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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Píšeme rok 2012. Nevíme, jaký bude, zda bude
něčím výjimečný. V každém případě se můžeme
přičinit o to, aby byl v rámci možností co nejlepší.
Jen se musíme naučit spoléhat především sami
na sebe a neztrácet ochotu a odvahu postavit se
za dobrou věc.

12.12.2011

Dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulým rokem
2011.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – přípojka NN Blanka
Kuželová, ve které se jedná o umístění nového podzemního kabelového vedení NN v délce cca 30 m pro
novostavbu rodinného domu, byla schválena.

V předchozím období se podařilo vytvořit dobré
zázemí pro sport a kulturní vyžití. K tradičním
společenským akcím přibyly loni červnové pivní
slavnosti. Josefský košt obohatila návštěva italských přátel z Mattarella. Nechyběla Martinská
zabíjačka, nově doprovázená farmářskými trhy.
Plánovaná přehlídka dechových hudeb se sice
neuskutečnila, do určité míry ji však nahradil
adventní koncert Sivické kapely.
Teprve nedávno skončila vánoční doba provázená
dárky, cukrovím a rodinnou pospolitostí. A také
krásným vánočním stromem na návsi, štědrovečerními koledami a malou, ale milou výstavou
betlémů v kapličce.
V loňském roce jsme nezahájili žádnou nákladnou
investiční akci. Ale udělali jsme radost dětem
i jejich rodičům vybudováním dvou dětských hřišť
– ve sportovním areálu a na Perku u školy, na něž
se podařilo získat dotace. Připravili jsme realizaci
interiéru kaple a započali s opravou sálu obecního
domu. Před dokončením je projekt přeložení a zkapacitnění svodnice Za Brankou a projekt obslužné
komunikace průmyslové zóny na Loučkách.
Tížila nás a stále tíží zhoršující se situace s nevhodně parkujícími vozidly. Lze snad pochopit občasné
stání na komunikaci, kde není jiná možnost. Ale co
s trvale stojícími auty na silnicích (a chodnících!)
tam, kde řidiče jen „obtěžuje“ zajet do vjezdu nebo
do garáže?
Vážení a milí spoluobčané, přeji vám v novém roce
2012 hodně zdraví, štěstí a pohody a také ohleduplné, tolerantní sousedy a dobré přátele.
Marie Kousalová

Zpráva o činnosti se týkala zejména připravovaných
stavebních akcí - dokončení interiéru kaple, zateplení
objektu školy a rekonstrukce sálu obecního domu;
dále projektové dokumentace přeložení svodnice
Za Brankou, komunikace do průmyslové zóny a územní studie lokality B3 (Štegle).

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – přípojka NN Karel
Smutný týkající se zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro plánovanou novostavbu rodinného
domu v délce cca 20 m byla schválena.
Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK (nadstandard dopravní obslužnosti
pro rok 2012): Noční víkendové spoje jsou v provozu od června loňského roku, nejsou příliš vytíženy.
Vzhledem ke krátké době provozu je ale doporučeno
spoje zachovat i v příštím roce a poté vyhodnotit
efektivnost. Na financování nadstandardu se podílejí
všechny obce na trase linky 702 (Tvarožná, Sivice,
Pozořice, Viničné Šumice a Kovalovice) podle počtu
obyvatel. Roční příspěvek obce Sivice činí 6.175,- Kč.
Dodatek smlouvy byl schválen.
Smlouva o dílo na zhotovení a osazení interiéru
kaple: Po dokončení stavebních prací na rekonstrukci
kaple na návsi bylo zadáno zpracování návrhů interiéru.
Z předložených návrhů byl vybrán návrh akademických
malířů Štěpána a Šlegla, který byl následně připomínkován a dopracován. Dodavatelé díla předložili cenovou nabídku a návrhy smluv o dílo. Zastupitelstvem
byla schválena realizace interiéru kaple dle autorského
návrhu a uzavření smluv o dílo. Dále bylo dohodnuto
požádat o dotaci na tuto akci z dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
Zateplení školy: Na minulém zasedání zastupitelstva
bylo rozhodnuto o zpracování studie, která prověří
možnosti získání dotace z OPŽP na zateplení budovy
a eventuálně i současnou realizaci půdní vestavby.
Po vyhodnocení studie bylo vzhledem k vysokým
nákladům na půdní vestavbu rozhodnuto realizovat jen
zateplení. Bude zpracována projektová dokumentace
na zateplení stropu a obvodového pláště a podána
žádost o dotaci. Vzhled fasády bude konzultován
s architektem.
Rekonstrukce sálu obecního domu: Pro zlepšení
prostředí pro pořádání kulturních a společenských
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akcí a rovněž zlepšení akustických vlastností sálu byl
zpracován návrh úprav spočívající v opravě trhlin chemickými kotvami (po konzultaci se statikem), osazení
podhledu stropu z perforovaného sádrokartonu, osazení podhledů galerií, nových výplní zábradlí – materiál
dřevo – látka a obkladů stěn. Doporučeny jsou také
závěsy na oknech. Financování je navrženo rozložit
do období 2011 – 2013. Zakázka je zadána na základě
provedené poptávky firmě MusicData.

ní obslužné komunikace průmyslové zóny bude
Svazkem Šlapanicko zadáno zpracování projektové
dokumentace na prodloužení splaškové kanalizace,
dešťovou kanalizaci (odvodnění komunikace) a vodovodní řad ve výši 147.000 Kč. Poskytnutí příspěvku
bylo schváleno.

Majetkoprávní vypořádání s Pozemkovým fondem:
Pozemkový fond je spoluvlastníkem id. ½ pozemků p.č. 823/1, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6 a 823/7
Smlouva o poskytnutí finančního daru: Akciová v k.ú. Sivice nacházejících se ve sportovním areálu
společnost Českomoravský cement podporuje jed- na Loučkách. Navrženo je vypořádání za cenu dle
notlivé obce Mikroregionu Rokytnice. V rámci této znaleckého posudku.
podpory obdrží obec Sivice finanční dar ve výši Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních
500 tis. Kč na podporu kultury (konkrétně rekonstrukci poplatcích. Vyhláška č. 1/2011 o místních poplatsálu v obecním domě). Smlouva o poskytnutí finanční- cích nahrazuje doposud platnou vyhlášku č. 2/2007
ho daru byla schválena.
ve znění vyhlášky 2/2008. Dochází k těmto změnám:
U poplatku ze psů je navržena jednotná sazba
ve výši 100 Kč pro všechny poplatníky, včetně důchodců (docházelo ke zneužívání snížené sazby).
Poplatek za užívání veřejného prostranství stanoví
jednotlivé druhy poplatků a jejich výši a v příloze jsou
vymezena veřejná prostranství.
U poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je navržen poplatek za osobu
a rok ve výši 250 Kč. Stávající osvobození osob nad 65
Inventarizace majetku k 31.12.2011 – návrhy roků, dětí do 15 roků a držitelů ZTP a ZTP/P zůstává
na vyřazení a bezúplatný převod: Nařízením k pro- zachováno.
vedení inventarizace majetku obce byly současně Rozpočet na rok 2012: Návrh rozpočtu obce Sivice
jmenovány inventarizační komise, následně provedeny na rok 2012 byl projednán finančním výborem a navrfyzické inventury majetku. Návrhy na vyřazení majetku žen ke schválení. Pozměňovacím návrhem je upřesněna výše příspěvku ze státního rozpočtu a zohledněn
a bezúplatný převod byly schváleny.
Příspěvek občanům na stočné: V roce 2012 (stejně finanční dar a.s. Českomoravský cement. Celková
jako v roce 2011) bude poskytován příspěvek občanům výše příjmů a výdajů navrženého rozpočtu činí
na stočné ve výši 1 000 Kč, který kompenzuje zvýše- 16 384 400 Kč. Rozpočet byl schválen.

Rozpočtové opatření č. 3/2011: Návrh na úpravu
rozpočtu byl projednán Finančním výborem a doporučen ke schválení. Příjmy i výdaje po úpravě včetně
financování činí 18 970 900 Kč. Dále bylo doporučeno (a následně schváleno) zmocnit starostku obce
k provedení rozpočtových úprav do konce roku 2011
v příjmech bez omezení, ve výdajích v přesunech
mezi paragrafy do výše 50 tis. Kč. Takto provedená
rozpočtová úprava musí být předložena ke schválení
na nejbližším zasedání zastupitelstva.

nou daň z nemovitostí. Příspěvek bude poskytován
jednorázově na rodinný dům v obci Sivice připojený
na splaškovou kanalizaci. Bude vyplácen od 1.5.2012
do 31.12.2012. Poskytnutí příspěvku bude nově vázáno na skutečnost, že příjemce příspěvku nemá žádné
nedoplatky na místních poplatcích.

Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2017 zahrnuje
zejména splátky úvěrů a příspěvků na splacení úvěru
Svazku Šlapanicko, předpokládaný objem provozních
a investičních výdajů.

Odpisový plán Obce Sivice a ZŠ a MŠ Sivice upravuje oceňování a odepisování dlouhodobého majetku
Mimořádný příspěvek Svazku Šlapanicko na zpra- v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o dani
cování projektové dokumentace: V souvislosti z příjmů a účetními standardy.
s přípravou projektové dokumentace na vybudová-

Pes je nejlepším přítelem člověka.
Toto přátelství ale poněkud pokazí, šlápneme-li na
chodníku do psích výkalů.
Všechny majitele psů proto důrazně žádáme,
aby na veřejných prostranstvích po svých
pejscích uklízeli!
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Vodné a stočné v roce 2012

V jednom článku na internetu jsem nedávno četla,
že někteří politici tvrdí, že zvyšování cen vodného
a stočného nelze nazývat zdražováním, nýbrž že se
jedná o úpravu ceny. Domnívám se, že téměř všem
občanům je úplně jedno, jak navýšení ceny vodného a stočného pojmenujeme, ale určitě všechny
zajímá, o kolik korun bude vodné a stočné dražší.
V minulém roce jsem informovala o povinnosti Svazku
zvyšovat vodné a stočné min. o 3% nad inflaci
(„… na základě rozhodnutí Evropské komise o přidělení dotací na vybudování splaškové kanalizace
na území našeho Svazku, a to min. o 3% ročně nad
inflaci, minimálně po dobu udržitelnosti projektu,
tj. 5 let od kolaudace díla.“)
V letošním roce se nám do tvorby cen promítlo ještě
zvýšení DPH u vodného a stočného, a to o 4%.
Navýšení ceny vodného a stočného bez DPH je tedy
o 4 %. Jak již bylo uvedeno výše, důsledkem navýšení

Místní poplatky v roce 2012

Na základě obecně závazné vyhlášky Obce Sivice
č. 1/2011 o místních poplatcích se v roce 2012
bude vybírat poplatek za sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
ve výši 250 Kč/osoba.

DPH o 4% nám cena vodného a stočného vzroste celkem
o 8 % a každý z nás ve výsledku zaplatí 78,54 Kč za 1 m3.
Jedná se tedy o zdražení větší, než bylo v uplynulých
dvou letech, jak se můžete přesvědčit níže. Je třeba
ale také uvést, že při srovnání výše ceny vodného
a stočného v rámci republiky jsme z pomyslné špičky (před několika roky jsme byli mezi prvními pěti)
sklouzli mezi Svazky uprostřed tabulky.
V roce 2010 byla cena vodného a stočného navýšena o 4,16 Kč za 1 m3, a to na cenu 70,24 Kč za 1 m3.
V roce 2011 byla cena vodného a stočného 72,88 Kč
za 1 m3. Navýšení proti ceně z roku 2010 bylo
2,64 Kč za 1 m3.
Rok 2012

bez DPH

s DPH

(Kč/m3)

33,10

37,73

Stočné (Kč/m3)

35,80

40,81

Celkem (Kč/m3)

68,90

78,54

Vodné

Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku Šlapanicko

ku činí 100 Kč ročně za jednoho psa, za druhého a dalšího psa téhož majitele činí poplatek 150 Kč ročně.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a osoba provádějící výcvik psů určených k doproOd poplatku se osvobozují osoby mladší 15 let, vodu těchto osob.
osoby starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
Poplatky se budou vybírat v hotovosti na obecním
Rozhodným dnem pro zařazení do věkové kategorie
úřadě od 1. do 31. března 2012. Poplatky je možné
pro nárok na slevu je 1. leden kalendářního roku,
uhradit bezhotovostně převodem na účet Obce
na který se poplatek platí. Držitelé průkazu ZTP
Sivice, číslo účtu je: 11324641/0100. U poplatku ze
a ZTP/P musí nárok na osvobození prokázat předlopsů uveďte do kolonky variabilní symbol 1341…
žením platného průkazu.
(+ číslo popisné), u poplatku za komunální odpad
Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, 1337… (+ číslo popisné).
která je držitelem psa staršího 3 měsíců. Sazba poplat- 			
Irena Poláčková

Odtokové poměry
Pozořického potoka

se proto neobejdeme bez součinnosti s Městysem
Pozořice. Pokud se podaří zadržet část vody ještě před
tělesem vlečky na pozořickém katastru, situace se
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace a stav- podstatně zlepší. Městys Pozořice tento problém vnímá
bou chodníku na Nové silnici mezi Sivicemi a má již zpracovanou projektovou dokumentaci stavby
a Pozořicemi vznikla petice, požadující bezeškodný záchytného poldru v Panské zahradě.
odvod dešťových vod ze zrekonstruované komuni- Také Obec Sivice hledá řešení v rámci sivického katakace a nového chodníku.
stru. Již je vypracováno podrobné zaměření potoka
Problematika přívalových dešťových vod je s přibývají- v zastavěném území, vytipována problematická místa
cími zpevněnými plochami stále tíživější. Potok protéká a v součinnosti s vodohospodáři budou navržena opatzastavěnou částí obce Sivice, koryto je na několika ření ke zlepšení situace. Úplně vyloučit riziko záplav
místech nekapacitně zatrubněno a jsou na něm umís- se však pravděpodobně nepodaří žádným protipovodtěny stavby. Obec se tímto dostává do velmi obtížně ňovým opatřením. I přes to věřím, že najdeme akceptovatelné řešení, aby stavba chodníku do Pozořic, tolik
řešitelné situace.
Významný podíl na průtoku dešťových vod korytem potřebná z hlediska bezpečnosti chodců, mohla být
Pozořického potoka mají dešťové vody z katastrálního realizována.
území Pozořice. Při řešení jejich bezeškodného odtoku

Marie Kousalová
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Rekonstrukce sálu
Obecního domu

Věřím, že nově opravené prostory obecního domu
budou dobře a dlouho sloužit nám všem. Členům
zastupitelstva děkuji za podporu a pomoc při realizaci
Popraskané zdivo a špatné akustické vlastnosti tohoto záměru.
Marie Kousalová
sálu obecního domu byly hlavními důvody k zahájení rekonstrukce. Nejdříve byl přizván statik, který
posoudil stav budovy po stavební stránce a konstatoval, že statika narušena není a praskliny jsou
spíše „kosmetickou“ vadou. Doporučil sanování
chemickými kotvami do zdiva.
Následně byl odbornou firmou zpracován jednoduchý
projekt pro zlepšení akustiky sálu spočívající v osazení
perforovaných podhledů stropu sálu i stropů pod galeriemi a výměnou výplní zábradlí. V další etapě budou
ještě instalovány závěsy na okna (ty se budou hodit
i při divadelních představeních) a akustické panely
na velké ploše boční zdi. Na tuto investiční akci obdržela Obec Sivice příspěvek od akciové společnosti
Českomoravský cement ve výši 500 000 Kč. Oproti
původnímu předpokladu realizovat akci po etapách
jsme proto přistoupili k realizaci komplexní.
Pěkné prostředí jistě přivítají jak návštěvníci plesů
a jiných společenských akcí, tak i všichni, kdo využívají
obecní dům pro soukromé oslavy. Tímto se současně
omlouváme divadelnímu spolku Cimrman revival Sivice
a všem jeho příznivcům za zmařené představení „Posel
z Liptákova“, které se mělo uskutečnit 27. prosince.
Právě v této době byly stavební práce v plném proudu.

Dopravní situace v obci

Začátkem nového roku je obvyklé hodnotit rok
uplynulý a plánovat rok nový.
Většina místních komunikací je opravena, přibylo
parkovacích míst především ve středu obce a byla
zobousměrněna ulice ke hřbitovu. Silnice pod Starými
horami byla v nebezpečném úseku nad prudkým svahem zpevněna obloukovými zdmi se zábradlím.

Obec Sivice při plánování a realizaci všech těchto
aktivit klade důraz především na bezpečnost a plynulost provozu. Proto je třeba upozornit na nešvary,
se kterými se občas můžeme setkat. Jedná se o parkování aut na veřejných komunikacích a bránících
plynulému průjezdu obcí. Kritická je situace především Na Kousku při příjezdu do obce od Tvarožné.
Přestože jsme zesílili osvětlení přidáním dalšího sloupu veřejného osvětlení, pokud auta parkují na této
veřejné komunikaci, příjezd do obce není bezpečný
a je jen otázkou času, kdy dojde k dopravní nehodě
při objíždění těchto aut.

Úpravou pasportu dopravního značení a stanovením
obytných zón došlo také ke změně pravidel silničního
provozu. Při výjezdu z obytné zóny musí řidič automaTaké žádáme majitele osobních aut, aby nevyužívali
ticky dát přednost v jízdě.
V loňském roce také byla zahájena projekční příprava parkovacích míst a komunikací v obci k dlouhodojižní cesty do průmyslové zóny a rekonstrukce komu- bému parkování, ale zajížděli do garáží či vjezdů.
nikace v ulici Loučky. Společně s Městysem Pozořice V zimním období je třeba tyto prostory udržovat
a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje od sněhu a dlouhodobě zaparkovaná auta úklidu
jsme připravili dokumentaci dlouho plánované výstavby brání. Nepřípustné je znečišťování parkovacích míst
chodníku na Nové ulici (po křižovatku se železniční olejem vytékajícím z motorů odstavených vozidel.
vlečkou), který je součástí investiční akce rekonstrukce krajské komunikace mezi Sivicemi a Pozořicemi.
Po vypořádání připomínkového řízení by mělo dojít
ke schválení a snad i realizaci celé akce v blízké době.

Poděkování patří obecním zaměstnancům a firmám,
které se o komunikace v Sivicích starají a udržují je
nejen v zimním období.
		
Oldřich Ondráček
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Školní vánoční jarmark 2011

V neděli 11. prosince v 17:00 si před budovou
Obecního domu v Sivicích dali dostaveníčko školáci, rodiče, prarodiče a další účastníci tradičního
školního jarmarku.
Nejdříve děti zazpívaly vánoční písně a koledy za kytarového doprovodu pana ředitele Pavla Vrtěla, pak přítomné pozdravila starostka obce paní Marie Kousalová
a došlo i na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a velkolepý ohňostroj. Poté nastala tlačenice u hlavního
vchodu, neboť zájem o vstup do sálu byl obrovský. Malí
obchodníci mezitím zaujali své pozice u prodejních
pultů. Nabídka byla letos přepestrá. Vedle osvědčených výrobků, jako jsou vánoční perníčky, svícny,
ozdoby, cukrovinky, křížaly či domácí sádlo, se na stolech objevily i novinky, jako např. originální čajový svařáček, školní salám, školní kuchařka rodinných receptů
a dokonce i školní likér. Za rodiče sivických školáků
bych rád vyjádřil poděkování všem, kteří se na školním
jarmarku podíleli: dětem a jejich učitelům, sponzorům

i šikovným maminkám. Je přece radost posílat děti
do školy, v níž se nejen předávají vědomosti, ale
v níž jde o společnou práci, smysluplný cíl a budování
mezilidských vztahů. Právě k tomu totiž všechno to
předvánoční vaření, pečení, škvaření, vyrábění a další
společné snažení směřuje. Hodně dobrých nápadů
do nového roku přeje
David Kroča

Malí umělci

Každoročně se děti z naší školy účastní mezinárodní soutěže v Itálii "Malí umělci", která byla zahájena z popudu papeže Pavla VI. a podpořena později papežem Janem Pavlem II. Soutěž vždy začíná v listopadu a jejím
tématem jsou Vánoce. Ze všech zaslaných výkresů vybere porota 1000, které jsou vystaveny v semináři
v Arezanu. (viz. Fotogalerie str. 16)
Kateřina Čalkovská

Zápis do 1. třídy

První seznámení se školou a třídou mají nejstarší
předškoláci za sebou.
Ve středu 18. ledna v sivické škole proběhl zápis
budoucích prvňáčků. K zápisu do 1. třídy na školní
rok 2012 - 2013 přišlo 11 dětí. Dětem přejeme mnoho
školních úspěchů.

eTwinning nás baví

V letošním roce to bude už sedm let, kdy naše škola
začala spolupráci mezinárodních projektů eTwinning.
Jedna malá generace dětí 1. stupně se v sivické
škole vystřídala na většině úspěšných projektů, které
zabodovaly i za hranicemi naší republiky. Možná
si vzpomenete naše evropské vítězství, které naše
sivické děti poslalo až na Sicílii.
I dnes pokračujeme, hledáme nové partnery, učíme
počítačovou gramotnost a díky projektům se učíme
zábavně a zajímavě. Náš poslední projekt Zábavná
matematika, který má v letošním školním roce pokračování v podobě You count and I count, získal v roce
2011 významná národní i mezinárodní ocenění. Děti
měly z úspěchů a poslaných eTwinningových dárečků velkou radost.
Pavel a Míla Vrtělovi

Míla Vrtělová

Vánoční strom

Co by to bylo za Vánoce, kdyby se na sivické návsi
nevyjímal osvětlený Vánoční strom. Proto, jak se již
stalo tradicí, jsme i letos první prosincový víkend
zahájili přípravy na umístění tohoto vánočního
symbolu.
Sivickým Vánočním stromem se po krátkých úvahách
stal krásný stříbrný smrk neznámé výšky (záměrně
jsme ho neměřili, protože jsme nechtěli ubírat slávu
zcela jistě menšímu stromu na brněnském Náměstí
Svobody), který obci věnovala rodina Müllerova z ulice Neuběhlo ještě ani 14 dnů od letošních hodů a už
,,Na Kousku“.
přišel čas kácení máje. V pátek 2. září v dopoledVzhledem k umístění stromu mezi dráty elektrického ních hodinách jsme začali vše připravovat a než
vedení a v blízkosti domu Müllerových se mnoho jsme se rozešli domů přichystat se na odpolední
přítomných mladých hlav sivických občanů namáhalo průvod, bylo vše tak, jak má být. Večerní návštěvnajít nejlepší, nejméně škodlivé a bezpečné řešení pro níky očekával především krásně nazdobený sál.
skácení tohoto stromu. Nakonec nezbylo nic jiného, než A protože bylo pěkné počasí, tak stejně, jako
požádat, již podruhé v tomto roce, zkušeného jeřábníka v předešlých letech, jsme postavili taneční parket
pana Karla Smutného. Ten krátce po sobotním obědě a posezení i ve dvoře obecního domu.

Kácení máje

přijel na místo určení a po upevnění se strom za řevu V 17.00 jsme všichni oblečeni do krásných krojů
motorové pily vznesl do výšky, ve které se jistě jen tak a také dobře naladěni vyrazili se Sivickou kapelou
na průvod vesnicí. Po návratu čekala na každého
nějaký strom nenacházel.
krojovaného večeře v sále obecního domu.
Pohled to byl tak úchvatný, že některým z přihlížejících
se naše počínání zdálo daleko zajímavější, než nedale- Kolem půl deváté přišlo na řadu slavnostní zahájení
nástupem stárků, který rozpoutal večerní zábavu.
ko probíhající rekonstrukce,,Bitvy u Slavkova“. Smrk byl
O půlnoci se losovala tombola a proběhlo sólo a vynápoté uložen na vlečku traktoru a převezen na náves,
šení stárků. Následovala jedna z nejhezčích částí
kde jsme čelili dalšímu problému, a to, že díra určená
večera a tou bylo samozřejmě předávání stárkovství
pro Vánoční strom se jevila jako velmi malá. Proto sivickým ženáčům – bývalým stárkům. Pohodová
nezbývalo nic jiného, než se chopit lopat a vykopat díru atmosféra vydržela až do ranních hodin, kdy se rozev místě, ve kterém se také jednou ročně nachází zcela šli domů i ti nejvytrvalejší.
jiný strom. Potom už nebylo zábran k vykonání finálJménem všech stárků bych chtěl velký dík vyjádřit
ních prací a po vztyčení a usazení monumentu na své
především vedení obce Sivice a i vám všem, kdo jste
místo, kterému přihlíželo mnoho slzami zalitých očí,
jakýmkoli způsobem podpořili letošní hody a kácení
zazněla pro jeho čest salva z napoleonských děl.
máje. Bez vás by Sivické hody nebyly tím, čím pro

Na závěr bych chtěl poděkovat Müllerovým za věno- nás všechny jsou!
vání krásného stromu, panu Smutnému za bravurní
jeřábnický výkon a nejen sivickým stárkům za pomoc
při stavění.
				

Petr Blahák

Martin Škrob
Foto: Ondřej Smutný

Obecní ples
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Tříkrálová sbírka
V letošním roce již podvanácté zazvonila u vašich
dveří některá z pěti skupinek koledníků.
Cílem Tříkrálové sbírky je sice vybrat co nejvíce
finančních prostředků, ale stejně důležité je rozdávat
lidem radostné poselství vánoční doby, popřát, potěšit.
Společné úsilí se ani tentokrát neminulo účinkem.
Děkujeme vám všem, kdo jste koledníky vlídně přijali a
přispěli do pokladniček. I díky vaší vstřícnosti je možné
pomáhat tam, kde je pomoci zapotřebí. V obtížných
životních situacích, ke zmírnění bolesti v ústavech
sociální péče, při odstraňování následků živelných
událostí…
Výtěžek letošní sbírky v obci Sivice činí 31 210 Kč.
Vážíme si dobrovolné pomoci koledníků i vaší Marie Ondráčková
štědrosti.
Adéla Capilová, Pavlína Capilová, Veronika Daňková

Druhý obecní ples se odehrával v pěkném prostředí opraveného sálu obecního domu, což ocenili
všichni přítomní bez výjimky. Mimo to si jak muzikanti a zvukaři, tak i návštěvníci plesu pochvalovali daleko lepší akustické vlastnosti sálu.
Hostů plesu bylo tentokrát o něco méně než v loňském
roce, nálada byla přesto výborná. Po zahájení a krátkém přivítání následovala polonéza v podání žákyň
Základní umělecké školy Pozořice. Poté se již rozproudila zábava. V tanečních blocích se střídaly obě
místní kapely – Sivická kapela a Kolorez. Na své si tak
přišli jak milovníci dechovky, tak i vyznavači moderního
žánru. Program zpestřil vstup taneční školy NO FEET
z Brna, rautové občerstvení a bohatá tombola.
Poděkování patří všem, kdo věnovali dárky do tomboly, připravili raut a starali se o pohodu všech zúčastněných. A zejména organizačnímu týmu pod vedením
Petra Blaháka a Michala Kulhánka.

Klára Koukalová
Daniel Ondráček
Michaela Kousalová, Lucie Pölzerová, Ester Dvořáčková Josef Ondráček, Václav Svoboda, Vít Škrob

Těšíme se na viděnou na dalším, v pořadí třetím obecním plese v roce 2013!

Petr Skládaný
Anita Tomancová, Filip Dvořáček, Terezka Buchtová

Jana Vozdecká
Šimon Fuks, Barbora Fuksová, Petra Štaňová

- 10 -

- 11 -

Zvěř našich lesů a polí

Martinská zabíjačka
a farmářské trhy

Martínská zabíječka...

Martin na bílém koni nepřijel, ale pokud jde o tradiční Martinskou zabíjačku, nezklamal. Členové
a příznivci Sportovního klubu Sivice již od čtvrtka
připravovali výborné zabíjačkové speciality. Celá
akce dospěla do finále v sobotu 12. listopadu.
Široko daleko voněly jitrnice, jelítka, škvarky; kouřilo
se z polévky i ze všech, kdo se v potu tváře skláněli
nad kotli, hrnci a várnicemi. Dobrovolné prodavačky
zmíněných pochutin se naopak třásly zimou. Teplota
se sice držela nad bodem mrazu, avšak počasí bylo
sychravé, a tak mnozí dali před pivem přednost čaji
a svařenému vínu.
Prodavače, kteří se zúčastnili druhých farmářských
trhů a přijeli nabídnout domácí potraviny, zima nezaskočila. Na odbyt šlo pečivo, sýry, koření, masné
výrobky a také různé značky piva. Je dobře, že se
trhů zúčastnili také místní producenti vína, medu
a zahradnických výpěstků.
Martinská zabíjačka i Farmářské trhy by se v budoucnu mohly dále rozvíjet a stát se nejen obchodní, ale
i společenskou záležitostí. Snad zvítězí zdravý selský
rozum a nedostanou se na seznam zakázaných
činností.
Jiří Barták

Vlk obecný

Psík mývalovitý

Vlk je největší evropská psovitá šelma. Délka jeho
těla dosahuje až 160 cm, ocasu 60 cm, v kohoutku
je vysoký 90 cm a váží až 70 kg. Samice jsou menší
a lehčí. Má zašpičatělou hlavu a trojúhelníkové uši,
čímž se liší od německého ovčáckého psa. Srst je
rezavohnědá až šedočerná, spodní část těla a vnitřní
strany končetin jsou bělavé. Sibiřští vlci jsou celí bílí.

Psík pochází z jihovýchodní Asie. V třicátých letech
minulého století byl vysazen v Evropské části tehdejšího Sovětského svazu a odtud se začal rychle šířit
na západ.

U nás žijí vlci pouze v Beskydech a v Jeseníkách,
migrovali sem ze Slovenska a Polska. Dnes jsou tyto
migrace pravidelné a v Beskydech se vytváří stálá
populace čítající 3 až 10 (i více) kusů.

U nás se poprvé vyskytl v roce 1954 a od té doby
obsadil většinu území kromě nejvyšších horských
poloh. Jeho počty stále stoupají.

Dnes obývá velkou část střední a severní Evropy.
Zdržuje se v okolí vod a v podmáčených stanovištích
listnatých stromů.

Délka těla dosahuje až 70 cm, ocasu 25 cm a váží
kolem 12 kg. Dlouhá srst je plavě šedá až šedohnědá
Kaňkování (říje) probíhá u vlků v lednu a únoru. Páří s tmavým žíháním, končetiny jsou skoro černé. Hlava
se jen alfa samec s nejsilnější samicí. Po 9 – 10 týd- má pestrou černobílou kresbu.
nech se rodí 4 – 8 mláďat. Vlk je společenské zvíře, K říji dochází koncem zimy a po 59 – 64 dnech břežije v rodinných smečkách s pevnou sociální orga- zosti vrhá samice v dubnu až květnu 5 – 9 mláďat.
nizací a hierarchií. Tím se u vlků vyvinuly specifické Začínají vidět v 9 – 10 dnech, kojena jsou dva měsíce
projevy chování, které slouží k vzájemné komunikaci. a ve věku 9 – 11 měsíců pohlavně dospívají.
Nejznámějším dorozumívacím projevem je vlčí vytí Nejvíce aktivní jsou v noci, přes den se ukrývají
a značení teritoria močí. Rodičovský pár loví v okruhu v opuštěných liščích nebo jezevčích norách. Za kruasi 10 – 15 km, ale teritorium je větší než 100 km. tých zim může upadat, jako jediný z psovitých šelem,
V zimním období mohou vznikat i větší smečky spo- do nepravidelného zimního spánku.
jením více příbuzných rodin. Vlk je pohlavně dospělý Psík je všežravec, potrava je rozmanitá - od drobných
ve věku 2 - 3 roky a dožívá se 12 – 16 roků.
savců velikosti zajíce, ptáků a jejich vajec, žab, hadů
Vlk na člověka neútočí a vyhýbá se mu.

Potravu tvoří větší druhy kopytníků jako jsou jelen,
divoké prase, ale nepohrdne ani menšími obratlovci,
větším hmyzem a lesními plody. S oblibou požírá
zdechliny a v době nouze může lovit i hospodářská
zvířata, hlavně ovce. Tyto útoky jsou většinou páchány zdivočelými psy a vlkům se jen přisuzují. Vlk má
v přírodě důležitou selekční funkci, zejména u spárkaté zvěře.
Vlk je zvláště chráněný a kriticky ohrožený nejen
u nás, ale i v celé Evropě.

a ještěrek, ryb, hmyzu a měkkýšů až po různé plody,
kořínky a zelené části rostlin. Často požírá zdechliny
a nepohrdne ani odpadky.

Od roku 2002 patří k zavlečeným v přírodě nežádoucím živočichům, kteří se mohou lovit celoročně.
Z hlediska legislativy ochrany přírody a krajiny není
tento druh chráněn.
Za M.S. Sivice – Pozořice Zdeněk Divácký
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SK Grušáci Sivice - florbal

„B“ tým je ve 2. Jihomoravské lize amatérů na posledním 8. místě. Po špatném začátku ovšem na posledJsme v polovině florbalové sezóny 2011/2012.
ních turnajích pravidelně boduje, takže se záchrana
„A“ mužstvo se v tabulce Jihomoravské ligy drží v soutěži zdá býti reálnou.
na 4. místě. Mohlo by na tom být lépe. Po výborném Za sivické florbalisty přeji vše nejlepší v roce 2012
začátku jsme byli na 2. místě, ale bohužel prohraná a chci všechny pozvat 28. ledna 2012 na Sportovní
poslední tři utkání znamenala propad na průběžné věneček ve stylu country.
4. místo.
Florbalu zdar - Karel Smutný
Jihomoravská liga mužů 2011-2012				
			

Florbalový turnaj Telnice

Už počtvrté se do Telnice sjeli ministranti z širého okolí, aby mezi sebou poměřili své florbalové
umění. Letos se do tohoto souboje nezapojili někteří tradiční účastníci, např. Mutěnice či
Dubňany, naopak nově dorazili florbalově nabití
kluci z PoŠuKova (Pozořice - Viničné Šumice Kovalovice a Sivice). Naši farnost reprezentovaly
dva týmy z Telnice a jeden ze Sokolnic.

vítěze a třetí tým celého turnaje, se kterým dokázal
uhrát remízu (minutu před koncem ještě naši borci
vedli). Reálně náš tým mohl třetí místo obsadit,
nebýt právě této smolné remízy. Telnice A se statečně držela a kromě derby s Telnicí B prohrávala
maximálně o dva góly, když si vítězství připsala nad
Těšany a Sokolnicemi. Sokolnice se ale také snažily,
v důležitém zápase o deváté místo prohrály s Těšany,
které ale v základní skupině dokázaly porazit. Škoda.
Přesto si myslím, že za předvedené výkony mohou
být na své děti telničtí i sokolničtí rodiče hrdí...

Turnaj se odehrával ve dvou kategoriích, starší bojovali v Sokolovně (4 týmy), mladší na Orlovně (10 týmů). Konečné pořadí turnaje v mladší kategorii:
Zde se také v závěru turnaje odehrály všechny finálo1. Moutnice A
vé zápasy. Byla radost pohledět na krásu tohoto spor2. Moravany u Brna
tu i bojovnost a nadšení, které hnalo jednotlivé týmy
k vítězství. Zatímco na Sokolovně si čtyři mančafty
3. Pošukov A (Marek Šmerda,Vít Škrob,
užívaly komorního prostředí, na Orlovně to vřelo tak,
Jan Šmerda, David Škrob, Petr Marek)
že se lidé mezi sebou chvílemi ani neslyšeli. Dorazilo
4. Moutnice B
také hodně fanoušků, jak místních, tak i moutnických,
5. Tvarožná
"pošukovských" a z dalších zúčastněných farností.
6. Pošukov B (Tomáš Tandler,Vojtěch Šmerda,
Celkově se turnaje zúčastnilo 87 hráčů.
Josef Ondráček, Karel Barták, Pavel Marek,
Ve starší kategorii po velmi vyrovnaném fináloFilip Dvořáček)
vém souboji zvítězily Moravany nad Násedlovicemi
(Žarošicemi) 3:1 a potvrdily roli favorita, v boji o třetí
místo se nakonec až po samostatných nájezdech
radovala Tvarožná, která porazila Pošukov (Martin
Džbánek, Pavel Buchta, Jiří Malík, Jan Barták, Petr
a Radim Skládaný) v poměru 12:11.

Skóre

Proh.

1. FbC Hornets ZŠ Horní

12

9

1

2

89 : 50		 28

			

2. FBC Sokol Dynamo Bučovice B

10

7

2

1

76 : 52		 23

3. FBŠ Hattrick Brno B

10

7

1

2

39 : 21		 22

4. SK Florbal Sivice

12

7

0

5

53 : 58		 21

5. Gullivers Sokol Brno I B

12

5

4

3

57 : 47		 19

6. FBO Boskovice

12

6

1

5

54 : 45		 19
53 : 51		 17

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

7. FK Orel Telnice

10

5

2

3

8. TJ Sokol Lanžhot

12

4

3

5

53 : 51		 15

9. Tišnov Paladins

12

5

0

7

38 : 50		 15

10. TJ Skol Brno Židenice B

10

3

1

6

51 : 62		 10

11. SFK Slovácko-Sokol Hodonín

10

3

0

7

34 : 48		 9

12. FBK Panthers Ratíškovice

10

2

1

7

28 : 46		 7

13. Florec Brno

12

0

2

10

27 : 88		 2

Badminton v Sivicích

10. Sokolnice

Děkuji všem, kteří s organizací turnaje pomáhali, otci
Ladislavu Kozubíkovi za duchovní podporu, taktéž
otci Renému Strouhalovi z Moutnic a vůbec všem,
kteří se věnují ministrantům a na tento turnaj kluky
dobře připravili. A abych nezapomněl na fanoušky
(což jsem na místě činu zapomněl a omlouvám se
jim) - i těm patří dík za bouřlivé prostředí, které svým
dětem, sourozencům či kamarádům vytvořili.

Telnické mančafty měly trochu smůlu na rozlosování: Telnice B pod vedením matadora Joži Krále měl Bylo to myslím pěkně strávené odpoledne v Telnici.
František Kroutil, starosta obce Telnice
na víc, nepotkat ovšem v základní skupině budoucího

TJ Čechie Zastávka
Žerotínští sokoli
Yashica Třebíč
Florbal.com team
A.C.A.B. Brno
Fbc Syrovice
Midway IBK
SK Florbal Sivice B

Body
57
53
50
45
35
28
27
18

sportovci amatérského badmintonu dali dostaveníčko
a vybojovali si hezký sportovní zážitek. Vítězům blaDen volna 17. listopadu 2011 patřil příznivcům bad- hopřejeme a poražené vyzýváme k odvetě na jarním
mintonu. Základní škola ve spolupráci s Obcí Sivice sivickém turnaji.
Míla Vrtělová
uspořádala tradiční turnaj. V sivické tělocvičně si

9. Těšany

V mladší kategorii byly k vidění některé velmi vyrovnané a některé velmi jednoznačné zápasy, právě
Pošukovská mužstva letos velmi zamíchala pořadím
turnaje. V souboji o třetí místo Pošukov A deklasoval moutnické béčko 10:0, ve finále pak moutnický
výběr po tuhém boji, ale nakonec zaslouženě, porazil
Moravany 3:1.

					

Rem.

8. Telnice A

Nejlepším hráčem mladší kategorie byl zvolen Martin
Kořenek z Moravan u Brna, nejlepším střelcem se
stal Joža Král z Telnice a nahrávačem Petr Oprchal
z Moutnic.

Body

2. Jihom. amatérská florbalová liga

Výh.

7. Telnice B

Nejlepším hráčem byl v této kategorii vyhlášen Martin
Džbánek z Pošukova, nejlepším střelcem Stanislav
Langášek a nejlepším nahrávačem Vojtěch Langášek,
oba z Moravan.

		

Záp.

Výsledky turnaje ve stolním tenisu
o pohár starostky obce
Pořadí ve dvouhrách:
1. Mirek Koplík, Sivice
2. Ondřej Vávra, Ostrava
3. Stanislav Beran, Sivice
Pořadí ve čyřhrách:
1. Mirek Koplík, Milan Sedláček, Sivice
2. Ondřej Vávra, Marek Janečka, Ostrava-Sivice
3. Stanislav Beran, Vojtěch Kousal, Sivice
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Společenská kronika

Vítáme do života

14. ledna		 II. obecní ples

V 1. čtvrtletí roku 2012
oslaví životní jubileum:

v 4. čtvrtletí roku 2011

21. ledna		 Turnaj ve stolním tenisu

96 let		

Františka Zajíčková

90 let		

Marie Dvořáčková

89 let		

Růžena Mikulášková

88 let		

Josef Maňák

Vítání občánků 21. října 2011

75 let		

Lidia Havigerová

Radim Tomanec

*28.7.2011

Sivice 286

Ema Titzová

* 1.8. 2011

Sivice 318

Tomáš Grančaj

*10.8.2011

Sivice 203

*18.8.2011

Sivice 326

Kalendář kulturních a sportovních akcí
			
			

Obecní dům Sivice, pořádá Obec Sivice, hraje Sivická kapela a Kolorez
Tělocvična u školy, pořádá Sportovní klub Grušáci

28. ledna		 Country bál
			

Obecní dům Sivice, pořádá Sportovní klub Grušáci, hrají Rančeři

4. února		 Společenský ples
			

Obecního dům Sivice, pořádá Lesní družstvo Sivice, hraje Relax

11. února		 Skautský ples
			

Obecní dům Sivice, pořádá Junák Pozořice, hraje Kolorez

18. února		 Turnaj v nohejbalu Východní konference
			

Tělocvična u školy, pořádá Sportovní klub Grušáci		

19. února		 Dětský maškarní ples
			

Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

21. února		 Ostatky
			

Obecní dům Sivice, pořádají hasiči Sivice

17. března		 Josefský košt
			

Jubilanti

Obecní dům Sivice, pořádá Vrba Sivice, hraje cimbálová muzika

Stalo se již tradicí, že na pozvání starostky obce paní Marie Kousalové se každoročně scházejí občané dosahující významného
životního jubilea, kteří v daném roce dosáhli
věku v rozmezí pěti let od dožitých 60 až 85
let a potom všichni, kdo přesáhli tuto hranici.

Vozdecká a zaměstnanci obce Jan Kousal a Jan
Kosačík.

V družném besedování se účastníci často obraceli
na starostku obce s dotazy na řešení místních problémů, což jistě bylo výrazem spoluúčasti a zájmu
na rozvoji obce. V pohodě čas rychle letí. Tak uběhl
i tento vydařený podvečer. Za jubilanty poděkoval
starostce obce a všem, kteří se organizačně podíleli
V letošním roce to bylo datum 27. října – tedy na tomto setkání, „osmdesátník“ Miloš Florián.
v předvečer státního svátku vzniku samostatného
Československého státu. Při vstupu do vkusně upra- Na závěr si neodpustím nesdělit se se svým pocitem.
veného prostoru v obecním domě přivítaly jubilanty Cestou domů, když jsem procházel vsí, mi prolétlo
zdobenou růži sestry Hoffmannovy. Po oficiálním myslí období 20 let, kdy se naše obec v nových spozahájení vyslechli jubilanti milé recitační a hudební lečenských a politických podmínkách osamostatnila
vystoupení žaček Základní umělecké školy Pozořice a dosáhla s díkem všem na radnici za toto období
vysoké úrovně na všech úsecích hospodářského,
pod vedením Boženy Škrobové.
společenského a kulturního života, k čemuž neodK bohatě připravené a vyzdobené tabuli zasedlo dělitelně přispívá výjimečná péče o životní prostředí.
38 jubilantů. O jejich pohoštění a pohodu pečovali Ať se nám tu nadále dobře žije.
členové kulturní komise Zdena Mudrochová a Jana 				
Alois Müller

Denisa Buchtová

14.11.2011		
Sivice 336

Patrik Koukal

19.12.2011		
Sivice 30

70 let		

Ludmila Divácká

65 let		

Josef Divácký

Václav Kadeřávek

		

Libuše Ondráčková

Evidence obyvatel

60 let		

Josef Paták

Statistika za 4. čtvrtletí 2011

		

Jiří Barták

Narozené děti:
Přihlášení:
Úmrtí:
Odhlášení:

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

2
5
1
2

Počet obyvatel: 996

Citát

„To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina,
hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek
lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme
žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému
majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, pracovat
a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je
třeba překonat krizi důvěry technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc
osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem“.
									

Zájezd do Mattarella

Vážení spoluobčané,
možná ještě máte v hlavě vzpomínku na italský
orchestr s mažoretkami, který nás pobavil při
návštěvě přátel z italského Mattarella. Loni se naši
přátelé zúčastnili Josefského koštu v Sivicích a nyní
nás zvou na oplátku k nim, do městečka Mattarello.
Zájezd se bude konat od 31. srpna do 2. září 2012.
Jsme zváni na místní oslavu, podobnou našim
hodům. Navštívíme při tom i místa, kde působil
sv. Roch, patron Sivic, jeho hrob v Benátkách
a ještě i jiné kulturní památky v Itálii.
Přihlášky přijímá obecní úřad Sivice.
Pojeďte s námi......

Jiří Barták

Tomáš Baťa

