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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Skončil rok 2009, který se zapíše do kroniky naší
obce jako rok, kdy se stavěla kanalizace. Vkročili
jsme do roku nového, kulatého, jubilejního a také
volebního. Ať je rok 2010 především rokem šťastným, což do jisté míry záleží na nás samotných.
Zatímco příroda odpočívá pod sněhovou přikrývkou a my se nadechujeme k závěrečnému finále
oprav komunikací, můžeme se kratičce poohlédnout
za rokem minulým. Byl bezesporu náročný pro nás
pro všechny. Bagry převrátily naruby každou ulici,
aby do země mohlo být uloženo 5,5 km kanalizačního potrubí, nepočítaje v to páteřní sběrač procházející všemi obcemi Svazku Šlapanicko a odvádějící splaškové vody do čistírny odpadních vod
v Modřicích. K cíli však dospějeme až v okamžiku,
kdy budou připojeny všechny nemovitosti, a v potoce
poteče čistá voda.
Naše obec si v uplynulém období vytkla ještě další
cíle. Vedle čisté vody usilujeme o pěkné prostředí,
opravené silnice a chodníky a upravená veřejná prostranství. Zvláštní kapitolou je náves, která prochází
komplexní přestavbou.
Rok 2009 byl charakteristický jak výstavbou splaškové kanalizace, tak i přípravou navazujících investic,
pro jejichž realizaci bychom těžko našli vhodnější
dobu. Některé záměry se již podařilo uskutečnit
(Šebrov, Staré hory), jiné zahájit (rekonstrukce návsi
a kaple), zbývající připravujeme k realizaci (veřejná
prostranství kolem kaple a samoobsluhy včetně příjezdové komunikace).
Stavební ruch jednou skončí a budeme se moci
věnovat i příjemnějším stránkám života. Pro příští
rok připravujeme ve spolupráci s místními spolky
řadu příjemných zpestření. V nejbližší době se
kromě plesů, ostatků, Josefského koštu a dalších
tradičních akcí můžete těšit třeba na premiéru divadelní hry „Posel z Liptákova“ v podání Cimrman
Revival Sivice, oslavu svátku matek a slavnostní
otevření zrekonstruované návsi.
V letošním roce budou také volby, a to hned troje.
Nejdříve parlamentní, potom senátní a komunální.
Využijte svého volebního práva, zvolte podle svého
uvážení, lhostejnost k vlastní budoucnosti se nevyplácí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v průběhu celého
roku 2010 vše dobré.
Marie Kousalová

21.12.2009
Zpráva o činnosti: Paní starostka stručně zhodnotila
uplynulý rok, informovala o stavbě splaškové kanalizace a probíhajícím zapravování komunikací. Další informace se týkaly rozpracovaných investic včetně zdrojů
financování a předpokládaného termínu dokončení.
Za odvedenou práci v průběhu celého roku poděkovala
všem členům zastupitelstva a zaměstnancům obecního úřadu, občanům za trpělivost při stavbě kanalizace.
Vyjádření ke stavbě haly pro zpracování papíro-kartonu: Záměrem firmy HP Karton je výstavba výrobní
haly v průmyslové zóně na Loučkách. K této záležitosti
byla vedena rozsáhlá diskuse, a to zejména k dopravní
obslužnosti lokality. Územní plán předpokládá zřízení
příjezdové komunikace z jižní strany (od křížku), obec
tento investiční záměr postupně připravuje (výkupy
pozemků, projektová dokumentace). Zástupci firmy
HP Karton žádají umožnění příjezdu ze severní strany
po nezpevněné cestě na hranici k.ú. Sivice a Pozořice
do doby vybudování obslužné komunikace. V této záležitosti budou vedena další jednání.
Inventarizace - návrhy na vyřazení majetku obce: Dle
nařízení o provedení pravidelné inventarizace majetku
obce byly jmenovány inventarizační komise, provedeny fyzické inventury, zpracován návrh na vyřazení
majetku v celkové výši 40 869 Kč. Návrh byl schválen.
Elektronická spisová služba obecního úřadu - zajištění licence plné verze Elektronické spisové služby
MUNIS prostřednictvím ORP Šlapanice: Obecní
úřad využívá pro vedení agend úřadu informační systém MUNIS společnosti Triada. Pro splnění zákonných
podmínek je nutné rozšířit systém o modul Elektronická
spisová služba. Obec Sivice prostřednictvím obce
s rozšířenou působností Šlapanice požádá o dotaci
na pořízení licence v rámci Integrovaného operačního
programu.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku Sboru dobrovolných
hasičů: Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Sivice
na rok 2009 ve výši 2 742,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2009: Návrh na úpravu
rozpočtu byl projednán ve Finančním výboru. Příjmy
i výdaje včetně financování se snižují o 5 457 700 Kč,
největším objemem se na této částce podílí rozpracovaná investiční akce - rekonstrukce návsi. Finanční
prostředky na dokončení této investice budou zahrnuty
do rozpočtu na rok 2010. Celková výše příjmů i výdajů
po úpravě činí 19 202 200 Kč.
Dodatek smlouvy na svoz komunálního odpadu
s firmou van Gansewinkel – cena pro rok 2010:
Obsahem dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství s firmou van Gansewinkel jsou sazby za svoz a likvidaci
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jednotlivých druhů odpadů pro rok 2010. Dodatkem se
současně mění interval svozu tříděného komunálního
odpadu (sklo, papír, plasty) v letním období. Počínaje
letošním rokem budou kontejnery na tříděný odpad
v období od 15.5. do 15.10. vyvážený 1x týdně (doposud 1x za 14 dnů).
Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě mezi Obcí Sivice
a Ing. Petrem Hlaváčem: Dodatkem se prodlužuje
výkon inženýrské činnosti a technické pomoci při
výstavbě splaškové kanalizace a domovních kanalizačních přípojek do 30.6.2010 (původně do 31.12.2009).
V ostatních článcích zůstává smlouva beze změny.
Příspěvek na připojení nemovitosti na splaškovou
kanalizaci: Zastupitelstvo obce projednalo poskytování
příspěvku na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci ve výši 3 000 Kč na jeden rodinný dům. Důvodem
pro poskytování příspěvku je zejména skutečnost, že
novelou zákona o dani z nemovitostí byla v roce 2010
zvýšena sazba daně z nemovitostí na dvojnásobek.
Toto zvýšení bude příspěvkem na připojení rodinných
domů na splaškovou kanalizaci ve většině případů plně
kompenzováno. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku
bude předložení kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu na kanalizační přípojku a uzavření
smlouvy s provozovatelem kanalizace (Vodárenskou
akciovou společností).
Zpevněné plochy na Dolanském konci – rozhodnutí o výběru dodavatele, uzavření smlouvy o dílo:
Na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci zpevněných ploch
na Dolanském konci se do výběrového řízení přihlásilo
celkem 7 firem. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Petr Hlaváč, Ing. Oldřich
Ondráček a Jiří Barták posoudila nabídky a doporučila
uzavřít smlouvu o dílo s firmou SIS silniční stavitelství
s. r. o. Zastupitelstvo obce výběr dodavatele a uzavření
smlouvy o dílo schválilo.
Revitalizace historického jádra obce - zídky předzahrádek, přítoky do rybníka, lampy veřejného osvětlení: Při provádění podkladních vrstev pod dlážděné
plochy byly obnaženy základy zídek u dvou předzahrádek, které bude zapotřebí obnovit. S majiteli zbývajících

Výběr poplatků v roce 2010

Na základě obecně závazné vyhlášky Obce Sivice
č. 2/2008 o místních poplatcích se v roce 2010
bude vybírat poplatek za sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
ve výši 200 Kč/osoba.
Sleva ve výši 100 % se poskytuje osobám ve věku
do 15 a nad 65 let a držitelům průkazky ZTP a ZTP/P.
Rozhodným dnem pro zařazení do věkové kategorie pro
nárok na slevu je 1. leden kalendářního roku, na který
se poplatek platí. Uplatnění slevy na průkazky ZTP
a ZTP/P se prokazuje předložením platné průkazky.

nemovitostí bylo dojednáno vybudování nových zídek
v zájmu jednotného vzhledu.
Zdrojem vody přitékající do rybníka jsou přepady studní
na soukromých pozemcích, majitelé těchto pozemků
upozornili na špatný stav přívodního potrubí a souhlasí
s jeho rekonstrukcí.
Z doručených nabídek na dodávku svítidel LEGEND
pro osvětlení návsi byla vybrána nabídka firmy UniCab
Šlapanice.
Rekonstrukce kaple sv. Rocha – změna stavby před
dokončením, žádost o dotaci na II. etapu: Oproti
původnímu projektu nebude realizována vnitřní galerie
se schodištěm. Obec bude žádat v rámci programu
„Podpora obnovy venkova“ vypsaného Ministerstvem
pro místní rozvoj pro rok 2010 o dotaci na II. etapu
rekonstrukce kaple sv. Rocha, která bude zahrnovat
opravu venkovní fasády, vnitřní omítky, event. podlahu.
Zpracování projektové dokumentace zpevněných
ploch „zadní“ návsi: Jedná se o plochu za kaplí a hospodou navazující na „Revitalizaci návsi“. Projektová
dokumentace bude vycházet ze zpracované architektonické studie, zpracování bude zadáno firmě APC Silnice
Brno, realizace je plánována na jaro 2010 v úplném nebo
částečném rozsahu dle finančních možností obce.
Rozpočet na rok 2010: Návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úřední desce a projednán ve Finančním výboru.
Celkový objem příjmů a výdajů včetně financování činí
27 625 100 Kč. V rozpočtu se počítá s dokončením
investiční akce „Revitalizace návsi“ včetně prodloužení
na Dolanský konec, s pokračováním v opravách komunikací a chodníků, dokončením kaple. Díky vyššímu
výnosu daně z nemovitostí je do návrhu rozpočtu
zařazen také mimořádný příspěvek na splátku úvěru
Svazku Šlapanicko na splaškovou kanalizaci.
Rozpočtový výhled na roky 2011-2015 obsahuje
zejména mandatorní výdaje na provoz, splátky úvěrů
a příspěvků a předpokládaný objem finančních prostředků na investiční výdaje v jednotlivých letech.
Diskuse: byl vznesen dotaz na pokládku optického
kabelu, zda je počítáno se zábradlím u rybníčku a dále
na aktuální situaci v poskytování lékařské služby první
pomoci.
poplatku činí 100 Kč ročně z jednoho psa, z druhého
a dalšího psa téhož majitele činí poplatek 150 Kč ročně.
Sazba poplatku ze psa, jehož majitelem je poživatel
starobního nebo invalidního důchodu činí 50 Kč ročně
z jednoho psa. Nárok na nižší sazbu se prokazuje
potvrzením o pobírání důchodu.
Poplatky se budou vybírat na obecním úřadě od
1. února a jsou splatné do 31. března 2010.

Upozorňujeme, že kontejnery za obchodem jsou určeny výhradně na tříděný odpad (PET lahve, sklo bílé
a barevné, papír) pro fyzické osoby, nikoliv pro podnikatele. PET lahve je nutno před uložením do kontejPoplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, neru sešlápnout, papírové krabice poskládat. Ušetří se
Irena Poláčková
která je držitelem psa staršího 3 měsíců. Sazba tím spousta místa.
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Příspěvek na připojení
na splaškovou kanalizaci

kratším čase a druhým kompenzace zvýšené daně
z nemovitostí v roce 2010.

Příspěvek na připojení rodinných domů na splaškovou
kanalizaci bude poskytován na žádost vlastníka nemovitosti po předložení kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) na domovní kanalizační přípojku a smlouvy
s provozovatelem (Vodárenskou akciovou společností).
K tomuto rozhodnutí vedly dva důvody: prvním je Poskytování příspěvku bude časově omezeno na přípojco největší počet napojených nemovitostí v co nej- ky zkolaudované do konce letošního roku.

V závěru loňského roku rozhodlo zastupitelstvo obce podpořit včasné připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci příspěvkem ve výši
3 000 Kč na jeden rodinný dům.

Informace k platbě daně
z nemovitostí v roce 2010

vou kanalizaci. Navíc zůstává i nadále v platnosti symbolická výše poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu ve výši 200,- Kč na osobu a úplné osvobození
dětí do 15 let, seniorů nad 65 let a držitelů průkazu
Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé
ZTP a ZTP/P. Náklady na osobu a rok, které obec hradí
zákony v souvislosti s návrhem zákona o státsvozové firmě, činí v letošním roce 428,65 Kč.
ním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv.
„Janotův balíček“) s účinností od 1.1.2010 byla zvý- Do 31. ledna 2010 je třeba podat přiznání k dani z nemošena sazba daně z nemovitostí u rodinných domů vitostí, pokud došlo ke změně (prodej, koupě nemovitosti) nebo ke změně poplatníka, např. na základě
a příslušenství z 1,- Kč/m2 na 2,- Kč/m2 a u staveb
dědického řízení. Dále je třeba podat daňové přiznání,
pro průmysl z 5,- Kč/m2 na 10,- Kč/m2. Protože
pokud poplatník žádá o osvobození zemědělských
v obci Sivice současně platí vyhláška o stanovení
pozemků na základě vyhlášky č. 1/2008 obce Sivice.
koeficientu 3, bude v roce 2010 výsledná sazba Z důvodu zvýšení sazby daně dle zákona č. 362/2009
daně z nemovitostí činit u rodinných domů 6,- Kč/ Sb. se daňové přiznání nepodává.
m2, u staveb pro průmysl 30,- Kč/m2.
Marie Kousalová
Celý výnos této daně, na kterém se největší měrou
(93,13 %) podílejí stavby pro průmysl a podnikání,
je příjmem rozpočtu obce a slouží k financování
oprav a rekonstrukcí komunikací, chodníků, veřejných
prostranství, inženýrských sítí, tj. služeb spojených
s bydlením.
Zvýšení daňového zatížení obyvatelstva je ve srovnání s průmyslovými objekty daleko méně významné
a navíc bude ve velké většině případů plně kompenzováno příspěvkem na připojení nemovitosti na splaško-

Druh pozemku

Výměra
(m2)

Sazba
(Kč)

zastavěná plocha
120
2
příslušenství
40
2
nádvoří
210
0,2
orná půda
850
10,70x0,75%
Daň celkem
Kompenzace příspěvkem na kanalizační přípojku
Kompenzace poplatkem za komunální odpad
Úspora domácnosti
zastavěná plocha
211
2,75
+ nadzemní podlaží
garáž
40
8
ostatní plocha
160
0,2
orná půda
2400
10,70x0,75%
Daň celkem
Kompenzace příspěvkem na kanalizační přípojku
Kompenzace poplatkem za komunální odpad
Úspora domácnosti

Pro názornost uvádíme dva modelové příklady, ze kterých
je ve sloupci _c_ patrná daňová povinnost za nemovitost,
pokud by obec obecně závaznou vyhláškou nestanovila
koeficient zvýšení daně a ve sloupci _d_ daňová povinnost při použití koeficientu. Sloupec _e_ obsahuje rozdíl.
Z uvedených příkladů vyplývá, že zvýšení daně ani
v případě velkého rodinného domu nedosahuje částky 3 000 Kč. Kromě toho na poplatcích za odpady
ušetří domácnosti průměrně 1 000 Kč (podle počtu
členů domácnosti a nároku na osvobození).
_c_

_d_

_e_

Daňová povinnost
bez použití koef.

Daňová povinnost
s použitím koef. 3

Rozdíl

240
80
42
69
431

720
240
126
69
1155
cca

480
160
84
0
724
3000
1000
3276

581

1743

1162

320
32
193
1126

960
96
193
2992

640
64
0
1866
3000
1000
2134

cca
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Stavba splaškové kanalizace
očima občana, stejný pohled
očima místostarosty
Pokud se dívám na loňský rok pohledem občana, tak vidím rozkopanou vesnici, neprůjezdnou, prach v suchých měsících a bláto za deště.
Chodníky neexistují nebo jsou jen částečně
schůdné. Dopravní situace je složitá, průjezdnost
omezená, občas není možné dostat se z domu.
Tyto a další problémy nás v minulém roce provázely, v každé části obce trvaly různou dobu,
někde kratší, jinde neskutečně dlouhou.
Pokud se dívám zpět očima místostarosty, který byl
u stavby splaškové kanalizace od počátku, tak si
uvědomuji, co vše se navíc v rámci této dlouhodobě
plánované stavby udělalo. Voda v Sivicích byla vždy
problém, v době silných dešťů vyplavila nejeden sklep
i dvůr a s přibývající výstavbou by tyto problémy narůstaly. Proto současně se splaškovou kanalizací došlo
k odlehčení Sivického potoka tím, že se posílila dešťová kanalizace v centrální části obce a do ní zaústila
kanalizace ze Šebrova, Starých hor, Krpilí… Neobešlo
se to bez dalšího kopání, omezené průjezdnosti a dalších problémů se stavbou souvisejících.
V současné době probíhá realizace projektu
Revitalizace návsi, kdy nedojde k pouhému uvedení
do původního stavu, ale z návsi současně zmizí elektrické vedení, které bude uloženo do země, na místě
původního rybníka a pozdější hasičské nádrže bude
jezírko. Dojde ke zklidnění centra obce přeložením
místní komunikace a vytvořením nových parkovacích míst, náves bude nově vydlážděna a osázena.
Na realizaci se podílí více firem, proto například nelze
položit současně kabel nízkého napětí a kabel pro
veřejné osvětlení.
Jsem rád, že se nám podařilo vybudovat dlouhodobě
slibovanou cestu na Starých horách a nejen zapravit,
ale položit nové povrchy u většiny komunikací v obci.
Větší část chodníků je také nová, zbývající část bude
dokončena v tomto roce.
Další větší akcí je úprava kapličky, dominanty obce,
z prostředků získaných z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. K dokončení opravy kaple dojde před konečnou úpravou jejího okolí, které bude nově osázeno.
Věřím, že se nám podaří v první polovině letošního
roku vše, co ještě není hotovo, zdárně dokončit
a děkuji za vaši trpělivost, pochopení a podporu.
Oldřich Ondráček

WWW.FITCLUBVALERIE.CZ

Nabízí v Brně - Líšni cvičební lekce
POWER JOGA s hlídáním dětí
pondělí 10h / ul. Kotlanova

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

pondělí 16,45h / ul. Rašelinová

Domovní kanalizační přípojky

Výstavba splaškové kanalizace je již ukončena
a nyní probíhá postupné připojování nemovitostí.
Na rozdíl od první etapy, kdy byly součástí stavby
splaškové kanalizace pouze odbočky, mají všechny nemovitosti již zabudované domovní kanalizační šachty. Tím je napojování značně usnadněno.
Domovní kanalizační přípojku lze instalovat buď
do dna šachty, nebo navrtávkou do stěny šachty.
K tomu slouží speciální vrták, který je k zapůjčení
zdarma na obecním úřadě a těsnění, které je dostupné tamtéž za cenu 372,- Kč.
V obci Sivice je vybudováno celkem 361 přípojek (vč.
odboček). Z toho 307 pro rodinné domy (14 domů
po dvou přípojkách) a 40 pro pozemky a podnikatelské
objekty. V současné době je již napojeno 72 nemovitostí. Poplatek dle smlouvy o spolufinancování investiční akce vybudování kanalizační přípojky k nemovitosti
vlastníka dosud neuhradilo 33 majitelů nemovitostí.
Tyto žádáme o neprodlené uhrazení příspěvku.
Dle pokynu Svazku Šlapanicko bude konečný termín
připojování nemovitostí vzhledem k mírnému zpoždění výstavby prodloužen do 31. 8. 2010 (zpoždění se
týká zejména obcí Viničné Šumice, Mokrá-Horákov
a částečně Pozořice).
Vzhledem k tomu, že obec Sivice prodloužila smlouvu
na poskytování technické pomoci při provádění kanalizačních přípojek s Ing. Petrem Hlaváčem do 30. 6.
2010, je v zájmu občanů připojit nemovitost do tohoto
termínu! Poté si budete muset již všechny náležitosti
obstarat sami.
Pro kolaudaci si připravte tyto doklady:
1. Doklad o úplné kontrole kanalizační přípojky
(vystaví Ing. Hlaváč)
2. Doklad o těsnosti od prováděcí firmy nebo stavebního dozoru (formulář je vložen ve zpravodaji)
3. Doklad (potvrzení) o neporušenosti sítí (plyn,
voda, telefon) od příslušného správce – pouze
v případě křížení sítí
4. Projektovou dokumentaci a stavební povolení
na přípojku
Vyřízením kolaudace můžete pověřit Ing. Petra
Hlaváče. Přílohou zpravodaje je formulář plné moci
k zastupování při kolaudačním řízení na Stavebním
úřadě Pozořice. V případě zájmu tento formulář vyplňte, podepište (v případě více vlastníků podpisy všech
spoluvlastníků) a odevzdejte na obecním úřadě nebo
Ing. Hlaváčovi (hodiny pro veřejnost jsou beze změny
- každé úterý od 17 – 18 hodin na obecním úřadě
v Sivicích). Tyto služby jsou poskytovány zdarma.
Pokud připojíte svůj rodinný dům na splaškovou
kanalizaci v termínu do 31.8.2010, doložíte kolaudačním rozhodnutím, smlouvou s provozovatelem
(Vodárenskou akciovou společností) a uhradili jste
poplatek za přípojku dle smlouvy, obdržíte příspěvek na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci ve výši 3 000 Kč. Formulář žádosti je přiložen.
Příspěvek bude vyplácen do konce roku 2010.
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Až se jaro zeptá …

rem bylo dohodnuto ponechat vnitřek jako jeden
prostor (foto 5,7,8).

Na pár týdnů utichl stavební ruch, můžeme se proto
s větší intenzitou věnovat přípravě na dokončení
oprav a rekonstrukcí zbývajících úseků komunikací
a chodníků a přípravě ostatních stavebních akcí.

Nyní se zabýváme veřejným prostranstvím v okolí
kaple. Projektová dokumentace je před dokončením, bude zapotřebí vybrat dodavatele a skloubit
provádění zpevněných ploch v okolí kaple s praceNa Dolanském konci je téměř před dokončením mi na samotném objektu. Zpevněné plochy budou
přeložení nízkého napětí do zemního kabelu a při- ve stejném provedení, jako na návsi, stejně tak zeleň
pravena rekonstrukce zpevněných ploch. Stejně jako a lampy veřejného osvětlení (situační nákres).
na návsi budou nejprve provedeny podkladní vrstvy Komunikaci pod Starými horami zatím chybí svoa osazeny obrubníky. Práce chceme zahájit co nejdří- didla a opěrné zdi v nebezpečných úsecích. Ty sice
ve, jakmile to počasí dovolí.
byly součástí projektu, avšak z finančních důvodů
Současně bude pokračovat rekonstrukce návsi. nemohly být provedeny. I tento problém se budeme
Po osazení zbývajících obrubníků je ještě potřeba muset pokusit v letošním roce vyřešit, protože hrozí
položit poslední podkladní vrstvu pod dlažbu a práce utržení krajnice vozovky a nezanedbatelná jsou také
dospějí do finále. Žezlo převezmou dlaždiči, zahrad- bezpečnostní rizika. Přesto považujeme za úspěch,
níci, budou osazeny nové lampy veřejného osvět- že se podařilo komunikaci v takovém rozsahu zrekonlení (foto 6), odstraněny zbývající betonové sloupy, struovat (foto 3).
namontováno zábradlí k rybníčku, lavičky, odpadkové Nejobtížněji řešitelným problémem je příjezkoše… Těší nás zájem a ochota pomoci s obnovou dová komunikace do obce, která je majetkem
zídek přilehlých předzahrádek, aby nenarušovaly Jihomoravského kraje. Komunikace bude v každém
jednotný vzhled (foto 1).
případě na jaře opravena, otázkou je v jakém rozsaKapli sv. Rocha jsme byli také už ledacos dlužni. hu. Silnice byla ve špatném stavu již před stavbou
Bylo nedůstojné, aby tento dominantní objekt naší kanalizace, nyní je totálně zdevastovaná. Snažíme se
návsi sloužil jako skladiště všeho, co právě není udělat maximum pro to, aby byla komplexně zrenokam uložit. Proto jsme se tímto problémem začali vována, avšak v současné tíživé ekonomické situaci
vážně zabývat a velmi nám pomohlo, že jsme již měli není pro jejího vlastníka - Jihomoravský kraj - toto rozk dispozici projektovou dokumentaci (zásluhou vás hodnutí jednoduché. Pokud se záměr zdaří, obec se
všech, kdo jste přispěli do sbírky při slavnostní mši bude podílet na financování obrubníků a chodníků.
při vyhlášení Vesnice roku v roce 2004). Díky dotaci
Ministerstva pro místní rozvoj jsme mohli zahájit rozsáhlou opravu objektu. V současné době má kaple
novou střechu a klempířské prvky, vyrobena jsou
okna i vrata. V letošním roce budou dle finančních
možností provedeny další práce – oprava a nátěr
fasády, vnitřní omítky, podlaha, elektroinstalace. Živá
diskuse se točila kolem vnitřního uspořádání – závě-

Posledním úsekem, jehož alespoň částečnou rekonstrukci se dle finančních možností pokusíme zrealizovat, je plocha za samoobsluhou a hospodou.
Vhodnější umístění pro kontejnery na tříděný odpad
se zatím najít nepodařilo, proto je chceme alespoň
„schovat“ za zeď nebo plot. Také tento úsek je
předmětem projektové dokumentace, která se nyní
zpracovává (foto 2).
Marie Kousalová
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Mikulášská besídka

Mikuláš po menší odmlce opět navštívil děti
v Sivicích. Sál Obecního domu zaplnily s očekáváním Mikuláše nedočkavé děti od těch nejmenších až po školáky.

		

Vánoční jarmark

Předvánoční odpoledne v druhou neděli adventní vyplnil již poněkolikáté tradiční předvánoční
školní jarmark. Na tuto akci se školáci těší.
Mohou tak za pomoci učitelů ukázat, jak jsou
nápadití a šikovní.
Vyrobit tolik druhů výrobků nebylo vůbec jednoduché. Do vymýšlení a konečné podoby se zapojila
téměř celá škola. Novinkou bylo školní sádlo, které
děti samy krájely a s panem řídícím škvařily. Však
se také prodalo jako první ☺.
Nakonec si každý něco vánočního vybral, pochutnal si na občerstvení, zaposlouchal se do vánočních písní a zhlédl ohňostroj.
My všichni ze sivické školy máme radost z Vaší
hojné účasti a spokojenosti.
				

Čekání vyplnily písničky a povídání pana faráře. Mikuláš s doprovodem dvou andílků obdaroval
všechny přítomné děti. Jen čerti chyběli, asi jsou
v Sivicích moc hodné děti.

Míla Vrtělová

Markéta Smutná
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Tříkrálová sbírka

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila již podesáté.
Také u nás v Sivicích vyšli v sobotu 9. ledna 2010
do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami.
Neměli to lehké. Silnice i chodníky se právě v tento
den proměnily v ledovou klouzačku. Všem koledníkům a vedoucím skupinek patří velký dík za to, že
nástrahy přírody překonali a pro pomoc potřebným
vykoledovali celkem 33 868 Kč. Děkujeme také vám
všem, kdo jste do sbírky přispěli.
Tříkrálové skupinky:
Marek Koukal, Noemi Dvořáčková,
Ester Dvořáčková, Michaela Kousalová
Anna Tomancová, Anita Tomancová,
Lucie Pölzerová, Michaela Daňková
Jana Vozdecká, Šimon Fuks,
Barbora Fuksová, Petra Staňová
Alena Svobodová, Vít Škrob,
Jakub Daněk, Josef Ondráček
Hana Svobodová, Veronika Daňková,
Adéla Capilová, Filip Dvořáček

Jarmila Svobodová
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Martinská zabíjačka
A už je to tu zase. Připravit kotle, hrnce, pokličky, vařečky, naběračky, oloupat česnek, cibuli,
oškrábat zeleninu, uvařit kroupy... To je teprve
začátek. Teprve teď přijde ta pravá doba vyhrnout
si rukávy a pustit se do práce.
Tak to znají všichni, kdo každoročně chystají pro
všechny zájemce zabíjačkové speciality. Nejdříve je
potřeba z kostí obrat maso, aby se mohlo pokrájet
do tlačenky nebo pomlet do jitrnic. Předtím se maso
samozřejmě uvaří a dá tak vzniknout hektolitru
polévky, která dílem přijde do tlačenek, dílem se sní.
Základem jelit jsou zase kroupy. I těch je mraky
a díky dalším ingrediencím a koření vznikne směs
určená k nadívání do střívek. K této činnosti je třeba
jisté zručnosti, a tak jde nejlépe od ruky omladině.
Řezníci Tonda a Martin dozírají, aby jitrničky, jelítka
i tlačenky byly správně ochucené.
Pokrájet sádlo sice není velké umění, ale uškvařit
je tak, aby zůstalo čistě bílé a škvarky byly naopak
krásně růžové, ani suché, ani mastné, to už vyžaduje
určitou zkušenost.
Pravá zabíjačka začíná o sobotním ránu. Vepřík visí
na trojnožce. Sem tam někdo nakoukne, ale všichni
čekají až na potěšení pro chuťové buňky. Bude ho
dostatek, nebo bude chybět?
Jako vždy i tentokrát to dobře dopadlo. Všeho bylo
akorát a není větší odměny, než zájem nakupujících
a pochvala. Kluci, jste šikovní.
Laďa Filip a Jiří Kousal
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Grušáci Sivice - florbal
Jsme v polovině florbalové sezóny 2009/2010.
„A“ mužstvo drží ve 3. lize 7. místo. Mohlo by na tom
být lépe. Se silnými soupeři body získává, aby je pak
zbytečně ztrácelo s herně slabšími soupeři.
„B“ tým je v 1. Jihomoravské lize amatérů taktéž na
7. místě, ale v tomto případě je to postavení sestupové.
Doufejme ve zlepšené výkony.
Za sivické florbalisty přeji vše nejlepší v roce 2010.
Florbalu zdar
Karel Smutný

Jihomoravská liga mužů 2007-2008				
			

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

Záp.

Výh.

Rem.

Proh.

12
10
12
10
10
12
12
10
12
10
10
12
10

9
8
8
7
6
5
4
5
4
3
2
2
1

1
2
0
1
1
1
3
0
1
2
0
0
2

2
0
4
2
3
6
5
5
7
5
8
10
7

Skóre

		

1. Jihom. amatérská florbalová liga

Body

							

70:26		28
73:29		26
100:69		24
60:40		22
41:27		19
53:63		16
63:65		15
26:44		15
46:60		13
43:47		11
47:72		 6
49:101		 6
23:51		 5

Turnaj v badmintonu
Příjemné odpoledne strávili příznivci badmintonu
již tradičně v sivické tělocvičně.
Škola zde 17. listopadu uspořádala turnaj v kategoriích čtyřhra žen, mužů i smíšených dvojic. Zúčastnili
se dvojice místní i přespolní, především z Pozořic,
Šlapanic a Brna, tváře známé i neokoukané.
Po několikahodinovém maratonu smečů, klírů, kraťasů
i drajvů nám největší radost udělala výhra školní smíšené dvojice – Míly a Honzy.
Všem účastníkům děkujeme za hojnou účast a těšíme
se na shledání na dalším turnaji v období Velikonoc.
Eva Skočovská

Body

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

Fbc Rosice		
Koní hlavy		
FbC DODO Tvořihráz		
Real Brno		
MAC Eagles		
The Others 		
SK Florbal Sivice "B"		
Panduři		

58
35
32
31
27
26
20
11
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Lékařská služba první pomoci
pro rok 2010

Lékařská služba první pomoci - stomatologie
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6
Tel.: 545 538 421
17,00 - 7,00 hodin
Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor zdra- pracovní dny:
nepřetržitě
votnictví, zveřejnil přehled Lékařské služby první So, Ne, svátky:
pomoci, lékárenské pohotovostní služby a ohle- Služba ohledání zemřelých
dání zemřelých pro občany Jihomoravského kraje pro okres Brno - venkov
v roce 2010. Dle tohoto přehledu bude LSPP, léká- Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6
renská pohotovostní služba a ohledání zemřelých Tel.: 545 538 538, 545 538 426, 545 538 416
pro občany obce Sivice poskytována následovně: pracovní dny:
17,00 - 7,00 hodin
Lékařská služba první pomoci
- děti a dorost
Fakultní nemocnice Brno,
Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9
Tel: 532 234 935
pracovní dny:
17,00 - 7,00 hodin
So, Ne, svátky:
nepřetržitě
Lékařská služba první pomoci
- praktický lékař pro dospělé
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6
Tel: 545 538 538, 545 538 426, 545 538 416
pracovní dny:
17,00 - 7,00 hodin
So, Ne, svátky
nepřetržitě

So, Ne, svátky:

nepřetržitě

Lékárenská pohotovostní služba
K.E.I. pharma, s. r. o., Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Brno, Koliště 47
Tel.: 545 424 811
Nepřetržitý provoz
Úplný přehled poskytovatelů Lékařské služby
první pomoci v Jihomoravském kraji pro rok 2010
a seznam nemocnic a lůžkových zdravotnických
zařízení v Jihomoravském kraji najdete na webových stránkách obce Sivice www.sivice.cz nebo
na webových stránkách Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz . 		
Lada Šurá

Letošní sněhová nadílka i ledovka nám dala trochu zabrat - velmi děkujeme všem občanům,
kteří navzdory "chodníkovému zákonu" nadále odklízejí sníh a led z chodníků před svými domy.

Dobytí severního pólu Čechem
Karlem Němcem 5. dubna 1909
Naše autoopravna vám nabízí veškeré autoservisní
práce pro Váš automobil. Kromě jiného provádíme:
-

Přípravu vozidel na STK včetně vyřízení
GO motorů a převodovek
Nástřik podvozků a dutin
Prodej a montáž autodoplňků
Pneuservis s prodejem nových pneu
za výhodné ceny
- Prodej nových vozidel LADA
- Pomoc při výběru ojetého vozu
Rádi Vás uvítáme v našem autoservisu, kde si
můžete na opravu vašeho vozu počkat a závady
průběžně konzultovat s mechanikem.
Vynasnažíme se ochotně zodpovědět všechny
dotazy a splnit všechna Vaše přání.
Na Vaši návštěvu se těší
Kolektiv pracovníků autoservisu Staněk
Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 17:00
Šlapanice u Brna, Janská 4
Tel.: 544228166
Mobil: 603530424, 733562291

Představení sehrál divadelní spolek Cimrman
revival Sivice na domovské scéně v neděli 28.
prosince 2009 před zcela vyprodaným hledištěm.
Úplný repertoár divadla Járy Cimrmana tvoří patnáct
komedií a pseudovědeckých seminářů, z nichž sivičtí
ochotníci uvedli již pět a premiéru další divadelní hry
– Posel z Liptákova právě připravují 7. a 14. března
v Obecním domě Sivice.
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Zvěř našich lesů a polí

Kamzík horský

Kozorožec horský

Kamzík patří do čeledi turovitých a je příbuzný antilopám. V Tatrách je kamzík původní zvěří, je to poddruh kamzíka horského a biologický název je kamzík
horský tatranský. V Česku byli kamzíci z Alp vysazeni
do Jeseníků a České Kamenice v Českosaském
Švýcarsku. Protože v lokalitách, kam byl kamzík vysazen, nejsou vysokohorské louky, stávají se časem
kamzíci zvěří lesní, žijící převážně v kosodřevinách
přiléhajících k horským loučkám.
Kamzík je vysoký 75 - 80 cm v kohoutku a váží 17 50 kg. Samice kamzíků jsou nižší a lehčí než samci.
Jak samcům, tak samicím vzrůstají malé hákovité
růžky, na obličeji je nápadná černobílá kresba. Letní
srst je světle hnědá, krátká, zimní srst je černohnědá,
mnohem delší a hustší. Tmavý hřbetní pruh má chlupy
délky až 20 cm, z nichž se upravuje kamzičí štětka.
Říje probíhá v listopadu a prosinci a je doprovázena
souboji samců a honičkami říjné samice. V době říje
samci nepřijímají potravu a rychle hubnou. Samice jsou
březí 26 týdnů a na přelomu května a června kladou 1
- 2 mláďata, která kojí až půl roku. Pohlavně dospívají
ve 2 letech. Do reprodukce (říje) se však zapojují až
později, samice ve 3 letech, samci ve 4 letech i později. Dožívají se 15 - 20 let. Kamzičí zvěř žije běžně
v tlupách po 15 až 35 kusech, u nás je ovšem populace
malá, proto jsou tlupy menší. Staří samci jsou samotáři
a k tlupě se připojují jen v době říje.
Potravou kamzíků jsou různé byliny, v období nedostatku potravy je myslivci přikrmují lučním senem
a obilím (nejlépe ovsem). Zvláštním doplňkem potravy
a pochutinou jsou sušené plody jeřábu ptačího.
V poslední době v Jeseníkách kamzíků ubývá, což je
způsobeno nerozvážným ziskovým způsobem odlovu. Proto jsou v současné době kamzíci v Jeseníkách
částečně hájeni a loví se jen přestárlé kusy a sanitární odstřel. Byla by velká škoda, kdyby tato krásná zvěř
z našich hor zmizela.

Kozorožec horský patří do čeledi turovitých a je
typickým obyvatelem vysokých hor nad úrovní klečí
na horských loukách. K životu v těchto podmínkách
jsou přizpůsobeni lépe než kamzíci. Délka jejich těla
je až 150 cm, délka ocasu 15 cm. Výška v kohoutku je
90 cm a váží až 120 kg. Samci jsou větší než samice
a mají dlouhé mohutné rohy, které jsou příčně vrubované, dosahují délky 100 cm a více. Rohy samců
mají trojúhelníkový průřez. Samice mají růžky malé
- do 30 cm, na průřezu jsou oválnější. Některým samicím růžky chybí, tyto jsou vhodné pro chov. Proto se
převážně loví rohaté samice. Kozorožci mají na své
mohutné a zavalité tělo relativně krátké běhy se
širokými a ostrými spárky. Srst je šedohnědá, pouze
břicho a obřitek jsou bílé. Samcům vzrůstá na krátké
mohutné hlavě vousatá bradka. Čím je samec starší,
tím delší je i bradka.
Kozorožec horský žije hlavně v Bavorských
a Francouzských Alpách, Himalájích a italských
Dolomitech. Pokus vysadit kozorožce v Tatrách byl
neúspěšný. U nás se chová pouze v oborách společně s kavkazským kozorožcem pro komerční účely.
Pro myslivost nemá žádný význam, je jen komerční
záležitostí pro poplatkové lovce.
Živí se podobně jako kamzík, ale kromě bylin spásá
i traviny. Říje probíhá od listopadu do ledna za úporných soubojů samců, kteří se při souboji proti sobě
rozbíhají, před srážkou se staví na zadní běhy a prudkým skokem se srážejí rohy. Při srážce se ozývají
rány jako při sekání sekerou.
Březost trvá 21 - 23 týdnů, potom samice rodí 1
kůzle. Kojí ho půl roku, kůzle s ní zůstává i několik let
v dospělosti. Pohlavně dospívají za 1,5 roku. Mohou
dosáhnout věku 10 - 15 let. Způsob jejich života bylo
nutné přizpůsobit specifickým horským podmínkám
velice podobným jako u kamzíků.
Zdeněk Divácký, Myslivecké sdružení Sivice-Pozořice

- 14 -

Kalendář kulturních a sportovních akcí
23. ledna		
			

Společenský ples
Obecní dům Sivice, pořádá Lesní družstvo Sivice, hraje Relax

6. února		 Společenský ples
			

Obecní dům Sivice, pořádá Junák Pozořice, hraje Kolorez

13. února		 Maškarní ples
			

Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice, hraje Kolorez		

14. února		 Dětský maškarní ples
			

Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

16. února		 Ostatky
			

Obecní dům Sivice, pořádají hasiči Sivice, hraje Kolorez

27. února		 Turnaj ve stolním tenisu
			

Tělocvična u školy, pořádá Sportovní klub Sivice

7. a 14. března Divadelní představení Posel z Liptákova
			

Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Cimrman Revival Sivice

20. března		 Josefský košt
			

Obecní dům Sivice, pořádá kulturní komise, hraje cimbálová muzika

4. dubna		 Pomlázková zábava
			

Obecní dům Sivice, pořádá sportovní klub Sivice, hraje skupina Medium

Slova, která platí stále

Kráčej uprostřed hluku a spěchu a uvědom si, kolik
smíru je ukryto v tichu. Snaž se vyjít s lidmi, jak je to jen
možné, aniž si zadáš. Říkej svou pravdu klidně a zřetelně a naslouchej také jiným i nudným a přihlouplým,
i ti mají co vyprávět. Hlučným a útočným se vyhýbej,
jsou trýzní ducha. Možná, že bys zpychl či zahořkl,
kdyby ses srovnával s jinými, neboť vždycky budou lidé
znamenitější a nepatrnější než jsi ty. Raduj se z toho
čehos dosáhl a těš se také ze svých plánů. Neztrácej
zájem o svou práci jakkoliv je bezvýznamná, protože
tvé činy a tvá konání jsou tvým opravdovým vlastnictvím mezi věcmi, které ztrácejí na ceně. V jednání buď
opatrný, svět překypuje lstivostí. Nepřehlížej však, že
je mnoho lidí, kteří usilují o vysoké ideály a že život
kolem tebe je plný hrdinství.
Buď sám sebou. Pokud jde o lásku, nepředstírej
náklonnost a nebuď cynický, láska totiž žije přes všech-

Vítání občánků

Slavnostní, ale zároveň tak trochu rodinnou a přátelskou atmosféru prožilo v sobotu 17. října 2009
devět párů rodičů se svými dětmi, jejichž věk se
zatím nepočítá na roky, ale na pouhé měsíce.
V tento den jsme přivítali do společenství obce
Vojtěcha Grančaje, Lukáše Janečku, Martina Prudkého, Ivu Trhlíkovou, Marii Tinkovou, Patrika Chládka,
Matěje Flégla, Jakuba Ramšu a Michaelu Koudarovou
a popřáli jim, aby vyrůstali v rodinné lásce a harmonii
a svým rodičům přinášeli samou radost.

nu strnulost a rozčarování věčně jako tráva. Skloň se
bez zatrpklosti zkušenostem let a pusť s úsměvem
věci, které jsou vyhrazeny mládí.
Uchovej si břitkost rozumu, může tě ochránit před náhlým neštěstím. Neoddávej se však neustále hloubání.
Mnoho strachu prýští z únavy a osamocení. Buď zdravě ukázněný, nikoliv však přísný k sobě.
Jsi dítětem všehomíra právě jako stromy a hvězdy
na nebi. Máš právo tu být. Ať už to víš nebo ne: vesmír
jde tudy, kudy má jít. Proto žij v míru s Bohem, ať ho
vidíš v čemkoliv a ať je tvá práce a tvé snažení v tomto
ryčném snažení života jakékoliv. Chraň pro svou duši
mír. Přes všechna zklamání, všechny svízele a ztroskotané sny je svět pořád ještě krásný. Buď obezřelý
a usiluj o to, abys byl šťastný.
Text nalezený v baltimorském chrámu sv. Pavla, datovaný roku 1692
(převzato z mokrského zpravodaje)
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Společenská kronika

Vítáme do života

V 1. čtvrtletí roku 2010 slaví životní
jubileum:

ve 4. čtvrtletí roku 2009

94 let		

Františka Zajíčková

89 let		

Josef Brtník

88 let		

Marie Dvořáčková

87 let		

Růžena Mikulášková

86 let		

Josef Maňák

85 let		

Emilie Maňáková

80let		

Jan Smutný

75 let		

Jindřiška Jahodová

70 let		

Vlasta Brtníková

		

Bohumil Pleva

65 let

Břetislav Opatřil

		

Ctibor Večerka

60 let		

Petr Neužil

		

Růžena Pantůčková

		

Jiří Petlach

		

Vlasta Grančajová

		

Jan Brtník

		

Radka Bendová

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Darina Kuželová
Sivice 166

29.10.2009		

Marek Opatřil
Sivice 240

17.11.2009		

Prokop Daněk
Sivice 283

5.12.2009		

Alexandra Smutná
Sivice 263

18.12.2009		

Evidence obyvatel
Statistika za 4. čtvrtletí 2009
Narozené děti:
4
Přihlášení:
2
Zemřelí:
4
Odhlášení:
4
Počet obyvatel:
994

Citát

Je žalostné, že doba mezi tím, kdy jsme příliš mladí
a kdy jsme zase příliš staří, je tak krátká.
Ch. de Montesquieu

Panu řediteli Pavlu Vrtělovi
srdečně blahopřejeme k jeho
kulatým padesátým narozeninám
Pod vedením Pavla - Šéfa,
sivická škola vzkvétá.
Všechny děti podléhají touze,
na Vrtěl university studovat pouze.
Co víc si můžeš přát…
Snad svoje logo do fasády vytesat.
Když vysvitne duha,
do školy se line vědomostí stuha.
Když dětem k vědomostem přidáš humor,
studování není úmor.
Abych to řek v jedné větě,
jednou Zlatý Ámos nemine tě.
Nevadí, že běží léta,
ať Tvůj život dál jen vzkvétá.
Za Tvou práci tleskáme,
nikomu Tě nedáme!!!

Školní rada

