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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem
Školákům začalo nejkrásnější období – období letních prázdnin, na které se těšily celý školní rok. My
odrostlejší jim můžeme jen v skrytu duše závidět,
byť bychom se o počátku letošního léta mohli vyjádřit nesmrtelnou větou z románu Rozmarné léto:
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“.
Nicméně je tu i doba dovolených a odpočinku, které
je třeba využít k načerpání nových sil.
Naštěstí se v našich „zeměpisných šířkách“ nenaplnily varovné předpovědi meteorologů a kromě nadprůměrného množství srážek komplikujícího a zpomalujícího průběh stavebních prací naši obec větší
živelná pohroma nepostihla. Doufejme, že při tom
zůstane a budeme se moci věnovat každodenním
„obyčejným“ starostem.
K nim patří práce na úpravě komunikací po stavbě
kanalizace (čtěte na str. 4 - 5), menší úpravy veřejných prostranství, na které nám stačí síly a finance, příprava komplexní úpravy návsi a rekonstrukce
kaple sv. Rocha (více na str. 6).
V zájmu uskutečnění zmíněných záměrů nebude
ještě v letošním roce možné zajistit optimální podmínky pro hodový průvod. Stárci budou mít těžký
úkol vymyslet, kudy se vůbec dá projít a tancování
před některými domy bude „o boty“. Nicméně se už
nyní věnují poctivé přípravě - zdalipak víte, co znamená výraz „první-poslední“, v časové posloupnosti
spíše „poslední-první“? Pokud byste náhodou neuhodli – je to poslední slezina loňských hodů a první
slezina hodů letošních. Příprava hodů je zkrátka
náročná, tak ať se vše podaří.
Vážení občané, chci Vám poděkovat za trpělivost při
stavbě kanalizace a v neposlední řadě také za Váš
zájem o věci veřejné, který jste projevili nadprůměrnou účastí ve volbách do Evropského parlamentu.
Podrobné výsledky uvádíme na str. 3. Věřím, že
nezůstanete lhostejní k politickému dění v naší zemi
a vyjádříte svůj názor také letos na podzim v předčasných volbách parlamentních.
Všem spoluobčanům přeji příjemné léto a pěknou
dovolenou, studentům a dětem školou povinným
bezstarostné prázdniny.
Marie Kousalová

15.6. 2009
Zpráva o činnosti: Úvodní zpráva obsahovala informace o činnosti obecního úřadu v oblasti veřejné
správy – zřízení služby Czech Point a elektronické podatelny a připravovaném zavedení datových
schránek; další informace se týkala probíhajících
stavebních prací - výstavby splaškové kanalizace
a dalších souvisejících investic, zejména rekonstrukce
dešťové kanalizace na návsi, připravované přeložky
vzdušného vedení nízkého napětí do zemního kabelu
a komplexní úpravy návsi. Zmíněn byl také příslib
dotace na rekonstrukci kaple – v letošním roce se
počítá s rekonstrukcí střechy a osazením nových
oken a vrat. Závěrečná informace se týkala přípravy projektové dokumentace cyklostezek a chodníků
Mikroregionu Rokytnice.
Směrnice o elektronické podatelně: Zastupitelstvo
obce schválilo směrnici, jíž se řídí provoz podatelny
ve smyslu zákona o elektronických podatelnách.
Adresa elektronické podatelny je podatelna@sivice.cz.
Podání dle správního řádu musí být opatřeno elektronickým podpisem, podání dle zákona o svobodném přístupu k informacích elektronický podpis mít
nemusí. Pro vyřizování běžných záležitosti slouží
nadále adresa sivice@sivice.cz, nebo adresy pracovnic obecního úřadu: lada.sura@sivice.cz (podatelna,
evidence obyvatel, Czech Point) a irena.polackova@
sivice.cz (účetnictví, poplatky, evidence majetku).
Závěrečný účet Obce Sivice za rok 2008: Návrh
závěrečného účtu Obce Sivice za rok 2008 byl dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce, projednán finančním výborem
a schválen zastupitelstvem obce. Součástí závěrečného
účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2008 s konstatováním, že při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Sivice za rok 2008
a příděl do fondů: Celoroční hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Sivice za rok 2008 skončilo ziskem ve výši 116.947 Kč.
Finanční výbor doporučil rozdělení výsledku hospodaření do fondů takto: 96 947 Kč do rezervního fondu,
20 000 Kč do fondu odměn. Návrh byl schválen.
Financování splaškové kanalizace a souvisejících
investic: Ing. Markéta Staňková - tajemnice Svazku
Šlapanicko, která byla na zasedání přítomna jako
host, přednesla zprávu o průběhu výstavby kanalizace
a informaci o vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby pro obec Sivice, tímto okamžikem
je možné začít připojovat nemovitosti na novou splaškovou kanalizaci. Vzhledem k nutnosti financování
souvisejících investičních nákladů (přípojek ve veřejném prostranství, obnovy dešťových kanalizací, oprav
komunikací a chodníků) požádal Svazek Šlapanicko
o zvýšení úvěru, podmínkou čerpání zvýšeného úvěru
je uzavření dodatků smluv mezi obcí a Komerční
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bankou, obcí a Svazkem Šlapanicko a Svazkem
Šlapanicko a Komerční bankou. Dodatky smluv upravují procento ručení obce za úvěr Svazku a výši příspěvku na splácení úvěru. Zastupitelstvem obce byly
vzaty na vědomí a schváleny.
Přijetí dotace na investiční akci Revitalizace
historického jádra obce – veřejné osvětlení:
Obec požádala o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na rekonstrukci veřejného osvětlení na návsi, která je součástí projektu
Revitalizace historického jádra obce Sivice. Dotace
byla poskytnuta ve výši 152 000 Kč a bude použita
na úhradu položení kabelu pro nové veřejné osvětlení.
Přijetí dotace bylo schváleno.
Revitalizace historického jádra obce: a) Výsledek
výběrového řízení; b) Přidělení zakázky; c)
Mandátní smlouva na stavební dozor: Obec Sivice
vyzvala ve smyslu zákona o zadávání veřejných
zakázek 5 uchazečů, z 5 doručených nabídek byly
z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů 2
nabídky vyřazeny. Hodnotící komise přijala k posouzení nabídky firem: SIS silniční stavitelství s. r. o.;
REKSTAN, spol. s r. o.; Stavby Tinka, s. r. o. Jediným
hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena
včetně DPH, toto kritérium nejlépe splnila firma SIS
silniční stavitelství, s. r. o. a byla komisí vyhodnocena
jako nejvhodnější uchazeč. Zastupitelstvo obce pořadí uchazečů schválilo a rozhodlo o přidělení zakázky
firmě SIS silniční stavitelství. Dále rozhodlo o uzavření mandátní smlouvy na provádění stavebního dozoru
s ing. Petrem Hlaváčem.
Rekonstrukce kaple sv. Rocha: a) Přijetí dotace;
b) Výběr dodavatele stavebních prací a přidělení
zakázky; c) Mandátní smlouva na stavební dozor:
Obec Sivice požádala o dotaci z programu Podpora
obnovy venkova – „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb“ o přidělení dotace na rekonstrukci kaple
sv. Rocha. Dotace byla přislíbena v maximální možné
výši – 400 000 Kč. Finanční zdroje spolu s vlastními
zdroji obce nepokryjí celý rozsah plánované rekonstrukce, proto bude v I. etapě provedena rekonstrukce
střechy a osazena nová okna a vrata. K podání
nabídky na provedení stavebních prací byly vyzvány
3 firmy: Betostav s. r. o. Ivančice, Soukromá stavební
společnost, s. r. o. Hustopeče a Stavby Tinka, s. r. o.
Pozořice. Obecnímu úřadu byly doručeny 2 nabídky, nižší cenu nabídla firma Stavby Tinka, s. r. o.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo
s tímto uchazečem. Na provádění stavebního dozoru
bude vyžádána nabídka firmy Stabil Brno, spol. s r.o.,
která je autorem projektové dokumentace.
Rozpočtové opatření č. 2/2009: Návrh úpravy rozpočtu
zpracovaný obecním úřadem byl projednán ve finančním výboru a doporučen ke schválení. Příjmy i výdaje
včetně financování činí po úpravě 24 375 100 Kč.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – prodloužení stoky „E“ splaškové kanalizace: Investor – manželé Kejdovi - Balírna potravi-

nových doplňků žádají o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení
prodloužení kanalizační stoky „E“ na pozemku parc.
č. 2845 (PK) v majetku obce Sivice. Smlouva bude
uzavřena za podmínky předchozího uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu stavby
Svazku Šlapanicko, vzhledem k budoucímu provozování kanalizační stoky.
Lokalita Nebosády – žádost o projednání na veřejném zasedání: Tento bod byl zařazen do programu na základě písemné žádosti majitelů pozemků
v Nebosádech. Paní starostka nejdříve shrnula v časové
posloupnosti vývoj přípravy této stavební lokality a upozornila, že změna dopravní obslužnosti a umístění sítí
není v souladu s platným územním plánem. Poté proběhla živá diskuse a zazněly rozličné názory. Situace je
složitá, a to nejen s ohledem na územní plán, respektování vlastnických vztahů k pozemkům, ale i současnému finančnímu zatížení obce výstavbou kanalizace.
Diskuse: V souvislosti se změnou územního plánu
byl vznesen dotaz na firmu CTP Invest, která měla
zájem o pozemky mezi státní silnicí a dálnicí do průmyslové zóny. Paní starostka informovala, že v současné době hospodářské krize společnost stagnuje
a smlouva, která zahrnovala poskytnutí příspěvku
na změnu územního plánu, nebyla ze strany CTP
Invest dosud podepsána. Tato záležitost tedy zůstává prozatím nedořešena. Dále byl vznesen dotaz
k projektu rekonstrukce kaple sv. Rocha a ke svozu
domovního odpadu na Perku.

Výsledky voleb do Evropského
parlamentu v obci Sivice
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:

793
317

Počet platných hlasů
KDU-ČSL
ODS
ČSSD
KSČM
Strana zelených
Starostové a nezávislí
Suverenita
Moravané
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Věci veřejné
Evropská demokratická strana
Libertas.cz
Volte Pravý blok
Sdružení pro republiku
Demokratická Strana zelených
Koruna Česká

316
144 hlasů		
58 hlasů
54 hlasů		
20 hlasů		
7 hlasů
6 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

(účast voličů 39,97 %)

V Sivicích 8. června 2009
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Opravy komunikací
Tempem nikoli závratným, přesto naděje vzbuzu- dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců provedena
jícím probíhají opravy komunikací po výstavbě úprava křižovatky dle zpracované projektové dokumentace (obr. 7 a 8).
kanalizace.
Zapravení „průtahu“ se podařilo ještě v závěru loň- Nejrozsáhlejší úpravou projde náves od křižovatky
ského roku (obr. 1), avšak k parkování nové chodníky u kapličky směrem k Dolanskému konci. V současné
době se v tomto prostoru dokončují přípojky splašurčeny nejsou! (obr. 2).
Celkové obnovy se již dočkaly dlážděné vozovky kové kanalizace i přepojování nemovitostí na nové
na Perku a v Hlinkách. Až na některé drobné dokon- dešťové stoky (obr. 9 a 10).

čovací práce je už téměř nepostřehnutelné, že také Následovat bude přeložení kabelu vzdušného
vedení NN do zemního kabelu, výstavba nového
tady se nedávno stavěla kanalizace… (obr. 3 a 4).
Zapravování rýh nyní probíhá ve čtyřech ulicích: veřejného osvětlení, rekonstrukce vodní nádrže,
na Loučkách, v ulici „Korčákova“, Za Brankou vydláždění zpevněných ploch a terénní a sadové
úpravy s termínem dokončení do května příštího
a k cementárně (obr. 5 a 6).
roku.
Významnějších změn by měly doznat ulice Šebrov,
Marie Kousalová
Staré hory a Vrch ulic. Zde již byla v zájmu zpomalení 			
obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

Perk

Perk
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obr. 5

obr. 6

obr. 7

obr. 8

obr. 9

obr. 10
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Rekonstrukce kaple Sv. Rocha

V roce 1868 byla původní dřevěná zvonice přestavěna na zděnou, k ní byla v roce 1927 přistavěna
kaplička, kolna na obecní kočár a šatlava.
Toto jsou známá fakta z historie kapličky, dominantní
stavby na návsi. Přestože objekt není památkově chráněn, jeho kulturní, společenský a historický
význam pro naši obec je nedocenitelný. Významným
podnětem k zahájení rekonstrukce kaple byl příslib
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a v neposlední
řadě začlenění objektu do plánované úpravy návsi.
O vztahu obyvatel k této památce vypovídá dobrovolná práce občanů při výměně krytiny v roce 1992, kdy
zřejmě z nedostatku financí byla ponechána původní
vazba.
Dnešní neuspokojivý stavební stav a neutěšený
vzhled kaple konečně dozná obratu. Již v roce 2004
byla z dobrovolné sbírky občanů uhrazena projektová dokumentace a také vydáno stavební povolení.
Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci střechy
a osazení nových oken a vrat. Odstraněním stropu
v nynějším skladu a zmenšením sklonu střechy bude
docíleno plného využití oken k prosvětlení interiéru
(nyní jsou okna ve vodorovném směru okrajem střechy zastíněna).
V budoucnu by kromě estetické hodnoty měla přijít
na řadu i hodnota užitná. Kaple jako taková bude sloužit stejnému účelu, jako doposud, předmětem úvah
a diskusí bude využití prostoru dnešního skladu.
			

Marie Kousalová
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Jak žijí hasiči

I výjezdová jednotka letos nezahálela. Opět si někteří
lidé neodpustili vypalování travin s „asistencí“ hasičOd našeho posledního příspěvku uběhlo několik ských jednotek, několik úmyslně založených požáměsíců. Za tu dobu se u nás hasičů uskutečnilo rů v našem okolí a rovněž opakovaný požár lesa
několik zajímavých věcí, o kterých bychom Vás ve Viničných Šumicích daly členům zásahové jednotky pořádně zabrat.
rádi informovali.
Tak jako každé jaro, i letos jsme začali Ligou mládeže,
která se konala v sobotu 25. dubna v Sivicích v prostorách sportovního areálu na Loučkách. Zúčastnilo
se jí 25 družstev mladších i starších žáků z blízkého
i vzdáleného okolí. Naši mladí po několika důsledných
trénincích soutěžili za starší žáky a v soutěži jedenácti
družstev starších žáků se umístili na 6. místě.
Také naši muži nezaháleli. 3. května se u nás
v Sivicích konalo 1. kolo okrskové soutěže mužů
a žen v požárním sportu. Sjelo se k nám 14 družstev
a naši muži se umístili na solidním 9. místě. Jak
už z názvu vyplývá, jedná se o kombinaci sportovních disciplín s prvky hasičské dovednosti. Na první
pohled se může zdát, že se samotným zásahem
hasičů nemají tyto disciplíny mnoho společného, ale
zručnost, rychlost a přesnost spolu s fyzickou kondicí
je nutná u každého hasiče.

V duchu přísloví „Nejen prací živ je člověk“ se naši
dobrovolní hasiči a hasičky sešli ve slavnostních
uniformách i na takových společenských událostech
jako byla už tradiční hasičská pouť ve Křtinách nebo
oslavy 120 let trvání sboru dobrovolných hasičů
ve Šlapanicích.
Prázdninová liga mládeže se konala již tradičně 24.
června v Sivicích na hřišti.
S nastávajícími letními dny Vás upozorňujeme
na zvýšené nebezpečí vzniku požárů v období
sucha. Svojí zodpovědností můžete zabránit zbytečným potížím, které by Vám mohly znepříjemnit
jinak nejhezčí část roku.
Příjemně strávenou letní dovolenou Vám všem přejí
Vaši hasiči.

Pokyn k napojování nemovitostí
na splaškovou kanalizaci

domovní šachty jsou umístěny za inženýrskými sítěmi
(zkontrolujte v projektu přípojky). V ostatních případech – souběh nebo křížení sítí - kontaktujte správce
sítě, popř. ing. Petra Hlaváče. V případě realizace
Pro obec Sivice bylo vydáno povolení předčasné- odbornou firmou vytýčení zajistí tato firma.
ho užívání splaškové kanalizace, to znamená, že
se již mohou připojovat jednotlivé nemovitosti až 5. Stavba přípojky: spočívá v provedení výkopových
prací, položení kanalizačního potrubí, oddělení splašna některé výjimky - viz text.
kových a dešťových vod, vyřazení septiku a žumpy
Stručný postup provádění kanalizačních přípojek: z provozu. Přípojku je možno napojit do dna šachty,
1. Stavební povolení (nebo územní souhlas) nebo navrtávkou do stěny šachty. Navrtávka musí být
na kanalizační přípojku je vydáno. Pokud ještě provedena odborně - speciálním vrtákem a osazena
stavební povolení nebo územní souhlas nemáte, těsněním (zajistí buď odborná prováděcí firma, nebo
kontaktujte stavební úřad Pozořice (případně ing. Petr místní živnostníci).
Hlaváče – tel. 731 179 238).
6. Kontrola kanalizační přípojky: před záhozem
2. Stoka, na niž se bude nemovitost napojovat, je
v předčasném užívání. V obci Sivice jsou v předčasném užívání všechny stoky s výjimkou stoky „I“ pod
Starými horami - napojit zatím nelze č.p. 229, 180,
251, 211, 323, 197, 173, 255, 312, 204, 189, 159, 198,
165 a 109. Napojovat se zatím nemohou ani nemovitosti zaústěné do pozořické stoky „A“ – č.p. 182,
108, 146 a 217. S přípojkami na návsi je nutné vyčkat
do provedení tlakových zkoušek (budou provedeny
v průběhu července.)

3. Způsob provedení – výběr dodavatele: realizaci
můžete zadat odborné firmě oprávněné k provádění
stavby kanalizační přípojky, nebo můžete kanalizační
přípojku vybudovat svépomocí. V tomto případě je
nutné vybrat stavební dozor (dohled) osobou pro tuto
činnost oprávněnou.

je nutné přizvat ke kontrole pracovníka pověřeného Vodárenskou akciovou společností – ing. Petra
Hlaváče a v případě souběhu nebo křížení sítí i jednotlivé správce sítí (může zajistit prováděcí firma).

7. Uzavření smlouvy o stočném s provozovatelem
kanalizace (Vodárenskou akciovou společností)
a žádost o kolaudaci stavebnímu úřadu: formuláře
sepíše pověřený pracovník VAS – ing. Petr Hlaváč při
závěrečné kontrole přípojky.

Případné dotazy a vysvětlení podá ing. Petr Hlaváč
Kontakt:
tel. 731179238,
mail: hlavac.p@seznam.cz
Konzultační hodiny:
4. Vytýčení inženýrských sítí v trase kanalizač- každé úterý 17.00 - 18.00 hod.,
ní přípojky: ve většině případů nebude zapotřebí, případně po telefonické dohodě

Lotrando a Zubejda

Letošní školní vystoupení dostalo podobu divadelního představení známé pohádky Lotrando
a Zubejda. V pátek večer 5. června se sivičtí
školáci předvedli jako opravdoví herci a zahráli
divadlo pro radost svých nejbližších.

žádná legrace. Osob a obsazení v pohádce bylo
hodně, a tak někteří museli zaskočit několikrát. Ještě
při generálce se hledaly chyby, ale večerní premiéra
byla bez vady. Podle ohlasů děti zahrály skvěle
a dostatečně si své role užily.

Zpočátku jednoduchý nápad, jak zapojit do dětských
rolí všech 41 dětí, se stával postupně náročný. Více
jak měsíční nacvičování a chystání rekvizit a kostýmů přineslo úspěch. Už při zkouškách a generálce
zažily děti na vlastní kůži, že být „hercem“ není

K úspěchu přispěly i kostýmy, rekvizity, zvuk i osvětlení. A proto poděkování patří nejen dětem, ale
i všem, kteří pomohli a zasloužili se o nevšední
zážitek.

		

Míla Vrtělová
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Škola v přírodě v pláštěnkách
22. – 26. června 2009 Mýtinka
Letošní škola v přírodě, již podruhé v areálu Mýtinka
u Vlachovic na Vysočině, byla ve znamení deštivého
počasí. Vybaveni pláštěnkami a gumáky jsme statečně obcházeli okolí rybníka Sýkovec. I přesto nám
počasí neubralo na náladě a užili jsme si mnoho
legrace a akcí. Děti tak prožily týden sportování
a soutěžení. Tancovali jsme, hledali poklad, chodili
na výlety, hráli přehazovanou, stříleli ze vzduchovky,
vyráběli, zpívali, uklízeli a sušili mokré oblečení..
Bylo nám fajn, škoda jen nevyužitého bazénu a sluníčka, které přesto zasvítilo, ale až na zpáteční
cestu. Náš pobyt si více můžete prohlédnout v bohaté fotogalerii a na videu našich školních webových
stránek www.skolasivice.cz.
		

Míla Vrtělová
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Malá kopaná

V sobotu 20.června uspořádal Sportovní klub
Sivice již 5. ročník tradičního fotbalového turnaje
Sivice Cup.
V letošním ročníku se z vítězství opět radoval domácí
tým Grušáků, který tak úspěšně navázal na loňský
triumf. V napínavém finále dokázal nejprve Marek
Koudelka srovnat stav zápasu na 1:1, a poté v penaltovém rozstřelu již domácí tým neponechal nic náhodě a brankami Ondřeje Dědečka a Michala Tomance
dokráčel k vítězství.
Na druhém místě se umístil tým WilliJemSe a třetí
pozici obsadilo mužstvo divadelníků z JCR Sivice.
Nejlepším střelcem turnaje se stal kapitán poražených
finalistů Martin Michálek s pěti vstřelenými brankami.
Petr Smutný

FC Dynamo Kreml - JCR Sivice
1 : 2 po pen.
Finále:
Grušáci - WilliJemSe 2 : 1 po pen.
				
Nejlepší střelec: Michálek Martin - 5 branek

O třetí místo:

SIVICE CUP 09

Grušáci

Grušáci

Konečné pořadí: 1.Grušáci				
2. WilliJemSe
3. JCR Sivice			
4. FC Dynamo Kreml			
5. Tvarožná

Tvarožná

FC Dynamo Kreml WilliJemSe

JCR Sivice

Skore

Body

Poř.

5 :1

4:0

0:0

1:1

10 : 2

8

2

2:5

1:5

0:2

14 : 17

0

5

1:5

3:2

9 : 13

6

3

11 : 3

8

1

6:5

5

4

Tvarožná

1:5

FC Dynamo

0:4

5:2

WilliJemSe

0:0

5:1

5:1

JCR Sivice

1:1

2:0

2:3

Florbal 2008/09

1:1
1:1

Skončila sezóna klubu SK Grušáci Sivice. Mladí
hráči družstva „B“ získali po nemastných výkonech 5. místo v 1. Jihomoravské amatérské lize.
Družstvo mužů „A“ si dalo před začátkem jasný úkol,
a sice udržet 3. ligu mužů(soutěž zahrnující Zlínský
a Jihomoravský kraj). Již od startu soutěže bylo
jasné, že bude možná sestupovat až 5 týmů, což se

nakonec vyplnilo. Průběh sezóny byl velmi vyrovnaný.
Paradoxně jsme spíše získávali body s týmy z horní
poloviny tabulky než-li z té spodní poloviny. Naštěstí
jsme již v předposledním kole rozhodli sami o našem
setrvání v lize.
Za všechny hráče bych chtěl poděkovat našim početným (bouřlivým) fanouškům a obětavým funkcionářům.
Florbalu zdar
Karel Smutný, Petr Smutný

3. liga mužů - divize III 2008-2009				
			

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Sokol Brno Židenice
FBC Sokol Bučovice
FbC Slow Shoes Holešov
SFK Slovácko-FATR Dubňany
SK Snipers AISE Slavičín
Bulldogs Brno B
SK Florbal Sivice
Gullivers Sokol Brno I B
TJ VHS Znojmo C
1. AC Uherský Brod
FbC Dolní Němčí
Slovácký FBK Spartak Hluk
TJ Sokol Lanžhot A

Záp.

Výh.

Rem.

Proh.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

20
16
14
12
12
10
10
10
9
8
8
7
6

3
2
3
2
1
3
3
2
2
2
1
2
2

1
6
7
10
11
11
11
12
13
14
15
15
16

Skóre

149:81
179:138
136:90
120:101
104:109
104:101
127:107
102:105
109:156
119:126
153:200
109:161
105:141

		
Body		

63
50
45
38
37
33
33
32
29
26
25
23
20

p

s
s
s
s
s

1. Jm. amatérská florbalová liga
			
Body		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Panduři
FbC DODO Tvořihráz
Real Brno
The Others
SK Florbal Sivice "B"
Haluzáři
MAC Eagles
1.Fbk Krychle Brno

		 p - postup
		 s - sestup

83
79
73
72
55
48
39
31

s
s
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Planeta modrá i zelená

Květen znamenal pro občany opět možnost zhlédnout pravidelnou přehlídku hlavních sil naší scény.
Konkrétně šlo tuto neděli (10.5.) po obědě o soupeření týmů v modrých a zelených barvách.
Diváci mohli v přímém přenosu sledovat útočné
výpady, obranné reakce, hru ze zálohy, střídání
tempa. První body si připisovali Modří, přece jen měli
více energie na rozdávání, Zelení jejich rychlé útoky
nemohli zcela vydýchat. Hra se často dostala do úplného autu, některé situace zaváněly faulem a moderátor byl občas donucen zvednout hlas a píšťalku.
Reklamní pauza zhruba v polovině diskuze znamenala jistý obrat, byť si obě strany tvrdošíjně stály
na svých názorech. Životní zkušenost ve spojení se
sílou větru umožnila Zeleným několikrát skórovat,
Modří se dostávali do defenzívy. Nicméně i tak byli
velmi nepříjemným soupeřem a jejich argumenty

Turnaj v nohejbalu
8. květen 2009

často mířily do slabých míst Zelených, zejména
do těch, která členská základna na svém trávníku
stačila pokrýt snad jen teoreticky.
Obě strany využívaly čerstvých posil zpoza postranní
čáry, ti nejunavenější si rychle dávali iontový nápoj
a napjatě sledovali vývoj situace, aby mohli svým
druhům býti brzy opět nápomocni. Diváci sledující
pořad několikrát aplaudovali předvedeným výkonům
a ať už fandili té či oné straně, bylo jim jasné, že
výsledek je v závěru nerozhodný. Vítězství tedy bylo
nutno vybojovat sérií střel na protivníka, každá strana
měla pět pokusů.
A závěr? Svobodní v modrém versus ženatí v zeleném předvedli sivickým divákům fotbal jako vždy
vysoké úrovně, před penaltami 3:3, po nich se více
radovali ženáči a určitě i Jirka Barták, že už nemusí
tak usilovně pískat...
Jarek Forman
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Zprávy z podhradí...
Pamětní razítko „Dominium Wildenberko“
Představujeme vám nové pamětní razítko „DOMINIUM
WILDENBERKO“ neboli Panství vildenberské. Jeho
autorkou je slečna Monika Šmerdová z Kovalovic.
Návrh vychází z dochovaných pečetí na listinách ze
14. století a dále z výzdoby rytířského sálu na hradě
Bouzově, který byl po jistou dobu též sídlem vildenberských potomků. Záhadou pro nás zůstává výrazný
klobouk s velkou bambulí, který byl vždy součástí
erbovního znamení. Dosud jsme nezjistili, a snad
ani nezjistíme, při jaké příležitosti se do jejich erbu
klobouk dostal.

Vildenberská louka a odpočívka
Díky pochopení zastupitelstev a ochotě majitelky
louky pod hradem (cena 6 Kč/m2) došlo ve velmi
krátké době k odkoupení tohoto pozemku do společného vlastnictví Pozořic, Kovalovic a Viničných
Šumic. Získáváme tím zázemí pro další možné aktivity . Podnik Lesy ČR (Lesní správa Bučovice) zde
již instaloval pěknou turistickou odpočívku, připravuje
se naučná tabule s vyobrazením hradu. Louka je
v jedné části podmáčená, proto jsme zde vyhloubili
menší tůňku, kterou již obydlují první skokani. Nadělili
jsme tak malý dárek obojživelníkům. Pečovat o louku
nám pomáhá pan Emil Blahák, za což mu chci touto
cestou poděkovat.
Příjemné posezení u Vildenberské louky a pěkné
procházky lesem Vám přeje
		
Mgr. Aleš Tinka
za projekt Vildenberské panství

Mons. Karel Pavlíček
slavil 80. narozeniny

Sobota 23. května 2009 byla v naší farnosti dnem
slavnostním. Dopoledne jsme se sešli v kostele
na děkovné bohoslužbě a po ní jsme byli všichni pozváni k bohaté a pestré hostině do prostor kolem kostela. Byl krásný slunečný den,
který jsme strávili společně s naším oslavencem.
Gratulanty byli nejen místní lidé, ale hlavně celá
rodina a spousta přátel z blízka i z dálky. Oslavy
se samozřejmě zúčastnila i celá řada kněží, kteří
otce Karla znají už dlouhá léta.
Adalbert Stifter napsal: „Život je jako nedohledné
pole, díváme-li se na něj zepředu. Je však sotva
dvě pídě dlouhý, když se po něm ohlížíme.“ Tady
je malé ohlédnutí za životem Otce Karla Pavlíčka.
Pochází z Budišova. Se svými třemi sestrami vyrůstal
v zemědělské rodině. Rád vzpomíná na své dětství
i mládí. Tatínek si vždy myslel, že bude na statku
jako jediný syn hospodařit po něm. Ale on se rozhodl
stát se knězem. Cesta ke kněžství však nebyla tak
jednoduchá, jak si zpočátku představoval. Po dvou
letech studia teologie byla jejich škola zavřena a on
musel jít na vojnu. Byl přidělen k PTP. Protože byl
z domu zvyklý tvrdě pracovat a práce se nikdy nebál,

zvládl i tuto část svého života. Dnes však říká, že
na ni příliš nevzpomíná, protože není důvod. Když
se vrátil z vojny domů, pracoval u Pozemních staveb
v Mostě a Litvínově, kde se vyučil dlaždičem a později pracoval jako zásobář. V době Pražského jara
měl najednou příležitost vrátit se ke studiu. Využil jí
a 5. července 1970 byl vysvěcen na kněze. Začínal
jako kaplan v Třešti, pak jako farář v Modřicích, 17
let byl v Ivančicích a od roku 1996 žije v Pozořicích.
Jeho dlouholetou obětavou práci, poctivý život a věrnost i v těžkých dobách ocenil brněnský biskup, když
pro něj v r. 2000 vyžádal v Římě čestné jmenování „Kaplan Jeho Svatosti“ s právem používat titul
Monsignore. Je pozořickým občanem a to znamená,
že už zde zakotvil natrvalo. Sám říká s humorem,
že má zde koupený hrob a že už nikam nepůjde.
Kdo ho zná, ví, že má rád děti. Když si po mši svaté
jdou za ním pro požehnání, je vidět, jakou z nich
má radost. A vím, že toto vidí i ony. Když se na faře
sejde malá nebo větší skupina dětí, rád s nimi stráví
nějaký ten čas. Ale i s návštěvami dospělých rád
povídá, protože vždy je o čem. Je člověkem s velkými
znalostmi, bohatými životními zkušenostmi, širokým
rozhledem, který dokáže nejen zajímavě povídat,
ale hlavně celé hodiny naslouchat druhým. Za to ho
máme všichni rádi.
Božena Škrobová
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Jak známe zvěř našich lesů a polí

Veverka obecná
Je to opička našich lesů a parků. Je rozšířena po celé
Evropě, Asii a Americe. Je to velmi sympatický hlodavec našich lesů, většinou jehličnatých a přestěhovala
se i do městských parků. Svými akrobatickými pohyby
udivuje svoje pozorovatele. Je asi 25 cm dlouhá, s oháňkou až 45 cm. Je různobarevná, od rezavé barvy a jejich
odstínů až po černou, ale bříško mají všechny veverky
bílé. V zimní době zdobí její slechy delší chvostky. Živí
se semeny lesních stromů (vykusuje semena z šišek,
sbírá žaludy, bukvice, lískové oříšky a jiná semena
listnatých stromů). V zimě vykusuje pupeny stromů,
čímž škodí lesnictví. V létě v době hnízdění zpěvného
ptactva vyžírá z nalezených hnízd vajíčka a dokonce
i mláďata. Kromě zmenšených palců má dlouhé prsty,
které jí umožňují dobře šplhat po stromech. Dokáže
roztáhnout přední řezáky, je to přizpůsobení k vybírání
jader ze semen. Hnízdo si staví v mladých smrkových
houštinách ve výšce asi 5 metrů nad zemí nebo používá
hnízda dravých ptáků a stromové dutiny. Veverky se
páří od ledna do srpna, a to s několika samci při jednom
páření, takže je veverka mnohomužná (polyandrická).
Vrhá 4 - 5 krát po 3 - 10 mláďatech, která jsou zpočátku
holá a slepá. Veverka je březí 38 dní. Menší intervaly
mezi vrhy nasvědčují superfetaci jako u jiných hlodavců. Veverka pohlavně dospívá po jednom roce života.
V posledních letech veverek ubývá, snad nemocemi
nebo přemnožením kun, kterým slouží jako hlavní potrava. Takže ji můžete vidět více v městských parcích, než
v lese. U nás je chráněným druhem.

Výlet do Kroměříže
V pátek 12. června si vyjeli sivičtí zahrádkáři
na zájezd do Kroměříže. Počasí bylo slušné, dobrou náladu měl každý s sebou, a tak jsme mohli
všichni obdivovat krásnou úpravu Květné zahrady,
arcibiskupský zámek a v neposlední řadě i čistotu
a krásu kroměřížských náměstí. Vlídný a nevšední
den jsme zakončili posezením v Račicích, kde byly
uspokojeny i naše chuťové buňky dobře připraveným

Ondatra pižmová (Bobřík pižmový)
Ondatra patří do řádu hlodavců, čeledi myšovitých.
Pochází z Kanady, odkud ji v roce 1905 dovezl kníže
Colloredo Mannsfeld a vysadil ji na rybníky u Dobříše.
Svou znamenitou plodností se brzy rozšířila po celé
Evropě. Je narezavěle hnědá s červeným nádechem
a lesklými pesíky. Na břiše je světlejší. Podsadu má
tmavošedou. Její kožešině se říká bizam. Ocas je
vysoký a zmáčklý, slouží jako kormidlo při plavání.
Poblíž pohlavních orgánů je pachová žláza silně
páchnoucí pižmem.
Ondatra osidluje rybníky, řeky a potoky, kde si v hlinitých půdách vyhrabává nory o průměru 20 cm. Tam,
kde nemá možnost si noru vyhrabat, staví si z rákosu,
orobince, sítin a jiných vodních rostlin a z hlíny tzv.
hrady na hladině o průměru 60 - 100 cm se vstupním
otvorem pod hladinou. Živí se rostlinnou potravou,
příležitostně škeblemi, raky nebo leklými rybami.
Žije v monogamii. Páří se od časného jara do září.
Březí je 28 dní a mívá až čtyřikrát do roka po 5 - 9
mláďatech, výjimečně i více. Pohlavně dospívá ve 3
- 5 měsících.
Poškozuje zemní hráze, plodiny a kultury kolem vod,
ničí hnízda vodního ptactva. Pro svou hojnost a cennou kožešinu je naší nejdůležitější volně žijící kožešinovou zvěří. Podle mysliveckého zákona se nesmí
střílet, ale chytat do pastí a vrší. V poslední době ale
ondater v České republice ubývá.
Zdeněk Divácký, Myslivecké sdružení Sivice-Pozořice

seletem a výbornými vzorky vín, které dodali naši
sivičtí vinaři.
Tak jsme pojedli, popili, při muzice zazpívali a (myslím, že to mohu říct za všechny účastníky) spokojeně
jsme se vydali na cestu k domovu.
O tyto nevšední zážitky jsme bohatší i zásluhou pana
Oldřicha Drápala, jemuž patří velký dík za perfektní
organizaci zájezdu.
						

			

Jiřina Severová
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Vítání občánků – obecní dům
Sivice – sobota 9. května 2009
„Na chvíli se zastavil čas a všechny zvony oněměly.
To Ty jsi přišel mezi nás…“
Vojtěch Křívý, 16.10.2008, Sivice 305
Michal Tomanec, 16. 10. 2008, Sivice 18
Simon Zobec, 22.11.2008, Sivice 320
Alice Crhová, 1.2.2009, Sivice 310
Tomáš Poláček, 6.4.2009, Sivice 217
Michal Kašík, 7.4.2009, Sivice 135
Marcela Tomancová, 26.4.2009, Sivice 286

Kalendář kulturních a sport. akcí V Sivicích koncertoval Barel rock
20. července		Turnaj v plážovém
volejbalu

Neobvyklý zážitek si odneslo 120 účastníků sobotního
koncertu. Rocková kapela doslova uchvátila hrou na atypické nástroje, parodiemi na známé melodie a vtipnými
českými texty. Celkový dojem z kvalitního koncertu
umocnil osvětlovač firmy Kočena Zbyněk Šídlo.

23. srpna		 Tradiční hody

Koncert postupně přešel v taneční zábavu, ze které
se spokojení účastníci rozcházeli kolem třetí hodiny
ranní. A vzkazují: stálo to za to!

			Sportovní areál, pořádá
Sportovní klub Sivice

			Dvůr u Obecního domu,
pořádají stárci,
hraje Sivická kapela

28. srpna		Rozločení s prázdninami
- letní noc
			Terasa u školy, pořádá kulturní
komise, hraje skupina Kolorez

4. září		 Kácení máje

			Obecní dům Sivice, pořádají
stárci, hraje Sivická kapela

12. září 		 Taneční zábava

			Obecní dům Sivice, pořádají
hasiči, hraje skupina Arcus rock

Jiří Barták
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Společenská kronika

Vítáme do života

Ve 3. čtvrtletí roku 2009
oslaví životní jubileum:

v 2. čtvrtletí roku 2009

93 let		

Ludmila Ryšavá

89 let		

Vlasta Švábenská

88 let		

Marie Kukletová

85 let		

Marie Lazarová

80 let		

Oldřich Hájek

75 let		
		

Karel Koukal
Bohuslav Audy

70 let		
		

František Kuklínek
Jiřina Habalová

65 let		
		
		
		
		

Emilie Macháčková
Marie Kuchynková
Jan Řičánek
Jaroslav Sedláček
Ludmila Dvořáčková

60 let		
		
		
		
		
		

Stanislav Valehrach
Jiří Potůček
Ingeborg Daňková
Vladislav Flégl
Marie Nechvátalová
Emilie Kratochvílová

Tomáš Poláček
6.4.2009
Michal Kašík
7.4.2009
Vojtěch Grančaj
23.4.2009
Lukáš Janečka
25.4.2009
Marcela Tomancová
26.4.2009
Martin Prudký
4.5.2009
Iva Trhlíková
8.5.2009
Marie Tinková
27.5.2009
Patrik Chládek
18.6.2009

Sivice 217
Sivice 135
Sivice 203
Sivice 324
Sivice 286
Sivice 88
Sivice 261
Sivice 102
Sivice 114

Za obec čistější,
za kapsu prázdnější

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Evidence obyvatel
Statistika za 2. čtvrtletí 2009
Narozené děti:
9
Přihlášení:
4
Zemřelí:
3
Odhlášení:
4
Počet obyvatel:
991

Citát

Přírodu nemůžeme ovládnout jinak, než že ji budeme
poslouchat.
F. Bacon

Čas že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí
a vyzvednout si je po padesáti letech.
Jiří Žáček

Jednoduchý život nás nic nenaučí.
R. Bach

Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího než čas.
L. Van Beethoven

Tak vážení občané, vůbec žádné nářky,
tolerujte, v čem se nyní žije,
je to přece v zájmu ekologie!
Až skončí všechno to kopání a rýpání
už potokem ke Tvarožné nepotečou splašky!
Blátem a prachem trpíme všichni bez rozdílu,
chodníky i silnice máme samou díru.
Situace pro občany je to jistě zlá a krutá,
však ještě horší pro řidiče, pro auta.
Prach a bláto, samý výmol, šutry jako pěsti,
(trpí nervy, motor, tlumiče i čepy).
Pokud pneu neprorazíš – máš docela štěstí!
Zákaz vjezdu, „třicítka“ je hned tu a zase tamhle
jako varování,
že na nás nebezpečí číhá v podobě různých zemních
strojů a silničních propadání.
Na řidiče na silnicích mimo těchto pastí
číhají však ještě jiné nečekané „slasti“.
Pozořičtí radní totiž problém po svém vyřešili,
obec na všech příjezdech „třicítkou“ si obstavili.
Na úsek jediný, kde se dá jet padesát,
pozvali si policii a začali vybírat.
„Tak páni řidiči, budete platit!
I body nějaké musíte ztratit.
Trpělivost občanů v tak obrovské akci
nesmí znát mezí!“
Kde však, milí páni radní, vaše soudnost vězí???
Zoufalá řidička

