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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Brzký příchod jara umožnil dokončit chodník do ulice
Za Brankou, který si obyvatelé této ulice velice
pochvalují. Po ukončení soutěže o veřejnou zakázku
malého rozsahu mohly být zahájeny stavební práce
na rekonstrukci čekárny na autobusové zastávce.
Opětovně byla podána žádost o dotaci na revitalizaci zeleně v intravilánu obce z Operačního programu
životní prostředí. Pokračujeme v aktualizaci projektové dokumentace na přeložení svodnice a komunikaci do průmyslové zóny.
Společně se Sivickou kapelou připravujeme oslavu
130. výročí jejího vzniku. Při této příležitosti se
v den letního slunovratu uskuteční přehlídka dechových hudeb. Je určena vyznavačům dechovky,
na své si však přijdou i milovníci dobrého jídla a pití
a také děti, pro které bude připraven doprovodný
program.
V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí
1. Světové války. Toto výročí si připomeneme na přelomu října a listopadu odhalením pamětní desky
významnému rodáku generálu Bočkovi (*4.11.1894).
Děkujeme za zapůjčení materiálů vztahujících se
k oběma událostem.
Z pestrého kulturního a společenského života v naší
obci máme radost. Plesy letošní sezóny se vydařily,
děkujeme pořadatelům a všem, kdo se zasloužili
o jejich zdárný průběh. Úterý před Popeleční středou patřilo tradičním Ostatkům zakončeným pochováváním basy v režii Sboru dobrovolných hasičů.
Také Josefský košt má již letitou tradici, ze 120
vzorků vína zbylo sotva pár lahví červeného. Nejen
tato skutečnost, ale i hodnocení zúčastněných vinařů svědčí o kvalitě poskytnutých vzorků. Za přípravu
této náročné akce patří pořadatelům velký dík.
Jistě si všichni přejeme žít v pěkném a příjemném
prostředí. Jaro a sluneční paprsky vybízejí k úklidu
před (i za) domy, což sice na jedné straně obnáší
jistou námahu, na druhé však přináší pocit uspokojení.
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3.3.2014
Zpráva o činnosti obsahovala plán prací na rok 2014,
další informace se týkala přípravy oslav 130. výročí
Sivické kapely a připomínky 100. výročí od vypuknutí 1. světové války a 120. výročí narození generála
Bočka.
Rozpočtové opatření č. 6/1/2013: V závěru roku
2013 obdržela obec neinvestiční dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2013 ve výši 1 820 Kč. Příjmy
i výdaje byly zvýšeny o částku 1 900 Kč. Tuto úpravu
rozpočtu vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Inventarizace k 31.12.2013: Inventarizace majetku,
pohledávek a závazků obce Sivice ke dni 31.12.2013
byla provedena v lednu 2014. Dílčími inventarizačními
komisemi byly zpracovány návrhy na vyřazení majetku v celkové hodnotě 75 165,50 Kč. Hlavní inventarizační komise zpracovala a předložila zastupitelstvu
inventurní soupis účtů.
Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK řeší nadstandard dopravní obslužnosti –
noční víkendové spoje. Na financování se podílejí
obce na trase linky 702 (Tvarožná, Sivice, Pozořice,
Viničné Šumice a Kovalovice) podle počtu obyvatel.
Finanční příspěvek obce Sivice v roce 2014 činí
6 703 Kč.
Příspěvky na činnost neziskovým a zájmovým
organizacím v r. 2014: Na podporu činnosti neziskových, společenských a sportovních organizací je poskytován z rozpočtu obce Sivice příspěvek (Římskokatolická farnost Pozořice 50 000 Kč,
Sportovní klub Grušáci Sivice 40 000 Kč, Sivická
kapela 20 000 Kč, zahrádkáři 6 000 Kč, děti a mládež
25 000 Kč, Charita Rajhrad 30 000 Kč).
Smlouva o zřízení věcného břemene pro E.ON
Distribuce, a.s.: Společnost E.ON distribuce zřídila
přípojku nízkého napětí pro novostavbu rodinného
domu v ulici Štarcárky na základě smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno vymezené geometrickým plánem bude zřízeno
za jednorázovou úplatu 600 Kč.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro E.ON Distribuce, a.s.: Společnost
E.ON Distribuce hodlá zřídit novou přípojku nízkého
napětí podzemní kabelové vedení a přípojkovou skříň
pro čekárnu na autobusové zastávce.
Rekonstrukce čekárny na autobusové zastávce:
Ve výběrovém řízení bylo osloveno pět uchazečů,
zadávací dokumentaci si vyzvedli tři uchazeči, nabídku odevzdali dva uchazeči. Oba splnili kvalifikační
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z nabídek neobsahovala položkový rozpočet elektro,
proto byl zastupitelstvu předložen návrh na její vyřazení. Současně zastupitelstvo schválilo výběr nejvýhodnější nabídky – vítěze soutěže o veřejnou zakázku
malého rozsahu, kterým se stala firma Stavimal
Viničné Šumice.
Uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci PD zkapacitnění a přeložka svodného příkopu a projektová příprava pro stavbu účelových komunikací:
V loňském roce byla provedena směna pozemků tak,
aby stavba svodnice byla umístěna na pozemcích
ve vlastnictví obce. Zpracovanou projektovou dokumentaci je třeba aktualizovat, dokumentace bude současně doplněna o související účelové komunikace.
Novelizace směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu: Technickou novelou zákona o veřejných zakázkách došlo od 1. ledna 2014 k navrácení
limitů pro zakázky malého rozsahu na původní výši,
tj. 2 miliony Kč pro zakázky na dodávky a služby a 6
milionů Kč pro zakázky na stavební práce. Zakázky
malého rozsahu nejsou zadávány v režimu zákona
o zadávání veřejných zakázek, zadavatel však musí
dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace. Zakázky malého rozsahu
jsou dle hodnoty rozčleněny do tří kategorií. Směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nahrazuje směrnici ze dne 11.3.2013.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o použití koeficientu pro výpočet sazby daně z nemovitostí:
Překročením hranice 1000 obyvatel došlo ke zvýšení
koeficientu u daně z nemovitostí z „1“ na „1,4“. Tento
koeficient je možno obecně závaznou vyhláškou snížit
na „1“. V loňském roce byl upraven koeficient u stavebních pozemků, záměrem bylo upravit koeficient
zejména u rodinných domů a příslušenství k rodinným
domů; snížení koeficientu u obou kategorií - stavebních pozemků i rodinných domů upravuje vyhláška
č. 1/2014.
Rozpočtové opatření č. 1/2014 obsahuje zvýšení
příjmů i výdajů rozpočtu o částku 338 700 Kč. Příjmy
po úpravě činí 15 013 700 Kč, financování zůstává
beze změny ve výši 6 600 000 Kč. Výdaje po úpravě
činí 20 584 700 Kč, financování výdajů (splátky úvěrů)
zůstávají ve výši 1 029 000 Kč. Rozpočtové opatření
bylo projednáno Finančním výborem.
Diskuze: Panem Kosačíkem a panem Kousalem
byl vznesen požadavek na zřízení skladu na obecní
techniku; diskuze se dále týkala kamerového systému
k ochraně majetku a zamezení kriminality v obci,
možnosti venkovního hlášení a požadavku Lesního
družstva na vypořádání pozemků u Tvarožné.

Rekonstrukce čekárny
na zastávce autobusu
Stáří objektu je odhadováno na 80 let. Jedná
se o klasickou zděnou stavbu z pálených cihel,
nepodsklepenou, o půdorysu 8 x 8 m. Přední
část situovaná do ulice slouží jako čekárna pro
cestující, zadní část je využívána jako sklad.
Vedle objektu je vjezd do dvora z přilehlé komunikace.
V rámci přípravných projektových prací byly zvažovány různé alternativy. Jednou z nich bylo využít celý
vnitřní prostor čekárny pro skladovací účely a nahradit ho přístřeškem. Po diskuzích byla zvolena
varianta vnitřní čekárnu zmenšit a doplnit stříškou.
Bude zhotoven nový trámový strop, směrem do ulice
budou trámy přesahovat do vnější části a sloužit
k vynesení stříšky. Toto řešení současně vyhovuje
požadavku na částečně bezbariérový přístup.
Naše obec nemá prozatím žádnou možnost pomoci
lidem, kteří se ocitnou v obtížně řešitelné situaci.
Proto budou v podkrovní části objektu zřízeny dvě
malé garsonky pro sociální bydlení, které budou přístupné venkovním schodištěm z dvorního traktu. Pro
jejich užívání budou stanovena přesná pravidla.
Stavební práce by měly být prováděny tak, aby co
nejméně a co nejkratší dobu překážely cestujícím
autobusovou dopravou. Stavba by měla být dokončena do října letošního roku.
			

Marie Kousalová
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Stavební úřad v Pozořicích

Krajským úřadem Jihomoravského kraje nebyla
v závěru roku 2013 akceptována veřejnoprávní
smlouva mezi obcí Sivice a městem Šlapanice
o výkonu agendy stavebního úřadu pro obec
Sivice městem Šlapanice.
V letošním roce pokračovala jednání o převodu
agendy stavebního úřadu ke Stavebnímu úřadu
Šlapanice. V návaznosti na neschválení veřejnoprávní smlouvy přijala Rada městyse Pozořice usnesení
zastupitelstva ve znění: „Stavební úřad Pozořice
není schopen vykonávat přenesenou působnost při
výkonu státní správy na úseku stavebního řádu pro
obce Mokrá-Horákov a Sivice.“ Tento úkon směřoval k vyjmutí území obcí Mokrá-Horákov a Sivice
z působnosti Stavebního úřadu Pozořice a přidělení
Stavebnímu úřadu Šlapanice.
Začátkem března obdrželi zúčastnění, tj. město
Šlapanice, městys Pozořice, obec Sivice a obec
Mokrá-Horákov oznámení Krajského úřadu
Jihomoravského kraje „o nezahájení řízení z moci
úřední“, s odůvodněním, že speciální úprava stavebního zákona nepřipouští možnost odebrání
části působnosti stavebního úřadu a Krajský úřad
Jihomoravského kraje neshledal důvody k vrchnostenskému zásahu směřujícímu k odejmutí působnosti Stavebního úřadu Pozořice.
Jihomoravský kraj současně dopisem adresovaným
starostovi městyse Pozořice ze dne 7.3.2014 (ostatním účastníkům byl tento dopis zaslán na vědomí)
upozorňuje, že celá záležitost spadá do pracovněprávní roviny a její řešení je v kompetenci tajemníka
resp. starosty městyse Pozořice.
Otázka, zda existuje na straně Krajského úřadu
Jihomoravského kraje vůle pomoci obcím vyřešit
tuto obtížnou situaci, zůstala nezodpovězena.
Marie Kousalová

Kovošrot Holubice
U sjezdu na Slavkov

Vykupujeme:
Železo, bar.kovy, autobaterie, Autovraky,
Elektromotory, Pračky, bojlery, lednice
Výkup a likvidace autovraků
Otvírací doba:
Po- Pá 8-16 hod, So 8-12 hod
Po dohodě nonstop
Tel: 730 120 862, e-mail: orpgroup@seznam.cz
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Mapový portál naší obce

(územní plán, katastr a inženýrské sítě v jednom
řešení)
Obec Sivice poskytuje pro své občany službu –
Mapový portál od společnosti Geosense. Mapový
portál je tzv. geoinformačním systémem (zkráceně
GIS) a můžeme si jej zjednodušeně představit jako
interaktivní mapu, respektive soubor map, který je
propojen se širokou škálou informací.
Mapový portál Sivic byl navržen tak, aby co nejvíce zpřístupňoval informace z obecního úřadu.
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za Vaším domem?
Zajímá Vás, kde vedou kanalizace či telekomunikační
sítě? Chcete se podívat do územního plánu? Stačí jen
jedno kliknutí do mapy!
Kromě praktických služeb, jako je nahlédnutí do katastru nemovitostí, lze portál využít i ke vzdělávání či
hledání zajímavostí. Mapový portál od Geosense je
zároveň navržen tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější a jeho ovládání bylo intuitivní. Díky tomu se
podobá klasickým internetovým mapám a i přesto,
že obsahuje mnohem více informací, je práce s ním
velice jednoduchá.
Mapový portál Sivic je pro občany dostupný na internetové adrese http://geosense.cz/geoportal/sivice/,
popřípadě se na něj lze prokliknout přímo z internetových stránek http://www.sivice.cz/. Doporučujeme
Mapový portál prohlížet v internetovém prohlížeči
Mozilla Firefox, který je volně ke stažení.
Podívejme se nyní na jednotlivé funkce Mapového
portálu a popišme si, k čemu slouží a jak nám mohou
pomoci. Po otevření Mapového portálu Sivic se nám
zobrazí ortofotomapa se základními ovládacími prvky.
V levém horním rohu nalezneme tlačítka umožňující
pohyb po mapě a její oddálení a přiblížení – tato
tlačítka slouží pro práci s mapou. V levém spodním
rohu je umístěno měřítko aktuálního mapového zobrazení, tlačítko generující trvalý odkaz na aktuální mapu
a pole mapové přehledky umožňující se rychle zorientovat při velkém přiblížení. V horní části obrazovky je
dostupný panel nástrojů a v pravé části jsou umístěny
mapové a informační vrstvy.
K ovládání Mapového portálu slouží panel nástrojů.
První ikonou na panelu nástrojů (klíč) je „Přihlášení
pro samosprávu“, které slouží pro vstup ke složitějším
funkcím dostupným pouze zaměstnancům úřadu.
Ikona „Překreslení mapy“ umožňuje aktualizaci zobrazené mapy. Ikona ve tvaru dlaně je základní a umožňuje pomocí počítačové myši pohyb po mapě. Pomocí tlačítka „Měření vzdálenosti“ je možné změřit vzdálenost
mezi dvěma a více body, podobně jako následující tlačítko „Měření ploch“ umožňuje změřit obvod a plochu
vybrané oblasti. K exportu mapy a následnému tisku
slouží předposlední ikonka – tiskárna. Velice užitečná
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může být ikona „Nahlížení do ISKN“. Můžeme díky ní zobrazit čísla popisná a čísla evidenční poté obsajednoduše nahlížet do katastru nemovitostí, a to pouze huje skupina „Budovy“. Další skupinou vrstev je
"Územní plánování". Užitečnou skupinou vrstev jsou
kliknutím do mapy na konkrétní parcelu.
Panel vrstev obsahuje záložky vrstev, které činí "Inženýrské sítě". Zde můžete postupně zobrazit vešMapový portál geoinformačním systémem. Tedy sadu keré inženýrské sítě: kanalizaci, vodovod, plynovod,
užitečných mapových a informačních podkladů, které elektřinu a telekomunikace. Ty samozřejmě můžete
lze jednoduše zanášet do mapy. U každé vrstvy záro- překrývat přes libovolný podklad, ať už jde o ortofoto,
veň nalezneme ikonu „oka“, která umožňuje nastavit územní plán či hranice parcel z katastru nemovitostí.
průhlednost jednotlivých vrstev. Můžeme tak díky Geosense Mobilní mapový portál v sobě spojuje
tomu například porovnat historické a současné mapy funkce klasické mapové aplikace s bohatými možnostči leteckou a klasickou mapu.
mi, které nabízejí chytré mobilní telefony. Pokud zadáPrvní skupina vrstev, „Podkladové mapy“, obsahuje te ve webovém prohlížeči vašeho chytrého telefonu
ortofotomapu (detailní letecká fotografie), základní adresu http://m.geosense.cz/sivice a budete připojeni
mapu ČR a vrstvu obsahující názvy ulic. Skupina k internetu, zobrazí se vám mapový portál. Pokud je
vrstev „Katastr nemovitostí“ umožňuje na mapu váš telefon či tablet vybaven GPS, můžete například
prokreslit informace z katastru nemovitostí, jmeno- zjistit, jaké inženýrské sítě jsou pod vámi uloženy,
vitě hranice katastrálních území. Vrstvy umožňující na které parcele právě stojíte – a zjistit komu patří.

SIVICKÁ ŠKOLA
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Comenius
v sivické škole

V letošním a příštím školním roce probíhá v sivické škole jeden z projektů pod názvem Sedm
divů našeho kraje. Tento mezinárodní projekt je
součástí programu Comenius, do kterého je zapojeno 7 států (Česká republika, Slovensko, Polsko,
Řecko, Kypr, Turecko a Skotsko). Hlavní myšlenkou tohoto programu je poznávat a získávat zkušenosti ze škol zapojených v tomto projektu.

Prezentujeme naši školu
ve Vilniusu

Počátkem října 2013 jsme byli pozváni na prezentaci našeho eTwinningového projektu Škola bez
hranic na mezinárodní konferenci evropského
vzdělávání ve Vilniusu.
Tuto čest jsme si zasloužili za mnohaletou úspěšnou
účast v projektovém zapojení naší školy v programu
eTwinning. Jsme rádi, že se naše sivická škola opět
dostala do podvědomí mezinárodního školství.

Loni v listopadu naši školu navštívili projektoví part- 			
neři. Zahájení proběhlo ve školní tělocvičně. Nejdříve
byli představeni členové hostujících delegací, dále
následovala prezentace o naší škole a České republice v angličtině, kterou předváděli žáci 4. a 5. třídy.

Pavel a Míla Vrtělovi

Letošní školní rok sbírá sivická škola nové zkušenosti díky mezinárodnímu programu Comenius.
Na podzim jsme v rámci něj přivítali v Sivicích šest
evropských zemí a představili jim nejen naši školu,
ale celý kraj, jeho zajímavosti a českou kulturu.
V týdnu od 6. do 12. dubna jsme byli na návštěvu pozváni tentokrát my, a to do polského města
Brodnica. Spolu s námi dorazili také přátelé z Řecka,
Kypru, Turecka, Skotska a Slovenska.

Během týdne jsme poznali, jak se děti v Polsku
učí, navštívili jejich školu a zajímavá místa v okolí.
Ve středu nás čekal celý den v historickém městě
Toruni, v místě, kde se narodil Mikoláš Koperník.
Sami jsme si mohli vyrobit místní specialitu – toruňský perník. Ve čtvrtek se děti díky středověkému
skanzenu vrátily o několik století zpět a v historických kostýmech zvládly upéct chleba, vykovat podkovu nebo střílet z luku.

Po návštěvě obecního úřadu a uvítání našich hostů
paní starostkou si účastníci prohlédli naši vesnici
a také přípravu a průběh Martinské zabíjačky (pro
některé účastníky to byl ohromující zážitek), pak
následoval výborný oběd v naší školní jídelně.

Deset našich dětí se po celou dobu stalo součástí
pohostinných polských rodin. Díky tomu poznaly,

Odpoledne se konala prohlídka města Brna a společenský večer na Orlovně v Pozořicích.

Mateřská škola

1. 2. 2014 byla otevřena další třída mateřské školy.
Začalo do ní chodit deset dětí, které byly u loňského
zápisu a nebyly přijaty z kapacitních důvodů. V současné době už tedy máme ve školce rekordních
Pavel Vrtěl padesát dětí.

Chtěl bych také poděkovat touto cestou všem, kteří
pomáhali s přípravou a průběhem zahraniční návštěvy. Na jaře nás čeká cesta do Polska, které se účastní
žáci z rodin, kde byly ubytovány polské děti.

19. 3. 2014 proběhl zápis do mateřské školy pro
školní rok 2014/2015. Přihlásilo se 17 dětí (15 ze
Sivic a 2 z Pozořic) a všechny mohou být přijaty.
V současné době se ve školce připravujeme
na Velikonoce. V tomto období bývá školka plná
různých kraslic, oveček, kuřátek i jiné drůbeže a místo
obvyklých "pokladů" hledáme velikonoční zajíčky.

Články Comenius v sivické škole a Prezentujeme naši školu
ve Vilniusu měly být již v minulém čísle zpravodaje, bohužel
se na ně zapomnělo - tímto se omlouváme :-)

Comenius
v Polsku

Dlouhou cestu autobusem jsme zvládli společně
s dětmi a učiteli ze Slovenska a unavení dorazili
ve večerních nedělních hodinách.

Po skvělém pohoštění, které připravili rodiče našich
žáků, následovaly společné „workshopy“ s dětmi
a učiteli ze zahraničních škol (zdobily se perníky
a soutěžilo se v tělocvičně).

Druhý den jsme všichni odjeli na prohlídku Prahy,
která se našim hostům velmi líbila.
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Do konce školního roku nás ještě čeká několik
akcí: Pálení čarodějnic - kdy děti i paní učitelky chodí
do školky v čarodějnickém oblečení, děti plní různé
čarodějnické úkoly a paní kuchařky vaří kouzelná
jídla. Plánujeme tři divadla, výlet, školu v přírodě pro
předškoláky na závěr loučení s předškoláky a slavnostní pasování na školáky s oblíbenými "Tetinami".
Na poslední akci srdečně zveme i rodiče a další členy
rodin našich předškoláčků.
		

Iveta Nosová

SIVICKÁ ŠKOLA
jak jejich vrstevníci v Polsku žijí, jak se baví a jaké
mají zvyky.
Přivezli jsme si domů spoustu nových zkušeností,
zážitků a vzpomínek, ale také dobrot a suvenýrů.
Pochvala patří všem dětem, které nejen náročnou
cestu, ale celý týden v cizím prostředí zvládly na jedničku. Už se těšíme na další aktivity, které díky projektu zažijeme!

Alena Svobodová

Sivické ostatky
Masopust je součástí proměnného období mezi
Vánocemi a postní dobou. Začátek tohoto období
se datuje k svátku Tří králů (6.ledna) a konec je
závislý na datu Velikonoc a končí někdy v rozmezí od poloviny února do prvních týdnů měsíce
března.

konzumace mastných rohlíků s kávou nebo mlékem,
a byla dokonce povolena kořalka. Na oběd, který byl
už přísně postní, se podávala čočka s vejcem, chléb
nebo pečené brambory.
Také v Sivicích je tato tradice pečlivě zachována.
V úterý před popeleční středou se kolem druhé hodiny vydala skupina masek doprovázených muzikou
na průvod vesnicí. Posilněni nabízenými výbornými
koblížky a slivovicí od přihlížejících obyvatel zdárně dorazili do sálu obecního domu, kde se konala
poslední zábava před Velikonocemi. Vrcholem taneční zábavy, za doprovodu kapely Melodie, bylo před
půlnocí zahájeno tradiční „pohřbívání basy“, se známkou toho, že muzika na dlouhých čtyřicet dní utichne.

Toto období se vyznačuje hodováním, veselím, konáním tanečních zábav, plesů, zabijaček a v minulosti
také obdobím svateb. Vrcholem jsou poslední tři dny,
tedy masopustní neděle, pondělí a úterý, které jsou
podle regionů nazývány různě, jako například ostatky,
končiny, fašank, fašanky, bláznivé dny nebo přímo
masopust, během kterých se konají tradiční průvody
masek, karnevaly a končí taneční zábavou se scénickými vstupy. V minulosti byly tyto tři dny oficiálním
svátkem hodování, kdy se lidé mohli dosyta najíst Za organizaci této tradice patří poděkování Sboru
a připravit se tak na dlouhý čtyřicetidenní půst. V noci dobrovolných hasičů.
před Popeleční středou, kterou postní doba začíná,
Petr Blahák
ponocný zatroubil na roh a lidé se rozešli k domovům.
Na popeleční středu dopoledne byla ještě povolena

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

- 10 -

- 11 -

Podzemní štace
pro sivické „cimrmany“

Josefský košt 2014

V sobotu 22. března patřil Obecní dům v Sivicích
tradičnímu setkání milovníků vína. Díky neúnavnému nadšení pořadatelů z agentury VrBa, místních vinařů a ochotných dobrovolníků se podařilo
uskutečnit další ročník Josefského koštu.
První návštěvníci se začali scházet brzy po patnácté
hodině. Vítal je decentně upravený sál s protáhlým
barovým pultem, za jehož stoly už čekaly příjemné
sivické hostesky a bohaté zásoby lahví s celkem
120 vzorky. Za velkorysé vstupné 150 Kč bylo možné
degustovat neomezeně. V nabídce se objevily vzorky
nejen místních vinařů, ale i vína z okolních obcí,
mezi nimiž ani letos nechyběly například Pozořice,
Viničné Šumice, Kovalovice, Tvarožná, Chrlice nebo
Královopolské Vážany. Podstatnou část vystavených
vzorků tvořila mladá vína, avšak bylo možné ochutnat
také starší vína s přívlastkem kabinet nebo pozdní
sběr, a vedle převažujících bílých vín se objevilo
také více než čtyřicet červených vín včetně odrůdových směsí a vermutu nebo několik vín růžových.
Degustaci mohli návštěvníci prokládat zabijačkovými
specialitami, ale také sýry a pečivem.
K dobré náladě hrála cimbálová muzika Aleše
Smutného, která se poslední písničkou rozloučila až
kolem desáté hodiny večerní.
Josefský košt v Sivicích proběhl i tentokrát v příjemné, takřka sousedsky vstřícné atmosféře, kterou si
přátelé dobrého vína a posezení u cimbálu v naší
obci zkrátka dokáží vytvořit.
David Kroča

Amatérský divadelní spolek Cimrman Revival
Sivice po loňské vzpomínkové akci nachystal na letošní jaro premiéru již své deváté hry.
Všichni příznivci chytrého humoru pánů Svěráka
a Smoljaka tentokrát se sivickými ochotníky zamířili do českého podzemí a shlédli již čtvrt století
starou, ovšem takřka nadčasovou hru Blaník.
Pradávná pověst o českém vojsku, skrytém v nitru hory
Blaník, a vyčkávajícím na okamžik, kdy bude národu
opravdu nejhůře, vzrušovala po staletí mnohé velikány českých dějin, a Jára Cimrman by bezesporu byl
někým úplně jiným, jen ne Járou Cimrmanem, kdyby ji
nechal bez povšimnutí. Třebaže vychován vědecky, rád

Hudební pozvánka
na jubilejní 15. koncert „Z operety do operety“ Johann Strauss orchestru se svými sólisty
Luisou Albrechtovou a Milanem Vlčkem, který
se bude konat 17.5.2014 v 17 hodin jako obvykle
v Historickém sále Zámku ve Slavkově u Brna.
Na koncert Vás srdečně zve umělecký vedoucí
orchestru a houslista Jiří Preisinger z Pozořic,
který Vám připravil kromě nového programu i jedno
překvapení.
Předprodej vstupenek bude od 22.4.2014:
- opět v obchodním domě Hruška v Pozořicích
- Slavkov-zámek
(hanouskova@zamek-slavkov.cz tel. 544227548)
- Ústřední předprodej TIC Brno, Radnická 2

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

tímto svým dramatickým kusem nejen že složil poklonu
pověsti jakožto literárnímu žánru, ale především poskytl významnou látku ke studiu literátům, historikům,
a hlavně nám – nadšeným cimrmanologům.
Výsledky naší práce pak mohlo na osm stovek
diváků shlédnout přímo v sivickém kulturním svatostánku, neskromně se domníváme, že se dvakrát
nenudili. S radostí bychom na tomto místě také ještě
jednou poděkovali lidem, bez nichž by výsledky
našeho snažení byly sotva poloviční – paní Janě
Boháčkové za skvělou (a tentokrát nadmíru obtížnou)
práci na scéně a kulisách, paní Renatě Kulhánkové
za krásné kostýmy a v neposlední řadě firmě Kočena
reprezentované Jakubem Jarolímem za tradičně vynikající technické zajištění představení.
Za JCR Petr Kadlec

DUCHOVNÍ OKÉNKO

Čas velikonoční…

Milí spoluobčané, právě prožíváme období, které
se svým způsobem dotýká těch, kteří alespoň
trochu vnímají řád světa a běh života v návaznosti
na roční období.
Před nějakým časem skončil masopust a Popeleční
středou nastala doba postní, doba 40denní duchovní
přípravy na Velikonoce. V dnešní uspěchané společnosti, kdy lidé nemají čas se zastavit nebo se
už vůbec ohlížet za svým životem, je postní doba
jaksi opomíjeným obdobím - možná nesrozumitelným
a rozhodně ne tak z vnějšku přitažlivým a idylickým
jako je třeba doba adventní. A přesto se nabízí doslova jako lék pro všechna životem znavená srdce…
Samotný pojem „postní“ neznamená jen odříkání jídla
a různých dobrot, ale znamená jít k podstatě života.
Chceme si odepřít nadbytečné věci, abychom se
setkali sami se sebou ve své pravdivosti, každý sám
se sebou takový, jaký je, abychom se dotkli života
jako takového. Máme příležitost se zamyslet nad tím,
čeho chceme dosáhnout a kam směřujeme. Není
to vždy pohled radostný, když se najednou vidíme
v pravdě, a to možná ne zrovna příjemné… Nabízí
se tu však zároveň prostor pro setkání s milosrdným
Bohem, který si nelibuje v naší slabosti, ale dává
nám svého ukřižovaného Syna. Označování hlavy

Restituce církevního majetku?
Už skoro 25 let…

Myslím, že na světové rekordy určitého druhu jsme
my Češi přeborníci! Prý jsme (dokonce) nejateističtější stát na světě. Nevím, podle čeho se to přesně
měří, ale určitě se taky nikde na světě nemluví
tolik o vztahu Církve a státu jako právě teď u nás
v Česku! Taky vám už ty nekonečné zprávy o potížích s navracením blokovaného církevního majetku
lezou na nervy? Buďte trpěliví, časem to přejde!
Možná vaše rozčilování u zpráv komerční stanice
je právě tou živnou půdou, která činí tzv. „restituce“
stále zajímavými.
Pro nás křesťany je to test důvěry vůči vlastnímu
společenství – jestli přece jen nemáme někde
tajně schované ty další hroudy zlata. Pak si mnohý
i „kostelový“ křesťan řekne, jestli ta média přece
jen nemají pravdu… Ano, tisíckrát opakovaná lež
se ráda stává „pravdou“ a stádo to tak má rádo.
Ale možná ty mediální salvy mají ve výsledku i svá
pozitiva“. Myslím, že jako se na jedné straně nakonec hrstka katolíků nechá zviklat, na straně druhé
si pár tzv. „ateistů“ nakonec řekne: „Tak jak to
vlastně s těmi restitucemi doopravdy je?“ A vyhledá
si i argumenty druhé strany. Ty neoplývají arogancí,

- 12 popelem na Popeleční středu nám mělo připomenout
naši pomíjivost. Ne však proto, abychom se smrti báli,
ale abychom si naopak uvědomili, že nemá poslední
slovo. Jelikož se jí na kříži podvolil sám Bůh, překonal
ji vzkříšením a dal tak lidskému životu pravý smyl
a opravdovou naději. Velikonoce jsou proto nejdůležitější svátky v roce.
Za léta komunistické nadvlády byla snaha vytlačit
duchovní pojetí Velikonoc z vědomí lidí. Bylo nám
neustále omíláno, že Velikonoce jsou svátky jara,
jejichž symbolem jsou především vajíčka, kuřátka
a pomlázka. A dnes už se dokonce Velikonoce v naší
společnosti skoro ani neslaví… Je dobře, že symboly
jara jsou v lidových zvycích stále zakotveny a není
důvod proti tomu cokoliv namítat. Jen nesmíme tyto
prastaré pohanské zvyky upřednostňovat před hlavní
myšlenkou Velikonoc, před jejich duchovním rozměrem, který je dán právě Kristovou smrtí na kříži a jeho
slavným vzkříšením.
Ze srdce přeji Vám všem hluboké a požehnané prožití
velikonočních svátků a na Boží hod pak pravou radost
z definitivního vítězství Života nad smrtí a nad vším
zlem!
					
Váš
P. Pavel Lacina, farář

ale věcností s podloženými fakty. A že všeobecná
nenávist Čechů vůči oné hamižné církvi zdaleka
nedostoupila vrcholu, svědčí hned dvě věci: KDUČSL je opět v Parlamentu i s poměrně širokou
omlazenou členskou základnou a Tříkrálová sbírka
byla letos opět rekordní.
Není to znamení, že lidé v naší společnosti konečně
začínají důvěřovat těm, kteří jen nežvaní, ale je
za nimi i něco vidět? Snad. O mnoha úspěšných
projektech zaštítěných církvemi a náboženskými
společnostmi sice není až tak moc slyšet, ale přesto
jsou všichni rádi, že se povedly! Nejsou v ČR všichni
jen otrávení a pasivní, jsou i lidé nadějní a ochotní
se pro dobro společnosti obětovat!
P. Pavel Lacina, farář

SPORT
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Florbal 2013/14
Další sezónu má tým SK Grušáci Sivice za sebou,
ale o nějakých úspěších se hovořit nedá.
Třináctka značící počet odehraných ročníku v historii
klubu potvrdila, že se nejspíš opravdu nebude jednat
o šťastnou číslici.
Vstup do ročníku nevykazoval žádné známky poklesu
formy našeho týmu, když jsme se po šesti odehraných
kolech vyhřívali v horních patrech tabulky. Pak už
bohužel následoval jen postupný pád, aby se konec
sezóny nesl ve znamení boje o každý bod a udržení
týmu v JM lize. Především z důvodu marodky či vytíženosti stabilních hráčů na jiném poli než sportovním,
se nedařilo na turnajích vzdorovat síle a větší florbalovosti soupeřů.
Cílem pro příští sezónu bude především udržení
soutěže, posílení a omlazení kádru a především
zodpovědnější přístup všech hráčů jak k tréninkům,
tak k zápasům.
Poděkování opět patří i všem činovníkům a fanouškům, kteří se na chodu týmu podílejí.
Aktuální výsledky, rozpis utkání, tabulku, statistiky…
to vše vždy najdete na nástěnce u obchodu, a také
na internetových stránkách www.sksivice.wz.cz
Sportu zdar a florbalu zvláště.

Petr Smutný

Jihomoravská liga mužů 2013 - 2014				
			

Záp. Výh. Rem. Proh. Skóre Body

1. EMKOCASE Gullivers Sokol Brno IB

24

23

0

1

209 : 79

69

2. Florbal Kuřim

24

17

1

6

141 : 68

52

3. FBO Orel Boskovice

24

15

2

7

116 : 91

47

4. SFK Slovácko-FATR Dubňany

24

14

1

9 151 : 140 43

5. TJ Sokol Lanžhot

24

14

0

10 141 : 101 42

6. TJ Čechie Zastávka

24

13

1

10 152 : 119 40

7. FBC Sokol Ivanovice na Hané

24

11

3

10 121 : 120 36

8. Psycho Brno - FbC ZŠ Horní B

24

8

1

15 130 : 17

9. SK Florbal Sivice

24

7

3

14 109 : 161 24

25

10. TJ Sokol Adamov

24

7

1

16 99 : 121

11. Bulldogs Brno C

24

6

2

16 89 : 150

20

12. FBK Panthers Ratíškovice

24

5

5

14 95 : 161

20

13. TJ Sokol Brno Židenice B

24

5

2

17 94 : 164

17

23. a 24.kolo
TJ Sokol Adamov : SK Florbal Sivice

11 : 2

FBO Orel Boskovice : TJ Sokol Brno Židenice B

5:5

Bulldogs Brno C : FBK Panthers Ratíškovice

7:4

FBC Sokol Ivanovice na Hané : Psycho Brno - FbC ZŠ Horní B

7:4

SFK Slovácko-FATR Dubňany : TJ Čechie Zastávka

10 : 7

SK Florbal Sivice : EMKOCASE Gullivers Sokol Brno IB

8 : 16

TJ Sokol Lanžhot : FBO Orel Boskovice
Bulldogs Brno C : TJ Sokol Adamov
FBK Panthers Ratíškovice : EMKOCASE Gullivers Sokol Brno IB

9:5
3:5
4 : 21

TJ Sokol Brno Židenice B : FBC Sokol Ivanovice na Hané

6:5

TJ Čechie Zastávka : Psycho Brno - FbC ZŠ Horní B

5:3

TJ Sokol Lanžhot : SFK Slovácko-FATR Dubňany

4:1

22

Nová učebna

Čtvrťáci a páťáci se mohou zase o něco více těšit
do školy.
Učebna, která byla již ve značně zchátralém stavu,
dostala nový vzhled. Staré linoleum bylo odstraněno
a nahrazeno novým. Obklady stěn připomínají jabloňový sad. Renovovány byly i lavice.
Celkový vzhled dotváří doplňky - nová bílá školní
tabule, obklady radiátorů, nábytek. Na financování
této akce požádala obec o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. V případě získání
dotace bude obdobným způsobem opravena ještě
další třída ve staré budově. Část prací byla provedena svépomocí s osobním přičiněním pana ředitele.

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

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

4. května		 Přátelské fotbalové utkání svobodní x ženatí
			 Sportovní areál Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci

11. května		 Sportovní soutěž požárních družstev – 1. kolo		
			 Sportovní areál Sivice, pořádá Sbor dobrovolných hasičů
17. května		 Okresní kolo hry PLAMEN
			 Sportovní areál Sivice, pořádá Sbor dobrovolných hasičů

13. června		 Školní akademie
			 Kulturní dům Sivice, pořádá škola Sivice

21. června		 Přehlídka dechových hudeb – 130 let Sivické kapely
			 Dvůr u kulturního domu, pořádá obec Sivice

Mateřská škola a Základní škola
pro tělesně postižené
Brno, Kociánka 6
nabízí ve spolupráci s odborníky Centra Kociánka:
•p
 éči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací, péči
dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím
šetřící režim, a to ve formách denního, týdenního
nebo celoročního pobytu
• péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog,
ortoped)
• ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
• péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání
• péči psychologickou, logopedickou
• práci speciálně pedagogickými metodami, kterou
zajišťují speciální pedagogové
• individuální programy pro jednotlivé žáky
• pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety
tel. MŠ: 515 504 214
tel./ fax ZŠ: 541 246 641
e–mail: sps.kocianka6@bm.orgman.cz
http://www.skola-kocianka.cz

Společenská kronika
V 2. čtvrtletí roku 2014 oslaví životní jubileum:
92 let
Josefa Neužilová
Anna Šebestová
90 let
Alois Studýnka
88 let
Jarmila Pantůčková
86 let
Jan Buchta
85 let
Antonín Blažek
83 let
Anna Hrdinková
82 let
Marie Zouharová
81 let
Jan Hůla
Jan Ryšavý
80 let
Antonín Skládaný
Květoslava Filipová
75 let
Marie Železná
Marie Tomancová
70 let
Jiří Daněk
65 let
Jiří Mazel
Václav Moll
60 let
Jan Chládek
Zdeňka Nováková
Miloslav Tomanec
Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Speciálně pedagogické centrum

tel. SPC pro MŠ: 515 504 375 pro ZŠ: 515 504 373

Vítáme do života
v 1. čtvrtletí roku 2014

Blanka Tomancová
Vojtěch Novák

14. 2. 2014
Sivice 18
7. 3. 2014
Sivice 271

Evidence obyvatel
Statistika za 1. čtvrtletí 2014

Narozené děti:
Přistěhování:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Celkový počet:

2
9
3
3
1035

Citát
Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím
nejkrásnějším dnem v tvém životě.

Mark Twain

Zmøkêíme

při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně
postižené, Brno, Kociánka 6 zajišťuje včasnou
intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku a nabízí:
•p
 oradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí
• poradenství při integraci tělesně postižených dětí
do běžných mateřských a základních škol,
• individuální poradny pro rodiče handicapovaných
dětí, poradny pro rozvoj grafomotoriky
• výjezdy do rodin handicapovaných dětí
• poradenství při zařazování postižených dětí
do příslušných škol a školských zařízení
• poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na druhý stupeň ZŠ
• informace o učebních a studijních oborech
a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků
• poradenství při výběru kompenzačních pomůcek,
speciálních lavic a židlí
• konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP,
ŠÚ, sociálními pracovníky
• řešení výchovných a výukových problémů tělesně
postižených dětí s vývojovými poruchami učení

KRONIKA
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vám vodu

Diamantová svatba
18. dubna 2014 oslaví diamantovou svatbu
manželé Alois a Hedvika Studýnkovi.
Hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání přejí
4 děti, 11 vnoučat a 11 pravnoučat.
K srdečnému blahopřání se připojuje
také obec Sivice.

