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Vážení čtenáři, dostáváte do
rukou druhé letošní číslo našeho
obecního zpravodaje. Doba od vydání prvního čísla byla velmi bohatá na různé události. Nebylo
v lidských silách se všeho bohatého
dění zúčastnit nebo ho navštívit.
Ale máme náš Štengaráček a do
toho je možné veškeré dění v obci
popsat, zhodnotit nebo i zkritizovat. Doufám, že akcí, na
které jsme v tomto čísle zapomněli, je minimum. Od toho
jste právě Vy, naši čtenáři, kteří nás na to upozorní a ještě
lépe bude, když nám sami napíšete. V tomto čísle nechybí
slovo starosty k různým obecním problémům, pravidelné
rubriky a informace, příspěvky z obou škol. Nezapomněli
jsme vás informovat o výsledku výstavy vín. Velice hezké
bylo letošní stavění máje. Rybáři tradičně na výbornou
zvládli závody i dětský den. Jako občané jsme volili poslance do Evropského parlamentu.

Naše obec také trochu zkrásněla po vybudování nových chodníků okolo kostela. Dojíždějící jistě ocenili nový
chodník a novou podlahu v čekárně u autobusové zastávky. Druhou červnovou sobotu byla naše obec centrem motoristů. Jednou častí se řítila současná závodní
auta a druhou částí ve středu obce projížděla naleštěná
a s láskou udržovaná stařičká auta a motocykly veteráni. Otiskujeme také zamyšlení jednoho našeho občana
nad úlohou zeleně v našem světě. Jestli i vy máte potřebu něco obecně platného sdělit nám všem, tak vám rádi
dáme prostor na našich stránkách. Získali jsme novou
spolupracovnici, fotografku, vítězku naší loňské fotosoutěže. Na starší spoluobčany se obracíme s žádostí o identifikaci osob na jedné velmi staré fotce. Protože loňská
fotosoutěž měla úspěch tak v tomto čísle vyhlašujeme
její další kolo.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, půlrok se 1. 9. 2009, by tedy měla mít v pronájmu tuto ordinaci
rychle blíží, tak mi dovolte, abych doktorka Klausová z Viničních Šumic, která zde bude orVás krátce informoval o dění v naší dinovat 5 dnů v týdnu. Bohužel jsme tímto zkřížili plány
obci. V letošním roce máme v roz- panu doktoru Medkovi, který má zájem tento lékařský
počtu mimo jiné vyhrazeny peněž- obvod úplatně převést na společnost MediClinic. Toto
ní prostředky na opravy dalších řešení je v této situaci pro nás nepřijatelné. Tato společchodníků a vozovek. Celková opra- nost zaprvé žádného stálého lékaře pro Šitbořice nemá,
va chodníku u zastávky již začala zadruhé je velmi pravděpodobné, že by se u nás lékaři
a následovat bude oprava chodní- často měnili a je nepravděpodobné, že by zde ordinovali
ku u mateřské školy. Časově je tato akce naplánována na 5 dnů v týdnu. Proto preferujeme stálého lékaře, tedy
začátek prázdnin, aby nebyl narušen chod MŠ, protože paní doktorku Klausovou, která by u nás měla začít ordichodník se bude opravovat i uvnitř areálu. Komplet- novat od září. Doufám, že toto vysvětlení je dostačující
ní opravy vozovek včetně výměny obrubníků se budou a že zamezí šíření dalších nepravdivých informací.
provádět na ulicích Pod Svatojánkem, Karpaty I. (spodní
Dále bych Vám chtěl poděkovat za kladné ohlasy na
část), Karpaty II. a V Akátkách. Tyto opravy by se měly nepřetržité vysílání místního videokanálu. Zároveň bych
začít provádět v posledním týdnu měsíce července.
Vás chtěl znovu vyzvat, pokud máte doma nějakou viV souvislosti s plánovanou výměnou praktického lé- deonahrávku, o kterou byste se chtěli podělit i s ostatkaře doktora Medka, bych Vás chtěl o této situaci
informovat, abychom předešli šíření různých fám
a spekulací. S panem doktorem Medkem jsem se
již před více než rokem dohodl na tom, že vzhledem k jeho důchodovému věku, budeme společně za něho hledat náhradu a do té doby než někoho najdeme, zde bude zatím ordinovat. Toto byla
jeho svobodná vůle, kterou jsem uvítal a souhlasil s ní. Po dlouhé době se mi podařilo najít paní
doktorku, která má zájem tuto lékařskou praxi
dlouhodobě provozovat a rozšířit i poskytování lékařských služeb. Například o EKG. Na základě naší
předchozí ústní dohody dostal pan doktor Medek
výpověď z pronájmu ordinace na zdravotním středisku. V této věci se vůči panu doktorovi chovám
foto: Antonín Lengál
naprosto korektně a ctím naši ústní dohodu. Od Oprava chodníku u zastávky na Nikolčické ulici.
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ními, stačí mě kontaktovat. Případné nevhodné nebo
soukromé scény je možno na přání vystřihat.
Jak všichni víte, dne 13. 6. se přes část naší obce jela
automobilová rallye. Děkuji za pochopení všem občanům, které tento závod nějakým způsobem omezil v jejich pohybu po obci. Negativních reakcí na konání tohoto
závodu bylo jen minimum. Podstatné je to, že těch spokojených diváků v různých částech trati, bylo mnoho.

Vážení spoluobčané, toto číslo Štengaráčku se Vám
dostane do rukou těsně před obdobím prázdnin a dovolených. Já Vám přeji, příjemnou dovolenou abyste načerpali hodně sil do druhé poloviny roku.
Antonín Lengál,
starosta obce

Krátké zprávy
Zprávy ze zasedání rady obce
•• R.O. vybrala společnost Pramos,
a.s. Šitbořice k dodávce plastových oken do bytovky na ulici
Školní, cena díla 26 680,- Kč,
jedná se o tři kusy oken.
•• František Franěk předložil
R.O. rozpis na využívání hřiště. (Fotbalové zápasy, tréninky,
využití školou)
•• Marie Schillerová, Blučina 696, podala žádost o umístění v penzionu na zdravotním středisku v Šitbořicích.
Žádost se zamítá, plánuje se využití jednoho bytu
v penzionu při nutných opravách obecních nájemních
bytů na ulici Nikolčická.
•• R.O. schválila příspěvek na mládežnický fotbal ve výši
15 000,- Kč na nákup sportovního oblečení.
•• R.O. vybrala na opravu podlahy ve třídě staré školy společnost Pavla Relicha. Výměra 73 m2 v ceně
76 660,- Kč. Dále rada obce vybrala tesařství Romana
Krčmáře ze Zaječí ke zhotovení obložení stěn sádrokartonem v ceně 114 380,•• V ZŠ Šitbořice provede společnost Triv interier, K Lázinkám 16/14, Brno, obklad schodiště dlažbou za
cenu 113 050,- Kč.
•• R.O. souhlasí se zápisem roku 2007 do obecní kroniky. Navrhuje proplatit odměnu za vedení kroniky.
•• Rada obce souhlasí s provedením udržovacích prací
na tenisových kurtech a univerzálním hřišti.
•• Obec podala odvolání vůči vyměřenému poplatku
ČIŽP za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Výše poplatku činí 65 000,- Kč. Nutno zjistit rozborem pitné vody množství vypouštěných rozpustných anorganických sloučenin.
•• Stárci ročníku 1992 žádají o prominutí nájmu ze
sokolovny při akci stavění máje. R.O. souhlasí za
cenu energií.
•• R.O. schválila rozpočtové opatření ze dne 20. 4. 2009.
•• Marcel a Andrea Plchovi, Bezručova 10, Brno. žádají
o pronájem pozemku p. č. 1549 v obci Šitbořice na
ulici Dolní 216, daný pozemek hodlají využívat jako
zahrádku. R.O. souhlasí.

•• R.O. schválila květinové dary k Svátku matek.
•• R. Poláková žádá o prodloužení nájmu v bytě na ulici
Nikolčická 231. R.O. souhlasí do 31. 7. 2010.
•• R.O. vybrala na pokládku podlahové krytiny ve třídě
staré školy společnost Milan Řezáč, Krumvíř 164 za
cenu 37 039,- Kč.
•• R.O. vybrala nabídku na zhotovení barového pultu ve
třídě staré školy od společnosti RH nábytek v ceně
9 049,- Kč. Dále rada odsouhlasila nákup plazmové
televize do farní kavárny.
•• R.O. vybrala ze třech nabídek na zhotovení chodníku u autobusové zastávky, včetně opravy podlahy
v čekárně společnost Milan Kumpány, Brno v ceně
309 tisíc.
•• R.O. odsouhlasila zaslání výpovědi Dr. Medkovi z pronajatých prostor zdravotního střediska Šitbořice.
•• Na veřejném zasedání zastupitelstva obce byl odsouhlasen návrh změny územního plánu č. 4 pro sídelní
útvar Šitbořice a výměna pozemku pod křížem nad
cihelnou za pozemek vedle Nikolčického potoka.
•• Dále byla stanovena cena stavebních pozemků na ulici Mlýnská ve výši 400,- Kč za m2.
Milan Němeček,
místostarosta

předsedům organizací a spolků
Vážení předsedové organizací a spolků v Šitbořicích,
pokud máte zájem, aby se informace o akcích, které
v průběhu roku pořádáte, objevily na plakátech v celém
Mikroregionu Hustopečsko, stačí to sdělit na adresu:
Hana Macíková
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 23
693 01 Hustopeče
tel.: 519 412 909
e-mail: macikova.tic@hustopece-city.cz
Nic za to neplatíte, platí to za Vás sponzoři. Je však
potřeba to nahlásit zavčas, čím dříve, tím lépe.
Antonín Lengál,
starosta
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Výsledky voleb do
Evropského parlamentu

Změna jízdního řádu linky 612

Volby proběhly 5. a 6. června 2009. Z 1 549 voličů
odevzdalo svůj hlas 403 voličů, tj. 26,01 %. V urně bylo
401 platných hlasů.
Výsledky po sečtení hlasů:
Poř. Název strany nebo hnutí
Hlasů %
1. KDU – ČSL
122 30,42
2. ČSSD
104 25,93
3. ODS
52 12,96
4. KSČM
41 10,22
5. SUVERENITA
14 3,49
6. MORAVANÉ
10 2,49
7. Starostové a nezávislí
9 2,24
8. Dem. Strana Zelených
8 1,99
9. Strana Zelených
7 1,74
10. Věci Veřejné
6 1,49
11. Koruna Česká
4 0,99
Nezávislí
12. Libertas. cz
Evropská demokratická strana
3 0,75
Dělnická strana
13. Strana důstojného života
2 0,50
SNK Evropští demokraté
14. Pravý Blok
SPR - RSČ
Strana svobodných demokratů
Humanistická strana
Hnutí za podporu dobrovolných ha1 0,25
sičů a dalších dobrovolníků
Strana pro otevřenou společností
Strana soukromníků České republiky
Milan Němeček,
člen volební komise

Na žádost cestujících dojíždějících do Brna na odpolední směny došlo od 14. 6. 2009 k drobným úpravám
jízdního řádu linky 612.
Spoj 10 jede nově přes Žatčany a Nesvačilku, naopak
spoj 84 pojede z Moutnice přímo do Telnice.
Vojtěch Wicha,
Kordis JmK

Výstava vín 2009
Na Velikonoční neděli se konal již 44. ročník tradiční výstavy vín. Hodnocení vzorků proběhlo o týden dřív
5. 4. 2009 za odborného vedení subkomise ve složení:
Ing. Aleš Urbánek (Hustopeče) – garant výstavy
Bc. Kamil Prokeš (Velké Němčice) – člen subkomise
Ing. Zdeněk Musil (Břeclav) – člen subkomise
Bodovalo se stobodovým systémem. Degustační komise přidělily body 445 bílým a 236 červeným vínům. Nejlépe dopadla tato vína:
Bílá vína ročníku 2008
Chardonnay, pozdní sběr,
Stanislav Charvát, Klobouky, 94 b.
Bílá vína starších ročníků
Palava, výběr z hroznů 2007,
Ing. Martin Šabata, Šitbořice, 94 b.
Červená vína ročníku 2008
Cabernet Moravia,
Václav Růžička, Velké Němčice, 94 b.

U voleb - volič číslo 300 z domu číslo 300.
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Červená vína starších ročníků
Zweigeltrebe, pozdní sběr 2007,
Ing. Pavel Zoubek, Šitbořice, 94 b.
foto: Antonín Lengál
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Činnost MIKEŠE
Už čtvrtý rok se scházíme v naší klubovně ve
staré škole. Díky finanční podpoře ze strany obce,
charity Břeclav, firmy Pramos a v neposlední řadě
také díky vašim příspěvkům při našich akcích se
naše vybavení rozrostlo o nové hračky, hudební nástroje, výtvarné potřeby, cvičební pomůcky
a nový koberec. Vše, co jsme nově zakoupili, využíváme při naší pravidelné činnosti, jako je výtvarné tvoření s dětmi, cvičení s malými dětmi, hrách
a akcích které pořádáme.
Po novém roce jsme pokračovali v oblíbených
dílnách pro maminky. Zájemci si mohli uplést košíček z pedigu. Některé z výrobků jste mohli shlédPředávání ceny za nejlepší kolekci vín.
foto: Josef Zelinka
nout na velikonoční výstavě v místním muzeu.
Nejlepší kolekce (průměr 4 nejlépe hodnocených vín)
Vzhledem k oblíbenosti těchto dílen v nich
Ing. Pavel Zoubek, Šitbořice, 92,25 b
budeme na podzim pokračovat. Plánujeme drátkování,
Josef Zelinka ubrouskovou techniku apod.
Připravili jsme také program pro malé děti na Farním
Nová fotosoutěž
dnu, který se uskutečnil 20. června.
Na 5. září připravujeme oslavu začátku nového školV minulém roce vyhlásil Klub historie fotosoutěž na
ního roku. Na děti bude čekat den plný her, pohádkové
téma obec Šitbořice. Tato soutěž měla překvapivě příznidivadelní představení a táborák.
vý ohlas. Z dodaných fotografií byla uspořádána v obecPřejeme příjemně prožité prázdniny i dovolenou
ním muzeu velká výstava, na které návštěvníci sami určili
a také vás zveme na naše připravované akce, které nás
vítěze. Jména autorů i vítězné fotky jsme otiskli v prosindíky vaší podpoře stále baví připravovat.
covém Štengaráčku. Ceny byly vítězům předány na veřejZa maminky z Mikeše
ném jednání obecního zastupitelstva.
Martina Přibylová a Marie Halasová
Proto se Klub historie a vlastivědy spolu s redakcí
Štengaráčku rozhodl vyhlásit další pokračování
obecní fotosoutěže.
Téma:
Život v Šitbořicích
•• společenské a kulturní akce
•• tradice, mája, hody, kroje
•• práce, řemesla, sport v obci
•• dění ve škole ZŠ i MŠ
Na rozdíl od loňské soutěže bychom přivítali
fotografie, na kterých budou lidé při nějaké činnosti, která souvisí s naší obcí.
Podmínky:
•• barevná nebo černobílá fotografie
•• dodat vytisknuté, na datovém nosiči nebo Velikonoční výstava výrobků z dílen pro maminky.
foto: Marie Halasová
poslat na fotosoutez@stengaracek.cz
•• formát fotografií nejméně 15 x 21 cm, u digitálních Hledá se správce našich nových
snímků nejméně 1200 x 1800 bodů
webových stránek
•• s foto dodat i jméno autora a název
Šitbořické internetové stránky budou již brzy zcela
Termín:
nové, přehlednější a se snadnější obsluhou aktualizací.
•• do konce měsíce října
Kdo má zájem vykonávat správce těchto stránek za mírNejlepší fotografie budou odměněny věcnými cena- nou úplatu, ať se přihlásí na OÚ, nebo napíše na adresu
starosta@sitborice.cz
mi a budou vystaveny v obecním muzeu.
Antonín Lengál
Josef Zelinka
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Škola
Mateřská škola
Projekt „Brzy budu školákem“
Před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ jsme s předškolními
dětmi pracovali podle projektu Brzy budu školákem. Celý
měsíc leden a únor byl ve žluté třídě zaměřen na školu.
Děti si hrály na školáky a plnily různé úkoly. Součástí projektu bylo naše děti seznámit se školou a 1. třídou, proto
jsme požádali ZŠ o umožnění prohlídky školy a návštěvy
prvňáků. Ve čtvrtek 15. ledna jsme se vypravili do školy,
kde paní ředitelka seznámila naše děti se všemi prostory
v ZŠ. Následně 17. února děti MŠ navštívily svoje kamarády v 1. třídě a předaly jim vlastnoručně vyrobené dárky – vyšívané záložky. Dětem se ve škole moc líbilo. Pro
rodiče budoucích prvňáků jsme zajistili v mateřské škole
odbornou přednášku s besedou na téma Školní zralost
se speciální pedagožkou paní Mgr. Bínovou, která se
uskutečnila 3. února. Všechny děti, které odejdou do ZŠ,
navštěvovaly v mateřské škole se svými rodiči edukativně stimulační skupinky, které byly slavnostně ukončeny
21. dubna předáním vysvědčení. Předškoláci byli hrou na
školu velmi nadšení, přejeme jim, aby to nadšení hodně
dlouho vydrželo.
Marta Hošková,
učitelka
Masopustní rej
Druhým rokem jsme uspořádali v mateřské škole
masopustní slavnost. Připravili jsme pro děti zábavný
program, děti si vyrobily jednoduché maškarní kostýmy
a škrabošky na oči. Slavnost začala masopustním průvodem po MŠ a potom následovaly hry, zpívání a tančení. Dětem se to moc líbilo, masopust se ve školce
stává tradicí.
Plavecký kurz
V březnu byl ukončen plavecký výcvik v Hustopečích,
který absolvovalo 21 dětí. Děti dostávají vysvědčení v podobě kapra, kde je šupinkami značeno, co všechno zvládnou. Zaplnit celého kapra šupinami dokázalo 12 dětí a 3
děti navíc uplavou 5 metrů.
Táňa Neugebauerová,
učitelka
Zápis dětí
V úterý 19. května 2009 se uskutečnil zápis dětí do
mateřské školy na školní rok 2009-2010 formou Dne otevřených dveří. Tento den byla mateřská škola přístupná
všem rodičům a dětem, kteří se chtěli s prostředím mateřské školy seznámit.
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K zápisu se dostavilo 16 rodičů se svými dětmi. V příštím školním roce bude navštěvovat mateřskou školu 48
dětí, to je o dvě děti víc než letos.
Psychologická depistáž předškolních dětí
V rámci poradenské činnosti pro rodiče jsme už druhým rokem zařídili vyšetření školní zralosti předškolních
dětí v mateřské škole. Paní psycholožka bezprostředně
po vyšetření podávala diskrétně informace o dětech
pouze rodičům. Naše děti chválila, že jsou soustředěné
a umí držet tužku jako opravdoví školáci. Pochvalu také
dostaly paní učitelky za to, že velmi dobře připravují děti
na vstup do 1. třídy ZŠ.
Výtvarná soutěž
Už několik let se pravidelně zapojujeme do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Letos jsme
do místního kola soutěže předali obrázky osmi dětí,
z nichž tři uspěly (Liduška Halasová, Vojtíšek Daniel
a Silvinka Řačáková).
V okresním kole zvítězil v naší kategorii Vojtíšek Daniel a jeho obrázek postoupil do krajského kola. Za Okresní
sdružení hasičů i místní hasiče předal dětem ceny pan
Zdeněk Přibyl, který navštívil děti ve sváteční uniformě
a to byl pro děti opravdu zážitek. Děti o tom mluvily celé
odpoledne a téměř všichni chtějí být hasiči.
Svátek dětí
Mezinárodní den dětí oslavujeme s dětmi v mateřské škole vždy celý týden. Letos jsme oslavy museli pro
chladné a nepříznivé počasí o týden posunout. Připravili
jsme pro děti spoustu her, soutěží a překvapení a nechyběl ani tradiční dort. Největším zážitkem pro děti byl Indiánský den, který se uskutečnil v úterý 9. června. Děti
připravily totem a indiánské čelenky pro sebe i pro malé
kamarády z klubu Mikeš, které jsme pozvali i s jejich maminkami. Slavnost jsme zahájili indiánským pokřikem,
potom byl táborák s opékáním špekáčků, následovaly
různé hry včetně hledání sladkého pokladu. Na závěr dostaly všechny děti indiánské medaile a u totemu se indiánsky rozloučily.
Těší nás, že naše pozvání přijalo hodně maminek
z klubu Mikeš.
Co ještě připravujeme
•• výlet do Dinoparku ve Vyškově
•• 14. ročník kreslení na chodníku
•• 13. ročník soutěže ve zpívání Šitbořický slavíček
•• slavnostní ukončení školního roku
•• rozloučení s předškoláky s předáním pamětních listů
Miroslava Kominacká,
ředitelka
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Základní škola
Ekologické aktivity
U příležitosti konání Dne Země se žáci zaměřili na
čištění části potoka, který přitéká do rybníka „Novas“.
Posbírané odpadky shromažďovali do igelitových pytlů
a ty byly převezeny do sběrného dvora. Žáci tak přispěli

Plný sál při oslavách Dne matek.

našich žáků, které zdobí samotné třídy, chodby a přilehlé
prostory školy. Potěšila nás nejen hojná účast, ale především slova uznání od příchozích návštěvníků.
Nikolčická lyra
Šikovní zpěváci byli reprezentovat naši školu v pěvecké soutěži v Nikolčicích. V konkurenci více škol (Křepice,
Velké Němčice a Nikolčice) si druhé místo vyzpívala ve své kategorii Pavla Kleinová ze 2. třídy, ve
vícehlasu zvítězily dívky ze 6. třídy – Tereza Baranová, Lucie Němečková a Hana Dopitová a 3. místo v téže kategorii obsadila dvojice dívek z 5. třídy
– Eva Ryšavá a Nicole Vagnerová. Gratulujeme ke
skvělému umístění.

foto: Petra Strouhalová

k odstranění vznikající černé skládky, která by ohrožovala
čistotu i prostředí našeho rybníka. Ve stejný den proběhl
i sběr papíru po obci.
Setkání škol z regionu
Dne 7. 5. jsme ve škole přivítali kolegy a kolegyně
z okolních základních škol z Velkých Němčic, Krumvíře a Křepic. Po prohlídce školy jsme „zasedli do lavic“
a vyměňovali jsme si zkušenosti z realizovaných vzdělávacích projektů. Cílem tohoto setkání bylo především
prohloubení spolupráce, porovnávání vědomostí
a znalostí našich žáků a další náměty k celkovému
rozvoji školy.

Koncert
Hudebně nadaní žáci se důkladně připravovali na vystoupení, které proběhlo 26. 5. v odpoledních hodinách v ZŠ. Zazněly notoricky známé
i méně známé klavírní skladby, duety na flétny
i kytarové doprovody k písním. Příjemná hudební půlhodinka byla proložena ukázkami slohových
prací žáků starších ročníků a krátkým tanečkem,
který nacvičily mladší děti.

Dopravní výchova
Ve středu 27. 5. probíhala pro žáky 1. stupně dopravní výchova. Děti byly rozděleny do skupinek a postupně plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Poznávaly
dopravní značky, procvičovaly si dopravní předpisy, řešily dopravní situace, projížděly překážkovou dráhu na
kole, ošetřovaly povrchová zranění a plnily další naučné úkoly. Jednotlivé skupinky sbíraly body a na konci
tohoto dopravního dopoledne byli vyhlášeni vítězové.

Den matek
Na nedělní odpoledne 10. 5. si žáci základní
a mateřské školy připravili pásmo písniček, básniček i tanečků pro maminky. Všechny maminky
byly vřele přivítány a dostaly ke svému svátku kytku. K poslechu bylo vystoupení pěveckého sboru,
následovala recitace básniček, inscenace kratších
scének, taneční vystoupení a závěrem se předvedli i zpěváci, kteří zabodovali v pěvecké soutěži
Nikolčická lyra.
Setkání škol z regionu.

Den otevřených dveří
V neděli 10. 5. od 13 do 18 hodin probíhal den otevřených dveří. Všichni občané Šitbořic tak měli příležitost si
prohlédnout školu, prostředí, učební pomůcky a výtvory

foto: Petra Strouhalová

Projekt vyústil do skupinového ztvárnění křižovatek
s dopravním značením, kdy děti při práci využily získané znalosti. Fotodokumentaci si můžete prohlédnout na
školním webu.
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Včelařská soutěž
Dne 25. 4. 2009 se konala oblastní soutěž Zlatá včela všech
včelařských kroužků z Jižní Moravy. I naše škola vyslala své žáky,
kteří nás výborně reprezentovali.
Soutěžilo se v teoretických poznatcích, práci s mikroskopem, poznávání rostlin a života včel. Ve velké
konkurenci jiných škol se šest žáků
naší školy umístilo v první desítce.
Z mladší kategorie obsadil 3. místo
Jakub Nevídal, 5. místo Pavel Halas, 6. místo Dalibor Kříž a 7. místo
František Tihlařík. V kategorii starších žáků zabodoval na 7. místě
Milan Kuchyňka.
Den dětí
Den dětí 1. 6. jsme strávili ve
sportovním duchu. Žáci 2. stupně
mezi sebou zápolili ve fotbalo- Děti při dopravní výchově.
vých zápasech a děvčata v přehazované. Kdo zrovna nehrál, mohl využít tenisové kurty, cvičné fotbalové hřiště nebo se přidat do skupinky
fandících spolužáků. Závěrem byla vyhlášena vítězná

družstva, která byla odměněna
drobnými sladkostmi. Mladší děti
měli na programu HEC olympiádu, kde soutěžili v netradičních
disciplínách.
Matematická olympiáda
V okresním kole matematické
olympiády 9. ročníku se žáci naší
školy umístili v první desítce mezi
ostatními školami. V konkurenci
gymnázií obsadili skvělé 7. a 8.
místo žáci Marcela Hájková a Michal Urbánek. Gratulujeme!
Plánované akce
•• exkurze Vídeň, třídní exkurze
•• sportovní den
•• branný den s Techsportem
•• slavnostní ukončení školního
roku
foto: Petra Strouhalová

Více informací na stránkách
www.zssitborice.wz.cz
za kolektiv učitelů ZŠ zpracovala
Petra Strouhalová

Rybářské závody a dětský den
Také v letošním roce jsme uspořádali rybářské závo- i v budoucnosti. Součástí dětských závodů byl zhruba od
dy na šitbořickém rybníku. V sobotu 9. května se konaly 10 hodin Dětský den na rybníku, který jsme pořádali za
závody pro dospělé. Tohoto závodu se zúčastnilo téměř spolupráce Obecního úřadu Šitbořice a skupiny Tom Slusto chytajících rybářů. Během závodu chytili 26 kaprů, níčko, která pro děti připravila různé sportovní a doved29 línů, 7 amurů, 18 okounů a 97 kusů bílé ryby (cejn, nostní hry. Rovněž se nám přijeli představit místní hasiči.
karas, plotice). V průběhu závodu se ulovila i ryba ježdík, Všem účastníkům ukázali něco ze svého nacvičeného zácož je přímo div, kde se v našem rybníku objevila. O ví- sahu a hlavně děti obléhaly jejich moderní hasičské auto,
tězi závodu muselo být rozhodnuto mezi dvěma rybáři, které je vybaveno na různé druhy zásahů.
kteří ulovili stejně velké kapry o délce 60 cm, převážením
Během dětského dne předváděl své umění i rybář pan
kaprů. Pravidla závodu byla jasně dána tak, že vítězem se Foret, který je profesionálním rybářem za sportovní klub
stane rybář, který chytí největší ušlechtilou rybu.
Na druhé místo bylo dáno kritérium, že ho získá
rybář, který uloví nejvíce kusů ušlechtilých ryb.
Pro získání třetího místa bylo kritérium největší
počet kusů všech ulovených ryb. Třetí místo získal
rybář, který ulovil 39 ryb. Po sečtení všech ulovených ryb bylo výsledné číslo 220 kusů všech druhů
ryby, takže lze závody prohlásit za zdařilé.
V neděli se konal závod mladých rybářů, kterým
snad přálo i více toho štěstí „Petrova cechu“. Vítězem závodu se stal mladý rybář, který ulovil kapra
o délce 63 cm. Celkově se mládeži dařilo více a tak
z toho měli radost nejen mladí rybáři a jejich doprovod, ale i my, rybáři organizátoři z místní skupiny Šitbořice. Přejeme jim, aby se jim tak dařilo Z rybářského dne.
foto: Pavla Baťková
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Hustopeče a soutěží ve sportovním rybolovu, především
na plavanou. Zájemcům předvedl ukázku lovu ryb, jak
probíhá v 1. lize chytání ryb na udici, kterou se svým týmem absolvuje. Dětem se přijeli ukázat i dobově oblečení
lukostřelci z Nosislavi. Ti nejen že předváděli svoje umění
ve střelbě z luku, ale mnoha zájemcům půjčili své nářadí
a nechali je střílet na různé terče. Naši šitbořičtí, jak já říkám „vzduchovkáři“ (Technické sporty Šitbořice), rovněž připravili již
tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchovky
na terč. 1. místo ve střelbě obsadil Vojtěch
Kaňa, 2. místo obsadil Marek Zoubek. Na
třetím místě skončili stejným počtem bodů
Zbyněk Nečas a Lucie Němečková.
Závěrem mě dovolte poděkovat všem,
kteří se tohoto rybářského víkendu zúčastnili. Poděkování patří především rybářům
a sponzorům. Nebudu jmenovat všechny,
ale především děkujeme za sponzorské
dary od Pramos a.s., Drumax a.s., Obecního úřadu Šitbořice a všem, kteří nám pomáhají v konání již tradičních
závodů a s nimi spojených akcích.
Na závěr ještě jedna malá zpráva. Tento rok se poprvé uskutečnila na našem rybníku svatba. Své „Ano“ se
rozhodl říci člen naší rybářské organizace své vyvolené
právě zde, na břehu rybníka. Petrův zdar.
František Lejska

Svatba u rybníka

Novomanželům přišel popřát i hastrman.

TOM Sluníčko
Rád bych vás opět seznámil
s pravidelnými i proběhlými aktivitami oddílu.
ČAJOVNA
Mezi naše stálé aktivity patří
sobotní čajovna odehrávající se
v oddílové klubovně, ve které se už
po dva roky schází 15 – 20 mladých
lidí. Největší událostmi byla tématická Mikulášská (navštívila nás tradiční trojice), Vánoční (každý dostal malý dáreček a ochutnali jsme domácí
cukroví, které jsme si navzájem přinesli) a Silvestrovská čajovna plná zábavy, chlebíčků a rychlých
špuntů. Všechny námi pořádané akce jsou bez
alkoholu a cigaret.
Po novém roce jsme klubovnu dovybavili skříněmi a kuchyňským koutem, přidali jsme si malý
barový pultík a asociace darovala starší počítač, ke
kterému jsme dokoupili reproduktory. Veškerý nábytek byl oddílu rovněž darován.
Čajovna také slouží k nealkoholickým oslavám
narozenin aktivních členů oddílu.

Třebíč 2009
Odjezd na tuto akci se uskutečnil předposlední lednový den, kdy jsme nasedli na autobus směr Třebíč. Jedinečnými zážitky se jistě stala vlaková diskotéka a informace,
že jedna účastnice víkendovky s sebou veze v batohu 5
litrů pitné vody.
Ubytování jsme měli zajištěno v „Domečku“ občanského sdružení Halahoj, který stojí ve dvoře katolické-

Účastníci akce v Třebíči.

foto: Zdeněk Lengál

strana 9

ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice

ho gymnázia v Třebíči. Domeček sestává ze tří bývalých
tříd, přebudovaných na Hernu deskových her, Čajovnu
a Hernu se stolním fotbálkem. Po zdárném vybalení věcí
jsme vyrazili na večeři do místní pizzerie (je to naše tradice), kde jsme zabrali téměř celý nekuřácký salonek.
Po vydatné večeři někteří zalehli v klidu Herny do spacáků, vytrvalejší příznivci čaje se ještě sešli v Čajovně
s třebíčskou mládeží.
Po sobotní snídani jsme si zahráli několik zážitkových
her, v odpoledních hodinách jsme vyrazili do města.
Čekala nás lezecká stěna, kde nás uvítal lezecký instruktor, jež naše svěřence naučil vše potřebné pro lezení (poprvé jsme vyzkoušeli lezeckou pomůcku „kýbl“)
a příjemně unaveni a obohaceni o nové zkušenosti odcházeli jsme přímou cestou k bazénu.
V ceně vstupného do bazénu byla i parní lázeň, kterou jsme si samozřejmě nenechali ujít.
Po návratu do Domečku jsme vyhrazenou místnost
změnili jako mávnutím kouzelného proutku v romantické
útulné místo vhodné pro naši diskotéku, kde jsme si zatrsali nejen na moderní taneční hudbu, ale i na dechovku. V době odpočinku jsme si dali čaj a obdivovali nejen
mapu, kterou si studenti v čajovně sami namalovali…
Nedělní vstávání bylo krušné, ale zvládli jsme to a vydali se do kostela. Po mši a následném úklidu v Domečku
jsme opět sedli na vlak, zdárně jsme dorazili a spokojeně
se rozešli do svých domovů.

stínu altánu, ale aktivitě malování na obličej, kde se děti
mohly pomalovat speciálními barvami.
Po absolvování stanovišť nechyběly ani odměny –
každé dítko dostalo na stanovišti bonbon a razítko. Po
nasbírání všech šesti razítek si mohli děti vyzvednout
fruko a oplatek. Dalšími partnery byli Sokol Šitbořice (zapůjčení lavic a stolů), obec Šitbořice, Chameleon Brno,
A–TOM a Klub českých turistů.
Krom výše jmenovaných sponzorů a partnerů je potřeba poděkovat pořadatelům nejen z řad vedoucích
oddílu, ale i z řad mládeže pravidelně chodící do čajovny - vždyť se věnovali odhadem 250 dětem. Všem moc
děkujeme a snad se příští rok potkáme.

První pomoc
Myšlenka projektu První pomoc vznikla na CVVZ
v Třešti (Celostátní vzájemná výměna zkušeností) – především díky šikovné ukázce sdružení Osjak.
Od té doby uplynuly již dva roky a ve dnech
25. – 27. 5. 2009 se tento projekt opravdu uskutečnil na
ZŠ Šitbořice. Byl určen pro žáky 5. – 7. třídy.
O co jde v tomhle projektu? Teoreticky i prakticky naučit děti poskytnout první pomoc. Samotná
teorie nestačí.
Po úvodu co je to první pomoc následovala přednáška o „KPR“, zlomeninách, šoku, … Během tohoto povídání jsme si vše prakticky ukazovali za pomocí moderních
technologií (PC a dataprojektoru), sami na sobě a na naRybářské závody
šem zapůjčeném „ambupanákovi“.
Letošní a třetí působení na těchto závodech bylo z naNejvětším přínosem byla ovšem praktická část. Tříšeho pohledu nejpodařenější.
da se rozdělila do 4 skupinek a postupně oběhla různá
stanoviště, kde šikovní simulanti zahráli skvěle nejčastější poranění – popáleniny, otevřenou zlomeninu, tepenné krvácení, úraz elektrickým proudem a pěkně nafingovaný pád ze
schodů – nesměly chybět ani situaci dokreslující hysterky. Vše doplňovalo maskování, které se od těch pravých ran lišilo jen trochu. Úkolem dětí bylo daná zranění ošetřit tak, jak se to
právě učily.
Mnozí z vás si asi pomyslí, že takové věci nejsou
pro děti, ale opak je pravdou – ČČK a jiná sdružení
pořádají taková cvičení pro školy běžně a pro děti
je to jen přínosem – několik minut po přednášce
dělaly během jednotlivých ošetřeních často přesně to, co by neměly.
Střelba z luku na dětském dni u rybníka.
foto: Pavla Baťková
V téhle části nešlo o to, aby děti ošetřily fingovaná zranění naprosto perfektně, ale o to, aby
Díky rybářům, kteří nás už potřetí přizvali na své rybářské závody, a našemu velkému sponzorovi, firmě Pra- měli možnost si vyzkoušet, že realita je jiná než teorie.
mos a.s., která darovala peníze a zapůjčila auto, jsme Po absolvování všech stanovišť jsme si tato prošli společmohli dětem nabídnout širokou škálu aktivit: střelba ně a ukázali, jak to mělo vypadat.
Závěrem chci dodat, že jakákoliv pomoc je lepší než
z luků, vodních a paintballových pistolí, jízda na raftech,
chytání plastových rybiček. Nejžádanější atrakcí se sta- žádná a že je důležité úrazům předcházet. Příkladem
la výtvarná dílna – nejen díky příjemnému posezení ve může být i tahle událost: „skupina dospělých našla pod
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schodištěm chlapce ležícího v kaluži a ze strachu, aby mu nepoškodili páteř, jej v kaluži nechali ležet
– chlapec se utopil“.
Tábor 2009
Jako každý rok jsme se školili
v bezpečnosti práce, první pomoci, a hygieně. Veškeré školení probíhalo v Šitbořicích. Víkend plný
přednášek a závěrečných testů byl
pro mnohé naše kamarády až příliš důsledný, což ovšem považujeme za pochvalu.
V letošním roce se tábor kvůli
krizi, zdražování a jiným podobným faktorům musel z Trnávky
přesunout do Mrákotína.
Při zachování ceny i termínu
(který jsme zkrátili) se jednalo
o dobré řešení, Mrákotín se nachází v úžasném prostředí plném Nácvik první pomoci.
čistých rybníků a lesů. Taky jsme
vyšli vstříc rodičům, nastavili jsme nízké zálohy a termín placení nechali až do 15. června. To se nám bohužel

foto: Jan Novotný

vymstilo a měsíc před táborem
odřeklo účast 6 dětí, což značně
narušilo rozpočet. Díky snaživosti vedoucích se však podařilo
sehnat náhradníky.
Rád bych se ohradil proti kolujícím lživým informacím, které poškozují oddíl a odrazují mladé lidi
v jejich dobrovolnické činnosti, za
kterou nikdo z nás nebere ani korunu. Školení či cestu na tábor si
vedení platí z vlastní kapsy. Dále
bych rád zveřejnil, že v táborovém
vedení je 9 dospělých osob, které se tábora několikrát zúčastnily. Hlavní kuchařkou bude 18letá
slečna, která bude mít k ruce
několik pomocníků. Na hygienu
a správnost technologických postupů přípravy stravy dohlíží zdravotník. Tábor bude jako každý rok
řádně nahlášen.

Více se můžete dozvědět na
našich stránkách www. slunickositborice.webnode.cz
Jan Novotný

Povídání o víně
Léto ve vinici – kopat či nekopat?
Dnes se zaměřím na situaci
ve vinicích od těch nejmenších
s několika desítkami keřů, až
po velké vinice s mnohahektarovou výměrou. Poslední květnový pátek jsem byl na mezinárodní konferenci, která byla
uspořádána u příležitosti 85.
narozenin pana Profesora Viléma Krause, a právě tam mě opět několik příspěvků utvrdilo v názoru, že práce ve vinohradě může
výsledek vinaře ovlivnit více než z poloviny. Několikrát jsem psal o vlivech různých postupů při zpracování hroznů a ošetřování vín, ale o vinicích toho
bylo pomálu.
Tradiční způsob obdělávání vinic s precizní okopávkou a absolutně čistou půdou pod keři i v mezičasích už
je spíše raritou, ale naši otcové a především jejich otcové
jiný způsob snad ani neznali. Při své práci se potkávám
a debatuji s různě zkušenými a různě zaměřenými odborníky. Nejvíce se mi však zalíbil názor jednoho z nich:
„Kdo kope je škůdce vinohradu!“ Věřím, že před pár lety
by se proti tomuto názoru zvedla vlna odporu, ale dnes
je vidět, že tato varianta má stále více příznivců. Důvodů,

proč není nutné udržovat takzvaný černý úhor v celé ploše vinic je několik.
Ve svažitých terénech je jistě ten nejpodstatnější argument, že v zatravněných vinicích nás neohrožuje eroze. Představa opakovaného splavování okopávaných půd
při každém prudším dešti je určitě horší, než přechod na
jakýkoliv způsob zatravnění meziřadí. Při pravidelném
sečení, případně mulčování ve velkovýrobě jsou vinice
před erozí ochráněné a další výhodou je, že ihned po
dešti můžeme do vinice vstoupit, aniž bychom podstupovali riziko uvíznutí v náplavové bažině v dolních částech vinic.
Další výhodou zatravněných vinic je trvale lepší možnost pohybu ve vinicích, protože povrch je pevný a rovný, nedochází tedy k boření do kypré vrstvy obdělávané
ornice. V zatravněných meziřadích je také v půdě zadržováno větší množství organických látek než při použití
černého úhoru. Při prudkých deštích je zde také výrazně zpomaleno odtékání a půda tak pojme podstatně
více vody.
Samozřejmě není vhodné zatravnit vinici celoplošně,
včetně příkmenného pásu. Půdu pod keři však není nutné okopávat, dostatečný způsob ošetřování je pomocí
herbicidů. Vzhled těchto vinic samozřejmě nemusí všem
esteticky citlivým jedincům vyhovovat, ale jejich účelnost je naprosto optimální. Při tomto způsobu pěstování
strana 11
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jsme schopni dosáhnou výborné kvality produkce s nižší
pracností a tedy i finanční náročností. Základní pravidlo
pro zdárný růst zatravněných vinic je však jejich správné
založení. Révové sazenice musí být po výsadbě ukotveny v půdě pouze podnožovou částí, aby nebylo možné
vyrůstání rosných kořenů z naštěpované odrůdy. Takto
založená vinice bude opravdu hluboce kořenící a nebude
tedy závislá na srážkové vodě. Keře musí během prvních
10 až 12 let vytvořit kořenový systém sahající do hloubek
5 – 10 metrů podle charakteru podloží a matečných hor-

nin. Hrozny z těchto vinic jsou potom ceněné pro vysoký
obsah minerálních látek a ne pouze cukrů a vína z nich
vyrobená získávají na zajímavosti a originalitě.
Přejme si tedy, aby vinice zdárně odkvetly a déšť
přišel vždy ve správnou dobu a vhodném množství. Po
takovém průběhu léta pak ze všech ať už okopaných či
neokopaných vinic budeme na podzim sklízet krásné
a zdravé hrozny pro další potěšení.
Ing. Aleš Urbánek

Ze šitbořických kronik
Příjmení a jména Šitbořáků před
240 lety
Česká příjmení vznikala a vyvíjela se od 14. do 18. století. Proč
se některá slova stala příjmeními,
jaký motiv vedl k tomu, že tím,
nebo oním slovem byl člověk pojmenován je někdy evidentní. Jsou
ale také příjmení, jejichž původ
a význam nám již nic neříká a jejich
původ lze vyluštit jen s pomocí fantazie. Dědičná příjmení se vyvinula z nedědičných přízvisek, kterými se rozlišovali lidé stejného křestního jména
v obci a doplňovala se jimi křestní jména. Tato přízviska
se z generace na generaci mohla libovolně měnit.
Rozvoj společnosti a zejména zdokonalování veřejné správy v 18. století vyžadovali zpřesňování evidence
osob a jejich nemovitého majetku. Tato potřeba vedla
k zákonnému ustálení příjmení a k provedení očíslování domů v období 1770 – 1780 za panování Marie-Terezie. Podle dochovaného archivního zápisu z roku 1771
bylo v tomto roce v Šitbořicích 129 domů. Z nich bylo
21 z různých důvodů neobydlených. Šitbořice měli tehdy
kolem šesti set obyvatel, kteří užívali 47 příjmení. Některá příjmení mělo více rodin, některá jsou jen v jednom
domě. Víc než v pěti domech byla jména Kaňa, Konečný,
Navrátil, Vozdecký a Zoubek. Z tehdejších příjmení se dodnes dochovalo 32 příjmení: Čapka, Drabálek, Fiala, Franěk, Hanák, Hladůvka, Kaňa, Keller, Kokeš, Konečný, Košvica, Lejska, Langál, Linhart, Matýšek, Navrátil, Nevídal,
Onuca, Rozsíval, Ryšavý, Sáček, Stejskal, Studýnka, Tesař, Tomanec, Valíček, Viktorin, Vinčar, Vokál, Vozdecký,
Zelinka, Zoubek.
Patnáct tehdejších příjmení se již v obci nevyskytuje
(např. Kocman, Ostřížek, Paulík, Smutný).
Pozdější hodně rozšířená šitbořická příjmení Tihlařík, Němeček, Urbánek a Krupička se dostala do
Šitbořic až později v době napoleonských válek na
počíátku 19. století. První tihlařík na domě č. 40
byl z podivína, Urbánek č. 5 z Měnína, Něměček na
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domě č. 66 z Divák a Krupička na domě č. 125 přišel z Uhřic u Jevíčka.
Původní příjmení se po celých 240 letech dochovala na 11 domech: Lejska (č. 4), Matýšek (č. 9), Nevídal
(č. 24), Franěk (č. 36), Lejska (č. 39), Kokeš (č. 63), Vozdecký (č. 75), Tesař (č. 77), Vozdecký (č. 89), Lengál (č. 98),
Valíček (č. 99).
Ke změnám příjmení majitelů domů docházelo nejvíce v letech, kdy v Šitbořicích řádila epidemie cholery
(1832 a 1866) a po první světové válce, kdy se hodně
mužských dědiců domů nevrátilo z válečných bojišť. Významu většiny šitbořských příjmení odvozených podstatných a přídavných jmen se dá i dnes porozumět. Některé
méně srozumitelné odvozují jazykovědci následovně:
•• Drabálek – zdrobnělina podstatného jména dráb –
dozorce na velkostatku
•• Franěk – domácí podoba jména František
•• Kaňa – ze staročeského slova kanět (lichotit) nebo kanit (tlachat)
•• Keller – z němšiny (sklep)
•• Lejska – z názvu ptáka nebo z přídavného jména lysý
•• Lengál – pochází z městečka Lengau v Rakousku
•• Valíček – zdrobnělé křestní jméno Valentin
•• Viktorin – má původ v latinském Viktor (vítěz)
•• Vinčar – z německého Winzer (vinař)
•• Vozdecký – zjednodušená výslovnost původního příjmení Hvozdecký (pocházející z hvozdu)
Křestní jména byla tehdy dávána podle křesťanských
svatých, tak jak to bylo obvyklé v celé Evropě.
V matrikách z té doby se šitbořičtí muži jmenovali
František, Jakub, Josef, Jan, Martin, Tomáš, Václav, Valentin, Vincenc, Jiří, Antonín. Méně často: Augustin, Bartoloměj, Bernard, Fabián, Florián, Filip, Ondřej, Pavel,
Petr, Kašpar, Vavřinec, Ignác, Benedikt, Michal, Mikuláš,
Matěj, Norbert, Ivan.
Z dnešních rozšířených jmen jsem v matrikách nenarazil na jména: Jaroslav, Miroslav, Vladimír, Zdeněk.
Z dívčích jmen tehdy vedly Marie a Anny, z dalších
jmen Jenovéfa, Rosalie, Kateřina. Méně často Klára,
Veronika, Johana, Barbora, Petronila, Juliana, Viktorie,
Amálie, Josefa, Regina.
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Nenarazil jsem na žádnou Vlastimilu, Zdenku, Boženu, Jarmilu.
V křestních jménech měli naši
předkové možnost stejně velkého
výběru tak, jako je tomu dnes.
Josef Krupička

Kdo je na fotce?
Od pana Krupičky jsme do redakce dostali jednu starou fotografii s žádostí o určení zobrazených osob.
Fotka je asi z roku 1936. Je z doby
mlácení obilí a zobrazuje početnou
obsluhu a přihlížející děti. Místo je
pod Hradiskem před Vozdeckým
a „Jindřichovým“ mlatem vedle je
mlat který patřil Fraňkovým. Mezi
dětmi na mlátícím stole je i náš dopisovatel Josef Krupička. První stojící muž vlevo je jeho otec Josef Krupička.
Dále je tam Ludvík Tesař (sedlář) s manželkou Veronikou

a jeho tatínek. Byli bychom rádi, kdyby bylo možné určit
i další osoby.
Josef Zelinka

Zeleň nad zlato
Vliv zeleně na tepelný režim okolních ploch
Chladící efekt vyvolaný odpařením vody se rovná
účinku několika bytových klimatizačních zařízení. 60 –
80 % sluneční energie zachycují i poměrně řídké topoly.
Absolutní teploty ve středu města a na jeho okraji se liší
o více než 10 %.
Vliv zeleně na vlhkost ovzduší
Městský vzduch je o 20 – 30 % sušší než vzduch venkovský! Některé dřeviny mají vyšší odpařovací účinek na
příklad buk, bříza, olše, jiné nižší jako borovice. Za vegetační období odpaří bříza 70 hl., buk 90 hl., jabloň 180 hl.
vody. Významná je schopnost drenážovat zamokřené
plochy, případně okolí staveb.
Vliv zeleně na zlepšení jakosti vzduchu
Stoletý buk vyprodukuje za jednu hodinu 1,7 kg kyslíku. Rostliny při fotosyntéze spotřebovávají kysličník uhličitý a produkují kyslík. Maximální množství kyslíku obsahuje vzduch v lesních porostech v létě okolo 15 hodiny.
Obsah CO2 se v poslední době znatelně zvyšuje. S tím je
nutně spojen odpovídající úbytek kyslíku. 1 m vysoká stěna živého plotu (kromě zachycení značné části prachu),
zachycuje i podíl částic obsahujících olovo na polovinu.
Vliv zeleně na snižování prašnosti
Solitérní strom (osamocený strom) „zvětšuje“ plochu půdy, kterou zaujímá, asi desetinásobně. Koruna
stromu zachytí až 10x více než plocha trávníku o stejné
projekci. Za nejvhodnější dřeviny z hlediska sedimen-

tační schopnosti se považují hložina úzkolistá, škumpa orobincová, rakytník řešetlákový, kalina tušalaj,
zimolez pýřitý.
Vliv zeleně na vzdušné proudění
Na návětrné straně se snižuje rychlost větru o 30 –
50 %, a to na vzdálenost 5 – 10ti násobku výšky stromu.
Na závětrné klesá rychlost větru o 40 – 70 % na vzdálenost rovnající se 15 až 20ti násobku jeho výšky.
Vliv zeleně na snižování hlučnosti
Zvláště vhodné jsou javory, platany, střemcha, duby,
lípy a topoly.
Baktericidní nebo bakteriostatický
účinek zeleně
Počet mikrobů ve vzduch parku je 80x nižší než
v městském ovzduší. Za hlavní důvod se považuje vylučování antimikrobních (těkavých organických látek) čili
fytoncidů některými rostlinami. Účinné látky jsou bioflavonoidy, tropoleny, terpeny a pryskyřičné kyseliny, které
působí jako fungicidní, antiparazitické a cytostatické látky. Je to například většina ořešáků. Velmi účinné baktericidní látky byly zjištěny u střemchy, jabloně, lípy, u všech
druhů jilmu a bezu. Největší obsah fytoncidů má akát,
dřišťál, hrušeň, jeřáb, smrk a jedle.
Vliv zeleně na snížení radioaktivity
Při atomových pokusech v padesátých letech 20. století byla na svrchní straně listů naměřena dvou až čtyřnástrana 13
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sobně větší radioaktivita než na jejich rubu. Na návětrné
straně až 32x větší než na straně závětrné. Listnáče byly
účinnější než jehličnany.
Funkce zeleně ve volné krajině, v zemědělské
krajině a ve městech
•• Funkce vodohospodářská a půdoochranná.
•• Přeměna povrchového odtoku v odtok podzemní
a podpovrchový, antierozní účinek aj.
•• Schopnost zeleně modifikovat mikroklima a mezoklima okolního prostředí.
•• Funkce esteticko-krajinotvorná.
•• Funkce bio-homeostatická.
•• Z hlediska funkce bio-homeostatické není náhradní
například technická zeleň rovnocenná tomu, co bylo
přirozené tj. původním cenózám.
•• Funkce zdravotně hygienická.
•• Příznivý vliv porostů dřevin se uplatňuje i na nervovou soustavu, a to nejen přes zrakové vjemy a druhou
signální soustavu, ale význam tu mají asi i fytoncidy.
Příznivě je ovlivněna srdeční činnost hlavně frekvence srdečního tepu, krevní tlak i krevní oběh. Prostředí
lesa může pozitivně ovlivnit všechny smysly člověka.
•• Funkce asanačne rekultivační.
•• Funkce produkční
•• Zeleň jako indikátor znečištěného, zdravotně závadného ovzduší.
Pro indikaci ozónu ve smogu slouží karafiát zahradní, petunie, jabloň, tavolník slívolistý, pámelník bílý. Kysličník siřičitý indikuje astra, krokusy, mečíky, tulipány
a mahonie. Na chlor je laskavec, prvosenka, loubinec
psí víno, javor jasanolistý, jírovec maďal ptačí zob a ve

jmutovka. Celkem právem byla naše vlast označována
zahradou Evropy.
Ochrana dutých stromů
•• Vyčištění míst zasažených hnilobou.
•• Desinfekce a nátěr dutin.
•• Ochrana vnitřního kmene před vnikáním vody.
•• Vyztužení větví proti účinkům větru.
Toliko stručný a téměř doslovný leč dosti heslovitý
výpis z knížky Funkce zeleně v životním prostředí (Kavka,
Šindelářová). Ač rok vydání je 1978, myslím, že mnohé
platí i dnes a zvláště dnes. Nejsem v té věci odborník a to
je ke škodě nás všech, že ekologie nemá ve Štengaráčku
svou stálou rubriku jak mají třeba vinaři. Ne, že bych jim
to nepřál, ale najde–li se na víno vždycky nějaký odborník, že by se na ekologii u nás nikdo nenašel? Věděl bych
nejméně o dvou, ale bylo by jich jistě víc.
Účelem tohoto článku bylo alespoň v mezích mých
možností upozornit na prospěch ze zeleně zvláště uvnitř
obce, kde má bezprostřední vliv na naše zdraví a pohodu. Nabudit zájem o ekologii. Zatím jsem viděl mnoho
stromů v obci kácet, zvlášť na hřbitově. Ale sázet!? Nepamatuji. Argument, že jsou staré neobstojí. Vždyť právě
staré stromy mají svůj půvab. A ještě jeden argument
z již zmíněné knihy, na nějž jsem téměř zapomněl. Stoletý buk obohatí při fotosyntéze ovzduší o velké množství
kyslíku. Tento strom, který má asi 800 000 listů o celkové ploše 1 600 m2, může být nahrazen pouze výsadbou
1 700 mladých stromků s korunou o průměru 1m! Jeho
hodnota v penězích vzhledem k jeho funkcím je prakticky nevyčíslitelná a nenahraditelná.
Antonín Bláha

Airsoftový Detox tým Šitbořice
Je to už zhruba rok, co si někteří z vás mohli všimnout
Jak již bylo naznačeno, v Airsoftu jde o zbraně a o boj.
mladíků v maskáčích a se zbraněmi pohybujících se buď Stejně jako v Paintballu, jsou v Airsoftu obvykle dvě
někde po ulici, nebo na poli. Tímto bych vás chtěl ujis- družstva, která stojí proti sobě. Většinou je úkolem se
tit, že nejde u žádné vojenské manévry nebo tak
něco. V tomto článku se dozvíte, o co vlastně jde
a jak to vše začalo.
Začneme tím co to ten Airsoft vlastně je.
Snad každý kluk (a někdy i holka) běhal jako malý
s ostatními spolubojovníky po parku nebo po lese
a s klackem v ruce mohutně ječel: „Pahahahaha!
Seš mrtvej!“. Jak šla léta dál, klacky se měnily za
stříkací pistole a později za kuličkovky z hračkárny.
A pak přišel Airsoft!
Airsoft vznikl v Japonsku. Původně Japonci vyráběly makety reálných zbraní v měřítku 1:1, které
si každý mohl pověsit na zeď jako dekoraci. Postupem času zbraně zdokonalili a „naučili“ střílet kuličky. Nejprve po jedné a později i dávkou.
Airsoftový tým při hře.
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navzájem eliminovat. Zde si možná říkáte: „Aha, zelený
mozky. Vojna je minula, tak dělaj blbiny!“. Omyl! Věřte nebo ne, Airsoft je hra jako každá jiná. Má pravidla

Detox tým.

a přesný průběh. Ačkoliv po sobě hráči střílí plastikové projektily o průměru 6 nebo 8 mm, jejichž rychlost
se pohybuje okolo 100 m/s, nedochází tu prakticky
k žádným zraněním.
Jak taková Airsoftová bitva probíhá? Nejdřív je třeba
najít vhodnou lokalitu. Odlehlý kus lesa, rozvaliny domů,
opuštěné JZD nebo bývalý vojenský prostor. To vše, po
domluvě s příslušnými úřady, dokonale poslouží jako
perfektní bojiště pro různé styly boje. Není to pouhé běhání a kropení všeho co se hýbe. V Airsoftu nevyhrává
hrubá síla, ale chytrost a lest. Schopnost přelstít protivníka a napadnout ho ze zálohy se cení nejvíce. Není

výjimkou, že tým 10 zkušenějších hráčů, je schopen se
ubránit dvojnásobné přesile a to bez jediné ztráty ve
vlastních řadách.
Airsoft se tedy dosti blíží průběhu reálné bitvy,
až na to, že „umírání“ je jen jako. A jak se umírá?
Zasažený obvykle cítí nebo slyší zásah kuličky do
svého těla. V rámci Fair-Play zvedne ruce a odchází
z bojiště. Pokud zasažený nic necítí a neslyší, je na
střelci, aby uvážil, zda opravdu trefil a svůj zásah
oznámil. Zasažený opět v rámci Fair-Play odchází.
Jak vidíte, Airsoft je hodně o „férovosti“ hráčů. Je
to velmi dobré „síto“, které určuje, že Airsoft hrají
většinou rozumní a příjemní lidé, s nimiž zažijete
spoustu skvělých okamžiků a zábavy.
Detox team Šitbořice je parta lidí, která jako
airsoftový tým funguje od jara roku 2008. Tvořena je několika lidmi, kteří se znají již spoustu let.
V současné době Detox team působí v okolí Šitbořic. Airsoft chápeme jako zálibu, která nám dává
zapomenout na běžné starosti, stres a přináší nám zajímavé zážitky a nové, podobně smýšlející, přátele. Nepoužíváme žádné manuální, čí plynové zbraně, používáme
pouze dlouhé elektrické airsoftové zbraně. Nenapodobujeme žádnou jednotku, hrajeme čistě pro zábavu.
Pokud je ti již 15+, třeba máš i rodinu, a nevíš, co by
na to řeklo okolí, tak se neváhej ozvat. Airsoft je normální sport, ne úchylka. Odreagovat se potřebuje každý.
Více informací na webových stránkách
www.detox-team.webnode.cz
Tomáš Zelinka

Sport
Mistr republiky ze Šitbořic

Zájezd do Zscherbenu

V neděli 17. května vyvrcholily ve sportovní hale
v Ostravě-Dubině finálové boje Ligy florbalových veteránů. Po semifinálové výhře 4:0 nad dosavadním držitelem
mistrovského titulu, družstvem PCA Milada, složeném
z větší části z bývalých reprezentantů, a finálové výhře
1:0 nad celkem veteránů nejúspěšnějšího českého týmového celku Tatranu Střešovice, hrajícím pod názvem
StraDust, se z ligového titulu radoval tým hráčů z jižní
Moravy, celek Hattrick Brno.
Za Hattrick již třetím rokem nastupuje ve veteránské
lize i šitbořický florbalista, a nyní tedy i mistr republiky,
Pavel Halas. Gratulujeme.
redakce

Ve dnech 12. až 14. června se oddíl kolové Šitbořice
zúčastnil mezinárodního turnaje v družebním Zscherbenu. Na velmi dobře obsazeném turnaji se naši dorostenci
ani žáci neztratili. V pátek při turnaji dorostu obsadili naši
hráči krásné 5. místo a v sobotu při turnaji žáků obsadila
naše družstva 3. a 5. místo.
V pátek i v sobotu probíhaly souběžně s turnajem
oslavy 100. výročí založení tělovýchovné jednoty Zscherben 1909, svůj program předvedly oddíly kopané, odbíjené a místní hasiči. Po seznámení se vznikem a historií
jednoty jsme předali Gerhardu Gerdesovi v upomínku
křišťálový pohár s věnováním od TJ Sokol Šitbořice a oddílu kolové Šitbořice a za obec Šitbořice naši tradiční „klbaňku“ se znakem Šitbořic. V neděli v podvečer jsme se
vrátili unavení, ale spokojení šťastně domů.
Za oddíl kolové
Milan Němeček
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Obrazová kronika

1. 5. 2009 - Stavění máje u Sokolovny.

13. 6. 2009 - Sraz veteránů.

foto: Pavla Baťková

foto: Josef Zelinka

2. 5. 2009 - Stárci ročníku 1990.

14. 6. 2009 - První svaté přijímání.
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