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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem

V Sivicích je chvályhodným zvykem zamést, odklidit
sníh a posekat trávu kolem svého domu. K pěknému
vzhledu obce přispívají také upravené předzahrádky
a rozkvetlá okna či balkony. Návštěvníkům se naše
obec líbí a věřím, že za přispění nás všech bude
stále hezká a přívětivá.
Také je dobré, že se u nás stále něco děje. Po plesové sezóně s vydařeným prvním obecním plesem
následovaly ostatky a vzápětí Josefský košt (letos
připadl přesně na svátek sv. Josefa), kterého se
zúčastnili hosté z družební obce Mattarello z oblasti
Trentino v Itálii. Velké poděkování patří všem, kdo se
na přípravě a organizaci těchto společenských akcí
podíleli a přispěli k dobrému jménu naší obce.
V květnu přivítáme devět nových sivických občánků,
kteří se narodili v uplynulém půlroce. Děti se už těší,
co předvedou na letošní školní akademii. Pro dospělejší a dospělé chystáme v červnu historicky první
Sivické pivní slavnosti s doprovodným programem,
aby si na své přišli opravdu všichni, nejen milovníci
piva. Ani se nenadějeme a budou prázdniny…
Do té doby nás však čeká ještě hodně práce.
Připravujeme dlouho diskutovanou rekonstrukci
komunikace mezi Sivicemi a Pozořicemi s novým
chodníkem, aby rodiče, jejichž děti navštěvují pozořickou školu, mohli být přece jen o něco klidnější.
Stavba je ve stadiu územního řízení. Věřme, že její
význam převáží nad obavami ze zatížení potoka
dešťovou vodou ze zrekonstruované silnice a nového
chodníku.
Občanům ulice Loučky, a nejen jim, jsme „dlužni“ vyřešení dopravní obslužnosti průmyslové zóny.
Územní plán obce Sivice počítá s vybudováním jižní
obslužné komunikace, aby nové i stávající objekty v bývalém zemědělském družstvu mohly být
v budoucnu dopravně obsluhovány z této komunikace. Tím dojde k podstatnému omezení dopravní
zátěže v ulici Loučky a také ke snížení provozu nákladních vozidel a traktorů zastavěnou částí
obce.
Naším největším přáním je spokojený a klidný život
v naší obci. K tomu můžete přispět také vy konstruktivním řešením vlastních problémů, porozuměním
a vstřícným přístupem k zájmům svých sousedů.
Přeji vám všem krásné jarní dny plné sluníčka.
Marie Kousalová

3.1.2011
Úprava výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva: Nařízením vlády č. 375/2010 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstva, byla snížena
maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva o 5 %. Vzhledem k tomu, že výše odměn
neuvolněných členů zastupitelstva podléhá schválení
zastupitelstvem, bylo schváleno poskytování odměn
procentuelní částkou z maximální částky dle nařízení
vlády, aby odměny odrážely změny platových předpisů
a nemusely být vždy znovu schvalovány zastupitelstvem. Odměny byly nově stanoveny takto: místostarosta 60 % z maximální výše odměny dle nařízení
vlády, předseda výboru (komise) 80 %, člen výboru
(komise) 80 % a člen zastupitelstva 100 % z maximální
výše odměny dle nařízení vlády.
21.3.2011
Souhrnná inventarizace k 31.12.2010: V závěru loňského roku proběhly řádné fyzické inventury majetku.
Návrhy na vyřazení byly projednány dne 13.12.2010.
V návaznosti na tyto fyzické inventury byla provedena
dokladová inventarizace ke dni 31.12.2010 s porovnáním stavu majetku a účtů s údaji v účetnictví. Souhrnná
inventarizace majetku byla zastupitelstvem obce Sivice
schválena.
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území obce
Sivice: Obecní úřad obdržel jednu žádost o půjčku
z Fondu rozvoje bydlení, která však neobsahovala
potřebné náležitosti. Z tohoto důvodu bylo rozhodnutí
o poskytnutí půjčky odloženo.
Smlouva o budoucí smlouvě darovací – komunikace III/38310 v obci Sivice: Zastupitelstvo obce
Sivice v roce 2007 schválilo záměr předání a převzetí
komunikace od křižovatky u zrcadla po náves z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Sivice
s podmínkou, že po dokončení stavby splaškové kanalizace bude provedena celková oprava komunikace.
Tato podmínka je splněna, uzavření budoucí smlouvy
darovací na komunikaci III/38310 bylo zastupitelstvem
obce Sivice schváleno.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu – VN Mokrá-Hostěnice: Smlouva o věcném
břemenu se týká pozemku parc. č. 1382 v k.ú. Sivice
(cesta na hranici mezi k.ú. Sivice a Hostěnice). Věcné
břemeno je zřizováno pro stavbu propojení vysokého
napětí mezi obcemi Mokrá a Hostěnice ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – přeložení kabelového vedení NN
na Dolanském konci: Na základě smlouvy o smlouvě
budoucí bylo provedeno přeložení vzdušného vedení
NN do zemního kabelu na Dolanském konci. Vklad
věcného břemene bude proveden na základě geometrického plánu skutečného provedení stavby.
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Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu – přípojka VN pro ETL Ekotherm: Věcné
břemeno bude zřízeno pro vzdušné vedení vysokého
napětí, které kříží cestu v dílech, k novému transformátoru firmy ETL Ekotherm pro napojení fotovoltaické
elektrárny.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu – rozšíření NN
Za Brankou: Jedná se o umístění nového podzemního kabelového vedení nízkého napětí v okraji pozemku
cesty k novostavbě domu.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – přípojka NN pro
novostavbu RD: Pro plánovanou výstavbu RD v ulici
„Korčákova“ bude uloženo na pozemku obce nové
podzemní kabelové vedení nízkého napětí a přípojková skříň.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – přípojka NN pro
novostavbu RD: Dočasné připojení novostavby RD
ve Štarcárkách bude nahrazeno novým podzemním
kabelovým vedením NN včetně přípojkového pilíře.
Výběr dodavatele – komunální technika: Z předložených nabídek byla na doporučení pracovní skupiny
vybrána nabídka traktoru KIOTI DK 22 od firmy PL –
Otakar Koutný.
Aktualizace pasportu dopravního značení:
Podnětem pro aktualizaci dopravního značení byla
žádost obyvatel ulice Loučky o omezení provozu
nákladních aut a návrh zobousměrnění silnice ke kostelu po odbočku do ulice Staré hory. Tento bod byl
odložen, neboť obec dosud neobdržela vyjádření
Dopravního inspektorátu k návrhu dopravního značení.
Těsně před zasedáním obec Sivice obdržela nesouhlasné stanovisko rady městyse Pozořice se zobousměrněním části komunikace ke kostelu.
Komunikace do průmyslové zóny: Územní plán
obce Sivice řeší dopravní obslužnost průmyslové zóny
na Loučkách jižní obslužnou komunikací (od křížku) s výjimkou severní části lokality přiléhající k ulici
Loučky. V tomto území je plánována výstavba
haly pro zpracování papírokartonu firmy HP Karton.

Problematiku dopravní obslužnosti je nutné naléhavě
řešit, neboť ulice Loučky nemá parametry odpovídající
provozu těžkých nákladních vozidel.
Petice – úprava Pozořického potoka: V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace a stavbou
chodníku mezi Sivicemi a Pozořicemi obdržel obecní
úřad Sivice petici občanů požadující, aby před vydáním stavebního povolení byly provedeny úpravy, které
zajistí zvýšení kapacity potoka (vybudování poldru,
rybníka nebo odklonění části vod potoka novým korytem). Z řad členů zastupitelstva a dotčených občanů
byla ustavena pracovní skupina, která se bude touto
problematikou zabývat.
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK – nadstandard dopravní obslužnosti: Z iniciativy městyse Pozořice proběhlo jednání
s firmou Kordis o zařazení nočního víkendového
spoje. Jedná se o nadstandard, který je možný zajistit
na základě finančního příspěvku dotčených obcí.
Na jednání Mikroregionu Rokytnice bylo navrženo, aby
se na financování nadstandardu dopravní obslužnosti
podílely obce na trase linky 702 dle počtu obyvatel.
Smlouva bude uzavřena prozatím na období od 12.
června 2011 (kdy se mění jízdní řády) do 31.12.2011.
Příspěvek IDS na uvedené období činí pro obec Sivice
3 895 Kč.
11.4.2011
Dopravní obslužnost zamýšlené stavby haly pro
zpracování papírokartonu firmy HP Karton Sivice:
Zastupitelstvo obce Sivice se sešlo mimořádně k vyřešení dopravního napojení zamýšlené stavby haly firmy
HP Karton. Jediným legálním příjezdem je v současné
době ulice Loučky. Vzhledem k tomu, že jižní obslužná
komunikace není dosud vybudována a ulice Loučky
provozu nákladních vozidel nevyhovuje, firma HP
Karton se zavázala ke spolupráci s obcí Sivice při
zlepšení dopravní infrastruktury pro průmyslovou zónu
finančním přispěním ve výši 1 mil. Kč. Dále se zavázala poskytnout část pozemků pro vybudování nové jižní
obslužné komunikace. V souvislosti s tímto závazkem
bylo projednáno umožnění dočasného napojení z ulice
Loučky do doby vybudování této komunikace.

Příspěvek na stočné

Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 13.12.2010
bude v roce 2011 poskytován jednorázový příspěvek
na stočné ve výši 1 000 Kč na rodinný dům v obci Sivice
připojený na splaškovou kanalizaci. Současně musí být
splněna podmínka, že na domovní kanalizační přípojku je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační
souhlas. Příspěvek na stočné je kompenzací zvýšené
daně z nemovitostí. Žádost o příspěvek se podává
na předepsaném formuláři.

Celkový počet nemovitostí
(z toho 10 asanovaných nebo neobydlených)

305

Počet nemovitostí připojených
na splaškovou kanalizaci

275

Počet nepřipojených nemovitostí

20
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Dopravní obslužnost
průmyslové zóny
Územní plán obce Sivice určuje pozemky
za střediskem bývalého zemědělského družstva
na Loučkách a v trati Vysoudilka na hranicích
k.ú. Sivice a Pozořice jako plochy pro výrobní
aktivity.
Lze zde umístit lehkou výrobu a skladovací provozy.
Dopravní obslužnost je navržena z jižně vedené účelové komunikace podél areálu bývalého zemědělského družstva (v současné době je zde jen polní cesta).
Výjimku tvoří lokalita označená jako L2 přiléhající
k ulici Loučky. V souvislosti s plánovanou výstavbou
haly pro zpracování papírokartonu firmy HP Karton
byla zahájena diskuze k dopravní obslužnosti nejen
tohoto nového provozu, ale i stávajících podnikatelských objektů.
Firma HP Karton provozuje svoji činnost v jednom
z objektů v areálu bývalého zemědělského družstva
dlouhodobě. Nyní má v úmyslu vybudovat vlastní provozovnu na pozemcích nacházejících se dle územního plánu obce Sivice v již zmíněné lokalitě L2, kde lze
umístit výrobní a skladovací prostory s regulativem
Vč (plochy pro čistou výrobu, komerci, kanceláře, bez
možnosti bydlení).
V současné době je jedinou přístupovou komunikací do této lokality ulice Loučky, která však není
pro provoz nákladní dopravy uzpůsobena. Stávající
severní cesta od mostu železniční vlečky podél střediska Vodárenské akciové společnosti je nezpevněná,
nachází se již v k.ú. Pozořice, zčásti na soukromých
pozemcích. Majetkoprávní vztahy využití této cesty
pro dopravu do podnikatelských objektů značně
komplikují.

11. dubna 2011 se konalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva s přizváním obyvatel ulice Loučky
a zástupce firmy HP Karton, které se zabývalo
řešením této záležitosti. V současné době již obecní
úřad zpracovává zadání pro projektovou dokumentaci
jižně vedené místní (účelové) obslužné komunikace.
Diskutována byla také možnost rekonstrukce ulice
Loučky, aby bylo dosaženo takového stavu, který
by umožnil dopravní obslužnost průmyslové zóny.
Obyvatelé ulice Loučky se téměř jednomyslně přiklonili k variantě vybudování nové jižní obslužné komunikace v zájmu zklidnění ulice Loučky.
Firma HP Karton nabídla obci spolupráci při zlepšení
dopravní infrastruktury průmyslové zóny poskytnutím účelově vázaného finančního příspěvku ve výši
1 mil. Kč. Dále se zavázala poskytnout část pozemků na vybudování jižní obslužné komunikace. Tyto
závazky jsou obsahem Smlouvy o spolupráci mezi
Obcí Sivice a firmou HP Karton.
Konstruktivní přístup obyvatel ulice Loučky i firmy
HP Karton vyústil ve schválení této Smlouvy o spolupráci a umožnění dočasného připojení plánované
haly na zpracování papírokartonu k místní komunikaci Loučky, a to do doby vybudování jižní obslužné
komunikace.
Uskutečněním tohoto záměru budou vytvořeny podmínky i pro napojení stávajícího areálu zemědělského družstva. Veškerá nákladní (i osobní) doprava
směřující do podnikatelských objektů v průmyslové
zóně nebude muset projíždět zastavěným územím
obce Sivice. Obci navíc odpadnou náklady na opravy
poničených komunikací a chodníků, neboť málokdy
se podaří přimět viníka k odpovědnosti za způsobené
škody.
Marie Kousalová
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Svazek získává dotace
a bude dále budovat
Při nedělní procházce podél potoka Roketnice
jsem si uvědomila, že činnost, kterou Svazek obcí
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko na území
16 obcí podél toku Roketnice, Říčky a Rakovce
provozuje po dobu již téměř 20 let, je opravdu
zřejmá. Průzračnou vodu v korytě potoka neznečišťují ani náhodné přítoky, ať už přírodní nebo
trubní, ústící do toku. I z těchto vytéká čistá voda,
neznečištěná domovními splašky.
Ve dvou etapách se podařilo Svazku za notného
přispění dotací z Evropských fondů, Státního fondu
životního prostředí a také Jihomoravského kraje vybudovat systém splaškových stok ve 14 obcích, které
odvádí splašky z daného území do čistírny odpadních
vod v Modřicích.
U výstavby první etapy (Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice,
Podolí, Ponětovice, Prace a Šlapanice) byl podíl
Evropských fondů 69%, Státního fondu životního prostředí 5% a necelými 2% přispěla Spolková republika
Rakousko. U druhé etapy (Kovalovice, Mokrá-Horákov,
Pozořice, Sivice, Tvarožná,Velatice a Viničné Šumice)
to bylo v případě Evropských fondů 79%, Státní fond
životního prostředí 5% a Jihomoravský kraj 1%. A kde
vzal Svazek ta zbývající procenta? Jednotlivé obce si již
od roku 2002 na toto dílo u Svazku spořily. Tato „spořící
metoda“ získání potřebného objemu peněz je známa
i na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na Státním fondu
životního prostředí jí říkají „metoda Sedlákova“. To proto,
že právě Ing. Oldřich Sedlák, do roku 2007 tajemník
Svazku, k systému spoření jednotlivé obce přesvědčil.
A co nyní bude Svazek dělat? Složí ruce do klína?
Tak to v žádném případě. V současné době začíná
být problémem nedostatek kvalitní pitné vody. A to
jak v měřítku celosvětovém, tak i konkrétně na jižní
Moravě. Proto těsně před Vánocemi roku 2009 byla
Svazkem podána žádost na EU prostřednictvím
SFŽP o přidělení dotací na stavbu Posílení skupinového vodovodu Šlapanicko I. a II. etapa.
Co si pod tímto názvem můžeme představit?
1. etapa tohoto projektu obsahuje posílení hlubinných vrtů na Říčkách na čerpání krasové vody,
kterou v současné době využívá především obec
Mokrá-Horákov, dále kompletní rekonstrukci hlavních přivaděčů přes katastry obcí Mokrá-Horákov,

Vodné a stočné v roce 2011
Na základě rozhodnutí Evropské komise o přidělení dotací na vybudování splaškové kanalizace
na území Svazku Šlapanicko vznikla povinnost
navyšovat vodné a stočné po dobu udržitelnosti
projektu, tj. 5 let od kolaudace díla, o 3 % ročně nad
míru inflace. Požadavek na toto navyšování ceny
vyplývá z potřeby naspoření prostředků nutných

Velatice, Sivice, Tvarožná a Jiříkovice až k jiříkovskému vodojemu a rekonstrukci vodojemů na této trase.
Voda, kterou bude Svazek takto čerpat, bude kvalitní
a především bude podstatně levnější, než ta, kterou
v současné době nakupuje od Brněnských vodovodů
a kanalizací. Je jisté, že vodné nebude levnější, ale
zbude podstatně více prostředků na budování nových
staveb a na údržbu stávající infrastruktury.
27. ledna 2011 byla řídícím výborem Ministerstva pro
místní rozvoj potvrzena dotace Svazku Šlapanicko
ve výši 66% (61% EF a 5% SFŽP). A co obce? Budou
mít na to, aby uhradily zbývající částku? Tentokrát již
Svazek nebude obecní rozpočty touto stavbou zatěžovat. Veškeré finance bude Svazek řešit ve spolupráci
s provozovatelem, Vodárenskou akciovou spol., a.s.
2. etapa projektu obsahuje propojení od nově zrekonstruovaného přivaděče u jiříkovského vodojemu
na přivaděč Šlapanice – Blažovice, aby krasová
voda mohla posloužit převážné většině občanů
na území působnosti Svazku a dále nové přivaděče
do vodojemu Pozořice a Kovalovice. Na tuto část
zatím nebyl žádný dotační titul vypsán. V současné
době ale Svazek prostřednictvím pracovníků firmy
AP Investing vyřizuje souhlasy majitelů pozemků,
které budou touto stavbou dotčeny. Současně se již
dokončuje projektová dokumentace pro územní řízení a v okamžiku, kdy budou všechny souhlasy vlastníků shromážděny, bude podána žádost o územní
řízení této stavby. Pak již bude Svazek pouze čekat
na okamžik, kdy bude vypsán potřebný dotační
titul a žádost o další možnost čerpání peněz, ať už
z Evropských nebo našich fondů, bude podána.
Chtěla bych tak v tento moment poděkovat především
občanům – majitelům pozemků, kterých se nově plánovaná stavba bude dotýkat - kteří byli osloveni a vyzváni
k podpisu smluv o uložení věcného břemene a bez
prodlení tak učinili, a pracovníkům obecních úřadů, kteří
tyto smlouvy shromažďují a předávají dále na Svazek.
Jsem si dobře vědoma toho, že se zrealizované stavby
uvedené v úvodu tohoto článku, v průběhu výstavby
dotkly téměř všech občanů dotčené lokality. Jednání
byla někdy opravdu složitá, ale pohled na čistou Říčku
a vědomí, že jsme téměř nejmenší svazek obcí pro
vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji a přesto
jsme v průběhu 9 let získali evropské dotace na tři
obrovské stavby nás těší a dává sílu do nové práce.
Markéta Staňková, tajemnice Svazku

k obnově vybudovaného díla, tedy k zajištění soběstačnosti ve financování nutných oprav a rekonstrukcí. Svazkům, které tyto povinnosti neplní, hrozí
sankce a krácení dotací.
Vodné v roce 2011 ve Svazku Šlapanicko činí
34,98 Kč/m3, stočné 37,90 Kč/m3, celkem 72,88
Kč/m3. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Navýšení
oproti loňské ceně je o 2,64 Kč/m3 (3,8 %).
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Obousměrný provoz v ulici
Pod Kostelem – ano či ne?

V této záležitosti budeme se zástupci městyse
Pozořice dále jednat a věříme, že se podaří najít
řešení ke spokojenosti obou stran.
Oldřich Ondráček
Obec Sivice zpracovává aktualizaci pasportu 			
dopravního značení, který zahrnuje změnu jednosměrné komunikace na hranici katastrů obce
Sivice a městyse Pozořice (v úseku po odbočku
do ulice Staré hory) na obousměrnou.
Úsek od hřbitova po kostel by zůstal i nadále jednosměrný. K výraznému zvýšení dopravního provozu
v ulici Pod Kostelem by tedy nedošlo. Obyvatelé ulic
Staré hory a Krpile v Sivicích a ulice Pod Kostelem
v Pozořicích by nemuseli jednosměrný úsek objíždět
přes městečko (nebo porušovat dopravní předpisy
jízdou v protisměru). V místě obousměrného provozu
vznikne jediné omezení – parkovat na komunikaci
bude možné při splnění podmínky dvou volných jízdních pruhů o celkové šíři 6 m.
Silnice včetně krajnice v ulici Pod Kostelem náleží
do katastrálního území Sivice, proto je příslušným
správním úřadem v této záležitosti Obecní úřad
Sivice. V únoru se konalo místní šetření za účasti
vlastníka komunikace, kterým je Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje, Dopravního inspektorátu
Policie ČR a starosty městyse Pozořice. Při tomto
šetření zástupci vlastníka komunikace i dopravního
inspektorátu vyslovili s navrženou úpravou dopravního značení jednoznačný souhlas. Obousměrný
provoz na této komunikaci jsme si vyzkoušeli nedávno
při výstavbě splaškové kanalizace a fungoval bez
problémů.
Stanovisko rady městyse Pozořice k navržené úpravě
je však v současné době negativní. Opírá se o tvrzení, že by v tomto úseku byla ohrožena bezpečnost
chodců, neboť zde není vybudován chodník.

Ukončení zápisů dětí do cestovního
dokladu rodiče k datu 30.6.2011

správní poplatek činí 100,- Kč. Při podání žádosti je
nutné předložit originál rodného listu dítěte, platný
občanský průkaz rodiče a stávající cestovní pas ČR
dítěte. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu
V souvislosti s novelou zákona č. 329/1999 Sb.
musí být přítomno i dítě z důvodu pořízení technickéo cestovních dokladech dnem 30. června 2011 končí
ho snímku obličeje.
možnost zapisovat děti do pasu rodiče. Provedené
zápisy dětí v cestovním pasu rodiče jsou platné Pokud se jedná o vydání prvního cestovního pasu
do 26. června 2012. Do tohoto data smí dítě pře- (dítě dosud není držitelem pasu), je rodič povikročit hranice bez vlastního cestovního dokladu nen předložit kromě uvedených dokladů i Osvědčení
s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. o státním občanství ČR. Žádost o vydání osvědčení
se podává u krajského úřadu (Brno, Žerotínovo nám.
Od 27. června 2012 musí být i nezletilé dítě při vyces5) nebo u matričního úřadu příslušného podle místa
tování do zahraničí držitelem platného cestovního
trvalého pobytu dítěte (Městys Pozořice), kde zákonpasu, a to i v případě cestování do členských států
ný zástupce dítěte vyplní tiskopis a předloží platný
Evropské unie.
doklad totožnosti, originál rodného listu dítěte, origináCestovní pas ČR pro dítě do 15 let vyřídí rodič u pří- ly rodných listů rodičů dítěte nebo oddací list. Správní
slušného úřadu obce s rozšířenou působností podle poplatek za vydání osvědčení činí 100,- Kč, lhůta pro
místa trvalého pobytu dítěte (Městský úřad Šlapanice, vyřízení je 30 dnů.
pracoviště Brno, Opuštěná 2) ve lhůtě do 30 dnů,
Marie Brtníková
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Zápis do mateřské školy
Ve středu 6.4.2011 proběhl zápis dětí do školky
pro školní rok 2011/2012.
Přišlo nás navštívit neuvěřitelných 35 dětí – a to není
číslo konečné. Dále přijímáme telefonické dotazy
na místo ve školce. Většina zapsaných jsou děti
ze Sivic. Ale zájem o umístění v naší školce mají
i děti z okolních vesnic – Pozořic, Viničných Šumic,
Velatic… Protože kapacita školky je 40 dětí – z nich
16 odchází do školy a 2 děti se stěhují – můžeme přijmout jen 18 dětí. Nemůžeme proto bohužel vyhovět
všem zapsaným.
Vážíme si, že jste si vybrali právě naší školku a děkujeme za pochopení.
Michaela Moudrá

(jinak si pohrály i maminky, děti velký i malinký…)

Základní umělecká škola Pozořice zve...
Datum

Akce

Místo

Hodina

11. 5.

Absolventský koncert

ZUŠ, budova ZŠ

17.30 hod.

18. 5.

Vernisáž absolventské výstavy

ZUŠ, budova ZŠ

17.00 hod.

25. 5.

Společný koncert ZUŠ Pozořice a ZUŠ Oslavany

Orlovna

Společný koncert ZUŠ Pozořice
a ZUŠ Ivanka pri Dunaji

Orlovna

Absolventský koncert tanečního oboru

Dělnický dům

8. 6.
28. 6.

Dětské hřiště na Perku
V těsné blízkosti školy je plánováno vybudování
dětského hřiště, které bude tvořit venkovní zázemí jak pro mateřskou a základní školu, tak i pro
maminky s malými dětmi.
Hřiště bude umístěno ve svažitém, pro děti velmi
atraktivním terénu. Vzniknou dvě větší terasy, na
kterých budou soustředěny dětské prvky z akátového dřeva. Ve stejném provedení budou i další
navrhované prvky v celém území (lavičky, zábradlí,
palisády…). Plocha hřiště bude odcloněna výsadbami dřevin.
Na vybudování dětského hřiště požádala naše obec
o dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva
pro místní rozvoj. Objem žádostí několikanásobně převyšuje dotační možnosti. Pokud bude naší
žádosti vyhověno, uskutečníme tento projekt v celém
rozsahu, v opačném případě provedeme alespoň
přípravné práce.
Marie Kousalová

17.00 hod.

Josefský košt
v Sivicích

Díky paní starostce jsem byl pozván na Josefský
košt do Sivic. Protože si jí vážím jako schopné,
laskavé, ale rozhodné kolegyně a protože do Sivic
vždycky rád zajedu, neváhal jsem a pozvánku
potvrdil. A nelitoval jsem. Již při příjezdu jsem
neodolal a krátce se prošel po sivické nově a velmi
hezky upravené návsi, na kterou může být obec
hrdá (upřímně řečeno jsem si říkal: „ta Marie to
tady má jak v Rakousku“).
Pak jsem se již oddal atmosféře Josefského koštu.
Pozdravil jsem se s některými známými od nás ze
Šlapanic, s kolegy starosty z okolních obcí jsme krom
pozdravu řešili některá společná témata, pochvalně
jsme hodnotili úroveň Josefského koštu, vhodně načasovanou účast partnerské obce z Itálie a srdečnou
atmosféru, podbarvenou dechovkou a později i cimbálovou muzikou. Nemohl jsem se zdržet až do konce,
ale upřímně blahopřeji k takovým, podle mého názoru
velmi zdařilým akcím, kde se sejde mnoho sousedů,
známých a občanů, kteří si při ochutnávce dobrého
vína mají co říci, co prožívají, co je těší i trápí. Pokud
k tomu může přispět i srdečné přijetí a návštěva
zahraničních přátel, jak jsem na vlastní oči viděl, věřte
mi, je to téměř výjimečná věc. Taková pospolitost není
v naší hektické a někdy i poněkud zmatené době, kdy
mnoho lidí jen kritizuje a stále se jim něco nelíbí, aniž
by pomohli nebo navrhli rozumné alternativní řešení,
běžná. Proto přeji všem vám sivickým, abyste se
v dobrém rádi znovu a znovu setkávali.
Ing. arch. Jaroslav Klaška, starosta Šlapanic
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Po stopách minulosti...
Za první světové války byly před postupující
frontou vystěhovány italské rodiny na Moravu.
Jejich potomci z Trenta a Mattarella se vydali
po stopách svých předků.
Dodnes vzpomínají na to, jak jejich rodiny žily
na Moravě, než jim byl umožněn návrat. Zmínka
o pobytu uprchlíků je i v pozořické farní kronice.
Společně s Italskými přáteli jsme uctili památku padlých
v 1. světové válce položením věnců u památníku
na pozořickém hřbitově.
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První obecní ples
Zamrzl rybníček na návsi, za okny fouká meluzína a společenský život se přenesl do Obecního
domu. Návštěvníci 1. obecního plesu byli přivítáni horkým punčem a krásně vyzdobeným sálem.
Slavnostní atmosféru navodila polonéza, kterou
na úvod zatančili stárci.

Tombola byla připravena tak, aby příliš nezasahovala do průběhu plesu, pro většinu cen si výherci
chodili v průběhu večera, jen deset nejhodnotnějších
cen bylo taženo o půlnoci.

Ples končil hluboko po půlnoci, větší výdrž měla mládež, ale věřím, že se všichni již těšíme na 2. obecní
Plesem provázeli moderátoři, které jinak pravidelně ples v příštím roce.
vídáme v rolích ochotnického cimrmanovského divadla. Poprvé na plese v naší obci hrají dvě hudby
(obě mají své zázemí v Sivicích), a to Sivická kapela Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě
a Kolorez, které se pravidelně střídají. V průběhu plesu podíleli nebo se v průběhu večera starali
večera máme možnost shlédnout další dvě taneč- o spokojenost hostů: hudebníkům, sponzorům,
ní vystoupení. Po uměleckém zážitku byl otevřen lidem ve výčepu a v kuchyni a všem ostatním, kteří
bohatý raut, který byl kulinářským zážitkem. Každý si pomáhali zajistit zdárný průběh tohoto plesu.
Marcela Ondráčková
mohl vybrat dle své chuti: maso na několik způsobů
(nejvíce chutnaly řízečky), zeleninové i ovocné saláty
a mnoho dalších specialit.

- 11 -

Turnaj v nohejbalu

22. ledna 2011 se v tělocvičně u školy odehrál
turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev. Svoje
síly změřily dva týmy ze Sivic se dvěma týmy
z Viničných Šumic.
A toto je výsledné pořadí:
1. Vinopa:	Rudolf Opluštil, Miloš Železný,
Petr Mazel
2. Viničné Šumice:	Lubomír Kulhánek, Železný
Jarek, Martin Zembinský
3. Sivice B:	Vít Koukal, Jaroslav Skočovský,
Jiří Kousal
4. Sivice A:	Josef Dvořáček, Milan Sedláček,
Antonín Pešek
Výsledek je výzvou a pobídkou sivickým nohejbalistům!

Florbal 2010/11

„Béčko“ se může udržet již jen teoreticky. Kvalita
1. Jihomoraské amatérské ligy šla letos výrazně nahoru. Předešlé roky navíc obvykle vypomáhali na některých zápasech hráči z „A“ týmu, což letos bohužel
nešlo. Věřím, že příští rok budou chlapci ve 2. lize
atakovat medailové pozice.
Za všechny hráče bych chtěl poděkovat věrným fanouškům, kteří nás doprovází po celou sezónu.

Končí florbalová sezóna 2010/11 klubu SK Grušáci
Sivice. „A“ družstvo bojuje o 5. místo, „B“ mužstvo
téměř jistě sestupuje.
Od „Áčka“ se letos čekal boj o jediné postupové
místo v Jihomoravské lize. V polovině soutěže musel
být tento cíl, vinou zranění a nemocí, přehodnocen.
Bohužel však ani medailové pozice nebyly v našich
silách. Do konce zbývají dvě kola, ve kterých se můžeme porvat již jen o 5. místo. Uvidíme, jak se dáme 				
dohromady pro příští ročník.
Jihomoravská liga mužů 2010-2011				
			

Skóre

		
Body

1. Jihom. amatérská florbalová liga
					

Záp.

Výh.

Rem.

Proh.

1. VSK VUT Skurut Hai Brno

22

18

0

4

115:71		 54

			

2. SC Hattrick Brno FbŠ B

22

16

1

5

109:58		 49

3. Gullivers Sokol Brno I B

22

15

2

5

111:62		 47

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

4. FK Orel Telnice

24

14

2

8

141:101		 44

5. FbC Hornets ZŠ Horní

22

12

3

7

117:109		 39

6. SK Florbal Sivice

22

12

1

9

105:80		 37

7. FBO Boskovice

22

8

5

9

65:73		 29

8. TJ Sokol Brno Židenice B

22

7

5

10

89:116		 26

9. Florec Brno

22

7

3

12

73:100		 24

10. FBC Sokol Dynamo Bučovice B

22

6

3

13

95:118		 21

11. FBC Sokol Ivanovice na Hané

22

6

1

15

61:99		 19

12. TJ Sokol Adamov

22

6

0

16

88:111		 18

13. TJ Sokol Lanžhot B

22

3

2

17

60:131		 11

Florbalu zdar
Karel Smutný

Body

Moravská Třebová		92
FbC Rosice		
DODO Tvořihráz		
Koní hlavy		
MAC Eagles		
Hattrick Brno		
Real Brno		
SK Florbal Sivice B		

bodů
92
65
60
39
36
19
15
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Bermudský trojúhelník
- záhada nad záhady

úřadům. O týden později jachtu našli vojáci 8000 km
daleko, kam ji zahnal vítr.

O záhadách Bermudského trojúhelníku se poprvé
zmiňuje v 50. letech mystik a spisovatel Vincent
V červencovém odpoledni, 6.7.1997, se vracela fre- Gaddis (1913–1997) a jako důkazy uvádí řadu tvrzení,
gata „London“ anglického vojenského námořnictva která se při podrobnější zkoumání ukážou jako mylná,
z obvyklého vojenského cvičení. Na okraji oblasti polovičatá a zavádějící.
zvané Bermudský trojúhelník se setkali s malou Když nahlédneme do archívů britské lodní pojišťovny
jachtou. Když nereagovala na žádné signály, vystou- Lloyd, zjistíme, že jsou mnohem nebezpečnější místa
pili na palubu, ale nikde nikoho nenašli. Loď působila než Bermudský trojúhelník, především ta, kde se
dojmem, že byla opuštěna nedávno – na palubě byly kříží lodní trasy a je hustý provoz. Zjistíme, že není
zásoby potravin, na rádiu naladěna stanice, kterou problém vytvořit záhadu kdekoli na světě – vyberme
ale neměl kdo poslouchat. Zkrátka posádka se nena- kdekoli na světě podobnou oblast jako Bermudský
šla. Proč loď beze stopy opustili? V náhlé hrůze? trojúhelník, přibližně stejné velikosti i tvaru, vezměme
V panice? Po útoku neznámých sil? Nebo za tím byly si záznamy lodních či leteckých katastrof za poslednevysvětlitelné přírodní jevy či únos mimozemšťanů? ních 50 let – a zjistíme podivuhodnou věc: Najdeme
Vojáci zanechali na palubě jachty posádku a vezli ji zde zrovna tolik nevysvětlených ztroskotání, potopedo přístavu. V noci se ale začaly dít divné věci – náhle ných plavidel a záhad jako kdekoli jinde, včetně oblaszhasla světla, motor vypověděl a nešel nastartovat, ti Bermud. Neboli stačí dát dohromady řadu faktů,
nefungovala lodní vysílačka ani kompas. Nezbylo než které ať už spolu souvisí či nesouvisí, něco zamlčím
se pomocí přenosné vojenské vysílačky spojit s frega- (jak často najdeme v „zaručeně spolehlivém“ popisu
událostí v Bermudském trojúhelníku), něco přidám
tou, aby ji válečná loď vzala do vleku.
A jak to bylo dál? Pokud čekáte fantastické líčení (najdeme tamtéž), okořením něčím podivuhodným
z pera nejproslulejších záhadologů a tajemné objevy a zdánlivě nevysvětlitelným, a dobře prodejný příběh
tajemných sil v tajemném Bermudském trojúhelníku, je na světě. A o to tady jde.
(Téma tak trochu masopustní)

budete pravděpodobně zklamáni. Jak už to bývá, sku- A jak to bylo s těmi záhadnými poruchami motoru
a elektrických přístrojů na zmíněné jachtě? Odborníci
tečnost je mnohem, mnohem prozaičtější.
Tajemná jachta patřila manželům Schmidtovým, po prozkoumání zjistili, že někdo amatérsky opravoval
původem z Německa, kteří daleko odtud na jachtě elektroinstalaci jachty a připojil alternátor obráceně.
trávili dovolenou. Když jednou odpoledne vepluli Takže když motor chvíli běžel, místo aby baterie
do přístavu na Kanárských ostrovech, uvázali jachtu dobíjel, ve skutečnosti je vybíjel, a po zhasnutí motoru
k molu a šli do města. Vzali si jen doklady a nejnut- vypověděly baterie službu úplně a loď byla bez eleknější osobní věci, předpokládali, že do večera budou třiny. Jenže to se tvůrcům záhad moc do krámu nehozpět. Večer už jachtu nenašli, buď se uvolnila sama dí, verze o nevysvětlitelnosti je mnohem prodejnější.
nebo ji někdo odvázal. Protože ale v přístavu kot- Inu, svět chce být klamán.
vili načerno (aby se vyhnuli přístavním poplatkům),
měli strach a ztrátu jachty neoznámili ani policii, ani

Noc kostelů 2011

P. Jan Nekuda, farář

Další návrh programu je následující:
22.00 scénické čtení z farní kroniky.
22.30 pokračování komentované prohlídky kostela.
23.00 scénické čtení z farní kroniky II.
23.30 meditativní průvodce křížovou cestou
24.00 závěr

Tento program je předběžný a může se ještě změnit.
Stejně jako loni proběhne poslední květnový pátek
27.5. v Pozořicích Noc kostelů 2011. Konkrétní Po celý večer bude možné si individuálně prohlížet jak
a podrobný program se teprve rodí, ale rámcově interiér kostela, tak běžně nepřístupné prostory – kryptu, půdu, věže. Také bude fungovat nabídka jednoduuž víme, co nás čeká:
chého občerstvení a posezení u vína a jiných dobrot.
Ve 20.00 zahájíme koncertem Hradišťanu, pravděpoZveme
vás k návštěvě a kdo byste se chtěli zapojit
dobně pod širým nebem – na prostranství před kostelem. V případě podobného počasí jako loni bychom do příprav, přihlaste se na faře – fara.pozorice@iol.cz
koncert museli operativně přesunout do kostela.
P. Jan Nekuda, farář
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Zvěř našich lesů a polí

Jelen lesní (zvěř vysoká)
Jelen je nazýván králem našich lesů, protože jelení
samci jako jediní nosí na paroží korunu. V koruně jsou
nejčastěji 3 výsady, ale může jich být i 6 a víc.
Délka těla samců dosahuje až 250 cm, kelky 15 cm,
výška v kohoutku je 150 cm a váha až 250 kg. Laně
jsou o třetinu menší. Charakteristický je nažloutlý obřitek. Barva je v létě rezavohnědá, v zimě šedohnědá.
Kolouši jsou do stáří 2 - 3 měsíců výrazně skvrnití.
Jelen je rozšířený v mnoha zemích. Obývá prakticky
celou Evropu. Vyskytuje se na území Asie, kde obývá
střední a západní část na území Malé Asie a žije
i na území severní Afriky.
Jeleni mají nejraději listnaté a smíšené lesy s otevřenými plochami, jako jsou paseky a louky. Běžně se
vyskytují i v jehličnatých lesích nebo v zemědělských
oblastech s pěstováním plodin, které jim poskytují úkryt
(kukuřice a slunečnice).
Jelení říje probíhá od poloviny září do konce října.
Jeleni si v té době vytvářejí harémy laní, které si hlídají
a odhání případné soky. Jsou-li oba jeleni stejně silní,
dochází k soubojům o laně, které mohou skončit i smrtí
slabšího jelena nebo se mohou parohy zaklesnout
a tím dochází k úmrtí obou jelenů vysílením. V říji se
jeleni ozývají hlubokým hrdelním hlasem (troubí), říjné
laně pískají.
Březost laní trvá 8 měsíců. Začátkem června rodí
jednoho koloucha, ve výjimečných případech kolouchy
dva. Kolouši jsou po narození velmi čilí a laň je kojí
4 měsíce. Pohlavně dospívají už ve druhém roce života. Jeleni jsou schopni zapojit se do rozmnožování až
ve 4. roce života. Maximálně se dožívají 20 let.
Jelení zvěř žije v pevně organizovaných tlupách laní
s kolouchy a jeleny do 2 roků. Mladší jeleni vytvářejí
samostatné tlupy, nejstarší jeleni žijí samotářsky a k tlupám se připojují až v době říje. K dorozumívání slouží
jelenům různé pachové, zrakové a hlasové signály.
Potravu jelenů tvoří různé druhy trav, bylin, pupeny,
listy, kůra stromů a různé plody (žaludy, bukvice,
kaštany atd.). Svou potravní specializací tvoří při přemnožení značně škody na lesních porostech (okusem
dřevin a loupáním kůry).

Los evropský
Los je náš největší volně žijící savec. Samci mají tělo
dlouhé 280 cm, výška v kohoutku je 230 cm a váha
až 600 kg. Samice jsou menší. Tělo je vzhledem
k vysokým končetinám relativně krátké. Klabonosá
hlava má chrupavčitou nosní část a prodloužený
spodní pysk. Na spodní straně krku vyrůstá kožovitý
lalok s dlouhou srstí. Samci mají mohutné lopatovité
nebo bidlovité paroží (mohutné lopaty mohou vážit
až 50 kg). Zbarvení losa je šedočerné až černé,
pouze končetiny jsou šedobílé. Jako jediný z jelenovitých nemá obřitek.
Jeho současná hranice souvislého rozšíření zasahuje ze severovýchodu až do Polska, odkud jednotlivé
kusy migrují do střední Evropy. U nás se nepravidelně objevuje v různých částech Čech a Moravy.
V jižních Čechách se pravidelně rozmnožuje, nejvíce
na levém břehu Lipenské přehrady.
Říje trvá od srpna do září, někdy i déle. V té době
samci označují svá stávaniště močí, bojují o krávy
a ozývají se sténavým hlasem. Nevytvářejí harémy
samic, ale po oplodnění jedné samice se postupně páří s dalšími samicemi. Samice žijí i v době
říje osamoceně. Po 35 - 38 týdnech březosti rodí
v květnu 1-3 mláďata a kojí je 4 měsíce. Čerstvě
narozená mláďata mají dlouhé nohy a jsou od narození čilá. Rostlinou potravu začínají brát již od 2
týdne věku. Pohlavně dospívají v 2,5 letech života.
Dožívají se až 20 let.
Přes léto žijí losi samotářsky, jen v zimě se za nepříznivých podmínek sdružují krávy s telaty do menších
skupin. Losi mají výtečný čich a sluch a jsou dobří
plavci i na mnohakilometrové vzdálenosti.
Potrava losů se skládá z listí, pupenů, výhonků
a kůry měkkých dřevin jako jsou jíva, olše, bříza
či osika, často spásají vodní rostliny a zemědělské
plodiny.
Los je zvěří, která se podle zákona o myslivosti
nesmí lovit, jedná se o zvláště chráněný, silně
ohrožený druh.
Zdeněk Divácký, Myslivecké sdružení Sivice - Pozořice
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
24. dubna		 Pomlázková zábava
			

Obecní dům Sivice, hraje Medium, pořádá Sportovní klub Grušáci

7. května		 Turnaj v badmintonu
			

Tělocvična u školy, pořádá škola Sivice

8. května		 1. kolo sportovní soutěže požárních družstev
			

Sportovní areál Sivice, pořádají hasiči Sivice

14. května		 Soutěž v nohejbalu tříčlenných družstev "Východní konference"
			

Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Grušáci

15. května		 Přátelské utkání ženatí x svobodní
			

Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Grušáci

20. května		 Vítání občánků
			

Obecní dům Sivice, pořádá obec Sivice

3. června		 Školní akademie
			

Obecní dům Sivice, pořádá škola Sivice

18. června		 Turnaj v malé kopané
			

Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Grušáci

25. června		 Sivické pivní slavnosti
			

Dvůr u obecního domu, pořádá agentura VrBa

Zveme Vás srdečně
na 12. galakoncert
orchestru Johanna Strausse,
pod názvem "Z operety do operety",
který se letos bude konat dne
21.5.2011 v 17 hodin v Historickém sále
zámku ve Slavkově u Brna.
Na koncertě vystoupí sólisté:
Luisa Albrechtová z Vídně - soprán,
Milan Vlček z ND v Brně - tenor
Jiří Preisinger, rodák z Pozořic - Německo
- housle.
Předprodej vstupenek na koncert:
Potraviny HRUŠKA v Pozořicích,
Brno - Běhounská ulice

SIVICKÉ

PIVNÍ
SLAVNOSTI
25. června od 15 hod

Centrum sociálních služeb

LADA Lukavec
nabízí

pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací
služby pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením dospělého věku.
Chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek
rodinám pečujícím o tyto osoby na dobu
až 3 týdnů.

Služba je poskytována celorepublikově.
Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: 774 624 008
www.ladalukavec.cz, e-mail: ladalukavec@centrum.cz
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Společenská kronika

Vítáme do života

Ve 2. čtvrtletí roku 2011 oslaví životní
jubileum:

v 1. čtvrtletí roku 2011

95 let		

Ludmila Hromková

89 let		
		

Josefa Neužilová
Anna Šebestová

87 let		

Alois Studýnka

85 let		

Jarmila Pantůčková

80 let		

Anna Hrdinková

65 let		
		
		
		

Jan Bajer
Jiřina Severová
Miroslav Sedlák
Karel Vozdecký

60 let		

Vladimíra Neužilová

Eliška Pölzerová
Veronika Cejnková
Nikola Kašíková
Sabina Chládková
Lukáš Ondráček
Mikuláš Kříž
Nicolas Marek Ševčík

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Evidence obyvatel
Statistika za 1. čtvrtletí 2011
Narozené děti:
7
Přihlášení:
3
Úmrtí:
2
Odhlášení:
7
Počet obyvatel:
1003

Citát

Nemoc dává poznat hodnotu zdraví, zlo hodnotu
dobra, hlad nasycení, únava hodnotu klidu.
Herakleitos z Efesu, řecký filozof a materialista

PNEUSERVIS
Miroslav Smutný
Sivice 97, tel. 602 377 894

PN CYKLOSERVIS
Opravy, přestavby, renovace, servis
jízdních kol všech druhů a značek,
nová kola dle katalogu.
Pavel Nohel / tel. 724 833 534
Blažovice, Nádražní 359

3.1.2011		
Sivice 303
1.2.2011		
Sivice 58
7.2.2011		
Sivice 135
21.2.2011		
Sivice 114
2.3.2011		
Sivice 137
3.3.2011		
Sivice 145
11.3.2011		
Sivice 13

Poděkování od italských přátel...
Caro Pavel
GRAZIE DI TUTTO: PER VOSTRA OSPITALIA',
PER LE COSE OTTIME CHE AVETE PREPARATO
E, SOPRATTUTTO, PER LA VOSTRA AMICIZIA.
Tutta la nostra gente e stata molto contenta, felice e
ha avuto grandi emozioni.
Noi siamo arrivati alle 20.15 dopo un viaggio tranquillo e scorrevole, accompagnato da quel sole che
non si e fatto vedere nei giorni precedenti.
Ho scaricato la photostory. Ti scrivo nei prossimi
giorni.
Un nuovo abbraccio a tutti e GRAZIE MILLE A VOI.
Mauritii
Drahý Pavle,
DĚKUJI ZA VŠE: ZA VAŠI POHOSTINNOST,
VYNIKAJÍCÍ PŘÍPRAVU (ORGANIZACI)
A PŘEDEVŠÍM ZA VAŠE PŘÁTELSTVÍ.
Všichni lidé byli velmi spokojeni a měli velký zážitek.
Přijeli jsme v 20.15, cesta byla klidná a plynulá,
doprovázelo nás slunce, které nebylo v předcházejících dnech.
Photostory jsem si stáhnul. Napíši ti v příštích dnech.
Obejmutí všem a TISÍCERÉ DÍKY VŠEM
Maurizio

