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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

děkujeme vám za důvěru vyjádřenou hlasováním
v loňských komunálních volbách, která je především velkým závazkem. V rámci svých možností,
schopností a s využitím dosavadních zkušeností
budeme usilovat o všestranný rozvoj naší obce
a systematicky pečovat o životní prostředí.

Ustavující zasedání 4.11.2014

V jarních měsících zahájí vybraný zhotovitel –
firma IMOS Brno - práce na rekonstrukci krajské
komunikace mezi Sivicemi a Pozořicemi. S touto
stavbou je spojeno dlouho očekávané vybudování chodníku podél silnice. Dešťové vody budou
svedeny dešťovou kanalizací, v místě stávajícího
příkopu před rodinnými domy bude již zmíněný
chodník. Součástí investiční akce je také veřejné
osvětlení.
Dopravní infrastruktury se týkají i další plánované
investice. Rozpočet letošního roku počítá se zpracováním projektové dokumentace oprav místních
komunikací a zahájením stavby obslužné komunikace průmyslové zóny.
Nedávno byly zahájeny práce na novém územním
plánu obce Sivice. Po schválení zadání bude zpracován návrh územního plánu, do jehož projednávání se můžete zapojit svými náměty a připomínkami. Nový územní plán bude řešit účelné využití
a prostorové uspořádání celého území obce.
Závěr loňského roku provázely významné kulturní
akce. Nevšední událostí bylo požehnání Božích
muk, která jsou od záměru až po úplné dokončení dílem soukromé osoby, biskupem Pavlem
Posádem. O týden později byl za účasti významných hostů slavnostně odhalen pomník obětem
válek a generálu Bočkovi. Při příležitosti školního
vánočního jarmarku se rozzářil krásný vánoční
strom věnovaný rodinou Opatřilovou. Kulturní akce
završil vánoční koncert Sivické kapely.
Právě se nacházíme uprostřed plesové sezóny.
Obecní ples oslavil první malé výročí – konal se
popáté v opraveném sále. Děkuji všem, kdo se
starají o kulturní život v obci, věnují svůj čas dětem,
ať už se jedná o mladé hasiče, fotbalisty, florbalisty
a velmi se těším na dobrou spolupráci v roce 2015.
Marie Kousalová

Složení slibu členů zastupitelstva obce: Všichni
zvolení členové zastupitelstva složili slib předepsaným způsobem a tím se ujali mandátu.
Stanovení, které funkce budou vykonávány jako
uvolněné, stanovení výše odměn neuvolněným
členům zastupitelstva: Funkce starosty bude vykonávána jako uvolněná, ostatní funkce budou neuvolněné.
Odměny za výkon neuvolněných funkcí byly stanoveny
v úrovni 90 % horní hranice dle zákona č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Volba starosty a místostarosty: starostkou obce
byla zvolena Marie Kousalová, místostarostou byl
zvolen Ing. Oldřich Ondráček.
Zřízení výborů: Byl zřízen tříčlenný Finanční výbor
a tříčlenný Kontrolní výbor.
Zřízení komisí: Byly zřízeny komise: Stavební,
Kulturní a Sportovní.
Delegování zástupců obce do Svazku Šlapanicko
a Mikroregionu Roketnice: do obou svazků byli delegováni starostka Marie Kousalová a místostarosta
Ing. Oldřich Ondráček.
16.11.2014
Zpráva o činnosti: Úvodem paní starostka poděkovala
všem, kteří se podíleli na přípravě slavnostního odhalení pomníku obětem válek a generálu Bočkovi, která
se uskutečnila v neděli 16. listopadu. Dále informovala
o probíhajících stavebních prací, investičních akcích
a zpracování Zadání územního plánu obce Sivice.
Organizační řád obce Sivice – aktualizace:
Aktualizovaný návrh organizačního řádu zohlednil ustavení orgánů obce po komunálních volbách,
na návrh zastupitelů byl doplněn a následně schválen.
Vyřazení majetku obce: Z kolny u kulturního domu
byla odcizena benzínová sekačka. Policie nezjistila
pachatele a případ odložila. Sekačka proto musela být
z majetku obce vyřazena.
Rozpočtové opatření č. 4/2014: Příjmy rozpočtu
se zvyšují o přijaté dotace ze státního rozpočtu
na zabezpečení voleb ve výši 26 tis. Kč a dotaci
od Jihomoravského kraje na zřízení pomníku obětem
válek a generálu Bočkovi ve výši 95 tis. Kč. O stejné
částky se zvyšují výdaje.
Záměr pronájmu objektu samoobsluhy: Záměr
byl zveřejněn na úřední desce, obecní úřad Sivice
ve lhůtě pro podání nabídek obdržel tři nabídky. Jeden
uchazeč odstoupil, Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření
nájemní smlouvy s paní Evou Čermákovou. Nájemní
smlouva je uzavřena na dobu určitou – 3 roky.

-3Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se společností Stavimal
s.r.o.: Na žádost firmy Stavimal bylo schváleno nahrazení bankovní záruky na zajištění plnění odpovědnosti
za vady ve výši 5 % z ceny díla zádržným za stejných
podmínek.
Zveřejnění záměru směny pozemků: V souvislosti
s připravovanou výstavbou obslužné komunikace průmyslové zóny byl vznesen návrh na směnu pozemku
parc. č. 318 v intravilánu obce Sivice ve vlastnictví
manželů F. za pozemek parc. č. 868/18 v extravilánu
obce Sivice ve vlastnictví obce. Pozemky jsou pro
účely směny považovány za stejně hodnotné.
Úplatné nabytí pozemku: Obci Sivice byla učiněna
nabídka koupě pozemku par.č. 546 v k.ú. Sivice,
orná půda. V těsném sousedství pozemku a částečně
na pozemku se nachází vodovodní přivaděč a obslužný vodovodní řad. Koupě pozemku za dohodnutou
celkovou kupní cenu ve výši 30 800 Kč byla zastupitelstvem schválena.
3.12.2014
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR: Na realizaci projektu bude
poskytnuta dotace z rozpočtu Evropské unie na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 70 % uznatelných nákladů. Dotace z OPŽP ve výši 5 % uznatelných nákladů bude poskytnuta na základě Smlouvy
o poskytnutí podpory. Celkové uznatelné náklady činí
927 tis. Kč, z toho dotace činí 695 tis. Kč.
16.12.2014
Zpráva o činnosti: Paní starostka informovala o probíhajícím řízení změny hranice NATURA 2000 –
Sivický les, o průběhu řízení ve věci Zadání územního
plánu obce Sivice. Další informace se týkala Valné
hromady Svazku Šlapanicko, výše vodného a stočného, přípravy na předání vodovodů z majetku obcí
do majetku Svazku a zahájení stavby rekonstrukce
průtahu Sivice – Pozořice.

OBECNÍ ÚŘAD
v sociálních bytech ke schválení zastupitelstvem, aby
mohly být následně přijímány žádosti. Zastupitelstvo
obce schválilo Pravidla pro poskytování bydlení, vzor
Smlouvy o nájmu bytu a Domovní řád.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 996/3, 1039 a 1040 v k.
ú. Sivice: Bude vybudováno vedení nízkého napětí pro
napojení nových odběratelů v délce cca 160 m. Ze stávající trafostanice u CEMO bude vyveden nový zemní
kabel, veden protlakem pod místní komunikací a v celé
délce uložen do chráničky.
Záměr směny pozemku parc. č. 318 v k.ú. Sivice
za pozemek parc. č. 868/18 v k.ú. Sivice: Záměr
směny byl zveřejněn na úřední desce v souladu se
zákonem o obcích. Směnná smlouva bude uzavřena
dle schváleného záměru – pozemky budou pro účely
směny považovány za stejně hodnotné, zpracování
směnné smlouvy a vklad do katastru nemovitostí
zajistí na svoje náklady obec Sivice.
Příspěvek občanům na stočné v roce 2015: Rovněž
v roce 2015 bude poskytován jednorázový příspěvek
na nemovitost (rodinný dům) v obci Sivice s přípojkou
na splaškovou kanalizaci ve výši 1 000 Kč. Příspěvek
se bude vyplácet od 1.5.2015 do 31.12.2015 za podmínky, že příjemce příspěvku nemá žádné nedoplatky
na místních poplatcích.
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků
obce Sivice k 31.12.2014: V souladu se zákonem
o účetnictví bude provedena inventarizace majetku,
pohledávek a závazků. Inventarizace bude probíhat
od 5.1.2015 do 30.1.2015. Ke splnění tohoto úkolu jsou
ustanoveny inventarizační komise.

Rozpočtové opatření č. 5/2014: Příjmová část rozpočtu se zvyšuje o přijaté dotace na Revitalizaci zeleně a dotaci z Úřadu práce, příjmy jsou upraveny dle
skutečnosti. Celkové zvýšení příjmů činí 943 700 Kč.
Zpráva Finančního výboru: Týkala se zejména Ve výdajích se zejména snižují výdaje na paragrafu
přípravy rozpočtu na rok 2015, informaci přednesl komunikace a protierozní ochrana, plánované investiční akce nebyly v roce 2014 zahájeny. Výdaje se
předseda Finančního výboru Ing. Jiří Pölzer.
snižují celkem o 6 230 000 Kč.
Zpráva Stavební komise: Stavební komise zpracovala vyjádření k zamýšleným stavbám rodinných domů, Rozpočet obce Sivice na rok 2015: Návrh rozpočtu
stavebním úpravám hasičské zbrojnice, přípojkou NN byl projednán Finančním výborem a zveřejněn v soulapro novostavbu rodinného domu manželů D. Zprávu du se zákonem o obcích. Příjmy jsou navrženy ve výši
přednesl předseda Stavební komise Ing. Jiří Svoboda. 15 288 000 Kč, financování ve výši 10 556 000 Kč;
Zřízení Stavebního úřadu v Mokré – Horákově výdaje jsou navrženy ve výši 24 815 000 Kč, financos územní působností pro obce Mokrá – Horákov, vání výdajů (splátky úvěru) činí 1 029 000 Kč.
Sivice a Velatice: Nařízením Rady Jihomoravského Rozpočtový výhled na rok 2016 – 2020: V souladu se
kraje byl zřízen nový stavební úřad v Mokré-Horákově zákonem o rozpočtových pravidlech je zpracován rozpro správní obvody obcí Mokrá-Horákov, Sivice počtový výhled, a to na období 2016 - 2020. Rozpočtový
a Velatice s účinností od 1.1.2015.
výhled obsahuje údaje o celkové předpokládané výši
Podmínky pro poskytování sociálního bydlení: daňových a nedaňových příjmů, provozních výdaJsou zpracována pravidla pro poskytování bydlení jích, investičních výdajích a dlouhodobých závazcích.
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Zastupitelstvo 2014 – 2018
Marie Kousalová – starostka
Ing. Oldřich Ondráček – místostarosta
Ing. Jiří Pölzer
Jiří Barták
Ing. Petr Blahák
Vlastimil Buchta
Ing. Jiří Svoboda
Ing. Eva Mollová
Miroslav Koukal
Mgr. Jana Fléglová
Josef Fiala
Finanční výbor:
Ing. Jiří Pölzer – předseda
Vlastimil Buchta, Ing. Čestmír Ondráček
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Změna působnosti stavebního
úřadu od 1. ledna 2015
„Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná
s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho
sociálním schopnostem a komunikačním potřebám,
a respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání
s dotčenými osobami vede úředník a zaměstnanec
veřejné správy taktně a způsobem, který respektuje
důstojnost těchto osob." (Výňatek z Etického kodexu
úředníků a zaměstnanců státní správy).

Dlouhodobá nespokojenost se stavebním úřadem
v Pozořicích vedla v roce 2013 k vyhlášení ankety,
kde se 245 z 306 hlasujících vyjádřilo pro změnu
stavebního úřadu - uzavření veřejnoprávní smlouStavební komise:
vy s městem Šlapanice. Toto řešení se jevilo jako
Ing. Jiří Svoboda – předseda
nejvhodnější alternativa. Veřejnoprávní smlouva
Martin Škrob, Miroslav Koukal
byla schválena zastupitelstvy obce Sivice a města
Kulturní komise:
Šlapanice a odeslána ke schválení Krajskému úřadu
Jiří Barták – předseda
Jihomoravského kraje. Stejnou cestou se ubírala
Martin Škrob, Zdeněk Boháček
i obec Mokrá-Horákov a zájem projevila i obec
Velatice. Krajský úřad jako nadřízený správní orgán
posuzoval soulad veřejnoprávní smlouvy s právními
předpisy a dospěl k závěru, že pomocí veřejnoprávní
Poplatek za sběr, přepravu, třídění a likvidaci smlouvy je možný pouze převod agendy mezi dvěma
komunálního odpadu je ve výši 250,- Kč za osobu. stavebními úřady.
Osvobozeny jsou děti do 15 let, osoby starší 65 let Jedinou možností tedy bylo zřízení vlastního stavebnía držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Rozhodným dnem
ho úřadu. Obec Mokrá-Horákov jako největší ze zmípro zařazení do věkové kategorie pro nárok na osvoněných obcí požádala Krajský úřad Jihomoravského
bození je 1. leden.
kraje o určení obce Mokrá-Horákov obecným staPoplatek ze psů se platí za psy od 3 měsíců. Výše vebním úřadem. Rada Jihomoravského kraje žádosti
poplatku je 100,- Kč za jednoho psa, za druhého vyhověla a s účinností od 1.1.2015 zřídila nový staa dalšího psa téhož majitele se platí 150,- Kč ročně. vební úřad v Mokré-Horákově s působností i pro obce
Způsob platby: Poplatky je možné zaplatit hoto- Sivice a Velatice.
vě na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovost- Obecní úřad v Mokré-Horákově zajistil prostory a mateně převodem na účet obce číslo 11324641/0100.
riální podmínky pro zahájení provozu stavebního úřadu
U poplatku ze psů uveďte do kolonky variabilní symbol
a v současné době probíhá výběrové řízení na obsaze1341... (+ číslo popisné), u poplatku za komunální
ní pozice vedoucí. Provoz bude zahájen v nejbližších
odpad 1340... (+ číslo popisné).
dnech. Nový stavební úřad bude mít jeden den v týdnu
Poplatky jsou splatné od 1. do 31. března 2015. vyhrazeny úřední hodiny v naší obci.
Kontrolní výbor:
Ing. Petr Blahák – předseda
Mgr. Jana Fléglová, Jiří Barták

Místní poplatky v roce 2015

Obecní úřad Sivice

Daň z nemovitosti 2015

Počínaje rokem 2015 je snížen koeficient daně
z nemovitých věcí u rodinných domů z 1,4 na 1.
Současně zůstává v platnosti místní koeficient 3,
kterým se násobí všechny druhy staveb a ostatní
plocha. Koeficientu nepodléhají pozemky (orná půda,
zahrady, vinice …).
Vyhláškou 298/2014 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními
cenami zemědělských pozemků byla katastrálnímu

Marie Kousalová

území Sivice s účinností od 1. 1. 2015 stanovena
průměrná cena půdy ve výši 12,39 Kč/m2.
Finanční správa provede přepočet automaticky,
poplatníci daně nebudou podávat daňové přiznání.
Přiznání k dani je třeba podat jen v případě, pokud
došlo ke změně v držení nemovitých věcí (koupě,
prodej, darování…) v termínu do 2. 2. 2015.
V platnosti zůstávají kompenzace zvýšení daně koeficientem 3, a to snížení poplatku za likvidaci komunálního odpadu a příspěvek na stočné.

SIVICKÁ ŠKOLA

SVAZEK ŠLAPANICKO
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Cena vodného a stočného

Rekonstrukce školní družiny

Stejně jako v uplynulém roce, tak i letos vám
přinášíme informaci o ceně vodného a stočného
ve všech obcích sdružených ve Svazku obcí
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen
Svazek).

V letošním školním roce sivická škola pokračuje
v rekonstrukci tříd.

Závazek České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí (z tohoto programu čerpá Svazek
finanční prostředky na stavbu Posílení skupinového
vodovodu I. etapa) byl, aby ceny rostly meziročně
o 5% nad úroveň inflace, v rámci Fondu soudržnosti
(financována stavba kanalizace) o 3% nad úroveň
inflace, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu,
tj. 5 let od kolaudace díla. V prvním pololetí letošního
roku Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o.
společně s vedením Vodárenské akciové společnosti,
a.s. a jednotlivými Svazky, vyjednaly na Ministerstvu
životního prostředí snížení tohoto povinného nárůstu,
a to z 5% na 2% nad inflaci, což povede ke zpomalení růstu ceny vody.

Po loňské opravě třídy pro nejstarší školáky přišla
letos na řadu školní družina. Inspirací pro ztvárnění
prostředí byly obrázky ze safari. Třída má novou
podlahu, obložení stěn, osvětlení a je vymalována.
V letošním roce bychom rádi pokračovali rekonstrukcí další třídy a chodby.
			

Pavel Vrtěl

Také pro rok 2015 platí, že při srovnání výše ceny
vodného a stočného v rámci republiky jsme ve středu
pomyslné tabulky (69,62 Kč/m3 – VaK Kroměříž,
103,67 Kč/m3 – ČEVAK Tábor). V letech 2006 a 2007
jsme měli jednu z nejvyšších cen vodného a stočného v republice.
Rok 2015

bez DPH

s DPH

Vodné (Kč/m3)

37,00

42,55

Stočné (Kč/m3)

40,36

46,41

(Kč/m3)

77,36

88,96

Celkem

Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena
vodného a stočného 72,88 Kč/m3, v roce 2012 78,54
Kč/m3, v roce 2013 83,52 Kč/m3, v roce 2014 87,40
Kč/m3. Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení
ceny vodného a stočného v korunách, byla v roce
2012 zvýšena cena o 5,66 Kč/m3, v roce 2013 bylo
toto navýšení o 4,98 Kč/m3 a v roce 2014 o 3,88 Kč/
m3. Navýšení ceny pro rok 2015 je o 1,56 Kč/m3.
Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeby
vody na osobu za rok 36 m3 (ve skutečnosti je nižší),
která je dána zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisů, znamená navýšení vodného
a stočného pro rok 2015 zatížení peněženky každého
občana našeho Svazku za rok o 56,15 Kč.
Ing. Markéta Staňková,
tajemnice Svazku

Úspěch ve výtvarné soutěži
Gratulujeme Terezce Buchtové za krásné druhé
místo v mezinárodní výtvarné soutěži Piccoli artisti,
která se každoročně koná v italském Arenzanu...

SIVICKÁ ŠKOLA

Předvánoční jarmark
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FARNOST POZOŘICE

šily u čokoládové fontány, zakousnout jsme si mohli
perníček nebo vánočku.

Už se stalo tradicí, že druhá neděle adventní patří Ani letos samozřejmě nechyběl krátký program dětí
sivickému školnímu jarmarku. Nejinak tomu bylo ze školky, pár „školáckých“ koled a opět vydařený
i letos.
ohňostroj!
Petra Kratěnová
Nejen žáci sivické základní a mateřské školy, ale také
učitelé, ostatní zaměstnanci a dokonce i někteří rodiče
přiložili ruku k dílu a podíleli se na výrobě mnoha nabízených produktů. Kdo by například odolal voňavému
školnímu sádlíčku, domácí z červené řepy vyrobené
šťávě, nadýchaným pusinkám či výborným sušeným
zahradním plodům? Jako dárek pro někoho blízkého jsme si mohli pořídit koupelovou sůl nebo ručně
vyrobené mýdlo. Ke koupi přímo vybízela spousta
dekoračních předmětů – svícínky, betlém, baňky,
neodolatelná andělka a mnoho dalšího.
K vánoční náladě patří také něco dobrého, takže
nechyběl vánoční punč ani svařák. Nejen děti se potě-

Zápis do první třídy
K letošnímu zápisu do první třídy
na školní rok 2015 - 2016
přišlo 17 dětí.
Těšíme se na všechny děti 1. září :)
Pavel Vrtěl

Tradiční dětský maškarní ples bude 8.2. 2015 v 15.00 v sále kulturního domu v Sivicích.

Díky Vám Tříkrálová sbírka opět
pomůže potřebným

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Sivice činil
37 275 Kč.

Jde o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je Tříkráloví koledníci:
součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se Vozdecká Jana + Fuksová Barborka,
spolu s Charitou na pomoci lidem v nouzi.
Polachová Kristýnka, Staňová Petra
Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně
Tinka Roman + Tinková Maruška, Tinková Anička,
přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky
Zajíčková Michalka
sociálních a zdravotních služeb v regionu poskytovaKoukalová Michaela + Koukalová Žanetka, Šmerdová
ných Oblastní charitou Rajhrad.
Z prostředků TS 2015 bude pořízeno vybavení nové- Verunka, Ondráčková Klárka
ho zařízení Chráněného bydlení sv. Luisy určeného pro osoby s demencí, jehož provoz bude
zahájen v lednu 2015. Další prostředky pomohou nevyléčitelně nemocným v hospici sv. Josefa
například příspěvkem na nákup léků proti bolesti
a zdravotnického materiálu, podpoří činnost dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového
týmu a také zajistí provoz odborného sociálního
poradenství, které je zdarma poskytováno osobám
dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné.
Velké díky patří koledníkům, kteří věnují nezištně svůj
čas ve prospěch pomoci druhým.

Cejnková Lenka + Cejnková Verunka, Šmerdová
Michaela, Cenková Andrea
Ondráčková Marie + Daňková Karolínka, Capilová
Adélka, Capilová Pavlínka

Božena Škrobová
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V. Obecní ples
Plesová sezóna v Sivicích odstartovala. V sobotu
17. ledna ji zahájil v pořadí již pátý Obecní ples.
O jeho kvalitě a oblibě mezi místními svědčí plný
sál, bohatý raut i atraktivní kulturní program.

Třešničkou na dortu byla bohatá tombola. Zájem byl
veliký, celkem 1000 losů se prodalo již před desátou
hodinou. Před půlnocí se losovalo o 11 hlavních cen,
řadu dalších si výherci vyzvedávali již v průběhu večera.

Ples zahájily předtančením na melodii polky mazur
od Johanna Strausse žákyně ZUŠ Pozořice.
Choreografii ve žlutém – „Kuřátka“ a ukázky z latinskoamerických tanců zase předvedli žáci Blanky
Roháčkové z tanečního studia Bianca. Špetkou
tradice a víření krojů okořenilo večer vystoupení
Národopisného souboru Orelská chasa vod Pozořic.

K tanci a poslechu hrála pro hosty Sivická kapela pod
taktovkou kapelníka Petra Molla. Slovem provázel
obratný moderátor Roman Tinka.

Na návštěvníky čekalo také půlnoční překvapení
- za zvuku španělských rytmů vešla do sálu skupina tanečníků v černo-rudých kostýmech a okouzlila
publikum temperamentním tancem Passo Doble.
Vysloužili si mohutný aplaus a repete.

Atmosféra byla výborná, parket neustále zaplněný.
Skvělou náladu potvrzuje i skutečnost, že zábava
trvala dlouho do ranních hodin.
Poděkování patří sponzorům a také všem, kteří se
podíleli na organizaci této dnes již tradiční kulturní
akce. Právě díky jejich úsilí mohl letošní Obecní ples
oslavit své první malé výročí.
			

Helena Těšitelová

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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Koledy
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KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Generál Bohumil Boček

Naši muzikanti Petr Blahák, Michal Kulhánek,
Mirek Smutný, Zdeněk Staňa, Petr Moll a Petr Filip
nás na Štědrý den pozvali ke společnému zpívání
koled.
Úroveň muzicírování rok od roku vzrůstá a přibývá
i posluchačů. Dosud jsme se scházeli po setmění
u vánočního stromu na návsi. O loňských Vánocích
nastala změna, zpívání koled se odehrálo u betléma
v kapli. Na oltáři svítilo Betlémské světlo, na obloze
slunce a dětem připadl čestný úkol přinést svatou
rodinu do betléma. Úkolu se ujaly s radostí a snad
jim o trochu rychleji uběhlo čekání na Ježíška a dárky
pod stromečkem.
Keramický betlém pro sivickou kapli věnovala Základní
umělecká škola v Pozořicích. Velký dík patří panu učiteli Vítu Třískovi a jeho žákům a paní ředitelce Haně
Navrátilové.
Marie Kousalová

4. listopadu 1894 - 16. října 1952

Rok 2014 provázela tři významná výročí. Uplynulo 100
let od vypuknutí 1. světové války, 75 let od vypuknutí
2. světové války a 120 let od narození armádního
generála Bohumila Bočka. Tyto události byly motivací
pro zřízení pomníku obětem válek a generálu Bočkovi.
Pomník pochází z dílny Jana Tomíčka a Petra
Koudelky. Do žulového bloku je vsazen aktivovaný
ocelový plech – corten, na kterém je umístěn nápis:
Světové války změnily osudy tisíců lidí.
Lidské oběti nebyly anonymní,
každý člověk měl své jméno!
To naši otcové a dědové vykoupili naši budoucnost,
aby zajistili svobodu.
Jejich osudy byly prosté i složité.
Generál Bohumil Boček, sivický rodák,
vítězil na frontách dvou světových válek,
a sám se vítězem nestal.
Přišel o život v komunistickém vězení.
Ani dnes, v době míru, si nemůžeme říci,
že válečné nebezpečí pominulo.
Proto nezapomínejme!
Slavnostní odhalení pomníku se konalo v neděli Boháčkovi, paní Vlaďce Neužilové, dobrovolným hasičům, skautům. Dále děkuji za spolupráci panu sená16. listopadu 2014 za účasti oficiálních hostů.
Za pomoc při přípravě a organizaci akce děkuji zastu- toru Stanislavu Juránkovi, panu plukovníku Pavlu
pitelstvu obce Sivice, panu Jiřímu Tomanovi a Jednotě Lacinovi, panu faráři Pavlu Lacinovi a všem, kdo
Československé obce legionářské v Bruntále, panu přispěli svým dílem k tomu, aby se myšlenka stala
Jiřímu Bartákovi, panu Vítku Škrobovi, panu Zdeňku skutkem.

Marie Kousalová

DUCHOVNÍ OKÉNKO
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
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Péče o mír…

přijmout Pokoj, který nám přineslo Betlémské Dítě,
a ony svátky opět prožít v míru a hojnosti. Dokážeme
Na mnoho věcí jsme si zvykli a bereme je jako z toho žít po celý tento nový rok?
samozřejmost: na dostatek jídla, na jistotu střechy
nad hlavou, na možnost cestování…A také na mír Milí občané Sivic!
v naší zemi i v celé Evropě.
Chtěl bych ze srdce poděkovat Vám všem, kteří jste
Tváří v tvář zprávám o konfliktu na Ukrajině, v Sýrii či
v Iráku ale zřejmě nedokážeme být podobně neteční. Stále více si totiž můžeme uvědomovat, že ani
současný mír není navždy zajištěnou jistotou. Toto
vědomí nás ale nemá vést ke strachu a snad může
být i k něčemu užitečné. Může nás vést k vděčnosti
za vše, co máme. Současná hojnost jde ruku v ruce
se stále rostoucí nespokojeností a naštvaností, jež
nás obklopuje a kterou často nosíme i sami v sobě.
Nadbytek hmotných potřeb také přináší rozmazlování
dětí a mladých lidí, kteří si v mnoha případech zvykají na to, že jim rodiče pořídí, nač si pomyslí. Děti
a mládež potřebují být zajištěni, to ano. Potřebují se
ale také učit zdravé skromnosti a ve starším věku též
zodpovědnosti a ochotě aspoň zčásti si svou prací
zasloužit to, oč tak velmi stojí. Na míru se též máme
učit spolupracovat a hledat jej předně každý sám
v sobě. „Nalezni pokoj ve svém srdci a tisíce lidí kolem
tebe dojdou spásy,“ říkal velký ruský světec Serafim
Sarovský. O uplynulých Vánocích jsme znovu mohli

Svěcení Boží muky

Byl jsem mile překvapen, že i když jsem v dnešní uspěchané době požádal o pomoc kamarády
a známé, přišli a přiložili ruku k dílu bez nároku
Proč se stavěla:
Když jsem tento pozemek získal, byl asi 20 roků na odměnu. Všem ještě jednou mnohokrát děkuji.
neobdělávaný a neudržovaný. Dal jsem ho do pořádku
Zdeněk Kříž
a hned jsem věděl, že na vrcholku kopce musí něco
stát. Napadla mě Boží muka. Při různých cestách jsem
začal fotografovat typy Božích muk. Vybíral jsem prvky
z jednotlivých staveb a dával je dohromady.
Proč je zasvěcená Svaté rodině:
Rok 2014 je vyhlášen rokem rodiny. Není rodina,
která by neměla za co děkovat, nebo o něco prosit.
Proto je Boží muka zasvěcená Svaté rodině. Tato
stavba má čtyři výklenky. Na severní straně je nápis,
který zní: „Ježíši, Maria, Josefe, vyslyšte naše prosby
a orodujte za nás.“ Na jižní straně je obraz Ježíše,
Marie a Josefa. Na východní straně je zobrazen sv.
Roch, patron Sivic. Na západní straně sv. Urban,
patron vinařů.
Svěcení:
Dne 9. listopadu 2014 byla Boží muka vysvěcena biskupem Pavlem Posádem. Této slavnosti byli přítomni
i tvaroženský pan farář Josef Rybecký a pozorský
pan farář Pavel Lacina. Zúčastnilo se jí i mnoho lidí
z obou farností.

v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem přispěli k aktivitám a pohodě ve Vaší obci i v naší farnosti! Děkuji
jménem našich farníků dosavadním zastupitelům
za spolupráci s pozořickou farností v jejich uplynulém
funkčním období, zvláště pak za veškerou poskytnutou
finanční pomoc! A Vám, novým představitelům obce,
přeji vzájemnou úctu jednoho k druhému i ke každému
občanovi a také moudrost při často nelehkém rozhodování! Co se týče materiálního dění v naší farnosti, je
jistě dobře, že se díky dotacím podařilo zakrýt střechu
mlatu a také pořídit potřebné vybavení pro aktivity
s dětmi a mladými. Také jsme již dostali stavební
povolení na opravu fasády kostela, takže pokud bude
tento náš architektonický velikán zařazen do seznamu
památek potřebujících záchranu a dostaneme dotaci
z ministerstva kultury, můžeme se v brzké době těšit
na jeho obnovený vnější vzhled. Přeji Vám všem
pokojný a úspěšný nový rok a vše potřebné k tomu,
aby bylo všude méně trápení a více radosti!
Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář

Boží muka v Sivicích

-p
 anu Janovi Smutnému ze Sivic za poskytnutý
materiál a zhotovení kříže
Od 9. listopadu 2014 je součástí Sivic v oblasti - panu Pavlovi Šmerdovi z Holubic za poskytnutí
strojů při zemních pracích
Nedbaly Boží muka, která je zasvěcena rodině.
Děkuji známým a kamarádům při stavbě Boží muky - panu Jaroslavovi Skládanému ze Sivic
za provedené kamenické práce
za jejich pomoc bez nároku na odměnu.
- panu Miroslavovi Severovi z Tvarožné
za provedení klempířských prací
Děkuji
- celé mojí rodině za pomoc
- panu Romanovi Tinkovi ze Sivic za vypracování
a manželce trpělivost při stavbě
plánů a vyřízení stavebního povolení
-p
 aní Častkové a Filipcové za kladné
a rychlé vyřízení stavebního povolení
- panu Aloisovi a Petrovi Buchtovým ze Sivic
za odvoz a úpravu terénu
- panu Janovi Kulhánkovi ze Sivic za pomoc
při stavbě a provedení štukatérských prací
- panu Jaroslavovi Neužilovi z Pozořic
za provedení štukatérských prací
- panu Radkovi Tomancovi ze Sivic za provedené
zemní práce a zajištění střešní krytiny
- panu Václavovi Klímovi z Líšně za pomoc
při stavbě
- slečně Petře Buchtové ze Sivic
za provedené malby obrazů
- panu Vítkovi Škrobovi ze Sivic
za provedení střešní vazby

Napsal 9.11.2014
Zdeněk Kříž, Tvarožná 193

Hasiči	

Jaký byl rok 2014 z pohledu hasičů?
S lednovým vydáním zpravodaje se nabízí rekapitulace roku 2014 z pohledu sivických hasičů.
Jsme nesmírně rádi, že se lidé stávají zodpovědnějšími
a zároveň, že jsme měli štěstí a nepřišla žádná živelná
pohroma. Díky tomu jsme v letošním roce nemuseli tak
často vyjíždět k požárům, což je samozřejmě dobře.
Náplní sboru jako takového není ovšem jen ochrana
a pomoc obyvatelstvu. Už léta jsme tu pro vás i proto,
abychom vám vnášeli do života radost a odreagování.
A že toho letos bylo. :)
V únoru jsme pro vás uspořádali tradiční Ostatky.
Po velikonočním sběru železného šrotu jsme se už
začali chystat na první kola soutěží v požárním sportu.
A to jak dětí koncem dubna, tak dospělých na začátku
května. Mezi těmito soutěžemi jsme se bohužel museli rozloučit s naším kamarádem a starostou hasičů
Mirkem Mazlem.
V červnu se holky z našeho sboru daly dohromady
a povstalo nové družstvo žen. To nás vzorně reprezentovalo na soutěži v Tvarožné i Pozořicích, odkud
si přivezlo i trofej nejcennější.
Přes prázdniny jsme načerpali síly na soustředění sboru
na Říčkách a s přicházejícím novým školním rokem
dělali potřebné kroky pro náš letošní největší projekt:

- 14 znovuzaložení malých hasičů. Ale o tom až za chvíli.
Školní rok už byl v plném proudu a obec se chystala
na Sivický den otevřených dveří.
S radostí jsme přiložili ruku k dílu a přichystali pro děti
jedno stanoviště se soutěží na nově zrekonstruované
čekárně.
Čas běžel a dostali jsme se do listopadu, kdy si obec
připomněla 100. výročí první války a při té příležitosti
odhalila pomník generálu Bočkovi. Bylo pro nás ctí, že
jsme se mohli zúčastnit tohoto pietního aktu.
Starý rok vstoupil do svého posledního měsíce.
Na Mikuláše proběhla obnovená tradičně netradiční
zimní soutěž, kterou jsme uctili vzpomínku na našeho
kamaráda a zakladatele tohoto předvánočního setkání.
Proto byla soutěž povýšena na Memoriál Mirka Mazla.
Účast byla úžasná. Sešlo se pro nás neuvěřitelných
9 družstev mužů a 2 družstva žen. Ani tady nemohly
chybět výběry našich mužů a žen. :) Chtěl bych tímto
poděkovat všem zúčastněným, členům našeho sboru
a obci Sivice za podporu a pomoc s pořádáním.
Věříme, že jste se s námi bavili a že nám zachováte
přízeň i v tomto roce.
Do něho vám přeji za celý sbor vše nejlepší, hodně
zdraví, a abychom se setkávali jen u příjemných
událostí. :)
Za SDH Sivice Radek Chudiak

scénka „Nekonečná akce“, kterou si děti samy vymyslely i zrežírovaly. Jedná se v ní o nekonečný koloběh
práce hasičů – výjezdy k požárům, vysvobození koťátek ze stromu či pomoc při povodni. Každé dítko mělo
svoji úlohu: nezapomenutelná Andrejka Cenková
jako vypravěč, Klárka Ondráčková – člověk, Verča
Šmerdová, Anička Cenková a Mája Kmochová hrály
hasiče, Kačka Bartáková, Adélka Brtníková a Míša
Šmerdová plameny, Vojta Křivý a Alice Crhová představovali stromy, Nela Těšitelová pumpu k čerpání
vody při povodni a Maty Kmoch byl velmi vtipná hadice. Marta a Marek Čermákovi byli bohužel nemocní,
ale určitě drželi pěsti ostatním. Výkony dětí sklidily
Počátkem školního roku 2014 byl v Sivicích po delší velký a zasloužený potlesk a my věříme, že v roce
odmlce znovu založen oddíl mladých hasičů Si(vi)- 2015 uskutečníme více podobných akcí.
čáci. Ke konci roku čítá 14 stabilních členů, kteří se To vše by nebylo možné bez podpory obce Sivice,
všichni řadí do kategorie "mladších žáků“.
jmenovitě paní starostky Marie Kousalové, místostaPřed Vánocemi, dne 18. 12. 2014, jsme tedy uspořá- rosty Oldřicha Ondráčka a také Lady Šuré. Na straně
dali první kulturní akci dětí - hasičskou besídku. Na té SDH Sivice chci poděkovat především Františkovi
omladina předvedla malou ukázku svého hasičského Fialovi a Radkovi Chudiakovi za kontinuální pomoc se
umění, práci s hadicemi a rozdělovačem, značky vším, co je třeba. Dále děkuji za spolupráci a aktivní
hasicí techniky a telefonní čísla na záchranné složky. zapojení při organizaci mladých hasičů mým kolegyDalší na programu byla písnička „V mládí jsem se ním Janě Džbánkové a Majce Šafářové.

Mladí hasiči - Si(vi)čáci.

učil hasičem“, na hudbu známější písně od kapely A ještě jeden důležitý vzkaz: Nábor mladých hasičů
Premiér – "V mládí jsem se učil hrobařem". Hudební probíhá stále. Chcete-li přihlásit své dítě v roce 2015,
doprovod tvořila Majka Šafářová na piano a Honza kontaktujte nás na sdh.sivicaci@seznam.cz.
Saša Bulířová
Těšitel hrál na kytaru. Poslední a nejvýživnější byla
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SPORT
Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice), Prace, Syrovic,
Tvarožné, Blažovic, Moutnic, Moravan u Brna,
Nebovid, Újezda u Brna a domácí Telnice a Sokolnic.
Vše začalo požehnáním otců Reného Strouhala
z Moutnic a Pavla Laciny z Pozořic v kostele sv.
Jana Křitele, odkud byla odstartována štafeta farností
s olympijským ohněm, nejdříve poselství světla z kostela přinesli do sportovní haly ministranti z Moutnic,
jejichž oheň za odměnu hořel v průběhu dne na místním sportovišti.

Telnická sokolovna i nafukovací sportovní hala doslova praskala ve švech stovkou ministrantů a další
spoustou fanoušků. V poledne se všichni sešli
u společného stolu a s požehnáním otce Ladislava
Kozubíka se pustili do jídla, které jim připravili obětaví a pomáhající rodiče. Vůbec požehnání a skvělá
přátelská atmosféra se nesla celým dnem a jistě až
do chvíle, kdy se večer všichni sešli ve sportovní hale
a došlo k vyhlášení výsledků. Ty však nejsou pro
Sobota 8. listopadu 2014 patřila v Telnici u Brna hodnocení této celodenní akce nejdůležitější, nejvíce
ministrantům. Už počtvrté se tu sjeli ministran- si ceníme krásného společenství, podpory a účasti
ti modřického děkanátu, aby spolu porovnali své často i kompletních rodin na organizaci.
síly v tzv. Ministranské olympiádě, tedy v čtyřboji,
který se skládá z fotbalu, florbalu, ping-pongu Po společné modlitbě a požehnání na cestu se všichni
zase rozjeli do svých domovů… Za spolupráci děkujea ministrantských znalostí.
me všem zmíněným farnostem i jejich kněžím.
Ve třech kategoriích (I. a II. stupeň ZŠ, středoškoláFrantišek Kroutil a Petr Šmerda
ci) se spolu utkali kluci z tzv. PoŠuKova (Pozořice,

Ministrantská olympiáda

Florbal 2014/15
Po polovině hrací části se bohužel nacházíme
na předposledním místě tabulky se ziskem pouhých 8 bodů. Před začátkem sezóny se žádné
velké cíle nekladly, ale nutno uznat, že až takový
propad se neočekával.

U mladších žáků v Orelské lize trvá boj o druhé
postupové místo na finálový turnaj. Oba dva zápasy s rivalem ze Šlapanic jsme zatím prohráli, před
Vánocemi jsme však mančaft posílili a chceme vrátit
úder. Mimo jiné jsme se zúčastnili přátelského turnaje
v Brně, který organizoval klub Gullivers. Tam nám
chyběl jediný nájezd, abychom vyhráli i finálové klání.
Po novém roce se opět začínáme scházet dvakrát
týdně na trénink a doufáme v další úspěchy.

Příčin je samozřejmě povícero, ale ta hlavní je zejména v obměně kádrů. Velké množství hráčů přerušilo
z nejrůznějších důvodů kariéru a na jejich posty zatím Aktuální výsledky, rozpis utkání, tabulku, statistiky…
to vše opět bude k dispozici na nástěnce u obchodu,
není dostatečně kvalitní náhrada.
Na posledním turnaji před Vánocemi se nám koneč- a také na internetových stránkách www.sksivice.wz.cz
ně podařilo zabojovat a získat důležité čtyři body.
Určitě se celý tým o záchranu soutěže ještě popere.

Poděkování

Sportu zdar a florbalu zvláště.
Petr Smutný & Marek Šmerda

Jedna věc je jistá – amatérší hráči na trénink přijít
můžou, trenéři musí. A to vše ve svém volném čase.
Často slyšíme nářky, že děti nesportují, sedí Za to jim patří uznání a poděkování.
u televize, nebo ještě raději u počítače. Vždyť dnes
Jiří Barták
mají tolik možností sportovat....
Proto bychom chtěli poděkovat sivickým trenérům
mladých fotbalistů panu Jiřímu Kadeřávkovi a Radkovi
Eliášovi. Snad vychovají budoucí fotbalovou hvězdu,
která naši obec ještě více proslaví.
Družstva mladých florbalistů se ujal se zápalem
Marek Šmerda.

Zajímavá místa Sivic

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Myslivost
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Záměr firmy Cordit s.r.o.

200 let stará hrušeň zvaná Šmigula
Pokud vystoupáte strmý kopec ze Sivic kolem objektu
vodárny, tak na svahu kopce Velká Baba, v polní
trati Nové hory, přijdete ke staré hrušni. Jde o 200
let starou krajovou odrůdu letních hrušek zvanou
šmigule. Je výrazným solitérem uprostřed luk a lze
ji obdivovat v každém ročním období. Přestože byla
v minulosti poničena požárem, dodnes každým rokem
plodí (na jaře má větve obsypané květy a koncem léta
nabízí množství plodů).

Firma Cordit s.r.o. odkoupila v sivické průmyslové
zóně halu nacházející se na pozemku par.č. 845/6
(dřívější provozovna firmy Anima s.r.o.) V závěru
loňského roku obdržel Obecní úřad Sivice informaci
o podnikatelském záměru firmy Cordit, kterým je
Instalace výroby kompozitních profilů a skladování
chemikálií do stávající haly. Záměr spadá do kategorie
II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
jako záměr podlimitní. V této záležitosti Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí zveřejnil dne 12.1.2015 na úřední desce uvedený záměr
a dne 14.1.2015 požádal o zveřejnění obec Sivice.
K záměru vydal Stavební úřad v Pozořicích dne
15.12.2014 stanovisko z hlediska souladu s územním
plánem obce Sivice.
Obecní úřad v Sivicích shromažďuje informace
pro vyjádření k záměru, které musí být podáno
do 2.2.2015. Dne 20. ledna 2015 se uskutečnilo jednání členů zastupitelstva obce Sivice se zástupci firmy
Cordit, kteří představili technologii výroby a vzorky
finálních výrobků.
Dne 28.1.2015 v 19:00 hodin se uskuteční prezentace
záměru pro občany. Podle § 6 odst. 7 zákona může
každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení
záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

NATURA 2000

Je vysoká devět metrů, kmen má vykotlaný a zřejmě
v minulosti sloužila pro svou polohu i jako triangulační
bod. Ve stínu stromu je umístěna lavička a informační V listopadu loňského roku byla zveřejněna informace
o návrhu změny do již existující lokality soustavy
tabule.
Natura 2000 Sivický les. Návrh předpokládá přizpůsoRoste na místě s krásným rozhledem na krajinu jižní
bení hranice této Evropsky významné lokality aktuálMoravy od Ždánických vrchů až po Pálavu, zkrášluje
nímu stavu katastru nemovitostí. Zahrnuje tratě Bory,
okolí Sivic a v roce 2003 zvítězila i v soutěži o strom
U Kapličky, Žleb, Velká Baba, Nad Dlouhými, Líchy
roku mikroregionu Roketnice.
a Blažovsko včetně bývalého lomu, kde se nachází
Pro její výjimečnost, snahu žít i přežít v nepříznivých částečně zrekultivovaná skládka.
povětrnostních podmínkách, navzdory poškozování
od vandalů si získala mnohé sympatie a obdiv. Z těchto důvodů se stala symbolem sdružení nezávislých
kandidátů Za zdravý a aktivní život.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám poděkovat
vám za dosavadní podporu jak osobní tak programovou, a protože jsme na začátku nového roku, tak vám
chceme popřát vše dobré, odvahu překonat překážky
a sílu se s nimi poprat.
Oldřich Ondráček a Jiří Barták

epitaf vzácné hrušky (moruše)
Dávno je tomu co jsem byl mlád,
kmen tenký v poryvech se klátil,
však osud chtěl tomu tak
a z kořenů mne nevyvrátil…….

Kolčava

Hranostaj

Kolčava je naše nejmenší a zároveň nejtajemnější
šelma. Podle hranostaje je menší. Velká variabilita
ve velikosti vedla v minulosti k přesvědčení, že menší
jedinci jsou zaměňováni s lasicemi kolčavkami. Má
velký areál výskytu, je rozšířená po celé Evropě, Asii
a severní Africe. U nás se vyskytuje všude. Způsob
života je podobný jako u hranostaje. Jen u ní nebyla
zjištěna utajená březost. Mívá 1 – 2 vrhy mláďat
ročně, podle množství potravy. Mívá až 12 mláďat,
která rodí 30 – 35 dní po oplodnění. Rodí se holá
a slepá. Vidět začínají za 22 – 25 dní, kojí se čtyři
týdny a osamostatňují se ve věku 3 měsíců. Pohlavně
dospívají již v roce narození. Většina jedinců se
nedožívá 1 roku života, i když maximální věk je až
7 let. Potravou jsou malí hlodavci, myši, hraboši, křečci, sysli, potkani. V letech přemnožení hrabošů si dělá
zásoby. Legislativní statut je stejný jako u hranostaje
– není zvláště chráněna.

Délka těla dosahuje až 30 cm, délka ocasu 12 cm,
hmotnost je až 350 g. Tělo má protáhlé, štíhlé, s krátkými končetinami. Srst bývá v létě na hřbetě hnědá,
na břiše bílá. Také ocas je hnědý, pouze špička
černá. Na zimu přebarvuje na čistě bílou hustou srst,
jen špička ocasu zůstává černá. Samci jsou výrazně
větší než samice. Vyskytuje se v celé Evropě, obývá
velkou část Asie a žije i v Severní Americe. Také
na našem území je rozšířen od nížin až po nejvyšší
polohy. Vyhýbá se však souvislým lesním celkům.
Dává přednost krajům lesa, pasekám, křovinám či
mezím. V zimě se zdržuje i v lidských sídlech, hlavně
v hospodářských budovách. Dojde-li k páření koncem
zimy, vyvíjí se zárodek 10 týdnů, při říji v létě dochází
k utajené březosti, která trvá 223 – 378 dní. Samice
rodí v dubnu až květnu 7 mláďat. Prohlédnou za 34
– 42 dnů.
Když samice opustí hnízdo za potravou a najde ho
samec hranostaje, znásilní všechny mladé samičky
nalézající se v hnízdišti, i když jsou třeba tři dny staré
a ještě slepé. Samice je kojí dva měsíce, ale již po 30
dnech si zvykají na masitou potravu. Pohlavně dospívá až po přezimování. Dožívá se až 7 let, většinou
však žije pouze 1,5 roku. Je aktivní hlavně za tmy,
avšak v době výchovy mláďat loví i ve dne. Ukrývá se
v norách hlodavců, pod kořeny stromů, či ve stozích
slámy. Teritorium je velké 7 – 50 ha. Hranostaj se
živí drobnými savci. Požírá však i žáby, ještěrky, slimáky a hmyz, nepohrdne ani sladkými lesními plody.
Odváží se však i na větší kořist do velikosti zajíce.
Protože umí i šplhat, občas vyplení i hnízda ptáků
v dutinách stromů. Od roku 2002 nepatří hranostaj
mezi zvěř, která z hlediska legislativy ochrany přírody
a krajiny není zvláště chráněna.

KALENDÁŘ
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Společenská kronika

Setkání jubilantů

Kalendář kulturních a sportovních akcí

V pátek 3. října 2014 se uskutečnilo v kulturním
domě tradiční setkání jubilantů. Po krátkém kulturním programu následovala beseda s občerstvením.
K dobré náladě přispěla harmonika pana Černého.
Největší pochvalou byl výrok nejstarší jubilantky (92
let): „Myslela jsem, že příští rok už nepřijdu. Ale bylo
to tady tak hezké, že narok přijdu zas“.

17. ledna		 V. obecní ples			
			 Kulturní dům Sivice, pořádá obec, hraje Sivická kapela

24. ledna		 Ples lesního družstva
		
Kulturní dům Sivice, pořádá Lesní družstvo, hraje skupina Relax

V 1. čtvrtletí roku 2015 oslaví životní jubileum:
91 let

Josef Maňák

87 let

Naděžda Laitnerová
Marie Kousalová
František Krček
Marie Ondráčková

86 let

Josef Havlíček

85 let

Jan Smutný

82 let

Libuše Pavlíčková
Josefa Studýnková

81 let

Květoslava Kousalová
Milada Gregorová
Eduard Galuška
Emilie Vinklárková

80 let

Jindřiška Jahodová
Marie Daňková

75 let

Vlasta Brtníková
Bohumil Pleva

70 let

Břetislav Opatřil
Ctibor Večerka

65 let

Petr Neužil
Růžena Pantůčková
Jiří Petlach
Vlasta Grančajová
Jan Brtník
Radka Bendová

60 let

Drahomíra Valehrachová

Jiří Barták

8. února		 Dětský maškarní ples
		
Kulturní dům Sivice, pořádá škola Sivice
14. února		 Maškarní ples pro dospělé
		 Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Sivice, hraje Veřejná zkouška

17. února		 Ostatky
		
Obec Sivice, pořádají hasiči
21. března		 Josefský košt
		
Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje cimbálová muzika

Taneční pro všechny
Tři páteční večery 21. a 28. listopadu a 19. prosince patřily v sivickém kulturním kalendáři tradičnímu tanečnímu kurzu.

Vánoční koncert
Čtvrtou adventní neděli se konal Vánoční koncert Sivické kapely a nešlo si přitom nevšimnout
nástupu mladé generace.
Moderátorská dvojice Petr Filip a Hanka Filipová
provázeli koncert vtipným rozhovorem otce a dcery
o kapele a jednotlivých nástrojích. Svým prvním sólovým zpěvem se představila Ilona Tauberová. Kvalitu
koncertu umocnilo ozvučení a nasvícení, za které
patří velký dík Pavlovi a Jakubovi Jarolímovým.
Sivická kapela tímto koncertem završila oslavy 130
let svého vzniku.
Děkujeme za krásný vánoční dárek a ještě jednou
blahopřejeme k významnému výročí!

Jeho hlavní organizátor Jiří Barták dbá nejen
na zajištění kvalitních lektorů, ale i na přátelský
a společenský rozměr všech setkání. Také letos
probíhala výuka pod vedením lektorů z brněnského
Studia Bianca. Jiří a Blanka Roháčkovi vyučují společenské tance na úrovni Hobby Dance, tedy jako
zájmové tance pro širokou veřejnost.
Kurz byl proto otevřen zájemcům všech stupňů
pokročilosti i různým věkovým kategoriím. Lektoři
prosazují sympatický názor, že s tancem je možné
začít v každém věku, a tomu podřizují i tempo
a metodiku výuky. Došlo při ní na klasické standardní tance i na moderní tance latinskoamerické
a některé tance kolektivní.
Cílem tanečních kurzů v Sivicích nebylo precizní
zvládnutí všech krokových variací a figur, nýbrž
probuzení zájmu o aktivní a kultivovaný pohyb,
což mohou jejich absolventi zúročit během plesové
sezony i při dalších kulturních akcích.
David Kroča

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Evidence obyvatel

Vítáme do života

Statistika za 4. čtvrtletí 2014

ve 4. čtvrtletí roku 2014

Narozené děti:

2

Přistěhovaní:

1

Úmrtí:

3

Odstěhovaní:

1

Počet obyvatel:

1034

Kristýna Divácká

19. 10. 2014

Sivice 179

Anežka Kadeřávková

1. 12. 2014

Sivice 326

Sivický zpravodaj 1/2015 - vydává Obec Sivice, vychází čtvrtletně
Uzávěrka dalšího čísla je 8. dubna 2015. Příspěvky můžete zasílat na adresu sivice@sivice.cz

