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Slovo starosty

Vážení čtenáři, rok 2011 začal 
ve světě docela bouřlivě. Naštěstí 
žijeme v té jeho klidnější části a tak 
se můžeme bez obav věnovat svým 
činnostem. My Vám přinášíme prv-
ní letošní číslo našeho obecního 
zpravodaje. Období od počátku 
roku bylo velmi bohaté na řadu 
událostí. A to v kultuře, sportu i ve 
společenském životě. Asi Vás nezvládneme poinformovat 
o všech a docela mne to mrzí. 

Oddílu kolové se opět podařilo velmi úspěšně zvlád-
nout náročnou organizaci mezinárodního turnaje mistrů 
světa v kolové. Jméno obce se objevilo ve většině celo-
státních tiskovin. Možná si ani pořádně neuvědomujeme, 
jak velkého úspěchu dosáhli na celostátní úrovni mladé 
hráčky florbalu. Kolik slavnějších oddílů z větších měst 
dokázali porazit. K tomu jim gratulujeme. Že se vydařili 
plesy, zato třeba také poděkovat obětavým pořadatelům. 
Ve vesnici, a to nejen naší, již téměř zanikly domácí zabí-
ječky. Občané však i letos měli příležitost ochutnat vepřové 
speciality dík již druhé obecní zabíječce. Z této akce se 

podařilo vytvořit příjemný kulturní zážitek, na kterém se 
sešla téměř celá dědina. Když se k tomu přidal ostatkový 
průvod maškarád, dík maminkám a dětem z klubu Mikeš, 
a navíc hrála živá muzika tak došlo ke spojení obou akcí, 
které v reportáži zaznamenala i celostátní televize Prima. 
V prostorách muzea proběhly tematické výstavy cestova-
telských fotografií a skupiny historického šermu. Výsledky 
práce dovedných rukou našich žen a děvčat byly vystaveny 
v obecní knihovně.

Budoucí stavebníci na ulici Tocháčkova jsou určitě rádi, 
že se znovu rozeběhly stavební práce. Podrobněji o tom 
píše pan starosta. Dále Vás v tomto čísle informujeme 
o drobnějších událostech v obci. Nechybí bilance a hlavní 
čísla za rok 2010. Dále chceme zachovat všechny pravidel-
né rubriky. V tomto období se dožil nádherných 80 let náš 
věrný a pravidelný čtenář a hlavně dopisovatel pan Josef 
Krupička. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Ať ještě mnoho let svými vzpomínkami na rodnou obec těší 
naše čtenáře. Jsem velice rád, že se do činnosti redakční 
rady zapojila paní místostarostka Hana Navrátilová.

Josef Zelinka,  
šéfredaktor

Vážení spoluobčané, konec prv-
ního čtvrtletí se blíží a s ním přichá-
zí první číslo Štengaráčku. V něm 
bych Vás chtěl informovat o tom 
nejdůležitějším, co se pro tento rok 
chystá. Rozpočet obce byl schválen 
na konci února. Kromě běžných vý-
dajů, nás značně finančně zatěžuje 
výstavba inženýrských sítí v lokalitě 

Tocháčkova. Po zimní přestávce byly již práce opět zahá-
jeny. Poslední etapou na této akci v tomto roce, bude vý-
stavba komunikací vč. obrub s tím, že finální vrstva živice 
se zatím nebude realizovat a počká se, až bude většina 
domů postavených. Brzy by měla být zahájena oprava 
obou obecních bytovek na ulici Školní, na kterých budou 
vyměněna okna a dveře a bude provedeno zateplení 
včetně nové fasády. Náklady budou částečně financovány 
z programu Zelená úsporám. Dále by měla být v letošním 
roce provedena instalace automatické tlakové stanice na 
zvýšení tlaku vody pro ulici Karpaty I. Tato již několik let 
odkládaná akce umožní další výstavbu RD v horní části 
této ulice. Rozpočet na tuto stavbu zatím není, ale od-
haduje se asi na 700 – 800 tis. Kč. V plánu je také koupě 
nemovitosti a pozemků od pana Konečného, naproti Or-
lovny. Zchátralá budova se zjevně stává čím dál, tím více 
nebezpečnou. Dokončení sítí na Tocháčkové, další stavby 
a opravy nás budou v letošním roce stát mnoho finančních 
prostředků. Proto jsme museli při sestavování rozpočtu 
obce sáhnout velmi hluboko do rezerv. Z tohoto důvodu 

se v letošním roce neplánují generální opravy vozovek, 
tak jako v minulých letech. Opravy budou provedeny jen 
ty nejnutnější. V plánu je vypracování projektu a získání 
stavebního povolení na generální opravu vozovek v centru 
obce. To znamená ulice Osvobození po obou stranách. 
Stav této vozovky je v některých místech zoufalý. Tato 
akce bude dosti finančně náročná a proto bude rozložena 
na několik etap v příštích letech. V základní i mateřské 
škole je plánovaná oprava sociálního zařízení, které již 
nevyhovuje hygienickým normám. Jak vidíte těch finančně 
náročnějších akcí je celkem dost a těch menších, o kterých 
zde nepíši, je ještě víc.

Co se týká společenského života a sportu, musím kon-
statovat, že ten první čtvrtrok, byl velice úspěšný. V naší 
obci byly uspořádány dva plesy, tradiční Turnaj mistrů 
světa v kolové a za úspěšnou akci lze také považovat třetí 
obecní zabíjačku. Chtěl bych poděkovat všem pořadate-
lům a organizátorům za to, že tyto akce uspořádali a že 
naše vesnice opravdu „žije“. Zvláštní poděkování patří 
Ing. Robertu Zvolánkovi za organizaci dalšího ročníku TMS 
v Šitbořicích. Uspořádat takovouto zvučnou sportovní akci 
je značně náročné a vyžaduje to obrovské osobní nasazení 
a spoustu času. Kromě samotného sportu se totiž jed-
ná o významnou mediální prezentaci naší obce. Když už 
jsem u sportu, tak bych chtěl pogratulovat našim mladým 
florbalistkám, které se probojovaly až na mistrovství ČR, 
kde získaly skvělé 3. místo. Obrovskou zásluhu na jejich 
úspěchu má nepochybně jejich trenér Jarek Hála. Tímto 
bych chtěl trenérovi a celému týmu poděkovat za skvělou 
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Zprávy z obce

reprezentaci naší obce. Jak vidíme, tak začátek roku byl na 
akce celkem bohatý a kalendář akcí napovídá, že nejinak 
tomu bude i nadále. 

Vážení spoluobčané, protože se blíží Velikonoční svát-
ky, dovolte mi, abych Vám popřál jejich příjemné prožití.

Antonín Lengál,  
starosta

Jednání zastupitelů a rady obce

ZASEDÁNí RADy OBECE 10. 1. 2011

Rada projednala a schválila  •
smlouvu o dílo na rok 2011 až 
2013 s panem Brázdou na vy-
dávání Štengaráčku, náklad 600 
kusů formátu A4.
Rada projednala žádost MS  •
o dotaci za účelem vybudová-
ní studny v areálu myslivecké chaty. Rada souhlasí 
s výpomocí a požaduje upřesnění způsobu provedení  
a nákladů stavby.
Rada projednala cenovou nabídku na dodávku trvalé- •
ho dopravního značení zákaz stání na ulici Přátelství 
u požární zbrojnice.
Rada projednala a schválila prodloužení smlouvy  •
o bezplatném uživání nebytových prostor Soko-
lovny za účelem zkoušek hudební skupiny Na2fáze  
do 31. 12. 2011.

ZASEDÁNí RADy OBECE 7. 2. 2011

Rada projednala a schválila žádost p. Schillerové o pro- •
dloužení nájemní smlouvy v penzionu na dobu neu-
rčitou.
Rada projednala žádost p. Kurdiovské a spoluobčanů  •
bydlících na ulici Horní o vybudování opěrné zdi.
Rada projednala odvolání p. Jiřího Tomance o prode- •
ji a ceně pozemku. Rada pověřila starostu k dalšímu 
jednání.
Rada souhlasí se žádostí o rozšíření základní stanice  •
Vodafonu CZ BUSIT.
Rada souhlasí s rozšířením stanice T-Mobile CZ. •
Rada schválila žádost SDH Šitbořice o prominutí nájmu  •
ze Sokolovny na Hasičský ples.
Rada schválila žádost MS Šitbořice o prominutí nájmu  •
ze Sokolovny na Myslivecký ples.
Rada projednala žádost Mgr. Moniky Ondrouško- •
vé o obecní byt, v současné době není žádný byt  
k dispozici.
Rada projednala žádost o úpravu příjezdové cesty  •
k domu č. 333 a č. 178 v ulici Pod Svatojánkem. Žádosti 
bude vyhoveno dle možností rozpočtu na rok 2011.
Rada se seznámila s příspěvkem IDS JMK na rok 2011  •
(50,- Kč na jenoho obyvatele, počet obyvatel ke dni 
1. 1. 2010 byl 1932).

ZASEDÁNí RADy OBECE 21. 2. 2011

Starosta informoval o jednání s p. Ladislavem Koneč- •
ným o možnostech koupi a zajištění objektu par. č. 629 
kvůli narušené statice objektu.
Rada projednala žádost p. Víta Fraňka o poskytnu- •
tí finační výpomoci při pořádání koncertu skupiny  
KRONEK-AL BAND dne 26. 3. 2011 v sále Orlovny. RO 
doporučuje ZO dotaci 3 000,- Kč.
Rada projednala a zamítla žádost p. Františka Fraňka  •
o přijetí do pracovního poměru v roce 2011.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit žádost ZŠ Šit- •
bořice o převedení výsledku hospodaření za rok 2010 
(částka 120 733,87 Kč) do rezervního fondu. Částka 
bude použita na opravu rozvodu vody na ZŠ.
Rada souhlasí s umístěním stavby Českomoravské  •
telekomunikační s.r.o. zastoupena Tomášem Vránou 
Borkovany – položení optického kabelu přes parce-
lu 5901/1 k.u. Šitbořice a pověřila starostu k podpisu 
smlouvy.

ZASEDÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 28. 2. 2011

Starosta informoval o koupi RD č. p. 28 na pozemku  •
parc. č. 269 a pozemků parc. č. 269 a 270 do majet-
ku obce za cenu 500 Kč/m2 pod podmínkou, že bude 
vymazáno věcné břemeno užívání. Koupě schválena. 
(hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se).
Rozpočet na rok 2011 přednesl Ing. Pavel Halas.   •
– příjmy 30 536 tis. Kč  
– výdaje 26 899,5 tis. Kč  
– financování 3 636,5 tis. Kč  
Schváleno. (hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 zdržel se)
Zastupitelstvo pověřuje radu obce k vykonávání roz- •
počtových opatření v roce 2011 a to v rozsahu pře-
souvání finančních prostředků z položky na položku 
v rámci  paragrafů a k navyšování finančních prostřed-
ků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy 
a to do výše 200 tis. Kč v rámci každého rozpočtového 
opatření. (hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Starosta přednesl zprávu o inventarizaci majetku a zá- •
vazků obce za rok 2010. Zpráva schválena. (hlasování: 
14 pro, 0 proti, 1 zdržel se).
Zastupitelstvo schválilo převedení výsledků hospo- •
daření za rok 2010 do rezervního fondu příspěvkové 
organizace MŠ Šitbořice ve výši Kč 198 043,46 a pří-
spěvkové organizace ZŠ Šitbořice ve výši Kč 120 733,87. 
(hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Byla zřízena Komise životního prostředí ( • hlasování: 
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15 pro, 0 proti, 0 zdržel se): Předseda komise – Milan 
Němeček (hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se), čle-
nové – Ing. Josef Zelinka (hlasování: 14 pro, 0 proti, 
1 zdržel se), Růžena Stehlíková (hlasování: 15 pro, 0 
proti, 0 zdržel se).
Zastupitelstvo schvaluje vyplácení odměny pro předsedy  •
komise životního prostředí  a kulturní a školské komise 
a to od 1. 3. 2011. (hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  
Dále schvaluje odměny členům komisí ve výši 150,- Kč 
za měsíc a to: Františku Navrátilovi – finanční výbor, 
Ing. Miloslavu Jelínkovi  a Janě Lejskové – kontrolní 
výbor, Janě Urbánkové, Miroslavě Kominacké a Pav-
le Vozděkové – kulturní a školská komise a to od 
1. 3. 2011. (hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
Odměny jsou měsíční, podléhají dani ze závislé činnosti 
a odvodu zdravotního pojištění.
Zastupitelstvo schválilo smluvy o budoucích kup- •
ních smlouvách v lokalitě Tocháčkova:   
– pozemek parc. č. 11119/2 o výměře 605 m2  
– pozemek parc. č. 11096/4 o výměře 505 m2  
– pozemek parc. č. 11112/5 o výměře 562 m2  
– pozemek parc. č. 11066 o výměře 1 280 m2  
Prodej pozemků bude proveden na základě podpisu 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. (hlasování: 15 pro, 
0 proti, 0 zdržel se)
Zastupitelstvo schválilo prodeje části obecního pozem- •
ku p. č. 2643 nově označeného dle GP 734-53/2010 
2643/12 na dotvoření staveb. pozemku na ulici V Akát-
kách za cenu 120 Kč/m2 p. Ivaně Viktorinové. (hlaso-
vání: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Zastupitelstvo schválilo koupi části pozemku parc. č.  •
665 o výměře asi 66 m2 od pana Tomance,  za cenu Kč 
120,- Kč/m2, a to včetně stavby na pozemku.  Vzhle-
dem k tomu, že obec kupuje od pana Tomance výše 
uvedený pozemek, za cenu 120,- Kč/m2, rozhodlo 
zastupitelstvo o prodeji pozemku parc. č. 664, jehož 
prodej byl schválen dne 16. 12. 2010, rovněž za cenu  
120,- Kč/m2. Na určení přesné výměry bude vyhoven 
GP, který uhradí oba účastníci stejným dílem. (hlaso-
vání: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se)
Zastupitelstvo schválilo fin. příspěvek do rozpočtu JMK  •
na standard dopravní obslužnosti IDS JMK za rok 2010 
ve výši 96 600,- Kč což je 50 Kč/obyvatele. (hlasování: 
15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Zastupitelstvo schválilo žádosti slečny Matuškové o fi- •
nanční příspěvek na pohřeb a základní potřeby pro ne-
zletilého bratra Blažeje Matušku nar. 3. 5. 1994 ve výši 
10 000,- Kč. (hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Zastupitelstvo schválilo plán činnosti kontrolního výbo- •
ru na rok 2011 předneseného p. Pavlem Viktorinem. 
(hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Zastupitelstvo schválilo žádost společnosti Agrotec, a.s.  •
na pořádání automobilových závodů dne 11. 6. 2011. 
(hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Zastupitelstvo schválilo dodatek k vnitřní směrnici  •
Zásady pro poskytování darů z rozpočtu obce Šitboři-
ce. Finanční dar ve výši 5 000,- se poskytuje každému 
narozenému dítěti od 1. 1. 2011 při příležitosti vítání 
občánků v případě, že alespoň jeden z rodičů a dítě 
jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a trvale v obci 
žijí. (hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
Zastupitelstvo schválilo p. Janu Urbánkovou, Šitbořice,  •
Nová 482, jako člena kulturní komise místo p. Petry 
Dostálové. (hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
V diskusi P. Tihlařík žádal o podání informací o pravo- •
mocech komise životního prostředí.

Hana Navrátilová,  
místostarostka

Občanské průkazy na obci
Občané si mohou o vystavení nového OP požádat pro-

střednictvím Obecního úřadu Šitbořice, zde rovněž mohou 
hlásit ztrátu, odcizení, nález či poškození OP. K vyřízení OP 
se předkládají následující doklady:

Fotografie 35 x 45 mm, která zobrazuje současnou po- •
dobu občana v předním čelném pohledu, s pozadím 
bílým, popř. světlemodrým.
Dosavadní občanský průkaz. •
Případně další doklady osvědčující skutečnosti zapiso- •
vané do OP (např. rodný list, oddací list k zápisu man-
želky-manžela, rodné listy dětí k zápisu dětí do 18ti let, 
diplom pro zápis titulu).
V případě vyřizování prvního OP pro patnáctileté je  •
třeba doložit osvědčení o státním občanství ČR. Po-
třebnou žádost k osvědčení vyřídíte na OÚ Šitbořice, 
je však třeba doložit rodný list dítěte, oddací list rodičů 
nebo jejich rodné listy a občanský průkaz jednoho z ro-
dičů. Toto není třeba, má-li dítě platný cestovní pas.

Za vydání nového OP za občanský průkaz poškozený, 
odcizený, ztracený nebo zničený se vybírá správní popla-
tek 100,- Kč.

Růžena Stehlíková,  
matrikářka

Czech point
Obecní úřad Šitbořice vydává ověřené výstupy z infor-

mačních systémů veřejné správy a to:

výpisy z Katastru nemovitostí (listy vlastnictví) •
výpisy z Obchodního rejstříku •
výpisy ze Živnostenského rejstříku  •
výpis z bodového hodnocení řidiče •
výpisy z Rejstříku trestů, a další •

Tyto výpisy mají právní sílu jako originály vydané přímo 
na příslušných úřadech.

Růžena Stehlíková
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Krátké zprávy
Obecní zabíjačka

Jak všichni určitě víme, v sobotu 26. 2. 2011 
proběhla již tradiční obecní zabíjačka. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem ktěří se jakkoliv podíleli na 
jejích přípravách a průběhu. Ať už fotbalistům, kteří 
se tentokrát postarali o hlavní páteční zabijačkové 
práce, sobotní dokončení zabíjačky a prodej občer-
stvení nebo zastupitelům a jejich rodinným přísluš-
níkům a zaměstnancům OÚ. Poděkování patří také 
pekařkám a muzikantům, kteří se postarali o pří-
jemnou zábavu. Zpestřením letošní zabíjačky byl 
masopustní průvod pořádaný maminkami z klubu 
Mikeš. Myslím, že zabijačka se vydařila, důkazem 
toho je i stále rostoucí počet návštěvníků, kteří si 
rádi pochutnají na zabijačkových specialitách.

Hana Navrátilová 

Demografické změny v r. 2010

V ROCE 2010 SE NARODILy TyTO DěTI:

Kuglerová Tereza, Peštál Lukáš, Jehličková Adriana, 
Nečas Vojtěch, Urbánek Tomáš, Smrčková Tereza, Fran-
cová Nikola, Konečný Jeremiáš, Urbánek Jindřich, Konečná 
Sofie, Konečná Viktorie, Zoubek Lukáš, Drabálek Tomáš, 
Stejskal Patrik, Urban David, Hrouzková Rozálie, Rozkyda-
lová Natálie, Novotný Lukáš, Dušek Michael, Halas Hynek, 
Nevídalová Aneta, Chvátal David, Křížová Simona.

V ROCE 2010 ZEMřELI TITO OBČANé:

Lengálová Marie, Lejska Josef, Fiala František, Molero-
vá Anežka,Tihlaříková Filomena, Bartoňková Marie, Vikto-
rinová Marie, Konečný Oldřich, Lengál Prokop, Konečný 
Josef, Podbřecká Marie.

EVIDENCE OByVATEL ZA ROK 2010:

   muži ženy celkem
Narodilo se    13   10     23
Zemřelo      5     6     11
Přistěhovalo se       16
Odstěhovalo se       27

Stav obyvatel k 31. 12. 2010               1924

Uzavřeno manželství celkem      16
 před obecním úřadem      10
 před církví římskokatolickou       6

Číslování budov zůstává na     630

VýZNAMNÁ VýROČí OBČANů V ROCE 2011:

Nejstarší občankou naší obce je paní Lengálová 
Božena, která v letošním roce oslaví 99 let.

95 let: Konečný Ferdinand

90 let: Bočková Marie, Fraňková Marie

85 let: Konečná Božena, Vozdecký Alois, Strouhal Fran-
tišek, Vokálová Božena, Steinbocková Marie, Konečná 
Božena, Fialová Pavla, Fraňková Božena, Matýšková 
Jenovéfa, Vozděková Marie

80 let: Sáčková Marie, Zelinková Marie, Tyblová Marie, 
Blaha Oldřich, Blahová Emilie, Holcapflová Ludmila, 
Linhartová Marie, Nevídal Vendelín, Zoubek František, 
Šikula Josef, Kopřivová Pavlína, Krbušková Olga.

Růžena Stehlíková,  
matrikářka

Klub Mikeš
Na fotografiích je patrné, že stále se maminky s dětmi 

pravidelně i při mimořádných událostech schází v příjem-
ném prostředí klubovny, kde ty nejmenší ratolesti pozná-
vají a zkoumají nový svět, větší děti se zapojují do hry v ko-
lektivu, čímž se učí vzájemnému respektu, předškoláci již 
rozvíjí svým osobitým stylem své tvůrčí schopnosti a jejich 
výrobky pak krášlí naši klubovnu, ba i naše domovy.

Iveta Tihlaříková

Na obecní zabíjačku dorazil také masopustní průvod. foto: Antonín Lengál

Z Mikeše. foto: Iveta Tihlaříková
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Škola
Mateřská škola

PLAVECKý KURZ

Koncem února jsme začali s dětmi jezdit do plavání do 
Hustopeče. V tomto školním roce využilo tuto možnost 
pro svoje děti 20 rodičů.

MASOPUST V MATEřSKé ŠKOLE

V pondělí 7. března jsme zorganizovali masopustní 
slavnost. Ráno si děti přinášely masky, které jim pomoh-
ly připravit maminky. Během chvilky jsme měli ve školce 
princezny, šašky, víly, kovboje, muchomůrku, zajíčka, has-
trmana, rytíře, kočičku a anděla. Slavnost začala průvodem 
za zpěvu s doprovodem rytmických nástrojů, který vedla 
podle starých zvyků nevěsta se ženichem.  Celé dopoledne 
následovaly hry, tanečky a zpívání. Po masopustním reji 
děti pospíchaly na koblížky, které měly ten den k obědu. 
V průběhu roku pořádáme hodně akcí, které se staly ve 
školce tradicí. Masopust pořádáme už čtvrtým rokem.

PORADENSKÁ ČINNOST PRO PřEDŠKOLNí DěTI

Děti s rodiči mohou navštěvovat edukativně stimulační 
skupinky, které vedou paní učitelky se speciálním kurzem 
a nadále se v této oblasti vzdělávají. Jako každý rok chodí 
do skupinek všechny předškolní děti. Uskutečnila se od-
borná přednáška na téma Školní zralost.

Zajistili jsme psychologickou depistáž, která se uskuteč-
nila ve středu 9. 3. 2011. Psycholožka dopoledne pracovala 
s předškoláky a odpoledne individuálně podávala infor-
mace rodičům o dětech. Rodiče mají možnost v mateřské 
škole kdykoliv využívat poradenství v oblasti předškolního 
vzdělávání.  

ZÁPIS DěTí

Ve čtvrtek 14. dubna 2011 se uskuteční zápis dětí do 
mateřské školy na školní rok 2011 – 2012. Dopoledne od 

10.00 do 12.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.00 
hodin. V uvedenou dobu bude mateřská škola přístupná 
všem rodičům a dětem, kteří se chtějí s prostředím ma-
teřské školy seznámit. Protože podmínkou přijetí dítěte do 
MŠ je absolvování povinného očkování, přineste očkovací 
průkaz a rodný list dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:
Děti s trvalým pobytem v Šitbořicích. •
Děti, které mají předanou písemnou žádost o přijetí  •
v termínu.
Děti zaměstnaných rodičů. •
Děti s celodenní docházkou. •
Děti s polodenní docházkou. •
Děti s jiným trvalým pobytem. •

Pokud splní kritéria více dětí společně, rozhoduje věk 
dítěte. Na přijímání dětí v posledním roce před zahájením 
školní docházky se kritéria nevztahují, jsou vždy přijaty 
všechny děti podle školského zákona.

Miroslava Kominacká,  
ředitelka

Škola

LyŽAřSKý KURZ

V termínu od 31. 1. – 3. 2. se žáci, kteří měli 
zájem, zúčastnili lyžařského kurzu v Němčičkách. 
Podmínky nám všem přály, sněhu bylo dostatek, 
strava i ubytování vynikající. Lyžovali jsme dvě ho-
diny dopoledne, dvě odpoledne a jednu hodinu při 
večerním lyžování, které jsme si asi nejvíc užili. Bě-
hem kurzu jsme také navštívili Vinařský dvůr rodiny 
Stávků, kde se žáci seznámili s postupem při výrobě 
vína. Při večerních akcích si měli žáci možnost vy-
zkoušet karaoke, zúčastnili se karnevalové disko-
téky či turnaje ve stolním tenise. Celkově se akce 

po všech stránkách velmi vydařila. Z pozice vedoucího 
kurzu musím pochválit jak pedagogy tak žáky za vzornou 
spolupráci. I pro příští rok je lyžování v Němčičkách právě 
pro všechny výše uvedená pozitiva domluveno.

MOTIVAČNí PROGRAM

Ve středu 23. 2. uspořádala naše škola program pro 
děti, které se během prvního pololetí chovaly ukázněně 
a vydržely bez kázeňských prohřešků. Za odměnu jsme se 
v hojném počtu vydali do brněnské Ice-areny, kde si žáci 
mohli zabruslit. I přes mrazivé dopoledne si to všichni užili 
a pak následovalo shlédnutí 3D filmu Narnie v multiplexu 
Palace Cinemas. Tento motivační program se nám již v mi-
nulosti osvědčil a doufáme, že tomu bude i nadále.

Masopust ve školce. foto: Miroslava Kominacká
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KARNEVAL

Nedělní odpoledne 27. 3. se konal v sokolovně již 
tradiční dětský Karneval. Pro žáky byl připraven bo-
hatý program, při kterém se zpívalo, tančilo a soutě-
žilo. Děti přišly v rozmanitých maskách a kostýmech 
za doprovodu svých rodičů a nechyběla ani tombo-
la, ve které vyhrával opravdu skoro každý. 

FLORBALISTKy ZŠ ŠITBOřICE JSOU  
TřETí NEJLEPŠí V ČR!

Letošní turnaj Orion florbal cupu starších dívek 
byl pro žákyně ZŠ Šitbořice opravdu úspěšný. Děv-
čata se probojovala až do finále, které se konalo 
v Plzni a tam získala bronzové medaile a pohár pro 
třetí nejlepší dívčí florbalový tým základních škol 
v celé České republice 2010/2011! Na závěrečném 
ceremoniálu této velmi dobře uspořádané sportovní akce, 
kterou navštívila např. i bývalá vynikající tenistka Helena 
Suková byla nejlepší brankářkou turnaje vyhlášena hráč-
ka našeho týmu Lucie Němečková. Vítězné florbalistky 
dosáhly pravděpodobně největšího sportovního úspěchu 
šitbořské školy, za což velká poklona a dík patří jak hráč-
kám, tak trenéru Jaroslavu Hálovi. Vítězný tým Šitbořic: 
Tereza Baranová, Marie Halasová, Nikola Hofferíková, 

Hana Dopitová, Hana Košvicová, Pavlína Steinbocková, 
Lucie Němečková a Vendula Nováková.

PLÁNOVANé AKCE:

duben – exkurze Praha •
květen – Den Matek •

Mgr. Petra Strouhalová a  Mgr. Tomáš Mottl

www.zssitborice.webnode.cz

Bruslení v Ice-Areně. foto: Petra Strouhalová

Hasiči
29. 1. během zimní dovolené předal velitel hasičů An-

tonín Kaňa v rakouském Sant Michael upomínkovou pla-
ketu veliteli tamních hasičů. Bylo to poděkování za vřelé 
přijetí v září loňského roku, kdy se 7 členů naší zásahové 
jednotky cestou do družební švýcarské obce Dinhard za-
stavilo také v této malebné vesnici v rakouských Alpách. 
Využili jsme tehdy pozvání do místní hasičské zbrojnice, 
kde nás naši rakouští kolegové podrobně seznámili se svojí 
moderní technikou a na závěr tohoto setkání předali našim 
hasičům znak místního sboru ve dřevěném podstavci. 

Upomínkovou plaketu na přání hasičů zhotovil náš řez-
bář Václav Nečas a byla na ní umístěna fotografie účast-
níků loňské přátelské návštěvy v Rakousku.

BřEZEN – MěSíC POŽÁRNí „POHROMy“

Měsíc březen se pro naše hasiče vyznačoval nezvykle 
vysokým počtem výjezdů, jakoby chtěl připomenout, že 
březen je měsícem požární ochrany. 7. 3. vyjela zásahová 
jednotka k hašení drobného požáru do areálu sila Šakvice, 
8. 3. hořela tráva v katastru obce Šitbořice za hřbitovem 
a 12. 3. to byl rozsáhlý požár trávy u těšanské kapličky. 

O vypalování travnatých porostů se píše neustále 
a přesto si každý rok vybírají i tu nekrutější daň, kterou je 
lidský život. Každý si říká, že on si dá pozor, že jemu se to 
nemůže stát. Toto si myslel jistě i muž z Hodonína, který 
se letos začátkem března stal také obětí této činnosti.

14. 3. prováděla naše jednotka zásah v Kurdějově v ro-
dinném domku, kde vznikl drobný požár ve sklepě a došlo 
k zakouření celého objektu a 19. 3. asistovali u tragické 
dopravní nehody u Šitbořic, kde na hlavní silnici dělá již 
řadu let problém tekoucí voda z polí. Je bohužel smutné, 
že se náprava, která trvala pouhý jeden den, zjednala až 
v okamžiku, když vyhasl mladý lidský život. 

V dnešní době jsme si již na tragédie, vysílané z televizní 
obrazovky a z denního tisku, zvykli a příliš nás nezaskočí. 
Avšak dobrovolní a profesionální hasiči, kteří se těmto 
tragédiím dívají tváří v tvář, zažívají kruté a otřesné případy 
lidského neštěstí. I když se na tuto práci připravují a jsou 
na ni vyškoleni, raději by se se svými spoluobčany setkávali 
při hasičských soutěžích a společenských akcích.   

Miroslav VahalaPředávání olakety rakouským hasičům. 

http://www.zssitborice.webnode.cz/
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V minulém roce se sice podařilo udržet čističku téměř 
bez biologické pěny, která v aktivaci zamrzá a dělá pro-
blémy, ale objevili se problémy staronové. Písek a neroz-
ložitelný odpad. Hygienické prostředky jako jsou např. 
papírové kapesníky, utěrky, pleny atd. obsahují igelito-
vou složku, kterou nedokáže čistička tak rychle rozložit. 
V reaktoru čističky se z těchto zbytků utvořili chuchvalce, 
a ty ucpali mamutky pro čerpání a cirkulaci kalů. Bylo 
nutno volat odbornou firmu, fekální vůz, potrubí vyčistit 
a poruchu odstranit. Jen díky rychlému opatření firmy 
OMS Walter a pomoci Zemaxu Šitbořice nedošlo k havárii  
celé čističky.

Protože části naší kanalizace nejsou v nejlepším sta-
vu, splavovaný písek se při menších deštích shromažďu-
je v různých proláklinách a nerovnostech v kanále a při 
větším dešti je naráz splaven do čerpací stanice čističky. 
Tam většinou ucpe čerpadla a ochromí tím plynulý 
chod celého zařízení. Opět je ho nutno z šestimet-
rové hloubky ručně vytěžit. Nátoku písku nezabrání 
zametení dvou nebo tří hlavních silnic v obci ale je 
třeba uklidit i ty uličky malé a odlehlé. Žádné zrnko 
písku, které se dostane do kanálu, se v něm neroz-
loží, ale dříve nebo později doputuje na čističku.

Co písek dokáže způsobit v komorách čerpadel, 
si většina z nás jistě dovede představit.

CO NAŠE ČISTIČKA UMí?

V loňském roce bylo vyčištěno 129 173 m3 vody, 
tímto množstvím by se Novodvorský rybník naplnil 
dvakrát. Z vody bylo odstraněno 1 200 m3 kalů, což 
je po odstředění více než 120 tun černé, kašovité, 
páchnoucí hmoty.

Od roku 2005 co je čistička v provozu vyčistila již 
734 308 m3 odpadní vody, to by stačilo na naplnění jede-
nácti takových rybníků, jako je náš Novodvorský.

Přesto že se oproti roku 2009 podařilo (i díky deštivé-
mu počasí) vyčistit o 14 397 m3 vody více a spotřebovat 
přitom o 22 114 kW elektřiny méně, je nutné stále hledat 
způsoby, jak náklady na provoz čistírny snížit. Provozní 
náklady nejsou zrovna malé a nikdo je za nás nezaplatí.

Je proto důležité, aby si každý z nás uvědomil, že má do 
kanálu vypouštět jenom to, co tam patří. Posypový písek 
po oblevě smést a zabránit mu ve splavování do čističky. 
Ušetří se tím mnoho prostředků na opravy a údržbu. Od-
padne hodně nepříjemné práce pro obsluhu, ale hlavně 
se budou šetřit peníze nás všech. A to přece stojí za to.

Antonín Peštál

Provoz čističky odpadních vod

Písek v kanalizační šachtě u rybníčka. foto: Antonín Peštál

Jubileum našeho dopisovatele
Ve třetím čísle našeho Štengaráčku v roce 1998 se 

objevila první povídka nazvaná Šitbořský historke ze sta-
réch časů. Vtipná, napsané ve starém šitbořském nářečí 
srozumitelná a čtivá. Čtenářům hlavně starším se velice 
líbila. Podepsaná byla záhadnou značkou „KÁ“. Neznámý 
dopisovatel nám těch nádherných historek poslal několik 
a po čase vždy poslal další. V dokonale oživeném starém 
nářečí jsme otiskovali historky stréčků a tetiček Vencla, 
Francka, Metuda, Cyrila a dalších. Velmi názorně přede-
vším mladší generaci přibližovali zábavnou formou neleh-
ký život v dobách 1. světové války a za první republiky. My 
starší jsme si připomněli jadrnou mluvu našich předků. Po 
nějakém čase jsme již v redakci věděli o koho se jedná. 
Autor si však zveřejnění svého jména nepřál. Nakonec 
nám to dovolil, takže jsme po několika letech mohli do 
Štengaráčku napsat, že autorem Historek ze staréch časů 
je náš rodák Josef Krupička, který žije ve Valašském Me-

ziříčí. Do rodné obce se velmi rád vrací. Jeho koníčkem je 
historie a tak často navštěvuje archívy, kde hledá a studuje 
historické materiály, které se týkají rodné obce Šitbořic. 
Výsledky svého bádání nám potom nabízí ke zveřejnění 
v našem obecním zpravodaji. Pozorný čtenář Štengaráčku 
si určitě všiml, že od toho roku 1998 v každém čísle byla 
jeho vzpomínka nebo velmi kvalitní článek o historii obce 
a jejích občanů. 

Nedávno, 17. března, oslavil pan Krupička 80 roků. Za 
celou redakci mu k tomuto jubileu přejeme vše nejlepší, 
především zdraví a osobní pohodu a také mu děkujeme za 
články a příspěvky. Přejeme si aby ještě dlouho trval jeho 
zájem o historii a naši redakci ještě mnoho let zásoboval 
svými příspěvky.

Josef Zelinka
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SVOJI VZPOMíNKU PřIDAL I PAN FRANTIŠEK KRUPIČKA

Letos 17. března oslavil významné životní jubileum 
80 roků náš rodák a dopisovatel Štengaráčku pan Josef 
Krupička z Valašského Meziříčí. Obdivuhodný je jeho 
vztah a zájem o Šitbořice. Z rodné obce odešel v 15 le-
tech. V době studií na gymnáziu bydlel u své tety v Ra-
jhradicích. Vysokoškolské vzdělání získal na vojenské 
akademii v oboru chemie. Pracoval v Ostravě, Košicích 
a ve Valašském Meziříčí, kde žije dodnes. Vždy se zajímal 
o dění v Šitbořicích. Při každé návštěvě obešel Svatojánek, 

Domaniny, Hradisko a Panáčkůj kopec. I dnes zná rody, 
jejich vazby a která rodina v kterém domě bydlela, což 
neví ani mnozí starousedlíci. Jeho zálibou je bádání v ar-
chivech, kronikách, starých matrikách a jiných historických 
dokumentech. O tom, co se kdy v naší obci událo nebo 
bylo zaznamenáno, se s námi dělí ve svých příspěvcích 
ve Štengaráčku.

František Krupička

Ze Šitbořických kronik
Profesor Jan Stejskal ve své rodinné kronice popsal, 

jak jeho rodiče a sourozenci prožívali období druhé svě-
tové války. Své vzpomínky na toto dramatické období pro 
Stejskalovu rodinu nadepsal výstižně:

Žili jsme ve stínu koncentráků
14. března 1939 vyhlásil Slovenský parlament v Brati-

slavě na Hitlerův příkaz zřízení samostatného Slovenského 
státu a druhý den, 15. března, zřídili Němci protektorát 
Čechy a Morava.

Bývalý prezident ČSR Dr. Edvard Beneš byl již v emigraci 
v Londýně a vytvořil zde prozatímní exilovou vládu. Minis-
terským předsedou byl Mgr. Jan Šrámek a ministrem za-
hraničí Jan Masaryk. Exilová vláda organizovala i armádu, 
a tak se naši vojáci snažili dostat do Anglie a zde vstupovali 
do československých armádních jednotek. Mezi nimi byl 
i můj bratr Štěpán a můj vrstevník Eduard Urbánek. Poslali 
mně pozdrav z Budapešti a po návratu domů v roce 1945 
jsem se od bratra dozvěděl o jeho cestě do Anglie.

Z Maďarska, kam se bratr dostal přes Slovensko ilegál-
ně organizovanými hraničními přechody, přešel do Jugo-
slávie a odtud do Sýrie, která byla tehdy francouzskou ko-
lonií. Ze Sýrie odplul se skupinou dalších našich vojáků do 
Francie, kde se již organizovalo naše vojsko, aby pomohlo 
Francii v boji proti Němcům, kteří v roce 1940 přepadli 
Francii. Po porážce francouzské armády se podařilo našim 
vojákům odplout do Anglie. Bratr Štěpán se v roce 1944 
vylodil s naší brigádou ve Francii, kde bojovali až do konce 
války v roce 1945.

Po atentátu na říšského protektora Heydricha v roce 
1942 začali Němci pronásledovat rodiny vojáků, kteří ode-
šli do exilu. 15. září 1942 došlo i na naši rodinu. Něm-
ci vzali celou naši rodinu, kromě vdaných sester Marie 
a Anežky. Maminku a paní Urbánkovou s dcerami Jindrou 
a Terezkou odvlekli do tábora ve Svatobořicích, tatínka 
a bratry Arnošta, Aloise a Antonína do Kounicových kolejí 
v Brně. Maminka i paní Urbánková s dcerami se vrátili brzy 
domů, tatínek až o Vánocích. Z Brna chlapce odvezli Němci 
do koncentračního tábora Oswienčim v Polsku. 

Po válce jsem při zájezdu do Polska tento koncen-
trační tábor navštívil, abych spolu s dalšími účastní-

ky zájezdu uctil kdysi tam trpící  
a mučené vězně. 

„Arbeit mach frei“ (Práce činí 
svobodným), stálo na vstupní bráně. 
Okolo tábora s množstvím samo-
statných budov byl vysoký drátěný 
plot a věže pro strážné. Vězni byli 
namačkáni, trpěli hladem, špatně 
oblečeni v pruhovaných hadrech, 

zle obuti. V některých místnostech jsme viděli ostříha-
né ženské vlasy a také zlaté zuby, které vězňům vyráželi. 
Vězni měli zakázáno mezi sebou mluvit a všemožně byli 
týráni. Chodili na těžké práce. V části tábora bylo krema-
torium pro spalování mrtvol. Byly tam i plynové komory 
pro trávení vězňů. Podobných táborů byla v tehdejší říši 
celá řada. V Čechách byl tábor v Terezíně určený pro židy. 
Ze Šitbořice tam byli odvlečeni židovští manželé Šťastní. 
Po válce se vrátila jen paní Amálie Šťastná.

Z Oswienčimi byli bratři transportování do tábora 
Buchnwald a pracovali v táboře Dora u Nordhausenu, kde 
se ve velkém podzemním tunelu montovali tajné zbraně 
V1 a V2. Dostali se pak do dalšího tábora Erdrich, kde byli 
bratři Arnošt a Alois od Tomíka odděleni a posláni zpět 
do Dory. Tomík se dostal do karantény v Harzungu pro 
podezření z Tyfu. Při náletu na tento tábor bomby zasáhly 
i objekt karantény a vězni zahynuli. Tam také mizí stopy po 
Tomíkovi. Když se k táboru přiblížili v roce 1945 spojenec-
ké armády, nastala evakuace vězňů. Na pochodech „smrti“ 
bylo mnoho vězňů zastřeleno. Bratři Arnošt a Alois se do-
čkali osvobození ve městě Zelle britskou armádou a přišli 
šťastně domů. Doma zaplakali nad otcovým hrobem. 

Otec zemřel následkem zranění, když se v dubnu 1945 
přiblížila fronta k Šitbořicím. Otec doprovázel mladou 
služebnou, která nechtěla jít domů, pokud byla fronta 
vzdálenější, a pak se najednou rozhodla, že domů půjde. 
Došlo k raketovému útoku na obce salvou Kaťuší a tatí-
nek byl zasažen střepinou do nohy, když procházel okolo 
domu švagra Zelinky (číslo 303). Protože nebylo lékaře, 
který by ho ošetřil, tak po 14 denním trápení zemřel. Bra-
tranec Josef Hnilica byl zabit spolu se svým kamarádem 
a sousedem Josefem Konečným a to toho dne, kdy byl 
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zraněn tatínek. Oba se šli před vrata podívat, jak ke ško-
le přicházela německá jednotka. Při tom útoku zahynuli 
ještě čtyři další lidé. Kdo byl ukrytý ve sklepech, tomu se 
nic nestalo.

Byla to doba strachu, utrpení a pronásledování lidí. 
Popraven v Kounicových kolejích byl i náš mlynář Vilém 
Tocháček na udání našimi lidmi, že prodával mouku. 
V koncentrácích byli ze Šitbořic Antonín Vozdecký, učitel 
Josef Hanák a prvním vězněm byl Bohuš Vokál, který již 
v Šitbořicích nebydlel. Památky zemřelého Tomíka a po-
praveného pana Tocháčka hlásají pamětní desky na do-
mech, kde žili. Následkem poranění na noze píchnutím 
dřevěné třísky ve stodole, kde před tím měli ruští vojáci 
koně, zemřela v roce 1945 i sestra Marie.

Tak jsme žili ve stínu koncentráků a vinu má i udání 
spoluobčana. Jeho jméno se otec před smrtí dozvěděl, 

ale dál nepověděl. Byli někteří služebníci, kteří za výhody 
zrazovali a udávali spoluobčany.

Tolik ze zápisu v kronice Jana Stejskala. Znal jsem 
všechny bratry i rodiče osobně. Tatínek Jan Stejskal, hlu-
boce věřící jako starší bratr vedl v kostele modlení a po-
božnosti a každý rok vodil šitbořské poutníky do Křtin a do 
Žarošic. Bratři Lojza a Tonda nás orelské žáčky cvičívali 
v Orlovně. Lojzu jsme obdivovali, suverénně obešel sál 
Orlovny po rukách. Arnoštovi jsem dělal závozníka v roce 
1947, když jsme koňskými povozy vozili ze Sokolnic z ná-
draží seno, které v tom suchém roce připravila a vagony 
posílala skupina šitbořských zemědělců ze Šumavy.

Je záslužné, že s osudy Stejskalovy rodiny se pro-
střednictvím Štengaráčku seznámí i nejmladší generace  
Šitbořáků.

Josef Krupička

Povídání o víně
Co přinese rok 2011?

Začátek roku zatím nepostrašil žádnými mimořádnými 
extrémy, ale živé vzpomínky na minulý rok a zásoby velmi 
svěžích a kyselých vín v nás většinou mírnou nejistotu 
udržují. Kvalita dřeva a oček na loňských výhonech je v ně-
kterých vinohradech více než pochybná. Vlivem toho je na 
mnoha místech možné pozorovat netradiční způsob řezu 
a výrazně větší počet ponechaných oček na jeden keř.

Připravit vinohrady na další ročník je úkol důležitý 
a každý vychází ze zkušeností, ne vždy pozitivních. ře-
zem je potřeba vždy předcházet nežádoucímu zeslabo-
vání růstu a zahušťování keřů. Na takových keřích se totiž 
nedočkáme nikdy očekávané a potřebné kvalitní úrody, 
navíc jsou tyto keře většinou zdrojem vzniku a šíření hou-
bových chorob. 

V měsíci lednu jsem měl možnost vyslechnout si před-
nášku od Ing. Petra Ackermanna, odborníka, který se celý 
život věnuje problematice ochrany Révy vinné. Tématem 
byly zkušenosti a úspěchy a v mnoha případech spíše neú-
spěchy při použité ochraně v roce 2010. Informace, které 
byl zpětně schopen vyhodnotit zněly naprosto logicky 
a srozumitelně, jejich znalost však v daném období roku 
2010 každému z nás chyběla a proto byly výsledky mimo-
řádně odlišné. Zkráceně bylo možné rok 2010 popsat jako 
rok, kdy žádná ze zažitých zásad a zkušeností neplatila a na 
téměř všech vinicích bylo nutné nejenom dávky postřiků, 
ale i počet ošetření násobit dvakrát. 

Předpoklady dopěstování kvalitních hroznů z tohoto 
roku nejsou pouze v našich rukách. Potřebujeme příznivé 
a přiměřeně deštivé jaro, aby růst nových letorostů byl 
pokud možno rychlý a vyrovnaný. Přelom jara a léta by 
byl ideální s vyrovnanými teplotami a spíše méně deštivý, 
protože kvetení by mělo probíhat bez extrémních změn 
v počasí, aby se zbytečně neprodlužovalo. Letní měsíce, 

důležité pro zdravý vývoj hroznů 
máme nejradši bez přívalových 
dešťů a bouřek, protože ty přináší 
nebezpečné kroupy. Nadměrné tep-
loty pohybující se dlouhodobě nad 
30 °C spojené s delšími suchými pe-
riodami znamenají riziko slunečních 
úpalů a stresu ze sucha. Myslím si, 
že naříkat bych mohl velmi dlouho, 

ale nechci to vidět v těch nejhorších představách. Doufám 
že rok 2010 byl na dlouho neopakovatelný a dalších pár 
let bude opět těch příznivých.

Příjemné jarní počasí je každoročně spojené s tradič-
ními košty vín, proto si dopřejme možnost ocenit mla-
dá svěží a letos mimořádně svěží vína. Při jejich vychut-
návání se nám určitě podaří ve většině najít i dostatek 
krásných vůní a snad i chutí. Vína posledního ročníku lze 
stručně charakterizovat jako ta, která většinou lépe voní 
a méně chutnají, ale vyjímky potvrzující pravidlo nemusejí  
být ojedinělé. 

Ing. Aleš Urbánek

Vinohrady, dobré vínko dáváte…
Tato známá písnička nebude v mnoha vinařských skle-

pích znít letos příliš vesele. Minulý rok byl pro řadu vinařů 
velmi nepříznivý. Problémů bylo nadmíru, dobrých rad 
pramálo. V internetové diskuzi nebyl jednotný názor, jak 
neočekávanou situaci ve vinohradech řešit.

Ať již to bylo deštivé počasí a chladno v době kvetení 
vinohradů nebo i v pozdější době vegetace, tak i nevhod-
né a v nesprávné době použité postřiky, či nedostatečně 
provedené „zelené“ práce ve vinici. To všechno mělo svůj 
vliv v mnoha vinohradech na konečnou kvalitu úrody.

Po létech hojnosti přišlo období méně úspěšné. Mnohý 
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si může parafrázovat slova zachránců při ztroskotání Ti-
taniku: „Udělal jsem všechno, co bylo v mých silách, a co 
jsem podle svých znalostí a zkušeností udělat mohl.“

Svého času byly ve skřínkách Obecního úřadu před 
prodejnou Jednoty uveřejňovány pro pěstitele vinné révy 
časově aktuální informace kdy a jakými vhodnými postřiky 
je třeba ošetřit vinohrady proti různým chorobám.

Tyto informace již několik let nejsou k dispozici. A pro-
to si myslím, že by se mohli majitelé malých či větších vinic 
poučit na Internetu: Seznam – ochrana vinné révy – vinaři 
brněnské oblasti – situační zprávy.

Situační zprávy k ochraně vinné révy v Moravské vi-
nařské oblasti pro jednotlivé týdny v roce vydává Svaz 
integrované a ekologické produkce o.s. V uplynulém roce 
2010 byly zprávy vydávány v období od 17. 5. do 2. 10.

Zprávy obsahují předpověď a popis výskytu onemoc-
nění chorobami (plíseň révy, padlí révy, šedá plíseň, živo-
čišní škůdci, atd.) v jednotlivých fázích růstu révy a dopo-
ručení k preventivní i akutní ochraně. Uvádí i doporučené 
přípravky – postřiky.

František Navrátil

Jak jsme krmili zvěř o Štědrém dnu
Konečně přišel námi nejočekávanější den v roce. 

Jdeme se strýcem Vaškem, Markem, taťkem Luká-
šem, dědou Fanem, Ráďou, Mikym a Martěm jako 
každý rok ke krmelcům a zásypům dát něco zvířát-
kům na přilepšenou. Naše mamka Jitka s námi byla 
jen jednou a přišla domů tak unavená, že pak spala 
až do večera a už s námi nechce chodit.

Máme sraz u vysílače Oskara, pak jdeme k prv-
nímu krmelci do Lesů, k druhému na Širokou cestu 
do Nových hor, letos jsme se ještě stavili na od-
chovně bažantů. Pak jsme sešli na Slaměnku a na-
konec do Lišek k poslednímu krmelci. Do každého 
dáme vojtěšku, kukuřici, kaštany a sůl, aby zvířátka 
věděla, že na ně taky myslíme. Nejvíc nás ale baví 
hledat okolo krmelců, jestli nám zvířátka taky něco 
nenadělila a vždycky najdeme nějaké dobroty. Strýc 
Vašek nám slíbil, že když uvidíme nějaký srnčí parůžek, 
dostaneme odměnu. Letos měl štěstí Miky a našel jeden  
v Nových horách.

Tentokrát bylo hodně bláta a tak jsme byli strašně špi-
naví, ale víme, že nám mamka nadávat nebude a když 

jdeme krmit tak je na nás nějak podezřele hodná. Nad No-
výma horama si všichni popřejeme šťastné a veselé svátky, 
hodně dárků pod stromeček a strýc se nás zeptá, jestli na 
rok jdeme zase. Všichni přikyvujeme že jo, jasně.

Lenka Valíčková a Lukáš Pokorný

Na štedrý den u krmelce. 

TOM - Sluníčko
Vážení čtenáři,  oddíl Sluníčko se připravuje na nadchá-

zející sezónu a rádi bych vás pozvali na naše akce.

RyBÁřSKé ZÁVODy

Připravujeme se pomáhat místním rybářům v jejich 
tradičním a povedeném rybářském závodu pro děti, který 
je naplánován na 15. května.

Opět se můžete těšit na malování na obličej a ba-
lónky, raftování, snad nám počasí dovolí i lanové akti-
vit. Určitě nezůstaneme jen u těchto atrakcí, usilovně  
hledáme sponzory.

TÁBOR 2011

Rádi bychom letošním plánovaným táborem oslovili 
děti. Tábor se bude nést v duchu trosečníků. Termín: 3.  – 
10. 7. 2011, Místo: Obůrka (kousek od Blanska), pro děti 
ve věku 6 – 15 let.

Kvalifikovaní vedoucí procházející každoročně škole-
ním. Převážnou část tábora budou přítomni dva zdra-
votníci. Těšíme se na dobrodružství v lese, jeskyních, 
v aquaparku Blansko aj. Cena tábora: nečlen 2 500,- pro 
člena 2 300,- Máte zájem? Kontaktujte nás! (Jan Novotný,  
tel: 775 375 134, e-mail: tomslunicko19211@seznam.cz, 
web: www. slunickositborice.webnode.cz)

O místě a ubytování se můžete víc dozvědět na  
http://www.ctujm.cz/oburka/oburkauvod.htm. Vedoucí 
akce a zdravotník: Jan Novotný, zdravotník a zástupce: 
Helena Novotná. Tábor organizuje A-TOM ČR, TOM Slu-
níčko 19211, U cihelny 568, Šitbořice, 69 176. Nevratná 
záloha  500,- Kč.

Pro ty z vás, kteří mají zájem o tábor, nabízíme i před-
táborovou víkendovou výpravu. Cena této akce je 150 Kč  
–  pro táborníky, kteří zaplatí do 5. 5. 2011 nevratnou tá-

mailto:tomslunicko19211@seznam.cz
http://www.slunickositborice.webnode.cz
http://www.ctujm.cz/oburka/oburkauvod.htm
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borovou zálohu ve výši 700,- Kč. Pro ostatní je cena akce 
250,- Kč. Pro členy oddílu je sleva 50,- Kč.  A co vás čeká? 
Raft, dobrodružství v lese a dětský den v Šitbořicích. Více 
informací o akci poskytneme do konce března. 

DěTSKý DEN 1. 6. 2011

Náš kolektiv byl vedením místní Základní školy požá-
dán o ukázky první pomoci. Je to již druhá akce pro školu 

tohoto charakteru. Děti se mohou těšit na ukázku plnou 
praktických nácviků, moderní mechanické, ale i počíta-
čem řízené resuscitační trenažéry (ambupanny). Drobná 
odměna pro odvážlivce již zajištěna.

Posledním pozváním je návštěva oddílové klubovny, 
kde se v sobotu scházíme od 17 do 20 hodin.

Jan Novotný

Šermíři z DUX Moravia
DUX Moravia je skupina historického šermu. 

Jsme zaměřeni na život, historii a především boj 
evropského středověku. Sídlíme v centru Jižní Mora-
vy nedaleko Brna. Každoročně se účastníme mnoha 
akcí u nás i v zahraničí. Můžete nás spatřit na histo-
rických slavnostech, dobývání hradů či rekonstruk-
cích významných bitev.

Šíře našeho zaměření sahá od éry vikingských 
nájezdníků, přes ranný a vrcholný středověk (věk 
krásných zbrojí), který je naším hlavním záměrem 
a dál až po napoleonské války.

Pořádáme akce s historickou tématikou pro obce 
i soukromé osoby, městské oslavy, burčákové slav-
nosti, dětské dny, rauty a jiné programy.

Náš šerm je založen na učení mistrů starých ně-
meckých škol šermu, zejména pak mistra Hanse Tal-
hoffera. Jde o historické podchycení základů evropských 
šermířských technik, které se učili bojovníci po staletí.

Pro různé organizace pořádáme šermířská vystoupení, 
ukázky výzbroje a výstroje bojovníků z různých dob. Plně 
vybavená dobová tábořiště. Výcvik obranných a útočných 
formací a jejich využití v praxi. Souboje jednotlivců, tur-
naje, boj ve skupinách, tématické přednášky, výstavy aj. 
Skupinu v současné době tvoří 8 bojujících, plně vybave-
ných členů a spřátelený doprovod.

Vlastníme přes 70 kusů nejrůznějších chladných a pal-
ných zbraní a řadu kompletních kostýmů pro běžný život 
vojáka i bojovou zbroj, včetně kompletních rytířských 
zbrojí vyrobených dle historických originálů.

Máte zájem o historii a myslíte, že by Vás účast na bi-
tvách u nás i v zahraničí bavila? Chcete se osobně zúčast-
nit bitvy u Grunwaldu, festivalu vikingů v severním Polsku 
či položit život za císaře u Slavkova? Nebojíte se potu, 
krve, nesnází? Zajímala by Vás případná válečná kořist? 
SHŠ DUX Moravia nyní rozšiřuje své řady o novou krev.

Požadavky: muž, minimální věk 17 let, dobrá fyzická 
a psychická zdatnost (jde o plnokontaktní bojový sport), 
základní znalosti historie a hlavně zájem o období, kterým 
se zabýváme.

Tréninky jsou složeny jak z fyzické přípravy, tak z vý-
uky boje. Konají se dvakrát týdně a je velice důležité je 
navštěvovat jak pro svůj vlastní úspěch v boji, tak i pro 

naučení o správné spolupráci v týmu. Vybavení do  
začátku půjčujeme. 

Přibližná cena vybavení:
Viking   5 000 – 35 000,-
Ranný středověk 5 000 – 35 000,-
Vrcholný středověk 5 000 – 60 000,-
Napoleonské války 5 000 – 50 000,- 

Je pochopitelně výhodou, ne však nutností, mít 
zkušenosti s bojovými sporty, nebo uměními.

Zájemce nechť se bez větších obav obrátí na 
kontaktní osoby.

Jaroslav  Jakubec

dux.wbs.cz

Ukázky středověké rytířské zbroje v obecním muzeu. foto: Josef Zelinka

Příprava výstavy v obecním muzeu. foto: František Valíček

http://dux.wbs.cz
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Občanská poradna Dobrá cesta
NOVÁ OBČANSKÁ PORADNA  V KLOBOUKÁCH

V lednu byla v Kloboukách u Brna na ulici Bří Mrští-
ků 3, v 1. poschodí otevřena kancelář bezplatné občan-
ské poradny. Zřizovatelem je občanské sdružení Dobrá 
cestaz Prahy a na Moravě je to její první pobočka.

V průběhu měsíce února do poradny přišli se svými 
dotazy občané z Klobouk a okolí. Jednou ze zájemkyň byla 
i paní Marie, která se zajímala o činnost poradny a její 
prospěšnost pro obyvatele Klobouk a okolí. Zde je několik 
odpovědí na otázky které ji zajímaly:

V čem nám může občanské sdružení pomoci? 
Občanské sdružení Dobrá cesta o.s. je nestátní, nezis-

ková organizace jejíž činností je poradenství ve spolupráci 
s odborníky: právníky, sociálními pracovníky, psychology. 
Dále chtějí nabídnout volnočasové aktivity a akce pro své 
členy i širokou veřejnost.

Kdo se může stát členem? Jaké výhody to přináší?
Každý občan starší 18 let. Členský příspěvek je 300 Kč 

ročně. Výhody členství – rychlejší zpracování dotazů, práv-
ní poradenství zdarma, slevy u našich partnerů a na různé 
akce. Možnost realizace svých znalostí a dovedností pro 
ostatní občany.

Jaké dotazy může občan dostat zodpovězeny a kolik 
ho to stojí?

Jak již bylo uvedeno, poradna je bezplatná, délka pro 
zodpovězení dotazu se liší. Nečlenské anonymní dotazy: 
3 týdenní doba, členské dotazy: do 1 týdne. Odpovědi 
na dotazy – pracovně právní, sociální, v oblasti finančně 
rozpočtové problematiky ale i další.

Jak to funguje a je to anonymní?
Při dotazu v poradně s Vámi pracovnice sepíše dotaz 

např. Pan Josef K. se ptá: „Sepsal jsem smlouvu a převzal 
zboží – deky na předváděcí akci. Rozmyslel jsem si to. 
Lze to vrátit a ukončit smlouvu?“ Na tento dotaz je mu 
odpovězeno na jeho email, který uvede do žádosti. Pokud 
nemá možnost na PC lze si odpověď nechat poslat zpět 
na poradnu. Dotazy a klienti se nikde nezveřejňují a dají 
jen údaje, které sami chtějí. Lze také na pobočku zatele-
fonovat nebo poslat dotaz emailem.

Některé problémy je třeba řešit urychleně. Jde to?
Ano i v tomto může poradna pomoci a konkretní  dotaz 

zodpovědět expresně.

Jaké dotazy v poradně převládají v poslední době?
Za poslední měsíc bylo nejvíce dotazů v oblasti pra-

covně právní – týkající se čerpání dovolených, nároku na 
podporu v nezaměstnanosti, atd.

Již jste se někde představili veřejnosti a co připravujete 
pro větší zviditelnění?

Ano, v okolních obcích proběhly první besedy s obča-
ny, připravujeme článek o Dobré cestě o.s. do občasníku 
v okolních obcích.

Navíc jsme navázali spolupráci s Jihomoravkým krajem 
a připravujeme projekt Dobrou cestou k finanční gramoto-
sti. Mělo by se jednat o 2 letý projekt v rámci našeho kraje. 
V zimních měsících tohoto roku bude na školách probíhat 
také projekt s Dobrou cestou proti pohlavním chorobám. 
O obou projektech budou občané informováni.

Do Klobouk nejezdíme pravidelně, jak využít služeb 
poradny přímo v naší obci?

Pokud se přidáte mezi členy občanského sdružení Va-
ším prostřednictvím si budou moci občané zadávat dotazy 
přímo v místě bydliště. Po návštěvě u nás na pobočce 
rádi vysvětlíme, jak můžete pracovat v každém věku jako 
dobrovolník.

Můžou se do činnosti připojit další zájemci?
Budeme jen rádi. Přivítáme občany hlavně na volnoča-

sové aktivity, důchodce, studenty, nezaměstnané, protože 
každý člověk něco umí a pokud chce předat své zkušenosti 
dalším, velmi to oceníme. Někdo umí šít, malovat kraslice, 
vyzná se v astrologii a spoustě dalších oborů.

Dotaz: „Já jsem v důchodu a vyznám se v bylinkách 
myslíte, že to někoho zajímá?“

Nabídnete tuto činnost v poradně – přihlásí se zájem-
ci a v létě již vyrážíte společně do přírody. Poznáte další 
zajímavé lidí z okolí a podělíte se o Vaše znalosti. 

Děkuji paní Marii za dotazy a těšíme se na Vaši návště-
vu v poradně.

Při besedách v okolních obcích nám bylo řečeno, bylo 
to moc zajímavé, škoda, že přišlo jen pár lidí. Musíte to do 
našich občasníků napsat tak „polopatě“ aby lidi věděli, že 
je to pro všechny. Senioři si řeknou, že to není pro ně a nic 
nepotřebují a mladí, že mají internet a dozvědí se všech-
no tam. Svoje si na besedách našli opravdu jak důchodci 
např. o slevách a Seniorpasech. Tak i mladší generace např. 
o novinkách v zajištění. A najednou se povídalo a odpoví-
dalo na dotazy a 2 hodiny  uběhly jak nic.

Přijďte se zeptat – nic to nestojí a některá rada je 
opravdu nad zlato. 

A ještě kde a kdy nás najdete: 
Dobrá cesta o.s.
Bří Mrštíků 3, Klobouky u Brna, 
tel. 603 442 089 nebo 734 419 404
email: klobouky-dobra-cesta@seznam.cz

Od pondělí do čtvrtka od  8.00 – 10.00 hodin, jinak 
po tel. domluvě. Můžete také navštívit naše stránky:  
www.dobra-cesta.cz

Jarmila Janoušková

http://www.dobra-cesta.cz
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Sport
Ohlédnutí za 44. ročníkem Tur-
naje mistrů světa v kolové

44. ročník Turnaje mistrů světa v kolové je minulos-
tí. Nepřísluší mě hodnotit celkovou úroveň organizace 
turnaje, ke které může zaujmout stanovisko každý z ná-
vštěvníků. Nebudu hodnotit ani kvalitu družstev turnaje 
elite TMS 2011, neboť obsazenost hráči je v kompetenci 
spolupořádajícího oddílu TJ Favorit Brno. V tomto článku 
se snažím objasnit okolnosti pořádání turnaje.

Turnaj mistrů světa v kolové má počátek v době, kdy 
tento specifický sport zaznamenal nejen v naší zemi, ale 
i ve světovém měřítku historicky nepřekonatelné úspěchy 
díky bratřím Pospíšilům.  Členové oddílu kolové a sympa-
tizanti, kteří pomáhají s organizací turnaje jsou hrdi, že 
můžou pokračovat v tradici slavného turnaje.

Kvalita družstev na TMS je odvozená od úspěchů naší 
reprezentace na posledním mistrovství světa. Pouze me-
dailové pozice nebo ještě lépe zisk titulu Mistra světa dává 
předpoklad účasti kvalitních týmů na „našem“ turnaji, kdy 
se snaží nejlepší světové týmy „vyšlápnout“ na medailisty 
mistrovství světa.

Příprava turnajů začíná 4 měsíce předem. Obsahuje 
oslovení sponzorů, zajištění cen pro hráče, smluvní za-
jištění dalších služeb (ubytování, stravování) a tiskovin. 
V přípravném období je velice časově náročná komuni-
kace s účastníky hlavního turnaje – TMS a zahraničními 
účastníky žákovských a juniorských turnajů PRAMOS CUP. 
Operativa graduje posledních 14 dní před vlastní turna-
jem, kdy se denně upřesňuje počet osob nebo jména 
hráčů, neboť se v důsledku nemoci nebo jiných okolností 
nemohou plánovaného turnaje zúčastnit.  

Vlastní provedení turnaje je již standardní rutinou, kte-
rá vyžaduje pomoc všech nadšenců, vedení obce a spon-
zorů, kteří se každoročně na organizaci turnaje podílí.

V rámci pořádání TMS organizujeme turnaje žáků a ju-
niorů, které nesou jméno hlavního sponzora – Pramos a.s. 
Tyto turnaje jsou kvalitně obsazovány a nadějní domácí 
hráči berou velice prestižně účast na turnaji v reklamami 
vyzdobeném sále s výtečnou diváckou podporou. 

Pro náš oddíl zůstává nadále prioritou příprava nej-
mladších hráčů kolové. I v současné době máme volná 
kola pro nejmladší hráče ve věku 7 – 8 let. Úspěšnost 
tréninku nejmladších hráčů však předpokládá aktivní za-
pojení jejich rodičů do tréninkového procesu, což dlou-
hodobé zkušenosti potvrzují.

Jsem přesvědčen, že příští rok bude kvalita druž-
stev na vysoké úrovni, neboť budeme pořádat jubilejní  
45. ročník TMS při příležitosti 20 let založení oddílu kolové 
v Šitbořicích. 

Robert Zvolánek st.

Fotbalová stará garda
Stará garda se loni zúčastnila dvou pohárových turnajů 

a to konaných 25. 6. a 4. 7. 2010.
První turnaj pořádal domácí TJ Sokol za krásného slu-

nečného počasí. Turnaje se zúčastnily kromě domácího 
mužstva také mužstva starých pánů z Křepic, V. Hostěrá-
dek a z Brna – Chrlic. V úvodním utkání se střetli domácí 
s Velkými Hostěrádkami. V zápase hraném 2 x 20 minut 
se domácím bez velkých potíží podařilo zvítězit 3:0 a po-
stoupit do finále. Ve druhém zápase se střetli staré gardy 
z Křepic a Brna – Chrlic. V tomto zápase zvítězily Křepice 
a stali se druhým finalistou.

Ve finále se tedy střetl domácí Sokol proti Křepickému 
Sokolu. Z tohoto finále vyšli vítězně Křepice a to po vítěz-
ství 3:0. Takže domácí TJ Sokol obsadil pěkné 2. místo. 
Ve druhém zápase o 3. místo zvítězila stará garda z Brna 
– Chrlic nad Velkými Hostěrádkami, které tady skončily 
na poslední 4. místě.

Druhý turnaj pořádali V. Hostěrádky k příležitosti 40 let 
kopané v Hostěrádkách. Tohoto turnaje se za tropického 
letního počasí zúčastnily kromě domácích a naší staré 
gardy ještě staré gardy z nedalekých Bošovic a z Letonic 
u Bučovic.

V prvním zápase hraném opět na 2 x 20 minut na-
stoupila naše stará garda v prvním utkání proti Bošovicím 
a po výsledku 3:1 postoupila do finále. Ve druhém zápase 
podlehly Hostěrádky Letonicím.

Ve finále proti sobě nastoupili naši borci proti Leto-
nicím. Tentokrát naše stará garda ve finále uspěla a po 
vítězství 2:0 si odnesla pohár nejen za první místo, ale 
i za nejlepšího brankáře a střelce.

V minulém roce sehrála stará garda ještě dvě přátelská 
utkání. 4. 9. se hráči staré gardy na domácím hřišti utkali 
s Otnicemi. Zápas se hrál 2 x 30 minut.

Jako již tradičně se mužstvo nedokáže sejít v takovém 
počtu, aby bylo dostatek hráčů na střídačce. Tentokrát 
to až tolik nevadilo a i překvapivě s 9 hráči na naší straně 
a s 10 na soupeřově (takto se hrálo pouze 15 minut, po-
tom se pokračovalo 10 proti 10), jsme se ujaly velmi brzy 
vedení 2:0. První půle skončila 4:0 v náš prospěch.

Do druhé půle obě mužstva nastoupila už v plných 
počtech a na hře to bylo znát. Obě mužstva měla mnoho 
slibných šancí ke skórování, ale už pouze jednou na každé 
straně se podařilo vstřelit branku. TJ Sokol Šitbořice – So-
kol Otnice 5:1 (4:0). Sestava: R. Hanák - P. Konečný, M. 
Kříž, F. Vedra, J. Jeniš, D. Konečný, Fr. Hopjan, M. Bureš, 
M. Bedřich, Tesař. 

23. 10. za slunečného počasí odehrála svoje poslední 
přátelské utkání naše stará garda. Tentokrát se utkali se 
starou gardou z Těšan. Zápas se hrál 2 x 35 minut. V první 
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půli si Šitbořice vytvořili mnoho dobrých brankových pří-
ležitostí, ale žádná neskončila za zády dobře chytajícího 
brankáře hostí. Druhá půle již byla zcela o něčem jiném 
a to i zásluhou fyzické indispozice hostí. Soupeře jsme 
začali jednoznačně přehrávat a výsledkem bylo 7 branek, 
o které se podělil, tři hráči. 3 x se trefil F. Hopjan, 2 x Lubor 
Hanák a 2 x také R. Kresa. Jen škoda, že nepřišlo mnoho 
diváků. Určitě by se bavili naší pohlednou hrou a to ze-
jména ve druhé půli.

TJ Sokol Šitbořice – Těšany 7:0 (0:0). Sestava: A. Musil 
– D. Wilczek, Lubor Hanák, Z. Nečas, A. Petrla – M. Kříž, J. 
Jeniš, R. Kresa, K. Metelka – F. Hopjan, J. Urbánek

POZVÁNKA NA TURNAJ STARé GARDy

25. 6. 2011 se uskuteční na našem hřišti turnaj starých 
gard za účasti mužstev z Křepic, Velkých Hostěrádek, Brna 
– Chrlic a domácích. Tímto bych chtěl vzkázat všem ak-
tivním hráčům staré gardy Šitbořic, aby si tento termín 
zarezervovali v kalendáři a sešli jsme se konečně v plném 
počtu a v plné síle.

ROZLOSOVÁNí JARNí ČÁSTI ROČNíKU 2010/11 – MUŽI

Kolo Datum Začátek Soupeř Kde

16. 10.04.2011 15:30 Klobouky D

17. 17.04.2011 16:00 Nikolčice V

18. 24.04.2011 16:00 Vranovice D

19. 01.05.2011 16:30 Velké Pavlovice B V

20. 08.05.2011 16:30 Nosislav D

21. 15.05.2011 16:30 Pouzdřany V

22. 22.05.2011 16:30 Brumovice D

23. 29.05.2011 16:30 Kobylí V

24. 05.06.2011 16:30 Velké Němčice D

25. 12.06.2011 16:30 Uherčice D

26. 19.06.2011 16:30 Ivaň V

Martin Kříž

Dlouhá cesta na republikové 
finále Orion florbal cupu

Dlouhá cesta do finále Orion florbal cupu začala 
již v roce 2006, kdy se do kroužku florbalu přihlá-
sily tehdy žačky třetí třídy. Postupem let se k nim 
připojovaly další spolužačky a dávaly dohromady 
tým. Ze začátku neměly velké úspěchy, ale svou 
pílí poprvé v roce 2008 vyhrály okresní kolo školní 
florbalové soutěže a postoupily do krajského kola, 
kde skončily na 5 místě. V roce 2009 se v kategorii 
7. – 6. třída umístily v krajském kole na výborném 
druhém místě, kdy až ve finále prohrály 2:1 s Hroz-
novou Lhotou.

Na letošní školní florbalovou soutěž (Ori-
on florbal cup v kategorii 9. – 8. třída) pro škol-

ní rok 2010/11 se pilně připravovaly a díky svému vel-
kému nasazení se postupně probojovaly až ke svému 
vysněnému cíli. Okresní kolo prošly absolutně bez 
zaváhání. V Krajském kole jednoznačně vyhrály skupi-
nu, a po dramatickém semifinále se ZŠ Pozořice, kde 
hrají 3 hráčky našeho oddílu, se opět střetly ve finá-
le s Hroznovou Lhotou. Tentokrát soupeři nedaly šanci  
a jednoznačným výsledkem 4:0 (hrací čas byl 2 x 10 minut - 
hrubého času) vyhrály Krajské kolo. Jako třešnička na dortu 
byl automatický postup vítěze kraje do krajského kola střed-
ních a základních škol, kde se účastnili vítězové okresních 
kol háček ročníku 1994 až 1997. Připomínám, že naše hráč-
ky jsou žákyně 8. třídy a tedy hráčky ročníku 1996 – 1997. 
Holky se však nezalekly a i se středoškolačkami si poradily. 
Přesto, že hráčky z Gymnázia Židlochovice, o hlavu větší, 
na ně hodně tvrdě naběhly a dokonce vedly 3:1, nedaly se  
a výsledek otočily až na 8:3 a zvítězily i v této kategorie.

Dalším mezičlánkem mezi krajským kolem a republi-
kovým finále byla kvalifikace. Jelikož z 15 vítězů jednotli-
vých krajů mohlo postoupit jen 5 družstev, střetly se naše 
hráčky ve Žďáře nad Sázavou s vítězi Pardubického kraje 
a Vysočiny. Postoupit mohl jen jeden. A aby to neměly 
holky jednoduché, vyšla jim kvalifikace o postup na re-
publikové finále v kategorii 8. – 7. tříd a v kategorii zá-
kladních a středních škol (ročních 1994 – 1997) na dva 
dny po sobě.

8. 2. 2011 tedy nastoupily v kategorii 9. – 8. tříd proti 
hráčkám ZŠ Žďár nad Sázavou a ZŠ Chrudim. Oba zápa-
sy vyhrály a zajistily si postup do republikového finále. 
9. 2. 2011 čekala naše hráčky kvalifikace středních a zá-
kladních škol. První zápas odehrály se studentkami Ob-
chodní akademie Pelhřimov. Možná se projevila únava, 
věkový rozdíl hráček a v závěru chybělo trochu štěstí, když 
dvakrát nastřelily břevno, ale bohužel tento zápas holky 
těsně prohrály a poprvé ochutnaly hořkost porážky. Dru-
hý zápas se už odehrál v pohodovém duchu, jelikož už 
o nic nešlo a ten děvčata snadno vyhrála a skončila v této 
kategorii na druhém místě. Ale i tak je to úspěch, dostat 

Stará garda. 
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se v osmé třídě tak daleko 
v kategorii, kde mohou hrát 
studentky středních škol. 
Takže – teď hurá do Plzně.

Republikové finále Ori-
on florbal cupu v kategorii  
9. – 8. tříd se konalo 16. – 
17. 2. 2011 v Plzni a zúčast-
nilo se ho 5 postupujících 
týmů z kvalifikací + pořada-
telský tým. Hrálo se systé-
mem dvou skupin po třech, 
kde hrál každý s každým 
a první dva týmy ze skupiny 
postupovaly do semifinále. 
Zde už byla opravdu velká 
konkurence a každý zápas 
byl velice náročný. Naše 
děvčata se v prvním zápa-
se celého turnaje utkala 
s favoritem a několikaná-
sobným vítězem ZŠ Pod Vinohrady z Uherského Brodu, 
se kterým prohrála 0:3, ačkoli naše hráčky předved-
ly nádherný florbal, který byl ozdobou celého turnaje. 
Ve druhém nastoupila proti ZŠ Campanus z Prahy 4, 
v němž většina hráček hrají dorosteneckou a juniorskou 
ligu za tým Herbadent Praha, jejichž starší kolegyně 
jsou v ženské florbalové extralize několikanásobné mi-
stryně republiky. Děvčata se však nezalekla a zvítězila  
5:2 a postoupila do semifinále. Porazit nejlepší tým ZŠ 
z Prahy bylo pro naší malou obec prestižní záležitostí.

Na druhý den časně z rána sehrála děvčata semifiná-
lový zápas se ZŠ Dobruška. Šlo o infarktový zápas, který 
skončil v základním čase 1:1, a musely rozhodnout nájez-
dy. Z pěti nájezdů na každé straně vzešlo skóre 3:3 a tak 
musela rozhodnout náhlá smrt. Zatímco hráčka soupeře 
vstřelila gól, nám se to nepodařilo. Tedy postup se nepo-
dařil a děvčata se musela spokojit s bojem o třetí místo, 
které odehrála se ZŠ Staňkov. Přes velkou únavu po nároč-
ných zápasech v konkurenci velkých škol děvčata zvítězila 
5:4 a získala bronzové medaile a pohár pro třetí nejlepší 
dívčí florbalový tým základních škol v celé České republice 
v poháru Orion florbal cup 2010/2011! Na závěrečném 
ceremoniálu této velmi dobře uspořádané sportovní akce, 
kterou navštívila např. i bývalá vynikající tenistka Helena 
Suková, byla nejlepší brankářkou turnaje vyhlášena hráčka 
našeho týmu Lucie Němečková.

Vzhledem k tomu, že celý náš tým je teprve v osmé 
třídě, tento neuvěřitelný úspěch školy nemusí být tím 
posledním. Výkonnost hráček bude nepochybně stou-
pat, zatímco soupeřům většina hráček odejde na střední 
školy či gymnázia. Ale už letošní 3. místo ze 743 družstev 
z celé republiky, účastnících se Orion florbal cupu je vel-
kým úspěchem pro naši školu a obec.

Zajímavostí také je, že dva dny před touto událostí sla-
vila stejný úspěch děvčata z další malé školy ze ZŠ Těšany 
v mladší kategorii (7. – 6. tříd). Právě hráčky z Těšan hrají 
spolu s našimi děvčaty ve florbalovém klubu FbC Aliga-
tors florbalovou ligu žákyň jehož předseda Jaroslav Hála 
je zároveň trenérem našich děvčat. Žákyně FbC Aligators 
jsou v průběžném pořadí Jihomoravsko–Zlínské soutěže 
na prvním místě. Jak je vidět, že i sportovci z malých škol 
a obcí mohou dokázat velké věci.

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat zejmé-
na našim děvčatům za krásné sportovní zážitky, za jejich 
píli a vůli, dále vedení ZŠ Šitbořice a obce za dlouholetou 
podporu, učitelům školy za dlouholetou pomoc při nábo-
rech nových hráčů a hráček. Obliba florbalu stoupá, a tedy 
můžeme doufat, že tento úspěch není poslední. Jediné co 
nám ještě chybí je tělocvična soutěžních rozměrů, za kte-
rou v současné době jezdíme až do Slavkova. Snad i toto 
se časem povede a občané naší obce se budou moci u nás 
podívat na výkony našich hráček.

Jaroslav Hála

Bronzové florbalistky. foto: Petra Strouhalová

mailto:redakce@stengaracek.cz
http://www.stengaracek.cz

	Úvodem
	Slovo starosty
	Zprávy z obce
	Jednání zastupitelů a rady obce
	Občanské průkazy na obci
	Czech point

	Krátké zprávy
	Obecní zabíjačka
	Demografické změny v r. 2010
	Klub Mikeš

	Škola
	Mateřská škola
	Škola

	Hasiči
	Provoz čističky odpadních vod
	Jubileum našeho dopisovatele
	Ze Šitbořických kronik
	Žili jsme ve stínu koncentráků

	Povídání o víně
	Co přinese rok 2011?
	Vinohrady, dobré vínko dáváte

	Jak jsme krmili zvěř o Štědrém dnu
	TOM - Sluníčko
	Šermíři z DUX Moravia
	Občanská poradna Dobrá cesta
	Sport
	Ohlédnutí za 44. ročníkem Turnaje mistrů světa v kolové
	Fotbalová stará garda
	Dlouhá cesta na republikové finále Orion florbal cupu


