijí inteligentní lidé. Mám
z toho radost. O inteligenci vaší pracovnice, která zodpovídala včera můj dotaz na mého spolužáka, vůbec
nepochybuji. Navíc byla velice ochotná a s její pomocí
jsem svého spolužáka našel. Zapomněl jsem její
jméno, protože jsem sklerotik. Jistě je snadné zjistit
o koho jde a já jí touto cestou děkuji!!
Přeji Vám do další práce mnoho zdaru.
Rodák Karel Audy, Brno - Jundrov

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
2. srpna 2015		 Letní prázdninový večer - František Nedvěd
			 se skupinou Tiebreak, Rančeři
			 Náves, pořádá kulturní komise

23. srpna 2015		 Tradiční hody
			 Náves, pořádají stárci a stárky, hraje Sivická kapela

4. září 2015		 Kácení máje
			 Kulturní dům Sivice, pořádají stárci a stárky, hraje Sivická kapela

Letní prázdninový večer v Sivicích

FRANTIŠEK
NEDVED
A TIEBREAK
zacátek v 17 hodin

KRONIKA
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Společenská kronika
Ve 3. čtvrtletí roku 2015 oslaví životní jubileum:
94 let
91 let
90 let
88 let
87 let
85 let
83 let
82 let
80 let
75 let
70 let
65 let

60 let

RANCERI
od 19.30 hodin

Výstava modelů

Ve dnech 2. - 3. května 2015 mohli všichni zájemci
o válečnou historii zhlédnout v klubovně kulturního domu výstavu modelů vojenské techniky.
Výstavu připravil pan František Brzobohatý při příležitostí 70. výročí od ukončení 2. světové války.
Nejen děti, ale i dospělí byli výstavou nadšeni. Panu
Františku Brzobohatému děkujeme za obohacení
o pěkný zážitek.
Marie Kousalová

Vítání občánků

Ve čtvrtek 7. května 2015
byli uvítání noví sivičtí občánci:
Nina Kalužová, nar. 22.8.2014
Natali Sofie Ševčíková, nar. 6.9.2014
Kristýna Divácká, nar. 19.10.2014
Anežka Kadeřávková, nar 1.12.2014
Barbora Cibulková, nar. 24.2.2015
Tereza Krčmová, nar. 19.3.2015
Stella Valíčková, nar. 20.3.2015
Hynek Palčík, nar. 30.3.2015
Marie Šmerdová, nar. 16.4.2015

2. srpna 2015

Sivice - náves (za každého počasi)
Od 15 hodin skákací hrad a trampolína pro děti,
občerstvení - gyros, párek v rohlíku, pivo, limo.
Vstupné - předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč
Předprodej - obecní úřad Sivice, obchod Sivice,
Hruška Pozořice, drogerie Pozořice

Marie Kukletová
Marie Lazarová
Jan Severa
Oldřich Lazar
Jiřina Doleželová
Tomáš Kousal
Filomena Buchtová
Zdeněk Malík
Jan Neveselý
František Fiala
Jaromír Kašpar
Vlasta Štěpánková
Věra Hůlová
Ján Kužnár
Vlastimil Hoffmann
Eva Jankových
Karel Benda
Eva Mollová
Marie Lazarová
Vladimír Buchta
Ladislav Kašík
Alois Buchta
Zdeňka Ospalá
Marie Šmerdová
Antonie Valentová

Vítáme do života
ve 2. čtvrtletí roku 2015
19. 3. 2015

Tereza Krčmová

Sivice 169

10. 4. 2015

Thea Čermáková

Sivice 220

16. 4. 2015

Marie Šmerdová

Sivice 120

18. 4. 2015

Lukáš Zeman

Sivice 202

26. 4. 2015

Lukáš Forejt

Sivice 252

Evidence obyvatel
Statistika za 2. čtvrtletí 2015
Narozené děti:

4

Přistěhovaní:

4

Úmrtí:

2

Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

1
1046

Zlatá svatba

Manželé Jan a Jarmila Ondráčkovi oslavili 10. července 50. výročí svatby. Do dalších let přejeme hodně
štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vážení čtenáři a občané,

obecní knihovna Sivice zahájila v červenci prázdninový provoz.
Knihovna bude otevřena v následujících termínech:
29. července, dále 12. srpna, 26. srpna a 9. září.
Výpůjční doba zůstává nezměněna - od 17 do 19
hodin. Mimo tyto uvedené termíny je možné si knihy
vypůjčit po domluvě s knihovnicí.
Pěkné letní odpočinkové dny s napínavou literaturou
přeje

Zdena Mudrochová, knihovnice

Citát
Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad
jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe,
ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní
a zahyne.
Jan Werich
Sivický zpravodaj 3/2015 - vydává Obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky můžete zasílat na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. září 2015.

