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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Stále nás něco trápí. Zemědělce sucho. Vládu aféry.
Motoristy drahý benzín. Nezaměstnané nedostatek
pracovních příležitostí. Zaměstnané nízké mzdy.
Pamatuji si na dobu, kdy jsme žili daleko skromněji,
obešli jsme se bez telefonů, aut, počítačů, luxusní
dovolené a přesto jsme byli jaksi spokojenější.
To mě přivádí k myšlence, že ke štěstí člověk nepotřebuje mnoho. Někdy stačí, že svítí sluníčko, že
se na nás někdo vlídně usměje nebo nás pochválí.
Někoho potěší dobrý oběd, jiného společnost přátel.
Záleží jen a jen na nás, jestli umíme vnímat drobné
radosti, přestaneme se trápit věcmi, které nedokážeme změnit a naopak se budeme snažit změnit k lepšímu to, co změnit můžeme. Nebo naopak budeme
na všem hledat to špatné…
Počasí a cenu benzínu se nám nejspíš ovlivnit
nepodaří, o vše ostatní se můžeme alespoň pokusit.
Nedávno mě překvapila hezky osázená předzahrádka v místě, kde bych to nečekala. Třeba takových
předzahrádek bude přibývat. Třeba chodníky, které
letos v zimě zůstávaly neodmetené, budou příští rok
uklizené. Třeba papír nebo nedopalek příště neodhodíme na zem, ale do koše. Třeba vezmeme s sebou
sáček, když půjdeme na vycházku s pejskem…
Každý dělá, co umí, k čemu byl vychován.
Shovívavějším pohledem asi nic nezkazíme. A navíc
stále platí, že pochvala je účinnější než kritika.
Dobře, že je co a koho chválit. Aktuálně třeba aktéry
Josefského koštu - jeho příprava obnáší nepředstavitelné množství práce a odměnou je „ jen“ spokojenost účastníků. Nebo ochotnický divadelní spolek
- nastudování a předvedení cimrmanovské divadelní
hry České nebe sklidilo zasloužený úspěch. Taky
hasiče za provoz kluziště, za udržování tradice
Ostatků a Pochovávání basy a další nejmenované,
kteří neváhají přiložit ruku ke společnému dílu a udělat něco nad rámec svých povinností.
Marie Kousalová

12.3.2012
Zpráva o činnosti se týkala legislativních změn
(novelizován byl školský zákon a zákon o zadávání veřejných zakázek) a personálních změn.
K 30. 4. 2012 ukončí pracovní poměr účetní obce paní
Poláčková, bude nutné vyřešit náhradu. Od 1.4.2012
nastupuje do pracovního poměru paní Žalkovská,
která doposud pracovala v rámci veřejně prospěšných
prací dotovaných Úřadem práce, a bude mít na starosti správcovství obecního domu a údržbu veřejných
prostranství. Dále byla zmíněna příprava plánovaných
investičních akcí, zpracování a podání žádostí o dotace. Závěr zprávy se týkal hospodaření obce v roce
2011 a plánu na rok 2012.
Rozpočtové opatření č. 4/2011 se týkalo zejména
přesunu částky 500 tis. Kč (finanční dar od akciové
společnosti Českomoravský cement) z roku 2012
do roku 2011. Příspěvek byl převeden na účet Obce
Sivice již v prosinci 2011, oproti předpokladu, že k převodu dojde až v roce 2012. Příjmy a výdaje r. 2011
včetně financování činí po úpravě 19 405 tis. Kč.
Souhrnná inventarizace majetku k 31.12.2011:
v závěru roku 2011 byla provedena fyzická inventarizace majetku Obce Sivice a vyřazen nepoužitelný
majetek. Po zaúčtování veškerých změn v majetku a účetním ukončení roku 2011 provedla hlavní
inventarizační komise dokladovou inventarizaci ke dni
31.12.2011.
Opravy a zateplení školy Sivice: po detailním
posouzení projektu ve vztahu k možnosti získání
dotace bylo konstatováno, že projekt není způsobilý
k financování z OPŽP. Dle původního záměru bude
proto provedeno jen zateplení stropu půdy. Projektová
dokumentace je již zpracována a bude vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu.
Novela školského zákona vstoupila v platnost
dnem 1.1.2012. K zásadní změně dochází novelizací
§ 166, kde je stanoveno, že zřizovatel (obec) jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo na základě
jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let
(doposud se jednalo prakticky o dobu neurčitou).
Dle výkladu MŠMT záleží na zřizovateli, zda vyhlásí
konkurz na ředitele jím zřízené školy, pokud tak neučiní, dochází k automatickému pokračování funkčního
období na dobu určitou 6 let.
Smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi
Jihomoravským krajem a Obcí Sivice – část komunikace III/3839 v k. ú. Sivice: Jihomoravský kraj má
v úmyslu darovat část silnice č. III/3839 Tvarožná –
Sivice – Pozořice v katastrálním území Sivice v délce
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400 m v účetní hodnotě 370 680 Kč Obci Sivice.
Komunikace se nachází na hranicích katastrálního
území Sivice a Pozořice, obsluhuje Městys Pozořice
a Obec Sivice. Jde o průjezdnou komunikaci, z těchto
důvodů zastupitelstvo nesouhlasí s převzetím komunikace do majetku Obce Sivice.

část vyhodnocuje stávající stav a kapacitu koryta
Pozořického potoka ve vztahu k přívalovým srážkám,
dále vytipovává kritická místa koryta Pozořického
potoka v intravilánu obce a navrhuje jednotlivá opatření, která by bylo možné provést. Předmětem druhé
části dokumentace pro územní řízení bude zejména
možnost snížení průtoku propustkem pod železniční
vlečkou. Předpokládá se vydání územního rozhodnutí k této stavbě v průběhu července a srpna tohoto roku. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavření
smluv o dílo na tuto projektovou dokumentaci.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu „Sivice příp. NN,
Kulhánek“: ze stávajícího podpěrného bodu bude
proveden svod do nové pojistkové skříně na sloupě,
proveden protlak pod komunikací, dále bude vedení
uloženo v pozemku podél komunikace Za Brankou Vyjádření k přístavbě balírny vitamínových doplňa ukončeno v nové připojovací skříni před novostav- ků: Bylo zahájeno územní řízení, možnost obce
uplatnit připomínky je nejpozději při místním šetření
bou rodinného domu.
Územní studie lokality B3: Zpracování studie je dne 22. března 2012. Na základě předběžné dohody
požadováno územním plánem, pořizovatelem je s firmou Medpharma obec zpracovala návrh Smlouvy
Městský úřad Šlapanice, studii zpracoval Ing. arch. o spolupráci při vybudování dopravní infrastruktury
Martin Špiller. Studie je zpracována ve variantách, mezi Obcí Sivice a firmou MedPharma. Návrh byl
které řeší prostor pro samostatně stojící domky, zaslán k připomínkám firmě MedPharma. Obec dopodvojdomky nebo řadovou zástavbu. Může zde být sud neobdržela vyjádření k návrhu smlouvy ze strany
umístěno 5 – 8 rodinných domků. V lokalitě je společnosti MedPharma. Vydání kladného stanovisvytvořena frontální koncepce uspořádání – veřejné ka obce je vázáno na uzavření smlouvy. Nebude-li
prostranství, uliční oplocení, prostor předzahrádek, smlouva o spolupráci do dne konání místního šetření
prostor pro vlastní stavbu rodinných domů, prostor uzavřena, bude ze strany obce podána námitka.
zahrad s možností umístění příslušenství k rodinným
domům. Zastupitelstvo obce doporučilo pořizovateli –
Městskému úřadu Šlapanice – upřednostnit variantu
řadové zástavby.

Podmínky pro krátkodobý pronájem Obecního
domu v Sivicích: V nedávné době proběhly úpravy
v sále Obecního domu v Sivicích, které vedly ke zlepšení prostředí pro pořádání kulturních i společenských
Odtokové poměry Pozořického potoka (v souvis- akcí. Vzhledem k této skutečnosti zastupitelstvo obce
losti s dokončením PD rekonstrukce komunikace Sivice rozhodlo o změně podmínek pro krátkodobý
do Pozořic): Byla navázána spolupráce s projekční pronájem Obecního domu v Sivicích od 1.4.2012.
kanceláří, která řeší problematiku dešťových vod Rozpočtové opatření č. 1/2012: Rozpočtovým opatpovodí Pozořického potoka na pozořickém katastru. řením č. 1/2012 se snižují příjmy o částku 500 tis. Kč
Již bylo provedeno geodetické zaměření lokality poto- – příspěvek od a.s. Českomoravský cement poskytka v Sivicích, obhlídka povodí a jednání s občany, nutý již v roce 2011; dále se zvyšují výdaje o částku
zmapována hydrotechnické situace povodí a zpra- 181 tis. Kč na zpracování PD zlepšení odtokových
covány hydrotechnické výpočty. Výstupem bude poměrů Pozořického potoka. Zvyšuje se financování
projektová dokumentace. První část dokumentace je o částku 681 tis. Kč. Příjmy a výdaje po úpravě činí
již hotova a odevzdána obci k připomínkování. Tato 16 565 tis. Kč.

Příspěvek na stočné v roce 2012

Ceny pronájmu obecního domu

V letošním roce bude domácnostem připojeným Přísálí
1 000 Kč
ke splaškové kanalizaci opět poskytován příspěvek
Sál a přísálí
2 000 Kč
na stočné ve výši 1 000 Kč na nemovitost. Podmínkou
500 Kč
poskytnutí příspěvku je skutečnost, že příjemce nemá Kuchyň
žádné nedoplatky na místních poplatcích. Formulář Příplatek v zimním období
500 Kč
žádosti o příspěvek je vložen ve zpravodaji. Příspěvek (15.10.–30.4.)
je splatný od 1. 5. 2012 do 31.12.2012, a to v hotovosti
na pokladně obecního úřadu, nebo bankovním pře- Úklid (pokud si zájemce
100 Kč/hod.
vodem. Příspěvek na stočné je kompenzací zvýšené nezajistí sám)
Ceny jsou platné od 1.4.2012.
daně z nemovitostí.
		
Marie Brtníková
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Připravované projekty
Interiér kaple na návsi
Za spolufinancování z dotací Ministerstva pro místní rozvoj, Jihomoravského kraje a příspěvků byla
provedena kompletní rekonstrukce objektu kaple,
zbývá dokončit interiér dle návrhu akademických
malířů Štěpána a Šlegla. I na tento účel byla podána žádost o dotaci, v současné době ještě není
znám výsledek.

Rekonstrukce sálu obecního domu
Ukončena je první etapa spočívající v provedení
akustických úprav. Trhliny byly sanovány chemickými kotvami, opraveny omítky, provedena výmalba,
osazeny podhledy a výplně zábradlí pohlcující
zvuk. Po obvodu stropních podhledů bylo instalováno nepřímé osvětlení a v sále zřízen kabelový rozvod pro zvukaře. Nyní jsou již i závěsy
na oknech. V brzké době bude nutné nahradit
dosluhující inventář – stoly a židle. Výhledově je
potřeba zrekonstruovat také podlahu. Účelem provedených i dalších plánovaných úprav je zlepšení
akustických vlastností sálu a zvýšení jeho užitné
a estetické hodnoty.

-5-

Obslužná komunikace
průmyslové zóny Loučky
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí je
těsně před dokončením. Zbývá dojednat souhlasy posledních dvou vlastníků dotčených pozemků.
Akce bude členěna na dvě až tři etapy podle finančních možností obce. Na vybudování komunikace
již poskytli finanční příspěvek dva investoři, kteří
podnikají v této lokalitě – firma Goodwill Energy
a firma HP Karton. Projekt počítá s vybudováním
nové komunikace od „křížku“ až po hranici s katastrálním územím Pozořice. Na tuto novou silnici bude
po dobudování napojen stávající areál zemědělského
družstva. Základní šířka silnice je 5,5 m, část úseku je
zúžená na jeden jízdní pruh.
Dopravní obslužnost podnikatelských objektů tím
bude vyřešena a současně dojde ke zklidnění
dopravy zastavěným územím obce, zejména ulicí
„Loučky“. Rovněž budou vytvořeny podmínky pro
výhledové propojení na ulici Holubickou v sousedních
Pozořicích.

Rekonstrukce komunikace a výstavba
chodníku na Nové silnici
V současné době je připravena projektová dokumentace pro stavební povolení. Nyní je v jednání
smlouva o spolupráci se Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje - příspěvkovou organizací
kraje. Stavba je členěna na samostatné stavební
objekty: těleso komunikace, dešťová kanalizace,
chodník a veřejné osvětlení. Výsledkem této společné investice by měla být nejen zrekonstruovaná
silnice, ale zejména větší bezpečnost chodců,
zejména dětí docházejících do pozořické školy.

Zateplení školy

Přeložení svodnice

Zpracování projektové dokumentace zateplení
budovy školy a následné energeticko-ekonomické
posouzení byly nezbytnými podklady pro zhodnocení přijatelnosti projektu do Operačního programu
životní prostředí. Z důvodu aplikace nových podmínek pro poskytnutí dotace (změna technické normy
pro tepelnou ochranu budov a změna v implementačním dokumentu OPŽP) však v současné
době projekt není způsobilý k získání dotace. Dle
původního záměru bude proto realizováno jen
zateplení stropu půdy. Již je zpracována zadávací
dokumentace a vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, bude zateplení stropu provedeno
v průběhu letních prázdnin. Vzhledem k tomu, že
stropem uniká největší množství tepla, mělo by
dojít k významné úspoře finančních prostředků
za energie.

Jednostupňová projektová dokumentace stavby
zahrnuje zkapacitnění a přesun úseku stávajícího
svodného příkopu při západním okraji zastavěné
části obce v lokalitě Rejdy. Součástí stavby bude
zkapacitnění stávajícího propustku pod účelovou
komunikací. Zpracování projektové dokumentace
je prvním krokem k zahájení přípravy realizace
stavby, která bude lépe chránit obec před přívalovými vodami z přilehlého svažitého terénu
v extravilánu obce. Současně budou vyřešeny
majetkoprávní vztahy, neboť část svodnice bude
ze soukromého pozemku přemístěna na pozemek
obce. Do budoucna budou eliminovány problémy s údržbou svodnice a vstupem na pozemek.
Zkapacitnění a přeložení svodnice vychází z územního plánu a zpracované studie odtokových poměrů
z roku 2006. Umožňuje pozdější dobudování suché
retenční nádrže. Realizace je plánována výhledově, dle finančních možností obce.
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A

Na dětském maškaráku
se tancovalo, soutěžilo
a bylo veselo...

Dětský maškarní ples 19. února v obecním domě
v Sivicích byl hojně navštíven, přišel snad rekordní počet dětí. Jako obvykle se tancovalo, soutěžilo, losovalo.
Novinkou letošního maškarního plesu byly jednoduché mini disco tance, do kterých se zapojili i dospěláci. Pochvalu dostaly všechny děti, které statečně
soutěžily a tancovaly, rodiče, kteří se zapojili a přišli
v masce.
Tímto ještě jednou děkujeme všem spozorům, kteří
přispěli k bohaté tombole a všem, kteří pomáhali, aby
se karneval pro děti vydařil.
			

Mateřská škola Sivice

Sivice letecky
B

Míla a Pavel Vrtělovi

Ve středu 28. 3. proběhl zápis do mateřské školy
pro školní rok 2012/2013. K zápisu přišlo 23 dětí
ze Sivic, Pozořic, Tvarožné a Viničných Šumic.
V letošním školním roce máme jen málo předškoláků, kteří odejdou do školy, a tak je i málo
volných míst. Bylo tedy jasné, že nebudeme moci
uspokojit všechny zájemce.
Aby byl výběr spravedlivý, byla stanovena kritéria pro
příjímání, která dodržujeme:
1. Trvalé bydliště v Sivicích. Bohužel, ukázalo se, že
letos nebudeme moci přijmout ani všechny sivické děti.
2. Předškoláci.
3. Zaměstnanost rodičů (maminka pracuje nebo se
s nástupem dítěte do školky chystá nastoupit do práce).
4. Ze zbývajících dětí, které mají maminky doma,
vybereme do celkového počtu ty nejstarší - přesně
podle dat narození.
5. Děti jiného trvalého bydliště (dále podle stejných
kritérií).
Vzhledem k tomu, že je v posledních letech hodně
dětí a kapacita je naplněná(každá třída má maximální
počet 20 dětí), nemůžeme přijímat dvouleté děti, protože potom by musel být snížený počet dětí ve třídě.

Musíme přiznat, že jsme rádi, protože mateřská škola
není pro tyto malé děti vhodná. Rodiče by si měli uvědomit, že všechno ve školce je nastaveno až pro děti
od tří let (prostory, hračky, počet dětí ve třídě, počet
učitelek atd.). Dvouleté dítě je v nesmírně důležitém
vývojovém období, kdy se režimu, hranicím a pravidlům teprve učí, učí se individuálně a potřebuje doslova
vést za ruku. Skupinové pokyny a vysvětlování nechápe. Ve školce si často připadá osamocené a tomu, co
se kolem něho odehrává (příliš mnoho podnětů, hluk
atd.), není ještě schopné porozumět. Pobyt ve školce
pak může vést k nespokojenosti a úzkostným pocitům.
Podobné problémy ale může mít i některé dítě tříleté.
Psychologové říkají, že pokud dítě ve školce pláče,
nelíbí se mu tam a má problémy delší dobu, než tři
měsíce, je to známka toho, že na školku není zralé.
Pokud je to možné, u tříletých dětí doporučujeme
postupné navykání na školku - k celodennímu pobytu
přistoupit teprve tehdy, až zvládne pobyt dopolední.
V měsíci dubnu plánujeme s dětmi dopravní závody před školkou a také se těšíme a připravujeme
na "Pálení čarodějnic". Doufáme, že bude pěkné
počasí a malé čarodějky a čarodějové se budou moct
ukázat i v průvodu po obci.
Iveta Nosová

Nabídka barevných leteckých snímků obce Sivice
(pořízeno 2011)
Formát 60x42cm, materiál syntet. plátno,
laminované, bez rámu
.... 380,- Kč
Formát 60x40cm, plátno na dřev. rámu .... 950,- Kč
Jiné formáty po domluvě.
Objednávky přijímá OÚ Sivice do 31.5.2012.
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Sivické ostatky

Mezi mnohaletými tradicemi v Sivicích zcela jistě
nemůžeme zapomenout na Ostatky.
V úterý, den před Popeleční středou, se po předcházejících dlouhých mrazivých dnech počasí umoudřilo
a slunečné počasí Ostatkům vyloženě nahrávalo
do karet. Úderem 14. hodiny (možná o nějakou tu půlhodinku později) se rozrazila vrata zbrojnice a na přilehlé prostranství se vyhrnulo nepřeberné množství
masek. Převleky byly tak různorodé, že i na slavném karnevalu v Rio de Janeiro by bledli závistí.
V čele s huňatým medvědem a na chvostu s úžasně
sehranou čtyřčlennou kapelou se tento průvod vydal
do sivických ulic. Lidé udiveni, co se to děje, vycházeli
z domů. Výbornými pokrmy a lahodnými moky občerstvovali prvně veselé, později chůzí unavené účastníky. Ti za odměnu na poděkování všem přihlížejícím
a hlavně k radosti dětem (možná i jejich zubařům)
rozdávali zdarma zubní pastu. Bohužel ne všichni
věděli, jak s ní naložit, tak díky ní se průvod zdál ještě
pestřejší a barevnější. S přicházejícím soumrakem
a ochlazením si všichni společně zazpívali písničky
v sivické hospůdce a odebrali se do místního sálu.
Po výborném guláši k večeři se rozjela taneční zábava,
kterou provázela hudbou a zpěvem skupina Melodie.
Nápoje tekly proudem a nejen masky, ale i ostatní
návštěvníci rejdili po tanečním parketu, či odpočívali
po namáhavém výkonu na židlích, dokud nepřišla
hlavní událost večera, a to pochování teď již nebožky
Basy. Po zádušní mši, na které zaznělo mnoho krásných projevů, Basu za neustávajícího nářku doprovodili všichni přítomní na její poslední cestě, aby si na
40 dní odpočinula….
Největší poděkování patří zcela jistě sivickým hasičům
za perfektní provedení a zorganizování celé akce
a samozřejmě všem zúčastněným.
Petr Blahák

Josefský košt

O tom, že lze "vypít" nejen vinný sklep, ale i hojně
vínem zásobený sál obecního domu, se na vlastní
oči přesvědčili jistě spokojeni návštěvníci letošního v pořadí již 7. Josefského koštu pořádaného
pro věc nadšenými členy sdružení VrBa.
Každý milovník vína měl možnost si v klidu a pohodě
vybrat a ochutnat z pestré nabídky vzorků nejen
místních vinařů, ale též jejich kolegů z okolních obcí.
Podstatnou část z vystavených vzorků tvořila mladá
vína. Přestože hrozny roku 2011 dosahovaly na naše
podmínky poměrně vysoké cukernatosti, na kvalitě
vína se neblaze projevil nedostatek vláhy v období
dozrávání. Doufáme, že silné mrazy letošní zimy
nepoškodily vinice, což se projeví až při rašení révy.
V měsíci březnu pro nás vinaře začíná období
oblastních výstav a degustací vín. Dlouhá léta
spolupracujeme s vinaři z Viničných Šumic, Chrlic,

Královopolských Vážan, Želešic a Újezdu u Brna,
kam posíláme sivická vína k posouzení. Jelikož
naše vinice leží v nejsevernější části jižní Moravy,
máme vína s typických extraktem a odrůdovostí pro
tuto oblast. Vyvrcholením letošních výstav bude pro
nás celostátní výstava vín s mezinárodní účastí,
která se koná ve dnech 19. a 20.5.2012 ve Vracově
na Hodonínsku.
Ubývající počet vinařů a ploch vinic v naší obci
nám neumožňuje uspořádat plnohodnotnou bodovanou výstavu vín. Proto vítáme, že se ujala tradice
Josefských koštů s posezením u cimbálu. Velký dík
patří pořadatelům a všem, kteří tuto příjemnou akci
zvládli na výbornou.
Těšíme se na další spolupráci.
Sivičtí vinaři
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Zvěř našich lesů a polí

České nebe - Cimrmanův
dramatický kšaft

Toto cimrmanovské dílo v podání ochotnického
divadelního spolku Cimrman revival Sivice mělo
na domovské scéně premiéru na „apríla“. Motiv
hry je geniální. V nebi zasedá komise složená
z výkvětu národa, která rozhoduje o tom, kdo má
právo z očistce přestoupit do nebe, volí další členy
nebeské komise a taktéž se dohaduje o budoucnosti Čechů, neboť na zemi zuří první světová válka,
předzvěst vzniku samostatného Československa.
V komisi zasedá praotec Čech (Jiří Šmerda) disponující
selským rozumem. Jeho mezery v literárním vzdělání
se veskrze neúspěšně snaží vyplnit pedant Jan Ámos
Komenský (Zdeněk Boháček). Nesmiřitelný bojovník
za pravdu Jan Hus (Roman Tinka) se ovšem dá k lecčemus přemluvit, když se mu dostatečně polichotí.
Pronásledují ho však průpovídky a přirovnání o ohni,
neboť čeština zřejmě nemá „nehořlavá“ přirovnání.
Původní tříčlennou komisi doplňuje svatý Václav (David
Beneš), k němuž český národ obrací zrak v dobách
nejtěžších: „Nedej zahynouti nám ni budoucím“. K nim
přichází Karel Havlíček Borovský (Petr Kadlec) nabitý
epigramy a Babička Boženy Němcové (Leoš Zouhar),
a to když samotná Božena Němcová do nebeské
komise „neprošla“. Babičce v nebi nejvíce chybí nějaká
ta zvířátka. Zamýšlí se nad tím, proč právě ona, prostá
žena, je tak často zvána na zámek…
Roli poslíčka přebírá Miroslav Tyrš (Ondřej Horák),
který utužuje velké Čechy svěžími sokolskými cvičebními sestavami. Poslední figurou je maršál Jan Josef
Václav Radecký (Jan Keprda) - český cizák oživující
hru konflikty a zápletkami.

"Kdo nepláče, není Čech" (komplex malého národa
se zlatýma ručičkama, který je vždy v područí někoho
mocnějšího); „Promiňte, trochu jsem se zamodlil“
(omluva sv. Václava za pozdní příchod)…. Těmito
a dalšími vtipnými hláškami je celá hra protkaná.
Přívlastky jako OTEC NÁRODA (Palacký), MILÁČEK
NÁRODA (Tyl), UČITEL NÁRODA (Komenský)
i ZRÁDCE NÁRODA (Sabina) dodávají na výrazu
osobnostem českých dějin.
Čeština je jazyk přebohatý, skýtající možnosti nesčetných slovních obratů a jemných nuancí, které dají
vyniknout inteligentnímu humoru. Občas se nelze
ubránit pocitu lehké parafráze na místní poměry,
v tom spočívá kouzlo a bonus, který si můžeme dopřát
právě jen díky „vlasteneckému“ sivickému ochotnickému spolku.
Díky za skvělý kulturní zážitek!				
Marie Kousalová

Liška obecná
Liška je běžný druh nejen v Evropě, ale i na většině
území celé oblasti Severní polokoule až po Arktidu.
Na jihu žije jen v Jižní Americe. Byla introdukovaná
do Austrálie a Nový Zéland do všech biotopů od nížin
až po nejvyšší horské oblasti. Dokázala obsadit městské parky, sídliště, průmyslové zóny či zemědělské
monokultury.
Délka těla dosahuje až 90 cm, oháňka je dlouhá 50 cm,
výška je až 40 cm a může dosáhnout váhy 10 kg. Srst je
rezavá, pouze spodek těla a konec oháňky (kvítek) je
bílý. Vyskytují se však i lišky zbarvené tmavěji (uhlířky)
s šedým až černým břichem.
Liška si vyhrabává noru s několika vchody, které končí
v hlavním kotli. Některé lišky používají jezevčí nory,
které mohou díky jejich rozloze používat společně.
Na výchovu a porod mláďat si často vyhrabávají
krátké nory v lánech zemědělských plodin. Po výchově mláďat tyto nory opouštějí a stěhují se do svých
původních nor.
Říje probíhá za hlasitého skolení lišek, od ledna
do března. K vlastnímu páření dochází často v noře
a končí svázáním partnerů. Za 52-53 dní březosti vrhá
samice v noře 3-10 mláďat. Samice je kojí 6 týdnů,

Pozořický potok

avšak již od 4 týdnů je začíná přikrmovat natrávenou potravou. Při výchově často pomáhá i samec.
Osamostatňují se v pátém měsíci, ale sdružují se
nějaký čas v okolí rodičů. Pohlavně dospívají koncem
zimy a mohou se dožít 12 let. Kromě doby páření
a péče o mláďata žijí lišky samotářsky. Počet lišek
závisí na dostupnosti potravy, takže podléhá různým
výkyvům. Je zaznamenán vzrůst populace po intenzivní orální vakcinaci lišek proti vzteklině, ta je přirozeným
regulátorem jejich populace.
Hlavní složkou potravy jsou drobní hlodavci, ale liška
nepohrdne ani ostatními menšími obratlovci, hmyzem,
měkkýši nebo různou rostlinnou potravou. Velmi důležitou asanační funkci v přírodě plní liška požíráním
různých zdechlin. V době zimního strádání a péče
o mláďata liška ve zvýšené míře loví i zajíce, srnčata,
bažanty, kachny či domácí drůbež a kočky.
Loví se celoročně, podle legislativy ochrany přírody
a krajiny není tento druh zvláštně chráněn.
Za M.S. Sivice – Pozořice Zdeněk Divácký

vypočten maximální možný průtok zatrubněním, při
kterém ovšem již dochází k vybřežení vody z koryta.
Na základě těchto údajů byl vyhodnocen N-letý průtok,
který je možné převést.
Ze zjištěných údajů a výpočtů vyplývá, že kritická
místa, která způsobují lokální záplavy při větších srážkách, jsou v místech, kde přechází otevřené koryto
do zatrubněných částí. Přechod otevřeného koryta
do zatrubnění způsobuje vzdutí hladiny před vtokovým čelem a toto vzdutí způsobuje lokální záplavy.
Koryto před zatrubněním se stává z důvodu tohoto
vzdutí málo kapacitní a zároveň není využita kapacita
maximálního průtoku zatrubněním. Dle provedených
výpočtů a jejich porovnáním s údaji od ČHMÚ bylo
zjištěno, že zatrubněné části potoka jsou schopny při
maximální kapacitě převést v průměru pětiletou srážku, v jednom ze zatrubněných úseků se jedná pouze
o srážku dvouletou.
Pro zmírnění míry vzdutí před vtokovými čely zatrubnění je nutné provést úpravu koryta před vtokovým čelem,
tj. vytvořit pozvolné náběhy koryta směrem k zatrubnění. Návrh na zvýšení kapacity k převádění průtoků
větších objemů než 5leté úpravou zatrubněných částí
je z hlediska nákladů nehospodárné a je doporučeno
na toku vytvořit záchytné nádrže – poldry, které zpomalí průtoky v korytě toku, tím dojde i ke snížení objemu
průtoku a zároveň ke zmírnění rozsahu případných
úprav koryta.

Na základě objednávky obce Sivice byl proveden
průzkum průběhu Pozořického potoka, který měl
za úkol zjistit skutečnou kapacitu potoka a vytipovat úseky, které mohou způsobovat lokální záplavy
při větších srážkách.
Pozořický potok začíná otevřeným korytem pod místem bývalého koupaliště v k. ú. Pozořice. Počátek je
v místě vyústění dešťové kanalizace, která odvádí
dešťové vody z katastru Pozořic. Koryto potoka následně prochází intravilánem obce Sivice, kde je v některých částech zatrubněno. Za intravilánem obce je již
potok veden v otevřeném korytě a pod obcí se vlévá
do Tvaroženského potoka.
V rámci provedeného průzkumu bylo geodeticky zaměřeno stávající koryto toku. Od Českého hydrometeorologického ústavu byly zjištěny N-leté průtoky na třech
strategických místech intravilánu obce Sivice, a to
u železniční vlečky, v místě křížení koryta potoka
s komunikací (před domem č.p. 123) a v místě vyústění
zatrubněné části do otevřeného koryta (u domu č.p.
293). Tyto údaje byly ještě následně upraveny s ohledem na vedení dešťových kanalizací v obci.
Bylo zjištěno, že v posuzovaném úseku je tok ze 45 %
veden jako zatrubněný, nejmenší dimenze zatrubnění
je DN 800 mm, maximální dimenze je DN 1600 mm.
Byly provedeny hydrotechnické výpočty otevřeného
koryta a zatrubněných částí. U zatrubněných částí byl
zjišťován jednat průtok, při kterém by nemělo docházet Výňatek z technické zprávy „Pozořický potok – průzkum
k vybřežení vody z koryta před zatrubněním a dále byl stavu“ (VHS ATELIER, Ing. Jiří Švestka 12/2011).
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Nohejbal

První halový turnaj Východní konference
(Sivice 31.3.2012)
1. Staří orli - Kovalovice
2. Vinopa - Viničné Šumice
3. Sokol - Vítovice
4. Supi - Králopolské Vážany
5. Kohóti - Královopolské Vážany
6. Pozořice
7. Grušáci - Sivice
8. Šumeni – Viničné Šumice
Další turnaje:
12.5. Viničné Šumice - hřiště u lesa
26.5. Sivice – hřiště
16.6. Vítovice Cup
18.8. NO-VA-CUP - Královopolské Vážany
Začátek vždy 9.00 hod.

Vyprávěj

Florbal 2011/12

„Béčko“ letošním rokem končí dlouholeté účinkování
v amatérské lize. Vydáme se tedy cestou rozšíření
Končí florbalová sezóna 2011/12 klubu SK Grušáci prvního týmu. Hráči „B“ mužstva dostanou možnost
Sivice. „A“ družstvo bojuje o medailové umístění, prokázat své kvality a zvýšit konkurenci v A-týmu.
„B“ mužstvo již najisto sestupuje.
Za všechny hráče bych chtěl poděkovat věrným
„Áčko“ letos v Jihomoravské lize nemělo postupové fanouškům, kteří nás doprovázejí po celou sezónu.
ambice. Průběžná 3. příčka je milým překvapením,
Sportu zdar a florbalu zvláště
Karel Smutný
i když k jejímu udržení bude nutné v posledních dvou 			
zápasech získat alespoň 4 body.

Málokdo nezná italské moře, hory této krásné země
na jihu Evropy už tolik známé nejsou. Vyrazili jsme
do Dolomit užít si posledního letošního sněhu
a současně prvního sluníčka. A stálo to za to.
Nelitovali ani fanoušci brněnské Komety, kteří museli kvůli zájezdu oželet hokejové utkání se Spartou
v brněnském Rondu. Ať už záměr či náhoda, do Itálie
se cestovalo „komeťáckým“ autobusem. Nejdříve jsme
ovšem zamířili do Prahy pro zbývající účastníky zájezdu. Už bylo definitivně rozhodnuto o výsledku utkání.
4 : 1 pro Kometu. A tak cesta ubíhala vesele, tedy
zvláště Brňákům.
Kolem čtvrté hodiny ranní jsme zastavili na parkovišti
u Insbrucku. Po nezbytných hygienických úkonech
jsme pro zbytek cesty do italského městečka Andallo
opět zaujali svá místa v autobusu. Asi po dvou hodinách jízdy nás probudilo vytrvalé zvonění. K vyzváněcímu tónu se nikdo nehlásil, nicméně o budíček
bylo postaráno. Vzápětí přišlo děsivé zjištění, že jedno
sedadlo v autobusu je prázdné a že evidentně patří
majiteli nadarmo vyzvánějícího telefonu. Naštěstí se
vzápětí podařilo prostřednictvím zmíněného telefonu
kontaktovat řidiče českého kamionu, který se na parkovišti nad opuštěným dvoumetrovým sirotkem slitoval
a právě se hnal po dálnici za námi. S úlekem tedy přišla současně i úleva. Událost se samozřejmě neobešla
bez komentářů doprovázených salvami smíchu.
Nicméně vžijte se na chvíli do kůže člověka, který stojí
ve čtyři hodiny ráno na parkovišti v cizí zemi, sám, bez
bundy, mobilu, peněz a dokladů, sleduje vzdalující se
koncová světla odjíždějícího autobusu a zatím ještě
netuší, že si bude muset poradit sám.

Pomlázková zábava

Nevěřili byste, jak rychle dokáže člověk usnout po noci
strávené v autobusu a celodenním lyžování. Další dva
dny pobytu v lyžařském středisku Paganella provázelo
sluníčko a pohoda na komfortních upravených sjezdovkách. Později odpoledne sice mokrý a těžký sníh
odradil i ty nejvytrvalejší lyžaře, zato vynikající italská
káva a posezení na slunečných terasách hospůdek
přímo na sjezdovkách bylo více než příjemné.
Tři dny vpravdě akční dovolené rychle uběhly. Ještě
jednou jsme se od srdce zasmáli, když řidič kamionu
vracející se ve stejnou dobu jako my do České republiky nabídl hrdinovi našeho zájezdu, že ho sveze, kdybychom ho náhodou zase někde nechali.
Chcete-li se příště přidat, vstupné do party dobrodruhů
je jedna láhev tchyninu.
J. S.

Chcete pobavit ostatní? Posílejte nám své příspěvky
do rubriky Vyprávěj.

Narváno. To je asi nejvýstižnější výraz pro sál
zaplněný do posledního místa při Pomlázkové
zábavě v neděli 8. dubna. Akci ohodnotila účinkující kapela ROS3S na facebooku takto:
"Tak včerejší akce v Sivicích byla možná jedna
z nejlepších vůbec. Tolik úžasných lidí pohromadě už
jsme dlouho nezažili. A vypadá to, že v Sivicích jsme
nebyli naposledy a nejspíš se na nás můžete těšit
(pokud bude termín) buď ještě tento rok nebo opět
za rok na velikonoce. Jinak lidičky byli jste úžasní.
Takže díky moc."
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
1. a 15. dubna Divadelní představení
			 Sláva Císaři – Cimrmanův dramatický kšaft
			

Obecní dům Sivice, pořádá divadelní spolek Cimrman revival Sivice

8. dubna		 Pomlázková zábava
			

Obecní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Sivice, hraje skupina ROS3S

14. dubna		 Turnaj v badmintonu
			

Tělocvična u školy, pořádá škola Sivice

4. května		 Vítání občánků
			

Obecní dům Sivice, pořádá Obec Sivice

21. dubna		 Liga mládeže v požárním sportu
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Společenská kronika

Vítáme do života

Ve 2. čtvrtletí roku 2012 oslaví životní
jubileum:

v 1. čtvrtletí roku 2012

90 let

Josefa Neužilová
Anna Šebestová

88 let

Alois Studýnka

86 let

Jarmila Pantůčková

85 let

Antonín Kousal

80 let

Marie Zouharová

75 let

Jiřina Kašparová
Josef Železný

70 let

Julie Koukalová
Otakar Müller
Stanislav Ondráček
Jarmila Brabcová
Václav Dvořáček
Naděžda Kuklínková

Sportovní areál Loučky, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Sivice

31. dubna		 Pálení čarodějnic
			

Terasa u školy, pořádá VrBa

6. května		 Fotbalové utkání svobodní x ženatí

65 let

Marta Ondráčková
Stanislav Smutný

26. května		 Turnaj v nohejbalu Východní konference

60 let

Jaroslava Petlachová
Marie Smutná
Jiří Pantůček
Antonín Burian
Milan Kratochvíl

			
			

Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Sivice
Sportovní areál Sivice, pořádá Sportovní klub Sivice

červen		 Školní akademie
			

Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

16. června 		 Farmářské trhy
			

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Adam Valíček

22. 2. 2012		
Sivice 65

Jonáš Daněk

22. 3. 2012		
Sivice 283

Evidence obyvatel
Statistika za 1. čtvrtletí 2012
Narozené děti:
Přihlášení:
Úmrtí:
Odhlášení:

2
3
4
3

Počet obyvatel: 994

Citát

Nestačí jenom vědět, musíme také umět vědění užívat.
J.W. Goethe

Je dobré umět se radovat. Ze všeho. Nečekat,
že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé,
protože je možné, že to pravé přichází právě teď
a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde.
Ota Pavel

Dvůr u obecního domu, pořádá Obec Sivice

23. června		 Turnaj v malé kopané
			

Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Sivice

23. června		 Sivické pivní slavnosti
			

Dvůr u obecního domu, pořádá agentura VrBa, hraje Kompromis

Nekomerční inzerce

Zde si můžete zdarma zadat inzerát typu
prodám, koupím, vyměním, daruji... Inzerce bude
uveřejněna dle prostorových možností...

Mattarello 31. srpna – 2. září 2012
Změna programu vyhrazena.

Pohovku 1 rok starou // cena 500,Tel. 777 777 777

Pátek 31. 8. 2012
Odjezd v 7:30 hod. od obecního úřadu, cestou
navštívíme zámek a zahrady Mirabell v Salzburgu
(http://www.cestopisy.net/161-zamek-mirabellkvetinove-zahrady-a-barokni-muzeum.php). Příjezd
do Mattarella cca 19:00 hod.

Psí boudu - nová, 40x60cm // cena 100,Jan Novák, Sivice 7777

Sobota 1. 9. 2012
Výlet k jezeru Lago di Garda, společenský večer

Uzávěrka nejbližšího zpravodaje 5. 7. 2012
příklad inzerce:

Prodám

Neděle 2.9.2012
Dopoledne účast na mši nebo prohlídka Mattarella,
cca 10:00 hod. odjezd do Benátek, náměstí sv.
Marka, kostel sv. Rocha, individuální prohlídka
města. Odjezd z Benátek cca 17:00 hod., příjezd do
Sivic kolem 2:00 hod.
Orientační cena 3 300 Kč.
Záloha 1 500 Kč se vybírá na OÚ do 15. 5. 2012.
Přihlášky přijímá Jiří Barták.
Počet míst je omezen.
Jiří Barták (VrBa)

Velikonoce

Velikonoce, pro mnohé čas přemýšlení, pro jiné oslava jara a pro děti radost. Celý týden zkouší trakaře,
klepače a řehtačky. Na Zelený čtvrtek večer odletí
zvony „do Říma“, a to je ta správná doba na hrkání. Už naši tatínci obcházeli Sivice i v dobách, kdy
společnost nepřála tradicím. Každý rok už nejméně
70 let se opakuje: stejné řady, stejný rachot trakařů.
My, dříve narození, postáváme před domy a nostalgicky vzpomínáme na dobu, kdy jsme ten trakař tlačili.
		

Jana a Karel Vozdečtí

