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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem

Velmi dlouho jsme byli nespokojeni s využitím části
objektu kaple ke skladování různého materiálu. To
se nyní změnilo. Po celkové přestavbě je kaplička
nová zvenčí i zevnitř a věřím, že bude místem
k setkávání věřících i ozdobou naší obce. Slavnostní
požehnání obnovené kaple se bude konat 1. května
a jste na ně všichni srdečně zváni.

11.3.2013
Zpráva o činnosti se zabývala zejména plánovanými
opravami, a to veřejného osvětlení, rekonstrukcí zídky
na Kousku, vyústění dešťové kanalizace v Dílech
a ve Šteglích; dále se zabývala připravovanými záměry pro příští období, pro které bude zadáno zpracování
projektové dokumentace: chodník z návsi do ulice
Za Brankou; inženýrské sítě a komunikace – Krpile
zahrady, rekonstrukce čekárny na autobusové zastávce. Další informace se týkala zpracování podkladu
pro majetkoprávní uspořádání pozemků pro přeložení svodnice, byly zmíněny trvající připravované
projekty – chodník a veřejné osvětlení při krajské
komunikaci do Pozořic a komunikace do průmyslové
zóny. Poslední informace se týkala podání žádosti
o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK na rok 2013
na opravu žákovských záchodů v základní škole.

V červnu oslaví 110. výročí svého trvání Sbor dobrovolných hasičů. Za sivické hasiče bude v sobotu
8. června sloužena mše v pozořickém kostele,
o týden později bude v rámci oslav taneční zábava
a netradiční soutěž v hasičském sportu.

Souhrnná inventarizace za rok 2012 - v průběhu
ledna 2013 byla dílčími inventarizačními komisemi
provedena fyzická inventura majetku obce a následně
hlavní inventarizační komisí zpracována dokladová
inventarizace. Návrhy na vyřazení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 52 969 Kč byly
zastupitelstvem obce schváleny.

Oč delší byla zima, o to více se těšíme z jarního
sluníčka. A platí to nejen o střídání ročních období,
ale také o práci a odpočinku. Čím více úsilí a starostí provází splnění nějakého úkolu, tím radostnější
je jeho dokončení.

Právě o sto let mladší je ochotnický divadelní spolek Cimrman revival Sivice. Desáté "narozeniny"
jsme společně s herci oslavili „šňůrou“ divadelních
představení, která jsou retrospektivou všech dosud
nastudovaných her.
Určitě přijďte také na Sivické pivní slavnosti, které se
uskuteční 22. června. Při této příležitosti se budete
moci setkat s italskými přáteli z Mattarella, které již
mnozí znáte.
Květnové vítání občánků je vzhledem k nízkému
počtu narozených dětí odloženo na říjen, na žádné
z dětí však nezapomeneme. V říjnu se také pravidelně koná setkání jubilantů. Bude se týkat jubilantů
65letých, 70letých, 75letých, 80 a víceletých. Snad
nám čerství šedesátníci prominou.
Přeji vám krásné slunečné jarní dny a hodně radosti
při práci i zábavě.
		

Marie Kousalová

Fotografie ve zpravodaji: Zdeněk Staňa, Ondra Smutný

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – „Sivice, rozšíření
DS NN, Švábenská“: společnost E.ON Distribuce
hodlá zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
– nové podzemní kabelové vedení nízkého napětí pro
novostavbu rodinného domu paní Kateřiny Švábenské
na v lokalitě Štegle. Podmínky pro provedení stavby
jsou stanoveny Smlouvou o právu provedení stavby,
která však dosud nebyla ze strany E.ON akceptována.
Po doručení podepsané smlouvy o právu provedení
stavby bude schválena Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu – „Sivice, přípojka NN, Kulhánek“ – jedná
se o umístění nového kabelového vedení nízkého
napětí a pojistkové skříně na pozemcích obce Sivice.
Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby – „Prodloužení
NTL plynovodu a NTL plynová přípojka“: trasa plynárenského zařízení pro novostavbu rodinného domu
pana Stanislava Kousala je zakreslena v situačním
výkresu. Následně do jednoho roku po vydání kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení bude
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.
Záměr prodeje pozemku parc.č. 32/2 (1 m2) 32/3
(1 m2) v k.ú. Sivice - obec Sivice je vlastníkem
pozemku parc. č. 32 v k.ú. Sivice – ostatní plocha.
Z uvedeného pozemku byl geometrickým plánem
oddělen pozemek parc. č. 32/2 o výměře 1 m2 a poze-
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mek parc. č. 32/3 o výměře 1 m2, které jsou zastavěny rodinným domem č.p. 157. Jeho vlastníci požádali
o odprodej uvedených pozemků. Po zveřejnění záměru prodeje za obvyklých podmínek (cena 200 Kč m2)
bude schváleno uzavření kupní smlouvy.
Financování provozu školního poradenského
centra Čtyřlístek v roce 2013 - při Základní škole
a mateřské škole Pozořice je zřízeno poradenské
centrum Čtyřlístek, které je do konce března financováno z dotačního programu EU. Pro další provoz
poradenského centra je nutné finanční zajištění.
Škola a Městys Pozořice se obrátili na obce, jejichž
žáci navštěvují pozořickou školu, se žádostí o spolufinancování dalšího provozu do konce roku 2013
v poměru dle počtu žáků. Při spoluúčasti rodičů
ve výši 50 Kč/návštěva by příspěvek obce Sivice
na období duben – prosinec 2013 činil 43 345 Kč.
V souladu se stanovisky okolních obcí bylo dohodnuto podílet se na financování činnosti centra do konce
školního roku 2012/2013 (tj. do 30.6.) za předpokladu,
že příspěvek schválí všechny dotčené obce.
Členský příspěvek MAS Za humnama činí 10 Kč
x počet obyvatel obce. Navrženo odložit rozhodnutí
po informativním semináři, který se uskuteční v květnu v Pozořicích.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku (novelizace): vzhledem k neaktuálnosti OZV 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bylo
zpracováno aktualizované znění vyhlášky dle platné
legislativy. Vyhláška bude po schválení zastupitelstvem zveřejněna po zákonnou dobu na úřední desce
a nabude účinnosti 1.4.2013.

Příspěvek na stočné
v roce 2013
V letošním roce bude domácnostem připojeným
ke splaškové kanalizaci opět poskytován příspěvek na stočné ve výši 1000 Kč na nemovitost.
Podmínkou poskytnutí příspěvku je skutečnost, že
příjemce nemá žádné nedoplatky na místních poplatcích. Formulář žádosti o příspěvek je vložen ve
zpravodaji. Příspěvek je splatný od 1.5.2013 do
31.12.2013, a to v hotovosti na pokladně obecního
úřadu, nebo bankovním převodem. Příspěvek na
stočné je kompenzací zvýšené daně z nemovitosti.
Marie Brtníková

Informace pro nájemce
hrobových míst na hřbitově
v Pozořicích
K 31.12.2013 končí velké většině nájemců platnost
smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v
Pozořicích. Těmto nájemcům touto cestou sdělujeme, že v podzimních měsících obdrží nové
smlouvy na dalších 10 let platné od 1.1.2014 do
31.12.2023.
Pokud některý nájemce již nemá zájem smlouvu prodloužit, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit
Úřadu městyse Pozořice nejpozději do dne ukončení
nájmu hrobového místa. Dále sdělujeme, že od
1.1.2013 došlo k navýšení nájemného.

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
(novelizace): Zákon o zadávání veřejných zakázek
byl novelizován, dolní hranice pro dodávky a služby
byla snížena z 2 000 000 Kč na 1 000 000 Kč a dolní
hranice u veřejných zakázek na stavební práce byla
snížena ze 6 000 000 Kč na 3 000 000 Kč, na tuto
změnu reaguje novelizovaná směrnice. Dle této směrnice jsou zadávány veřejné zakázky, které nedosahují
těchto limitů a nejsou proto zadávány v režimu zákona. Zadavatel však musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace.

Současně upozorňujeme na čl. III., bodu 5) a 8)
nájemní smlouvy, kdy je nájemce povinen oznamovat
veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště – tj. změna adresy, změna nájemce, uložení urny do hrobu… Při uložení lidských
pozůstatků do hrobu je vždy nutné sepsat novou
smlouvu a vypořádat smlouvu původní. Při jakékoliv
změně je nutné kontaktovat Úřad městyse Pozořice
p. Křížovou, tel. 544 226 046.

Rozpočtové opatření č. 1/2013 obsahuje zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu o částku 821 700 Kč. Podstatnou
část v příjmové části činí dar na kulturu od akciové
společnosti Českomoravský cement a příjem z prodeje
pozemků. Ve výdajích byla zvýšena rezerva v kapitole pozemní komunikace a územní rozvoj. Příjmy
po úpravě činí 14 329 000 Kč, výdaje po úpravě činí
13 080 000 Kč, financování výdajů (splátky úvěru)
zůstává beze změny ve výši 1 249 000 Kč.

Vyhláška o pořádku

Diskuze: bylo zodpovězeno několik konkrétních dotazů občanů, delší diskuze se týkala výběru židlí
do kapličky.

Hospodářsko-správní oddělení Úřadu městyse Pozořice

Dnem 1. dubna letošního roku vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Úplné znění vyhlášky je přílohou zpravodaje.
Děkujeme za její dodržování a přejeme krásné ničím
nerušené jarní dny.
OÚ Sivice
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Požehnání sivické kaple
1. května 2013

K zelenému čtvrtku, Velkému
pátku a Bílé sobotě patří hrkání

„Svátky jara“ letos provázelo zimní počasí, ani to
však hrkače neodradilo. Hlas zvonů tradičně v tyto
dny nahradily řehtačky a trakaře.

Z historie kaple v Sivicích

Přestavba v letech 2009 – 2010

Interiér

Kaple je dominantním objektem na návsi. V průběhu
času doznala různých proměn. Nejdříve se jednalo
o prostou dřevěnou zvonici, jejíž podobu ani datum
vzniku neznáme. O existenci zvonice vypovídá stručný zápis v obecní kronice: „Roku 1868 byla v obci
postavena zděná zvonice, namísto dosavadní dřevěné“.

Definitivní rozhodnutí o rekonstrukci kaple bylo učiněno v roce 2008  v souvislosti s komplexní rekonstrukcí návsi. Stavební práce započaly v srpnu roku
2009. Plechová vrata, přípojka elektřiny, siréna a
skladiště znehodnocovaly kapli spíše po estetické
stránce, střecha objektu však byla již v havarijním
stavu. Kromě výměny krytiny musela být zhotovena také nová vazba, která byla z důvodu lepšího
prosvětlení vnitřního prostoru provedena v menším
sklonu. K původním dvěma kovovým obloukovým
oknům přibyla další čtyři, symetricky umístěná mezi
pilíři. Ocelová vrata byla nahrazena dubovými se
skleněnými výplněmi, ze stejného materiálu jsou
také vstupní dveře do zvonice.

Úvahy o budoucí podobě interiéru kaple se datují
rokem 2010. Oslovením několika výtvarníků získala
obec základní představu o možnostech ztvárnění
interiéru. Návrhy byly poprvé představeny veřejnosti
při hodech na svatého Rocha v srpnu roku 2010.
Proběhla řada diskuzí s odbornou i laickou veřejností
a zástupci církve. Ve spolupráci s mladými sivickými
výtvarnicemi byl posléze vybrán k realizaci návrh akademických malířů Pavla Šlegla a Petra Štěpána.

Vznik samotné kaple popisuje obecní kronika: „Při
zvonici postavena kaplička, která byla posvěcena
17. května r. 1928. Kaplička postavena nákladem
asi 10 000 Kč. Stavbu financovala por. asist. Anna
Šmerdová, čís. 28, společně se svými syny, kteří dlí
v Americe. V předsíni kapličky jsou zasazeny dvě
mramorové desky s fotografiemi padlých ve světové
válce. Jmenovaná dala vystavěti též kůlnu pro obecní V roce 2010 stavební práce pokračovaly. V zájmu
kočár a šatlavu, které byly umístěny při zvonici a na rozšíření kaple na celý vnitřní prostor vyvstala nutnost
jejichž místě zřízena kaplička.“
zbourat středovou dělící zeď. V původním skladoLze tedy usuzovat, že již před rokem 1927 existo- vacím prostoru byl proveden vnitřní klenbový strop,
valy přístavky ke zvonici využívané pro účely obce. nová elektroinstalace včetně vytápění, podlaha a
Náhradou za „kůlnu pro obecní kočár a šatlavu“ byl vnitřní omítky. Vnější fasáda byla opravena a opatřena
zřejmě oddělený prostor v kapli. Sloužil jako hasičská novým nátěrem. Stavební práce završila úprava okolí,
venkovní osvětlení a výsadba zeleně.
zbrojnice, později ke skladování materiálu.
Pískovcové reliéfy patrona obce sv. Rocha a patrona
hasičů sv. Floriána, jejichž autorem je sochař Metoděj
Kocourek, byly na vnějších stěnách zvonice osazeny
až v roce 1970 při opravě objektu.

Stavbu prováděla firma p. Tinky pod odborným dohledem p. Bíny. Obě etapy si vyžádaly náklady ve výši
1 750 tis. Kč, tyto náklady byly z větší části uhrazeny
z dotací, darů a příspěvků.

Interiér tvoří:
-O
 tevírací retábl s malbami, který je výraznou dominantou prostoru.  Lze na něm vidět výjevy Zvěstování
Páně a Vzkříšení.
- Oltář provedený z vrstveného skla. Před oltářem je
osazen odnímatelný procesní kříž.
- Ambon skládající se z dříku z nerezové oceli a skleněné desky.

Program 1. května:

18:00	mše svatá v kapli, proslovy hostů, 	
obřad žehnání, volná prohlídka
19:00	program v obecním domě 	
za doprovodu Sivické kapely,
výstava fotografií, občerstvení
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nové podmínky pro jejich práci. Zatímco dosud stačilo
hasičské skladiště pro techniku, hospoda pro schůze
a různá shromáždění, nastává čas tuto skutečnost
změnit a zlepšit.

V r. 1979 dosloužila Tatra 805 a byla vyměněna
za Pragua S5T s hydraulickým čelem. Po nezbytných
úpravách sloužila do r. 1998. Téhož roku byla zakoupena starší cisterna CAS 16 Škoda 706 RTH.

V r. 1963 získávají hasiči dům p. Mazla, později v r. Z dotací jsme získali druhé motorové čerpadlo
1968 dům č. 14 jako klubovnu. Byly to domy určené PPS 12.
k pozdější demolici, tedy pro hasiče provizorní řešení.
V r. 2006 byla zakoupena novější cisterna CAS 25
Teprve v r. 1973 se hasiči nastěhovali do ještě nedo- Škoda 706 RTHP.
končené nové hasičské zbrojnice. Tato byla dokončena
Hlavní činností je pomáhat lidem při nebezpečných
a slavnostně otevřena r. 1975.
situacích, jako jsou požáry, povodně, větrné smršDůležitým činitelem pro hašení požárů je voda. V dávné tě apod. Pořádáme také hasičské soutěže jak pro
minulosti to byl rybník na Dolanském konci a potok pro- dospělé tak pro děti. V obci pořádáme společenské
tékající obcí. V r. 1966 byl rybník upraven na podzemní akce. Od vojáků jsme převodem získali vojenský stan
nádrž, kde neustále přitéká značné množství vody. a polní kuchyň, se kterou jezdíme na hasičské akce
Obsah nádrže je asi 100 m krychlových.
jako hasičská pouť ve Křtinách nebo hasičské dny
Další vodní zdroj byl v r. 1970 vybudován u zbrojnice. na Pernštejně.
Jedná se o podzemní nádrž o obsahu 110 m krychloMyslím si, že v dnešní době je při dobré spolupráci
vých, která je naplňována podzemní vodou.
s obcí v čele s paní starostkou naše hasičská jednotka
V r. 1972 bylo zakoupeno nové motorové čerpadlo vybavena na velmi dobré úrovni.
PPS 12.
Tímto bych se chtěl rozloučit heslem hasičů:
V souvislosti s otevřením nové hasičské zbrojnice
nastává nová etapa v životě našeho sboru. Kromě Bližnímu ku pomoci
družstva mužů a žen fungují i družstva starších žáků, Bohu ke cti
žaček a dorostenců. Právě tato generace tvoří dnešní Vlasti ku prospěchu
Velitel SDH Sivice Miroslav Mazel
páteř sboru.

110 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů
v Sivicích

V r. 1921 byla při sboru ustanovena samaritánská četa,
která v té době byla jedinou dobrovolnou organizací
poskytující první zdravotnickou pomoc v obci.

Až do roku 1294 měli hasiči ruční stříkačku, kterou
v rekonstrukci předělali na motorovou. V r. 1932 zakouZ historických pramenů víme, že dva živly – voda
pili novou motorovou stříkačku na čtyřkolovém podvoza oheň strašily lidská pokolení už po staletí. Kvůli ku s výkonem 1500 l/min, ale za koňský potah.
omezeným možnostem, stavebním materiálům, bez
technických prostředků, byl úspěšný boj s požáry Za velkého zájmu široké veřejnosti bylo u sboru založezávislý více méně na náhodě. Teprve s technickým no r. 1936 družstvo žen.

rozvojem během 19. a začátkem 20. století se začí- Další léta činnosti ovlivnila 2. světová válka. Válečné
poměry zvýšily nebezpečnost při likvidaci požárů přenají objevovat první hasičské sbory.
devším při leteckých náletech.
Nebylo tomu jinak i v naší obci. Po předcházejících
několika požárech se rozhodlo obecní zastupitelstvo V r. 1954 získal sbor dopravní automobil Mercedes.
zřídit hasičský sbor, zakoupit stříkačku a výzbroj pro Dosavadní stříkačka byla předělána na dvojkolku jako
mužstvo. Byl zvolen zřizovací výbor. Dne 23.8.1903 přívěs za dopravní vůz. Toto vybavení sloužilo až do
se uskutečnila ustavující valná hromada, na které r. 1965, kdy byl pořízen dopravní vůz T 806 - valník
byly schváleny stanovy a bylo zvoleno 8 členů výboru krytý plachtou, a v r. 1967 nová stříkačka DS 16.
a náčelnictva. Součastně se přihlásilo 22 činných a 45 Prudký technický rozvoj 20. století klade neustále
větší nároky na hasiče a vyžaduje nutnost vytvářet
přispívajících členů.
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Ostatky na sněhu
Po posledním plese letošní sezóny už nám zase mysl
sklouzávala na sivické ostatky. Tyto tradičně pořádají
dobrovolní hasiči a my všichni čekáme na to, zda zase
v průvodu uvidíme medvěda, kata, nějakého toho
zraněného – nemocného, sestřičky, které všechny
vyléčí... Tradice opět nezklamala, to je vidět na fotografiích. Letos bylo možná jen trochu více sněhu
a zimy. Sníh nakonec byl lepší než bláto, což ocenily
určitě doma matky mokrých, promrzlých, ale spokoje-

ných dětí, pomazaných jen zubní pastou. Vše doplnila
sivická minikapela a dobrá nálada.
Ostatky se v Sivicích nepřetržitě konají snad 110
let, i to tradiční úterý nám v dnešní uspěchané době
zůstalo. Moc děkujeme sivickým hasičům za stálé
udržování tohoto zvyku.
Takže příští rok na shledanou, a to i s pochováváním
basy.
				
Jiří Barták
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Den bláznivých účesů

Ten, kdo nás v pátek 12. dubna navštívil v sivické
škole, si mohl myslet, že jsme se tu zbláznili.
Ale kdepak. To se nám jen přes noc proměnily vlasy
v jarní a velikonoční zahrádky, některým dokonce vyrostlo hnízdo s vrabci či strakou, lízátkový
ráj. Různé druhy culíků, copánků, lokýnek, hraček
a ozdob vykouzlily dětem ty nejbláznivější účesy.
Do akce se zapojili všichni, od těch nejmenších až
po ty nejstarší. Účesy byly velice originální. Dětmi
zvolený nejbláznivější účes byl "lízátkový".
Andrea Motalíková

Josefský košt 2013

či koláčů při tónech cimbálové muziky přispěla k příjemné přátelské atmosféře, která se vinula sálem.
Loňské jarní mrazíky zapříčinily u sivických vina- Zajímavostí bylo, že hodně návštěvníků tvořila mladší
řů, tak jako u mnoha jiných na Moravě, výraz- generace vinařů, či přátel dobrého vína.
ně nižší úrodu hroznů. Ještě na konci zimy se
Slova uznání a chvály od sivických vinařů, úsměvy
proto nad uspořádáním dalšího ročníku tradičního
na tvářích a poděkování mnoha návštěvníků, příjemná
Josefského koštu snášely chmurné otazníky.
nálada v sále - to bylo největší odměnou pro pořaNakonec se díky usilovné práci pořadatelů z Agentury datele nebo tým slečen, které tradičně nonšalantně
VrBa, místních vinařů a za obětavé pomoci dalších rozlévaly za barem vzorky vín. Přesto v hlavách pořapřátel podařilo získat 160 vzorků nejen od vinařů datelů rezonuje otázka, jakým způsobem koncipovat
z nejbližšího okolí, ale i z jednotlivých obcí dalších následující ročníky, aby nadále zůstaly atraktivní pro
vinařských oblastí jako je slovácká nebo znojemská. dostatek návštěvníků a tradice a kontinuita sivických
Na jednu stranu to narušilo původní ideu koštu, jako Josefských koštů zůstala zachována.
přehlídky vín lokálních vinařů a zejména posledního
				
Jiří Barták ml.
ročníku. Na stranu druhou dostali návštěvníci zajímavou možnost srovnat rozdíly v chuti vín ze Sivic
a okolí s víny z proslavených vinařských obcí. Tím
pádem se na „jídelníček,“ dostaly také odrůdy, které
se z důvodu klimatických podmínek v našem regionu běžně nepěstují. Návštěvníci tak měli na výběr
z 28 odrůdových vín a 13 směsek, Převažovala vína
bílá, která v současnosti na popularitě převyšují vína
červená. Což se následně potvrdilo i při konzumaci,
kde zájem o bílá vína výrazně převýšil zájem o vína
červená.
Odpoledne 16. března se v sivickém kulturním domě
sešla více než stovka návštěvníků, aby ochutnali
a posoudili, „jak se letos urodilo“. Kombinace kvalitních vín, zabijačkových specialit, výtečných věnečků

Zápis do mateřské školy Sivice

Zápis do naší mateřské školy pro školní
rok 2013/2014 bude v pátek 26. 4. 2013
od 9.00 do 14.30 hod.

Hurá prázdniny!

V letošním roce plánujeme poprvé uskutečnit
„příobecní letní tábor pro děti" od 1. do 5. třídy.
Tábor se bude konat v týdnu od 15. do 19. července.

Není k němu nic potřeba, je vhodné vzít přihlašované
Program bude probíhat od 8.00 do 16.30 hodin.
dítě sebou (ale není to nutné). Zároveň bude ve školPředpokládaná cena je 1.500 Kč – zahrnuje oběd,
ce Den otevřených dveří, aby si maminky s dětmi
dvě svačinky, pití, 1 celodenní výlet (pravděpodobně
mohly školku prohlédnout.
do ZOO koutku a Dinoparku ve Vyškově), materiál
na výtvarnou činnost a špekáčky na táborák. Tábor
Děti jsou přijímány podle následujících kritérií:
se uskuteční v případě, že počet přihlášených dětí
bude minimálně 10.
Přednost mají děti s trvalým bydlištěm v Sivicích.
1. Přeškoláci
2. Zaměstnaní oba rodiče dítěte (od 3 let)
3. O
 statní (maminky doma. Z této skupiny budou
do počtu 20 dětí ve třídě (maximální počet stanovený podmínkami školy a hygienou) přijaty děti podle
věku - ty nejstarší.
Pokud ještě zbývají volná místa, přijímáme i děti
s jiným trvalým bydlištěm, opět stejným způsobem.
Na nové děti a jejich rodiče se těší
kolektiv pracovníků MŠ a ZŠ Sivice

Podrobnější informace a přihlášky:
Zdena Mudrochová, e mail: mudrzdena@seznam.cz.
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Reportáž: Telnice ministrant
floorbal championship 2013

před koncem srovnat na 1:1. Nevděčnou pozici - páté
místo obsadil tým Telnice "D", který však svou kůži
nikomu nedal zadarmo, a v jehož řadách srdnatě
bojoval i nejmladší hráč turnaje a zvolený nejlepší hráč
V neděli 7. dubna 2013 opět zaplavili Telnici minisdomácích Ondřej Zapletal.
tranti z širého okolí. Dorazili kluci ze Syrovic,
Moravan, Nebovid, Pozořic, Viničných Šumic, Ve starší kategorii byly zápasy od počátku poměrně
Kovalovic, Sivic a také domácí borci z Telnice, vyrovnané, snad jen Moravany dokazovaly výrazně
Sokolnic, Kobylnic a Újezda u Brna. Tradičně nejvíc svou herní vyzrálost, ačkoliv také oproti minulému turpatrná byla "zelená záplava" z PoŠuKova, která si naji hodně omladili. Finále obstaral už tradiční souboj
tentokrát připravila i vlastní osobitou standardu Moravan a Telnice "A", ve kterém domácí kluci obhájili
a v průběhu turnaje o sobě dávala pořádně vědět. své poslední vítězství a v bojovném utkání udolali své
soupeře v poměru 3:1. V zápase o třetí místo se utkalo
Florbal kluky prostě baví. To bylo vidět nejen na hřišti,
telnické "Béčko" s PoŠuKovem a po výsledku 1:1 se
ale i za mantinely, kde bouřlivé publikum hnalo své
také konaly samostatné nájezdy, tentokrát až ve třetí
favority neustále kupředu. V takovém prostředí se
sérii rozhodl proměněným pokusem Jarek James
hned jinak hraje: od počátku všichni napnuli své síly
Slezák. V zápasech s PoŠuKovem o třetí místo jsme
a šli do toho naplno, mnozí se drželi dobré rady otce
si tedy kvit J.
Ladislava Kozubíka: "Kluci, začněte od začátku hrát
Kromě obětavé bojovnosti zaslouží všichni pochvanaplno a v průběhu ještě přidávejte!".
lu "za slušné chování" a ohleduplnost. Myslím, že
V mladší kategorii soutěžilo pět mužstev, vítězství
příznak "ministrantský" tomuto šampionátu opravu
obhajovali kluci ze Syrovic a od počátku byla zřejmá
slušel. Velmi přátelskou a bouřlivou atmosféru vytvořili
jejich herní převaha nad zbytkem startovního pole,
fanoušci z řad (pra)rodičů, příznivců a věrné fanynky,
však také prošli turnaj bez ztráty kytičky a zaslouženě
všem za to patří velký dík. Poděkování pak také dnes
zvítězili. Stříbrný a bronzový pohár si odnesli kluci
už kobylnickým klukům Královým za ochotu a pomoc
z PoŠuKova, kdy jejich "Céčko" bylo o kousek lepší
s organizací a řízením jednotlivých zápasů. Za podpo"Béčka". Nejlepším hráčem utkání z Pošukova byl
ru děkuji také zúčastněným farnostem, panu děkanovi
vyhlášen David Škrob z Kovalovic. O bronzovou pozici
P. Janu Nekudovi, P. Ladislavovi Kozubíkovi (oběma
ale naši kluci z Telnice "C" přišli v rozhodujícím zápase
mj. i za fotografie) a všem, kteří ke zdaru této akce
až po samostatných nájezdech, kdy Filip Dvořáček
jakkoliv přispěli.
ze Sivic rozhodl o vítězství Pošukova. V utkání o třetí
Těšíme se zase na příští ministrantské souboje...
místo drželi se svým silnějším soupeřem statečně krok
a dokázali kapitánem Štefanem Esterkou dvě minuty
František Kroutil
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Florbal 2012/13

Sivice i v 13. sezóně svého působení v soutěžích
ČFbU plnil roli, na kterou je mapa Jihomoravského
Družstvo SK Grušáci Sivice má za sebou další, florbalu zvyklá.
v pořadí již dvanáctou, víceméně úspěšnou
Poděkování opět patří i všem činovníkům a fanoušsezónu.
kům, kteří se na úspěších týmu podílejí.
Konec sezóny se nesl v duchu boje nejen se soupeři,
ale především s početnou marodkou našeho týmu, Sportu zdar a florbalu zvláště.
Petr Smutný
a tak konečné 5. místo je odpovídající.
V letošní sezóně jsme se zaměřili na rozšíření kádru
o hráče z již zaniknuvšího „B“ týmu.
To samozřejmě nese určitá rizika. Nikdo nemohl
očekávat, že se tito hráči ihned stanou oporami týmu.
Spíše spoléháme na jejich postupný růst po boku již
ostřílených hráčů z „A“ týmu.

Rem. Proh.

Skóre

Smutný Petr

19

23

19

Kousal Jiří ©

21

24

Koudelka Marek

23

10

Kadlec Petr

18

8

Buchta Petr

18

Buchta Karel

9

Dědeček Ondřej

trestné body
minuty		
42

14

0

38

17

16

27

17

0

25

13

8

6

21

8

11

2

19

16

12

4

4

16

Cenek Jakub

23

8

5

6

13

Šupina Jan

19

4

4

6

8

Body

Divácký Ondřej

19

3

2

12

5

Jihomoravská liga mužů 2012- 2013				
Záp. Výh.

Kanadské bodování zápasy góly asist.
						

0

Cíle pro příští sezónu jsou zatím předčasné.
Doufáme ale, že se nám povede nadále omlazovat
a stabilizovat tým z místních nadějí tak, aby SK
			

Kanadské bodování 2012- 2013				
počet obdr. branek
a průměr brankářů

1. FK Orel Telnice

24

20

2

2

148 : 69

62

Kubín Filip

10

2

0

0

2

2. FBO Orel Boskovice

24

19

3

2

110 : 58

60

Kilián Michal

4

1

0

0

1

3. Gullivers Sokol Brno I B

24

19

2

3

127 : 65

59

Nedorostek Tomáš

8

0

0

4

0

4. Florbal Kuřim

24

13

4

7

127 : 87

43

Svoboda Petr

4

0

0

0

0

5. SK Florbal Sivice

24

12

2

10

125 : 97

38

Smutný Karel

2

0

0

0

0

6. TJ Sokol Adamov

24

11

3

10

96 : 105

36

Škrob Vojtěch

0

0

0

0

0

7. Psycho Brno - FbC ZŠ Horní B

24

8

5

11

123 : 128

29

Nedorostek Petr

0

0

0

0

0

8. TJ Sokol Lanžhot

24

8

5

11

98 : 103

29

9. TJ Sokol Brno Židenice B

Škrob Martin G

8

0

0

0

0

29

Svoboda Petr G

7

0

0

0

0

29

4,14

Kubín Filip G

0

0

0

0

0

0

0,00

24

8

4

12

91 : 115

28

10. FBC Sokol Ivanovice na Hané

24

8

2

14

88 : 112

26

11. Bulldogs Brno C

24

7

1

16

81 : 120

22

12. FBK Panthers Ratíškovice

24

3

1

20

68 : 144

10

13. Atlas ČKD Blansko

24

2

2

20

88 : 167

8

3,63

Nedorostek Petr G

8

0

0

0

0

37

4,63

CELKEM

24

116

101

56

217

95

3,96

Výsledky turnaje ve stolním tenisu Cimrman revival Sivice
V opožděném vánočním turnaji zvítězil Mirek Koplík,
na druhém místě se umístil Jiří Kousal, třetí byl Adam
Levíček.

Také letos je to 120 let, co se Jára Cimrman
narodil. Díky matrikáři IV. vídeňské farnosti Franzi
Huschkovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu
opilosti, nelze dodnes s jistotou říci, zda se manželům Marlen a Leopoldu Cimrmanovým narodil
synek v mrazivé únorové noci roku 1856, 1864,
1868 či 1883. Matrikářův nejistý rukopis připouští
i rok 1884.
Jakkoliv je datum narození i samotná existence
Járy Cimrmana sporná, jeho literární dílo předvádí
ochotnický divadelní spolek Cimrman revival Sivice
na domácí divadelní scéně nezpochybnitelně již
10 let.
Představení tradičně patří k vrcholným kulturním zážitkům, za které mnohokrát děkujeme
a přejeme hodně uměleckých úspěchů a neutuchající přízeň publika.				
Redakce
sivického zpravodaje
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Kalendář kulturních a sportovních akcí

Společenská kronika

Vítáme do života

19. dubna		 Divadelní představení Hospoda na mýtince
			 Obecní dům Sivice, pořádá Cimrman revival Sivice

ve 2. čtvrtletí roku 2013 oslaví
životní jubileum:

v 1. čtvrtletí roku 2013
se narodili:

20. dubna		 Turnaj v nohejbalu Východní konference
			 Tělocvična u školy

91 let

21. dubna		 Divadelní představení České nebe
			 Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Cimrman revival Sivice

Josefa Neužilová
Anna Šebestová

89 let

Alois Studýnka

87 let

Jarmila Pantůčková

30. dubna		 Pálení čarodějnic

(V případě nepřiznivého počasí se akce ruší)
			 Terasa u školy, pořádá škola Sivice

85 let

Jan Buchta

84 let

Antonín Blažek

1. května		 Požehnání obnovené sivické kaple

82 let

Anna Hrdinková

Evidence obyvatel

81 let

Marie Zouharová

Statistika za 1. čtvrtletí 2013

80 let

			 Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Grušáci Sivice

Jan Hůla
Jan Ryšavý

75 let

Ludmila Mazlová

11. května		 Rančeři – oslava 40. výročí trvání kapely

70 let

Marie Krčmová
Antonín Macháček

Narozené děti:
Přihlášení:
Úmrtí:
Odhlášení:

65 let

Antonín Daněk
Miloslav Valoušek
Ludmila Patáková
Jindřiška Kosačíková
Anna Drápalová
Vlasta Buchtová

			 Kaplička na návsi, Obecní dům Sivice

12. května		 Přátelské fotbalové utkání Svobodní x ženatí

			 Dvůr u obecního domu, pořádají Rančeři

7. června		 Školní akademie

			 Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

15. června		 Turnaj v malé kopané

			 Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Grušáci Sivice

15. června 		 Taneční zábava ke 110. výročí založení SDH Sivice
			 Obecní dům Sivice, pořádají hasiči Sivice, hraje skupina JMJ
22. června		 Sivické pivní slavnosti

			 Obecní dům Sivice, pořádá VrBa Sivice

60 let

Katarína Skládaná
Rudolf Řičánek
Antonín Hrdinka
Pavel Kolář

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Diamantová svatba

Diamantovou svatbu oslavili Filoména a Jan
Buchtovi. Mše svatá na poděkování za 60 let
manželství se konala v sivické kapli.
Srdečně blahopřejeme k vzácnému výročí a přejeme
mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Julie Farkasová
Sivice 160

5.3.2013

Sebastian Valent
Sivice 32

21.3.2013

Počet obyvatel k 31.3.2013:

2
15
3
3
1010

Zajímavosti z evidence obyvatel:
Celkový počet žen:
Celkový počet mužů:
Průměrný věk:
Průměrný věk žen:
Průměrný věk mužů:

513
497
40,6 let
41,4 let
39,7 let

Citát

Všechno, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to,
aby bylo vykonáno dobře.

Charles Dickens

Pozvánka

14. koncert orchestru
Johanna Strausse
„Z operety do operety“
se bude konat dne
18. 5. 2013 v 17 hod.
na zámku ve Slavkově
u Brna.
Zpívat budou opět oblíbená zpěvačka Luisa
Albrechtová z Vídně a Milan Vlček z Národního
divadla v Brně.
Předprodej vstupenek bude u pokladny obchodního domu Hruška v Pozořicích.
Na koncertě zazní skladby Johanna Strausse
a jeho současníků z operet Netopýr, Čardášová
princezna, Hraběnka Marica, La Traviata a dále
skladby Bedřicha Smetany.

