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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

léto je doba dovolených, školních prázdnin a odpočinku. To letošní s sebou přineslo také dramatické
události. Několik obcí na jižní Moravě postihla
živelná katastrofa. Děkuji za obrovskou vlnu solidarity s lidmi, kterým tornádo vzalo střechu nad
hlavou. V součtu jste přispěli neuvěřitelnou částkou 134 700 Kč. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo
pomoc ve výši 170 000 Kč, součet těchto částek
putuje rovným dílem do postižených obcí.

1. 6. 2021
Zpráva o činnosti a kontrola plnění úkolů: Paní
starostka informovala o pokračování prací na přestavbě samoobsluhy, opravě kulturního domu a stavbě skladu v areálu Loučky. Další informace se
týkala připravovaných staveb. V srpnu začnou práce
na vybudování Biocentra v Dílech. Současně bude
provedeno pročištění a opevnění silničního příkopu
a vybudování trubního propustku, který bude přivádět
vodu z odlehčení Pozořického potoka. Stavbu bude
provádět firma Kavyl, spol. s r. o., Mohelno. Svazek
pro vodovody a kanalizace buduje přivaděče a vodojemy, v Sivicích bylo nutné kvůli propojení vodovodních řadů provést překop křižovatky pod Starými
horami. Svazek Šlapanicko pokračuje ve stavbě
cyklostezek. Na 1. etapu (Tvarožná - Podolí) bude
vypsáno výběrové řízení. Městys Pozořice chystá
projekt rozšíření hřbitova a přístavby školy.

Klobouk dolů také před nasazením našich dobrovolných hasičů. V jednu chvíli nevěděli, co dřív.
Jestli pomáhat zasaženým obcím nebo čerpat
vodu z vylitého potoka u nás v Sivicích.
Kromě zmíněných krizových situací máme spoustu
jiných, běžných starostí. Všechny tři velké stavby
- přestavba samoobsluhy na Dům občanské vybavenosti, oprava kulturního domu a stavba skladu
ve sportovním areálu se blíží do finále. Jsem moc
ráda, že jsme měli odvahu pustit se do takto náročných staveb současně. Situace ve stavebnictví
je den ze dne horší, stavební materiály zdražují,
někdy jsou dokonce nedostupné.
Ještě v průběhu prázdnin budeme zahajovat další
projekty. Chystáme stavbu Biocentra v Dílech.
Současně bude vyčištěn a zkapacitněn příkop
podél cesty, na konci bude osazen propustek.
Příkop a propustek bude při přívalových deštích
přivádět vodu z odlehčení Pozořického potoka
do nově budované vodní tůně v Biocentru.
Další připravovanou akcí je vybudování dětského
hřiště ve dvoře školy a před školou, aby děti mohly
trávit více času ve venkovním prostoru. Informace
o tomto projektu najdete uvnitř zpravodaje.
V této době nemáme mnoho možností k setkávání
při kulturních a společenských akcích. Věřím, že se
uskuteční Tradiční sivické hody, které letos připadají na neděli 22. srpna. Pokud situace dovolí, rádi
bychom při Kácení máje znovuotevřeli kulturní dům.
Dále plánujeme na neděli 3. října slavnostní otevření Domu občanské vybavenosti. Při této příležitosti
se můžete těšit na koncert kapely The Tap Tap.
Přeji vám všem krásné a klidné léto!
			

Marie Kousalová

Závěrečný účet obce Sivice za rok 2020: Návrh
závěrečného účtu Obce Sivice byl zpracován a zveřejněn v souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Celkové příjmy
za rok 2020 činily celkem 24 167 434 Kč, výdaje
30 362 406 Kč. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2020 činil 11 830 523,47 Kč,
zůstatek FRB činil 545 847,31 Kč. V roce 2020 obec
uzavřela smlouvu o úvěru s Komerční bankou
na financování investiční akce „Přestavba a nadstavba objektu občanské vybavenosti“. Výše úvěru
je 20 mil. Kč, termín splatnosti 31. 12. 2031, úroková
sazba 1,03 %. Součástí závěrečného účtu je výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu, účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), inventarizační
zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Součástí závěrečného účtu jsou rovněž výkazy a inventarizační zpráva příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Sivice.
Účetní závěrka obce Sivice za rok 2020: Dle zákona
o obcích je zastupitelstvu předložena ke schválení
účetní závěrka Obce Sivice za rok 2020. Rozsah podkladů stanoví vyhláška o požadavcích na schvalování
účetních závěrek.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Sivice za rok 2020:
V souladu se zákonem o obcích je zastupitelstvu
předložena ke schválení účetní závěrka Základní
školy a mateřské školy Sivice za rok 2020 v rozsahu
podkladů dle vyhlášky o požadavcích na schvalování
účetních závěrek. Výsledkem hospodaření hlavní
a hospodářské činnosti školy je zisk 105 712,33 Kč.
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Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Sivice skončilo ziskem za činnost
hlavní ve výši 54 930,97 Kč a ziskem za činnost
hospodářskou ve výši 50 781,36 Kč. Výsledek hospodaření v celkové výši 105 712,33 Kč je navrženo
zaúčtovat ve prospěch rezervního fondu tvořeného ze
zlepšeného výsledku hospodaření.
Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora včelařství a uzavření smlouvy o dotaci: Obec Sivice podala žádost o dotaci z programu
Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok
2021 na akci: „Nákup pomůcek a spotřebního materiálu pro včelařský kroužek“. Dotace bude poskytnuta
ve výši 14 700 Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce
2021 a uzavření smlouvy o dotaci - (pročištění
příkopu a propustek): Obec Sivice podala žádost
o dotaci z programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území
JMK v roce 2021 na realizaci projektu: „Biocentrum
Sivice – Trubní propustek a pročištění silničního příkopu v k. ú. Sivice“. Dotace bude poskytnuta ve výši
400 000 Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce
2021 a uzavření smlouvy o dotaci (PD): Obec
Sivice požádala o podporu projektu „Založení prvků
ÚSES v k. ú. Sivice, LBC 3 Pastvisko a extenzivní
sad - prováděcí projektová dokumentace“ z programu
Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině
a následná péče o zeleň na území JMK v roce 2021.
Dotace bude poskytnuta ve výši 100 000 Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů: Obec Sivice podala žádost o dotaci z programu
Podpora Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje pro rok 2021 na pořízení vybavení pro jednotku SDH Sivice (elektrocentrála, 4 ks
radiostanic, kalové čerpadlo a ochranné pomůcky).
Dotace bude poskytnuta ve výši 70 000 Kč.
Smlouva o poskytnutí daru na vybudování pobytové služby: Obec Sivice spolu s ostatními obcemi podpoří vybudování komunitní pobytové služby - domov
pro osoby se zdravotním postižením pro 6 dospělých osob s poruchou autistického spektra v obci
Mokrá-Horákov. Projekt s názvem Nový domov realizuje Spolek Tady to mám rád. Spolek žádá o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu.
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Stavební část projektu bude ukončena v roce 2022
a v roce 2023 bude zahájen plný provoz registrované
sociální služby. Dar bude poskytnut ve výši 62 961 Kč
(rozpočítáno dle počtu obyvatel ve správním obvodu
Šlapanice).
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Přestavba a nadstavba objektu občanské vybavenosti: Předmětem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na Přestavbu objektu
občanské vybavenosti ze dne 22. 7. 2020 jsou vícepráce a méněpráce stavby Přestavba objektu občanské vybavenosti na základě změnových listů. Stavbu
realizuje firma Zipp, s. r. o. Brno. Jedná se zejména
o změnu materiálu výtahu a zábradlí, vícepráce při
betonáži stropu a bourání chladírny, méněpráce související se změnou skladby střechy, odpočet elektronické úřední desky a další. Celková hodnota víceprací
a méněprací je + 92 307,77 Kč + DPH.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Obnova kulturního
domu: Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na Obnovu kulturního domu ze dne 19. 8. 2020 jsou
vícepráce a změna stavby na základě změnových
listů. Jedná se o doplnění zateplení podlahy a zrušení topného kanálu, změna materiálu obkladu včetně
krytu radiátorů, odstranění maleb stěn a oprava omítek. Celková hodnota víceprací dle změnových listů
činí 190 133 Kč + DPH.
Smlouva o dílo – akustická předstěna v sále kulturního domu: Měřením bylo zjištěno, že neprůzvučnost
stěny mezi kulturním domem a domem č. p. 20 je
64 dB. Vzhledem k tomu, že je kulturní dům využíván
ke společenských akcím i po 22. hodině, měla by
stěna splňovat nejpřísnější normový požadavek, tj.
72 dB - norma je překročena o 8 dB. Při provozu do
22 hodin by neprůzvučnost normám vyhověla. Mezi
sálem a přístavkem souseda je zeď z cihelného zdiva
tl. 450 mm ze strany kulturního domu. Ze strany souseda je údajně 150 mm cihelného zdiva, v půdním prostoru ze strany souseda není žádné zdivo. Do sousední
nemovitosti se hluk ze sálu šíří v nízké frekvenci (basy).
Zlepšit situaci u stávající takto hmotné konstrukce není
jednoduché. Pro maximální ochranu před hlukem dle
doporučení firmy Akusting by bylo vhodné vystavět
předstěnu v sále nejlépe z plných cihel tl. 150 mm.
Taková předstěna by musela být postavena od podlahy
až do výšky hřebene střechy sousedního domu (cca
6m) s odsazením od zdi minimálně 50 mm, dutina by
byla vyplněna minerální vatou. Zásah byl vyhodnocen jako obtížně proveditelný stavebně i ekonomicky.
Navržené alternativní řešení - zesílení neprůzvučnosti
stěny v ložnici rodinného domu přidáním předstěny
z akustického sádrokartonu s širokopásmovým akustickým absorbérem bylo projednáno se sousedem, tento
však nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do nemovitosti.

BUDUJEME
Bylo zvoleno kompromisní řešení - akustická izolace
tl. 50 mm a dvojitá sádrokartonová stěna 2x 12,5 mm
v sále kulturního domu. Celková tloušťka stěny bude
se zohledněním nerovností zdi cca 90 - 100 mm.
Neprůzvučnost stěny v laboratorních podmínkách je
21 dB, nelze ji však garantovat při stávajícím složení
stavebních konstrukcí (odhadovaná hodnota zlepšení
je v rozmezí 5 - 10 dB). Smlouva bude uzavřena s firmou LIKO-S, a. s. Slavkov, cena díla včetně DPH je
139 tis. Kč.
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pronájmu je:

•	Místnost (č. 2.16) v podkroví objektu občanské vybavenosti č. p. 292 se sociálním zařízením (č. 2.17)
pro poskytování fyzioterapeutických služeb. Plocha
pronajímaných prostor je 28 m2. Nájemné je stanoveno ve výši 3 500 Kč/měs. + energie. Zálohová
platba za energie a služby je stanovena ve výši
1 500 Kč.
Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při
jeho provozování – zveřejnění záměru pronájmu: •	Místnost (č. 2.13) v podkroví objektu občanské
Zásilkovna má zájem umístit v naší obci samoobslužvybavenosti č. p. 292 pro poskytování služeb
ný Z-box. Zabírá plochu 1,36 m2, plocha bude poskytkadeřnictví. Plocha pronajímaných prostor je 18 m2.
nuta formou výpůjčky bezúplatně. Záměr výpůjčky
Nájemné je stanoveno ve výši 2 250 Kč/měs. +
bude zveřejněn na úřední desce. Z-box využívá solárenergie. Zálohová platba za energie a služby bude
ní energii, současně bude možnost napájení z objektu
stanovena ve výši 1 500 Kč.
samoobsluhy.
•	Prodejna se zázemím v přízemí objektu občanské
Plánovací smlouva – Výstavba komunikace
vybavenosti č. p. 292 (místnosti č. 1.02, 1.11, 1.10,
a inženýrských sítí v lokalitě Nebosády: Plánovací
1.09, 1.08, 1.07, 1.05, 1.04, 1.03) o celkové ploše
smlouva k výstavbě komunikace a inženýrských sítí
120 m2. Nájemné je stanoveno ve výši 7 200 Kč/
v lokalitě Nebosády bude uzavřena mezi obcí Sivice
měs. + energie. Zálohová platba za energie a služa Sdružením stavebníků Nebosády, z. s. a bude podby bude stanovena ve výši 3 000 Kč/měs.
kladem pro vydání územního rozhodnutí pro vydání •	Místnost v podkroví objektu kulturního domu č.
stavebního povolení na SO 01 – komunikace a zpevněp. 19 pro poskytování kosmetických služeb. Plocha
né plochy. V plánovací smlouvě je dále deklarováno, že
pronajímaných prostor je 11 m2. Nájemné včetně
obec Sivice zajistí a uhradí splaškovou kanalizaci včetenergií je stanoveno ve výši 550 Kč/měs.
ně odboček pro domovní přípojky, dešťovou kanalizaci,
•	
Pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním
vodovod, náklady na smluvní dokumentaci na převod
podlaží kulturního domu č. p. 19 (kanceláře obecpozemků a náklady na výkup pozemků. Přeložku vedeního úřadu) o celkové ploše 77 m2 konkrétnímu
ní vysokého napětí zajistí společnost EG.D.
zájemci - Základní umělecké škole Pozořice pro
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
účel výuky žáků hudebního a literárně-dramaticbřemene – přeložka VN+NN Za Brankou: V ulici
kého oboru. Nájemné včetně energií je stanoveno
Za Brankou je venkovní vedení NN, které bude
ve výši 3 850 Kč/měs.
demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedePředpoklad zahájení pronájmu: říjen - listopad 2021.
ním včetně nových zemních kabelových přípojek.
Současně bude do trasy umístěno i vedení vysokého Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na sociálnapětí, vedení přes lokalitu Nebosády bude zrušeno. ní byt č. 1: Obecní úřad obdržel žádost o prodloužení
Stávající trafostanice bude nahrazena novou. Z tra- nájemní smlouvy v sociálním bytě č. 1. Dle smlouvy
fostanice budou vyvedeny kabely nízkého napětí o nájmu bytu je poskytnuto nájemní bydlení na dobu
do ulice Za Brankou, Štegňa, a Dědina. Investorem určitou do 30. 6. 2021. Zastupitelstvu je navrženo
stavby je EG.D, a. s. (dříve E.ON). Věcné břemeno schválit prodloužení nájmu o další rok.
bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu ve výši Smlouva o náhradě za trvalé znehodnocení vod69 700 Kč.
ního díla: Povodí Moravy má ve správě vodní nádrž
Smlouva o spolupráci – nákup energií pro rok 2022: v Dílech. Obec Sivice hodlá vybudovat Biocentrum.
Obec Sivice se účastní Společného nákupu silové elek- Realizací stavby zanikne vodní nádrž, bude zde umístřiny i zemního plynu na Českomoravské komoditní těna vodní tůň. Finanční náhrada za zrušenou vodní
burze Kladno spolu s dalšími subjekty - zejména městy nádrž je stanovena ve výši zůstatkové ceny vodního
a obcemi a jimi zřizovanými organizacemi. Nákup díla, která ke dni uzavření smlouvy (červen 2021) činí
energií pro rok 2022 pro obec Sivice a Základní školu 76 331 Kč.
a mateřskou školu Sivice bude realizován prostřednic- Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smloutvím obce Blatnička stejně jako v předchozích letech. vě o zřízení služebnosti: V rámci stavby „Trubní
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na Tvaroženském potoce (v místě vyústění trubního propustku) provedeno opevnění koryta potoka lomovým kamenem. Potok je ve správě Povodí
Moravy. Na dobu provádění prací bude s Povodím
Moravy uzavřena nájemní smlouva. Nájem se sjednává na dobu určitou - ode dne předání staveniště
do dokončení stavby za cenu 1 000 Kč/rok + DPH.
Po ukončení pronájmu bude uzavřena Smlouva o zřízení služebnosti, minimální výše jednorázové náhrady
za zřízení služebnosti dle cenových předpisů Povodí
Moravy, s. p. činí 5 000 Kč + DPH.

BUDUJEME
o výměře 1,4 m2 pro účel umístění Z-BOXU firmy
Zásilkovna. Záměr výpůjčky byl schválen, bude uzavřena smlouva. Z-box bude umístěn v prostoru mezi
restaurací U Groše a samoobsluhou.

Záměr směny pozemků a uzavření směnné smlouvy: Záměr byl zveřejněn po zákonnou dobu na úřední
desce, nebyly vzneseny žádné připomínky. Záměr
směny pozemku parc. č. 845/19 ve vlastnictví obce
o výměře 37 m2 za pozemky par. č. 845/42 a 845/51
o výměře 24 m2 v k. ú. Sivice byl schválen. Bude uzavřena směnná smlouva, přičemž rozdíl v ceně pozemků ve výši 6 380 Kč a náklady na zpracování znaleckéZáměr směny pozemků: Předmětem směny je poze- ho posudku ve výši 1 000 Kč uhradí obci Sivice druhá
mek par. č. 845/19 ve vlastnictví obce Sivice o výměře smluvní strana, obec Sivice uhradí náklady na zpraco37 m2 za pozemky par. č. 845/42 a 845/51 o celkové vání směnné smlouvy a geometrického plánu.
výměře 24 m2. Pozemek ve vlastnictví obce Sivice Zadávací dokumentace – Obnova a doplnění herpar. č. 845/19 (část o výměře 37 m2) byl oceněn zna- ních prvků u školy: Obec Sivice koncem loňského roku
leckým posudkem v hodnotě 7 580 Kč. Pro ocenění
podala žádost o dotaci na projekt „Obnova a doplnění
pozemků par. č. 845/42 a 845/51 je navrženo použít
herních prvků u školy”. O poskytnutí dotace bylo roz2
obvyklou cenu 50 Kč/m , za kterou byly vykupovány
hodnuto 4. června letošního roku. Jedná se o doplnění
další pozemky v lokalitě. Takto stanovená cena činí
herních prvků ve dvoře školy a na prostranství před
(24 x 50 Kč) 1 200 Kč. Rozdíl v ceně pozemků ve výši
školou. Celkové náklady projektu činí 1 909 812 Kč, vč.
6 380 Kč a náklady na zpracování znaleckého posudDPH 2 310 872 Kč. Dotace bude poskytnuta ve výši
ku ve výši 1 000 Kč uhradí obci Sivice druhá smluvní
1 616 726 Kč, což je 70 % z celkových nákladů. Lhůta
strana. Obec Sivice uhradí náklady na zpracování
k podání nabídek bude stanovena do 14. 7. 2021.
směnné smlouvy a geometrického plánu.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek se uskutečSmlouva o zřízení věcného břemene: Společnost ní v návaznosti na konec lhůty pro podání nabídek.
ED.G, a. s. (dříve E-ON) zřídila kabelovou smyčku
Zadávací dokumentace - Realizace interiék novostavbě rodinného domu v lokalitě Kousek ru Objektu občanské vybavenosti: Předmětem
zahrady. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
zadávací dokumentace je realizace interiéru Objektu
břemene činí 1 000 Kč bez DPH.
občanské vybavenosti Sivice. Lhůta k podání nabídky
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného je stanovena do 14. 7. 2021. Otevírání obálek a hodbřemene: Společnost EG.D, a. s. bude provádět stav- nocení nabídek se uskuteční v návaznosti na konec
bu „Sivice, přeložka NN, obchod“. Smlouva o smlouvě lhůty pro podání nabídek. Nabídková cena nesmí
budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena překročit 1 200 000 Kč bez DPH.
mezi obcí Sivice a EG.D, a. s. Jednorázová náhrada
Poskytnutí finančních darů: Paní starostka sdělila,
za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
že občané obce Sivice přispěli obcím zasaženým
2 000 Kč bez DPH.
tornádem celkovou částkou 130 000 Kč. Navrhuje, aby
Rozpočtové opatření č. 2/2021: Rozpočtové opat- obec Sivice přispěla částkou 170 000 Kč, celková částření č. 2/2021 obsahuje v příjmové části zapojení ka pomoci by tak činila 300 000 Kč. Svazek Šlapanicko
dotací a příjem z odvodu za odnětí půdy, ve výdajové věnoval Moravské Nové vsi 100 000 Kč. Obec Sivice
části čerpání dotací v celkovém objemu 1 450 300 Kč. by mohla poskytnout finanční dar dalším třem nejPříjmy rozpočtu po úpravě činí celkem 25 696 500 Kč. více zasaženým obcím, kterými jsou Hrušky, Lužice
Výdaje rozpočtu po úpravě celkem 54 697 500 Kč. a Mikulčice. S každou obcí bude uzavřená smlouva
Příjmy i výdaje včetně financování jsou ve výši o poskytnutí finančního daru v hodnotě 100 000 Kč.
54 697 500 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2021: Rozpočtové opatření
č. 3/2021 obsahuje v příjmech zapojení dotací na dět29. 6. 2021
ské hřiště u školy, na realizaci projektu „Biocentrum
Záměr pronájmu (výpůjčky) pozemku pro Z-BOX Sivice” a dary občanů na sanaci škod způsobených
a uzavření smlouvy: Obec Sivice v souladu se záko- tornádem. Ve výdajích je obsaženo čerpání dotací
nem o obcích zveřejnila adresný záměr výpůjčky části na dětské hřiště u školy, výstavbu biocentra a dále
pozemku par. č. 127/1 ostatní plocha, v k. ú. Sivice poskytnutí darů obcím zasaženým tornádem.
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Obnova kulturního domu
Je to přesně 60 let, kdy byl slavnostně otevřen
kulturní dům. Cituji z kroniky: „Na jeho zbudování
se podílelo mnoho občanů a bylo odpracováno asi
36 000 hodin….. Tím Sivice docílily toho, po čem
dlouho toužily a teď je na nás všech, abychom
kulturního domu pro kulturu co nejvíce využili.“
Zub času vykonal své. Kromě pověstných „boulí“
u sloupů byla podlaha v zadní části sálu (u jeviště)
o dobrých 10 cm níž, než u dveří do výčepu. Takže
se vlastně tancovalo z kopce a do kopce. To by samo
o sobě tolik nevadilo, nicméně parkety už dosloužily.
A ty boule! Častějším pádům ve víru tance zabránila
jen znalost místních poměrů. Když nám nakonec byla
přislíbena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj,
pustili jsme se do oprav.
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jevištěm zase narazili na nápovědu, která zřejmě
nebyla nikdy používána. Konečně bylo vše vyvezeno,
podloží zhutněno a připraveno pro podkladní beton.
Na betonovou desku přišla dvojitá izolace proti vodě,
pak tepelná izolace a nakonec vrchní vrstva betonu.
Mezitím řemeslníci pracovali na opravě omítek, zasekání rozvodů vody, topení a nových kabelážích.
Výšková úprava podlahy musela být provedena
i v kuchyni, aby mezi sálem a kuchyní nevznikl schodek. Takže ani kuchyň neunikla rekonstrukci. Kromě
nové dlažby bude i nové obložení a vybavení.
Právě teď probíhá montáž sádrokartonové stěny
s protihlukovou izolací na zeď sousedící s rodinným
domem. Zanedlouho přijde na řadu výmalba, montáž
obložení a pokládka parket.
Uspíšit stavbu tak, aby byla hotová do hodů, není
bohužel reálné. Budeme moc rádi, když se ji podaří
dokončit do 31. 8. 2021, jak je smluvně ujednáno.
První kulturní akcí v novém sále by mohlo být Kácení
máje, pokud nenastanou nějaké komplikace.

Nejdřív bylo potřeba vybourat stávající podlahu
i s podložím. Zaměstnanci firmy AVUS z Ponětovic
trpělivě, den za dnem, vyváželi ze sálu tuny suti.
Prach, asfaltový odér, hluk a otřesy při práci se sbíječDěkuji řemeslníkům, kteří se na opravě kulturního
kami - to byla opravdu nezáviděníhodná práce.
V průběhu bourání čekala řemeslníky různá překva- domu podílejí, za skvěle odváděnou práci.
pení. Po obvodu sálu zůstal starý topný kanál. Pod 		

Marie Kousalová
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Obnova a doplnění herních prvků
u školy

Realizace projektu bez spolufinancování z dotačního
titulu nepřicházela v úvahu. Proto byla současně
zpracována žádost o dotaci z dotačního programu
„Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivníŠkolní dvůr i prostor před školou se dočká úpravy.
ho odpočinku“, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní
V loňském roce jsme zpracovali obsáhlý, finančně
rozvoj.
náročný projekt.
Žádostí se na ministerstvu sešlo mnoho, a tak jsme
Školní dvůr je ztvárněn jako mořské pobřeží. „Na moři“
v úspěch moc nedoufali. Bylo pro nás příjemným
bude maják s průlezkou a pružinová loď, „na souši“
překvapením, když jsme náš projekt objevili mezi podskluzavka, skákací panák, housenka a pergola se
pořenými akcemi. Což znamenalo urychleně připravit
stoly a lavicemi. Povrch bude tvořit pryžová dopadová
realizaci. Zpracovali jsme zadávací dokumentaci,
plocha. Toto hřiště bude určeno nejmenším dětem
rozeslali uchazečům a nyní čekáme na nabídky.
z mateřské školy. Mimo vyučování bude přístupné pro
Rozpočet projektu činí 2 310 872 Kč vč. DPH. Dotace
maminky a tatínky s dětmi.
Před budovou školy bude instalován lezecký herní z Ministerstva pro místní rozvoj bude poskytnuta
prvek a pružinový kolotoč. Oba herní prvky jsou určny ve výši 1 616 726 Kč, tj. 70 % z celkových nákladů.
pro děti ve věku od 3 do 12 let. Dopadová plocha bude Realizace je plánována od srpna 2021 do dubna
z dřevní štěpky, prostor bude lemován živým plotem 2022.

BUDUJEME
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Sklad ve sportovním areálu

Dům občanské vybavenosti

Sklad po stavební stránce je hotový, nyní se ještě Název odpovídá budoucímu využití objektu.
pracuje na přívodu elektrické energie. Navazovat Kromě sídla obecního úřadu bude v přízemí
budou terénní úpravy a dokončení chodníku.
obchod, v podkroví služby (kadeřnictví, fyzioteraStavba byla zahájena na konci února letošního roku peut) a obřadní (zasedací) místnost.
a dokončena 30. června 2021. V soutěži o veřejnou Stavba je bezbariérová, vybavená výtahem. V souzakázku malého rozsahu zvítězila firma Wagner časné době řemeslníci malují, provádějí obklady
z Vyškova. Celkové náklady stavby (bez rozvodů elek- a dlažby, pracují na terase - zelené střeše. Úplně
třiny a slaboproudu, které nebyly předmětem zakázky) na závěr budou zhotoveny dřevěné podlahy. Začaly
činí 2 833 852,90 Kč.
také práce na venkovních úpravách. Projekčně jsou
Ve skladu jsou čtyři samostatné místnosti. Dvě z nich zpracovány interiéry a probíhá výběr dodavatele
budou využívat zaměstnanci obce, jednu hasiči nábytku.
Marie Kousalová
a jednu sportovci.

Marie Kousalová

a doplněn lavičkou.

Buďte svým vlastním
dodavatelem elektřiny
Současný stav

Budoucí školní dvůr

Snižte své pravidelné výdaje za energii a staňte
se energeticky soběstačnými s fotovoltaickou
elektrárnou od PRE.
• Vše od návrhu řešení přes instalaci
až po pozáruční servis
• Pomoc při vyřízení dotace
• Kvalitní a ověřené technologie se životností
min. 30 let
• Rychlá návratnost investice
Zpracování nezávazné cenové nabídky zcela zdarma!

www.premereni.cz/fotovoltaika

Budoucí prostor před školou

SIVICKÁ ŠKOLA
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4. 6. 2021

Škola v přírodě Borušov - Svojanov

Poslední den jsme si balili kufry, nechtělo se nám
odjet, bylo tam moc hezky.

V pondělí 21. 6. 2021 jsme odjeli na školu v přírodě. Nejdříve si nás vyzvedl autobus na autobusové zastávce v Sivicích.

Darina Kuželová, Michaela Koudarová,
Zuzana Kratěnová

Když jsme dojeli, čekalo nás hodně zábavy. Měli tam
velice dobrá jídla. Chatky byly většinou ze dřeva.
Vnitřek byl starobyle upravený a pěkný. Majitelé byli
velice milí. Po ranní rozcvičce byla snídaně a poté byl
dopolední program. Vyráběli jsme ze dřevin a provázku, stříleli z luku a ze vzduchovky. Byl tam bazén se
slanou vodou, takže jsme tam trávili většinu odpoledne. Ve čtvrtek jsme měli orientační běh, který dopadl
velice dobře. Podnikli jsme dobrovolnou procházku
k nejbližší vesnici. Měli jsme také stezku odvahy, kde
na nás učitelé připravili mnoho překážek. Den před
odjezdem jsme opékali špekáčky a zpívali u táboráku.

Pasování čtenářů

Mše u školy

Letošní pasování čtenářů proběhlo na konci škol- V pondělí 28. června 2021 v 17.00 se pod lípou
ního roku před školou.
u sivické školy konala slavnostní mše svatá
Pan král Jiří ze Sivic pasoval 11 šikovných prvňáčků k příležitosti 530. výročí úmrtí sv. Aloise, patrona
na opravdové čtenáře. Přejeme dětem mnoho přečte- mládeže a naší školy.
ných knížek a hezké prázdniny.
Míla Vrtělová Po necelých dvou letech byla jeho dřevěná socha,
která od června 2019 zdobí chodbu v novém podkroví
školy, opět snesena a vystavena k této slavnostní
události. Mše byla doprovázena zpěvem a kytarami.
I předškoláčci se dočkali svého pasování na ško- Sbor pod taktovkou Máji Pölzerové složený hlavně ze
láky. V pátek 18. června byl před školou postaven současných žáků i absolventů sivické školy dodal akci
velký zlatý trůn. Při tónech známé písničky Holky ten správný náboj a společně s pěkným počasím přiz naší školky přišlo 16 předškoláků a s nimi rytíř spěl k velmi vydařenému kulturnímu zážitku. Všichni
zúčastnění byli z akce nadšeni nebo přinejmenším
celý v černém.
mile překvapeni, pan farář, pan ředitel i paní starostka
Paní učitelky ze školky uvítaly diváky a přistoupilo
se shodli, že by se tato akce mohla konat na závěr
se k pasování. Každý předškolák byl představen,
každého školního roku a mohla by tak vzniknout další
něco málo jsme se o něm dověděli a rytíř ho povýšil
milá tradice v naší obci.
poklepnutím meče do řad školáků. Vše bylo zpečetěAlice a Alena Pölzerovy
no šerpou a knihou na památku.

Pasování předškoláků

Na závěr učitelky i asistentky dětem popřály, ať se
jim ve škole daří a na školku rády vzpomínají. Pro
diváky bylo připraveno malé pohoštění. Rozloučení
se školkou bylo milé a i my jako rodiče a prarodiče
přejeme budoucím prvňákům radost z učení a dobré
výsledky ve škole.
			
Věra Bartáková

HASIČI
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Zásahy JSDH Sivice
– náročný červen
Vážení sousedé! Jak jste jistě zaznamenali,
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Sivice měla
v červnu tohoto roku nebývale vysoký počet zásahů. Z historického pohledu jednotka řešila každý
rok v červnu a červenci zásahy spojené s rozvodněným potokem. Toto se však dělo ve výrazně
menší míře a na jiných místech obce. Letos si
s námi počasí opravdu zahrává a zdá se, že deště
jsou silnější.

Musíme si pomáhat…

chické podpory u výjezdu začaly pomáhat na dálku.
Organizovaly materiální sbírku pro postiženou oblast
a také zajišťovaly podporu pro sbírku finanční. Oba
výsledky byly neskutečné a smekáme před vámi.
Kromě neuvěřitelné částky se podařilo zaplnit hasičku
materiální pomocí. Vybrané jsme odvezli ve spolupráci s Pozořicemi hned v sobotu večer a po komunikaci
se sběrnými místy pak zbytek následující dny.

Koncem června vyrazila naše výjezdová jednotka
na pomoc do postižené oblasti po ničivém tornádu. Naše pomoc byla vyžádána hned 2x, vždy
do Moravské Nové Vsi.
První setkání s těmito fatálními následky řádění
(u nás) nevídaného živlu bylo hned v pátek 25. 6.
Po nočním čerpání jsme si moc neodpočinuli, jelikož Jsme hrdí a dojatí solidárností vás všech. Vězte, že to
jsme museli do práce. Odtud nás však krajské ope- co jsme viděli, zažít nechcete a každá darovaná věc
rační středisko povolalo dopoledne na pomoc. Před našla své uplatnění.
obědem jsme tak už na vlastní oči viděli onu hrůzu.
Za všechny Sivické hasiče a hasičky
Vybavení naší cisterny přišlo vhod. Ihned jsme vytáhli
Radek Chudiak
motorovou pilu, elektrocentrálu a další nářadí a dali
se do práce. V přidělené oblasti jsme měli na starosti
likvidaci nebezpečných stavů, zejména pak řezání
či kácení poškozených stromů, odklizení sutin pro
možnou obsluhu budov a pozemků lidmi i technikou
a odstranění částí poničených střech. Na místě jsme
zasahovali až do večerních hodin a návrat na základnu tak proběhl až v době nočního klidu.
Podruhé jsme se do MNV podívali v úterý 29. 6. Pohled
to byl již o poznání lepší. Drtivá většina nebezpečných
stavů již byla odstraněna. Náplní práce tak již bylo
čištění chodníků, nakládání trosek u silnic, asistence
u demolic či čerpání zatopených neobytných prostorů.
Vzhledem k mediální atraktivnosti je zbytečné zde více
popisovat neštěstí, které jih Moravy potkal, i pocity
a dojmy, které nezažijete u běžného zásahu.
Jelikož hasiči jsou rodina, určitým způsobem nezáleží, zda jste ve výjezdové jednotce či ne. Hasič
chce a taky má pomáhat. Naše manželky a sestry
ze sboru tedy již v pátek neotálely a kromě naší psy-

Pozitivní zprávou je, že žádný ze zásahů se nekonal
v dříve zaplavovaných objektech v obci níže po proudu. Toto můžeme připsat stavbě regulující maximální
průtok vody do řečiště v obci. Veškerá voda, která je
přes kapacitu koryta, je zadržena v rozdělovací nádrži, částečně odvedena paralelním potrubím a částečně zdržena do doby, než dojde k poklesu průtoku.
Naopak negativní zprávou je, že došlo dvakrát k zatopení sklepů v domech u hřiště.
První zásah byl vyhlášen 11. 6. a týkal se ucpaného česla, které následkem toho přetékalo. Během
zásahu bylo česlo pročištěno a potok se rychle vrátil
zpět do svého koryta. Tentokrát nedošlo k žádným
škodám. Další poplach byl vyhlášen 23. 6. v časných
ranních hodinách. Zde již bohužel došlo k významnému zatopení sklepních prostor a bylo třeba odčerpat
velké množství vody nejen ze sklepů, ale také z okolí
domu. Mimo to byl zaplaven umělý povrch hřiště
za hasičskou zbrojnicí. Při zásahu byla nasazena
dvě plovoucí a jedno kalové čerpadlo (pracovali jsme
společne s HZS Pozořice). I přes nasazení velkého
množství techniky trvalo odčerpávání skoro tři hodiny. Jelikož deště byly toho dne silné, Jednotka byla
volána téměř ihned k dalšímu zásahu – odčerpávání
vody z přilehlých prostor firmy Medpharma. Zde jsme

HASIČI
využili čerpadlo našeho hasičského vozu a odčerpali
přes 100 m3 vody.
Netrvalo dlouho a následovaly další významné deště,
a to v noci z 23. 6. na 24. 6. Tou dobou byl potok již
monitorován členy JSDH a bylo zjištěno, že příčina
záplav není v oblasti stavby rozdělovací nádrže, nýbrž
výrazně výše proti proudu. Důvodem je nedostatečná
hloubka koryta. Voda vytekla z potoka již na úrovni
volejbalového hřiště, kde napáchala první škody. Dále
pokračovala přes fotbalové hřiště na ovál a poté kolem
zbrojnice na silnici a do přilehlých objektů. Situace si
opět vyžádala zásah nejen JSDH Sivice, zasahovali
i hasiči z Viničných Šumic. Voda ze sklepů byla odčerpána v časných ranních hodinách.
Jak jistě víte, téže noci byly tornádem postiženy obce
na jihu Moravy. Naše jednotka se zapojila do odstraňování škod hned následujícího dne a dále 29. 6.
Po oba dny jsme pomáhali v Moravské Nové Vsi
s odklízením poškozených částí staveb, polámaných
dřevin a podporovali místní mimo jiné dočasnou
dodávkou elektřiny z naší elektrocentrály.
Další podpora byla organizována SDH Sivice – jednalo
se o sbírku materiální a pomáhali jsme obci při sbírce
finanční. Obě tyto sbírky přinesly nad očekávání dobrý
výsledek. Věříme, že se pomoc dostane do správných
míst. Tímto bychom chtěli všem poděkovat.
Optimistickou zprávou bych zakončil výčet událostí.
Na základě zjištění z výše uvedených zásahů bylo
„pročištěno“ koryto potoka a připraveny pytle s pískem
za účelem zamezení opakování záplav. Dle pozorování stavu potoka při následných deštích to vypadá, že
opatření jsou účinná a doufáme, že dalších zásahů
Jednotky nebude třeba. Za spolupráci při výjezdech
bychom rádi poděkovli HZS Pozořice a JSDH Viničné
Šumice. Dále za přípravu preventivních opatření
děkujeme obci Sivice a dobrovolníkům.
Za JSDH Sivice Jan Těšitel

HASIČI
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- 15 Když výsledky konečně dorazily, spadl nám kámen
ze srdce. Soutěž se vydařila! Mladší uzavřeli tento
zvláštní ročník na skvělém pátém místě. Stupně vítězů
pak obsadila družstva z Kuřimi a Lelekovic. Starší svěřenci zajistili pokračování pomyslné šňůry, kdy z každé
soutěže dovezou děti medaili. Tentokrát to byla zasloužená bronzová! Před námi byla opět družstva Kuřimi
a Lelekovic. Zde je nutné podotknout, že Lelekovice
nakonec postoupily postupně přes krajské kolo až
na mistrovství republiky! Tímto jim zpětně gratulujeme!

Konečně zase závodíme!
Podzimním nástupem restrikcí byla ukončena činnost i všech spolků. Děti byly přes půl roku bez
zájmových kroužků a bez možnosti se setkávat
s kamarády u toho, co je baví. Zastavil se i chod
sboru, jelikož nebylo možné se scházet ani na pravidelná školení a další povinná setkání. Dovolena
byla pouze nutná údržba.
S přicházejícím jarem jsme tedy již všichni netrpělivě
vyhlíželi ministra, který nazná, že pohyb na čerstvém
vzduchu je vhodný a že není potřeba mít 6 dětí na celé
fotbalové hřiště… ☺ Když už jsme přestávali doufat,
nastal onen kýžený okamžik. Ihned jsme v rámci platných pravidel začali s tréninky. Začátky nebyly lehké
– vždyť jsme se po takové době téměř nepoznali…
Děti si naštěstí dříve získané znalosti celkem rychle
oprášily, znovu jsme si potykali a dali se na pilování
techniky jednotlivých disciplín. Bylo to náročné, jelikož
jarní velká soutěž se schválila a měla být za necelé
3 týdny od prvního povoleného tréninku. Jelikož spousta kroužků tuto těžkou dobu neustála, či naznala, že
nemá smysl otvírat na měsíc, měly děti více času.
Rozjeli jsme tedy dvoufázový trénink, který pro vedoucí
znamenal sejít se s dětmi 3x v týdnu na hřišti. Tím se

podařilo (alespoň částečně) dohnat absenci schůzek
a předat co nejvíce informací novým závodníkům
v kategorii mladší. Počasí s naším rozvrhem úplně
nesouhlasilo, ale nějak se přeci jen povedlo bez újmy
na zdraví natrénovat a vyrazit na zteč do nedaleké
Mokré. Soutěž byla upravena současné situaci, a tak
se jednotlivé sbory v podstatě nepotkaly. Každé družstvo mělo přesný čas příjezdu na soutěž včetně plnění
disciplín. Žádný bacil tedy neměl šanci nebohá robátka
pokosit. Jako vždy vyrazil od naší hasičky vcelku slušný konvoj soutěžících a nutného doprovodu. Nástup
byl v podstatě v pravé poledne, slunce na obloze již
svůj boj s dešťovými mraky o ovládnutí oblohy svádělo,
na řadě jsme tedy byli my – Si(vi)čáci. Díky skvělé
organizaci vše běželo jak na drátkách. Než jsme se
nadáli, už jsme schovávali výzbroj nutnou k plnění jednotlivých disciplín s oprávněnými rozporuplnými pocity
z dosažených výsledků. Byli jsme si vědomi některých
zbytečných přešlapů (doslova), ale to ke sportu patří.
Následovalo „nekonečné“ čekání na zaslání celkové
výsledkové listiny – nevýhoda těchto startů. Hřálo
nás vědomí, že podzimní část pro nás skončila velmi
dobře a je tedy položen hezký základ pro to, neudělat
si ostudu. Na druhou stranu, o to větší odpovědnost to
pro děti byla, jelikož byly očekávány na stupni vítězů.

Do konce školního roku zbývaly 2 týdny, což je akorát
čas ještě na jednu soutěž. Ta se měla konat u nás
v Sivicích. Jak jsem však již zmiňoval, tato nelehká
doba poznamenala spoustu spolků úbytkem dětí.
V nemálo SDH dokonce musela být činnost s dětmi
ukončena – věříme, že pouze dočasně. Pro naše
prázdninové klání to znamenalo, že se na soutěž tentokrát nepřihlásil nikdo a my tak byli donuceni soutěž
zrušit a ukončit tím ročník 2020/2021.

Děkujeme za podporu, vedoucím a dětem gratulujeme
Máme však také velkou radost, že nám již dorůstají k vynikajícím výsledkům! Červenec si necháme jako
první „děti“ a hasič berou pořád vážně. To způsobilo, odpočinkový a od srpna začneme pozvolna trénovat
že první týden v červnu vyrazil první sportovec z naše- na další ročník, abychom vše pohodlně stihli.
ho SDH v kategorii jednotlivec dorost na okresní kolo
Sportu zdar a požárnímu zvlášť
do Přísnotic. V této (pro nás) nové kategorii jsme se
za SDH Sivice Radek Chudiak
uvedli krásným čtvrtým místem!
Mezi dětmi i vedoucími byl hlad po soutěžení,
proto jsme hned za týden přijali pozvání na soutěž
do Jiříkovic. Jednalo se o netradičně pojaté měření sil,
které se skládalo z požárního útoku a speciální štafety
4x 20 metrů. Na každou disciplínu byly 2 pokusy, lepší
časy se poté sečetly a nejnižší výsledný čas určil vítěze. Opět se podařilo složit družstvo v kategorii mladší
i starší. Soutěž to byla pohodová a příjemná. Naši
mládežníci opět nechali na dráhách vše. Starším tentokrát muselo stačit páté místo. Zato mladší běžci, kde
byla téměř polovina družstva tvořena nováčky, lepší
výsledek už chtít nemohli. Ono nic lepšího, než první
místo totiž není. ☺

Hasičské soustředění ve Skale
Jelikož náš sbor musí ze zákona mít každoroční
valnou hromadu, ta letošní proběhla ze zřejmých
důvodů řekněme velice netradičně. Po dlouhém
období, kdy nebylo možné se scházet, jsme tak
uspořádali ještě jednu neformální výroční schůzi
nebo spíše takovou poznávací akci. ☺
Kvůli bezpečnostním podmínkám bylo potřeba udělat
toto velice opatrné setkání venku. Ale kde? Pro taková
setkání je jako dělaný prostor bývalé skládky ve Skale
u cementárny. Je zde možné postavit celé stanové
městečko. Můžete si tak bezpečně povídat z pohodlí
vlastního stanu. ☺ Náš stan je však poněkud větší,
postavit ho zabere čas. Nechali jsme ho tam tedy
déle s možností využití. Ukázalo se, že by mohl sloužit jako externí třída pro místní školu. Snad se piknik
vydařil ☺.
Po domluvě s obcí tak určitě nebude problém jít si
vyvětrat stan místo na zahradu do Skaly. ☺
Obci tímto děkujeme za umožnění využití plácku.
Radek Chudiak

Nabídka služby
Nechcete mít píchanec od bodavého hmyzu,
který se vám nepozván usídlil ve vašem obydlí?
Pak se obraťte na hasiče ze Sivic. Disponujeme
výbavou na likvidaci bodavého hmyzu. V případě potřeby volejte ideálně velitele jednotky
(607 807 864), který s vámi probere vše potřebné.
Vaši hasiči

SPORT

Svobodní vs. Ženatí 2021
Obloha bez mráčku a perfektně připravené hřiště
vítá o neděli 20. června krátce po poledni účastníky a diváky letošního přátelského utkání Svobodní
vs. Ženatí.
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MAS

trénují kličky centry parádičky a nemohou se dočkat,
až to propukne.
Pak už ostrý hvizd píšťalky rozhodčího pročísne horký
vzduch a zápas začíná. Po prvních minutách zjišťujeme, že dodržováním správně zvolené taktiky můžeme
se Svobodnými hrát zcela vyrovnanou partii a dokonce
se – díky našim pohotovým střelcům – brzy ujímáme
vedení 2:0. Přestože krátce po druhém gólu zahazujeme rozhodčím spravedlivě nařízenou penaltu, odcházíme do kabin za stále ještě příznivého stavu 2:1.

Čerstvě střižený měkký trávník i výjimečně nepřehlédnutelné bílé lajny se v horku tetelí očekáváním smělých sportovních výkonů. Na společných středečních
fotbálcích se sice potkáváme od dubna, dneska je to
ale naostro. Ostré sprinty, ostré střely, ostré skluzy, Ani ve druhém poločase se obraz hry moc nemění.
ostré lokty a ano, sem tam i nějaké to ostřejší slovo. Svobodní kombinují, střílí, bojují. Nám se ale týmoSlůvko. Slovíčko.
vou hrou a bezchybným výkonem náhradního branObhajoba loňského vítězství Ženatých by se nestran- káře Vítka Buchty daří držet jejich snahy na uzdě.
nému diváku mohla zdát vzdálená. Početní převaha Výsledkem kombinační souhry je navýšení vedení
umožňující střídání a také individuální kvalita jsou na 3:1. Poslední zápis do letošních statistik jde
objektivně na straně Svobodných. Kdo ale někdy na vrub Svobodným, kteří krátce před koncem zápasu
byl - byť i jen krátce – ženat, je překonávání překážek snižují na konečných 3:2. A kdo že se stává nejlepším
uvyklý a dobře ví, že nejhorší smrt je ta z vyděšení. střelcem utkání? Dvougólový Martin Chládek st.
Zachovejme klid.
Bohužel, zásadní heslo úspěchu: „Chlapi, hlavně bez
zranění!“, padá už při rozcvičce. Přicházíme o gólmana. Tak hezky vykloubený prst si prostě Marek Cibulka
nemůže nechat jenom pro sebe a odjíždí se s ním
pochlubit na pohotovost. Zatímco hážeme kostkou,
kdo ho v kleci nahradí, reprezentanti Svobodných

Zápas je minulostí, špunty dolétaly, po trubičkách se
jen zaprášilo. Sportovní odpoledne se pomalu mění
ve společenský podvečer.

Děkujeme všem divákům, hráčům a sportovnímu
klubu SK Grušáci Sivice za skvělou akci a těšíme se
na setkání při dalším ročníku.
Za tým Ženatých Roman Tinka

Regionální značka
BRNĚNSKO originální produkt®
má své první držitele
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště
učinila další krok v podpoře místních podnikatelů, a to založením vlastní regionální značky
BRNĚNSKO originální produkt®.
První certifikáty byly slavnostně předány u příležitosti
Dnů Slavkova na řemeslném jarmarku v sobotu 29. 5.
2021 v překrásném prostředí Rubensova sálu zámku
Slavkov u Brna. Na tomto jarmarku se tak mohli
návštěvníci setkat s čerstvě oceněnými produkty.
Stánek MAS byl součástí Pohádkové cesty, a tak
zájemci měli možnost seznámit se s myšlenkou regionální značky a prací MAS.

produkt označený regionální značkou, má jistotu, že
tento produkt splňuje standardy regionálního značení.
První certifikované výrobky regionální značkou
BRNĚNSKO originální výrobek: keramický Podržkvítek
Lucie Babákové ze Želešic, selské víno Pavla Husáka
z Nesvačilky, Kdoulový sýr a Višně z Líšně z Chuti
Moravy, mléčné bio výrobky Veroniky Kropáčkové
z Nelepče, medovina Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno
z Vinařství u Křížů z Viničných Šumic, Le-Mi česká
lněná autorská móda Lenky Miczkové z Hajan, med
Jaroslava Martínka z Kuřimi, Elegan originální šitá
móda s autorskými potisky Nely Šulákové z Velešovic,
uzené maso Josefa Jůzy z Březiny, Vildenberské
pivo Aleše Šmerdy z Holubic, moravské zemské víno
z vinařství Vykoukal z Hostěrádek-Rešova, děrované kraslice Pavly Tauberové z Křenovic, víno, mošt
a želé z rodinného bio vinařství Válka z Nosislavi.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
www.slavkovskebojiste.cz

Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území
kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice až
po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních značek, která koordinuje 30 značek po celé republice.
Regionální značku získají výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice,
kulturu či historii, a které svojí jedinečností mají velký
potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, který si koupí

Události ve farnosti	
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Strom roku
Nejenom dovolené a prázdniny vybízí k procházkám po našem okolí. Mnozí z nás rádi chodí
k hrušce, které všichni, i když nevíme proč, říkáme
Šmigula. Je od ní pěkný výhled na blízké i vzdálenější okolí.
A že je dvěstěletá hrušeň Šmigula pěkná dominanta okolí, jistě i proto byla přihlášena do soutěže "O strom roku". Se soutěžním číslem
12 postoupila do finále. Hlasovat pro ni můžete na
https://www.stromroku.cz/hlasovani#finaliste.
Tak co myslíte, stane se Šmigula stromem roku?
Přispět k tomu svým hlasováním můžeme všichni, a to
až do neděle 12. září 2021. Díky za váš hlas!
Jiří Barták

Výroční mše za stavitele kaple
1. května
Letos jsme výjimečně dali přednost setkání
na čerstvém vzduchu u Boží muky před mší svatou v kapli. Abychom v době epidemie koronaviru
zbytečně neriskovali.
U Boží muky se tradičně sešli farníci pozořické a tvaroženské farnosti. Proudili do kopce z různých směrů
a kromě duchovní posílili i fyzickou kondici. Mši svatou
sloužili společně pan farář pozořické farnosti Pavel
Lacina a pan farář z Tvarožné Pavel Kopeček. Mši
doprovázela Sivická kapela.

Termíny 2021
- farnost Pozořice

Milí spoluobčané,

25. 7.

Hostěnice – poutní mše sv. u kaple

1. 8.

Jezera – poutní mše sv. u kaple

15. 8.

Pozořice – farní pouť

22. 8.

Sivice – hodová mše svatá

12. 9.

Farní den

26. 9.

Holubice – hodová mše svatá

9. 10.

Farní pouť do Sloupa

19. - 21. 11. Víkendová duchovní obnova

Srdce na dlani
Prožíváme Rok manželství a rodiny. Při letošní
pouti do Křtin jsme uctili též svatou Zdislavu,
jejíž obraz jsme vzali s sebou. To ona je uctívána
jako ochránkyně rodinného života, protože žila
ve šťastném manželství a vychovala několik dětí.
Pocházela ze šlechtického rodu z Křižanova a provdala se do Jablonného za pana Havla z Lemberka. Její
životní příběh je vcelku prostý i výjimečný zároveň, ale
o tom zde teď nechci psát. Jen mě nedávno zaujala
socha, která stojí uprostřed kašny na náměstí v jejím
rodišti. Paní Zdislava zde kráčí se svým vyobrazeným
srdcem, které nese v jedné ruce a druhou rukou
toto srdce zakrývá. Motiv je velmi silný a výmluvný:

Ona dává svůj život, ale zároveň jej chrání, aby
nebyl zneužit či zmařen. Když se řekne o někom,
že má srdce na dlani, většinou je to nějaký dobrák
a sympaťák. Člověka dělá člověkem srdce ušlechtilé
a ryzí, srdce naplněné dobrem, ale zároveň chráněné
před vším, co by zmařilo jeho identitu. Vezměme si
k SRDCI tento obraz – je výmluvný! Budeme-li i my
autentičtí se srdcem na dlani, pak se nemáme za co
stydět. Ale zároveň je třeba o své srdce pečovat,
zušlechťovat je a chránit je! Máme se my sami stávat
pro druhé darem, ale zároveň se chránit před manipulací, zneužíváním, vydíráním a vůbec vším, co
by poškodilo naši jedinečnou identitu. Ať to přinese
požehnání především našim rodinám!
P. Pavel Lacina, farář

při procházce obcí, směrem na Štarcary, jste
si jistě všimli dvou barevných včelích úlů. Při
základní škole a za podpory obce funguje kroužek ,,Sivičtí včelaříci“, který má v současné době
3 včelstva, o které se stará 10 včelaříků.
Zimní období trávíme výukou teorie ve školní třídě.
Povídáme si o důležitosti a užitečnosti včel, pouštíme
si videa a chystáme se na sezonu např. stloukáním
rámečků. S prvními slunečními paprsky vyrážíme
ke včelkám a snažíme se převádět teorii do praxe.
Děti jsou nadšené, velmi zvídavé a moc šikovné.
Bohužel v letošním roce nám díky Covid-opatřením
nebylo umožněno se v kroužku potkávat tak, jak by
bylo potřeba. I přes to jsme nezaháleli a neošidili přípravu. Zúčastnili jsme se také oblastního kola soutěže
,,Zlatá včela 2021“, kde se naši ,,včelařští veteráni“
Lukáš Ondráček a Michal Kašík umístili na pěkném
30. a 38. místě z celkového počtu 105 účastníků.
Gratulujeme.

V letošním roce nám obec Sivice slíbila klubovnu,
na kterou se už dlouho těšíme. Budeme mít vše
potřebné blízko úlů a naše setkání budou příjemnější.
Předem děkujeme. Pokud by měl někdo z vás zájem,
může s námi nakouknout do úlů na dokonalost života
nejdůležitější živé bytosti na planetě. Vyhynutí včel by
znamenalo konec lidstva.
Jana Midrlová

SKAUTI
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- 21 Když se ohlédneme po uplynulém školním roku,
můžeme říct, že náš fyzický kontakt se spolužáky, přáteli, rodinou i naší skautskou rodinou skoro
úplně vymizel. Již v říjnu se naše setkání kvůli pandemii musela přesunout do on-line roviny. Byli jsme
šťastni, že jsme se mohli o Vánocích vidět osobně
a doufali jsme v to i nadále. To nám bohužel nebylo
dopřáno a hned po Novém roce jsme se opět museli
uchýlit k on-linu. Někdo by mohl říct, že setkání
on-line bylo natolik běžné, že nám připadalo úplně
přirozené a nikdo se ničemu nedivil, že tak musíme
pokračovat. Jak to ale bývá, nečekané se stává skutečností. Po několikaměsíčním připoutání k počítači
i nás přestávala tato činnost bavit. Zaujmout děti, aby
se připojovaly pravidelně na naše schůzky, bylo čím
dál tím těžší. Obzvláště když začalo vylézat pravidelně sluníčko a všichni chtěli jít čas trávit jinak než
u monitoru. Proto jsme se snažili místo on-line schůzek dávat náměty na úkoly, které se plní v přírodě,
a často při tom byla zapojena i celá rodina. Tato forma
naší činnosti byla mile vítána obzvláště u mladších
členů v oddíle, kteří toho zatím tolik v oddíle nezažili.

Ze schůzky světlušek na Jezerách
Autorka: Barbora Fuksová

Co nového na skautské stezce?
Podivná doba trvá už přes rok. Vedoucí našich
dětských oddílů po dlouhé měsíce vymýšleli pro
členy svých družin a oddílů náhradní program.
Většinou on-line, ale někdy i v terénu. Až jsme
se konečně – děti i vedoucí – dočkali. Můžeme se
zase vídat a pokračovat ve skautském programu.
Jaké byly uplynulé měsíce v 1. chlapeckém oddílu
Pozořice a zprávy z 1. dívčího oddílu Pozořice se
dozvíte z následujících řádků a fotek.
V posledních letech pořádalo naše středisko osm letních táborů. Naše táborová základna v Rakoveckém
údolí u Bukovinky tomuto počtu již nestačí. Proto jsme
se rozhodli zřídit druhé tábořiště a k tomuto účelu využít louku v údolí Říčky nad studánkou Miluška, kterou
vlastní rodina našich vedoucích z Bukovinky a na níž
několik let stavěli tábor skauti ze Křtin. Tábořiště by
mělo mít kapacitu 40 – 50 osob. Je s tím samozřejmě
spousta starostí. Zajistit a sehnat vše potřebné není
nic jednoduchého. Ale věříme, že se nám to podaří.
V předprázdninovém čase vrcholí přípravy na letošní
tábory. Na našem hlavním tábořišti v Rakoveckém
údolí, na našem novém tábořišti na Horní Říčce
a na naší terénní základně na Jelenici jich letos hodláme uspořádat sedm. O tom, který chystají pozořické
oddíly na naše hlavní tábořiště v Rakoveckém údolí,
vám rádi popovídáme příště.

Po několika brigádách v Rakoveckém údolí zaměřených na úklid po těžbě dřeva v lese kolem táborové louky, přípravě materiálu na stavbu obou táborů a páteční nakládce materiálu na auta proběhly
v sobotu 26. června na obou tábořištích „stavěčky“.
Díky příhodnému počasí, dobré přípravě a letitým
zkušenostem se podařilo na obou tábořištích postavit
téměř vše potřebné – obytné stany, jídelny, kuchyně,
hospodářské stany, vodovody, umývárky, záchody,
stožáry aj.
Aleš Mikula,
zástupce vedoucího střediska

Na začátku letošního roku jsme v chlapeckém oddílu
začali s on-line schůzkami a byli jsme rádi, že jsme se
mohli vídat v rámci skautských družin alespoň přes
monitor. Každý týden dostali kluci na schůzce nějaký
zajímavý úkol, při kterém si měli něco procvičit nebo
se něco nového naučit. Další schůzku mohli sdílet své
zážitky s ostatními a vzájemně se motivovat k plnění
dalších úkolů. On-line schůzky ale určitě nejsou
stoprocentní náhrada za klasické družinové schůzky,
kde se můžeme potkat na živo. Hlavně na mladších
členech oddílu bylo vidět, že jim tento osobní kontakt
velmi chyběl.
Šimon Fuks,
vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice

SKAUTI
tvém vzduchu i podniknout nějakou výpravu. Bohužel
byla činnost znovu povolena, až když se blížil konec
školního roku. Na nějaké větší akce tak nebylo z časových důvodů moc prostoru. Tato skutečnost nás nermoutí a společný čas si užíváme naplno! Věnujeme
se šifrám, uzlům, přírodě a hlavně pohybu, kterého
jsme měli dost málo. Hrajeme spoustu her klidných,
zaměřených na logiku i strategii, i hodně akčních.
Naše radost je poznat na dálku. Smích a hlučné diskuze nikdy nechybí.

Všechnu energii se teď snažíme směřovat na společnou závěrečnou schůzku, kterou si jistě všichni móóóóc
užijeme! Budeme mít možnost se setkat s oddílem
i s novými členy a konečně se seznámit i mezi družinami. Tím naše plány na skautské léto nekončí! Se
spoustou členů našeho dívčího i chlapeckého oddílu
se setkáme na letním táboře, který již horlivě připravujeme. Co můžeme již prozradit, že budeme opět tábořit na naší úžasné louce v Rakoveckém údolí nedaleko
Bukovinky. Nebojte se, počasí pro tento rok jsme
objednali mnohem lepší, plánujeme spoustu sluníčka,
Epidemiologická situace se zlepšila natolik, že jsme zábavy, smíchu a mnoho nezapomenutelných zážitků!
Majka Pölzerová a Barča Fuksová,
mohli konečně obnovit naši skautskou činnost osobně. Můžeme tedy organizovat naše schůzky na čers1. dívčí oddíl Pozořice

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Tradiční sivické hody

		

Hraje Sivická kapela, pořádají stárci

3. září

Kácení máje

		

Hraje Sivická kapela, pořádají stárci

5. září

Setkání jubilantů a rodáků

		

Pořádá kulturní komise obce

Vítání občánků

		

Pořádá kulturní komise obce

Společenská kronika
Ve 3. čtvrtletí roku 2021 oslaví životní jubileum:

22. srpna

23. září

Připomínka výročí 60 let
od otevření Kulturního domu
v Sivicích

Slavnostní otevření
Domu občanské vybavenosti
v Sivicích

Pátek 3. září 2021

Neděle 3. října 2021

17:00

14:00

Přivítání hostů

14:30

Požehnání stavby

Průvod stárků obcí - Kácení máje

18:00
Nástup stárků
		Přivítání, prohlídka opravených
prostor kulturního domu,
občerstvení
20:00

Taneční zábava

Neděle 5. září 2021

14:30 - 16:00 Prohlídka objektu, občerstvení
16:00 	Koncert kapely The Tap Tap
(dle počasí a aktuální epidemiologické situace na návsi nebo
v sále kulturního domu)

91 let

Filomena Buchtová
Zdeněk Malík

86 let

Vlasta Štěpánková

85 let

Radomila Florianová
Kristina Konečná
Ludmila Ondráčková
Marie Poláčková
Ludmila Železná

84 let

Jarmila Maxiánová

82 let

Jiřina Habalová

81 let

Věra Hůlová

80 let

Zdenka Ondráčková

75 let

Luděk Hrubý
František Ondráček
Helena Zádrapová

70 let

Alois Skládaný
Jiří Toman
Jaromír Daněk
Alena Opatřilová

60 let

Anna Kousalová
Hana Chládková
Roman Martinec

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Evidence obyvatel

Statistika za 2. čtvrtletí 2021
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

4
8
5
5
1085

Vítáme do života
ve 2. čtvrtletí roku 2021
Adéla Baláková
Michal Buchta
Sabina Roli
Adam Vojáček

Citát

Potřebujeme čtyři pohlazení denně, abychom
přežili.
Potřebujeme osm pohlazení denně, abychom
vydrželi.
A dvanáct pohlazení denně potřebujeme,
abychom rostli.
Virginie Satirová

Kamenná svatba
16. června 1956 uzavřeli sňatek Marie a František
Poláčkovi. Letos oslavili 65 let společného života.
K tomuto krásnému výročí srdečně blahopřejeme!
Do dalších let přejeme pohodu a zdraví a také hodně
radosti z 13 pravnoučat.
Redakce Sivického zpravodaje

15:00 	Vernisáž výstavy fotografií
Setkání rodáků a jubilantů
Srdečně zve obec Sivice

KRONIKA
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Srdečně zve obec Sivice
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