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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
V posledních lednových dnech se zima přece jen
dostavila. Vánoce „na blátě“ jsou poslední dobou
téměř pravidlem, nezvykle teplý byl však téměř celý
leden.

9.12.2013
Zpráva o činnosti obsahovala shrnutí nejdůležitějších projednávaných záležitostí, dále se zabývala
opravami a údržbou majetku obce a přípravou plánovaných investičních akcí.

Letošní zima bez sněhu přinesla dětem zatím málo
radosti, o to vítanější byl dětský maškarní ples,
kde se mohly vydovádět. Andílci, čertíci, berušky, princezny i všichni ostatní soutěžili, tancovali
a vyhrávali drobné dárky. Poděkování za pěkné
nedělní odpoledne patří učitelům a zaměstnancům
sivické školy.

Stanovy Svazku pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko budou předloženy ke schválení Valné hromadě Svazku Šlapanicko po schválení zastupitelstvy
členských obcí. Nové stanovy jsou obsáhlejší, obsahují
i některé záležitosti, které stávajícími stanovami řešeny
nebyly, např. procedurální postup při vystoupení ze
Svazku, vrácení majetku...

Kdybychom se vrátili zpět ještě o týden, ocitli bychom
se na vydařeném IV. Obecním plese. Sivická kapela
příjemně překvapila pestrou skladbou tanečních
rytmů. V letošní dlouhé plesové sezóně nebude
chybět tradiční Skautský ples a jistě se dobře
pobavíte také na maškarním bále pro dospělé, který
bude posledním plesem letošní sezóny.
Na jaře nás čeká opět práce. Chystáme se co nejdříve dokončit chodník z návsi do ulice Za Brankou,
kde zbývá už jen položit dlažbu. Do seznamu
schválených projektů Regionálního operačního programu Jihovýchod se dostala komunikace II/383
Pozořice - Sivice, to je jistě dobrá zpráva. Naopak
realizace projektu revitalizace zeleně v intravilánu
obce bude muset být odložena, neboť dle názoru
stavebního úřadu v Pozořicích vyžaduje projekt
územní řízení.
V rozpočtu letošního roku je dále zařazena rekonstrukce čekárny na autobusové zastávce. Využití
budovy je v současné době omezené. Po rekonstrukci vznikne v přízemí kromě čekárny ještě
prostor pro služby a v podkroví dvě garsonky pro
sociální bydlení nebo příležitostné ubytování.
V závěru loňského roku byla dokončena směna
pozemků v lokalitě Rejdy, která podmiňovala pokračování přípravy na přeložení svodnice. Po aktualizaci projektové dokumentace požádáme o vydání
územního rozhodnutí. Vlastníkům směňovaných
pozemků chci tímto poděkovat za vstřícnost.
Začal rok 2014 a já vám přeji, aby vás po celý rok
provázelo štěstí, zdraví, dobrá pohoda a pochopení
pro své blízké. A vykonáme-li něco i pro „cizí“,
možná nám to zase někdo jiný vrátí.
		

Marie Kousalová

Rozpočtové opatření č. 5/2013. Příjmy i výdaje se
zvyšují o částku 116 000 Kč. V oblasti příjmů se jedná
o úpravu podle očekávané skutečnosti do konce roku
2013. Ve výdajích se přesouvá částka 33 500 Kč
z 2. na 1. stupeň ZŠ a současně se zvyšuje příspěvek
na provozní náklady školy o 100 000 Kč. Mimořádný
příspěvek je určen na pořízení drobného dlouhodobého majetku – vybavení školky. Kapitola „Sběr a svoz
komunálních odpadů“ se snižuje o 8 000 Kč, kapitola Sběr a svoz nebezpečných odpadů se zvyšuje
o 4 000 Kč, kapitola Sběr a svoz ostatních (tříděných)
odpadů se zvyšuje o 4 000 Kč. Příjmy a výdaje včetně
financování činí 16 026 000 Kč.
Inventarizace k 31.12.2013 bude provedena v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění a účetními standardy. Inventarizace bude probíhat v termínu
od 6.1.2014 do 20.1. 2014. Ke splnění tohoto úkolu
jsou ustanoveny inventarizační komise.
Příspěvek občanům na stočné pro rok 2014 je kompenzací zvýšené daně z nemovitostí. Příspěvek bude
poskytován v roce 2014 stejně jako v předchozím roce
jednorázově ve výši 1 000 Kč na nemovitost (rodinný
dům) v obci Sivice s přípojkou na splaškovou kanalizaci
za podmínky, že na domovní kanalizační přípojku je
vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas
a příjemce příspěvku nemá žádné nedoplatky na místních poplatcích. Příspěvek se vyplácí od 1.5.2014
do 31.12.2014 v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na základě žádosti vlastníka nemovitosti.
Rozpočet na rok 2014. Návrh rozpočtu byl projednán Finančním výborem dne 19.11.2013 a zveřejněn
na úřední desce. Příjmy jsou navrženy ve výši
14 675 000 Kč, financování ve výši 6 600 000 Kč; výdaje jsou navrženy ve výši 20 246 000 Kč, financování
výdajů (splátky úvěru) činí 1 029 000 Kč.
Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019. V souladu
se zákonem o rozpočtových pravidlech je zpracován
rozpočtový výhled, a to na období 2015 – 2019.
Rozpočtový výhled obsahuje údaje o celkové předpokládané výši provozních výdajů a investičních výdajů
a dlouhodobých závazcích.
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Místní poplatky v roce 2014

Vodné a stočné

Poplatek za sběr, přepravu, třídění a likvidaci
komunálního odpadu je ve výši 250 Kč za osobu.
Osvobozeny jsou děti do 15 let, osoby starší 65 let
a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Rozhodným dnem
pro zařazení do věkové kategorie pro nárok na osvobození je 1. leden.

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).

Poplatek ze psů se platí za psy od 3 měsíců. Výše
poplatku je 100 Kč za jednoho psa, za druhého
a dalšího psa téhož majitele se platí 150 Kč ročně.
Způsob platby: Poplatky je možné zaplatit hotově
na pokladně obecního úřadu, nebo bezhotovostně převodem na účet obce číslo 11324641/0100.
U poplatku ze psů uveďte do kolonky variabilní
symbol 1341…(+číslo popisné), u poplatku za komunální odpad 1340… (+ číslo popisné). Poplatky jsou
splatné od 1. do 31. března 2013.
			

Lada Šurá

Převod agendy
stavebního úřadu
Podepsaná veřejnoprávní smlouva s městem
Šlapanice o převodu agendy stavebního úřadu
z městyse Pozořice na Městský úřad Šlapanice
k datu 1.1.2014, byla 3.12.2013 předána k akceptaci Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, který
před koncem roku 2013 vydal na základě nového výkladového stanoviska Ministerstva vnitra
k příslušné části stavebního zákona nesouhlasné stanovisko.
Zástupci dotčených úřadů proto neprodleně jednali
a hledali jinou administrativní cestu možného řešení,
která byla nalezena v prvním lednovém týdnu roku
2014. Z tohoto důvodu došlo k časovému posunu
požadované změny a také k možnému fyzickému
předání agendy na šlapanický městský úřad.
Při vší snaze vyhovět požadavkům našich nových
klientů žádám o jejich pochopení, kdy nashromážděné problémy bude možné řešit toliko postupně a ne
všechny rychle a najednou.

Již jsme vás informovali o povinnosti Svazku navyšovat cenu vodného a stočného na základě rozhodnutí
Evropské komise o přidělení dotací na vybudování
splaškové kanalizace na území našeho Svazku, a to
minimálně o 3 % ročně nad inflaci po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla. Poslední
část stavby, na kterou byla dotace poskytnuta, byla
zkolaudována v říjnu 2010.
Tedy tato povinnost platí i pro navýšení ceny vodného
a stočného pro rok 2014.
Také pro rok 2014 platí, že při srovnání výše ceny
vodného a stočného v rámci republiky (stejně tak jako
v loňském roce) jsme ve středu pomyslné tabulky.
V letech 2006 a 2007 jsme měli jednu z nejvyšších
cen vodného a stočného v republice, to dnes již
neplatí.
Rok 2014		

bez DPH		

s DPH

Vodné (Kč/m3)

35,64		

40,99

Stočné (Kč/m3)

40,36		

46,41

76,00		

87,40

Celkem

(Kč/m3)

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. Pokud bychom
tedy chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného a stočného v korunách, byla v roce 2012 zvýšena cena
o 5,66 Kč/m3, o rok později bylo toto navýšení
o 4,98 Kč/m3. Navýšení ceny pro rok 2014 je
o 3,88 Kč.
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 2014 zatížení peněženky každého
občana našeho Svazku za rok o 139,68 Kč.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku

Ing. Václav Hrabálek, tajemník MěÚ Šlapanice

Generál Boček

130. výročí Sivické kapely

Letos uplyne 100 let od vypuknutí 1. světové války
a 4. listopadu uplyne 120 let od narození generála Bohumila Bočka. Rádi bychom odhalili tomuto
významnému rodáku pamětní desku a vydali publikaci. Proto prosíme o zapůjčení jakýchkoliv materiálů.

Shromažďujeme podklady pro vydání publikace
k výročí Sivické kapely.
Můžete-li zapůjčit fotografie, dokumenty nebo jakékoliv jiné materiály, přineste je, prosíme, do konce
února na obecní úřad Sivice. Děkujeme.

NAPSALI JSTE NÁM

OBECNÍ ÚŘAD

Vážení čtenáři,

-4-

Komentář k návrhu rozpočtu
obce Sivice na rok 2014

asi přemýšlíte, proč někdo, kdo není místní,
do Sivického zpravodaje píše. Bydlím v Tvarožné
již 15 let, ale pořád jsem naplavenina. To mi ale
Příjmová část
nebrání v tom, abych nesledoval, co se děje
Příjmy rozpočtu jsou navrženy v celkové výši
kolem mne.
14 675 000 Kč, financování ve výši 6 600 000 Kč (přeA tak se dostávám k problému, o který bych se s vámi bytek hospodaření z předchozích období).
chtěl podělit. To, že jsou Sivice, Pozořice, Tvarožná,
Viničné Šumice atd. propojené nejen cestami ale Daňové příjmy
14 100 900
i rodinnými pouty, je všeobecně známé. Problém, Dotace
183 000
který vzniká při vzájemných návštěvách, je spojení
Ostatní příjmy
391 100
podél Pozořického potoka po polní cestě, která zvlášFinancování
6 600 000
tě při nepříznivém počasí se mění v blátivou stoku.
Po hlavní asfaltové cestě již žádná maminka s kočár- Nejvýznamnější položky v oblasti daňových příjmů
kem či dětmi nemá odvahu se vydat. Při provozu, tvoří daň z nemovitostí (5 993 900 Kč), podíl na dani
který neúměrně za posledních patnáct let zesílil, by z přidané hodnoty (3 900 000 Kč), podíl na dani
to bylo hazardování se životem. A proto nezbývá nic z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, tzv. daň
jiného, než zmiňovaná cesta.
ze mzdy (1 800 000 Kč) a podíl na dani z příjmů právTa by kromě občasné zemědělské činnosti na poli, nických osob (1 800 000 Kč). Patří sem také místní
sem tam traktor a o senoseči kombajn, měla sloužit poplatky, např. poplatek za komunální odpad (170 000
právě pro spojení pro pěší či kolaře. Bohužel se stává Kč), poplatek ze psů (15 000 Kč).
stále častějším zvykem, že někteří řidiči v zájmu V oblasti dotací je do rozpočtu zařazena pouze dotace
uspoření cca 300 m používají tuto spojnici bez ohledu na výkon státní správy. Ostatní dotace, které by obec
na počasí a procházející lidi. Asi nikdo z nich nemá případně získala v průběhu roku, budou do rozpočtu
děti či vnuky a tak jim nedochází, že jet s kočárkem, zařazeny rozpočtovým opatřením.
který má kola obalená blátem, je vlastně nemožné.
Původně jsem chtěl k tomuto článku připojit fotografii, Ostatní příjmy zahrnují např. nájemné, úroky z vkladů,
ale protože nejsem ani TV Nova ani TV Prima, nechtěl splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení a další drobné
příjmy.
jsem tyto drastické fotky ukazovat.
Vyvrcholením a vlastně tím, co rozhodlo o napsání Financování z přebytku hospodaření minulých období
tohoto článku byla sobota 18.1.2014, kdy jsem sledo- je navrženo ve výši 6 600 000 Kč. Celkový očeval pána, který v rámci ušetření peněz a času se vydal kávaný přebytek hospodaření k 31.12.2013 je cca
touto polní cestou ze Sivic do Tvarožné. Když měl 10 000 000 Kč. Do rozpočtu v roce 2014 je zapojeno
vyjíždět na státní silnici, tak uznal, že si auto pěkně 6 600 000 Kč, 3 400 000 Kč zůstane v rezervě pro
blátem zaneřádil a tak zastavil, vytáhl kyblík a sme- nepředvídané výdaje.
táček, zašel k potoku pro vodu a dal se do umývání
auta. Protože mi to rozum přestal brát, tak jsem se ho
zeptal, proč to dělá. Odpověď byla, však tady jezdí
traktory a kombajny, tak co. Asi si neuvědomil, že tudy
pouze najíždějí na pole a to jen občas a ne proto, aby
se mohly projet po cestě až ke krásnému sivickém
náměstíčku. Jen jsem konstatoval, že zřejmě nemá
dceru či snachu, které mají malé děti a proto mu to
nedochází. Co na to říci jiného?
Zajímal by mne váš názor a tak, pokud budete mít
chuť ho napsat, moje adresa je jiri@kaderavek.cz.
Každopádně bych chtěl poprosit všechny řidiče ze
Sivic, berte prosím ohled na lidi a pokud to jde, používejte silnici která je k tomuto určená.
Děkuji. 						
			

Kadeřávek Jiří sen.

Výdaje rozpočtu jsou navrženy v celkové výši
20 146 000 Kč.
Financování (splátka úvěru na investiční akci
„Revitalizace návsi“) činí 1 029 000 Kč.
Provozní výdaje
Opravy a údržba
Investiční výdaje

Provozní
výdaje
150 000

Opravy,
údržba

Investiční
výdaje

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

10 000

380 000

5 000 000

Provoz veřejné silniční dopravy

56 900

Kapitola
Pozemní komunikace

Odvádění a čištění odpadních vod
Druhý stupeň základních škol
Záležitosti základního vzdělávání

6 758 000 Kč
880 000 Kč
11 180 000 Kč

Splašková kanalizace
– příspěvek na splácení
úvěru Svazku

1 428 000 Kč

Financování

1 029 000 Kč

361 800
30 000
1 320 000

Činnost uměleckých souborů

20 000

Knihovna

43 000

Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury

15 000

Rozhlas a televize

10 000

Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

200 000

240 000

Sportovní zařízení v majetku obce

80 000

Využití volného času dětí a mládeže

25 000

Zájmová činnost

46 000

40 000

Podpora individuální bytové výstavby

100 000

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

100 000
150 000

50 000

19 000

Územně plánovací dokumentace
Územní rozvoj
Nebezpečný odpad
Komunální odpad netříděný
Komunální odpad tříděný

130 000
30 300

2 300 000

35 000
370 000
35 000

Protierozní ochrana, ochrana proti povodním
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 050 000
766 400

30 000

130 000

30 000

Ekologie
Protipožární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Místní správa

Výdajová část
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Výdaje z finančních operací
Celkem

1 500 000
100 000

936 000
1 653 600

50 000

225 000
6 758 000

880 000

11 180 000

Provozní výdaje = náklady na energie, mzdy, materiál, služby, drobný majetek, příspěvky na činnost příspěvkových
a zájmových organizací
Rekonstrukce zídky a rozšíření chodníku Na Kousku, úprava okolí čekárny
Oprava podlah v základní škole
Běžné opravy a údržba
Průtah Sivice – Pozořice, komunikace do průmyslové zóny (dle připravenosti)
Výkupy pozemků
Výdaje spojené se zpracováním územního plánu
Územní rozvoj – projekty, studie, výkupy pozemků, rekonstrukce čekárny
Přeložení a zkapacitnění svodnice, protierozní a protipovodňová opatření
Realizace projektu OPŽP – Revitalizace zeleně v intravilánu obce
Studie, projekty, výdaje na ochranu životního prostředí

SVAZEK ŠLAPANICE

Čím žijeme na Svazku?
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na armaturní komoru a napojen na vodovodní rozvody
v Jiříkovicích, dále se jedná o vybudování nového
Již delší dobu jsem o dění na Svazku neinformo- vodojemu v Mokré-Horákově.
vala. Není to tím, že by se na Svazku nic nedělo.
Následně byl vysoutěžen zhotovitel díla. Z 23 uchazeDovolím si říct, nebo spíše napsat, že právě naopak.
čů se vítězem stala firma OHL ŽS, a.s., která stavbu
V průběhu roku 2012 proběhlo kompletní vyčištění v termínu do 30.6.2015 vybuduje za 69 milionů korun.
a kamerová prohlídka splaškové kanalizace vybudo- V květnu 2013 jsme zahájili stavbu, která opravdu
vané v rámci projektu Dyje I v letech 2005 – 2007. zdárně probíhá i přes problémy, které byly způsobeny
Jednalo se o stoky ve Šlapanicích, Blažovicích, pozastavením administrace i financováním díla ze
Jiříkovicích, Kobylnicích, Podolí, Ponětovicích strany Ministerstva financí (stalo se tak u několika
a v Praci v celkové délce 63 km. Tato prohlídka pro- desítek projektů). I přes tuto komplikaci probíhala
běhla v rámci ukončení reklamační lhůty na zhotove- stavba v souladu s časovým i finančním harmononém díle. Veškeré závady na stokách či na šachtách gramem. K dnešnímu dni je již vydáno rozhodnua poklopech byly firmou Metrostav odstraněny. Při tí o poskytnutí dotace, financování stavby je tedy
kamerové prohlídce jsme zjistili, co vše se do kanálu v plném rozsahu zajištěno.
vejde – od stavební sutě, přes zatvrdlý beton a hnijící
Na tuto stavbu naváže II. etapa, která propojí rekonjablka až po pecky, pravděpodobně ze švestek, které
struované přivaděče od nové armaturní komory
se mezitím v jiném zařízení proměnily v kvalitní mok.
v Jiříkovicích na přivaděč Šlapanice – Blažovice tak,
Jakpak se to tam asi dostalo?!
aby krasová voda z vrtu na Říčkách mohla zásobit
Na splaškové kanalizaci, která byla vybudována i obce Kobylnice, Prace, Ponětovice a Blažovice. Tuto
v rámci stavby Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec etapu v současné době řeší Svazek s majiteli dotče(obce Kovalovice, Mokrá-Horákov, Sivice, Tvarožná, ných pozemků.
Velatice, Viničné Šumice a městys Pozořice, v délce
Dále Svazek zahájil stavbu nového vodojemu
58 km) probíhá zjišťování závad, jejich reklamace
v Babicích (za cca 5,5 milionu Kč), zahájil výběrové
u zhotovitele a následné odstraňování. Záruční doba
řízení na zhotovitele nového hlubinného jímacího vrtu
na kanále vyprší v průběhu let 2019 -2020, záruční
na Říčkách (cca 3 miliony) a také projednává nutnost
lhůta na površích (komunikace, chodníky, předzakompletní rekonstrukce čerpací stanice odpadních
hrádky, veřejná prostranství) vyprší v průběhu let 2014
vod v Ponětovicích.
– 2015, podle toho, kdy která část stavby byla dána
do předčasného užívání. Chtěla bych proto požá- Všechny tyto projekty vedou ke zkvalitnění služeb
dat občany, aby pokud o nějakém problému ví, ho v oblasti zásobení naší lokality pitnou vodou a k větnahlásili buď na obci nebo přímo na Svazku na mail šímu komfortu při odvádění splaškových vod z vašich
stankova@slapanicko.cz. Za tuto vaši spolupráci bych nemovitostí. Na těchto stavbách se již finančně
vám chtěla již dopředu poděkovat.
nepodílí žádná obec (mimo vodojem Babice). Jsou
hrazeny z dotací, ale převážně z financí našetřených
Začátkem roku 2012 nám byla rozhodnutím Evropské
Svazkem.
komise v rámci Operačního programu životního
prostředí přidělena dotace na stavbu Šlapanicko – Můj článek je poněkud obsáhlejší, ale chtěla jsem
Posílení skupinového vodovodu, I. etapa, ve výši alespoň ve stručnosti popsat blíže naši činnost, kterou
74,65% z celkového uznatelného nákladu stavby. si mnohdy ani neuvědomujete. Možná pouze vnímáte
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajících vodo- zvyšování ceny vodného a stočného.
vodních přivaděčů v celkové délce 12 km od zdroje
Markéta Staňková,
– hlubinných jímacích vrtů na Říčkách až po vodotajemnice Svazku Šlapanicko
jem v Jiříkovicích, který bude nově přebudován
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Školní předvánoční jarmark 2013

O druhé adventní neděli se tradičně potkávají školáci a obyvatelé Sivic na školním předvánočním
jarmarku.
Ten tentokrát připadl na neděli 8. prosince. Zahájení
bylo v 17.00 hodin, tedy v době, kdy se prostranství
před Obecním domem už začalo utápět ve tmě.
Nejdříve vystoupily děti z mateřské školy, poté zazpívali žáci základní školy a početný dav návštěvníků
pozdravila také starostka obce Marie Kousalová. Záhy
zhasla i poslední světýlka, do tmy se rozezněla působivá hudba a na nebi se objevily první světelné gejzíry

Mateřská škola má od února
větší kapacitu

SIVICKÁ ŠKOLA
ohňostroje. Také letos se po jeho skončení vytvořila
před sálem pořádná tlačenice, která prozrazovala
neutuchající zájem o tuto akci. Stoly zaplnilo občerstvení, ale také řada osvědčených školních výrobků,
mezi nimiž nemohly chybět vánoční dekorace, svícny,
cukrovinky, drobné šperky nebo stále oblíbené domácí sádlo. Výše tržby ani výkonnost malých prodejců
nerozhodovala. Šlo především o příležitost se v klidu
zastavit a popovídat si, věnovat se dětem i sobě
navzájem. Poděkování patří všem, kteří si to uvědomují a pomáhají podle svých možností. S přáním
všeho dobrého do nového roku
David Kroča

v lednu letošního roku obdrželi a bezodkladně požádali o zvýšení kapacity o 10 míst. Jihomoravský kraj
na naši žádost zareagoval velmi pružně a tak již od
1. února bude mít školka kapacitu pro 50 dětí. Protože
Při loňském zápisu do mateřské školy se přihlájiž v současné době jsou čtyři děti umístěny na výjimsilo více dětí, než bylo možné přijmout. Proto již
ku, je nyní možné přijmout ještě 6 dětí, přednost
před letními prázdninami rozhodlo zastupitelstvo
dostanou ty starší.
obce o zvýšení kapacity školky a začali jsme praMarie Kousalová
covat na dosažení tohoto cíle.
V průběhu prázdninových měsíců byly zahájeny stavební práce ve škole a ve školce. Nejdříve po nezbytných úpravách centrálních šaten byly přestěhovány
dvě šatničky mateřské školy a zřízena nová kancelář
u hlavního vstupu. Uvolněný prostor v mateřské škole
posloužil k umístění nové menší učebny, kde je dle
hygienických norem možné umístit 10 dětí. Současně
bylo nutné dobudovat hygienické zázemí. Práce byly
prováděny svépomocí za vydatného přispění místních
řemeslníků. Vše se podařilo skloubit, vnitřní prostory
školky vybavit novým nábytkem a úložnými prostory,
a tak jsme již ve druhé polovině října mohli požádat
o vydání kolaudačního rozhodnutí. Rozhodnutí jsme

IV. Obecní ples

V sobotu 18. ledna se prostory Obecního domu
v Sivicích zaplnily návštěvníky čtvrtého obecního plesu.
Hosté byli přivítáni horkým punčem a předtančením,
večerem provázel vtipný moderátor Roman Tinka.
K tanci hrála Sivická kapela, která nezůstala jen
u polky, ale − vzhledem k absenci druhé kapely −
musela nabídnout také žánry a melodie pro dechovku
méně typické. Walz, tango, slowfox nebo quickstep
ocenili zvláště absolventi tanečních kurzů pro dospělé, které u nás probíhají již několik let pod vedením
lektorů ze Studia Bianca. Tato brněnská taneční škola
se postarala také o několik vystoupení, v nichž se její
dva dětské páry střídaly s místními tanečními skupinami, které vytvořila sivická mládež nebo žákyně
Základní umělecké školy v Pozořicích.
Od desáté hodiny večerní pak byl otevřen bohatý
raut, v němž nechyběly řízečky, saláty, cukroví a také
skvělý „flamendr“ zdejší paní hospodské. Důstojný
průběh má na našem obecním plese tombola, v níž
jsou zastoupeny ceny dvou kategorií: první tvoří ceny,
které si výherci vyzvednou v průběhu večera, druhou
pak deset odměn nejhodnotnějších, jež jsou rozdány
půlnočním losováním. Hosty pobavilo zvláště předání
objemné popelnice, která skrývala živé překvapení.
Poděkování zaslouží jak sponzoři tomboly, tak také
všichni ostatní, kteří se o zdárný průběh letošního
obecního plesu postarali: organizátoři, hudebníci,
tanečníci, obětaví lidé v kuchyni a ve výčepu, ale
třeba i spolehliví šatnáři. Kulturní a společenské akce
k životu v Sivicích nedomyslitelně patří a je dobře, že
jednou z nich je už tradičně i obecní ples.
David Kroča

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
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Předvánoční koncert
Bohatší o krásný kulturní zážitek odcházeli
posluchači z předvánočního koncertu Sivické
kapely, který se uskutečnil v podvečer čtvrté
adventní neděle.
Koncertem provázel bývalý kapelník Petr Hromek.
Mezi písně a koledy vložil vyprávění o historii
Sivické kapely, která v letošním roce oslaví své
130. narozeniny.

Kuna lesní (větevnice)

Koledy u vánočního stromu
Navzdory rozmarům počasí je tady Štědrý den.
Dárky jsou rozdány, až na jeden, se kterým přicházejí muzikanti Petr Blahák, Michal Kulhánek, Petr Moll,
Petr Filip, Mirek Smutný a Eda Křivý. V půl deváté už
u vánočního stromu na návsi postávají hloučky lidí

a vzájemně si přejí šťastné a radostné vánoce. Chvíli
na to zní první tóny známých koled. I když je venku
poměrně teplo, svařené víno v přísálí kulturního
domu přijde vhod. Děkujeme účinkujícím, děkujeme
panu Zdeňku Staňovi za přípravu not a také vám,
kdo jste si přišli poslechnout a zazpívat koledy.
Marie Kousalová

Kuna lesní je 50 cm dlouhá a váží 1,5 kg. Ocas měří
30 cm. Srst je hustá a lesklá, má tmavě hnědou barvu,
na tlapkách a na ocase je téměř černá. Podsada je
šedavá až žlutohnědá. Na hrdle má nepravidelnou
žlutou skvrnu, tzv. náprsenku, která nedosahuje
na přední končetiny. Špička nosu je černá, na tlapkách vyrůstá mezi bříšky prstů dlouhá srst.
S výjimkou Pyrenejského poloostrova žije po celé
Evropě a v části Asie. U nás se nevyskytuje na celém
území, dává přednost rozsáhlým listnatým, smíšeným či
jehličnatým lesům. Méně často žije v kulturní krajině.
Páření kuny lesní trvá asi 3 - 5 minut a během hodiny
se opakuje 4x. Potom se samice odebere do úkrytu
a další osobní kontakt umožní samci přibližné za
2 hodiny. V průběhu 18 hodin se mohou kuny pářit až
30x. Při prvním páření se neuvolní všechna dozrálá
vajíčka najednou, uvolňují se postupně v několikahodinových intervalech. Říje kuny probíhá v červenci
a srpnu a trvá 1 – 2 dny. Mláďata se rodí v dubnu
a květnu. Z této dlouhé březosti připadá až 7 měsíců
utajené březosti.
Mláďata kun jsou hned po narození osrstěná, ale
vidět začínají až po 5 týdnech. Samice je kojí
8 týdnů. Osamostatňují se již na podzim, ale pohlavně dospívají až ve druhém nebo třetím roce života.
Dožívají se až 17 let. Žijí samotářsky, jen v době
rozmnožování žijí v páru. Aktivní jsou hlavně v noci.
Přes den se ukrývají v dutinách stromů, ve starých
hnízdech dravců nebo veverek. Pohybují se většinou
v korunách stromů, méně na zemi. Loví na stromech,
kořisti se zmocňují skokem a požírají menší úlovky
na místě, větší si odtahují do úkrytu. Složení potravy
je sezónně odlišné. Loví převážně hlodavce, ptáky,
nepohrdnou ptačími vejci, veverkami, mladými zajíci
a bažanty. V létě a na podzim se živí dužnatými plody
a hmyzem. Troufnou si i na větší kořist jako jsou zajíci,
tetřevi, výjimečně uloví i slabé srnče.
Kuna lesní patří mezi lovnou zvěř s určenou dobou
lovu od listopadu do konce února. Z hlediska legislativy ochrany přírody a krajiny není tento druh chráněn.

Kuna skalní

Je stejně velká jako kuna lesní, má kratší ocas.
Zbarvení srsti je šedohnědé s bílou podsadou, náprsenka dosahuje až na přední běhy a je většinou bílá.
Polštářky tlapek nejsou pokryty srstí jako u kuny lesní.
Nos má růžový, liší se tím od kuny lesní, která má nos
černý. Maximální věk kuny skalní je 12 roků.
Dává přednost okrajům lesů a skalnímu terénu, je
typickým druhem otevřené krajiny. Běžně se zdržuje
i uvnitř lidských sídel a nevyhýbá se ani velkým městům. Na rozdíl od kuny lesní se kuna skalní nedokáže
tak rychle pohybovat a lovit v korunách stromů, protože je poněkud kratší a těžší, zato na zemi je rychlejší.
Vyhledává skalní úkryty v okolí lidských příbytků. Její
doupata lze nejčastěji najít ve stodolách či půdách
starých budov nebo kostelů. Dovede výborně šplhat
po skalách i po kolmých stěnách budov. Obratně se
pohybuje na hřebenech střech a římsách domů. Místa
denního odpočinku pravidelně střídá.
Stejně jako u kuny lesní se březost může výrazně
prodloužit díky latentnímu období před vlastním vývojem zárodku. Samice pro potomstvo připravuje pelech
vystlaný suchou trávou a srstí. Mláďata přicházejí
na svět v dubnu nebo květnu a ve třech měsících jsou
natolik samostatná, že následují matku při lovu.
V potravě je zastoupeno větší množství živočichů,
jako jsou hlodavci, zajíci, králíci, myši, potkani, drůbež.
Konzumuje i vejce ptáků hnízdících na zemi, sladké
plody, chytá hmyz, vyhrabává hnízda vos a čmeláků.
Výměna srsti probíhá u obou druhů kun dvakrát
do roka a jejich kožešina patří pro svou kvalitu k nejvyhledávanějším.
V posledních letech její počet stoupá.
Zdeněk Divácký
za myslivecké sdružení Pozořice – Sivice

FARNOST
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Ministrantská olympiáda Telnice
2013 - 16. listopadu 2013

Florbal 2013/14

Družstvo SK Grušáci Sivice v probíhající sezóně
drží slušnou 7. pozici. Od postupu do vyšších
pater tabulky nás brzdí především nevyrovnanost
výkonů a příliš mnoho individuálních chyb.

Celkem 75 kluků z širého okolí se v sobotu 16. listopadu 2013 potkalo ráno v kostele sv. Jana Křtitele,
aby se po úvodním slovu P. Ladislava Kozubíka společně pomodlilo "jedenáctek" růžence a zažehlo své
olympijské pochodně. Po požehnání se pak štafety
jedenácti týmů vydaly směrem od kostela k sokolovně, kam bylo třeba přinést olympijský oheň. Jako
první štafeta byla v cíli domácí - týmu Telnice C, a tak
na jejich počest hořel na sportovišti celý den právě
jejich olympijský oheň.
Nejdříve se ministranti vrhli na stolní tenis, v rámci
každého týmu probíhaly kvalifikační boje tak, že
do finálové části vyslal každý tým svého nejlepšího
zástupce, který ho reprezentoval. A právě ve finálových bojích srdce každého sportovce muselo zaplesat: týmy hlasitě povzbuzovaly svého reprezentanta
takovým způsobem, že si člověk musel připadat jako
na finále Davis Cupu v Srbsku. Zvláště pak „Zelená
záplava“ z Pošukova vytvořila svým borcům dokonalý
domácí dvorec, který určitě zvedal výkony hráčů
na maximální možnou mez. Fanoušci hnali své favority za vítězstvím, až se jej v mladší kategorii dočkal
Tomáš Jahoda (Telnice A) a ve starší Filip Hofírek
(Prace), oba tak přinesli svým družstvům cenné body
do celkového hodnocení. Na druhém místě se umístily
borci z PoŠuKova a to Vojtěch Šmerda za PoŠuKov
A a za PoŠuKov C Filip Dvořáček.
V průběhu kvalifikačních bojů se rozběhlo také testování ministrantských znalostí, kde všechny měřené
hodnoty ovládli hoši z Pošukova (jak v mladší, tak
starší kategorii), absolutním znalcem se pak stal Pavel
Marek (Pošukov A), který jako jediný zodpověděl
všechny otázky správně.

SPORT

- 13 -

brankáře z Pošukova s balonem, který dopadl malou
rankou v obličeji poblíž oka a kontrolou v Dětské
nemocnici - naštěstí bylo vše v pořádku.
Fotbal byl pak vystřídán populárním florbalem, kdy
v sokolovně bojovali mladší borci ve skupině každý
s každým a sportovní hala i s postavenými regulerními mantinely sloužila starším. Góly většinou padaly
na obou stranách hřiště a tak se divákům všechny
souboje musely jistě líbit. Příjemná sportovní a přátelská afmosféra jenom gradovala... Poděkování tak
zaslouží všichni hráči za fair-play hru i jejich rodiče
a fanoušci (a fanynky) za neutuchající podporu a neúnavné fandění. Florbal tentokrát v mladší kategorii
ovládli natrénovaní kluci z Pošukova C a ve starší
kategorii dominující Moutnice, které ve finále zdolali
obhajující Telnici C.
Vyhlášení výsledků pak proběhlo v atmosféře očekávání, kdy nikdo netušil, jak to celé dopadlo. Oceněné
týmy (viz níže tabulky) si odnesly poháry a medaile,
všichni pak také spoustu sladkostí na doplnění vydané
energie. A že podle našich zpráv mnozí ten den večer
doma okamžitě (v posteli) "padli za vlast". Ani se nedivíme, na odpočinek ten den prostě nebyl čas...

V poledne jsme vystavěli uprostřed tělocvičny v soko- Děkujeme ještě jednou všem, co si tento krásný sporlovně dlouhý jídelní stůl, takže všichni seděli spolu tovní den vzájemně vytvořili.
a baštili dobroty, které jim připravily maminky a babičky
z Telnice, Sokolnic, ale i odjinud. Děkujeme, bylo to
moooc dobré! Poděkování patří také rodině Zavadilově, Pořadí
Pořadí
která se ujala celé organizace občerstvení.
v mladší kategorii:
ve starší kategorii:
Po chutném obědě přišel čas na fotbal, který v posled1. Moutnice
ní době bývá doménou domácích borců, když v mladší 1. PoŠuKov C
kategorii obsadili druhé místo (Telnice A) za vítěznými 2. TelniceA
2. Telnice C
Syrovicemi a ve starší pak dokonce zvítězili (Telnice
3. Pošukov A
C) ve finále nad druhými Moutnicemi. O krásné fotba- 3. Pošukov D
lové momenty nebylo nouze, kdyby v této době měla
4. Syrovice
4. Prace
naše země stálého reprezentačního trenéra, určitě by
se jeho skauti o několik talentů začali zajímat (škoda, 5. Telnice B
5. Pošukov B
třeba přijedou příště). Burácející sokolovna, ale i spor6. Tvarožná
tovní hala byly důkazem velkého napětí a bojovnosti
o každou příležitost ke skórování gólu. Zažili jsme ale
František Kroutil, vedoucí ministrantů Telnice
také jednu malou nepříjemnost, kdy sanitka záchranPetr Šmerda, vedoucí ministrantů PoŠuKov
né služby pro jistotu řešila nešťastný střet brýlatého

Kanadské bodování 2013- 2014				
Kanadské bodování zápasy góly
asist. trestné
body
počet obdr.		
						
minuty		
branek a prům.
								
brankářů / záp.
										

Důkazem jest poslední představení týmu na Hané,
kde jsme napřed předvedli třetinu z říše snů, abychom nakonec bojovali o výhru do posledních vteřin.
Poté totální výbuch během druhé třetiny následujícího
zápasu a stíhací jízda, která již na body bohužel
nestačila.

Smutný Petr

14

12

17

0

29			

Kousal Jiří ©

15

16

8

4

24

Koudelka Marek

16

12

7

29

19

Buchta Petr

13

8

4

8

12

Cenek Jakub

12

5

7

4

12

Dědeček Ondřej

13

8

3

2

11

Divácký Ondřej

10

2

5

20

7

Aktuální výsledky, rozpis utkání, tabulku, statistiky…
to vše vždy najdete na nástěnce u obchodu, a také
na internetových stránkách www.sksivice.wz.cz

Šmerda Marek

16

3

3

2

6

Kadlec Petr

6

2

4

2

6

Titz Petr

10

2

4

2

6

Sportu zdar a florbalu zvláště.

Smutný Karel

8

1

2

2

3

Nedorostek Tomáš

12

1

2

0

3

Šupina Jan

6

1

1

0

2

Kilián Michal

5

0

0

0

0

Svoboda Petr

0

0

0

0

0

Škrob Vojtěch

0

0

0

0

0

Nedorostek Petr

0

0

0

0

0

Petr Smutný

Jihomoravská liga mužů 2013 - 2014				
			
1. EMKOCASE Gullivers Sokol Brno IB

Záp. Výh. Rem. Proh. Skóre Body
14

14

0

0

111 : 33

42

2. Florbal Kuřim

16

12

1

3

105 : 42

37

3. FBO Orel Boskovice

14

12

0

2

75 : 41

36

4. FBC Sokol Ivanovice na Hané

16

8

2

6

84 : 78

26

Kubín Filip

0

0

0

0

0

5. TJ Čechie Zastávka

14

7

1

6

83 : 65

22

Buchta Karel

0

0

0

0

0

6. SFK Slovácko-FATR Dubňany

14

7

1

6

82 : 83

22

				

7. SK Florbal Sivice

16

7

1

8

74 : 91

22

8. TJ Sokol Lanžhot

14

7

0

7

76 : 70

21

9. Psycho Brno - FbC ZŠ Horní B

14

6

0

8

78 : 95

18

10. FBK Panthers Ratíškovice

14

4

2

8

60 : 93

11. Bulldogs Brno C

16

3

1

12 51 : 100

12. TJ Sokol Adamov

14

2

1

11

51 : 76

7

13. TJ Sokol Brno Židenice B

16

2

0

14 53 : 116

6

Škrob Martin G

10

0

0

0

0

63

6,30

Svoboda Petr G

0

0

0

0

0

0

0,00

14

Kubín Filip G

0

0

0

0

0

0

0,00

10

Nedorostek Petr G

6

0

0

0

0

28

4,67

Celkem

16

73

67

75

140

91

5,69

KALENDÁŘ
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
18. ledna
		

IV. Obecní ples

26. ledna
		

Dětský maškarní ples

8. února
		

Skautský ples

15. února
		

Maškarní ples pro dospělé

4. března
		

Ostatky

9., 14. a16. března
		

Divadelní představení Blaník

22. března
		

Josefský košt

Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje Sivická kaplela

Společenská kronika
V 1. čtvrtletí roku 2014 oslaví životní
jubileum:

Kulturní dům Sivice, pořádá Sportovní klub, hraje kapela Kreditní systém

Jalový dvůr letos přilákal stovky
nových návštěvníků a rodin
s dětmi

Tříkrálová sbírka 2014

Na malebných stráních rozprostírajících se
nedaleko Heršpic se volně prohání několik
desítek koní, stádečko oslíků a nespočet
oveček, které lákají k návštěvě především
rodiče s dětmi.

85 let

Josef Havlíček

Celkový počet žen:

513

84 let

Jan Smutný

Celkový počet mužů:

497

81 let

Libuše Pavlíčková
Josefa Studýnková

Průměrný věk žen:

41 let

Průměrný věk mužů:

40 let

Květoslava Kousalová
Milada Gregorová
Eduard Galuška
Emilie Vinklárková

Nejstarší obyvatelka: Marie Kukletová

*1921

Nejstarší obyvatel:

*1924

Rodinná ekologická farma Jalový dvůr nabídla
v roce 2013 velké množství jezdeckých, zážitkových i relaxačních aktivit, kterých využilo několik
stovek návštěvníků, z toho více než 30 školek,
škol či organizací. Údolí Jalového dvora navíc protíná cyklostezka Ždánický les a obklopují ho dva
romantické rybníky. Vydejte se k nám také vy!

www.jalovydvur.cz

75 let

Alois Paták
Vladislav Brtník

70 let

Květoslava Herzánová

65 let

Hana Sedláková
Marta Kovaříková

60 let

Jan Šmerda
Eva Křížová

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Tři krále - Baltazara, Melichara a Kašpara představovaly v jednotlivých skupinkách pod vedením Jany
Vozdecké, Romana Tinky, Michaely Koukalové, Jany
Skládané a Marie Ondráčkové tyto děti:

Amatérský divadelní spolek
Cimrman revival Sivice

-B
 arunka Fuksová, Kristýnka Polachová,
Petra Staňová

Amatérský divadelní spolek Cimrman revival
Sivice zakončil minulý rok úspěšným vánočním představením pohádky Dlouhý, Široký
a Krátkozraký a již se pomalu chystá na sezónu novou.

-Ž
 anetka Koukalová, Michalka Šmerdová,
Verunka Šmerdová
- Vojta Minařík, Anička Cenková, Pavlínka Capilová
-K
 arolínka Daňková, Adélka Capilová,
Anitka Tomancová
Všem patří velké poděkování.

0
4
2
2
1030

Naděžda Laitnerová
Marie Kousalová
František Krček
Marie Ondráčková

Výtěžek letošní tříkrálové sbírky činil celkem
33 632 Kč.

- Anička Tinková, Maruška Tinková, Natálka Buchtová

Narozené děti:
Přihlášení:
Úmrtí:
Odhlášení:
Počet obyvatel k 31. 12. 2013:

86 let

Obec Sivice, pořádá Sbor dobrovolných hasičů, hraje skupina Melodie

Kulturní dům Sivice, pořádá obec Sivice, hraje cimbálová muzika Aleše Smutného

Statistika za 4. čtvrtletí 2013

Josef Maňák

80 let

Kulturní dům Sivice, pořádá Cimrman revival Sivice

Evidence obyvatel

90 let

Kulturní dům Sivice, pořádá škola Sivice

Kulturní dům Sivice, pořádá Skaut Pozořice

KRONIKA
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Vy, co činnost skupiny sledujete, již asi víte, že
devátou hrou, kterou ve své verzi uvede, bude
historické drama Blaník.
Na
domovské
scéně
kulturního
domu
v Sivicích budete mít možnost tento kus spatřit hned třikrát, a to v premiéře v neděli 9. března a následných reprízách v pátek
14. a v neděli 16. března.
Vstupenky zakoupíte v pravidelných předprodejích. Těšíme se na vás!
Za CR Sivice Petr Kadlec

Zajímavosti z evidence obyvatel:

Josef Maňák

Nejčastější příjmení: 	Ondráček – Ondráčková
Buchta – Buchtová
Daněk – Daňková

34
30
30

Nejčastější ženské jméno:
Marie		
Jana		
Hana		

41
29
20

Nejčastější mužské jméno:
Jiří 		
Jan		
Josef, Petr

35
30
23

V obci je celkem 304 zkolaudovaných domů, v roce
2013 byl zkoulaudován 1 rodinný dům.

Citát
Není těžké dojít do hospody, těžší je vrátit se domů,
stejně tak - není těžké dát slovo,
těžší je slovo dodržet.

Wilhelm Busch

Zlatá svatba
Dne 8. února 2014 oslaví zlatou svatbu manželé
Květoslava a Josef Doleželovi.
Touto cestou přejí děti Hana, Jarka a Pavel oběma
hodně zdraví a pohody do dalších společných let.
Připojují se také vnoučata Pavlína, Denisa, Lukáš
a Filip.
K blahopřání se připojuje i obec Sivice.

