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Vážení spoluobčané,

Informace z jednání zastupitelstva

vítám vás u aprílového čísla zpravodaje. Kéž by
současná epidemie koronaviru byla jen aprílový
žert nebo zlý sen. Bohužel tomu tak není a s nepříznivou situací se musíme vyrovnat.

2. 3. 2021
Zpráva o činnosti a kontrola plnění úkolů: Směna
studny v Dílech a odhlučnění zdi kulturního domu
je dosud v řešení. Byla provedena inventarizace
majetku a závazků obce Sivice ke dni 31. 12. 2020.
Probíhá přestavba samoobsluhy - jsou hotové tesařské konstrukce, probíhá pokládka krytiny, osazují se
klempířské prvky, výplně otvorů, elektroinstalace. Bylo
ukončeno výběrové řízení na stavbu skladu ve sportovním areálu, ekonomicky nejvýhodnější nabídku
předložila firma Wagner stavební spol. s r. o. Vyškov,
stavba by měla být dokončena do 30. 9. 2021. Probíhá
zpracování projektové dokumentace přeložky vysokého a nízkého napětí v ulici Za Brankou. V lokalitě
K (Kousek - zahrady) je hotová dešťová a splašková
kanalizace, zbývá položit vodovodní řad. Připravuje
se rekonstrukce sálu kulturního domu. Byla podána
žádost o dotaci na dětské hřiště ve dvoře školy, další
postup závisí na tom, zda bude přiznána dotace. Je
vydáno stavební povolení na venkovní učebnu, která
vznikne na části dětského hřiště na Perku. V realizaci
je výsadba aleje podél Dílové cesty. Projekčně se
připravuje dosadba biocentra a založení extenzivního
sadu v lokalitě Díly.

O to víc se těšíme na pěkné počasí. Letošní jaro
zatím vystihuje pranostika „březen - za kamna vlezem“ a „duben - ještě tam budem“. Když vysvitne
sluníčko, neváhejte a vyrazte na vzduch. I v blízkém okolí obce jsou hezká místa, stačí je objevit.
Ve vesnicích, které obklopuje lesní krajina, je to
jednodušší. Okolí naší obce tvoří z velké míry
zemědělské polnosti, proto si vážíme každého
kousku přírody. Zemědělci obdělávají stále větší
půdní celky, k tomu používají těžkou techniku, aby
se hospodaření vyplatilo. Tento způsob hospodaření nastartoval vznik Jednotných zemědělských
družstev v 50. letech a nezměnil se ani po jejich
transformaci. Krajina postupně ztratila rozmanitost, a to je velká škoda. Pro člověka, pro zvěř
a v konečném důsledku i pro zemědělství jako
takové, protože vodní a větrná eroze odnáší tu nejúrodnější vrstvu půdy. Je dobré, že Jihomoravský
kraj na ochranu přírody a krajiny dbá a opatření
v této oblasti podporuje.
Některé sousední obce zahájily pozemkové úpravy, další se k tomu chystají. Je to krok správným
směrem, i když cesta od zahájení pozemkových
úprav po úspěšné ukončení a realizaci opatření je
velmi dlouhá. Naše obec se prozatím vydala cestou využití vlastních pozemků k výsadbám remízů.
Cílem je vytvořit krajinu pro člověka dostupnou,
prostupnou a pohostinnou, současně lépe chráněnou před erozí. O připravovaných záměrech v této
oblasti se dočtete v příspěvcích uvnitř zpravodaje.
Dosud byla řeč o jižní části katastru obce,
která je součástí úrodného Dyjsko-svrateckého
úvalu. Severní část území náležející do podhůří
Drahanské vrchoviny je rozmanitější. Intenzivní
zemědělské hospodaření zde nahradily travní
porosty, díky tomu jsou lokální záplavy a vodní
eroze už minulostí.
Naše pozornost se upíná na přírodu stále více.
Možná i proto, že si chceme udržet fyzickou
i duševní kondici ke zvládání dnešní divné doby.
K tomu vám přeji hodně sil a pevné zdraví.
			

Marie Kousalová

Zpráva kontrolního výboru: Předsedkyně kontrolního výboru přednesla zprávu o provedené kontrole.
Bylo zkontrolováno plnění usnesení zastupitelstva
obce Sivice, provedena kontrola dokladů a inventarizace.
Souhrnná inventarizace k 31. 12. 2021: Inventarizace
majetku, pohledávek a závazků obce Sivice ke dni
31. 12. 2020 byla provedena v období od 7. 1. 2021
do 11. 2. 2021. Dílčí inventarizační komise provedly
fyzickou inventarizaci, hlavní inventarizační komise
inventarizaci dokladovou. Bylo schváleno vyřazení
majetku v celkové hodnotě 246 467 Kč.
Smlouva o zřízení služebnosti: Obec Sivice vybudovala na základě nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti rozdělovací objekt
na korytu Pozořického potoka ve správě Povodí
Moravy. Stavba byla zkolaudována v listopadu loňského roku. Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 5 000 Kč + DPH, obec Sivice
uhradí poplatek za vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí.
Smlouva o zřízení věcného břemene: Společnost
EG.D, a. s. (dříve E.ON Distribuce) vybudovala
na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene kabelové vedení nízkého napětí
v lokalitě Štarcárky. Stavba je umístěna na pozemcích
p. č. 1006/3, 1007/2, 1009/1 a 1012/3 a 1039 ve vlast-
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nictví obce Sivice. Rozsah věcného břemene je vyme- školství v působnosti obcí a finanční spoluúčast obce
zen geometrickým plánem, věcné břemeno se zřizuje dle podmínek dotačního programu.
za jednorázovou náhradu ve výši 3 700 Kč + DPH.
Zadávací dokumentace – „Biocentrum Sivice –
Zadávací dokumentace – Biocentrum Sivice: Trubní propustek a pročištění silničního příkopu“:
Projekt spočívá v prohloubení a rozšíření stávající Podél polní cesty na pozemku par. č. 861 v k. ú. Sivice
vodní nádrže, která je zanesena sedimenty, dále (Díly) se nachází cestní příkop, který slouží zároveň
budou zřízeny další tři vodní tůně. Největší vodní jako odlehčovací kanál pro odvedení velkých průtoků
tůň bude dotována srážkovou a podzemní vodou z Pozořického potoka. Příkop je zanesen sedimenty,
a bude do ní přivedena voda z odlehčovacího kanálu nemá dostatečnou kapacitu. Je ukončen propustkem
Pozořického potoka. Úprava příkopu a nový trubní DN 400 zaústěným do Tvaroženského potoka, který
propustek DN 1000 zaústěný do vodní tůně je před- rovněž není kapacitní a navádí vodu do potoka bez
mětem samostatného projektu. Zadávací dokumen- zdržení. Tento propustek bude zrušen. Voda z cestnítace obsahuje zejména projektovou dokumentaci ho příkopu bude nasměrována do nového propustku
a návrh smlouvy o dílo. Bude vypsáno výběrové řízení DN 1000 délky 14,5 m zaústěného do vodní tůně.
na dodavatele stavby.
Rozpočtové opatření č. 1/2021: V příjmech se upravuje výše daně z příjmů právnických osob za obec
(+ 107 000 Kč), odvody za odnětí půdy (+ 5 000 Kč),
6. 4. 2021
Venkovní učebna Základní a mateřské školy: odvody za odnětí pozemků ze ZPF (+ 32 800 Kč)
Stavba bude umístěna na pozemku ve vlastnictví a dotace na výkon státní správy (+ 8 700 Kč). Příjmy
obce Sivice par. č. 40 v k. ú. Sivice bezprostředně ze zvyšují celkem o 153 500 Kč. Financování se
přiléhajícímu k objektu školy. Pozemek je z budovy zvyšuje o 21 450 000 Kč - dlouhodobý úvěr na přeškoly přístupný po ocelové lávce vyhovující i pro stavbu objektu občanské vybavenosti a financování
pohyb imobilních osob. Učebna bude sloužit žákům z přebytku minulého období. Výdaje se zvyšují na
základní a mateřské školy, kapacita je 24 dětí. § 3613 - Občanská vybavenost (+ 20 000 000 Kč),
Zastupitelstvo obce schválilo investiční záměr, podání na § 3745 - Péče o zeleň (+ 1 000 000 Kč), na § 6171
žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva Správa (+ 46 500 Kč) a § 6399 Platby daní (+ 107 000
financí pro rok 2021 z prodprogramu Podpora obnovy Kč). Příjmy a výdaje včetně financování jsou ve výši
a rozvoje materiálně-technické základny regionálního 53 247 200 Kč.

SDH Sivice pořádá
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v sobotu 15. 5. 2021 od 9:00
Železný šrot nachystejte ráno před dům.
Těžší kusy Vám rádi pomůžeme vynést.
Lednice a televize nesbíráme!!
Děkujeme

Žádost
o příspěvek
na úhradu stočného
Od 1. května 2021 do 31. prosince 2021 bude
stejně jako v předchozích letech možné čerpat
dar na úhradu stočného. Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 1000 Kč jako kompenzaci
za zvýšenou daň z nemovitostí.
Podmínkou je zkolaudovaná přípojka na splaškovou
kanalizaci a příjemce nesmí mít žádné nedoplatky
na místních poplatcích. Formulář je možné vyzvednout na Obecním úřadě v Sivicích nebo si stáhnout z webových stránek www.sivice.cz (v záložce
Aktuality). Odevzdat jej můžete osobně na obecním úřadě nebo odeslat elektronicky na adresu
sivice@sivice.cz.
Můžete si rovněž zvolit formu úhrady - v hotovosti
nebo převodem na účet.

BUDUJEME
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Co do nádob… patří!
•
•
•
•
•
•
•
•

 oviny, časopisy
n
katalogy, telefonní seznamy
neznečištěné papírové sáčky
papírové ubrousky
papírová lepenka, karton
kancelářský papír
knihy, sešity, letáky
čistý obalový papír

•p
 lastové obaly
• sáčky, fólie, igelitové nákupní tašky
• vymyté kelímky od jogurtů
a dalších potravin
• PET láhve od nápojů
• pěnový polystyren
• nápojový karton (TetraPak)
•
•
•
•
•
•
•
•

Přestavba pokračuje
Během zimních měsíců práce zpomalily, teď už
opět běží na plné obrátky.
Důležité bylo dostat stavbu pod střechu. To se podařilo během ledna, i když počasí v tu dobu nebylo
zrovna ideální. Teď se pracuje hlavně uvnitř. Střídají
se zde různé profese - vodaři, elektrikáři, sádrokartonáři, omítkáři… Zvenčí se budova zatepluje minerální vatou. Také se začíná pracovat na venkovních
prostranstvích. Práce probíhají podle harmonogramu.

z bytky ovoce a zeleniny
listy a nať zeleniny
odpad ze zeleně v domácnosti
zbytky pečiva a obilovin
travní hmota
plevel, listí
jemné nebo drcené větve
hobliny, piliny

• zbytkový komunální odpad - jedná
se např. o smetí, popel, pevné
kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty a hmoty atp. po vytřídění využitelných, nebezpečných
a objemných složek odpadů.
• barevné i bílé sklo

Kontejner
PAPÍR
Modrý kontejner
– ul. Loučky
nebo klecový u OÚ
Svoz
kontejner – každé pondělí
klecový kontejner – dle
potřeby

PLASTY
Žlutý kontejner
svoz
každou středu

BIOODPAD
Hnědý kontejner
svoz
každé úterý

Směsný
komunální odpad
svoz
každý lichý týden v pondělí

SKLO
Zelený kontejner

Co do nádob… nepatří
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uhlový papír (kopírák)
voskovaný papír
papír znečištěný potravinami
obvazy, vložky, pleny
pergamen
pauzovací papír
dehtový papír
sklo, plasty, textil, bioodpad
zbytkový komunální odpad

•
•
•
•

sklo, papír, kovy, textil
linolea a výroby z PVC
molitan, guma, kabely
plastové obaly znečištěné
chemickými látkami atd.,
• zbytkový komunální odpad
• ž ivočišné zbytky (maso, kůže,
kosti)
• exkrementy zvířat
• papír, sklo, plasty, textil, kovy
• nebezpečné odpady
• zbytkový komunální odpad

• nebezpečný odpad
• bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina)
• stavební odpady
• papír, plasty, sklo, kovy
• keramika a porcelán

svoz jednou za měsíc
- není stanovený den

Jak třídit odpady?
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
proběhne dne 15. května 2021 u areálu Loučky.
Velkoobjemový odpad v době
od 8:00 do 13:00 hodin.
Sběr nebezpečného odpadu pouze v době
od 8:00 do 10:00 hodin.
Později již nemohou pracovníci obce
nebezpečný odpad převzít.

•d
 robné elektrospotřebiče např.
videopřehrávače, DVD přehrávače, notebooky, telefony, MP3
přehrávače…
• drobné kuchyňské spotřebiče
• baterie
Do velkoobjemového kontejneru patří odpad, který
pro svou velikost nelze dát do klasických kontejnerů
na komunální odpad např. nábytek, koberce, linoleum,
vany, umyvadla nebo záchodové mísy.
Do nebezpečného odpadu patří odpad, který se
vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí
např. barvy, laky, ředidla, lepidla, kyseliny, léky a zdravotnický materiál, ropné produkty, tiskařské barvy,
tonery, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
autobaterie, mrazáky a chladničky obsahující freony,
úklidové a čisticí prostředky.

• v ětší spotřebiče např. mikrovlnky,
vysavače, digestoře, parní čističe
• televize, monitory, stolní počítače,
• tiskárny ze kterých je nutné
vyjmout tonery nebo inkoustové
náplně
• zářivky a žárovky uložené pouze
v krabicích
• el. nářadí, které se nevejde
do červeného kontejneru – pily,
vrtačky, brusky, křovinořezy…

ELEKTROODPAD
Červený kontejner
svoz dle potřeby

ELEKTROODPAD
Kovová klec
svoz dle potřeby

• v ětší elektroodpad např. mikrovlnky, televize, monitory, stolní
počítače,
• tiskárny
• zářivky a žárovky
•d
 robné elektrospotřebiče např.
videopřehrávače, DVD přehrávače, notebooky, telefony, MP3
přehrávače…
• drobné kuchyňské spotřebiče
• baterie

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 6 -

-7-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tůně a krajinná zeleň

s krajinářskými architekty vznikla studie, jejímž cílem
je zvýšit biodiverzitu, zadržet vodu v krajině a v nepoV údolní nivě Tvaroženského potoka jsou pozem- slední řadě zlepšit estetické vnímání krajiny. Dílčí
ky v majetku obce Sivice, které je vhodné využít záměry dostávají konkrétní obrysy a postupně se
pro biocentrum a doprovodnou zeleň. Ve spolupráci začínají realizovat.

Alej u cesty
První projektem, který je již téměř dokončen, je alej
podél Dílové cesty v délce 1060 m doprovázená krajinným trávníkem. Díky tomu, že této cestě kdysi dávno
někdo přiřadil vysokou prioritu a vyčlenil pro ni pozemek široký průměrně 12 metrů (přičemž šíře samotné
cesty je asi 3 metry), bylo do pozemku možné umístit
stromořadí. Na podzim loňského roku v rámci projektu
„Založení prvků ÚSES v k. ú. Sivice, interakční prvek
17“ bylo vysazeno celkem 173 stromů (83 ks javor
babyka, 50 ks ořešák královský, 28 ks moruše bílá
a 12 ks třešně s navazujícími termíny dozrávání plodů)
a 200 m2 keřových výsadeb, konkrétně se jedná
o 279 ks keřů ptačího zobu. Letos na jaře byl pod
stromy založen krajinný trávník, který vytvoří biopás
pro hmyz a živočichy.
Celkové náklady včetně tří let následné péče včetně
DPH činí 881 tis. Kč, z toho 80 % bude uhrazeno
z dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Zeleň a extenzivní sad
Z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora
boje proti suchu bude rovněž podpořeno zpracování prováděcí projektové dokumentace na založení krajinné zeleně. Jedná se o dosadbu biocentra
a zatravnění rozorané polní cesty, dále dosadbu
biokoridoru a založení extenzivního sadu. Celkové
náklady na zpracování projektové dokumentace činí
170 tis. Kč, dotace bude poskytnuta ve výši 70 %
uznatelných nákladů.

Biocentrum

dina bude kolísat v závislosti na klimatických podmínkách. Tvar tůní je navržen tak, aby v krajině působily
Cílem projektu je vybudování vodních tůní u remízku. esteticky a plnily biologickou funkci. Součástí projektu
Stávající vodní nádrž, která je zanesena splaveni- jsou vegetační úpravy. Realizace projektu je plánovánami, bude prohloubena a rozšířena. Dno bude mít na v období srpen 2021 - květen 2022.
proměnlivou hloubku 0,5 - 1,5 m. Do této tůně bude
při větších průtocích přiváděna voda z odlehčovacího Stavbu bude realizovat společnost KAVYL Mohelno,
koryta Pozořického potoka (je předmětem samostat- která zvítězila ve výběrovém řízení. Nabídková cena
ného projektu). Zbylé tři vodní tůně budou závislé včetně DPH činí 3 509 tis. Kč, 100 % nákladů bude
na hladině podzemní vody a srážkových vodách, hla- uhrazeno z Operačního programu Životní prostředí.

Trubní propustek a pročištění
silničního příkopu
Po dokončení odklonu velkých průtoků Pozořického
potoka má příkop podél polní cesty v Dílech funkci
odlehčovacího kanálu. V současné době je bez
jakéhokoliv zpevnění, v některých úsecích je zahloubený, jinde úplně zanesený - není uzpůsoben k převedení přívalových vod do vodní tůně v biocentru.
Příkop bude upraven do lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 1,0 m. Pro stabilizaci podélného sklonu budou
cca po 30 m zřízeny kamenné pasy z velkých kusů
lomového kamene. Délka upravovaného úseku je 265 m.
Trubní propustek pod stávající polní cestou bude
zhotoven z plastového potrubí DN 1000, které bude
obetonované a uložené na podkladní betonové desce.
Délka potrubí je 14,5 m. Před nátokem do potrubí
bude koryto opevněno záhozem z lomového kamene,
zához bude ukončen kamenným pasem. Výtok z trubního propustku bude nasměrován za stávající dřevěný
práh, aby voda natékala do tůně a teprve při naplnění
odtékala korytem Tvaroženského potoka.

Rozpočtové náklady stavby včetně DPH činí 1 172 tis. Kč.
Na dodavatele stavby bylo vypsáno výběrové řízení.
Předpokládaný termín realizace je srpen - listopad
2021. Projekt bude podpořen z dotačního programu
Jihomoravského kraje maximální částkou 400 tis. Kč.
Marie Kousalová

BUDUJEME

Sklad ve sportovním areálu
Stavba skladu začala brzy na jaře. Podle smlouvy
má být dokončena a předána do konce září, zatím
se zdá, že bude hotová dříve.
Po dokončení stavby, avšak před zhotovením fasády
bude podél budovy postaven poslední úsek chodníku
do ulice Loučky. Skladové zázemí zde bude mít technická skupina obce, hasiči a sportovci.

Venkovní učebna ZŠ a MŠ
Venkovní učebna bude sloužit žákům základní
a mateřské školy Sivice a školní družině. Vznikne
nový, netradiční prostor pro výuku o kapacitě
24 dětí, který bude využíván především v jarních
a podzimních měsících.
Díky zastřešení membránou bude chráněný před deštěm a sluncem. Podlahu budou tvořit terasová prkna
uložená na dřevěných hranolech. Výuka na čerstvém
vzduchu, v prostředí, které žáky motivuje, bude více
efektivní a vzhledem k epidemiologické situaci velmi
vhodná. Pozemek, kde bude venkovní učebna umístěna, bezprostředně přiléhá k objektu školy. Učebna
zabírá plochu cca 50 m2, na zbytku pozemku zůstane dětské hřiště. Přístup z budovy školy je zajištěn
po ocelové lávce napojené na výtahovou šachtu, která
vyhovuje i pro pohyb imobilních osob. Na stavbu je
vydán územní souhlas. Snažíme se získat dotaci
z Ministerstva financí, která není nároková, pokud by
se ji však podařilo získat, pokryla by 90 % nákladů.

Kanalizace a vodovod
Další lokalitou zasíťovanou vodovodem a kanalizací je Kousek - zahrady.
Od ledna do března vybudovala Vodárenská akciová společnost s pomocí subdodavatele (Quantum
Vyškov) 271 bm splaškové kanalizace, 134 bm dešťové kanalizace a 287 bm vodovodu. Investorem
je Svazek Šlapanicko, obec Sivice uhradí Svazku
Šlapanicko náklady stavby v celkové výši 3 750 tis. Kč
v průběhu následujících 5 let.
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Pitná voda pro Šlapanicko Posílení skupinového vodovodu

Svazek Šlapanicko
v konkrétní zadání - vznikl největší projekt svazku
v oblasti „čisté vody“ s názvem Šlapanicko - Posílení
skupinového vodovodu.

Když doma otočíme kohoutkem, ani nás nenapad- V první etapě (v letech 2012 - 2015) byly zrekonstruovány přivaděče od nově vybudovaného hlubinne přemýšlet, odkud se voda bere.
Dopravit pitnou vodu od zdroje až ke koncovému spo- ného vrtu na Říčkách až po původní vodojem nad
třebiteli, do domácností, firem, škol, je úkolem Svazku Jiříkovicemi. U nového vodojemu v Mokré byla postapro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Pitnou vodou vena dokonce i rozhledna. Hlavním efektem této etapy
zásobuje 15 ze 16 členských obcí (Blažovice, Babice bylo posílit zdroje vody a minimalizovat ztráty.

Druhá etapa byla zahájena v září 2019 a práce na ní
dosud probíhají. Součástí jsou přívodné a zásobní
vodovodní řady pro další obce Svazku Šlapanicko
a nové i rekonstruované vodojemy. Zdroje jsou posíleny o další, v pořadí čtvrtý, hlubinný vrt na Říčkách
dokončený zcela nedávno. Čerpací zkouška, při
které byla po dobu 21 dnů 24 hodin denně čerpána
z vrtu voda, prokázala dostatečnou vydatnost 7,5 l/s.
Poté, co se v roce 2011 Svazu vodovodů a kanalizací Kvalitativně má voda vyšší hodnoty minerálních látek.
měst a obcí (jehož členem je i Svazek Šlapanicko) V krasové lokalitě jsou všechny zdroje vody vysoce
podařilo odkoupit od zahraničního vlastníka 49% mineralizované, což je výhodou pro lidský organizmus
podíl akcií a následně vykoupit akcie od drobných (je prokázán pozitivní účinek minerálních látek v pitné
akcionářů, je Vodárenská akciová společnost již plně vodě, zejména na kardiovaskulární systém), nevýhove vlastnictví moravských měst a obcí. Díky tomu se dou pro různé spotřebiče v domácnosti. „Tvrdá“ voda
daří sítě vodohospodářské infrastruktury nejen provo- tak má své zastánce i protivníky. Svazek Šlapanicko
se snaží vybalancovat otázku, jak snížit tvrdost vody
zovat, opravovat a udržovat, ale i rozvíjet.
Voda je nesmírně cenná surovina. Svazek Šlapanicko při zachování její kvality, proto se zabývá možností
i provozovatele trápilo, že v páteřním přivaděči „děra- míchání s povrchovým zdrojem vody.
nad Svitavou, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, MokráHorákov, Ochoz u Brna, Podolí, Ponětovice, Pozořice,
Prace, Sivice, Šlapanice, Tvarožná a Viničné Šumice).
Kromě zajištění pitné vody přebírá svazek použitou
splaškovou vodu, ta odtéká kanalizační sítí do čistírny
odpadních vod v brněnských Modřicích. To vše se
děje prostřednictvím kvalifikovaného provozovatele Vodárenské akciové společnosti.

vém jako cedník“, docházelo ke značným ztrátám.
Nedokázali zajistit dostatek vody pro stabilní nárust
obyvatel a k napojování nových odběratelů museli
vydávat negativní stanoviska. Množily se stížnosti na nedostatečný tlak vody ve výše položených
oblastech. Mělké soukromé studny během několika
suchých roků vyschly a znatelně se zvýšil počet
obyvatel odebírajících vodu z veřejného vodovodu.
Námětů k přemýšlení přibývalo a postupně přerostly

A kde Svazek Šlapanicko získává zdroje na zmíněné
investice? Významným podílem je nájemné za provozovanou síť vodovodů a kanalizací hrazené provozovatelem, tedy Vodárenskou akciovou společností.
Vybudovat tak nákladnou stavbu, jako je Posílení
vodovodních přivaděčů v celkové hodnotě 175 mil. Kč
by se však nepodařilo bez podpory Státního fondu
Životní prostředí, který na realizaci poskytl 104 mil. Kč.
Částkou 5 mil. Kč přispěl také Jihomoravský kraj.
Marie Kousalová

SIVICKÁ ŠKOLA
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KNIHOVNA
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Milí návštěvníci knihovny - stávající
i budoucí,
už to bude rok, co jsme se nemohli vídat. Doufám,
že s četbou a láskou ke knize je to jako s jízdou
na kole. Tím myslím, že se nezapomíná.

Zápis do MŠ
Zápis do mateřské školy bude probíhat v době
od 2. 5. do 16. 5. 2021.
Vzhledem k epidemiologické situaci bude zápis
probíhat pouze distančně, bez osobní přítomnosti
dětí a jejich zákonných zástupců.
Formuláře si stáhnete, vyplníte, necháte potvrdit
dětským lékařem a odevzdáte v MŠ. Způsoby
odevzdání vyplněných formulářů jsou následující:
• Poštou - doručení do 14. 5. 2021.
•E
 -mailem (snecci.sivice@seznam.cz)
- doručení do 16. 5. 2021 (pouze s elektronickým podpisem).
•V
 zalepené obálce do poštovní schránky vedle
hlavního vchodu do budovy školy Sivice
- doručení do 16. 5. 2021.
Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze
žádosti odevzdané v řádném termínu.
Přijetí přihlášky Vám potvrdím e-mailem s registračním číslem Vašeho dítěte, pod kterým bude
v přijímacím řízení vedeno.
Pokud budete mít nějaký dotaz nebo budete potřebovat poradit, volejte na tel. č. 605 776 221.

Zápis do 1. třídy
Přestože zápis do 1. třídy patří k významným
událostem v životě rodiny i školy, bylo třeba jej
zorganizovat v distanční podobě.
Žádosti mohly být doručeny trojím způsobem – elektronicky, poštou nebo osobním předáním ve škole.
V příštím školním roce se můžeme těšit na 12 prvňáčků. Pokud bude ke konci školního roku epidemiologická situace příznivější, rádi uspořádáme osobní
setkání s přijatými dětmi dodatečně.
Eva Skočovská

Mateřská škola Sivice
V době uzavření mateřských škol probíhala
i v naší školce distanční výuka pro předškoláky.
Rodičům jsme každé pondělí poslali e-mailem
týdenní téma s popisem toho, o čem by si měli
s dětmi povídat, návrh na výrobek, básničku, písničku, pracovní listy atd. Jednou týdně děti měly
možnost si on-line popovídat s paní učitelkou.
12. 4. 2021 se školky otevřely pro předškoláky. Protože
teď ve třídě může být nanejvýš patnáct dětí, rozdělili
jsme našich sedmnáct předškoláků do dvou tříd.
Hned první den nás čekalo i první testování. Některé
děti doprovázeli při testování rodiče (za dodržení
přísných hygienických podmínek), některé si troufly
absolvovat odběr i samostatně. Všechny děti byly
dobře připravené, doma si vyzkoušely, jak vše bude
probíhat, byly v pohodě a zajímalo je, jak to všechno
funguje. Potom už konečně mohly odejít do tříd, kde
se vítaly se svými kamarády a chlubily se, že jsou
"negativní"...
Testování bude až do odvolání probíhat dvakrát týdně
a díky tomu budeme určitě všichni klidnější. Doufáme,
že se brzy situace zlepší a přivítáme ve školce i mladší děti.
Iveta Nosová

V současné době se již knihovny otvírají čtenářům
i když s určitým omezením. Naše malá knihovna nemá
výdejní okénko, proto bude vstup povolen vždy jen pro
2 čtenáře a s respirátorem. Jakmile to situace dovolí,
bude vám k dispozici příjemně zařízená „čítárna“.
Můžete ji využít nejen k odpočinku po zdolání prudkých
schodů, které vedou do knihovny, ale také se můžete
občerstvit kávou nebo čajem. Knihovna je vám opět
k dispozici v obvyklém čase. Sice na vás nečekají
nové knihy, protože knihkupectví jsou ještě zavřená
a nefunguje ani meziknihovní výpůjční fond, ale i tak si
vyberete něco z žánru, který vás zajímá a který máte
rádi. Ať již jsou to romány pro ženy, detektivky, dětská
literatura, nebo můžete čerpat inspiraci pro výzdobu
domácnosti. Čekají na vás také časopisy Receptář plný
rad a nápadů do zahrady, Rozmarýnka s tvořením pro
děti a nově odebíraný časopis Všechno co mám ráda
(znáte z pořadu České televize), jehož náplň využijete
k výzdobě domácnosti nebo ke tvoření s dětmi.
Těším se na vás každou středu od 17 do 19 hodin, pro
vstup do knihovny použijte vchod ze dvora.

Březen měsíc knihy
Milé děti, březen odstartoval dětskou soutěž k měsíci
knihy. Po celý rok vás na stránkách Sivického zpravodaje budou čekat bláznivé „knižní šifry“. Vaším úkolem bude vyluštit je a napsat na papír prvních 5 slov
správného textu. Každá šifra ukrývá nějakou skrytou
básničku, říkanku nebo písničku. Některé vyluštíte
hned, s některými vám mohou pomoci rodiče, můžete
hledat i na internetu a některé se vám možná nepodaří vyluštit vůbec. Nevadí, drobnou odměnu dostane
každý.
Vyluštěné záhady můžete donést do knihovny,
nebo je dejte do obálky, zalepte a na obálku napište Obecní knihovna - Knižní šifra. Nezapomeňte se
podepsat. Obálku hoďte do schránky na obecním
úřadu.
Vyluštění naleznete vždy v dalším vydání zpravodaje.
Celkové vyhodnocení pak bude zveřejněno za rok v dubnovém zpravodaji 2022 a luštitelé budou odměněni. Při luštění se dobře bavte a namáhejte si své
mozkové závitky. Přeji pěknou zábavu.
Knihovnice Zdena Mudrochová

První skryté říkanky pro vaše
chytré hlavinky
1. N
 a jednom mostě neroste květina, protože
vadne.
2. C
 elá hra ví, že se polámal brouček. O půlnoci
zavolali doktora Antona.
3. V
 ezměte barevnou tužku a natřete jí žárovku
a taky desku pod žárovkou. Sláva, ty jsi malíř!
4. N
 o, no, co se stalo? Rozbilo se mi kolo. Jaké
oblíbené kolo? Já jsem letěl na kole.
5. K
 arlak, Karlak lahodná mléčná kaše. Zakysaná
smetana je také dobrá, ale Carlak tomu nerozumí.
6. S
 ál bílý, sál bílý, mám pod postelí slona. Je to
ale přenosný slon, ale hodně jí.
7. J aká byla dějová linie? Štěně zmizelo. Zvukové
alarmy uprostřed pole, zvukové alarmy za zahradou s bolestí nohou.
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Velikonoční hrkání 2021
S přicházejícím jarem se většina z nás těší na oslavu svátků velikonočních. Ale jak to bude letos
jsme očekávali s jakýmsi napětím. Nejvíce mi
bylo líto vnoučat, které nemohou chodit do školy,
kroužků, mezi kamarády a vrstevníky. Při společných debatách se nejvíce ptali na to, jestli se bude
hrkat.“ Loni jsme chodili a hrkali alespoň okolo
našeho domu. Tak letos ty trakaře a řehtačky
nachystáme a budeme si hrkat v zahradě, jen tak
pro radost a snad nás sousedé uslyší.
Vždyť ten dvouletý bráška ani neví, co to je mrskat,
koledovat a hrkat, tak taky kvůli němu“, přesvědčovali nás. A najednou hurá, hrkat se bude, dostali
jsme sms od Klárky Ondráčkové, že sraz je v sedm
večer ve čtvrtek u hřbitova a jde se. To bylo radosti. Ráno v pátek potom menší skupinka v 7 hodin
hlavně děvčata. Klukům se asi nechtělo vstávat.
V poledne potom už větší skupina nejméně dvaceti
hrkačů nahradila zvony, které odletěly do Říma. Velké
poděkování hrkačům a také manželům Ondráčkovým
za pěknou velikonoční výzdobu na Krpilách a snahu
udržovat tradice.
Věra Bartáková

I když nám letos situace moc nepřála, my jsme se
nevzdali a zase po roce jsme vytáhli naše hrkače
a vyrazili s nimi na obvyklou trasu po sivických
křížcích. Sivicemi se tedy opět rozezněl zvuk, který
každoročně slýcháme na Zelený čtvrtek, Velký pátek
a Bílou sobotu. V loňském roce jsme hrkali pouze
na zahradách. To už nám ale letos nestačilo a chtěli
jsme jít tradiční cestou. Povedlo se :-). Postupně jsme
se rozrůstali a zapojilo se opravdu hodně dětí. Je
pravda, že letos nebyla situace ohledně koronaviru
to jediné, co nám hrkání chtělo znepříjemnit, protože
počasí se nám také snažilo zkazit radost. My jsme
se ale nedali. A ani déšť nás neodradil od udržení
tradice. Tak jako všichni doufáme, že se situace zlepší
a příští rok si budeme moci zahrkat jako dříve bez
roušek a respirátorů.
		
Klárka Ondráčková

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Události ve farnosti	

Už je to rok…
… co jsme se všichni „osobně“ seznámili
s COVIDem. Někdo víc, někdo méně, ale nějakou
zkušenost už máme všichni.
Výročí, byť i nepříjemné, je vždycky výzvou k bilancování a hlavně hledání cesty, jak dál. Když to loni
na jaře přišlo, těšili jsme se, že to zase rychle přejde
a vše bude jako dřív. Na podzim to přišlo znovu.
Možná jsme se už tak nebáli, ale přišlo to intenzivněji
a ve větším rozsahu. Tehdy jsme nejspíš poznali, že
to není „jednorázovka“, ale nějakým způsobem se
s tím budeme muset potýkat dlouhodobě. Na Vánoce
to přišlo takřka potřetí a zatím se nás to stále drží.
A my už asi chápeme, že celý svět se podstatně změnil a náš příběh zdaleka není u konce. Za uplynulý
rok jsme se museli mnohého vzdát, ale také jsme se
mnohému naučili. Svět se jaksi opticky zmenšil a my
vidíme, že jsme jako lidstvo na stejné lodi, že v tom
jedeme společně. Už víme, že za nezodpovědné jednání můžeme zaplatit životem - když už ne tím svým,
tak třeba i životem někoho jiného, nejspíše někoho
staršího z vlastní rodiny. Dál se tedy jistě těšíme, až to
skončí, ale vypadá to, že to nebude zdaleka tak rychlé
a jednoduché…
Před každými Velikonocemi bývá postní doba. Dá se
říci, že postní dobu už máme do jisté míry víc než
rok, vždyť jsme si museli tolik věcí odepřít! Ale to
je právě smyslem postní doby: Když si člověk něco
odepře, že tím mnohem víc získá – nově a jinak.
Prožije pak opravdové Velikonoce, nové jaro. My
všichni jsme za poslední rok mohli objevit například
dar sounáležitosti a ohleduplnosti a to je, myslím,
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Události ve farnosti

opravdu pozitivní zpráva ve světě pozitivních laboratorních nálezů. Objevili jsme nově hodnotu rodinných
vztahů. Také cítíme, že život každého z nás je křehký
a tudíž i vzácný. Nemůžeme nijak moc plánovat, ale
o to důsledněji můžeme prožívat přítomnost. A tak
přivítejme jaro: nejen to kalendářní, ale snad už i to
post-covidové! Ale hlavně: umožněme jaro ve svých
srdcích a vztazích, jaro nových možností a zkušeností. Poučíme se? Začneme nanovo a trochu jinak?
Pořád jsme na cestě, ale: Jedeme v tom společně!
A tak se i jmenuje náš celoroční projekt, kterým chceme jako farnost podpořit manželské a rodinné vztahy.
Více o projektu na webu: farnostpozorice.cz/jedeme-v-tom-spolu-main
Chci moc poděkovat všem, kteří obětavě bojují s covidem na různých frontách, a přesto: nejen, že neztrácejí, ale i dodávají radost a naději tam, kde se usadily
obavy a smutek.
P. Pavel Lacina, farář

Opravy budov ve farnosti
Dokončili jsme v kostele poslední etapu výmalby interiéru. Ta v sobě už od ledna zahrnovala také zednické
a elektroinstalační práce v zadní časti (pod kůrem),
dále elektrikářské práce v sakristii, dokoupení svítidel
(bodovky, nástěnky) a opravu soklů (u oltáře a podél
stěn). Zednické práce prováděla firma Rekonstruktiva,
ostatní činnosti pak brigádně obětaví farníci pod
vedením Ivoše Sukovatého, Pavla a Dáši Křížových
a Pavla Rataje. Velký kus práce na elektrice odvedli
Jirka Šmerda, Martin Tesař a David Kroča. Všichni
jmenovaní zde strávili mnoho pracovních hodin!
Nemalou námahu zabralo i průběžné uklízení „pod
taktovkou“ Ludmily Šmerdové. Po zednických přípravách a dostatečném zaschnutí omítek následovala

firmou Rouzek samotná výmalba těchto částí: pod
celým kůrem, obě schodiště na kůr, sokly v presbytáři,
sakristie a tzv. stará zpovědnice – velká boční místnost, která slouží jako úklidový prostor. Tím pádem
se od ledna až takřka do Velikonoc v kostele pořád
prášilo, stěhovalo, přenášelo, vytíralo a zase prášilo,
ale také esteticky i prakticky dolaďovalo. Pěknou
práci činí také repas svítidel pod obrazy křížové cesty,
za což vděčíme rodině Svobodových ze Sivic. No,
konec slov, přijďte se podívat, stojí to za to!
Generální rekonstrukce střechy fary nás čeká
v nejbližší době. Právě připravujeme projektovou
dokumentaci, která potvrzuje, že tato akce – vzhledem k neutěšenému stavu střešních trámů – vyžaduje
po vymalovaném kostele naši pozornost číslo jedna.

SKAUTI

Co nového na skautské stezce?

- 16 osobně. Nezapomínáme na sebe díky společným
online schůzkám, na které se s hojnou účasti pravidelně přihlašují. To je pro nás důležité! Máme tak
možnost společně trénovat naše dovednosti v postřehu, pozornosti, orientaci, logice, paměti. Ano, chybí
nám osobní kontakt, ale prostřednictvím monitorů
se můžeme k sobě aspoň na chvíli přiblížit virtuálně. Nejvíce nás baví, když se společně učíme vařit.
Každá stojí ve své kuchyni, na sobě máme i kuchařskou zástěru, aby se maminky nezlobily za ušpiněné
oblečení. Někdy nám mamky i pomáhají, abychom si
neublížily a neušpinily počítač, ale většinou to zvládáme samy. Přes pomazánky se dostáváme i k pečení
slavných šneků. Vždy nám to velmi chutná… Hlavně
ten pocit, že jsme to dokázaly!

Jen co jsme se v prosinci krátce nadechli k trochu
normální činnosti, už jsme ji zase museli přerušit…
Plánovali jsme vánoční besídky, zimní výpravy,
pomoc při Tříkrálové sbírce, skautský ples… Bohu
díky jsme alespoň v omezené formě přispěli podle Obrňme se tedy trpělivostí a společně to přečkáme
možností k roznášení Betlémského světla – sym- ve zdraví! Na všechny se moc těšíme při snad již
bolu naděje a porozumění. O tom, jak se členové brzkém osobním setkání.
našich oddílů na této akci podíleli, ale i o dalších
Alice a Marie Pölzerovy a Jana Skládaná,
věcech se dozvíte více v následujících příspěvcích.
1. dívčí oddíl Pozořice

DEN ZEMĚ
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Den Země
slaví lidé společně na celé planetě. Tento ekologicky zaměřený svátek připadá na 22. duben, poprvé
se slavil v roce 1970 v San Francisku. V roce 1990
se připojila i Česká (tehdy Československá) republika. Akce má velký ohlas zejména mezi studenty.
Klade si za cíl zdůraznit nutnost ekologického chování - využívat obnovitelné zdroje energie, chránit
přírodu, recyklovat odpadky…
K této myšlence se přihlásila také naše sivická škola.
Všech pět tříd si vzalo za své vyčistit okolí školy
a další vytipovaná místa v obci od odpadků. Úkolu
se ujali s nadšením. Teď byste neměli najít na zemi
plastové obaly, papírky, ani jiné odpadky. Děkujeme,
že v budoucnu už nic neodhodíte na zem. Chceme
mít naši obec hezkou a čistou.
Děti a učitelé sivické školy

Co bude dál, nevíme. Ale chceme být připraveni, hned
jak to bude možné, obnovit svoji normální činnost –
pořádat schůzky, výpravy, závody, tábory, vzdělávací
akce… A jsme přesvědčeni, že se obnovení normální
činnosti dříve nebo později dočkáme.

19. 12. 2020 se hlídka skautů z oddílu MokráHorákov připojila ke kurýrům, kteří rozváželi světlo
po celé naší republice. Přepravovali světlo na trase
Brno - Břeclav - Staré Město u Uherského Hradiště Luhačovice. Tentýž den hlídky skautů z našich oddílů
Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska Mokrá-Horákov, Bukovinka a Tvarožná měly službu
Jako každý rok jsme i letos plánovaly jet pro Betlémské u Betlémského světla v Betlémské tramvaji v Brně.
světlo do Vídně a následně jej dopravit do našich
Jana Kvapilová, výchovná zpravodajka dívčího
farností a obcí, to však vzhledem k epidemiologické
kmene střediska, vedoucí oddílu Mokrá-Horákov
situaci nebylo možné. Přeprava Betlémského světla
do ČR proběhla netradičním způsobem. Vyslaným Na začátku letošního roku jsme v chlapeckém oddílu
členům Junáka bylo světlo předáno na hranicích státu začali s online schůzkami a jsme rádi, že se můžeme
s Rakouskem, následně bylo dopraveno do Brna vídat v rámci skautských družin alespoň takto, přes
a dál vlaky do Prahy a dalších míst. Z těchto míst monitor. Každý týden dostanou kluci na schůzce
se mohlo v určitý čas a podle hygienických opatření nějaký zajímavý úkol, při kterém by si měli něco
vyzvednout, čehož se v letošním roce ujal 1. dívčí procvičit nebo se něco nového naučit. Další schůzku
oddíl Pozořice. Díky tomu bylo v pozořické farnosti mohou sdílet své zážitky s ostatními a vzájemně se
tradičně přineseno při nedělní mši svaté 20. 12. 2020. motivovat k plnění dalších úkolů. Online schůzky ale
Mile nás překvapilo množství lidí, kteří si přišli světlo určitě nejsou stoprocentní náhrada za klasické družiodpálit na možná již tradiční místa – před OD Hruška nové schůzky, kde se můžeme potkat na živo. Hlavně
v Pozořicích a ke kaplím v Sivicích a Kovalovicích. na mladších členech oddílu je vidět, že jim tento osobI rozvoz světla do vašich domácností se nám letos ní kontakt velmi chybí.
podařil zrealizovat, v některých případech zcela bez- Doufáme, že se tento stav brzy zlepší a budeme se
kontaktně. Jsme rády, že jsme mohly i letos naší moci potkat na schůzkách, výpravách či o prázdnislužbou přispět k vaší vánoční atmosféře.
nách na táboře, který v současné době začínáme
Díky stále probíhající pandemii jsme se s děvčaty připravovat.

Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání lidu 2021
Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá
odpověď může ovlivnit, jak bude život v naší zemi
vypadat. Děkujeme všem, kteří se už sečetli.
Pokud jste tak ještě neučinili,
máte čas do 11. 5. 2021.

od začátku roku 2021 bohužel neměly šanci vidět Šimon Fuks, vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice

27. 3. – 11. 5. Sčítání online na scitani.cz

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2020 dotaci na realizaci projektu
OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY
SKAUTSKÉHO STŘEDISKA POZOŘICE 2020

17. 4. – 11. 5. Sčítání pomocí listinného formuláře
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683
Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může

KALENDÁŘ

- 18 -

Kalendář kulturních a sportovních akcí
2. května

Okrskové kolo požárního sportu

		

Sportovní areál Loučky, pořádá SDH Sivice

20. června

Přátelské fotbalové utkání svobodní x ženatí

		

Sportovní areál Loučky, pořádá Sportovní klub Grušáci

22. června

Prázdninová hasičská soutěž dětí

		

Sportovní arál Loučky, Pořádá SDH Sivice a SDH Kanice

Pojďme to uklidit

V situaci, kdy nemůžeme na dovolenou do zahraničí a donedávna ani za hranice okresu, objevujeme krásy nejbližšího okolí. Nejvyhledávanějším
místem je „šmigula“ nad Starými horami. Určitě
bude dobré mít podobných pěkných míst v okolí
obce více.
Proto jsme se pustili do úklidu remízku. Je to místo
v údolnici potoka, kde rostou majestátní stromy a mezi
nimi náletové dřeviny. Některé stromy se vyvrátily,
uschly, během let zde v podstatě vznikl malý prales.
V sobotu 10. dubna se dobrovolníci chopili úklidu
suchých větví a spadených stromů. V území se
„rozprostřelo“ osm sivických rodin, práci našli všichni
od dospělých až po malé děti. Hasiči řezali spadené
kmeny, děti odklízely větve.
Další rodinná parta čistila Dílovou cestu od náletových dřevin a za asistence hasičů pálila suché klestí.
Počasí brigádníkům přálo, odvedli kus práce a za to
jim patří velké poděkování. Ještě zdaleka není vše
hotovo, tak zase někdy…
Jiří Barták
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Společenská kronika
Ve 2. čtvrtletí roku 2021 oslaví životní jubileum:
88 let

Jan Ryšavý

87 let

Antonín Skládaný
Květoslava Filipová

84 let

Jiřina Kašparová
Josef Železný

83 let

Ludmila Mazlová

82 let

Marie Železná
Marie Tomancová

81 let

Milan Krčma

75 let

Jan Bajer
Jiřina Severová
Miroslav Sedlák
Karel Vozdecký

70 let

Vladimíra Neužilová
Zdeněk Kříž

65 let

Marcela Daňková
Pavel Jarolím
Pavla Tomancová

60 let

Irena Poláčková
Milan Čermák

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Evidence obyvatel

Statistika za 1. čtvrtletí 2021
Narozené děti:
Přistěhovaní:
Úmrtí:
Odstěhovaní:
Počet obyvatel:

4
0
5
10
1083

Vítáme do života
v 1. čtvrtletí roku 2021
Jakub Horáček
Sofie Divácká
Rút Schmidtová
Matyáš Kepák

Citát

Ó Bože, zařiď to tak, abych se snažil spíš utěšovat
než být utěšován, spíš chápat než být chápán,
spíš milovat než být milován, neboť právě když
rozdáváme, dostáváme, právě když odpouštíme,
je nám odpuštěno a právě když umíráme,
rodíme se do nového života.
František z Assisi

HISTORIE

Hostinec Gerňa

kamenných a cihelných staveb. Kromě toho zachytili
i pozůstatky dvou úvozových cest. V bývalé hospodě
Mnozí z vás si jistě všimli, že se něco děje v zatáč- se našel krejcar z let 1675 – 1705 a ten dokládá, že
ce u Otové zahrady mezi Sivicemi a Tvarožnou. hospoda fungovala už koncem 17. století.
Ale asi málokdo ví, že zde už před dávnými časy Oblast je na nálezy bohatá. Nedávno archeologové
bývala významná a důležitá stavba – Gerňa.
našli v rýze nově budovaného vodovodního přivaděče
Dal ji vystavět Jan Kryštof z Freyenfelsu před rokem
1715 při cestě z Brna do Olomouce. Poštovní a taky
formanská cesta zanikla už v polovině 18. století
a nahradila ji nová císařská silnice s hostinci Pindulka,
Maxlůvka, Rohlenka a Pozořická pošta. Kromě původní cesty zanikla i Gerňa a lidé si ji celou rozebrali
na stavby svých domů. Archeologové však měli štěstí.
Při stavbě nových domků v zatáčce u Tvarožné, poblíž
sivického katastru, objevili základy dvou zděných

hroby z období střední doby hradištní a sídlištní jámu
ze starší doby bronzové. Proto chtějí i do budoucna
stavební práce v lokalitě pozorně sledovat.
				 Jiří Barták
Článek s fotogalerií o nálezu najdete zde:
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-nasli-u-tvarozne-pozustatky-hospody-gerna-i-tajny-sklep-20210329.html
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