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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

každoročně opakující se a přesto neopakovatelné zážitky nám přináší probouzející se příroda.
Sluníčko láká k procházkám a do zahrádek, děti
snad budou trávit méně času u počítačů.

10. 2. 2015

Po zimě nás čeká úklid. Začíná vlastními zahrádkami a okolím domů. V obci jsou rozmístěny
nádoby na bioodpad, odpad ze zahrádek ukládejte
výhradně do těchto kontejnerů. „Nezpevňujte“ jím
cesty a „neupravujte“ příkopy kolem cest. Chcemeli se chovat co nejvíce ekologicky, pak si vyčleňme
na zahradě místo pro ukládání rostlinných zbytků,
během poměrně krátké doby získáme kvalitní
kompost. Životnímu prostředí napomůžeme tím,
že frekvence nákladních aut svážejících bioodpad
bude nižší.
V březnu začaly práce na rekonstrukci krajské
komunikace mezi Sivicemi a Pozořicemi. V sivické části se pracuje na polovině vozovky, aby
jeden jízdní pruh zůstal průjezdný pro autobusy.
Na pozořickém úseku probíhají práce na podloží
vozovky v celé šíři. Úplná uzavírka potrvá nejméně
do konce června.
V letošním roce bude pokračovat příprava nového
územního plánu. Požádali jsme o dotaci na opravu záchodů v kulturním domě a opravu hasičské zbrojnice. Pokračujeme v projektové přípravě
výstavby obslužné komunikace průmyslové zóny.
Na obce je přenášeno stále více povinností.
Některé z nich by bylo účelnější řešit společně,
například otázky bezpečnosti, sociální záležitosti, proto jsou v současné době vedeny diskuze
o možnostech meziobecní spolupráce. Úvahy se
týkají mimo jiné zřízení společné obecní policie,
ale i příjemnějších stránek života, jako jsou například cyklostezky.
Těšíme se z pestrého společenského života v obci.
Příjemná atmosféra provázela plesy, Ostatky,
Josefský košt, bez maléru se obešla Pomlázková
zábava. Můžeme se těšit na setkání při dalších
letošních akcích. Velké poděkování patří jejich
organizátorům, neboť jedinou odměnou za náročnou přípravu je jim často jen uznání zúčastněných.
Milí spoluobčané, přeji vám krásné jarní dny plné
slunce a pohody.
Marie Kousalová

Námitky k zápisům ze zasedání zastupitelstva dne
3.12.2014 a 16.12.2014 byly částečně akceptovány.
Kontrola plnění úkolů: Na zasedání zastupitelstva
dne 16.12.2014 bylo uloženo inventarizačním komisím
provést inventarizaci majetku obce Sivice k 31.12.2014
v termínu od 5.1.2015 do 31.1.2015. Inventarizační
dokumentace byla projednána inventarizační komisí
a zastupitelstvem obce schválena.
Zpráva o činnosti: Obsahovala stručnou informaci o plánovaných investičních akcích pro rok 2015
a aktuální informace z činnosti obecního úřadu.
Zpráva kontrolního výboru: Kontrolní výbor provedl kontrolu dokumentace zakázky malého rozsahu
Revitalizace zeleně v obci Sivice, zpráva o kontrole
byla v souladu se zákonem o obcích předložena
zastupitelstvu obce.
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roku zastupitelstvem schváleno pořízení nového
územního plánu. Pořizovatelem územního plánu je
Městský úřad Šlapanice, zpracovatelem Ing. arch.
Ivo Kabeláč. Zastupitelstvem obce bylo schváleno
Zadání územního plánu a uloženo podat žádost
o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu Dotace na zpracování územních
plánů 2015.

požádá-li o jejich zaprotokolování člen zastupitelstva
obce. Dále byl předložen návrh p. Fialy na pořizování „úplného a nezpochybnitelného zvukového
záznamu“. Alternativně bylo navrženo pořizovat zápis
přímo na jednání zastupitelstva nebo bezprostředně po skončení, čímž budou odstraněny případné
nepřesnosti, které by měly být později ověřovány
poslechem zvukového záznamu.

Změna a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva
obce Sivice ze dne 8.11.2010: Byl předložen návrh
Ing. Mollové na změnu a doplnění Jednacího řádu,
týkající se postupu při pořizování a ověřování zápisu. Bylo odsouhlaseno, že v zápisu ze zasedání
bude zaznamenáván průběh a výsledek hlasování
včetně jmenného záznamu o výsledku hlasování, průběh diskuze se jmény řečníků a diskuzní příspěvky,

Návrh pravidel pro výstavbu infrastruktury pro
rodinné domy: V obci je několik lokalit pro výstavbu rodinných domů. Úkolu navrhnout pravidla se
ujala Stavební komise a Finanční výbor. Po rozpravě
k tomuto bodu se zastupitelstvo usneslo pokračovat
v diskuzi o pravidlech pro výstavbu infrastruktury pro
rodinné domy u „kulatého stolu“ a schválení návrhu
bylo odloženo.

Průtah Sivice - Pozořice

ti práce. K některým omezením by nemuselo docházet
při vzájemném respektování potřeb obou stran.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce
Sivice k 31.12.2014: Inventarizaci majetku provedla
dne 30.1.2015 hlavní inventarizační komise. Souhrnné
inventarizaci předcházela fyzická inventura provedená
dílčími inventarizačními komisemi. Při fyzických inventurách byly zpracovány návrhy na vyřazení majetku.
Inventarizace majetku ke dni 31.12.2014 byla zastupitelstvem obce schválena.
Poskytnutí sociálního bydlení – nájemní smlouva: Obecnímu úřadu byla doručena jedna žádost
o poskytnutí ubytování v sociálním bytě v podkroví
čekárny na zastávce. Žádost byla posouzena z hlediska souladu se schválenými pravidly. Poskytnutí
bydlení a uzavření nájemní smlouvy bylo zastupitelstvem schváleno.
Umístění sídla Sivické kapely: Kapelník požádal
jménem Sivické kapely o souhlas s umístěním sídla
spolku Sivická kapela v kulturním domě v Sivicích.
Zastupitelstvo obce umístění sídla Sivické kapely
v budově č. p. 19 ve vlastnictví obce schválilo.
Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o.: Plynovodní zařízení, ke kterému má být zřízeno právo věcného břemene, je součástí stavby skladové haly v průmyslové
zóně na Loučkách. RWE GasNet odkoupila v roce
2011 již realizované plynárenské zařízení a ošetřuje
majetkoprávní vztahy. Smlouva o zřízení věcného
břemene byla zastupitelstvem schválena.
Zadání územního plánu obce Sivice: Obec Sivice
má platný územní plán z roku 2005, v roce 2010
byla vydána Změna č. 1 ÚPO Sivice. Vzhledem
k současným potřebám a požadavkům obce Sivice
a z důvodu uvedení územního plánu do souladu
s novým stavebním zákonem bylo v červnu loňského

Na základě Smlouvy o spolupráci je investorem
stavby Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, do projektu je zapojena obec Sivice a městys Pozořice.

Při úplné uzavírce krajské komunikace je úsek v ulici
Pod Kostelem dočasně obousměrný a provoz je řízen
semaforem. Pro osobní auta je bez omezení směr
z Pozořic do Brna, v opačném směru lze vjíždět jen na
povolení městyse Pozořice. Všechny vozy následně
projíždějí ulicí Šebrov, která není pro tento provoz
uzpůsobena. Občas se zde v rozporu s dopravním
značením objeví dokonce nákladní auto nad 3,5 t,
proto v tomto úseku budou probíhat častější kontroly
ze strany Policie ČR.

Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů.
Obec Sivice se bude podílet 14,9 % na dešťové
kanalizaci, bude hradit chodník, veřejné osvětlení a
nájezdy na místní komunikace. Chodník v šířce 2 m
bude umístěn na pravé straně silnice ve směru do
Pozořic, veřejné osvětlení bude na protější straně.
Celkový podíl obce Sivice na této investici bude asi Dbejte důsledně dopravního značení a buďte prosím
3,2 mil. Kč.
ohleduplní. V obytných zónách (Staré hory, Šebrov)
Stavbu provázejí nezbytná dopravní omezení. Za dodržujte nejvyšší povolenou rychlost 20 km/h. Dbejte
prostor staveniště je zodpovědný zhotovitel díla. Firma zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům a mějte na paměIMOS provádějící stavební práce nemá v úmyslu ome- ti, že při výjezdu z obytné zóny na jinou komunikaci
zovat vlastníky domů v prostoru staveniště nad míru jste povinni dát přednost v jízdě.
nezbytně nutnou, musí však dbát předpisů bezpečnosMarie Kousalová

HISTORIE
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70. výročí osvobození

Asi od 19. dubna rozděloval cukrovar ve Slavkově
cukr, který měl v zásobě následkem frontovního
V letošním roce si připomínáme 70. výročí od ukon- pásma, i když hrozilo nebezpečí života bombardováčení 2. světové války, dosud největšího a nejvíce ním, mnozí občané si pro cukr do Slavkova šli.
zničujícího válečného konfliktu. Pamětníků ubývá Dne 23. dubna byly těžce vybombardovány chlévy
a vytrácí se povědomí o hrůzách, nejistotě, lid- u domu č. 104 (Silvestr Ondráček) a tam zabita kráva
ském utrpení a zbytečně zmařených lidských živo- a prasnice se selaty.
tech. Ještě v roce 2006 při stavbě tělocvičny byla
Po bombardování dne 23. dubna se obyvatelstvo
na Perku objevena nevybuchlá pancéřová pěst.
téměř bez výjimky uchýlilo do sklepů, krytů a bunkrů.
Výročí osvobození obce Sivice připadá na 25. duben.
Někteří odešli do lesa. Ruská letadla mnohokráte přeVraťme se nyní zpět do roku 1945 prostřednictvím
letěla obec a směřovala směrem do lesů. 24. dubna
záznamu v kronice:
ráno asi o ½ 8 hod. byl podniknut malý nálet, jímž
Dne 20. dubna bezprostředně po poledni byly Sivice byl značně poškozen dům č. 47 (František Smutný).
poprvé bombardovány sovětským letectvem. Letadla Tehdy německé vojsko rychle naši obec opouštělo,
přiletěla směrem od Pozořic, kde zničila Sokolovnu. čímž se také riziko náletů zmenšilo. Před polednem
Bombardováním přišel o život rolník František Mazel, bylo slyšeti těžké ruské granáty, které dopadaly snad
č. 58 a jeho služebná Věra Němcová. Velmi těžce byl někde u Líšně. Odpoledne dělostřelba značně zesílila.
poškozen nebo zničen dům č. 58 (Fr. Mazel), č. 57
(Kalábek Josef), č. 59 (Fr. Fiala) a č. 163 (Jan Kalábek). Směr bitvy nebo vlastně postupu Rudé armády šel
Štěstí, že pumy padly vesměs do dvorů, které byly od Mohyly míru u Prace. Viděli jsme mnoho požáobsazeny německými trény. Bylo také zabito několik rů v Blažovicích, Jiříkovicích, Šlapanicích, Praci
Němců a Vlasovců a pár koní. Druhé bombardování a Sokolnicích. Po silnici od Mohyly míru ustupovalo
postihlo obec v pondělí 23. dubna mezi 4. a 5. hodinou německé vojsko. Také naší obcí procházeli unavení
odpoledne. Stalo se to v době, když ve vsi bylo uby- a ustrašení Němci. Podle všeho padl první sovětský
továno větší množství vojska. Bylo provedeno sedmi granát do naší obce asi o 17. hod. večer do zahrady
sovětskými bojovými letadly. Z řad našeho obyvatelstva domu č. 91 (Fr. Řičánek). Ve večerních hodinách
nepřišel nikdo o život, padlo však několik německých palba Rudé armády zesílila, teprve později v noci
vojáků a koně. Vzniklo několik ohňů, a to na Perku nastal klid. Do obce přijely 3 německé tanky. Málo
ve vedlejších místnostech mlýna p. Karla Bánera, občanů vědělo, že po půlnoci Tvarožnou obsadila
č. 171. Ve středu dědiny zničil požár dům paní Anny Rudá armáda.
Crhové, č. 43. Také dům č. 155 (Hladůvka Jan, trafika), V následující den 25. dubna o 9. hod. ráno počalo
dostal několik zásahů a vyhořel. Díky zásahu sboru sovětské vojsko se svým útokem. Podle výpovědi
dobrovolných hasičů a obětavému vypětí sil místního očitých svědků vyrazilo útočící vojsko z Tvarožné
obyvatelstva byly požáry lokalizovány. Přesto vzniklá dvěma směry, a to korytem potoka přes polní trať
škoda dostoupila značné částky.
Zihy, Pastviska a Vysoudilky ke Kovalovicím a druhým
Nočním bombardováním na 23. dubna byly vážně směrem k severu, úvozem kolem tvaroženské cihelny
poškozeny na Perku tyto domy: č. 127 (Bohuslav k lesu. Když byla naše obec takto polokruhovitě obklíPantůček), č. 162 (Řičánek Alois), č. 176 (Petržela čena, přešla Rudá armáda kolem 10. hodiny k oteFrantišek), č. 97 (Štěpán Jedlička), č. 95 (Alois vřenému útoku. Krasnoarmějci šli do boje nebojácně
Šenkyřík), č. 94 (Bohumil Kousal) a č. 96 (Šebeček a mnohý z nich pokropil svou krví naši zem. Unavení
Vlastimil). Obyvatelstvo nezvyklé na tak pohnuté Němci kladli odpor celkem slabý. Jejich 3 tanky
a rušné chvíle chovalo se celkem klidně a velmi provedly bezvýznamné operace a ujely do Pozořic.
ukázněně a kde bylo třeba, přiložilo ruku k dílu, aby První sovětské tanky projely Sivicemi krátce před
se útrapy zmenšily na nejmenší míru, aby nebylo 11. hodinou a tehdy byli Němci zdecimováni docela.
zbytečných ztrát na životech a majetku. Toho dne byla Ustupovali kvapně k Pozořicím a směrem do lesů.
také bombardována vedlejší obec Tvarožná. Vzniklo Postupující sovětští vojáci byli radostně obyvatelstvem
tam také několik ohňů a ztráty na životech byly hlavně vítáni a hostěni vším, co právě bylo po ruce a nebo
mezi maďarským vojskem tam ubytovaným.
tím, co si kdo k tomu účelu již dávno přichystal.
Vždy večer bylo možno pozorovat ve Šlapanicích, Na znamení osvobození zazvonil obecní strážník
Sokolnicích a v přilehlých obcích požáry. Obyvatelé Martin Rozhon, č. 15 v 11 hod. zvonem na obecní zvoměli dobrý výhled z okolních vyvýšenin, zvlášť z Perku nici. A tak jsme byli po 6 letech zbaveni nacistického
a Starých hor. Prudký nálet na Brno bylo možno pozo- jha a útisku a otevíral se nám nový život, svobodný
rovat v neděli večer 22. dubna. Velká záře dokazovala život v řadě demokraticky smýšlejících národů…
z kroniky obce
množství požárů tam zuřících.

HISTORIE
Jejím autorem je kronikář obce Tvarožná a člen
Klubu autorů literatury faktu ČR František Kopecký.
Publikace informuje o dění v obcích, odbojářích
a konci II. světové války ve Tvarožné, Blažovicích,
Velaticích, Horákově a v Mokré a dílčím způsobem
i v Sivicích, Jiříkovicích, Praci a ve Šlapanicích. Proto
podtitul „Tvarožná a okolí“.
Autor čerpá z obecních kronik, vzpomínek pamětníků
a z tématické literatury, týkající se okresu Brno-venkov.
Stručně se zmiňuje o počátku války, okupaci a o situaci v obcích tvaroženské farnosti před osvobozením
v dubnu roku 1945.
Důležitými kapitolami jsou vzpomínky několika
pamětníků a seznamy padlých vojáků včetně jejich
postupného upřesňování i odstraňování rozporů
v jejich seznamech.
Je připomenuta likvidace válečných škod a popsán
postup exhumací padlých ruských a rumunských
vojáků. Nechybí ani lokalizace pamětních desek
a pomníků.

Cílem publikace je přiblížení života našich předků
v tomto nelehkém období a předání nezkreslených historických údajů starším občanům i mladé
Obec Tvarožná vydala k 70. výročí osvobození generaci. Kniha je k dispozici na Obecním úřadě
od německé okupace novou knihu s názvem ve Tvarožné.
Ing. Petr Buchta, starosta obce Tvarožná
„Okupace, perzekuce, osvobození“.

Nová kniha

SIVICKÁ ŠKOLA
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FARNOST POZOŘICE
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Mateřská škola

Aktuality z naší farnosti,
aneb prožili jsme:

Ve středu 25. března 2015 proběhl zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016.
Přihlásilo se 17 dětí, z toho 11 ze Sivic a zbytek z okolních obcí. V tomto školním roce nám opět odchází
hodně předškoláků do první třídy, a proto budeme
moci přijmout téměř všechny přihlášené děti. Je
poznat, že období, kdy se rodilo mnoho dětí, pomalu
končí a přihlášených dětí ubývá.

• Tříkrálová sbírka

Uteklo to jako voda – máme pocit, že jsme ještě
nedávno začínali nový školní rok a už z něho zbývají
necelé tři měsíce… Ještě nás ale čeká hodně akcí –
dvě divadla ve školce, výlet do planetária, dopravní
soutěž, oslava Dne dětí, výlet do ZOO, školní akademie a na závěr rozloučení s předškoláky.

• Aktuální stav přípravy opravy fasády kostela

• Ministrantský turnaj Telnice
•S
 paní na faře (pečení beránků, křížová cesta
v přírodě)
• Prožité Velikonoce
• Plánované úpravy farního dvora

Co nás čeká, aneb
Nabídka farního kalendáře:

				 Iveta Nosová

•P
 růvod do polí – Kovalovice – neděle
po sv. Markovi 26. dubna

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Revitalizace zeleně v obci Sivice

hrušně, višně, meruňky, jabloně a ořešáky. Okrasné
dřeviny jsou zastoupeny javory, jeřáby, lípami, jasany,
Cílem projektu je regenerace zeleně na vybraných vyskytuje se i habr a dub. Letos na jaře byly vysazeplochách v intravilánu obce Sivice. Důraz byl kla- ny keře, nejpočetněji je zastoupen ptačí zob. Zbývá
den na obnovu přirozené druhové skladby na úkor dokončit výsev trávníku a drobné úpravy.
nepůvodních rychle se šířících druhů dřevin,
Projekt je spolufinancován z dotace Evropské unie zejména akátů.
Operačního programu životní prostředí a bude dokonNejdříve byla provedena podrobná inventariza- čen do 30. dubna 2015.
Marie Kousalová
ce a dendrologické posouzení stávajících dřevin.
Na základě zhodnocení zdravotního stavu a vitality byly některé dřeviny navrženy k probírce, jiné
ke zdravotnímu řezu, při němž byly odstraněny suché,
nemocné a nevhodně rostoucí větve. U dřevin, které
se dostávaly do střetu s elektrickým vedením nebo
jinými překážkami, byl proveden redukční řez.
Pro výsadbu a ošetření stromů byly zvoleny lokality
Štegňa, Staré hory, Perk a náves. Loni na podzim
byla provedena výsadba alejových a ovocných dřevin.
Z ovocných stromů byly vysazeny třešně, švestky,

Hasiči	

Sběr železného šrotu a další
plánované akce SDH Sivice
Oznamujeme, že i v letošním roce proběhne sběr
železného šrotu. Akce se uskuteční 9. 5. 2015
od 9:00 hodin.
Těžké kusy Vám rádi vyneseme. POZOR! Od letošního roku bude probíhat sběr jen 1x za rok, a to vždy
na jaře. Mějte to, prosím, na paměti.
Dále bychom vás rádi pozvali na hasičské soutěže.
Do prázdnin budeme pořádat hned tři!

Jedná se o okresní kolo dětské hry PLAMEN, okresní
kolo sportovní soutěže požárních družstev mužů a žen
a do třetice prázdninová dětská soutěž. Na těchto
soutěžích by měli mít premiéru i naši malí “Si(vi)čáci“,
tak je pojďme povzbudit! Přesná data jsou uvedena
na konci zpravodaje v kalendáři kulturních akcí.
Na závěr tip na výlet:
26. 4. 2015 se bude konat ve Křtinách 14. hasičská
pouť se slavnostní mší a ukázkou činností hasičů.
Plakátek naleznete na nástěnce hasičů u obchodu.
Těší se vaši hasiči

• První májová v kapli sv. Rocha v Sivicích
•P
 ouť dětí a rodin na Vranov – neděle 3. května odpoledne

Oprava fasády kostela

Dominanta našeho kraje, farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie, potřebuje nový kabát. Poslední
oprava fasády tohoto barokního skvostu byla
provedena roku 1967. Dnes si její stav žádá
rekonstrukci novou. V současné chvíli je zpracován projekt a je třeba shromáždit finanční
prostředky k jeho realizaci.
Věříme, že občanům není lhostejné, jak dominanta
jejich obce a regionu vypadá. Že si všichni přejeme,
aby tato největší architektonická památka po další
desetiletí a staletí zářila do kraje v celé své kráse.
Proto vás prosíme o finanční podporu tohoto díla.
		

ČÍSLO ÚČTU: 173885580/0300
CÍLOVÁ ČÁSTKA: 10 000 000 Kč
I. ETAPA (VĚŽE): 3 500 000 Kč
STAV SBÍRKY: 735 227 Kč

farnost Pozořice

• „ Život ve stínu Šibenice“ („Life in the Shadow
of the Gallows“) – 7. května 2015 – v předvečer
státního svátku a 70. výročí ukončení 2. světové
války
• od 16 hod. – Chrám sv. Michala, Dominikánské
nám., Brno: UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ
DRUHÉHO A TŘETÍHO ODBOJE
• od 17 hod. – Křížová chodba Nové radnice,
Dominikánské nám. 1, Brno: SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ EXPOZICE
• Akce proběhne pod záštitou předních představitelů veřejného i církevního života naší vlasti
za podpory Jihomoravského kraje.
•1
 . sv. přijímání dětí – neděle 17. května
v 10 hod.
• Diecézní pouť ministrantů – sobota 23. května
• Svatodušní svátky – neděle 24. května
•S
 v. Urban – jarní pouť k nové Boží muce –
prosba za úrodu – pondělí 25. května
• Noc kostelů – pátek 29. května
• Boží Tělo – čtvrtek 6. června
• „ Pálení školy“ – úterý 30. června – poslední
školní den na farním dvoře
O naší farnosti se dozvíte více na
www.farnostpozorice.cz
Napište nám: fara@pozorice.cz
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Sivické ostatky
Nebyla by ukončená plesová sezona v Sivicích
bez tradičních ostatků. Ani letošní rok nebyl
výjimkou. Těší nás, že jsme si mohli tuto tradici
připomenout, naposled se před dlouhým půstem poveselit a ano, udělat ze sebe před vesnicí
kašpary.  Proto jsme opět vyrazili v úterý před
popeleční středou do ulic.
I v tomto roce se našla nová krev, která posílila naše
řady. Ať už v maskách či s hudebním nástrojem.
Z toho máme upřímnou radost! Rozmanitost a kreativita byla opět znát. V kapele se letos mimo jiné
ukázal i skotský dudák a v průvodu masek bylo také
na co koukat. Opět nechyběl medvěd s doprovodem
či dědek, babky, mohli jste také zahlédnout Boba
a Bobka, Večerníčka, kovboje a mnohé další...

Abychom celý náročný pochod vsí zvládli, dodávali
nám místní energii koblížky, zabíjačkovými pochoutkami, grogem a nějakou tou kořalkou. My jsme se snažili
na oplátku přinést do ulic trochu zpestření a rozveselení. Děti si mohly zasoutěžit mezi sebou… Komu se
podaří zakončit tento den bez pasty na obličeji? 
Letos sice ostatky nekončily taneční zábavou
a “pochováním Basy“, ale o to víc se můžete těšit
na příští rok, kdy vám i tuto část tradice zprostředkujeme.
Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům průvodu
a ostatním lidem dobré vůle, kteří nám na naší cestě
jakoukoliv formou pomohli.
Za celý průvod a SDH Sivice
Radek Chudiak

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Ohlédnutí za děním
v našich Sivicích

Pomlázková
zábava

Většinou nás vede k bilancování konec roku. První taneční zábavou od konce plesové sezóny
Já jsem se zamyslela teď, v očekávání jara a potom a ostatků je tradičně velmi žádaná Pomlázková
již prázdnin a dovolené...
zábava. Také letošní návštěva byla značná, až se
Děje se toho kolem nás v Sivicích hodně, staví se, chce věřit, že sivický kulturák je nafukovací.
udržuje, opravuje, žije kulturou, sportem a čím ještě? Lví podíl na věhlasu celé akce má její hudební
Chtěla bych všem poděkovat, kdo se o toto jakoukoli doprovod - tradiční jihlavští Ros3s, ale také precizní
mírou zasluhují. Jsem ráda, že vidíme kolem sebe organizace pod taktovkou známého catering managera sivického Sportovního klubu. Cestu do Sivic si
hodně mladých lidí, kteří o dění v obci mají zájem.
pátého dubna večer našla pestrá paleta hostů z nejK tomuto článku mně vyprovokovala má vnučka,
různějších lokalit i věkových skupin. Neprojevila se ani
která pravidelně navštěvuje kroužek mladých hasičů
skutečnost, že se také v nedalekém okolí konalo hned
pod vedením Saši Bulířové. Chtěla bych jí poděkovat
několik, jistě též kvalitních, akcí. Nezbývá než se těšit
za všechny mladé za to, že jim nezištně připraví pěkné
zase narok.
Petr Titz
odpoledne plné her, zážitků a nových poznatků.
A jistě se nesnaží jenom Saša, Aneta, Veronika,
Martin, Ondra a nevím, jak se tito mladí šikovní
všichni jmenují. Tímto skládám poklonu a dík. Vždyť
v dnešní době dělat ve svém volném čase nezištně
pro druhé není zas tak obvyklé, ale naši sivičtí mladí
ukazují, že to umí.
Spokojená babička

Maškarní ples
Za nedílnou součást sivické plesové sezóny lze
jistě považovat Maškarní ples, již roky pořádaný
v režii Sportovního klubu.
Společenská událost, jež každoročně přiláká nejen
ty, kdo neholdují formálnímu oděvu, skýtá jedinečnou
možnost seberealizace všem, kterým nechybí kreativita, šikovné ruce a originální nápady říznuté špetkou
humoru.
Návštěvník takovéto události se pak může kromě
kvalitní hudby, bohaté tomboly a pro bar a výčep
typických produktů těšit na pestré panoptikum nejrůznějších postav, leckdy i předmětů.
Novinkou letošního ročníku byla volba nejzdařilejší
masky. Podaří-li se do příštího ročníku najít zatoulanou cenu pro vítěze této ankety, nelze již akci ohodnotit jinak než jako dokonalou.

			

Petr Titz

Josefský košt
V sobotu 21. března 2015 se v kulturním domě
v Sivicích konal Josefský košt vín, kterého se
zúčastnili jak vinaři místní či z blízkého okolí, ale
i ze vzdálenějších vinařských lokalit.
Ochutnat ze 135 bílých, červených a růžových vín
přišlo na 160 převážně mladých zájemců o tento
ušlechtilý mok. Sál se brzy zaplnil domácími i přespolními návštěvníky. K dobré náladě všech přispěla
svým nemalým dílem cimbálová muzika Stanislava
Gabriela. Při ní si zazpíval a dokonce i zatančil nejeden účastník této povedené akce. Protože k lahodnému vínku a krásné muzice patří i dobré jídlo, musela
se dvě děvčata v kuchyni moc a moc ohánět, aby
všechny zájemce o vynikající čerstvé domácí uzené
a další dobroty uspokojila. Plné ruce práce, tedy spíše
vínka, měla také děvčata za pultem, která nalévala
zájemcům vybrané vzorky. Přestože kolem deváté
hodiny večerní již téměř všechny láhve zely prázdnotou, nikomu se příliš nechtělo domů.
Jako nejúspěšnější vinař byl vyhodnocen a nádherným dortem v podobě vinné láhve oceněn pan
Stanislav Valehrach ze Sivic.
Chtěl bych na závěr poděkovat pořadatelům této akce, Děkujeme také sivickým vinařům za podpokteří se soustředili kolem Jiřího Bartáka, za nádherný ru Josefského koštu a pomoc při zajišťování
vzorků vín.
večer. Těším se na další.
Miloš Chalupecký

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Velikonoční hrkání

hřbitova po kapličku. Hrkači, klapači, trakaři a různými
řehtačkami dávaly obyvatelům naší vesnice znát, kolik
Ani to, že letošní velikonoční počasí bylo spíše vánoč- je právě hodin. Než obešly celou vesnici, zabralo to
ní, neodradilo sivické děti od hrkání. Od zeleného skoro dvě hodiny. Díky nim se tato stará tradice u nás
čtvrtku, kdy zvony odletěly do Říma, až do bílé soboty stále udržuje.
Jiří Barták
se jich scházelo i třicet, aby obešly celé Sivice od
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Florbal 2014/15

SPORT
z hlavních příčin je i neproměňování vyložených šancí
přímo před bránou. Více než výsledků je však ceněno
jak jednotlivé zlepšení hráčů, tak zlepšení celého
týmu. Názorně to lze ukázat například na posledním zápasu s vítězem naší divize - Vyškovem, kde
po velmi vyrovnaném boji kluci nakonec prohráli fotbalovým výsledkem 0:1, na začátku sezóny jsme ale
utrpěli debakl 0:5. Zápasů během roku nebylo mnoho,
proto jsme průběžně domlouvali i přátelská utkání
s Křenovicemi nebo s Těšany.
Nadále se budeme potkávat až do prázdnin dvakrát
týdně na tréninku i přesto, že nám již liga skončila,
a pevně věříme v naše další úspěšné působení.

Muži SK Sivice mají za sebou další sezónu pod
hlavičkou ČfBU, na kterou asi nebudeme příliš rádi
vzpomínat. Mužstvo nakonec obsadilo devátou příčku
v tabulce, čili první nesestupovou, takže se podařilo
zachovat JM ligu v Sivicích i pro příští sezónu.
Ovšem, aby se další sezónu mohlo myslet na lepší
umístění, je třeba výrazně zapracovat na kvalitě hry
a celkovém přístupu. Tým se omlazuje a starší hráči
pomalu vyklízí své pozice. Bude právě na mladších
hráčích, aby převzali vůdcovské role a začali se naplno prosazovat.
Věřme, že se jim to podaří již příští sezónu.
Na závěr sezóny se sluší poděkovat všem trenérům,
Mladší žáci a elévové mají za sebou svou první činovníkům a fanouškům, kteří se na chodu obou
sezónu. Úspěchem jsou dvě druhá místa na turna- týmů podílejí.
jích, které pořádali brněnští Gulliveři, v Orelské lize
se do play-off postoupit bohužel nepodařilo. Jedna

Sportu zdar a florbalu zvláště.
Petr Smutný & Marek Šmerda & Jiří Šmerda

Myslivost

Kapitola desátá – Lijavec!
Divadelní spolek Cimrman Revival Sivice navlékl
v březnu jubilejní desátý korálek na pomyslnou
šňůru svých cimrmanovských kusů.
Čest zaujmout tuto slavnostní pozici připadla jednomu
z těch méně známých kusů z pera autorské trojice
Cimrman – Svěrák – Smoljak, a sice hře Lijavec.
Drama vzniklo v časech Cimrmanova stáří, a je prokázáno, že jej sepsal při svém částečně nedobrovolném
pobytu ve starobinci v pošumavské obci Frymburk.
Hra je jedinečná nejen tím, že je doprovázena efektem skutečného deště (a prší často mnohem dál
než do první řady!), ale zejména tím, že do jedné
z hlavních postav obsadil Mistr sám sebe. Zákulisní
informace zmiňují v této souvislosti zajímavý fakt.
Lijavec plánovali sivičtí ochotníci nastudovat již před
lety, ovšem nemohli se dlouho shodnout, kdo bude

Cimrmana hrát. Na atraktivní roli si brousili zuby všichni členové souboru a přítrž vnitrostranickým sporům
udělal až guru souboru inženýr Tinka uspořádáním
vánočního turnaje systémem dvojic každý s každým
v kuličkách. Líté finálové klání pak pro sebe ve třetím prodloužení nevídaným bekhendovým šťouchem
urval kolega Boháček a bylo rozhodnuto.
Následné desetitýdenní intenzivní studium hry bylo
završeno onou zmíněnou desátou premiérou. Dvě
deštivá představení pak herci poslední březnovou
sobotu vykompenzovali zejména svým malým příznivcům reprízou místy pořádně horké pohádky Čertovo
kvítko. Oba zmíněné kusy se na sklonku dubna chystají uvést též na tradičním jiříkovickém festivalu Žně
na Stodole. Budiž pozvánkou všem, kteří neviděli,
anebo viděli a chtějí vidět znovu.
Děkujeme za milou a vytrvalou podporu všem.
A že vás je!
Za CRS Petr Kadlec

Jaro v honitbě
V měsíci březnu končí zimní období. Letošní zima
byla ke zvěři velmi mírná, sněhová přikrývka malá
a zvěř nestrádala.

Pokud při procházkách v přírodě naleznete zdánlivě
opuštěné mládě (srnče, zajíčka), měli byste se zachovat tak, že opustíte místo, aniž byste na mládě sahali.
Ani dětem nedovolte na mládě sahat, protože máma
má mládě odložené a při krmení se k němu vrací.
Pohlazení, nebo dokonce vzetí mláděte do rukou
a jeho přemístění je pro mládě velice špatné, protože
ve většině případů pak zahyne. Proto je v tuto dobu
nežádoucí zvěř zbytečně rušit. Musíme se o zvěř
starat a chránit ji.

1. dubnem začíná nový myslivecký rok. Loveckých příležitostí je minimálně, loví se jen celoročně nehájené
druhy zvěře (liška obecná, sele a lončák prasete divokého). O co méně se věnujeme lovu, o to více je práce
v honitbě. Zvěř již přestala navštěvovat krmící myslivecká zařízení, zásypy, krmelce a zaječí krmelečky. Víme, že zvěř je národním bohatstvím. Obracím se
ve svém příspěvku na veřejnost, aby přistupovala
Z nich odstraníme zbytky starého krmiva a provedeme
k přírodě a zvěři více shovívavě.
asanaci. U krmelců a zásypů provedeme dezinfekci
Antoním Macháček
jejich okolí. Malé krmelce a zaječí krmelečky, které
předseda MS - Hlásnice
před příchodem zimy rozvážíme po honitbě, svezeme
zpět k chatě.
Je nezbytné provést revizi loveckých zařízení a zjištěné závady opravit tak, aby dále sloužila při lovu zvěře.
Duben je vhodný k úpravě mysliveckých políček.
Koncem dubna a hlavně v květnu je důležité postarat
se o klid v honitbě. Srnčí zvěř začíná klást mláďata, zajíci mají druhé vrhy, hnízdí bažanti, koroptve
a zpěvné ptactvo. To vše znamená hodně starostí
a práce pro myslivce a mysliveckou stráž. V tomto
období je důležité se věnovat odlovu škodné. Je
důležité vysvětlovat veřejnosti, že bezohledné rušení
živočichů, volné pobíhání psů a jiné aktivity, nevhodné chování v přírodě – hlavně čtyřkolky, částečně
cykloturistika, jsou v tomto období, pro zvěř velmi
nepříznivé.

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
5. dubna		 Pomlázková zábava
			 Kulturní dům Sivice, zve Sportovní klub Grušáci, hraje skupina ROS3S

30. dubna		 Pálení čarodějnic
			 Terasa u školy, zve škola Sivice

1. května		 První májová v sivické kapli
			 Kaple sv. Rocha, zve pozořická farnost

2.-3. května		 Výstava modelů vojenské techniky
			 k 70. výročí osvobození
			Kulturní dům Sivice, zve František Brzobohatý a obec Sivice
7. května		 Vítání občánků
			 Kulturní dům Sivice

10. května		 Přátelské fotbalové utkání svobodní x ženatí
			 Sportovní areál Sivice, zve Sportovní klub Grušáci

KRONIKA
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Společenská kronika
Ve 2. čtvrtletí roku 2015 oslaví životní jubileum:

16. května		 Pivní slavnosti
			 Dvůr u kulturního domu Sivice, zve VrBa Sivice

24. května		 Sportovní soutěž požárních družstev mužů a žen
Sportovní areál Sivice, zve Sbor dobrovolných hasičů

28. května		 Školní akademie

v 1. čtvrtletí roku 2015

93 let

Josefa Neužillová
Anna Šebestová

91 let

Alois Studýnka

89 let

Jarmila Pantůčková

Barbora Cibulková

24.2.2015

Sivice 20

87 let

Jan Buchta

Tereza Skočovská

13. 3.2015

Sivice 321

84 let

Anna Hrdinková

20.3.2015

Sivice 65

Marie Zouharová

Stella Valíčková

83 let
82 let

Jan Hůla
Jan Ryšavý

Hynek Palčík

30.3.2015

Sivice 290

81 let

Antonín Skládaný
Květoslava Filipová

75 let

Milan Krčma

65 let

Ladislav Kovařík
Dana Burianová
Vlasta Kousalová
Marie Sedláčková

16. května		 Okresní kolo dětské hry PLAMEN
			 Sportovní areál Sivice, zve Sbor dobrovolných hasičů

Vítáme do života

60 let

Ladislav Mrázek
Alena Studýnková
Jana Brtníková
Jaroslav Pavlíček
Vít Škrob
Pavel Levíček

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Natali Sofie Ševčíková 6.9.2014
(s omluvou uvádíme dodatečně)
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Evidence obyvatel
Statistika za 4. čtvrtletí 2014
Narozené děti:

4

Přistěhovaní:

6

Úmrtí:

1

Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

2
1041

Citát
Hudba je jedním z nejlepších prostředků
k probuzení citů.

Christoph Willibald Gluck

			 Kulturní dům Sivice, zve škola Sivice
Koncert se bude konat 16. května 2015 v 17 hod
v Historickém sále zámku ve Slavkově.

25. června		 Prázdninová soutěž dětí
			 Sportovní areál Sivice, zve Sbor dobrovolných hasičů

ZAHRADNICTVÍ KOVALOVICE vám v době
od března do listopadu nabízí tyto produkty:

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

zeleninové a květinové sazenice – sortiment odrůd
sezónní zeleniny a květin, balkónové květiny –
do truhlíků a nádob, naťové byliny – sezónní i vytrvalé naťové zeleniny a byliny, konzumní zelenina
– salát, kedlubny, ředkvičky, okurky, rajčata, paprika
+ kapie, cibule sazečka, šalotka, sadba česneku,
ovocné dřeviny – ovocné stromky a keře prostokořenné (jaro a podzim) – drobné ovoce v kontejnerech
(celoročně), okrasné dřeviny – především drobné
a zakrslé dřeviny, trvalky substráty, hnojiva, textilie

Obor ekonomika – ceny a odhady nemovitostí
Obor stavebnictví – stavby obytné a průmyslové

Bližší informace o sortimentu na www.zahradkov.cz
Prodejní doba:
Po – Pá 8 – 18, So 8 – 12
Kontakty: Ing. Jarmila Semrádová
664 06 Kovalovice 158, tel.: 702 899 778
e-mail: sem.jar@seznam.cz, www.zahradkov.cz

Na své báječné publikum se velmi těší vámi milovaní
sólisté: sopranistka Luisa Albrechtová, tenorista Milan
Vlček a též vedoucí orchestru - koncertní mistr pan Jiří
Preisinger. Od dirigentského pultu bude celý koncert
řídit náš host z Německa - pan Klaus Straube.

Nabízím vypracování znaleckých posudků:

ING. RADKO SEMRÁD, soudní znalec
664 06 Kovalovice 158
tel. 604 293 279, e-mail: r.semrad@seznam.cz

• Vysokorychlostní internet
• Digitální televize
• Volání

Pozvánka na koncert

Brány zámku ve Slavkově u Brna se po zimní přestávce opět otevřou a nabídnou návštěvníkům nejen
prohlídky zámku, různé výstavy, ale také nesčetné
kulturní akce, mezi něž již neodmyslitelně patří koncert
Johann Strauss orchestru „Z operety do operety“.

Rádi bychom vás tedy co nejsrdečněji pozvali na tento
koncert, protože Orchestr Johann Strauss hraje hlavně vám, svým věrným posluchačům. Věříme, že
si každý v programu najde árii svého srdce.
Předprodej vstupenek bude zahájen dne 7. 4. 2015
v Informačním centru Zámku Slavkov u Brna a v obchodním domě Hruška v Pozořicích Na Městečku.
Cena vstupenek v předprodeji je 250 Kč, před koncertem 300 Kč.

Ve Vaši lokalitě vyřizuje:
Magdaléna Horáčková
Tel.: 606 418 820, e-mail: horackova@o2active.cz

Sivický zpravodaj 2/2015 - vydává Obec Sivice, vychází čtvrtletně, registrace MK ČR E 22033.
Příspěvky můžete zasílat na adresu sivice@sivice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. června 2015.

