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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
V současné době probíhá kolaudační řízení stavby
Čistá Říčka a Rakovec, která zahrnuje kanalizační
sběrač a stokovou síť v naší obci i dalších obcích
Svazku Šlapanicko. Vzhledem ke komplexnosti má
toto dílo velmi významný přínos pro životní prostředí.
Bez spolupráce vlastníků rodinných domů (v Sivicích
je připojeno 77 % nemovitostí) by však nová kanalizace svůj účel neplnila. Díky společnému úsilí je již
nyní voda v potoce znatelně čistější.
V průběhu stavby kanalizace a po jejím dokončení jsme se museli vypořádat s několika kilometry
zdevastovaných komunikací a chodníků, neboť projekt kanalizace počítal pouze se zapravením rýhy.
Zastupitelstvo naší obce zvolilo cestu nepohodlnou
a nelehkou, provázenou řadou překážek, nicméně
cestu vedoucí k cíli zvanému opravená a upravená
obec. Pomyslnou tečkou za celou stavbou je poslední úsek – veřejná prostranství kolem kaple, restaurace a samoobsluhy.
Kaple sv. Rocha, dominanta naší návsi, dostává
v současné době staronový vzhled. Stavební úpravy
budou ukončeny v polovině srpna a o hodech na sv.
Rocha bychom rádi zahájili diskusi o interiéru této
památky.
Časy se mění. Dávno pryč je doba, kdy na návsi
stávala zvonice a kovárna a kolem nich se rozkládalo volné prostranství. Nebylo zapotřebí kanalizace,
pralo se na valše. Nebylo zapotřebí asfaltových
vozovek a parkovacích míst – nebyla auta. Nebyl ani
Internet a počítače a mobilní telefony …
Bez vymožeností techniky si dnes už život nedovedeme představit. Je dobré, že se i přes tento bouřlivý
vývoj udržují v naší obci tradice, že si stále dokážeme
najít příležitost k setkání a sousedskému popovídání.
Velké návštěvnosti místních i přespolních se těšilo
přátelské posezení u rybníka na návsi v neděli 27.
června. Naší škole patří poděkování za velmi pěkný
program, Sivické kapele a kapele Kolorez za zpestření večera bezplatnou hudební produkcí.
Za dveřmi je společenská událost číslo jedna - tradiční
hody na sv. Rocha. Těšit se můžeme také na kácení
máje, přehlídku dechovek, setkání s jubilanty, vítání
občánků a další kulturní i sportovní akce.
Vážení přátelé, přeji vám slunečné letní dny, pohodu
o prázdninách a dovolených a načerpání potřebné
energie.
Marie Kousalová

14.6.2010
Zpráva o činnosti: Úvodní informace byla zaměřena
na dokončení stavby splaškové kanalizace a připojování nemovitostí, rekonstrukci příjezdové komunikace
do centra obce a zahájení prací v prostoru návsi
kolem kaple, za restaurací a samoobsluhou. Zpráva se
dále zabývala pokračováním stavebních prací na kapli
a připravovaným záměrem zpevnění komunikace pod
Starými horami opěrkami. Zástupce společnosti VIVO
CONNECTION podal informaci o přípravě instalace
optického kabelu.
Závěrečný účet obce Sivice za rok 2009: Návrh
závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem
o rozpočtových pravidlech. Součástí závěrečného účtu
je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2009, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky. Po projednání ve finančním výboru byl
závěrečný účet obce Sivice za rok 2009 předložen
zastupitelstvu obce ke schválení.
Změna č. 1 ÚPD – Opatření obecné povahy: 22.
dubna 2010 se konalo veřejné projednání návrhu
změny č. 1 Územního plánu obce Sivice za účasti
dotčených osob. Před tímto jednáním bylo uplatněno
celkem 5 námitek stejného znění a 1 připomínka.
K námitkám a připomínce podali vysvětlení na veřejném projednání Ing. arch. Ivo Kabeláč (zpracovatel
ÚPD) a Ing. arch. Zora Zelená (pořizovatel – MěÚ
Šlapanice). Na základě projednání bylo pořizovatelem
– Městským úřadem Šlapanice zpracováno opatření
obecné povahy – Změna č. 1 ÚPO Sivice.
Přijetí pracovníka na pozici „Provozní pracovník“:
Pracovní místo je již delší dobu neobsazeno, práce
zajišťují pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací
ve spolupráci s Úřadem práce. Na výzvu uveřejněnou
ve zpravodaji se přihlásili celkem 4 uchazeči, jako nejvhodnější uchazeč byl vyhodnocen pan Jan Kousal.
Obsazení pozice bylo zastupitelstvem obce schváleno.
Konvence a Smlouva o zajištění financování systému
IDS JMK: Obec Sivice nepřistoupila k Integrovanému
dopravnímu systému Jihomoravského kraje z důvodu
nesouhlasu se zařazením do 4. tarifní zóny. Příspěvek
na provoz IDS JMK hradila formou darovací smlouvy.
Přistoupením ke Konvenci Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje se obec stává účastníkem IDS JMK. Podnětem k přistoupení byla podpora
záměru rekonstrukce komunikace do centra obce
a finanční spoluúčast kraje.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu E-ON – lokalita Dolní Krpile: Předmětem
smlouvy je zřízení věcného břemene za účelem provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového
vedení nízkého napětí a přípojkových skříní na pozemcích obce v lokalitě Dolní Krpile.
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Revitalizace návsi: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o ukončení rekonstrukce návsi ke dni
15.6.2010, kdy bude zahájeno předávací řízení.
Smluvní termín ukončení stavby ke dni 31.5.2010
nebyl dodržen. Zpoždění bylo zapříčiněno dlouhou
zimou a vytrvalými jarními dešti, v rámci závěrečného
vyúčtování stavby po zvážení všech okolností zastupitelstvo obce rozhodne o případné penalizaci.
Koupě pozemku parc. č. 190/2 v k.ú. Sivice:
Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku parc.
č. 190/2 o výměře 17 m2 – ostatní plocha – zeleň,
na základě geometrického plánu, za dohodnutou cenu
200 Kč,-/m2.

do rozpočtu obce za prezentaci společnosti v obecním
zpravodaji a na webových stránkách obce.
Rozpočtové opatření č. 2/2010: Návrh na úpravu
rozpočtu byl projednán finančním výborem a doporučen ke schválení. Rozpočet se zvyšuje v příjmové
i výdajové části o částku 705 300 Kč, na navýšení se
nejvíce podílí přijaté dotace. Příjmy i výdaje včetně
financování činí po úpravě 28 380 400 Kč.

Diskuse: V diskusi bylo vzneseno několik konkrétních
dotazů občanů, které byly zodpovězeny na místě.
Paní starostka otevřela krátkou diskusi k místnímu
koeficientu daně z nemovitostí, kdy se přítomní občané vyjádřili pro zachování koeficientu v zájmu rychlejPřijetí dotace z rozpočtu JMK: Obec Sivice požáda- šího splácení závazků obce.
la v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského
kraje pro rok 2010 o přidělení dotace na „Stavební
úpravy kaple a věže se zvonicí – II. etapa“.
Jihomoravským krajem bylo schváleno přidělení dotace ve výši 160 000 Kč.

12. Smlouva o reklamě – Českomoravský cement:
Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši
300 000 Kč na dokončení oprav kaple za protislužbu
- zveřejnění reklamy a.s. Českomoravský cement.
13. Smlouva o spolupráci – Goodwill Energy,
s. r. o. (GE): Společnost GE má v úmyslu realizovat
projekt výstavby a provozování fotovoltaické elektrárny
na pozemcích průmyslové zóny v k.ú. Sivice. Obec
Sivice má v úmyslu vybudovat v trase stávající nezpevněné cesty komunikaci. Společnost GE přispěje Obci
Sivice na vybudování komunikace částkou 1 000 000 Kč,
přičemž do zahájení výstavby komunikace může obec
s poskytnutými prostředky volně nakládat. Firma GE
bude také každoročně přispívat částkou 100.000,- Kč

Daň z nemovitostí v roce 2011

Zastupitelstvo obce se v současné době zabývá
formou kompenzace zvýšené daně z nemovitostí
v roce 2011.
V letošním roce je daň z nemovitostí kompenzována
příspěvkem na připojení nemovitosti na splaškovou
kanalizaci ve výši 3 000 Kč, i když zvýšení daně činí
průměrně kolem1 000 Kč na jednu nemovitost.
Pro rok 2011 připravujeme vykompenzování příspěvkem na vyšší náklady na bydlení (za podmínky napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci) ve výši
rozdílu mezi základní daní a daní zvýšenou koeficientem. Současně je stále v platnosti sleva na poplatcích
za komunální odpad.
Největší podíl na zvýšeném výnosu daně z nemovitostí mají stavby pro průmysl a podnikání. Tato kategorie se na celkovém výnosu podílí 91,7 %.
			

Marie Kousalová

Příspěvek na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci

Do 31.12.2010 poskytuje Obec Sivice vlastníkům
nemovitostí příspěvek ve výši 3 000 Kč za připojení ke splaškové kanalizaci. Kdo chce příspěvek
získat, musí splnit několik podmínek:
1) Na kanalizační přípojku musí být vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas
2) V
 lastník nemovitosti musí mít uzavřenu smlouvu
s provozovatelem kanalizace – Vodárenskou akciovou společností
3) Ž
 adatel uhradil příspěvek dle Smlouvy o spolufinancování kanalizační přípojky.
K dnešnímu dni je již napojeno 236 nemovitostí
z celkového počtu 307 (77 %). Vlastníci zbývajících
rodinných domů mají nejvyšší čas kanalizační přípojku vybudovat a požádat o kolaudaci. Ing. Petr
Hlaváč je od 1.7.2010 ve smluvním vztahu pouze
se Svazkem Šlapanicko, pokud potřebujete pomoci
s vyřízením kolaudace, je zapotřebí dohodnout se
individuálně (poplatek za vyřízení je 240 Kč včetně
DPH). Kontroly přípojek před zásypem provádí
Ing. Hlaváč i nadále bezplatně.
Pokud jste již předali Ing. Hlaváčovi, popř. na obecní
úřad všechny doklady pro podání žádosti o kolaudaci
(plnou moc, potvrzení prováděcí firmy nebo stavebního dozoru, doklad o kontrole přípojky a projekt kanalizační přípojky), vyčkejte na vyrozumění obecního
úřadu, že si můžete přijít vyzvednout pravomocné
kolaudační rozhodnutí. Vezměte s sebou Smlouvu
s Vodárenskou akciovou společností a vyplněnou
žádost o příspěvek.
Vzhledem k narůstajícímu počtu kolaudovaných přípojek se doba vydání rozhodnutí prodlužuje, proto
nenechávejte vyřízení na poslední chvíli, abyste
nepromeškali lhůtu pro vyplacení příspěvku.
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Jaro, léto - a už je to!

Nově je prostor návsi - od křižovatky u kaple až
po Dolanský konec včetně - definován jako obytná
Projekt „Revitalizace návsi“, komplexní dílo sklá- zóna (obr. 8). Navazuje na stávající obytnou zónu
dající se z několika stavebních objektů, je ukon- v ulici Hlinky a Perk a platí zde specifická pravidla:
čen. Zmizely sloupy i dráty elektrického vedení,
• V obytné zóně mohou jet řidiči maximální rychlostí
vydatné jarní přívalové deště prověřily funkčnost
20 km/hod, musí být ohleduplní k chodcům a nesmí
kanalizací a po setmění se rozsvěcují nové lampy
je ohrozit. V případě nutnosti musí vozidlo zastavit.
veřejného osvětlení. Náves, vozovky i odstavné
•
pruhy jsou vydlážděny, vysazeny stromy a keře Chodci se mohou pohybovat po celé šíři vozovky.
Mají přednost před auty, nesmějí však vozidlům
a zasety trávníky. (obr. 1,2,3)
znemožnit průjezd.
V nejbližší době budou dokončeny práce na úpravách
veřejného prostranství také v okolí kaple, za restaura- • Děti si mohou hrát na silnici, ale musí umožnit vozidlům jízdu. Děti mladší 10 let nemusí jezdit na jízdcí a samoobsluhou. (obr. 4,5,6)
ním kole pod dohledem starší osoby.
Ruku v ruce se stavebními úpravami komunikací a veřejných prostranství se změnil také jejich • Stání vozidel je dovoleno jen na vymezených místech.
charakter. Dosavadní stav (vyasfaltované plochy S ohledem na přibývající počet aut byly parkovací
bez bližšího určení) neumožňoval stanovení jed- pruhy navrženy všude, kde to bylo možné (obr. 9).
noznačných dopravních pravidel, sváděl k otáčení Proto prosím využívejte k parkování (nikoliv k dlouvozidel v křižovatkách a k nahodilému odstavování hodobému odstavování) vozidel výhradně tyto vymeaut. obr. 7)
zené plochy.
Marie Kousalová
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Výlet do Prahy
Letní počasí nás provázelo po celý den při návštěvě Prahy. Mnoho kilometrů jsme nachodili, abychom poznali ta nejznámější místa. Celý den by
nám ale nestačil, Praha je krásná a kamkoliv jsme
se podívali, bylo co obdivovat.

vých figurín, na Staroměstském náměstí nestihli orloj
a pokračovali cestou přes stále obdivovaný Karlův
most. Cestou kolem Čertovky jsme konečně narazili
na zmrzlinu a studené pivo. Po krátké přestávce jsme
lanovkou vyjeli na Petřín. Únava přicházela a nikomu
se šlapat na rozhlednu nechtělo. Děti však zlákalo
zrcadlové bludiště. Cestou z Petřína nás osvěžila
studánka a posledním zastavením byl Pražský hrad
a Chrám sv. Víta.

A tak jsme začali návštěvou Vyšehradu s krásnou vyhlídkou. Prošli jsme známý hřbitov slavných a vydali se metrem na Václavské náměstí. I přes náročné počasí, trasu, odřené a spálené nohy,
Posvačili a vyřádili se na dětském hřišti, milou pozor- žízeň a nenadálé příhody všichni statečně došli
ností byla návštěva u pana faráře Jiljího. Shlédli do cíle a spokojeně odjeli do Sivic.
Míla Vrtělová
jsme Betlémskou kapli, navštívili muzeum vosko-

Škola v přírodě

Na letošní školu v přírodě přijeli hadi, pavouci, netopýři a ropuchy. Děti zůstaly v Sivicích a na Mýtince se
čarovalo a soutěžilo. Kdo se činil, získal čarodějnický
diplom a mnoho nálepek do svého kouzelného notýsku. Být správnou čarodějnicí není vůběc jednoduché.
Ale kdo si prošel výcvikem letošní školy v přírodě,
byl úspěšně odměněn. Postrašit bílou paní Elišku
na hradě Pernštejn nebyl vůbec žádný problém.
Za rok nashledanou a těšte se na nové převlečení.
Míla Vrtělová

Rozloučení s páťáky

Letošní páťáci dnes naposledy přišli do sivické školy
rozloučit se s dětmi a učiteli. Za pět společných let se
vytvořila výjimečná parta prima dětí a my doufáme, že
na sivickou školu nezapomenou a budou v dobrém
vzpomínat.
			

Pasování na čtenáře

Letošní prvňáci netrpělivě čekali na poslední stránku
Slabikáře. Dnes v knihovně byli slavnostně králem
Jiřím pasováni na opravdové čtenáře. Jako důkaz
dostali knihu, ale předem museli přesvědčit, že čtení
ovládají. Doufáme, že čtení se stane pro děti nejen
Pavel Vrtěl povinností, ale i zábavou. Někteří už dnes vyslovili
přání stát se stálým čtenářem místní knihovny.
Děkujeme paní knihovnici Zdeně za skvělého průvodce a králi Jiřímu za důstojné pasování.
Míla Vrtělová
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Škola v Pozořicích
Dějepisná olympiáda
- krajské kolo, opět velký úspěch

Jakub Kříž ze Základní školy Pozořice,“ jsem rozechvěle převzal diplom a poukázku na knihu dle
vlastního výběru. Musím uznat, že jsem měl hodně
Po úspěšné účasti v okresním kole, v němž Jakub štěstí, neboť jsem zvítězil o pouhý 1 bod.
Kříž, žák 8.A třídy, zvítězil, přišel další úspěch. Dne Při návratu domů jsem se těšil, že se z mého vítěz8. dubna 2010 se konalo v Brně Lužánkách kraj- ství budou radovat i moji rodiče a prarodiče, kteří
ské kolo Dějepisné olympiády a Jakub se umístil ví, že dějepis je mým velkým koníčkem a také mě
na skvělém 2. místě. Krajského kola se zúčastnilo v něm podporují. To bych chtěl také potvrdit v kraj36 nejlepších žáků základních škol a osmiletých ském kole, které se bude konat v dubnu v Brně.
gymnázií z celého Jihomoravského kraje. Úkoly
Jakub Kříž, 8.A
byly obtížnější, Jakub získal 109 bodů ze 120 možných. 2. místo a velký počet bodů mu otevřelo cestu
do celostátního kola, které se bude konat poslední
květnový týden v Brně a ve Vranově u Brna. Jakub
bude muset prokázat nejen vynikající vědomosti, Naše škola využila nabídky ekologického centra
ale musí do tohoto kola vypracovat písemnou práci Veronica a na 3 dny se přestěhovali žáci 9.B
na určené téma, práci bude při soutěži prezentovat. a 3 žákyně z 9.A s paní učitelkou Svobodovou
Všichni ve škole mu fandíme a přejeme hodně a paní učitelkou Andonovovou do malebného
úspěchů v dalším kole.
Hostětína.

Ekopobyt v Hostětíně

Mgr. Daniela Svobodová

Velký úspěch - dějepisná
olympiáda
Okresní kolo dějepisné olympiády se konalo
v Tišnově 26. 1. 2010, účastnilo se jej 46 žáků
základních škol a osmiletých gymnázií okresu
Brno-venkov. Téma bylo Od pěstního klínu k Zlaté
bule sicilské. Po školním kole postoupili do tohoto
kola žáci 8.A Jakub Adámek a Jakub Kříž.
Mgr. Daniela Svobodová

Po zajímavém cestování do místa konání (mrazivé
počasí, zaváté koleje a silnice) jsme byli přivítáni
místními organizátory a rozděleni do dvou skupin.
V 9 hodin nám byly rozdány testy. Na práci jsme
měli 90 minut. Hned první otázka mě nepříjemně
překvapila. Nemyslím si, že mnoho lidí zná terminologii pomocných věd historických. Až později jsem
zjistil, že nauka o pečetích se jmenuje sfragistika.
Další otázky z pravěku a raného středověku mě
uklidnily, a tak jsem test asi po 40 minutách odevzdal. Doprovázející paní učitelka byla překvapena, když mě spatřila tak brzy. Dobu do vyhlášení
výsledku jsme strávili procházkou po Tišnově. V 1
hodinu odpoledne jsem nedočkavě seděl v učebně
a netrpělivě vyhlížel organizátory. Tajně jsem doufal, že budu úspěšný. Výsledek předčil i mé očekávání. Po větě „Vítězem okresního kola se stává.....

Je to vesnička s 240 obyvateli na úpatí Bílých
Karpat, asi 20 km od známých Luhačovic. Ne
nadarmo si ji vybral princ Charles k návštěvě při
pobytu v České republice. Jako jediná v Evropě
soustřeďuje ekologické projekty, jejichž využívání
šetří životní prostředí. A právě s nimi jsme se
během našeho pobytu postupně seznámili. Už
samotné ubytování v tzv. pasivním domě bylo
moderní a současně energeticky nízkonákladové.
Pochopili jsme, jak funguje výtopna na biomasu,
kořenová čistička odpadních vod a jak se vyrábí
mošty z místního ovoce. Zajímavá byla sušírna
ovoce z 19. století, která jediná zůstala z původních
10 takových sušiček. Ve vesnici nechyběly solární
panely a šetrné osvětlení, které svítilo pouze pod
nohy a ne do okolního prostoru. Exkurze po těchto
ekologických prvcích byla součástí environmentálního programu pro žáky s názvem „Udržitelný
rozvoj všemi smysly“. Vedly ho pracovnice ekocentra v Hostětíně, který je odloučeným pracovištěm
centra Veronica. Výukové bloky měly logickou
stavbu tak, aby žáci byli na závěr schopni vymyslet
a zhodnotit ekologické projekty v našem Městysi
Pozořice. Současně měli své návrhy prezentovat
a vystoupení oživit dramatizací. Touto cestou je
chceme pochválit za spolupráci, bystrost a nápaditost. Šikovné lektorky používaly aktivizující metody
učení, nechyběl ani zpěv, pohyb, orienťák a zajímavé valašské nářečí. Věříme, že se tato průkopnická
akce v dalších letech zopakuje a že bude zanechávat v našich žácích dobrou odezvu.
Mgr. Bohuslava Andonovová

Hotovo...

Vodník sedící na břehu nového rybníčku uprostřed
sivické návsi na první pohled netečně sledoval
dění kolem sebe. Neděle 27.6.2010 po obědě nebyla
tak klidná, jak je obvyklé. Horečné úsilí posledních
týdnů mělo mít tento červnový víkend společenské
vyvrcholení, na něž se proti proudu potoka připlul
podívat i velký nafukovací koráb, jehož posádku
tvořila po převážnou dobu sivická drobotina.
V 16 hodin obyvatelstvo zaujalo své pozice na připravených lavicích a kolem stánků s delikatesami
slané i sladké kuchyně, přičemž díky celodennímu
horku hlavně pitný režim bylo nutno dodržovati,
čemuž zejména výčep kulturního domu vydatně
přispíval. A mohlo se začít...
Starostka obce Marie Kousalová krátce připomněla
historii přípravného období a dva roky faktického
budování kanalizace a návsi naší obce, poděkovala
významným účastníkům a hlavním spolupracovníkům včetně všech trpělivých sivických obyvatel,
my diváci jsme na oplátku zejména po slovech
vzácného hosta pana Stanislava Juránka vzdali
potleskem hold zase jí. Následovala slova pana faráře Mgr. Jana Nekudy a požehnání opravené návsi
a rybníčku. A od teď už je krásná náves naše!
Dětičky a děti ukázaly nám ostatním, jak je škola
prostřednictvím učitelského sboru připravila k předvedení nápaditého pásma vtipných scének, písní
a tanců. Hlavním nosným tématem byla voda.
Potlesk diváků byl častým jevem, děti v závěru školního roku byly úžasné.

Po hodince takto příjemně strávené nastal čas
hudební produkce, Sivická kapela a kapela Kolorez
se pravidelně střídaly, lidé se bavili, jedli, pili a tancovali mnohem déle, něž jen do Slunce západu či
Měsíce východu.
No a vodník? Ten se stále trpělivě díval a poslouchal, aby mohl svým žabičkám posléze vyprávět...
Jaroslav Forman

-9-
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Turnaj se vydařil
Na travnatém hřišti na Loučkách proběhl další, snad
už šestý ročník turnaje v malé kopané. Za úmorného, téměř pětatřicetistupňového vedra bojovalo pět
šestičlenných mužstev o vítězství. To po boji nakonec vybojovali hráči WilliJemSe, s největším diváckým zázemím, když ve finále porazili FC Dynamo
Kreml Pozořice 6:0.
Turnaj se vydařil jak po sportovní, tak po společenské
stránce. Klobásy z udírny voněly široko daleko, piva
na doplnění tekutin bylo také dostatek, takže spokojení diváci odcházeli opálení, najezení a veselí domů.
Tomuto klání chybí už jen pěkný pohár pro vítěze.
Jiří Barták

SIVICE CUP 10

Grušáci

Grušáci
Tvarožná

Tvarožná

FC Dynamo
Kreml

WilliJemSe

2:0

2:3

1:3

0:0

4

5:6

4

0:0

2:1

1:1

5

3:4

3

0:0

FC Dynamo Kreml

3:2

0:0

WilliJemSe

3:1

1:2

1:0

0:1

Pumpa Pozořice

0:0

1:1

2:2

O třetí místo:		 Tvarožná - Grušáci 0:4
Finále:		 WilliJemSe - FC Dynamo Kreml 6:0
Nejlepší střelec:		 Drda Michal - 5 branek
Konečné pořadí:		 1.WilliJemSe
		 2. FC Dynamo Kreml
		 3. Grušáci
		 4. Tvarožná
		 5. Pumpa Pozořice

Přátelské utkání svobodní x ženatí
Za pěkného počasí se konal už jedenáctý ročník fotbálku svobodní x ženatí. Mužstva nastoupila v plné
síle, avšak ženáči výjimečné loňské vítězství neobhájili.
Utkání skončilo výsledkem 6:2, hattrickem se blýskl
Marek Koudelka z družstva svobodných. Svobodní,
neradujte se, i na vás jednou dojde!

Pumpa
Pozořice

Body

Skóre

Pořadí

2:2

5

5:5

2

4:1

9

9:4

1

3

4:7

5

1:4

Turnaj v nohejbalu
8. května se konal ve sportovním areálu na Loučkách
tradiční turnaj v nohejbalu. Zúčastnila se pouze tři
družstva, vítězství si odneslo družstvo ve složení Jiří
Pölzer, Josef Dvořáček a Milan Sedláček.
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Cimrman revival sivice

V květnu jsme se podruhé zúčastnili soutěžní přehlídky v Boleradicích, letos s oblíbenou hrou „Dobytí
Nedávno uzavřená divadelní sezona přinesla severního pólu“, kterou jsme v Sivicích hráli naposlespoustu příjemných a radostných zážitků, zároveň dy loni na Vánoce.
s nimi ale také událost velice smutnou. Pojďme se Náš výkon v uvedeném představení se líbil jak
za nimi společně ohlédnout.
divákům, tak odborné porotě, která nás vyhlásila
Tak jako každý rok pod tlakem ohlášeného termínu vítězi festivalu a nominovala na Národní přehlídku
premiéry, nacvičili jsme další z cimrmanovských kusů vesnických divadelních souborů Krakonošův podzim
ve Vysokém nad Jizerou, kde budeme začátkem října
- hru „Posel z Liptákova“ z roku 1977.
Přestávka dělí hru na dvě aktovky, oběma předchází reprezentovat nejenom sebe, ale i Sivice. Konečně se
seminář a díky tomu v představení dostalo roli všech tedy naplní obsah přednášek k Poslovi a my se dooosm herců, kteří v našem souboru v současnosti pravdy vydáme prozkoumat kraj Cimrmanova stáří.
Mimo nominaci hry samotné dostali další ocenění
účinkují.
za herecké výkony Zdeněk Boháček a Roman Tinka.
Hra uváděná v první půli je autory zasazená do blízké budoucnosti. Pojednává o vztahu starých rodičů Ve spojitosti s tímto úspěchem bych rád poděkoval
žijících na venkově a jejich syna, který se navrací obci Sivice za podporu, pochopení a zázemí, které
domů s nečekanými úmysly. „Posel světla“ nese téma naší kratochvíli poskytují.
vážné, ovšem v podání autorské dvojice S+S patřičně Vstupenky na divadelní prázdniny se rozdávaly 13.
odlehčené. „Vizionář“, uváděný po vyvětrání sálu, je června v sousedních Jiříkovicích na tradičním festivale
na tom podobně - do budoucnosti taky poočku nahlíží „Žně na stodole“. Představení „Posel z Liptákova“ ocenili diváci třetím místem (zase o prsa za domácími...),
a černou ji rozhodně nevidí...
Představení mělo premiéru začátkem března porota pak cenou Petru Kadlecovi za postavu Artura
a na domácí scéně jsme je úspěšně odehráli ještě a naší výtvarnici Janě Boháčkové za „Nejmalebnější
dvakrát. Děkujeme všem divákům za krásnou atmo- scénu“.
sféru, kterou na představeních vytvořili!

Jakmile jsme si hru „odzkoušeli“ na známých tvářích, vydali jsme se s ní do světa se zastávkami
v Loučné nad Desnou, Slévárně Vaňkovka a hlavně
do Bezbariérového divadla Barka v Králově Poli naplněného do posledního místa. Vyprodaná Barka těší
dvakrát - výtěžek z divadla totiž putuje na podporu
činnosti občanského sdružení AUT, které pomáhá
autistickým dětem a jejich rodinám.
Obec Sivice srdečně blahopřeje ochotnickému
spolku Cimrman revival Sivice k vítězství v soutěžní
přehlídce divadelních souborů v Boleradicích.

Vítání občánků

Obecní dům Sivice – pátek 7. května 2010
Darina Kuželová, 29. 10. 2009, Sivice 166
Marek Opatřil, 17. 11. 2009, Sivice 240
Prokop Daněk, 5. 12. 2009, Sivice 283
Aneta Divácká, 14. 12. 2009, Sivice 179
Alexandra Smutná, 18. 12. 2009, Sivice 263
Matyáš Kmoch, 19. 1. 2010, Sivice 50
Josef Škarvada, 7. 2. 2010, Sivice 106

Představení jsme věnovali zesnulému Ladislavu
Smoljakovi, který 6. června natrvalo přesídlil do českého nebe...

Vážený pane Smoljaku, za všechny naše herce
a diváky vám děkuji za humor a moudrost, kterými
jste naplnil svoje hry. Díky nim s námi zůstáváte
napořád.
Roman Tinka

Výsledky voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Sivicích
konané ve dnech 28. – 29. května 2010
Počet zapsaných voličů:
804
Počet odevzdaných hlasů: 597
Počet platných hlasů:
597
Volební účast:
74,25%
Pořadí stran:
1. KDU-ČSL
2. ČSSD
3. TOP 09
4. ODS
5. KSČM
6. Věci veřejné

193 hlasů
111 hlasů
72 hlasů
68 hlasů
40 hlasů
39 hlasů

32,32%
18,59%
12,06%
11,39%
6,70%
6,53%

V Sivicích dne 29.května 2010
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Rozloučili jsme se
s Otcem Karlem …
Bylo to někdy v polovině 90.let, kdy Otec Karel
jako ivančický farář stále častěji říkal, že už ho
služba zmáhá a že by chtěl jít do důchodu. Při
jednom našem setkání v únoru 1996 na ivančické faře řekl jsem panu generálnímu vikáři,
Mons. Mikuláškovi: „Dejte Otce Karla na důchod
do Pozořic a udělejte ho děkanem, budou to dvě
mouchy jednou ranou“. Poznámka tehdy zdánlivě
zapadla, ale o pár měsíců později mě pan generální oslovil: „Poslyš, co bys tomu říkal, kdyby ten
Karel přece jen šel k tobě.“ A tak v polovině července 1996 se Otec Karel nastěhoval. Znal jsem
ho už dřív, od doby svých studií, a vždy na mě
působil dojmem člověka, který si ví se vším rady,
žádný problém pro něj není neřešitelný a ničeho
se nebojí.
Od samého začátku zde v Pozořicích říkal, že chce
být vzorem pro důchodce a výměnkáře. Mnoho věcí
viděl, ale do ničeho nemluvil. Často jsem od něj slyšel: „Ty to rozhodni, ty jsi tady farář.“ A vzpomínám
si, jak jsme se jednou na něco domlouvali a on mi
říkal: „Toto po mně nechtěj, na to už já nejsem. Já
tady budu sloužit mše, sedávat ve zpovědnici, chodit
za nemocnými a připravovat se na smrt.“

Zemřel v nedožitých 81 letech, ve spánku na nemocničním lůžku, klidně, s velkým pokojem, na zástavu
srdce. Pán Bůh jej ušetřil velkých bolestí, ze kterých
měl strach, do posledních chvil mu zachoval jasný
rozum, o který se modlil, a nebyl nikomu na obtíž –
Otec Karel uměl stárnout. Jeho zdravotní stav už toho se bál.
dlouho nebyl dobrý, a přesto si nestěžoval. Jen někdy Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste se o Otce Karla
mu uklouzla věta: „Dneska je mi hrozně zle a v noci starali. Panu Železnému, který rád byl jakýmsi jeho
jsem skoro nespal.“ A když jsme se bavili o jeho osobním asistentem v kostele, když už neměl jistotu
obtížích, vždycky říkával: „Mám nad tím brečet? Co chůze bez opory. Panu Mikulovi, který pomáhal, když
to pomůže? Člověk to prostě musí přijmout tak, jak Otec Karel nemohl do kostela a sloužil mše na faře,
to je.“
a také všem, kteří jej poslední léta vozili k nemocným
Denně se modlil růženec, byl to ten růženec, který
měl v rakvi v rukou, spolu s malým kovovým křížkem,
který měl položený vždy na nočním stolku. Poslední
roky také velmi často četl Nový zákon, jakoby toužil
co nejvíce objevit mentalitu Ježíše, aby jej poznal, až
se s ním setká. Denně se modlil za politiky. Říkával:
„Nadává na ně každý, ale nikdo se za ně nemodlí.“
Byl pro mě vzorem i v tom, jak o sebe dbal a jak vždy
býval hezky a elegantně oblečen.

– tak jste mu vlastně pomáhali pomáhat.

Patří se poděkovat našim ženám, paní Ondráčkové
a paní Škrobové ze Sivic, paní Křivé z Pozořic, které
se mu staraly o prádlo a úklid bytu, panu Tiztovi, který
jej vozil na kontroly do nemocnice v době, když už
nejen nemohl řídit auto, ale ani nebyl schopen sám
jet autobusem, paní Titzové, kam prakticky celou
dobu svého pobytu v Pozořicích chodil na obědy. Naší
obvodní lékařce Dr. Kadlecové za její obětavou péči
a nelze zapomenout ani na paní Prchalovou, bez níž
bychom se s Otcem Karlem s největší pravděpodobností loučili už v lednu 2006. Děkuji všem, kteří jste
jej měli rádi a zajímali se o něj. Často jsem od vás
slýchal: „Jak se má pan děkan? Pozdravujte ho!“
A chci poděkovat i všem ostatním, kteří si to zasloužíte a na které jsem si snad nevzpomněl .

Zvlášť Otci Karlovi přirostly k srdci Viničné Šumice.
Hodové mše pod lípami „u Ivana“, to byla jeho doména. A pak taky nemocní, v Sivicích i v Šumicích.
S láskou říkával: „Moje zlaté šumické bábinky“.
Radostí mu taky byli sivičtí stárci, kteří před hodami
téměř všichni jako jeden muž (či žena) přišli za ním
na faru ke zpovědi, a ono to pak na atmosféře těch
hodů bylo poznat.
Na našem farním webu najdete fotografie z pohřbu
Pozoroval jsem, jak léty vnitřně rostl a jak se změnil. a další památky na tohoto milého člověka. Až půjdePo srdeční příhodě v lednu 2006 se z něj stal jiný te na hřbitov, zastavte se u jeho hrobu, vzpomeňte
člověk. Od té doby už jsem jej neslyšel se rozčílit, na něj a vyslovte krátkou modlitbu.
rozkřičet. Za vše poděkoval, o vše poprosil, za vše se
omlouval, prostě dozrával pro věčnost.
P.Jan Nekuda, farář
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Zvěř našich lesů a polí

Prase divoké
Jsou to rytíři našich lesů, v myslivecké mluvě je
to zvěř černá. Samec je kňour, samice bachyně
a mláďata jsou selata (markazínci). V mládí jsou
žlutočerně pruhovaná. Až skoro do jednoho roku
života jsou selata, druhým rokem lončáci, třetím
rokem sekáči a bachyňky. Čtvrtým a dalším rokem
jsou to kňouři a bachyně.
Kňouři mají zvláště vyvinuté špičáky, viditelné už
z dálky. Spodní špičáky jsou páráky, horní se nazývají klektáky (slouží jako trofej pro myslivce). Těla
dospělých samců dosahují délky až 2 metry a výška
v kohoutku až 115 cm. Váha je cca 200 kg u dospělých
kňourů. Na východním Slovensku a Ukrajině váží až
350 kg. Samice jsou o hodně menší. Ocas (pírko) je
dlouhý jen 20 – 40 cm a je řídce osrstěný. Zbarvení je
rezavo-hnědé až černé, zimní srst je obvykle tmavší
a je složena z husté podsady a pesíků.
Kromě severských oblastí a Anglie obývá prase divoké značnou část Evropy, Asie a severní Afriky. U nás
bylo v 18. století zcela vyhubeno ve volné přírodě
a zachovaly se jen stavy v oborách. Od poloviny 20.
století se začalo rozšiřovat, dnes se běžně vyskytuje
na celém území České republiky. Místy je přemnoženo, hlavně v západních Čechách, migrací z Německa.
Objevují se kusy bíle flekaté, pravděpodobně kříženci
s prasetem domácím. Obývá téměř všechny typy stanovišť, nejraději má dubové a bukové lesy. V létě se
zdržuje hlavně v polích, v lánech kukuřice, slunečnice
a řepky olejné. Má tam klid, potravu a je prakticky
nevyhnatelné. Do lesa se vrací až po posečení těchto kultur. Je to všežravec, živí se různými kořínky,
houbami, žaludy, bukvicemi, obilím, padanými jablky,
řepou (spíše cukrovou).
Dožívá se věku až 20 let. Říje (chrutí) probíhá za soubojů samců o samice od listopadu do ledna. Někdy se
páří i v jiných ročních obdobích. Samice dospívají v 8

měsících života, samci o něco později, takže mláďata
z časných vrhů se mohou zapojit do reprodukce již v 1.
roce života. Bachyně po 16 – 20 týdnech rodí v jednoduše upraveném hnízdě 3 – 12 selat, která hned
od narození vidí a jsou velice čilá. Matka je kojí asi 2
měsíce, ale již ve 2 týdnech ji následují a snaží se sbírat potravu. Sdružují se do tlup, většinou matky s mláďaty, ke kterým se připojují i selata z loňských let.
Staří kňouři jsou samotáři a k tlupě se připojují až
v období říje. Dvouletí samci tvoří mládenecké tlupy,
až do věku 3 až 4 let, kdy se rozpadají. Černá zvěř
ráda navštěvuje místa s vodou, hlavně bahnitá, kde
se chladí a vyvaluje (kaliští), aby se obalila blátem,
které pak otírá o jehličnaté stromy, hlavně smrky,
které rozdírá a pryskyřice se lepí na bláto a vytvoří
na srsti pancíř. Tím se zbavují parazitů a chrání se
před nimi.
Lov selat lončáků je povolen celoročně. Kňouři
a bachyně se smějí lovit od 16. srpna do 31. prosince (jen v oblastech chovu tetřeva, tetřívka, jeřábka
a koroptve se smí celoročně lovit i dospělá zvěř).
Černá zvěř trpí nemocemi – prasečí mor, brucelóza,
trichinelóza (svalovec), hlíztice (rodu Metastrongylus),
proto musí být před konzumací důkladně vyšetřena
odborným veterinářem, který dá svolení k jejich spotřebě.
V České Republice je prase divoké přemnoženo
a zdržuje se i v městských parcích. V okrese Brnovenkov je stav stabilní až nízký. Přemnožením jsou
vinni hlavně zemědělci pěstující velké lány kukuřice,
slunečnice a řepky olejné, kde má černá zvěř klid
a některé bachyně v době hojnosti potravy vrhají mláďata až 2x ročně, takže i v zimních obdobích vidíme
pruhovaná selata několik týdnů stará.
Zdeněk Divácký
Myslivecké sdružení Sivice-Pozořice
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
27. června		 Přátelské posezení u rybníka v Sivicích
			

Náves, pořádá kulturní komise, hraje Sivická kapela a Kolorez

22. srpna		 Tradiční hody
			

Náves (dvůr u obecního domu), pořádají stárci, hraje Sivická kapela

27. srpna		 Rozloučení s prázdninami – country večer
			

Dvůr u obecního domu, pořádá kulturní komise, hraje Kompromis

4. září		 Kácení máje
			

Obecní dům Sivice, pořádají stárci, hraje Sivická kapela

Hasičská pouť ve Křtinách
Začátkem května se sivičtí hasiči chystají na tradiční pouť ve Křtinách, uctít svého patrona sv.
Floriána. Tradičně se na tuto pouť sjíždí hodně
hasičských sborů z velkého okolí.

svým chevroletem. Krásným historickým hasičským
vozem.
Po obědě začínají ukázky použití hasičské techniky. Nejprve přijíždí stříkačka tažená koňmi. Hasiči
v bílých uniformách seskakují z vozu a začínají
pumpovat, daří se jim uhasit oheň (zapálený balík
slámy). Potom, už za houkání sirén, přijíždí moderní
technika – výsuvný žebřík a plošina. „Zachraňují“
lidi z „hořícího domu“, kteří nestačili utéct. Jsou
na střeše. Pro oba hasičské vozy není problém tento
zásah provést.

Letos přijelo 56 hasičských sborů se svou technikou.
Hasičů v uniformách bylo 720. Sivičtí hasiči ale nejedou na pouť ukazovat svoji techniku nebo pěkné uniformy, zajišťují pro účastníky občerstvení a dobrůtky
z udírny. To znamená, že po mši svaté nám začíná
perná práce kolem udírny a pípy, kde se čepuje kofola Po ukázkách se návštěvníci pouti rozjíždí domů. Už
a pivo. Ani jedno nestačilo!
se těší na příští rok. Na 10. ročník sv. Floriánské pouti
Na pouť nepřijela jen nová a moderní technika, ale ve Křtinách.
Mirek Řičánek
i stříkačky tažené koňmi. Přijeli i pozořičtí hasiči se
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Nedožité devadesátiny
Dne 13. července 2010 by se dožil devadesátých
narozenin pan Karel Killer. Narodil se ve Svitávce,
ale Sivice se staly jeho zamilovaným domovem
od roku 1949 až do smrti v roce 1996. Oženil se
a s manželkou Ludmilou vychovali tři děti.
Od roku 1953 do roku 1961 pracoval jako tajemník
a od roku 1964 až do roku 1976 jako předseda Místního
národního výboru. Později byl předsedou Občanského
výboru a kronikářem. Za jeho působení v obou funkcích
se v obci mnoho změnilo k lepšímu. Byla vybudována
kanalizace, veřejný vodovod, kulturní dům…
Nechyběl při žádné společenské akci a u sivických
občanů byl velmi oblíben pro svou kamarádskou
povahu a lidský přístup. Přestože doba byla složitá,
nikomu neublížil, spíše se snažil lidem pomoci. I v pozdějším důchodovém věku se stále velmi zajímal o dění
v Sivicích, přál si, aby se zde lidem dobře žilo.
				

Jiří Barták

11. května 2010 zemřel
ve věku 101 let nejstarší
občan naší obce pan
Stanislav Ryšavý.
Narodil se 6. května 1909
v Sivicích, poslední léta
života prožil u své dcery
v Pozořicích.

Společenská kronika

Ve 3. čtvrtletí roku 2010 slaví životní jubileum:

Vítáme do života
ve 2. čtvrtletí roku 2010
Vendula Eliášová
Sivice 212

26.4.2010

Tereza Klímková
Sivice 281

4. 5. 2010

Pavel Skočovský
Sivice 286

4.6.2010

Evidence obyvatel

Statistika za 2. čtvrtletí 2010
Narozené děti:
Přihlášení:
Zemřelí:
Odhlášení:

3
1
2
5

89 let		

Marie Kukletová

86 let		

Marie Lazarová

85 let		

Jan Severa

80 let		
		
		

Filoména Buchtová
Zdeněk Malík
Jarmila Homolová

Počet obyvatel:

75 let		

Vlasta Štěpánková

Chceš-li být bohatý, naplň ducha, ne truhlici.

70let		

Věra Hůlová

65 let		
		

Jan Kužnár
Vlastimil Hoffmann

60 let		
		
		
		

Eva Jankových
Karel Benda
Ing. Eva Mollová
Marie Lazarová

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

993

Citát

Seneca

