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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Sametová revoluce v roce 1989 odstartovala řadu
změn, které se úzce dotkly také naší obce, do té doby
spravované Místním národním výborem Pozořice.
V březnu letošního roku si naše obec připomněla 20.
výročí, kdy se již podruhé osamostatnila (poprvé se
tak stalo po druhé světové válce v roce 1946).
Tak začaly Sivice znovu psát vlastní dějiny. Prvním
počinem nově zvolené samosprávy bylo obnovení
školy. Tento krok se ukázal jako velmi prozíravý,
neboť děti navštěvující školu v obci se daleko
více cítí její součástí a především do obce vnáší
život. Obec vnímala jako závazek vytvořit na oplátku
dětem i pedagogům odpovídající zázemí a motivující
prostředí. Tak byly postupně provedeny úpravy interiéru, zrekonstruována kuchyň, přistavěny šatny, třídy
i tělocvična a škola vybavena moderními učebními
pomůckami. Na tom všem má samozřejmě významný podíl vedení školy.
Někteří z nás si ještě pamatují blátivé cesty
Za Brankou, na Perku, ke škole, kolem vlečky… Ani
k pitné vodě z veřejného vodovodu neměly přístup
zdaleka všechny domácnosti, a tak byla v několika
etapách dokončena vodovodní síť a vydlážděny či
vyasfaltovány komunikace.
Také Kulturní dům přestal dostačovat společenskému dění. Nejdříve byla provedena půdní vestavba
a později i přístavba za jevištěm. Rekonstrukci už
prodělala kuchyň a přísálí, zbývající prostory čekají
na vhodnou příležitost.

15.3.2010
Zpráva o činnosti: Úvodní zpráva byla zaměřena
na současné dění a také na záměry obce v nejbližším
období. Největší pozornost zastupitelstva obce je soustředěna na dokončení oprav komunikací a chodníků
po splaškové kanalizaci, a to rekonstrukci komunikace
na Dolanském konci navazující na náves, připravované
realizaci již zpracovaného projektu prostranství kolem
kaple, za restaurací a samoobsluhou a zejména rekonstrukci příjezdové komunikace do centra obce. Další
informace se týkala dokončení opravy kaple, závěrem
byl zmíněn dosud nedořešený problém dopravní obsluhy průmyslové zóny.
Inventarizace majetku obce Sivice k 31.12.2009:
V závěru loňského roku byla provedena řádná fyzická
inventarizace majetku a zpracovány návrhy na vyřazení
neupotřebitelného majetku. Po zaúčtování vyřazeného
majetku a účetního ukončení roku 2009 byla provedena
dokladová inventarizace ke dni 31.12.2009, která byla
předložena zastupitelstvu obce ke schválení.
Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Sivice za rok 2009 a příděl do fondů:
Celoroční hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Sivice za rok 2009 skončilo ziskem ve výši
146.110,44 Kč. Na návrh příspěvkové organizace
bude částka 20.000,- Kč přidělena do Fondu odměn
a 126.110,44 Kč do Rezervního fondu.
Půjčky z FRB: Na základě výzvy a dle podmínek pro
poskytování půjček z FRB na rok 2010 byla Obecnímu
úřadu doručena jedna žádost o poskytnutí půjčky
ve výši 50.000,- Kč, která byla schválena.

Obecní majetek se rozrostl o sportovní areál, samoobsluhu, tělocvičnu… Opraveny či zrestaurovány
byly téměř všechny památky, pozornosti se konečně
dočkala i kaple sv. Rocha, významná dominanta
sivické návsi.

Smlouva o poskytnutí mimořádného příspěvku
Svazku Šlapanicko na financování oprav komunikací a chodníků: Součástí stavby splaškové kanalizace je zapravení komunikací pouze nad rýhou. Protože
v zájmu obce je zrekonstruovat komunikace v celém
rozsahu, tj. i mimo rýhu, včetně přiléhajících chodníků,
na dofinancování těchto oprav poskytne obec Svazku
Šlapanicko mimořádný jednorázový příspěvek ve výši
4 mil. Kč.

Už jen několik týdnů nás dělí od dokončení prací
na komplexní obnově komunikací, chodníků a veřejných prostranství po největší investiční akci tohoto
období – výstavbě splaškové kanalizace. Téměř
tři roky prožité na staveništi kladou velké nároky
na trpělivost a toleranci každého z nás, nicméně už
brzy se budeme moci těšit z pěkného prostředí.

Rozpočtové opatření č. 1/2010: Návrh na úpravu
rozpočtu byl projednán Finančním výborem a doporučen ke schválení. Ve výdajích se rozpočet zvyšuje
o poskytnutou půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši
50 tis. Kč a přesouvá se částka 4 mil. Kč z § 2219 na §
2321 na dofinancování oprav komunikací po výstavbě
splaškové kanalizace. Příjmy i výdaje po úpravě činí
27 675 100 Kč.

Marie Kousalová

Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
Sivice: Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku
na činnost Sportovního klubu Grušáci Sivice ve výši
40 tis. Kč. Příspěvek je určen na sportovní vybavení,
pronájmy sportovních zařízení, startovné apod.
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Smlouva o zřízení věcného břemene – přípojka
elektřiny pro novostavbu RD: Smlouva bude uzavřena pro účely zřízení a provozování nového kabelového
vedení nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu
Za Brankou.
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene – uložení optického kabelu: Předmětem
smluv je uložení optického kabelu pro napojení obce
Sivice na páteřní optickou trasu a vybudování optické
přístupové sítě na pozemcích ve vlastnictví obce.
Smlouvy budou před podpisem doplněny o termíny
tak, aby provádění prací na kabelizaci bylo v časovém
souladu s konečnou úpravou komunikací a chodníků.
Rekonstrukce kaple sv. Rocha – II. etapa - výběr
dodavatele, přidělení zakázky, mandátní smlouva
na provádění stavebního dozoru: V letošním roce
bude rekonstrukce dokončena dle aktualizované projektové dokumentace. Předmětem této etapy je vybourání dělící příčky, provedení klenby se štukovou omítkou, zateplení, nová elektroinstalace včetně osvětlení
a nové vnitřní omítky. K podání nabídky byly vyzvány
3 firmy, zastupitelstvo rozhodlo o přidělení zakázky

na stavební práce firmě STAVBY TINKA, s.r.o., stavební dozor bude provádět na základě mandátní smlouvy
firma Stabil Brno.
Ukončení členství obce Sivice v Energetickém
sdružení obcí jižní Moravy: Obec Sivice je členem
Energetického sdružení obcí jižní Moravy od jeho
založení v roce 1997. Členství ve sdružení nemá pro
obec praktický význam. Zastupitelstvo obce schválilo
ukončení členství v ESOM ke dni 1.4.2010.
Změna ÚP č. 1 obce Sivice – požadavek občanů
na projednání na zasedání zastupitelstva: Obecní
úřad obdržel žádost občanů o projednání změny
územního plánu obce Sivice na nejbližším veřejném
zasedání zastupitelstva. V této souvislosti byli přítomní
seznámeni s postupem projednávání a lhůtou k nahlížení do dokumentace, kterou stanovil pořizovatel
změny - Městský úřad Šlapanice na dobu od 22.3.2010
do 20.4.2010. Termín veřejného projednání byl stanoven na čtvrtek 22.4.2010 v 16:00 hod. na OÚ Sivice.
Návrh změny je k nahlédnutí na MěÚ Šlapanice, OÚ
Sivice a rovněž je zveřejněn na webových stránkách
obce Sivice a Městského úřadu Šlapanice.

Obec Sivice přijme do pracovního poměru
zaměstnance na pozici

PROVOZNÍ PRACOVNÍK
Očekáváme: manuální zručnost • spolehlivost
• schopnost řídit menší kolektiv (brigádníci, veřejně
prospěšné práce) • řidičský průkaz
Nabízíme: platové zařazení ve 3. – 4. platové třídě
dle vzdělání a praxe • příplatky + odměny dle úrovně
výkonu práce • možnost stravování • částečně variabilní pracovní dobu
Náplň práce: údržba zeleně, sečení trávy
• správa a údržba budov • úklid
Písemné přihlášky se stručným životopisem přijímá Obecní
úřad Sivice do 20. 5. 2010.
Nástup od 1.6.2010 nebo dle dohody.
Vhodné i pro zdatné důchodce nebo studenty VŠ.

Nové Rádio „R“
V prosinci loňského roku začalo vysílat
z Mokré-Horákova rádio pro Mikroregion
Rokytnice (proto název „R“) na kmitočtu 89,2
Mhz, zatím v čase od 6 do 19 hodin.
Náplní programu je hudební rádio se zaměřením
na folk a country. Obsaženy jsou i reklamy, firmám
a živnostníkům nabízí rádio prostor ve vysílacím
čase pro jejich reklamy za zaváděcí ceny.
Nedílnou součástí bude informační vysílání
o aktuálním dění v obcích mikroregionu s přesahem
i pro další obce v dosahu vysílače.
Své dotazy a podněty můžete posílat
na email: studio@rradio.cz

Podlahářské práce Michal Kos
Provádím kladení PVC, korku,
koberců,laminátové podlahy, broušení
a renovace parket.
Kontakt: Michal Kos, Mokrá 342 ,664 04
t. 605 858 375, e-mail: kos.michal@centrum.cz
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Přivítáme léto v novém?

S příchodem jara byly po delší přestávce způsobené na naše poměry dlouhou a tuhou zimou
obnoveny práce na rekonstrukcích místních
komunikací a chodníků. I přes pozdější nástup
prací by do letních prázdnin měly být opravy
komunikací dokončeny.

ben výhradně přebytečnou studniční vodou z přilehlých nemovitostí. Po zprovoznění cirkulace bude mít
samočistící schopnost.
Dalším stavebním objektem jsou zpevněné (dlážděné) plochy návsi. Stejně jako na Dolanském konci
byla i v tomto prostoru nutná sanace podloží. Po provedení podkladních vrstev a osazení posledních
obrubníků zbývá položit dlažbu. Náves bude lemována kamennými zídkami předzahrádek, které jsou pro
naši obec typické (obr. 2 až 4).

V Hlinkách a na Perku byly zabudovány nové
příčné dešťové vpusti a lokálně opravena dlažba.
V průběhu záruční doby bude stav komunikací prů- Po instalaci lamp na nové stožáry veřejného osvětlení
běžně sledován.
(vybavené kromě běžné elektroinstalace i rozvodniNa Dolanském konci je již dokončena přeložka níz- cemi pro vánoční výzdobu) budou odstraněny staré
kého napětí do zemního kabelu. Následkem zemních betonové sloupy. Revitalizaci návsi završí zahradnicprací při kanalizaci došlo ke zvýšení hladiny spodní ké úpravy.
vody v blízkosti potoka. V tomto místě byla uložena
Součástí návsi jsou i veřejná prostranství kolem kaple,
drenáž, která stabilizovala hladinu spodní vody na dříza hospodou a samoobsluhou. Podařilo se zajistit
vější úrovni. Před provedením podkladních vrstev pod
finanční zdroje i pro konečnou úpravu těchto prostor.
zámkovou dlažbu bylo nutné nejdříve sanovat podloží
Kolem kaple bude dlážděná plocha ve stejném prove(nahradit nevhodné jílové zeminy). Vozovka o šířce
dení jako náves, obslužná komunikace za hospodou
5,5 m je vymezena obrubníky, v prostoru za obruba samoobsluhou bude asfaltová. Součástí projektu
níky se nacházejí inženýrské sítě, tento prostor bude
je i rekultivace sběrného místa pro tříděný odpad.
vydlážděn a bude sloužit k příležitostnému odstavení
V současné době jsou kontejnery volně umístěny
vozidel či pohybu chodců. Dolanský konec bude
za samoobsluhou. Práce budou zahájeny v blízké
součástí zklidněné obytné zóny s předností chodců
době (obr. 5 a 6).
a omezenou rychlostí vozidel (obr. 1)
Rekonstrukce návsi spěje do závěrečné fáze. Tato Rekonstrukcí prochází také hlavní příjezdová komurozsáhlá akce se skládá z několika stavebních objek- nikace do centra obce. Po složitých vyjednáváních
tů. Prvním náročným úkolem bylo v celém prostoru na úrovni nejvyšších orgánů Jihomoravského kraje
návsi od samoobsluhy až po Dolanský konec nahra- a Správy a údržby silnic se podařilo dosáhnout dohody
dit dosluhující dešťovou kanalizaci. Současně se o spoluúčasti na financování celkové rekonstrukce.
podařilo do této nově vybudované kanalizace zaústit Vozovka bude v rámci možností mírně snížena (v řádu
dešťové vody ze severní části obce (Krpil, Starých centimetrů). Výraznějšímu snížení nivelety brání mělké
hor) a odlehčit tak přetíženému potoku v centru obce. uložení inženýrských sítí, zatrubněný potok protínající
Bezprostředně poté byla provedena kabelizace níz- vozovku v šikmém směru a v neposlední řadě i napojení stávajících vjezdů. Po pravé straně komunikace
kého napětí.
(z pohledu od křižovatky u zrcadla) bude zrekonstruoSamotná revitalizace návsi byla zahájena přestavbou
ván chodník, na levé straně bude plocha za obrubnízakryté nádrže na otevřený rybníček. V současné
kem dodlážděna k nemovitostem a dle prostorových
době přitékají do rybníka znečištěné balastní vody,
možností zřízena parkovací stání.
které jsou živnou půdou pro růst řas. Tyto vody budou
Marie Kousalová
v nejbližších dnech odkloněny a rybník bude záso-
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Připojování nemovitostí
na splaškovou kanalizaci

6

•M
 ohou se připojit všechny nemovitosti?
Ano, všechny stoky (včetně stoky „I“ pod Starými
horami) mají již povolení k předčasnému užívání.

Podrobné informace o domovních kanalizač- • Do kdy mají být všechny nemovitosti připojeny?
ních přípojkách včetně postupu jejich provádění V ideálním případě do 30.6.2010, do tohoto data
jsme již zveřejnili v minulých číslech zpravodaje bude ing. Hlaváč pověřený obcí Sivice poskytovat
a najdete je také na webových stránkách obce poradenský servis, včetně vyřízení kolaudace.
Příspěvek na připojení nemovitosti na splaškovou
www.sivice.cz.
V této době je již připojeno 101 domů, z toho je 61 kanalizaci bude vyplácen do 31.12.2010, je tedy
přípojek už i zkolaudováno. Další kanalizační přípojky ve vašem zájmu dokončit přípojku nejpozději
do konce srpna, 2 – 3 měsíce trvá vyřízení dokladů.
jsou rozestavěné.
Stavební úřad Pozořice postupně vydává kolaudační rozK nejčastějším dotazům:
hodnutí, která po vyznačení doložky právní moci předá
• Je stavební povolení na domovní kanalizační
Obecnímu úřadu Sivice. Majitelé nemovitostí poté budou
přípojku stále platné?
informováni, kdy si mohou kolaudační rozhodnutí převzít
Ano, stavba přípojky byla zahájena
a současně podat žádost o příspěvek na připojení.
Lada Šurá
(již je vybudována veřejná část přípojky po šachtu).
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K dvacátému výročí
obnovení samosprávy obce
Kdybychom mohli otočit kolo dějin zpět a nakoukli
1. března 1990 do sálu tehdejšího kulturního, dnes
obecního domu, zahlédli bychom, jak 13 našich
občanů skládá poslanecký slib, kterým se zavazuje k zodpovědnému plnění své funkce v nově
ustaveném správním orgánu, který reprezentoval
Sivice jako plnoprávnou obec, vyčleněnou ze
střediskového MNV Pozořice.

31. ledna 1990 Provedeno vyhodnocení veřejného
mínění k tomuto záměru s výsledkem:
Počet obyvatel k 1. 1. 1988 celkem - 856
Počet dotázaných občanů - voličů - 620
Z uvedeného počtu - kladné stanovisko - 604
- záporné vyjádření - 4
- lhostejná vyjádření - 12
2. února 1990 Předložena oficiální žádost o osamostatnění obce na Okresní národní výbor Brno-venkov
s přiložením výsledků ankety. Za výbor OF podepsáni
Alois Müller a Pavel Severa.

Pro oživení paměti několik historických dat, týkajících 9. února 1990 Výbor OF projednává na MNV Pozořice
souvislosti vyplývající z dezintegrace v oblastech
se integrací a dezintegrací naší obce:
administarivních, hospodářských, sociálních a kul15. 10. 1942 - Sloučeny Jezera a Sivice
turních. Dále vazby na podílový převod financí
s Pozořicemi pod jednu obec Pozořice k dokončení rozestavěných akcí investičního charak15. 4. 1946 - Obec Sivice osamostatněna
teru a běžné údržby. Předkládá základní informaci
koncepce rozvoje obce Sivice.
1. 8. 1976 - Obce Hostěnice, Sivice, Kovalovice
a Viničné Šumice sloučeny pod jeden 10. února 1990 Výbor OF svolává společné zasedáMNV Pozořice, který od 1.7.1982 vyko- ní představitelů politických stran a místního výboru
nává činnost s pravomocí střediskové Národní fronty ke “kulatému stolu“. Navrženo početní
obce
složení budoucího zastupitelstva a rady. Specifikováno
1. 3. 1990 - Obec Sivice se znovu osamostatňuje 8 pětičlenných komisí. Stanoven harmonogram administrativního postupu na MNV Pozořice a ONV Brno –
a realizuje se v nových politických
venkov s cílem splnit všechny požadované podmínky
a společenských podmínkách
pro osamostatnění obce do konce února 1990.
Cestu k této významné události otevřely listopadové
12. února 1990 Výborem OF předloženy všechny
dny 1989, kdy se náš národ „sametovou formou“
požadované doklady na MNV Pozořice k dalšímu
zbavil totalitních struktur a nastoupil v demokrařízení na ONV.
tizačním procesu cestu zastávání práv svobody
člověka a jeho důstojného postavení v rozhodování 21. února 1990 Organizační odbor ONV Brno-venkov
o podmínkách nového společenského rozvoje naší zasílá obci metodické pokyny na svolání ustavujícího
občanské pospolitosti. Mobilizujícím prvkem v tomto plenárního zasedání k ustavení samostatného MNV
úsilí byla v té době zakládaná „Občanská fora“ – OF Sivice.
v Českých zemích a „Verejnost proti násiliu“ – VPN 1. března 1990 Probíhá v sále kulturního domu plenární
na Slovensku.
zasedání, na němž složeným slibem poslanců se otevírá nová etapa samosprávy obce a jejího rozvoje.
V naší obci měly tyto události rychlý spád:
Nyní by se očekávalo tak trochu zhodnocení těch

uplynulých dvaceti let. To však nebylo záměrem
tohoto příspěvku, protože sami občané mají tu nejbezprostřednější možnost sledování rozvoje obce
po všech stránkách. Jistě nikdo z nás nemůže
pochybovat o tom, že se tak s úspěchem děje. Že
5. ledna 1990 Veřejné shromáždění občanů v Kultur- je tato skutečnost také vnímána i ve vnějších širších
souvislostech, nasvědčuje tomu vyhodnocení soutěním domě. Při velké účasti občanů provedeno:
že v Jihomoravském kraji „Vesnice roku 2004“, jíž se
- zvolen koordinační výbor OF
obec Sivice stala, což jsme v podstatě my – občané.
- přednesen program OF ve specifických podmínA tak mi na závěr této miniexkurze napadá vzpomínka
kách obce
na cestu po památkách východního Slovenska. Tam,
na fasádě budovy radnice historického města Levoče,
- formulována a schválena zakládací listina OF
čteme text: PULCHRITUDO CIVITATIS - CONCORDIA
v Sivicích.
25. ledna 1990 až 29. ledna 1990 Výbor OF ověřuje což se překládá slovy OZDOBOU OBCE JE
prostřednictvím identifikovatelných anketních lístků SVORNOST.
3. ledna 1990 Schází se přípravný výbor k založení
OF v Sivicích. Hlavním programem je připravit veřejné shromáždění občanů s oficiálním založením OF
a jeho programovým prohlášením aktivit do termínu
svobodných voleb v listopadu 1990.

stanoviska občanů na obnovení samostatného správ- Ať to tedy platí i do dalších dvaceti let, aby jejich retrospektiva byla tak příznivá, jako je ta dnešní.
ního orgánu – tedy MNV v Sivicích.
Alois Müller
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Ze života školy

Necelé tři měsíce do prázdnin a brzy budou děti
odpočítávat konec školního roku. Ještě nedávno
jsme prvňáčkům přáli mnoho zdaru při čtení, psaní
a počítání a dnes byste ani nepoznali, že před
pár měsíci nic neuměli. Školní rok opravdu ubíhá
rychle, i proto, že se v sivické škole stále něco děje
a stále nás to baví.
Odstartovali jsme nový eTwinningový mezinárodní projekt nazvaný Živá voda. Chceme tak dětem přiblížit, jak
je pro nás voda i příroda důležitá, jak ji máme využívat,
abychom byli zdraví, jak ji máme chránit. Pokusit se
ovlivnit vhodný pitný režim dětí. Zakoupením nového
automatu na pitnou vodu chce škola přispět ke zdravému pití dětí. Aktivity spojené s tímto projektem budeme
sledovat do konce školního roku. S tím souvisí i plánovaný výlet na Jelenici pro školáky a jejich rodiče na 8.
května při otvírání studánek.
Ve škole se nejen zdravě pije, ale i jí. Den vaření
nesmí chybět a stále platí, co si děti uvaří, to si taky
sní. O pár týdnů později českou kuchyni vystřídala
exotika. V Asijský den jste měli možnost na chodbě
potkat samé Japonce a Číňany, v matematice se učilo
japonsky počítat a k obědu nechyběly čínské nudle.
A jestli to někomu nestačilo, v Den paruk a vousů se
mohl každý vyřádit, slušelo to všem.
Těší nás zapojení a podpora některých rodičů. Výlet
do termálních lázní v Laa utužil i pěkné vztahy školy
a rodiny. Vykoupali jsme se i společně pobavili. Také
návštěva dvou divadelních představení ve večerních
hodinách se líbila. Více čtení, fotek a videí najdete
na školních webových stránkách www.skolasivice.cz.
Milada Vrtělová

Plesová sezóna

Letošní plesová sezóna sice sestávala z „pouhých“ tří plesů pro dospělé a jednoho pro děti,
zato všechny byly nadmíru vydařené. Plánovaný
ples Sportovního klubu odpadl ve prospěch „konkurenčního“ reprezentačního plesu ve Viničných
Šumicích, ostatní plesy na oplátku navštívili
i hosté z okolních obcí, které jsme rádi přivítali.

plný parket. Několik přespolních užasle obdivovalo,
jak se v Sivicích umíme pobavit. Už nyní se někteří
nechávají slyšet, v čem překvapí napřesrok. Jsme
rádi, že přispíváme k dobré náladě.“

Nedělní odpoledne (14. února) patřilo pro změnu
dětem. Pod laskavým dohledem učitelek sivické
školy se také ony mohly vyřádit, zasoutěžit si, zatanSezónu zahájil v sobotu 23. ledna 2010 společenský čit a nechyběla ani tombola.
ples Lesního družstva Sivice. Předtančení pod vede- Pořadatelům všech plesů, tedy Lesnímu družstvu
ním paní učitelky Kocábové bylo originální, působivé Sivice, pozořickým skautům a sivické škole patří
a velmi pěkné (tímto paní učitelce i mladým taneční- velké poděkování.
kům velmi děkujeme), k rozproudění zábavy výrazně
Marie Kousalová
přispěla hudební skupina RELAX a díky vynikající 			
zvěřinové kuchyni si na své přišli i gurmáni.
Dalším plesem v pořadí - 6. února - byl už tradiční skautský ples. Obecní dům doslova praskal
ve švech. Rekordní účast, skvělá nálada, vystoupení
české gymnastické jedničky a k tomu všemu bohatá
tombola a občerstvení – co víc bychom si mohli
přát?
O týden později, tedy 13. února, se konal maškarní ples pro dospělé. Takto zhodnotili „maškarák“
na svých webový stránkách – www.skolasivice.cz
pořadatelé ze sivické školy:
„Děkujeme všem, kteří byli ochotni zahodit vážné
tváře a na sobotní večer se převtělit do nejrůznějších bytostí, nevázaně se bavit, tančit a užívat si
legrácky. Náš maškarní bál byl pátý, tedy jubilejní,
účast byla velká, hudba kapely Kolorez proudila
do přítomných v příznivém duchu, po celý večer byl
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Ostatky

Konec masopustu - to jsou ostatky. V Sivicích
mají mnohaletou tradici, která se každým rokem
díky hasičům udržuje.
V paměti těch starších jsou ještě určitě masopustní
zábavy, na kterých si nebylo i díky návštěvníkům
z cementárny kam sednout a nezřídka končily pěknou pranicí. Také odpolední průvody maškarádů
s vozem pana Kousala, cirkusem a jinými atrakcemi
jsou nezapomenutelné. I letos se opět objevily
masky všeho druhu, doprovázené čtyřčlennou muzikou a houfem pomalovaných dětí. Nebylo to však
sazemi jako dřív, kde by se taky vzaly saze, ale
zubní pastou, která se přece jen lépe umývá.
Večerní zábava s tradičním pochováváním basy,
konaná již jen jednou za dva roky, se velmi vydařila. Hudební skupina Melodie sklidila zasloužené
uznání, bavili se všichni bez rozdílu, veselé masky
po náročném pochodu obcí byly obdivuhodně čilé
a basa byla úspěšně pochována. Jen ti, kteří si
nemohli vzít dovolenou, museli přetrpět další pracovní den. To je asi důvod, proč bývají ostatky, které
jsou u nás každoročně v úterý před popeleční středou, méně navštěvovány.
Proto je třeba znovu poděkovat hasičům za pěknou zábavu, návštěvníkům za účast a za rok (či
napřesrok) znovu v ještě větším počtu se těšit
na shledání.

				

Jiří Barták
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Florbal 2009/10

Za všechny hráče bych chtěl poděkovat našim věrným
fanouškům, kteří nás doprovázeli po celou sezónu.
Končí florbalová sezóna 2009/10 klubu SK Grušáci Za vše hovoří podvakráte naplněný autobus na zápasy
Sivice. „B“družstvo bojuje o udržení, „A“ mužstvo do dalekého Slavičína.
sestupuje.
		
Florbalu zdar
Karel Smutný
Mladí hráči družstva „B“ v 1. Jihomoravské amatérské
lize předvádějí po celou sezónu uspokojivé výkony.
Bohužel to však, vzhledem k letošnímu zkvalitnění
soutěže, stačí jen na boj o udržení. Po devátém
turnaji se drží na 6. místě, prvním nesestupovém.
Věřím, že chlapci na posledním turnaji uspějí a oslaví
příslušnost k 1. lize i pro příští rok.
„Áčko“ si dalo před sezónou za úkol držet se v poklidných vodách středu tabulky 3. ligy. Do poloviny soutěže to tak i vypadalo. Po vánocích přišel již tradiční
útlum, ze kterého jsme se ovšem tentokrát nevyhrabali. Když se k tomu přidala nepřízeň osudu v podobě
navýšení počtu sestupujících ze tří na pět, byl náš
neúspěch zpečetěn.
3. liga mužů - divize III 2009-2010				
			

Výh.

Rem.

Proh.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
17
13
12
12
10
10
9
8
7
6

1
2
4
4
2
4
1
2
2
3
3

2
3
5
6
8
8
11
11
12
12
13

12. FBO Newline Boskovice

22

3

2

17

52 : 127		 11

13. Zásobování Florbal Team

22

2

0

20

85 : 190		 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bulldogs Brno B
Gullivers Sokol Brno I
FbC Slow Shoes Holešov
FbC Aligators Hukot Klobouky
FBC Sokol Bučovice
FBK Panthers Ratíškovice
Panthers Otrokovice B
TJ MEZ Vsetín
SK Snipers AISE Slavičín
SFK Slovácko-FATR Dubňany
SK Florbal Sivice

Skóre

		

Záp.

161 : 81 		 58
134 : 60		 53
108 : 72		 43
133 : 94		 40
169 : 133		 38
91 : 89		 34
80 : 97		 31
124 : 135		 29
106 : 125		 26
85 : 116		 24
107 : 126		 21

Ping-pong
1. Miroslav Koplík
2. Milan Sedláček
3. Zdeněk Boháček
4. Miroslav Koláček

5. Stanislav Beran
6. Jiří Kousal
7. Jaroslav Sedláček
8. Karel Smutný

Toto je pořadí prvních osmi stolních tenistů v sedmém ročníku opožděného vánočního turnaje Open
Sivice 2009.
Za účasti čtrnácti mužů a dvou žen probíhal v pěkném
prostředí naší, stále ještě zánovní tělocvičny u školy,
napínavý boj, který opět po dvou letech pro sebe rozhodl Mirek Koplík po finálovém vítězství 3:0.
U žen oceňujeme, že se neohroženě vrhly do boje
s muži a nevedly si vůbec špatně. Každá z nich dvakrát vyhrála a ve skupině obsadily páté a šesté místo.
Jinak turnaj většinou končí podle očekávání, jen
pořadí prvních dvou hráčů se mění. Na sedmi štítcích
poháru jsou vyryta jen dvě jména: Milan Sedláček
a Miroslav Koplík.
			

Body

Jiří Barták

1. Jihom. amatérská florbalová liga
					
			

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

105
65
54
51
45
44
44
23

Fbc Rosice
Koní hlavy
FbC DODO Tvořihráz
Real Brno
MAC Eagles
SK Florbal Sivice "B"
The Others
Panduři
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Jarní badmintonový turnaj
V sobotu 9. dubna se v sivické tělocvičně bojovalo ve čtyřhrách mužů, žen a smíšených dvojic.
Letošního povelikonočního turnaje se zúčastnilo
15 družstev.
Těší nás, že opět přibyly nové tváře. Škoda, že
nemohli přijet všichni soupeři z Pozořic. Jednoznačné
bylo vítězství hráčů mužské čtyřhry ze Šlapanic.
Ostatní boje byly vyrovnané, mnohdy rozhodovalo
skóre. Ve čtyřhře žen zvítězilo smíšené sivicko-pozořické družstvo a ve čtyřhře smíšených dvojic zabodovaly Sivice. Všem zúčastněným díky a do dalších
turnajů mnoho zdaru.
Milada Vrtělová

Poslední květnový pátek se už podruhé bude v naší
zemi konat Noc kostelů. Je to iniciativa, která se
poprvé objevila v r. 2004 v Rakousku, v následujícím roce byla s úspěchem zopakována a od té doby
běží i v jiných evropských zemích – např. Německu
a Holandsku. Letos se k této iniciativě chceme připojit v naší farnosti i my. Náš kostel je skutečně unikát,
jak velikostí, tak polohou, a byla by škoda takový
stavební klenot nepředstavit široké veřejnosti.

Noc kostelů 2010 se blíží
Milí přátelé,

pomalu se nám blíží letošní noc kostelů, do které
se naše farnost chce také zapojit. Rád bych vás
informoval o přípravách, abyste i vy aspoň na dálku
měli na tom s námi podíl. Podařilo se nám ustavit
pracovní tým, který se již potřetí sejde, rýsuje se
návrh programu, aktuální informace jsou průběžně
zveřejňovány na www stránkách. Konkrétně naši
farnost tam najdete na adrese www.nockostelu.
cz/index.php?pg=97, (nebo pohodlněji přes menu
Kostely/okres Brno–venkov).

Rámcový program, který se začíná rýsovat, je
zhruba tento:
17.50

vyzvánění zvonů

18.00

večerní mše

19.00

zahájení, úvodní slovo

19.30	dramatizace – postavy z dějin kostela
a farnosti:
– 18.stol. – Jan Adam z Liechtensteina,
J.X.Leffler
– 19.stol. – Mikuláš Kvapil
– 20.stol. – Šebestián Páral
– jako doprovod hudební vystoupení žáků
ZUŠ Pozořice
20.30	prostor pro soukromou prohlídku kostela
a běžně nepřístupných prostor – kůr,
věže, zvony, půda, krypta, starý hřbitov.
21.00	komentovaná prohlídka, po ní dál možnost soukromé prohlídky
22.30	hudební vystoupení Malého hudebního
družení Rousínov
23.30

ztišení, duchovní hudba, adorace

24.00

závěrečné požehnání

do 1.00	otevřený kostel k soukromé modlitbě,
meditaci, osobnímu ztišení.
Jako doprovodný program bude možnost malého
občerstvení, drobný stánkový prodej, prezentace
místních vinařů a ochutnávka vína. Součástí večera bude také program pro děti – putování kolem
kostela.
Budeme rádi za případné další vaše návrhy, podněty
a nabídnutou pomoc. I když všechny nápady letos
nevyužijeme, je třeba pamatovat, že bychom tuto
akci rádi pořádali i v příštích letech, takže studnice
nápadů se vždycky bude hodit.
P. Jan Nekuda, farář
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Zvěř našich lesů a polí

Bobr evropský

Svišť horský

Bobr evropský je největší hlodavec Evropy, tělo má
až 1 m dlouhé a váží až 30 kg. Celá jeho postava je
přizpůsobena pro život ve vodě. Zadní nohy má mezi
prsty opatřeny plovací blánou a silně zploštělý a zčásti lysý ocas používá jako kormidlo. Srst je lesklá,
tmavě hnědě zbarvená a velice hustá. Vodotěsnost
kožichu umožňuje mastný sekret řitních žláz, kterým
si kožich pravidelně promašťuje. Bobr evropský se
dříve vyskytoval v lesních a částečně lesostepních
pásech Euroasie, ale ještě před 19. stoletím byl
mnohde vyhuben. V ČR byl ve volné přírodě vyhuben v roce 1871. V Evropě se malé zbytky zachovaly
jen při ústí řeky Rhony ve Francii, na středním Labi
v Německu, jižním Norsku a v několika oblastech
bývalého Sovětského svazu.Dnes žijí bobři díky umělému vypouštění na mnoha místech Evropy. V ČR byl
bobr vysazen na území Litovelského Pomoraví (19911996) a na řece Odře. Jeho současná populace v ČR
se odhaduje na 200 - 300 kusů. Bobři se páří ve vodě
v lednu až březnu. Samice je březí 102 - 111 dní
a nejčastěji v květnu rodí 2 - 5 osrstěných vidoucích
mláďat. Po 5 týdnech již mladí vycházejí z nory nebo
bobřího hradu ven za potravou. Pohlavně dospívají
ve 3 - 4 letech. V přírodě se dožívají 15 - 20 let. Bobři
obývají nejčastěji podzemní nory, které jsou i několik
desítek metrů dlouhé, mají hlavní komoru s hnízdem
z větví a většinou mají i větrací šachty a druhý únikový východ. Na stojatých vodách si staví tzv. bobří
hrady z větví a zeminy. Ústí všech východů je pod
vodní hladinu. Na prudce tekoucích říčkách si staví
z větví a bláta hráze i několik metrů široké a vysoké.
Bobr je výhradně býložravec. Živí se především kůrou
a listím stromů a keřů. V zemědělských oblastech
běžně spásá jetel, cukrovou řepu, kukuřici a jiné plodiny. Na zimu si připravuje zásoby větví s listy, které
si zapíchává do dna. Bobr je celoročně hájený, i když
neuváženým vysazováním ochránci přírody způsobuje v lesním a zemědělském hospodářství značné
škody. Je chráněn jako kriticky ohrožený druh.

U nás sice nežije, ale na území České republiky se
několikrát uskutečnily pokusy s vysazením svišťů
do volné přírody (v roce 1885 a kolem roku 1903
v Krkonoších a v roce 1963 v Jeseníkách), avšak
neúspěšně.
Žije v Alpách, Pyrenejích a ve Vysokých Tatrách, ale
i tam se jeho stavy snižují. Svišti jsou společenská
zvířata, žijí v koloniích, které čítají 3 - 18 jedinců,
obvykle příbuzných. Jejich teritorium je na otevřených
skalnatých plochách s loukami na jižní straně hor
na pokraji kosodřeviny ve výškách od 1000 do 3500 m.
Živí se výhradně rostlinou potravou, různými horskými
travinami, bylinami a výhonky dřevin.
V Evropě se jedná o největšího zástupce čeledi
veverkovitých. Tělo má zavalité, hlava je krátká a široká. Uši má malé a mezi srstí sotva viditelné. Je dlouhý
45 - 50 cm a váží od 3 kg do 8 kg. Srst je šedá až
červenožlutá, hlava shora tmavší, čenich je světlejší.
Samec se od samice neliší.
Brzy po zimním spánku probíhá u svišťů páření
a po 33 až 45 dnech se rodí 2 - 6 málo vyvinutých
mláďat. Samice je kojí 4 - 6 týdnů. Tělesně dospívají
až po prvním přezimování, pohlavní dospělosti dosahují až ve třetím roce života.
Teritorium si označují výměšky lícních žláz na kamenech a rostlinstvu. Hrabou si několik typů nor. Největší
z nich mohou být až 30 m dlouhé a 1 - 3 m hluboké
a mají nejméně dva východy, více slepých chodbiček
na odkládání trusu a hlavní komoru, kde si budují
hnízdo ze sena. Hloubí i krátké chodby dlouhé kolem
1 m, které slouží převážně pro rychlý úkryt před predátory (orel skalní, liška). Staří samci jsou většinou
samotáři a v době říje se páří s více samicemi.
Zimu přespávají společně v různě velkých skupinách,
a to od srpna do dubna. Při zimování jim klesá tělesná
teplota na 4°C. Jsou to naši nejdelší spáči.
Zdeněk Divácký, Myslivecké sdružení Sivice-Pozořice
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
4. dubna		
			

Pomlázková zábava
Obecní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Sivice, hraje Merlin

9. dubna		
			

Turnaj v badmintonu
Tělocvična u školy, pořádá škola Sivice

24. dubna		 Okresní Liga mládeže v hasičském sportu
			

Sportovní areál na Loučkách, pořádají hasiči Sivice

30. dubna		 Pálení čarodějnic
			
			

Terasa u školy, pořádá kulturní komise a škola Sivice
(za deštivého počasí se akce nekoná)

2. května		 Sportovní soutěž požárních družstev žen a mužů
			

Sportovní areál na Loučkách, pořádají hasiči Sivice

7. května		 Vítání občánků
			

Obecní dům Sivice, pořádá kulturní komise

8. května		 Turnaj v nohejbalu
			

Sportovní areál Sivice, pořádá Sportovní klub Sivice

9. května		 Přátelské fotbalové utkání svobodní x ženatí
			

Sportovní areál Sivice, pořádá Sportovní klub Sivice

21. května		 Školní akademie
			

Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

28. května		 Den dětí – skákací hrad u školy
12. června		 Turnaj v malé kopané
			

Sportovní areál Sivice, pořádá Sportovní klub Sivice

11. Galakoncert „Z operety
do operety“ ve Slavkově u Brna
Na koncertě zaznějí známé skladby Johanna Strausse
„Na krásném modrém Dunaji“, „ Vídeňská krev“, dále
od Rudolfa Frimla „Rosemarie“, Franze Lehára „Své
srdce tobě dám“, Brindisi „Verdi“ a v neposlední řadě
„Maria“ od Leonarda Bernsteina a další.
Johann Strauss orchestr „Die flotten Geister“
(Veselé duše)
Dne 15.5. v 17 hodin v Historickém sále zámku
ve Slavkově
Účinkují pěvecké hvězdy:
Luisa Albrechtová (ČR-Praha) – soprán,
Otokar Klein ( Slovensko-Bratislava ) – tenor,
Jiří Preisinger (Německo-Coburg) – housle.
Diriguje : Christian Pollack (Rakousko-Vídeň)
Předprodej vstupenek BKC Běhounská 17, Brno;
Informační centrum Slavkov u Brna-zámek, Nákupní
středisko Hruška v Pozořicích na náměstí. Cena vstupenek v předprodejích bude 200,- Kč.
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Společenská kronika

Vítáme do života

Ve 2. čtvrtletí roku 2010 slaví životní
jubileum:

v 1. čtvrtletí roku 2010

97 let		

Alžběta Hořavová

94 let		

Ludmila Hromková

91 let		

Miloslav Tomanec

88 let		
		
		

Josefa Neužilová
Františka Bičanová
Anna Šebestová

86 let		

Alois Studýnka

80let		

Pavlína Patáková

70 let		

Milan Krčma

60 let		
		
		
		
		

Oldřich Hájek
Ladislav Kovařík
Dana Burianová
Vlasta Kousalová
Marie Sedláčková

19.1.2010		

Matyáš Kmoch
Sivice 50

Evidence obyvatel
Statistika za 1. čtvrtletí 2009
Narozené děti:
Přihlášení:
Zemřelí:
Odhlášení:
Počet obyvatel:

1
18
2
15
996

Citát

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Není zuřivějších a krvavějších a déle trvajících válek
nad války způsobené růzností názorů, zvláště na věci
bezvýznamné.

Poděkování

Prosba

J. Swift

• sivickým vinařům za bezplatně poskytnuté vzorky vín • zemědělcům i ostatním, kdo kosí trávu v mísna Josefský košt a všem ostatním, kdo se podíleli tech, kde hnízdí bažanti: najdete-li opuštěná bažantí
na jeho přípravě
vejce, kontaktujte myslivecké sdružení – p. Kříže tel.
774 077 781.
• hasičům za zřízení a provozování kluziště

65. výročí konce II. světové války

Postupující sovětští vojáci byli radostně obyvatelstvem
vítáni a hoštěni vším, co právě bylo po ruce, a nebo
V těchto dnech si připomínáme významné udá- tím, co si kdo k tomu účelu již dávno přichystal.
losti konce druhé světové války. Osvobození obce Na znamení osvobození obce zazvonil obecní strážSivice popisuje naše kronika:
ník Martin Rozhon, č. 15 v 11 hod. zvonem na obecní
„V následující den 25. dubna o ½ 9 hod. ráno počalo zvonici. A tak jsme byli po 6 letech zbaveni nacistickésovětské vojsko se svým útokem. Podle výpovědi ho jha a útisku a otevíral se nám nový život, svobodný
očitých svědku vyrazilo útočící vojsko z Tvarožné život v řadě demokraticky smýšlejících národů.“
Jan Ryšavý
2 směry, a to korytem potoka přes polní trať Zíhy,
Pastviska a Vysoudilky ke Kovalovicím a druhým
směrem k severu, úvozem kolem tvaroženské cihelny k lesu. Když byla naše obec takto polokruhovitě
obklíčena, přešla Rudá armáda kolem 10. hodiny
k otevřenému útoku.
Krasnoarmějci šli do boje nebojácně a mnohý z nich
pokropil svojí krví naši zem. Unavení Němci kladli
odpor celkem slabý. Jejich 3 tanky provedly bezvýznamné operace a ujely do Pozořic. První sovětské
tanky projely Sivicemi krátce před 11. hodinou a tehdy
byli Němci zdecimováni docela. Ustupovali kvapně
k Pozořicím a směrem do lesů.

