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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Vstoupili jsme do nového roku s nadějemi a očekáváním. Každým rokem jsme bohatší o nové zkušenosti,
každý rok je něčím typický. Událostí prvních dnů
roku 2013 je zvolení prezidenta republiky v přímé
volbě. Jak se ukázalo, nebyla to volba lehká.
Rok 2012 patřil v naší obci mezi ty klidnější. Pozornost
byla zaměřena především na kulturu a životní prostředí. Začátkem roku byly provedeny akustické
a estetické úpravy sálu obecního domu. Školních
prázdnin jsme využili k zateplení stropu školy, což
by se mělo promítnout ve snížení spotřeby energie.
Na podzim byl instalován nový interiér kaple. Podél
starohorské silnice a u hřiště byly vysazeny stromy,
nahrazena usychající lípa na návsi.
I letošního roku chceme využít k postupnému zlepšování životních podmínek. Nejvíce nás trápí dosud
chybějící chodník mezi Sivicemi a Pozořicemi, jehož
realizace je vázána na rekonstrukci krajské komunikace. Již je uzavřena smlouva o spolupráci mezi
Obcí Sivice a Správou a údržbou silnic, která umožní
koordinaci prací při této investiční akci. Dále připravujeme vybudování komunikace do průmyslové
zóny. Čekají nás nezbytné opravy veřejného osvětlení, plánujeme také vybudování chodníku z návsi
po křižovatku do ulice Za Brankou.
Není nouze o práci a není nouze ani o zábavu.
Spolu s oběma místními kapelami – Sivickou kapelou a skupinou Kolorez se těším na setkání na
III. obecním plese, který se koná v sobotu 2. února.
Velké uznání patří ochotnickému divadelnímu spolku
Cimrman revival Sivice, který „šňůrou“ divadelních
představení slaví 10. výročí svého působení. Ještě
zmíním březnový Josefský košt a Pomlázkovou
zábavu a na závěr připomenu, že letos uplyne
110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.
Milí spoluobčané, přeji vám klidný a harmonický rok
2013.
		

Marie Kousalová

3.12.2012

Zpráva o činnosti se týkala aktuálního dění – nutnosti skácení lípy na návsi a vysazení lípy nové, dokončení instalace interiéru kaple a také připravovaných
kulturních a společenských akcí. Další informace se
vztahovaly k činnosti Svazku Šlapanicko, zejména
připravovanému projektu posílení skupinového vodovodu; obnovení činnosti MAS Za humnama a aktivit
Mikroregionu Roketnice.
Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK - nadstandard dopravní obslužnosti byl
schválen na další období – rok 2013. Noční víkendové
spoje jsou v provozu od června roku 2011. Na financování nadstandardu se podílejí obce na trase linky
702 (Tvarožná, Sivice, Pozořice, Viničné Šumice
a Kovalovice) poměrným dílem podle počtu obyvatel.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu o umístění nového kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 268 a 301/1 v k.ú. Sivice
ve prospěch společnosti E-ON Distribuce byla schválena. Týká se umístění nového kabelového vedení nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu
na ulici „Korčákova“.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu o umístění kabelu NN a pojistkové
skříně na pozemku parc. č. 999/1, 1039 a 1040
v k.ú. Sivice pro E-ON Distribuce pro umístění nového kabelového vedení a pojistkové skříně v lokalitě
„Štarcárky“ (u cementárny) pro novostavbu rodinného
domu byla schválena.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu o umístění kabelu NN na pozemcích
parc. č. 577/6, 666/17, 667 a 668 v k.ú. Sivice ve prospěch E-ON Distribuce pro novostavbu rodinného
domu v lokalitě „Krpile – zahrady“ byla schválena.
Směna pozemků mezi Obcí Sivice a manžely
Smutnými: na základě zaměření skutečného průběhu hranice mezi pozemky Obce Sivice a pozemky
manželů Smutných byl zpracován geometrický plán
pro oddělení pozemků. Směna (převod) pozemků
bude provedena bezúplatně.
Prodej pozemků parc. č. 1213/1, 1213/2, 1213/3,
1213/4, 1213/5 v k.ú. Sivice: Obec Sivice je vlastníkem pozemků parc. č. 1213/1 orná půda o výměře
1110 m2, 1213/2 orná půda o výměře 165 m2, 1213/3
orná půda o výměře 793 m2, 1213/4 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 39 m2, 1213/5 ostatní
plocha o výměře 6m2. Na pozemku parc. č. 1213/4 se
nachází stavba chaty jiného vlastníka. Pozemky jsou
v užívání soukromé osoby bez právního důvodu. Je
navržen prodej konkrétnímu zájemci – současnému
uživateli pozemků.
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Příspěvek občanům na úhradu stočného pro rok
2013: příspěvek na úhradu stočného je kompenzací
zvýšené daně z nemovitostí. Příspěvek bude poskytován v roce 2013 stejně jako v předchozím roce jednorázově ve výši 1 000 Kč na nemovitost (rodinný dům)
v obci Sivice s přípojkou na splaškovou kanalizaci.
Příspěvek je splatný od 1.5.2013 do 31.12.2013, bude
poskytnut za podmínky, že příjemce nemá žádné
nedoplatky na místních poplatcích.
Rozpočtové opatření č. 4/2012: příjmy se zvyšují
o částku 649 800 Kč, výdaje se snižují o částku
898 900 Kč. Celkové příjmy po úpravě činí 14 168 000
Kč, celkové výdaje po úpravě činí 12 616 300 Kč.
Přebytek hospodaření (financování) činí 1 578 700 Kč.
Dále bylo schváleno zmocnění k přesunům mezi
paragrafy do výše 100 000 Kč, přičemž nesmí dojít
k překročení celkových výdajů a případná úprava
rozpočtu musí být předložena nejbližšímu zasedání
zastupitelstva v roce 2013.
Předložení Závěrečného účtu Svazku Šlapanicko
a Mikroregionu Rokytnice za rok 2011: ve smyslu
§ 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů je závěrečný účet
Svazku obcí předkládán zastupitelstvům členských
obcí na vědomí.
Rozpočet Obce Sivice na rok 2013: po projednání
ve Finančním výboru a zveřejnění na úřední desce
po zákonnou dobu byl zastupitelstvu obce předložen ke schválení rozpočet na rok 2013. Celková
výše příjmů činí 13 507 300 Kč, celková výše výdajů
12 258 300 Kč, financování výdajů (splátky úvěrů)
1 249 000 Kč.

a 30 zákona č. 563/1991 o účetnictví, v platném
znění ke dni 31.12.2012 a ustanoveny inventarizační
komise. Hlavní inventarizační komise: Ing. Marcela
Ondráčková, Ing. Petr Blahák, Michal Kulhánek; dílčí
inventarizační komise pro obecní dům a knihovnu:
Ing. Oldřich Ondráček, Ing. Marie Brtníková, Martina
Filipová; pro sportovní areál a hasičskou zbrojnici: Jiří
Barták, Jan Kousal, Radmila Žalkovská.
17.12.2012
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Sivice bylo
svoláno v souvislosti s „překlopením“ revolvingového
úvěru Svazku Šlapanicko na úvěr investiční. Do programu byly dodatečně doplněny další dva body,
a to přijetí daru na kulturu od akciové společnosti
Českomoravský cement a zařazení správního území
obce Sivice do územní působnosti Integrované strategie MAS Za humnama.
Změna stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko: předmětem je doplnění stanov
o závazek obcí Mokrá-Horákov, Velatice, Tvarožná,
Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice a městysu
Pozořice (obce II. etapy výstavby splaškové kanalizace) o závazek nevystoupit ze Svazku do doby úplného
splacení úvěru.
Poskytnutí ručení za podíl pohledávky z úvěru
Svazku: zastupitelstvo obce schválilo ručení za podíl
ve výši 12 % z úvěru na investiční akci Šlapanicko –
Čistá Říčka a Rakovec v celkové výši 5 968 808,53
EUR se splatností do 30.6.2025.

Přijetí daru na kulturu od akciové společnosti
Českomoravský cement ve výši 500 000 Kč bylo
Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018: v souladu schváleno. Za tyto prostředky bude pořízeno nové
s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění je vybavení do sálu obecního domu – židle a stoly.
zpracován rozpočtový výhled na období 2014 – 2018. Zařazení správního území obce Sivice do územní
Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o pří- působnosti MAS Za humnama: MAS Za humnama
jmech a výdajích a dlouhodobých závazcích.
požádala o začlenění území naší obce do působnosti
Příkaz k provedení inventarizace ke dni 31.12.2012: Integrované strategie území regionu MAS Za humnastarostkou obce byl vydán příkaz k provedení inven- ma na období 2014 – 2020. Po diskuzi bylo těsnou
tarizace majetku, pohledávek a závazků dle § 29 nadpoloviční většinou začlenění schváleno.

Místní poplatky v roce 2013
Výše poplatků se oproti roku 2012 nemění.

ho psa téhož majitele se platí 150 Kč ročně. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá a osoba s těžkým zdravotním postižením.

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.

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).

Poplatek ze psů se platí za psy od 3 měsíců. Výše Poplatky jsou splatné od 1. do 31. března 2013.
poplatku je 100 Kč za jednoho psa, za druhého a další- 			
Marie Brtníková
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Daň z nemovitostí v roce 2013

Na základě zákona o Finanční správě České republiky je od 1.1.2013 správa daní (včetně daně z nemovitostí) centralizována pod nově zřízené krajské
finanční úřady, které budou spravovat daně prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou
uloženy spisy poplatníků. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož
územní působnosti se nemovitosti nacházejí. Daň
z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka
na území různých obcí v kraji (v našem případě
Jihomoravském) jsou soustředěny do jednoho daňového spisu. Sloučení stávajících daňových povinností je k 1.1.2013 provedeno automaticky, bez nutnosti
podávat nové daňové přiznání.
V naší obci dochází ještě k další změně. Při sčítání
lidu, domu a bytů v roce 2011 byla překročena hranice 1000 obyvatel, dle které je stanoven koeficient
u stavebních pozemků, rodinných domů a příslušenství k rodinným domům. V obcích do 1000 obyvatel
platí koeficient 1, v obcích s počtem od 1000 do 6000
obyvatel je stanoven koeficient 1,4. Z tohoto důvodu dojde v letošním roce k přechodnému zvýšení
daně z nemovitostí. Přepočet provede finanční úřad
automaticky, poplatníci nebudou podávat daňové
přiznání.
Tento koeficient je možné snížit na původní hodnotu
obecně závaznou vyhláškou, kterou musí schválit
zastupitelstvo obce. Účinnost takovéto vyhlášky však
nastane až od roku 2014.

Výši daně z nemovitostí ovlivňuje dále místní koeficient 3, kterým se násobí základ daně u staveb. Tento
koeficient je vzhledem k existenci průmyslových
objektů v katastrálním území Sivice pro naši obec
výhodný. Zatímco u rodinných domů je základní
sazba daně 2 Kč/m2, u staveb pro průmysl základní
sazba činí 10 Kč/m2. Vlastníkům rodinných domů
je tato vyšší daňová povinnost kompenzována snížením poplatku za komunální odpad, příspěvkem
na stočné a osvobozením zemědělských pozemků.
Souhrnná částka těchto úlev činila v roce 2012 celkem 655 tis. Kč (246 tis. Kč příspěvky na stočné,
209 tis. Kč komunální odpady, 200 tis. Kč osvobození
zemědělských pozemků), zatímco dopad koeficientu
3 na obyvatele obce Sivice činil ve stejném období
„jen“ 428 tis. Kč.
Zvýšení koeficientem v současné době uplatňuje již
řada obcí. Celý výnos daně z nemovitostí je převáděn
obcím a slouží tak k jejich dalšímu rozvoji. Ostatní
daňové příjmy (daň z příjmů fyzických a právnických
osob, daň z přidané hodnoty) jdou ve prospěch státní
pokladny a krajů, jen malou část dostávají obce.
		
Kód obce:
Průměrná cena půdy:
Koeficient §6/11
Místní koeficient § 12

Marie Kousalová

747840
10,69
1,4
3
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Mikroregion Roketnice
Obce Hostěnice, Mokrá-Horákov, Kovalovice,
Podolí, Pozořice, Velatice, Viničné Šumice, Sivice
a Tvarožná ležící na rozhraní Drahanské vrchoviny
a Dyjsko-svrateckého úvalu vytvořily mikroregion,
jehož název je odvozen od stejnojmenného potoka
pramenícího v jeho středu. Tento potok se nazývá
Roketnice.

Obce mikroregionu se od sebe liší počtem obyvatel
i velikostí katastrálních území. Každá z obcí má svoje
specifika, přírodní a historické zajímavosti. S jejich
územím se můžete seznámit prostřednictvím mapového portálu, který poskytuje informace o pozemcích,
územních plánech, inženýrských sítích a obsahuje
i další zajímavé údaje. Geoportál najdete na adrese
www.geosense.cz/geoportal/............ (název obce bez
diakritiky). V současné době vznikají webové stránky,
návrh jejich budoucí podoby je na úvodním obrázku.

Při založení mikroregionu byl název potoka chybně
interpretován, dosavadní název zněl „Mikroregion Obce mikroregionu vzájemně spolupracují v řadě oblasRokytnice“. Starostové členských obcí proto rozhodli tí. Ať už se jedná o školství, kulturu, památky, hřbitovy,
o změně názvu na Mikroregion Roketnice. Kromě faktu, životní prostředí, dopravní obslužnost či infrastrukturu.
že nynější název je skutečně odvozen od názvu potoka,
Marie Kousalová
byla dalším důvodem jedinečnost tohoto pojmenování.

Výsledky voleb za obec Sivice
Volby do zastupitelstva Jihomoravského
kraje ve dnech 12. - 13. října 2012

Volba prezidenta republiky

1. kolo ve dnech 11. - 12. ledna 2013
Karel Schwanzenberg 160 hlasů (26,22 %), Miloš
Zeman 113 hlasů (18,52 %), Zuzana Roithová 112
V obci Sivice se voleb zúčastnilo 442 oprávněných hlasů (18,36 %), Jiří Dienstbier 93 hlasů (15,24 %),
voličů z celkového počtu 815, což je 54,23 %. Platných Jan Fischer 73 hlasů (11,96 %), Vladimír Franz 24
hlasů bylo 431.
hlasů (3,93 %), Taťana Fischerová 18 hlasů (2,95 %),
Jana Bobošíková 10 hlasů (1,63 %), Přemysl Sobotka
Kandidátní listina
Sivice
JM kraj
7 hlasů (1,14 %)
KDU-ČSL
55,91 %
17,03 % Volební účast: 75 %.
ČSSD
16,00 %
27,01 % 2. kolo ve dnech 25. - 26. ledna 2013
KSČM
12,06 %
18,65 % Karel Schwanzerberg 308 hlasů (55,3 %)
TOP 09 a Starost. pro JMK
2,78 %
5,86 % Miloš Zeman 249 hlasů (44,7 %)
ODS
1,85 %
9,21 % Volební účast: 69 %.
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Školní vánoční jarmark 2012

ží nejen malí prodejci a učitelský sbor, ale také všichni
ostatní, kteří přispěli svou pomocí nebo sponzorským
Druhá adventní neděle patří v Sivicích tradičně darem. Další ročník školního jarmarku přinesl příjemně
školnímu vánočnímu jarmarku.
prožitý podvečer, na jehož atmosféru můžeme v dobV neděli 9. prosince v 17.00 hodin bylo před Obecním rém vzpomínat.
David Kroča
domem skutečně živo, neboť se tu potkaly zástupy
školáků, rodičů, prarodičů i dalších příznivců této oblíbené akce. Zahájení patřilo vystoupení dětí z mateřské
i základní školy a účastníky pozdravila také starostka
obce Marie Kousalová. Prostranství před budovou se
poté ponořilo do tmy a za sugestivního hudebního
doprovodu nebe pročísly světelné efekty ohňostroje.
Zatímco školáci po dopadu posledních světlic spěchali
do sálu, aby zaujali své pozice u prodejních pultů,
před hlavním vchodem nastala tlačenice nedočkavých
zákazníků.
V prvních minutách praskal sál ve švech, ale nakonec
se dostalo na každého. Ani letos v nabídce nechyběly osvědčené školní výrobky jako vánoční perníčky,
svícny, ozdoby, cukrovinky, jmenovky na dárky nebo
domácí sádlo, vedle toho ovšem sortiment obohatily
také přímo na místě připravované pochoutky: například
vařená kukuřice či horká čokoláda. Poděkování zaslou-
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Milí přátelé sivického ochotnictví,
vážení amatérští cimrmanologové,

v čase, kdy se na váš stůl dostává aktuální číslo
sivického zpravodaje, probíhají v našem divadelním spolku takřka horečné přípravy na jarní část
akce Retrospektiva. Během etapy podzimní jsme
vás stihli potěšit kriminální jednoaktovkou Vražda
v salónním kupé, po mnoha letech oprášenou
pohádkou Dlouhý Široký, Krátkozraký a v čase
vánočním také „živou“ verzí hry z nejoblíbenějších, Hospody Na mýtince. Za potřikráte zaplněný
sál a příjemnou atmosféru přijměte náš dík a zároveň pozvání na chystaná jarní vystoupení.
Dveře sivického obecního domu se pro vás postupně
otevřou ve třech víkendech, a to vždy v pátek a v neděli. Na sklonku února, tedy stylově ještě v zimě, dojde
nejprve na severské drama Dobytí severního pólu
a následně cimrmanovskou prvotinu Akt. O měsíc
později potěšíme (doufejme nejen) skalní fanoušky
duem Němý Bobeš a Posel z Liptákova a celou akci
Retrospektiva uzavřeme třetí dubnový víkend reprízou
Hospody Na mýtince a posledním kusem z Mistrova
pera – hrou České nebe.

Neváhejte a zavítejte za námi, troufáme si již teď
podotknout, že některé kusy již možná v našem podání neuvidíte! Zároveň držte hercům palce, ať své role
ve všech šesti hrách zvládnou a nestane se jim, tak
jako se běžně stávalo hercům z Cimrmanovy kočovné
herecké společnosti Lipany, že do svých vystoupení
budou vkládat úryvky textů z her jiných. Pokud se tak
přesto stane, předem vás prosíme o shovívavost.
Na závěr se hodí již jen připomenout, že vstupenky
budou k dispozici v běžných předprodejích, přímo
na místě již jen pár posledních kusů. Těšíme se
na vás!
Za JCR Sivice Petr Kadlec

Program:
Pátek 22. února:

Dobytí severního pólu

Neděle 24. února:

Akt

Pátek 22. března:

Němý Bobeš

Neděle 24. března: Posel z Liptákova
Pátek 19. dubna:

Hospoda Na mýtince

Neděle 21. dubna:

České nebe
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Maškarní ples

Letošní plesovou sezónu v Sivicích odstartoval
maškarní ples, který si poprvé pod záštitu vzali
členové sportovního klubu Grušáci. Termín připadl
na sobotu 12. ledna, tedy na datum, které se krylo
s historicky první přímou volbou prezidenta naší
republiky.
Přípravy na ples začaly těsně po sobotním obědě, kdy
bylo potřeba nachystat sál obecního domu do patřičné
podoby, aby nálada na večerní zábavě byla opravdu
„maškarní“. Na stůl jsme natáhli bílé ubrusy, po stěnách
rozvěsili konfety, nafoukli balónky (pro některé jedince
nepřekonatelný problém) a zábava už mohla začít.
Před večerní osmou hodinou se začali trousit první
návštěvníci. Počet lidí nebyl nijak veliký, zato rozmanitost masek byla opravdu skvělá. Dovnitř se přišlo ohřát
spoustu hmyzu jako včeličky, vosičky, motýli a různí
broučci. Navštívily nás pohádkové postavy v podobě
Sněhurky a sedmi trpaslíků, moudrého Dubínka a zelených vodníků. Pozvání přijali také Červená Karkulka
s babičkou a po dlouhé a namáhavé cestě dorazili
známí a nerozluční přátelé Společenstva z daleké
Středozemě, elf Legolas a trpaslík Gimli. Následkem
amnestie udělené na začátku roku se dostavil také
jeden vězeň ještě s koulí na noze a hned za ním se
vrhla dovnitř skupinka upírů a vampýrů, kteří hned zakoupit lístky, aby vyhrál v bohaté tombole. Zábava
pokukovali, aby mohli něco vysát z bohatě zásobeného plynula v plném proudu po celou noc a až kolem třetí
baru, kde obsluhovali zasloužilí sivičtí sportovci.
hodiny ráno dozněly poslední tóny a všichni se v pokliPo chvíli, kdy padla první zdrženlivost, se většina du rozešli domů.
zúčastněných přidala k zahajovacímu průvodu, ke kterému hrála kapela Amadeus provázející nás hudbou
celý večer. Kdo měl hlad, objednal si k večeři Flamendr
servírovaný děvčaty v kuchyňce, a kdo měl chuť si
zasoutěžit, mohl se přidat k zábavným hrám nebo si

Poděkování patří všem zúčastněným, organizátorům
a pomocníkům, bez kterých by nebyl ples, takový jaký
byl a doufáme, že v příštím roce se při stejné události
opět setkáme a snad i v hojnějším počtu.
Petr Blahák
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Badmintonový turnaj

Tradiční badmintonový turnaj už má svůj oblíbený a pokročilé amatérské dospělé hráče. Badmintonisté
datum 17. listopad. V sivické tělocvičně se hrálo ze Sivic a blízkého okolí se těší na další ročník a další
o zlaté medaile ve čtyřhrách mužů, žen a smíšených nové spoluhráče.
dvojic. Turnaj je otevřený pro všechny mírně pokročilé
Badmintonisté ze Sivic

Den babiček a dědečků

Ve škole si pro legraci nechodíme daleko. Být na chvíli
babičkou a dědečkem si vyzkoušeli i naši školáci.
Účelem nebylo dělat si legraci ze stáří. Naopak. Své
prarodiče máme rádi, pomáháme jim a jsou pro
nás součástí rodiny. Povídali jsme si o prarodičích,
prohlíželi fotografie, zažili legraci a ochutnali koláče
a škvarkový chléb.
Míla Vrtělová

Mateřská škola Sivice

Zdá se to být nedávno, co jsme zahajovali školní
rok a vítali nové děti... Čas ale rychle běží, seznamování se školkou máme dávno za sebou, pohltily
nás přípravy na vánoční jarmark a besídky, utekly
vánoční prázdniny a blíží se pololetí.
V tomto školním roce jsme si pro děti připravili dva
nové projekty. První se jmenuje "Učíme se pomáhat".
Jak název napovídá, chceme děti vést k soucítění
s potřebnými, učit je pomáhat, kde to jde, nebýt lhostejní, poznávat radost a hřejivý pocit z toho, že se nám
povedlo něco dobrého a smysluplného. Pro naše první
pomáhání jsme si vybrali téma blízké malým dětem sběr ořechů a oříšků pro záchrannou stanici pro veverky. Podařilo se nám nasbírat a usušit velikou krabici
ořechů a oříšků, které se určitě budou v záchranné
stanici hodit. Děkujeme za pomoc i rodičům!

Druhým projektem je zapojení do programu eTwinning. Naše mateřská škola založila společně s dalšími
devíti evropskými školami projekt Fidi fliegt durch
Europa ("Fidi letí Evropou"). Fidi je plyšová kačenka,
která bude cestovat mezi školkami a přinášet různé
zajímavosti ze země a kraje, kde se právě nachází.
Děti budou cestování Fidi sledovat pomocí internetu,
kde najdeme zápisky, obrázky i videa z cest. Na závěr
projektu každá školka obdrží Fidiho cestopis - knihu,
kde budou zaznamenány všechny zážitky z cest
kačenky. Děti se touto formou seznámí s jinými zeměmi, přírodou, zvyky, jak tam děti žijí a jak si hrají.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2013/2014
bude v měsíci dubnu - přesný termín bude dostatečně
dlouho předem uveřejněn na webových stránkách ZŠ
a MŠ Sivice.

Iveta Nosová
a Mgr. Gabriela Buchtová

Štědrovečerní setkání
Snad jen jeden z večerů za rok nese klidnou a pokojnou atmosféru
napříč celým světem a tím je Štědrý večer.

V naší obci se již třetím rokem setkáváme na návsi pod
rozsvíceným vánočním stromem. Lehce mlhavé počasí, bílá sněhová pokrývka a namrzlé silnice nezabránily
občanům, aby se nepřišli podělit o vánoční náladu se
svými známými, kamarády a sousedy. Několik minut
po půl deváté se do ticha rozezněly tóny známých
i trošku zapomenutých koled, o jejichž interpretaci
se postaral nově založený „vánoční kvintet“ složený
ze tří žesťových nástrojů (Zdeněk Staňa, Petr Moll,

Adventní koncert

Mirek Smutný) a dvou akordeonů (Petr Blahák, Michal
Kulhánek). Po skončení tohoto pásma jsme byli všichni
paní starostkou pozváni na teplé občerstvení v podobě
svařeného vína do přísálí kulturního domu, kde si
všichni popřáli krásné prožití svátků a po chvíli se rozešli na půlnoční mši nebo zpět do tepla svých domovů.
Doufáme, že v příštím roce se opět všichni setkáme
a společně strávíme tuto jedinečnou chvíli.
		

Petr Blahák

První adventní neděle připadla na 2. prosince. Patřila
koncertu Sivické kapely. Ve světle svíček zněla
dechová hudba a celé odpoledne provázela příjemná
atmosféra. Sivické kapele pod vedením Petra Molla
patří velký dík za pěkný kulturní zážitek.
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Děti na maškaráku

Sivické odpoledne 20. ledna patřilo našim nejmenším. V sále obecního domu se děti společně bavily
na dětském maškaráku.
Všichni malí návštěvníci si mohli zakřičet Ahoj, zatancovat, zasoutěžit a při trošce štěstí vyhrát v tombole
pěkný dárek. Sivická škola děkuje všem sponzorům
z řad rodičů a příznivců a příště nashledanou i v maskách dospěláků.
		

Míla Vrtělová
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Martinská zabíjačka

K podzimním sivickým tradicím již neodmyslitelně patří obecní zabíjačka, konaná k svátku
sv. Martina. Stejně jako před rokem jsme ji pro
velký úspěch spojili s „Farmářskými trhy“, aby
všichni návštěvníci měli co nejpestřejší výběr
domácích specialit.
Vzhledem k tomu, že zázemí zabíjačky bylo po dlouhých letech přesunuto na dvůr obecního domu,
musely všechny potřebné přípravy začít již týden před
plánovaným termínem 17. listopadu. Po několikadenním chystání přišla očekávaná středa, která s sebou
přinesla obvyklé a všem dobře známé umývání kotlů,
hrnců a patřičných příslušenství k zabíjačce potřebných. Ve večerních hodinách jsme zasedli při příjemném povídání k loupání 25 kg cibule, 15 kg česneku
a čištění ostatní kořenové zeleniny.

jsme se sešli v kompletním složení, začalo se připravené maso mlet, dochucovat, míchat a především
plnit do střívek. Na sklonku dne v bednách chládlo
na 850 jitrnic a 650 jelit. Protože jsme se nemohli
dohodnout, kdy se pustit do přípravy černé polívky,
šli jsme se zeptat hlavního řezníka, jestli už je ten
správný čas. Jeho rozhodnutí bylo, že není na co
čekat. Jakmile jsme čas srovnali, mohli jsme se pustit
do vaření. Aby se polívky nezkazily, museli je někteří
jedinci nepřetržitě míchat a hlídat až do rána.

Konečně nastala očekávaná sobota. Hned od rána byl
na dvoře obecního domu čilý ruch. Prodejci rozložili
na pulty své zboží, naše děvčata si připravila výdejní
místo na zabíjačkové pochoutky a my konečně mohli
přivézt prase a ukázat, jak taková pravá vesnická
zabíjačka vypadá. Kolem osmé hodiny se začali rojit
první lidé a o nějakou chvíli později bylo nádvoří
zcela zaplněno. Veškeré pochoutky a zboží šlo rychle
Ve čtvrtek ráno se poprvé rozhořely ohně pod kotli na odbyt, a kdo chtěl, mohl si počkat na teplé čerstvě
plnými vepřového masa potřebného k výrobě tlače- uvařené masíčko z kotle, které jsme chvíli před polednek. Vůně linoucí se z komínů oznamovala celé obci, nem připravili na stůl.
že Martinská zabíjačka je za dveřmi. Výsledkem naší Pro velký zájem o zabijačkové speciality jsme se rozpráce bylo přibližně 70 tlačenek a večer jsme opět hodli přidat ještě jarní termín a společně s Josefským
zasedli v Moštárně, tentokrát za účelem „špejlování“ koštem udělat i Josefskou zabíjačku. Chystáme větší
600 m střívek.
množství produktů a pevně věříme, že se dostane
V pátek ráno ti nezdatnější z nás vstávali tak brzy, aby na všechny. Tak neváhejte a přijďte! Doufáme, že vám
ve čtyři hodiny bylo pod kotli opět zatopeno a maso naše zabíjačkové produkty budou opět chutnat.
na jitrnice a jelita bylo v patřičný čas uvařeno. Jakmile
Vaši řezníci Martin a Martin
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Zvěř našich lesů a polí

Kočka divoká

Rys ostrovid

Kočka divoká má tělo dlouhé až 80 cm a ocas 30 cm,
váží od 1,5 kg až do 10 kg. Samci jsou vždy těžší.
Barevně se liší od šedé až do šedohnědé, hřbet, běhy
a oháňka jsou pruhované, břišní strana je krémově
šedá. Od kočky domácí se liší robustnějším tělem,
větší hlavou, kratší a huňatou oháňkou s černým
koncem, má menší slechy, delší srst a delší hmatové
vousy. U nás se běžně kříží s kočkou domácí, lze je
však rozlišit podle lebečních znaků a barvy srsti.

Je to největší evropská kočkovitá šelma. Dosahuje
délky až 120 cm, ocasu 25 cm, výška v kohoutku je
70 cm. Váha samců může být až 35 kg, samice jsou
menší. Hustá srst je šedožlutá až rezavohnědá s více
či méně nápadnými skvrnami, středem hřbetu se táhne
tmavý pás. Na konečcích slechů jsou tmavé štětičky
(chvostky) a u většiny jedinců se srst na lících prodlužuje v licousy.

Z dřívějšího rozšíření po celé Evropě zůstaly jen izolované oblasti výskytu. Původní populace jsou zachovány
jen na jihu Evropy a Pyrenejském poloostrově. U nás
se vyskytují zatoulaní jedinci z Německa (na Šumavě)
a ze Slovenska (v Bekydech a Jeseníkách). Nejlepší
podmínky nachází v listnatých lesích teplejších poloh,
kde není v zimě vysoká pokrývka sněhu.
K říji dochází koncem zimy. Za hlasitého mňoukaní
a vřeštění ji provází boj kocourů o samici. Po 9 týdnech se rodí v dubnu až květnu 3 - 9 koťat. 10 dní
jsou slepá a kočka je kojí 4 měsíce, až pak si pomalu
zvykají na masitou potravu. Matku opouštějí v půl roce
a pohlavně dospívají koncem prvního roku. Mohou se
dožít 12 - 14 let.
Kromě doby páření žijí kočky samotářsky. Den stráví
úkrytem v dutých stromech ve skalních dutinách nebo
opuštěných nor lišek. Začíná být aktivní až za šera
a v noci, má dobře vyvinutý zrak a sluch, méně dokonalý čich používá při sociální komunikaci uvnitř populace. Teritorium o rozloze několik desítek hektarů si
značí trusem na vyvýšených místech, močí a sekretem
meziprstních žláz tzv. broušení drápů. Velmi obratně
leze po stromech a umí i dobře plavat.

V Evropě žije v severovýchodní části v Karpat, některých částech pohoří Balkánu, na Kavkaze, Pyrenejích.
U nás žije v Beskydech a Jeseníkách migrací ze
Slovenska, po vypuštění v Bavorském lese i na Šumavě.
Dává přednost lesům ve středních a vyšších polohách s hustým porostem a hojnými skalními útvary.
Říje probíhá v únoru až březnu a březost trvá 10 týdnů.
Samice rodí nejčastěji v květnu 2 - 4 slepá mláďata,
která kojí 2 - 3 měsíce. Na matce jsou závislá až
do dalšího páření, kdy je samice odežene. Pohlavně
dospívají samice za 21 měsíců, samci až za 33
měsíců. Dožívají se 14 - 17 let. Samci žijí samotářsky
po celý rok až do doby páření, kdy jednotlivé páry žijí
společně a kdy také dochází k bojům. Samice naopak
celý rok pečuje o mláďata a učí je lovit Každý jedinec
má samostatné teritorium o rozloze desítek až stovek
km2. Toto teritorium si značí močí.

Je aktivní za soumraku a v noci, kdy využívá vynikajícího zraku a sluchu. Na kořist číhá nebo se k ní opatrně
plíží, nikdy kořist neštve. Nejdůležitější složkou potravy
je spárkatá zvěř, zejména srnčí, mufloní, kamzičí,
méně jelen a divoké prase. Jeden rys uloví ročně okolo
50 kusů této zvěře. Potravu však tvoří i zajíci, lišky,
kočky, různí ptáci, obojživelníci, drobní hlodavci, hmyz
Za potravu ji slouží drobní savci, ti jsou hlavní složkou či hospodářská zvířata.
potravy, menší ptáci, ještěrky, obojživelníci a hmyz. Rys ostrovid patří mezi chráněné, silně ohrožené
Patří mezi chráněný, kriticky ohrožený druh zvěře, již druhy, které nelze lovit.
nelze podle mysliveckého zákona lovit.
Zdeněk Divácký, Myslivecké sdružení Sivice – Pozořice
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Nový rok

Na Nový rok nás napadne otázka: Copak nám asi ten
nový rok nadělí? Je to samozřejmá otázka na prahu
nového úseku života. Rok sám nám ovšem nenadělí
nic. Je pouze časovým rámcem všelijakého dění.
Rok jako úsek času je vlastně jen jakousi prázdnou
možností. Připadá mi jako kouzelná krabička, kterou
člověk otevře: Podívejme se – prázdná krabička! Ale je
to hezká krabička. Tak si vždy znova říkám, že si do ní
budu něco ukládat, něco pěkného, aby se mi to neztratilo. Na konci roku se pak můžu podívat, co mám v kouzelné krabičce, jaký poklad jsem tam nashromáždil.
Naše fotoalba nejsou nic jiného než zhmotnělá pomůcka pro naši paměť a v té máme obrovské množství
vzpomínek. Ty jsou tam uloženy opravdu jako poklad
a my se jimi můžeme občas potěšit. Představy a obrazy různých okamžiků leží tam tu jako zlaťák dobré
ražby, tu jako velká stříbrná mince, tu jako ošoupaný
měďáček, na kterém se už usadila měděnka. Každá
mince tohoto pokladu má pro nás cenu.

A jaký ho chceme udělat v obci a ve státě? Kromě
vnějších přírodních katastrof nic nepřijde samo. Doba
se bude odvíjet tak, jak bude zaměřeno naše úsilí. Ani
bohatství, ani chudoba nepřicházejí samy od sebe.
Dokonce i zdraví a nemoc jsou občas hosty našich
domovů proto, že jsme si je pozvali – tu neopatrností,
tam hloupostí. Je tomu zkrátka tak, že život se nestává,
život se tvoří.
Na Nový rok se mění číslice letopočtu. Má to jistý
význam. Je to připomenutí, že začíná nový úsek
dějinného času. Je to, jako bychom nadepisovali nový
list nebo nový sešit. Leží před námi čistý a prázdný.
Začneme do něho psát a bylo by docela dobře, kdybychom pocítili tu zvláštní bázeň, kterou známe z doby,
kdy jsme se učili psát. Bylo by hezké, kdybychom
novou stránku hned neupatlali rukama špinavýma
od předchozího roku, nezačali kaňkou, ale úhledným
písmem. Bylo by hezké, kdybychom začali psát hezký
příběh. Nicméně nová číslice v letopočtu neznamená
téměř nic. Že se místo dvojky začne trojka, tím se svět
nezmění. Otvírající se rok bude velice podobný tomu,
který se uzavřel. A tak vezměme do ruky čas nového
roku, který nemá uběhnout, ale má být naplněn
a prožit.

Nový rok bude takový, jaký ho uděláme. Co nám přinese? Počasí a šance, nic víc. Všechno ostatní přijde
od druhých lidí a největší díl od nás samých. Otázka,
kterou bychom si měli klást, zní: Copak z toho roku asi Inspirován knížečkou prof. Piťhy „VÁNOCE“ vám
uděláme? A platí to v malém i velkém: Jaký ho chceme požehnaný rok 2013 přeje
udělat doma - úsměvný? Méně hlučný? Poklidnější?
P. Jan Nekuda, farář

Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je pomoci
potřebným lidem.
V Sivicích se na pomoc nemocným a sociálně znevýhodněným lidem v roce 2013 vybralo celkem 32 542 Kč.
Výtěžek sbírky je určen na projekty, které přispějí
ke zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních služeb.
Všem dárcům ze srdce děkujeme za finanční příspěvky. Děkujeme také koledníkům, vedoucím skupinek
a pracovníkům charity za organizaci a podporu charitního díla a paní Boženě Škrobové za zorganizování
sbírky v Sivicích.
Jana Vozdecká,
Barbora Fuksová
Kristýna Polachová
Petra Staňová

Jana Skládaná
Vojtěch Minařík
Anna Cenková
Anita Tomancová

Alice Pölzerová
Tereza Buchtová
Kateřina Šebelová
Nikola Kociánová

Marie Ondráčková
Veronika Daňková
Michaela Daňková
Adéla Capilová

Michaela Koukalová
Žaneta Koukalová
Veronika Šmerdová
Klára Ondráčková

- 15 -

V Sivicích byli Princové (na draka)
V neděli, přesně na svátek Tří králů, zavítalo
do obecního domu divadlo Stodola s pohádkou
Princové jsou na draka.
Sál tentokráte patřil všem, od nejmenších diváků s rodiči až po prarodiče. Mladí herci z Jiříkovic předvedli řadu
scének, písní a tanců a dokázali děti vtáhnout do děje
hlavně díky velmi známým písničkám. Děti si spolu
s nimi s chutí zazpívali písně jako Dělání, Statistika
a na závěr se s písní Hlupáku, najdu tě, přidali i dospělí. A že představení mělo úspěch, se dalo soudit podle
závěrečného potlesku.
Je dobře, že se podařilo díky divadlu Stodola přilákat
do Obecního domu i nejmladší občánky Sivic, kteří jistě
rádi přijdou na další pěknou pohádku.
Velké poděkování patří hercům.
			

Jiří Barták

Vítání občánků 26. října 2012
1. května

Karolína Opatřilová, Sivice 240

26. května

Veronika Nováková, Sivice 271

13. června

Ema Palčíková, Sivice 290

10. července

Martin Hoffmann, Sivice 190

9. září

Adéla Zajíčková, Sivice 335

28. září

Lenka Skočovská, Sivice 321
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Ministrantský florbalový turnaj
20. ledna 2013

Stalo se už malou tradicí, že se ministranti z nedalekého okolí scházejí každý rok v Telnici, aby si
porovnali své florbalové dovednosti. Tento poměrně mladý sport zažívá v posledních letech velký
boom a ani ministranti nezůstali tohoto trendu
ušetřeni.

Za všechny snad lze zmínit obě finálová utkání: v mladší kategorii sice nakonec porazily favorizované Syrovice
kluky z PoŠuKova, ovšem ti jim do poslední chvíle
pěkně zatápěli a nebýt nešťastného skákavého gólu
těsně před koncem, čekalo nás prodloužení. Ve starší
kategorii se chystala odveta za loňskou ministrantskou
olympiádu, kde se tehdy oba týmy v podobném složení
také potkaly. Moravanští a Nebovidští ministranti porazili místní hochy v základní skupině, nicméně ve finále
dokázali telničtí obrátit nepříznivý stav utkání a v druhé
polovině završili své slavné vítězství v poměru 2:1.
Radost vítězů neznala mezí...

Tentokrát se turnaje účastnili ve starší a mladší kategorii borci z Pozořic, Šumic, Kovalovic a Sivic (zkrátka
PoŠuKov), ze syrovické farnosti, z Moravan a Nebovid
A vůbec: příjemná byla i atmosféra, která provázea také místní ministranti z Telnice, Sokolnic a Kobylnic.
la celé nedělní odpoledne 21. ledna 2013 a kterou
Turnaj byl určen žákům základních škol, takže vytvářeli svým nadšením jak samotní hráči, tak i jejich
v mladší kategorii měřili své síly žáci prvního stup- fanoušci (často i fanynky) a rodiče. Všem se sluší za to
ně (3 týmy), ve starší pak druhého stupně ZŠ (4 upřímně poděkovat, stejně tak i nestranným rozhodčím
týmy). Vděčným kolbištěm jim tentokrát byla obecní
a organizátorům z řad (dnes už) kobylnické rodiny
sportovní hala, která svým florbalovým vybavením
Královy. Za podporu děkuji také zúčastněným farnosposloužila nejen samotným hráčům, ale i poměrně
tem, panu děkanovi P. Janu Nekudovi, P. Ladislavovi
velké divácké kulise.
Kozubíkovi (oběma mj. i za fotografie) a všem, kteří
Zpočátku se výsledky zápasů v základních skupi- ke zdaru této akce jakkoliv přispěli.
nách zdály dosti jednoznačné, často vítěz deklasoval
poraženého rozdílem třídy, takže to vypadalo na jas- Výsledky starší kategorie:
nou záležitost některých favorizovaných týmů. Zápasy 1. Telnice 2. Moravany a Nebovidy 3. PoŠuKov - nejv základních skupinách se však nakonec ukázaly být lepší hráč vyhlášen Vít Škrob ze Sivic 4. Syrovice

dobrou rozcvičkou a prostorem pro sehrání některých Výsledky mladší kategorie:
týmů tak, že se vyřazovací boje i zápasy o umístění 1. Syrovice 2. PoŠuKov - nejlepší hráč vyhlášen
staly opravdovou sportovní lahůdkou plnou napětí Filip Dvořáček ze Sivic 3. Telnice
a nečekaných zvratů.
František Kroutil a Petr Šmerda
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Florbal 2012/13

Tým SK Grušáci Sivice má odehraných dvanáct
kol v Jihomoravské lize a vede si poměrně slušně.
Průběžné 5. místo v tabulce odpovídá předváděné
hře a doufáme, že v novém roce budeme v pravidelném bodovém přísunu pokračovat, tak abychom se
na konci již 12. sezóny v historii klubu vyhřívali pokud
možno ještě o nějakou tu příčku výše.
Do týmu jsou postupně zabudováváni hráči z již
zaniknuvšího „B“ týmu a vede se jim, myslím, poměrně dobře. Bude to chtít ještě nějaký čas, ale všichni
pevně věříme, že to byla ta správná cesta klubu
do budoucnosti.
Za všechny hráče bych chtěl poděkovat věrným příznivcům, kteří nás již tradičně doprovází na turnajích.
Sportu zdar a florbalu zvláště

Petr Smutný

Jihomoravská liga mužů 2012-2013				
			

Skóre

Body

1. FBO Orel Boskovice

14

Záp. Výh.
10

Rem. Proh.
3

1

63 : 37

33

2. FK Orel Telnice

12

10

2

0

70 : 35

32

3. Gullivers Sokol Brno I B

14

10

2

2

74 : 45

32

4. Florbal Kuřim

12

7

3

2

77 : 38

24

5. SK Florbal Sivice

12

7

2

3

66 : 40

23

6. TJ Sokol Lanžhot

14

5

3

6

57 : 63

18

7. TJ Sokol Adamov

12

5

1

6

42 : 62

16

8. TJ Sokol Brno Židenice B

12

4

2

6

56 : 62

14

9. Psycho Brno - FbC ZŠ Horní B

14

4

1

9

73 : 87

13

10. Bulldogs Brno C

14

4

1

9

53 : 70

13

11. FBC Sokol Ivanovice na Hané

14

4

1

9

59 : 77

13

12. Atlas ČKD Blansko

12

1

2

9

45 : 77

5

13. FBK Panthers Ratíškovice

12

1

1

10

32 : 74

4

Historické bodování 2001- 2013				
Kanadské bodování zápasy góly asist. trestné body
počet 		body na
						
minuty		
obdr. 		 zápas
								
branek
								
a průměr
								
brankářů			
Smutný Petr
239
184
179
8
363			 1,52
Kousal Jiří
250
219
118
6
337			 1,35
Buchta Karel
233
176
107
46
283			 1,21
Kadlec Petr
128
58
108
6
166			 1,30
Dědeček Ondřej
154
102
61
88
163			 1,06
Buchta Petr
176
81
77
75
158			 0,90
Koudelka Marek
149
60
42
66
102			 0,68
Titz Petr
100
56
46
11
102			 1,02
Kilián Michal
123
52
26
8
78			 0,63
Smutný Karel
239
24
54
12
78			 0,33
Šupina Jan
81
26
30
28
56			 0,69
Smutný Jiří
137
26
22
8
48			 0,35
Divácký Ondřej
118
27
17
52
44			 0,37
Horák Ondřej
141
10
24
105
34			 0,24
Tinka Roman
82
6
25
18
31			 0,38
Kolář Radim
32
14
8
4
22			 0,69
Cenek Jakub
24
12
7
6
19			 0,79
Šmerda Ondřej
33
9
8
11
17			 0,52
Škrob Vojtěch
79
4
7
20
11			 0,14
Kousal Milan
33
3
6
4
9			 0,27
Brtník David
19
3
4
2
7			 0,37
Lukáš Ivan
17
3
0
10
3			 0,18
Kubín Filip
10
2
0
0
2			 0,20
Svoboda Petr
5
1
0
0
1			 0,20
Chládek Martin
5
0
1
6
1			 0,20
Buchta Vít
9
0
1
2
1			 0,11
Nedorostek Tomáš
2
0
0
0
0			 0,00
Zdráhal Ivo G
17,0
0
1
0
1
40 2,35
Nedorostek Petr G
3,00
0
0
0
0
9
3,00
Kousal Ivo G
36,5
0
2
0
2
114 3,13
Kubín Filip G
93,1
0
10
0
10
329 3,54
Svoboda Petr G
80,5
0
3
2
3
315 3,91
Škrob Martin G
29,97
0
0
0
0
136 4,54
CELKEM
260
1158 994
604 2152
943 3,63
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
6. ledna
		

Pohádka „Princové jsou na draka“
Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Stodola Jiříkovice

12. ledna
		

Maškarní ples pro dospělé
Obecní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci, hraje skupina Amadeus

20. ledna
		

Dětský maškarní ples
Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

26. ledna
		

Skautský ples
Obecní dům Sivice, pořádá Junák Pozořice, hraje Hary Kochr

2. února
		

9. února

III. Obecní ples

Obecní dům Sivice, pořádá Obec Sivice, hraje Sivická kapela a Kolorez

Společenský ples

		

Obecní dům Sivice, pořádá Lesní družstvo Sivice, hraje skupina Relax

12. února
		

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Sivice

22. února
		

Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Cimrman revival Sivice

24. února
		

Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Cimrman revival Sivice

16. března
		

Obecní dům Sivice, pořádá VrBa Sivice, hraje cimbálová muzika

16. března
		

Obecní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci

22. března
		

Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Cimrman revival Sivice

24. března
		

Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Cimrman revival Sivice

31. března
		

Obecní dům Sivice, pořádá sportovní klub Grušáci, hraje skupina ROS3S

Ostatky

Divadelní představení Dobytí severního pólu
Divadelní představení Akt
Josefský košt

Farmářské trhy a domácí zabíjačka

Divadelní představení Němý Bobeš

Divadelní představení Posel z Liptákova
Pomlázková zábava
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Společenská kronika
v 1. čtvrtletí roku 2013 oslaví
životní jubileum:

Evidence obyvatel
Statistika za 4. čtvrtletí 2012

90 let

Růžena Mikulášková

Narozené děti:
Přihlášení:
Úmrtí:
Odhlášení:

89 let

Josef Maňák

Počet obyvatel:

85 let

Naděžda Laitnerová
Marie Kousalová
František Krček
Marie Ondráčková

84 let

Josef Havlíček

83 let

Jan Smutný

80 let

Libuše Pavlíčková
Josefa Studýnková

75 let

Marie Müllerová

70 let

Anežka Fialová

65 let

Josef Studýnka
Josef Jankových

60 let

Marie Krčková
Zdeněk Dostál
Eva Buchtová

0
6
3
2

999

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Charita Slavkov u Brna

hodin nebo úplně jinak. Centrum svým uživatelům také
nabízí svozové auto – pokud je potřeba, je možné
Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna uživatele vyzvednout u něj doma, pomoci připravit jej
Centrum denních služeb pro seniory a osoby se zdra- na cestu a později ho zase domů vrátit, doprovodit ho
votním postižením (od 27 let věku), kteří vzhledem na nákup, k lékaři a podobně.
ke svému věku nebo zdravotnímu stavu ztrácí svoji
Centrum denních služeb sídlí v přízemí městské budosoběstačnost. Takové osoby nemohou být samy doma
vy Domu s pečovatelskou službou, Polní 1444 a přístup
a jsou odkázány na pomoc někoho druhého. Centrum
do něj je zcela bezbariérový.
denních služeb se snaží takovým rodinám pomoci
v tom, aby jejich blízký mohl co nejdéle zůstat doma V případě zájmu o tuto službu je možné domluvit se
ve svém přirozeném prostředí a nemusel se stěho- na individuální prohlídce prostor Centra a před uzavřevat do domova, ústavu, LDN či podobného zařízení. ním smlouvy o poskytování služeb nabízíme jednu až
A zároveň, aby osoba pečující měla dostatek času tři návštěvy zdarma, aby si zájemci mohli nezávazně
sama na sebe, na svoje zaměstnání, povinnosti, vyzkoušet, zda by jim tato služba vyhovovala.
domácnost, koníčky, rodinu.
Vedoucí Centra denních služeb Slavkov u Brna je
Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, což možné kontaktovat telefonicky na čísle 734 435 125
umožňuje prožít jejich čas s pocitem potřebnosti, pod- nebo emailem na cds.slavkov@charita.cz. Více inforporuje to setkávání s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné mací na www.hodonin.charita.cz.
situaci. Centrum nabízí pomoc při osobní hygieně, Přejeme si, aby každý člověk mohl prožívat svoje
poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační dny s pocitem naplnění a aby se i přes těžkosti,
činnosti (canisterapie, muzikoterapie, výroba drobných které mu způsobuje jeho věk či zdravotní stav, mohl
předmětů, cvičení těla, jemné motoriky, paměti apod.). na něco těšit.
Každý uživatel si může vybrat, zda bude docházet
Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS.
(vedoucí – sociální pracovnice)
pětkrát týdně na osm hodin denně, jednou týdně na pár

