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Informace z jednání zastupitelstva

Úvodem

Dlouhou zimu vystřídal rychlý nástup jara a sluníčko
odhalilo mnohé „vady na kráse“ donedávna skryté
pod nadílkou sněhu. Pominu-li neutěšený stav místních komunikací a chodníků po stavbě kanalizace,
pozornému oku neuniknou některá zákoutí, kde by
naopak stačilo málo…
Opravu krajské silnice se podařilo společnými silami všech zainteresovaných dokončit těsně před
příchodem zimy. Rozhodli jsme se současně provést rekonstrukci chodníků po obou stranách, bylo
nezbytné osadit i nové dešťové šachty a vpusti.
Celková oprava byla provedena od vjezdu do obce
po křižovatku k hasičské zbrojnici. V dalším úseku
směrem do Pozořic počítá Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s komplexní rekonstrukcí
komunikace, k této investici se připojí obec Sivice
a Městys Pozořice vybudováním chodníku pro pěší.
S příchodem jara bylo započato se stavbou dešťové
kanalizace na návsi a opravami místních komunikací. „Kanalizace ještě nic není, horší jsou pak opravy
silnicí“, varovali nás ti, kdo tuto akci již mají za sebou.
Nicméně jsme připraveni zvládnout i tento náročný
úkol a velmi uvítáme vaše připomínky a podněty.
Chtěli bychom v rámci možností docílit stejného či
lepšího stavu, než jaký byl před zahájením výstavby
kanalizace. O předpokládaném rozsahu prací se
dočtete na jiném místě zpravodaje.
Pokud uvažujete o zřízení vodovodní přípojky
z veřejného vodovodu nebo rekonstrukci přípojky
dešťové kanalizace, je nejvyšší čas! Po zapravení
komunikací bude zásah do vozovky komplikovaný
ne-li vyloučený.
Kromě projektů rekonstrukce komunikací a chodníků
připravujeme i drobné projekty na úpravu veřejných
prostranství, aby naše obec opět vypadala pěkně
a upraveně. Kromě jednoho stálého zaměstnance
pomáhají při péči o obec brigádníci z řad mládeže
a neocenitelný je také podíl každého z vás, třeba
jen při údržbě vlastní předzahrádky. Pokud do své
péče navzdory legislativě i nadále zahrnete chodník
před domem (pokud tam nějaký je), velmi tím obci
pomůžete.
A ještě poznámku na závěr. S přibývajícím počtem
aut narůstají problémy s parkováním. Nově projektované záměry s parkovacími místy počítají, ne
všude je to z prostorových důvodů možné. Každý se
pochopitelně snaží odstavit auto co nejblíže svého
domu, jsou ale místa, kde zaparkovaná auta překážejí. Zkuste vnímat situaci očima ostatních účastníků silničního provozu a chodců – třeba maminek
s kočárky.
S přáním příjemných a slunečných jarních dnů
Marie Kousalová

16.3.2009
Inventarizace majetku obce Sivice za rok 2008:
V listopadu loňského roku byla provedená řádná fyzická inventura majetku obce. Návrhy na vyřazení majetku byly schváleny zastupitelstvem obce na prosincovém zasedání. Po ukončení účetního období roku
2008 byla inventarizační komisí provedena dokladová
inventarizace, která byla předložena zastupitelstvu
obce ke schválení.
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení: Obecní úřad obdržel jednu žádost o půjčku na zřízení přípojky na inženýrské sítě a rekonstrukci hygienické místnosti ve výši
50 000,- Kč. Poskytnutí půjčky bylo zastupitelstvem
obce schváleno. Zastupitelstvo rovněž vzalo na vědomí vyhlášení dalšího kola přijímání žádostí o půjčky,
a to od 15.6.2009 do 30.6.2009.
Zadání změny č. 1 územního plánu obce Sivice:
Ve spolupráci s architektem Kabeláčem – autorem
územního plánu - byl zpracován návrh změny, jehož
obsahem je: 1) plocha mezi státní silnicí a dálnicí
- průmyslová zóna, 2) rozšíření lokality „G“ pro bydlení, 3) regulace hustoty zástavby, 4) změna dopravní
obslužnosti lokality D1 – D4, 6) dopravní obslužnost
průmyslové zóny, 7) trasy cyklostezky, 8) klidové plochy a dětské hřiště, 9) revitalizace části Tvaroženského
potoka, 10) vymezení plochy pro rekreaci a sport
v trati Oulehla (při hranici s k.ú. Pozořice). Uvedené
dílčí změny budou projednány. Dílčí změna č. 5) plocha pro okružní křižovatku na krajské komunikaci byla
z návrhu vypuštěna.
Směna pozemků parc. č. 444 (PK) a 317 (KN)
v k.ú. Sivice: Směnou pozemků obec získá prostor
pro rozšíření stávající polní cesty k areálu bývalého
zemědělského družstva pro plánované vybudování
příjezdové komunikace do průmyslové zóny.
Žádost o poskytnutí dotace na upgrade pracoviště Czech Point: Ministerstvo vnitra vyhlásilo
výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu,
která je určena na zkvalitnění vybavení výpočetní
technikou. Na obecním úřadě v Sivicích je možné již
nyní získat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku,
Rejstříku trestů, bodové hodnocení z Centrálního
registru řidičů…
Příprava investiční akce - Revitalizace historického
jádra obce Sivice: Obec Sivice dlouhodobě připravuje provedení komplexní rekonstrukce návsi. V současné době jedná s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou o poskytnutí úvěru z Regionálního rozvojového fondu na financování této investice. Jedná
se o program, ze kterého jsou poskytovány úvěry se
zvýhodněnou úrokovou sazbou (v březnu 2009 2,61
%), se splatností 10 let. Byla schválena žádost o úvěr
ve výši 9 mil. Kč.
Další podmínkou realizace akce je provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.
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Zastupitelstvo obce schválilo uzavření mandátní
smlouvy na provedení výběrového řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek.
Dále byla schválena Zadávací dokumentace
na Revitalizaci historického jádra obce Sivice, jejímž
obsahem je soupis zadávacích podmínek, projektová dokumentace, výkaz výměr, obchodní podmínky
a návrh smlouvy o dílo. Hodnotícím kritériem bude
nejnižší nabídková cena.
Pro otevírání obálek s nabídkami byla ustavena tříčlenná komise, komise pro hodnocení nabídek bude
pětičlenná.
Rozpočtové opatření č. 1/2009: Navržená úprava se
týkala zvýšení příjmů o poskytnutou dotaci z Úřadu
práce na zřízení pracovního místa „Veřejně prospěšné práce“ (85 500 Kč), příspěvky na přípojky splaškové kanalizace (200 000 Kč). Ve výdajích byl rozpočet
zvýšen o poskytnutou půjčku z Fondu rozvoje bydlení
(50 000 Kč), vrácení nevyčerpané dotace na volby
(3 200 Kč). Celkové příjmy i výdaje po úpravě činí
14 364 400 Kč.
Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
Sivice: Bylo schváleno poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce v roce 2009 Sportovnímu klubu Grušáci
Sivice na sportovní vybavení a pronájmy sportovních

zařízení (40 000,- Kč) a Římskokatolické farnosti
Pozořice na rekonstrukci farního kostela a objektů
fary (50 000 Kč).
Uzavření smluv na zpracování PD – oprava komunikací: Obec se připravuje na finální úpravu komunikací po dokončení splaškové kanalizace. Zastupitelstvo
schválilo uzavření smlouvy na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce komunikace od křižovatky u zrcadla po náves a komunikace v Šebrově.
Dále schválilo zpracování projektové dokumentace na
1. etapu výstavby komunikace do průmyslové zóny
(napojení areálu zemědělského družstva). Diskutovalo
se o možnosti rozšíření zakázky na celý rozsah.
Diskuse: Hlavním tématem bylo financování stavební akce „Sivice – Revitalizace historického jádra
obce“ včetně rekonstrukce inženýrských sítí. Dále
se hovořilo o stavebních lokalitách „Dolní Krpile“
a „Nebosády“. Následovala připomínka ke svozu
domovního odpadu na Perku, výpadku veřejného
osvětlení na Loučkách, občané Louček požadovali
také řešení příjezdu do průmyslové zóny a údržbu
komunikace na Loučky narušené výstavbou splaškové kanalizace. Závěrečná informace se týkala předpokládaného termínu připojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci.

Splašková kanalizace…

Cílem projektu spolufinancovaného Evropskou
unií je dokončit kanalizační síť pro zbývajících
sedm obcí regionu Šlapanicka. Pod názvem Čistá
Říčka a Rakovec probíhá budování kanalizace
v obcích Tvarožná, Sivice, Pozořice, Viničné
Šumice, Kovalovice, Velatice a Mokrá-Horákov.
Tento projekt svým rozsahem nemá v historii regionu obdoby a zajistí v celé oblasti infrastrukturu
potřebnou pro další rozvoj.
Výstavba splaškové kanalizace v naší obci se chýlí
k závěru. Na všech úsecích byly provedeny tlakové
zkoušky. V současné době Správce stavby a budoucí
provozovatel kanalizace – Vodárenská akciová společnost vyhodnocují kamerové zkoušky. Na základě
jejich stanoviska a po odstranění závad bude možné
požádat o vydání předčasného užívání. Již bylo
zahájeno řízení o předčasném užívání páteřního sběrače, který vede z Tvarožné ulicí na Kousku směrem
do Pozořic.
Teprve v okamžiku, kdy Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby nabude právní moci, bude
možné napojovat jednotlivé nemovitosti. VYČKEJTE
NA POKYN K PŘIPOJENÍ, který by mohl být vydán,
pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, během
letních měsíců.
V letošním roce bude vypsáno další kolo příjmu žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení v termínu
od 15.6. do 30.6.2009. Přednostně budou poskytovány půjčky na zřízení domovních kanalizačních
přípojek. Více informací na www.sivice.cz.
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… a následná oprava komunikací
Tím ale práce na kanalizaci nekončí. V rámci projektu
budou zapraveny dotčené komunikace. Naše obec
si ale vytkla náročnější cíle - po dokončení stavby
kanalizace realizovat dlouhodobě plánované investiční záměry.
Samostatnou kapitolou je centrální prostor obce –
náves. Tomuto úseku bude věnováno zvláštní pojednání.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, vyřešen je průtah obcí
až po křižovatku k hasičské zbrojnici, kde začíná úsek
plánované rekonstrukce. Partnery tohoto investičního
záměru jsou Správa a údržba silnic JMK, obec Sivice
a Městys Pozořice. Výsledkem by měla být nejen
zrekonstruovaná komunikace včetně dešťové kanalizace, ale hlavně jednostranný chodník o minimální
šířce 1,5 m s prodloužením veřejného osvětlení pro
bezpečný pohyb chodců - zejména dětí navštěvujících pozořickou školu. Projekční kancelář posuzovala
i možnost umístění cyklostezky, pro nedostatek místa
jsme však museli tuto myšlenku opustit.
Rekonstrukce některých komunikací by nebyla realizovatelná bez zpracované projektové dokumentace. Projekčně se řeší úsek od křižovatky u zrcadla
po náves, ulice Šebrov a Staré hory. V těchto úsecích
je plánována celková rekonstrukce.

Perk

V ulici k cementárně budou osazeny nové silniční
obrubníky po levé straně vozovky, proveden obrus
a nová vrstva asfaltu. Rovněž Za Brankou budou
vyměněny obrubníky na dotčené (pravé) straně vozovky, zapravena rýha, proveden obrus a nový asfaltový
koberec na polovině vozovky (tzv. zapravení na 1
spáru). Předláždění chodníku bude záviset na finančních možnostech obce.
Na Krpilích, Loučkách a Korčákové ulici již byly nahrazeny poškozené obrubníky a po schválení předčasného užívání kanalizace, kterým bude zaručeno, že
do vozovek nebude nutné znovu zasahovat, začnou
práce na jejich opravách. Požadováno je uvedení
do původního stavu.
Na Perku již probíhá dláždění, rovněž v Hlinkách byly
zahájeny přípravné práce. Dláždění v Hlinkách bude
provedeno po kontrole dešťové kanalizace kamerovými zkouškami, abychom měli jistotu, že zadlážděnou
vozovku nebude potřeba znovu rozebírat.
Odhadnout časový postup prací na opravě komunikací je zatím obtížné. Pochopitelně - všem nám
dochází trpělivost, bláto střídá prach, trpí lidé i auta.
Proto s výjimkou návsi, kde se ještě staví, budeme
trvat na tom, aby opravy komunikací byly provedeny
co nejdříve.

Perk
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Revitalizace historického jádra obce Sivice
(náves)
Informace o tomto projektu vám, vážení občané, průběžně zprostředkováváme. Projektu nebyla udělena
podpora z Regionálního operačního program EU, proto
zastupitelstvo obce projednalo financování úvěrem
z Regionálního rozvojového fondu u Českomoravské
záruční a rozvojové banky.
Příprava této investice započala zpracováním projektové dokumentace skládající se z několika stavebních objektů. V současné době probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která vyřeší havarijní
stav stávající kanalizace a navíc odvede dešťové
vody ze severní části obce (Šebrov, Krpile, Staré
hory). Odlehčí tak nekapacitně zatrubněnému potoku na Dolanském konci. Investorem je Svazek obcí
Šlapanicko, rekonstrukce bude hrazena z příspěvku obce Sivice na investice související s výstavbou
splaškové kanalizace.
Následně dojde k přeložce vzdušného vedení nízkého napětí do zemního kabelu. Akce je připravena
k realizaci, je vydáno stavební povolení a uzavřena
smlouva mezi obcí Sivice a vlastníkem distribuční sítě
– společností E-ON. Jedná se o vyvolanou přeložku,
finanční příspěvek obce bude hrazen z rozpočtu
letošního roku.

Stávající
osvětlení

Navržené
osvětlení

Stavební objekty – zpevněné plochy, rekonstrukce požární nádrže, nové veřejné osvětlení a sadové úpravy jsou předmětem veřejné zakázky obce
Sivice financované úvěrem u Českomoravské záruční a rozvojové banky, dotací Jihomoravského kraje
z Programu rozvoje venkova a rozpočtu obce. Je
vydáno stavební povolení a vypsáno výběrové řízení
na dodavatele stavby.
Připravit a “dotáhnout” záměr revitalizace návsi
do fáze, aby byl připraven k realizaci, vyžadovalo
nemalé úsilí. Těžko bychom našli vhodnější dobu
k realizaci, proto se domníváme, že i zatížení obce
úvěrem je v tomto případě opodstatněné.
Marie Kousalová
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Sivické ostatky 2009
Už během plesové sezóny se někteří mladí
domlouvají, za jakou masku půjdou na ostatky
a shání potřebný kostým. Tak se v úterý 24. února
schází na hasičské zbrojnici medvěd, kostlivec,
květinářka (nabízí hospodyním skutečný bobkový
list), taky lední medvěd a další, je nás asi 25.

je připraveno malé občerstvení, toto se opakuje
u Svobodů („v kachličkovým“), u Smutných na Starých
horách, u Škrobů Za Brankou. Takové nealkoholové občerstvení a něco na zub přijde velice vhod.
Poslední zastávka je v restauraci U Groše, průvod
končí. Masky přechází na zbrojnici, je tam připravený
guláš, který den předtím vařil Mirek Mazel. Všichni si
pochvalují, jak je dobrý a někteří si jdou přidat. Kolem
půlnoci se rozcházíme.

O půl třetí vychází průvod maškarádů do rozbahněných ulic Sivic. K obveselení účastníků průvodu Basu jsme nepochovali, ale masopust i plesová sezói ostatních hraje kapela složená ze dvou kytar, bubín- na přesto skončila. Čeká nás 40 dnů půstu až
ku a harmoniky. Procházíme celou ves od kapličky do Velikonoc.
Miroslav Řičánek
přes Dolanský konec, Hlinky, na Perk na mlýn, kde
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Jak jsme si hráli, jedli,
tančili a spali

ny obcí. Po cestě nebyla nouze o zábavu a nechybělo
ani trošku strašení. Kupodivu nebylo potřeba zásahu
místních hasičů.
Kdo chtěl, doplnil po návratu kalorie i tekutiny. Čaj
na dobré spaní chutnal jako od maminky. Než všichni
definitivně zalehli do hajan, zatančili si ještě na diskotéce. Hodinu po půlnoci první z nás rozdělávali
své spacáky a uléhali k spánku. Před spaním nás
ještě čekalo čtení o Ferdovi mravencovi. Strašidelný
příběh z knihy Husí kůže jsme poslouchali až po
2. hodině v noci.
Ráno nás čekala dobrá snídaně a odchod domů.
Rodiče si pochvalovali volný večer a my malí andrseňáčci jsme si také užili spoustu legrace. Již teď se
těšíme na příští rok.

První dubnový pátek večer přišlo do Obecní
knihovny přes 30 dětí se spacáky, karimatkami, pyžamem a někteří i s lampiony, ale všichni plni očekávání, co nás čeká v letošní Noci
s Andrsenem.
Večer začal - jak jinak než zvesela. Hry, soutěže
a povídání, tentokrát o Ondřejovi Sekorovi. Udělali
jsme si výstavku z knih, které napsal, a také jsme hlasovali v celonárodní soutěži o Knihu mého srdce.
Na půlnoční lampionový průvod se všichni posilnili
párky v rohlíku a dobrým pitím. Těžkého úkolu nasytit
35 hladových krků se ujal "provianťák" pan Svoboda.
S plným žaludkem se pak všem lépe šlapalo s lampio- 			

Turnaj v badmintonu
Sobotní odpoledne 18. dubna uspořádala sivická
škola badmintonový turnaj. V tělocvičně se sešli
příznivci badmintonu a předvedli vyrovnané boje.
Soutěžilo se ve čtyřhrách mužů, žen a smíšených
dvojic. Přijeli soupeři ze Sivic, Pozořic, Šlapanic
a Brna. Společně jsme prožili sportovní odpoledne
naplněné soutěžní atmosférou. Blahopřejeme vítězům ze Sivic a Šlapanic a děkujeme všem zúčastněným za sportovně prožité odpoledne. A na podzim se
těšíme na shledanou.
						
			

Míla Vrtělová

Zdena Mudrochová
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Škola Sivice

nální, nádherné kostýmy plné fantazie, a že jich bylo.
Nedělní odpoledne zase patřilo dětem v neméně
V novém roce, odpočinuti po vánočních prázdni- vydařených maskách. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo,
nách, jsme se s novým elánem pustili do pláno- jedlo a pilo, zkrátka každý si přišel na své.
vání a následnému realizování dalších školních
Na další zájezd, tentokrát relaxační, jsme vyrazili
akcí. Posuďte sami, co jsme v průběhu tří měsíců
v březnu do termálních lázní v rakouském Laa. Během
všechno absolvovali:
tříhodinového pobytu jsme vyzkoušeli všemožné atrakV lednu jsme jedno slunečné dopoledne vyrazili ce a využili rozmanitých nabízených aktivit.
vyzkoušet svoje lyžařské umění na kopec zvaný
Poslední zmíněnou, ryze školní akcí, bylo dopoledne
Klínek nedaleko Tišnova. Asi 500 metrů dlouhá
plné známých osobností. Děti v rámci mezinárodního
sjezdovka nám nabídla ideální lyžařské podmínprojektu Škola bez hranic představily řadu historicky, spoustu zábavy a sportovních výkonů. O týden
kých i současných osobností z různých sfér českého
později jsme během zápisu do 1. třídy poznali devět
i světového dědictví. Nejlepší z nich byli vybráni,
potencionálních školáků. Šest chlapců a tři děvčata
aby reprezentovali školu při česko-polsko-slovenské
zdárně překonali přichystané úkoly a někdy předvedli
konferenci a seznámili tak zbylé partnery projektu se
i něco víc. Za snahu i statečnost byli odměněni dárky
zajímavostmi a milníky jejich života.
budoucích spolužáků.
Nejen o těchto akcích se můžete dočíst a prohlédnout
V únoru nás čekal perný víkend spjatý s plesosi bohatou fotogalerii na školních sivických stránkách:
vou sezónou. Sobotní, valentýnský večer byl určen
www.skolasivice.cz.
dospělým. Již 4. ročník přivítal opět nápadité, origiEva Skočovská

Mateřská škola Sivice

Nesmíme zapomenout na naše maminky a k jejich
svátku je potěšit vlastnoručně vyrobeným přáníčkem
A je tu jaro, všechno voní, kvete a naše děti jsou či dárečkem.
plny elánu a energie. Na odpočinek ale u nás Dál nás čeká výlet do Soběšického ekocentra Jezírko;
v mateřské škole nemáme ani pomyšlení.
oslavy dne dětí, které budou jistě plné her a zábavy;
Právě máme za sebou dvě divadelní představení výšlap do přírody k Balatonu a také k poníčkům, kam
v divadle Radost: „Mlsný drak a Čárymůra“ a „Tetiny jsme zváni.
v lese“, kde naše známé dobré tetiny připomněly A pak hurá na školku v přírodě, kde je to super a kam
dětem, jak se mají chovat v lese a chránit přírodu.
pro velký úspěch někteří předškoláci pojedou jistě
Pomalu začínáme oprašovat svá košťátka a chys- podruhé. Moc se těšíme!!!
Míša Moudrá
tat se na Filipojakubskou noc plnou čar a kouzel. Nejdříve však musíme vyrobit hodnou malou
čarodějnici, kterou nakonec spálíme a opečeme
špekáčky.
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SK Grušáci Sivice – florbal

Jak znáte zvěř našich lesů a polí?

Přiblížil se konec florbalové sezóny 2008/09. Béčku
zbývají odehrát dva turnaje a tým „A“ má před sebou
již jen dva zápasy.
„B“ družstvo má letos bohužel sestupové starosti v 1.
Jihomoravské lize amatérů. Sestupují poslední dva
a momentální náskok devíti bodů není zatím dostačující. Bude to poprvé, co se neumístí na medailové
pozici.
„A“ mužstvo se již zachránilo. V první polovině soutěže družstvo selhávalo v koncovkách zápasů. V odvetách se zlepšilo a navíc si připsalo rekordní vítězství
s Dolním Němčím v poměru 16:2. V tabulce 3. ligy
mužů bude tým bojovat o udržení stávající pěkné
sedmé pozice.

Jdeme lesem a najednou před námi vyskočí zajíc.
Někdo si představí, jak by byl dobrý na smetaně,
nebo jinak kulinářsky upravený.
Co o něm víme?
Zajíc býval za našich dědů nejrozšířenější zvěří mimo
koroptev. Měří asi 55 - 80 cm od nosu po konec pírka
(ocas). Váží od 2,5 do 6,5 kg, průměrná váha je 3,2 kg.
Vyskytuje se po celém našem území s výjimkou hor.
Žije jako samotář kromě honcování, které začíná již
koncem prosince, takže první zajíčci jsou již na hromnice, a končí až v září. V době honcování prohání
zaječku několik zajíců (dělají takzvaný svatební průvod). Březost zaječky trvá 42-44 dnů. Je prokázáno,
že zaječka může být oplodněna i během své březosti,
takže nosí v těle různě staré plody. Tomuto odborníci
říkají superfetace.

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

Záp.

Výh.

Rem.

Proh.

20
22
22
22
22
22
22
20
22
20
22
22
20

17
16
13
12
10
10
9
9
8
8
7
5
5

3
1
3
1
2
1
2
2
1
0
2
1
1

0
5
6
9
10
11
11
9
13
12
13
16
14
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Skóre

		
Body

123 : 65 		54
170 : 124		49
122 : 80		42
102 : 99		37
108 : 92		32
92 : 93		31
117 : 99		29
100 : 84		29
143 : 183		25
90 : 140		24
109 : 117		23
88 : 130		16
88 : 146		16

1. Jm. amatérská florbalová liga
			

Body

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

66
63
58
57
42
41
32
25

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

Dospělá zaječka může mít do roka 3-4 vrhy. Počet
mláďat kolísá od 1 až k 5 kusům, průměrně se rodí 3
mláďata. Jsou osrstěná a vidomá. Osamostatňují se
asi po třech týdnech. Zaječka se u nich moc nezdržuje, přichází je jen nakojit. Odložení zajíčci jsou zalehlí
v úkrytu a po jistou dobu nemají osobní pach, aby je
nenašla škodná zvěř.
Zajíci se živí hlavně v noci různými bylinami, trávou
a obilím v mléčné zralosti, kdy ukusují jen klásek se
zrny. Nepohrdnou však ani padlinou, protože potřebují ke svému životu i živočišnou bílkovinu. Přes den
zajíc odpočívá v loži (tzv. pekáči), jichž má ve svém
revíru několik a často je střídá.

Do čeledi zajícovitých patří i králík divoký. Je velký
38-55 cm a váží 1,3 - 2,2 kg. Vnější rozdíly mezi pohlavími nejsou. Od zajíce jej poznáme tak, že má kratší
slechy (uši), které nejsou na koncích černě zbarvené.
Králík dává přednost písčitým a lehčím půdám, kde
si vyhrabává několik metrů dlouhé a navzájem propojené nory. Zdržuje se i v lesních prostorech, hlavně
v mlazinách. Ve dne se skrývá v norách a v noci chodí
na paši (pastvu). Spásá veškerou dostupnou vegetaci, čímž v zimě působí škody.
Králíci pohlavně dospívají v 8 měsících a mohou
mít do roka 4-5 vrhů, výjimečně i 6. Mláďata se rodí
po 28-31 dnech březosti samice slepá a holá v mateřské noře, kam je samice chodí kojit. Po odchodu
pečlivě zakryje vchod do nory trávou, listím a hlínou.
Mláďata se osamostatňují po 4-5 týdnech.
Zkřížení zajíce s králíkem ve volné přírodě není
možné, podařilo se to pouze ve výzkumných ústavech, a to umělým oplodněním. Mláďata se však
narodila buď mrtvá, nebo pošla v několika dnech.
Králík býval hojný všude až do nadmořské výšky
700 m. Jeho stavy snížila choroba myxomatóza, která
se v důsledku jeho společného života v koloniích velice rychle rozšířila. Králíci, kteří přežili myxomatózu,
jsou proti ní imunní a dále se rozmnožují jak umělým
odchovem, tak i v přírodě.
Bude to ale ještě hodně dlouho trvat, než obsadí svá
bývalá stávaniště.
Za M.S. Sivice - Pozořice místopředseda
Zdeněk Divácký
foto čerpáno na internetu

V této době je zajíců málo. Příčinou je velkoplošné
hospodaření, kdy po sklizni mají zajíci jednotnou
potravu a s plným žaludkem umírají hladem. Proto se
je myslivci snaží přikrmovat dužnatými krmivy.
Zajíc má spoustu nepřátel, člověkem počínaje a kolčavou konče. Nepomohou mu ani delší zadní běhy,
které zvyšují jeho útěkovou rychlost.

Zajíc polní

Králik divoký - nora

Králik divoký
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Slyším bít zvony
u Stella Maria…
Jistě si vzpomínáte na tuto píseň, byla před lety
hitem u starší generace, je krásná a melodická.
Zvon je podivuhodné stvoření. Podobá se člověku – má jméno, má srdce, má svůj nezaměnitelný
hlas, bývá s velkou slávou požehnán a mívá
své kmotry. Jejich osudy bývají pohnuté, stejně
jako osudy lidí. Ulít zvon, aby měl požadované
vlastnosti, to je velké umění, zvonaři užívají jen
svých výpočtů, staletých zkušeností a pečlivě
chráněných tajemství. Se zvonem po ulití se už
nic nedá dělat, buď se povedl nebo nepovedl.
Zvon je vlastně hudební nástroj. Má svou pevně
danou frekvenci kyvu a ladění. Zvony se instalují
v akordu, často jejich ladění tvoří počáteční tóny
některé náboženské písně.
I naše zvony měly pohnutou minulost – byly odebrány pro válečné účely hned dvakrát – 3.4.1917
a 11.2.1942. V současnosti máme na kostele celkem
5 zvonů: v sanktusové věžičce je pozdvihováček
neboli sanktusník z r. 1742 o váze 45 kg, ostatní jsou
v „pozorské“ věži – umíráček o váze 47 kg z r. 1943,
zvon „Maria“ o váze 230 kg z r. 1988, ladění des, pak
„Ježíš Kristus“, historický z r. 1489 o váze 382 kg,
ladění b1 a „Cyril a Metoděj“ z r. 1986 o váze 620 kg,
tón gis. Všechny jsou dnes na elektrický pohon.
Nejlépe uslyšíte ladění našich zvonů, když se během
zvonění posadíte ke kostelu na lavičku pod schody –
mezi jednotlivými rázy uslyšíte táhlý nepřerušovaný
tón, který pak ještě po skončení zvonění chvíli doznívá. Ale kdybyste chtěli uslyšet jeden z nejstarších

zvonů na Moravě, který zvonil hrana Karlu IV.,
museli byste se vypravit do Našiměřic u Moravského
Krumlova – zdejší zvon je z r. 1370.
A jak se v našem kostele zvoní? Základem kostelního
zvonění je trojí výzva k modlitbě Anděl Páně – ráno
v 6 hodin, v poledne ve 12 a večer, kdy se čas zvonění
během roku mění. V dobách, kdy lidé pracovali venku
na polích a kdy nebylo tolik jiného hluku jako dnes, se
hlas zvonu nesl do daleka a lidé si k modlitbě klekli
– proto se vžil název klekání. Kromě těchto pravidelných zvonění se ještě zvoní každý pátek ve 3 hodiny
na památku smrti Ježíše Krista.
Kromě výzvy k modlitbě nás zvony také zvou do kostela – zvoní se půl hodiny před začátkem bohoslužby,
o nedělích a velkých svátcích pak ještě jednou,
čtvrt hodiny, a to všemi zvony. Pokud se na začátku
slavnostní mše koná průvod z venku do kostela,
zvoní se rovněž při průvodu. Nejdůležitější část mše,

- 13 -

proměňování a následný okamžik, kdy kněz pozvedá
kalich, oznamuje právě zvonek pozdvihováček neboli
sanktusník. Od Zeleného čtvrtku večera do Vzkříšení
na Bílou sobotu naše zvony, stejně jako všechny
ostatní se vydávají na pouť – „odlétají do Říma“
a místo zvonění se ozývají hrkače, včetně toho dvoumetrového na „sivické“ kostelní věži.
Zvony také vyprovází člověka na věčnost. V dřívějších
dobách se zvonilo zvonkem umíráčkem ve chvíli, kdy
člověk umíral, „pracoval k smrti“, jak se říkalo. Všichni
v obci se to tak dověděli a modlili se za jeho šťastné
skonání. Dnes, kdy se poměry změnily, oznamuje
zvonek umíráček, že někdo z nás tento svět opustil.
V den pohřbu v poledne se pak vyzvání delší dobu
– zvoní se „hrana“. A nakonec zvon vyprovází zemřelého, když naposled opouští kostel – ať už ke kremaci
nebo cestou na hřbitov.
A ještě jedno zvonění bývalo, které už dneska na rozdíl od předešlých vyjmenovaných není – zvonění

Josefský košt

Mnohokrát vyjde slunce a mnohokrát zapadne,
než na keři vinné révy dozrají hrozny. Nemálo
kapek potu vsákne do země. Hodiny, dny a měsíce poctivé práce se zúročí v okamžiku, kdy se
mošt vylisovaný z hroznů řízeným procesem
promění ve víno.
Když v onu březnovou sobotu předcházející svatému
Josefu spustila cimbálová muzika, myslel už na práci
málokdo. Návštěvníci odevšad přišli nejen ochutnat
víno, ale také se pobavit. Vinaři především hodnotili kvalitu vzorků, ostatní ochutnávali a poslouchali
muziku.
Jedlo se a pilo, a všem dobře bylo. Nevěříte? Tak se
příště přijďte přesvědčit.
À propos…! Milí vinaři – velké díky za vzorky vín.
Jirko, Jarko, Jani, Zdeni a další, kdo jste se zasloužili
o přípravu Josefského koštu, díky i vám!
				
M.K.

na poplach. Oznamovalo oheň, blížící se prudkou
bouři s krupobitím, vpád Pasovských :–) nebo jakékoli jiné nebezpečí, kdy bylo třeba lidi varovat nebo
svolat ku pomoci. Na poplach se zvonilo tak, že se
srdce zvonu vzalo do ruky a v rytmu jeho přirozené
frekvence jste jím tloukli na jednu stranu do zvonu.
Dneska na to máme na střeše hasičky sirénu, holt
časy se mění…
A nebylo by naše povídání o zvonech úplné, kdybych
na tomto místě neocenil ty, kteří bydlí naproti kostelu a musí všecka ta zvonění snášet, neboť je mají
„z první ruky“. I když jsme na okna do náměstí natáhli
neprůzvučnou tlumicí fólii, přece jen zvony nejsou
rádio, aby se daly ztišit otočením knoflíku. A tak bych
vám, kterých se to týká, chtěl poděkovat za trpělivost,
kterou s kostelním zvoněním máte a ujistit vás, že
kostelní zvony snad právě proto svolávají na vaše
domy Boží požehnání…
Mgr. Jan Nekuda, farář
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Kalendář kulturních a sport. akcí
12. dubna
Pomlázková zábava
		Hraje skupina Medium,
Obecní dům Sivice, pořádá SK
Grušáci Sivice
18. dubna
		

Turnaj v badmintonu
Tělocvična u školy, poř. škola Sivice

25. dubna

Liga mládeže

		

26. dubna
30. dubna

Sportovní areál, pořád. hasiči Sivice

Hasičská pouť do Křtin
Pálení čarodějnic

		Terasa u školy, pořádá kulturní
komise a škola Sivice

3. května 	Soutěž hasičských družstev v požárním sportu

		Sportovní areál, poř. hasiči Sivice

8. května

Turnaj v nohejbalu

		Sportovní areál, pořádá SK
Grušáci Sivice

9. května
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Stanislav Ryšavý
slaví 100.
narozeniny

Společenská kronika

Narodil se 6. května
roku 1909 v Sivicích.
Po svatbě si postavil domek
na Loučkách, kde s rodinou bydlel až do svých 94
let. Dlouhou řadu let byl
zaměstnancem brněnské
firmy Drukov, kde pracoval
jako zámečník.
Nezahálel ani po odchodu do důchodu – dalších
20 roků pomáhal v místním zemědělském družstvu. Kromě toho opravoval čerpadla – v Sivicíc
i okolí ho všichni znají jako zručného řemeslníka.
Posledních 6 let bydlí u dcery v Pozořicích. Denně čte
noviny a rád pije pivo. Během jeho života od dob císaře
pána po dnešek se vystřídalo 10 prezidentů. Rovné
stovky let se pan Ryšavý kromě menších obtíží s pohybovým ústrojím dožívá v plné duševní i fyzické kondici.

100 let

Stanislav Ryšavý

96 let

Alžběta Hořavová

93 let

Ludmila Hromková

90 let

Miloslav Tomanec

87 let

Josefa Neužilová

CELÁ OBEC SIVICE SRDEČNĚ BLAHOPŘEJE!

Vítání občánků

29. května

Indiánská stezka

5. června

Školní akademie

13. června	Koncert skupiny Barel Rock
		Dvůr u Obecního domu,
pořádá SK Grušáci Sivice

19. června

Country večer

20. června

Turnaj v malé kopané

		Venku (bude upřesněno), pořádá
restaurace U Groše, hrají Rančeři
		Sportovní areál, pořádá SK
Grušáci Sivice

Alois Studýnka

80 let

Antonín Blažek

75 let

Antonín Skládaný
Květoslava Filipová

70 let

Marie Železná
Marie Tomancová

65 let

Jiří Daněk

60 let

Jiří Mazel
Václav Moll

v 1. čtvrtletí roku 2009
Alice Crhová
1. 2. 2009

Prodám rodinný dům v Sivicích, 5+1+KK, 290 m2,
s velkou zahradou, dvorem, garáží a garážovým
stáním. Velmi udržovaný. Tel.: 728 153 748

Vám nabízí
výuku a výcvik řízení pro skupiny
B, A a všechny jejich podskupiny.
Doba trvání kurzu přibližně 5 týdnů.
Lze se dohodnout i na individuálním přístupu!
Zájemci se mohou informovat:
na adrese Tvarožná 327,
na tel. číslech: 544 22 63 45, 732 16 20 26,
737 29 14 77, e-mail: peli.m@centrum.cz
Přihlášky: na adrese Tvarožná 327,
www.autoskola-pelikan.ic.cz

Sivice 310

Evidence obyvatel

		Terasa u školy, pořádá kulturní
komise
		Dvůr u Obecního domu Sivice,
pořádá škola Sivice

Anna Šebestová
85 let

Vítáme do života

10. května	Přátelské utkání
svobodní x ženatí

28. května	Den dětí – skákací hrad
u školy

Františka Bičanová

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

		Obecní dům Sivice, pořádá
kulturní komise

Sportovní areál, pořádá SK
Grušáci Sivice

Ve 2. čtvrtletí roku 2009
oslaví životní jubileum:

Ing. Roman Kolařík
počítače pro Vás
V Zámku 294, Pozořice
Mobil: 608 043 532, Telefon: 532 300 643
e-mail: kolarikroman@volny.cz
Provádí:
Instalace a údržba počítačů a příslušenství,
instalace programů, instalace a údržba počítačových sítí a internetu, rozšiřování a oprava počítačů,
prodej nové výpočetní techniky, vedení jednoduchého a podvojného účetnictví, účetní poradenství.

Statistika za 1. čtvrtletí 2009
Narozené děti:
1
Přistěhovaní:
5
Zemřelí:
4
Odhlášení:
4
Počet obyvatel:
985

Citát

Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět.
Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
			
Neznámý autor
Omluvte sníženou kvalitu některých poslanců.
Vznikla z nedostatku moudrosti voličů.
			

Karel Poláček

Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila, jak je
moudrý, a natolik hloupou, aby se mu obdivovala.
Israel Zangwill

