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Období, ve kterém připravujeme
k tisku letošní druhé číslo našeho
obecního zpravodaje, je přímo nabito různými událostmi.
O tom jak se obec buduje Vás informuje pan starosta. Je dobře, že
nová a věřím, že i hezká část obce je
pojmenována po panu mlynáři Vilému Tocháčkovi. I novým generacím
našich občanů je třeba připomínat jeho oběť nejvyšší.
Stavění máje proběhlo pohodově a snad tato tradice
bude úspěšně probíhat i v budoucích letech. Mám velkou
radost z toho, co se povedlo našim ženám. První babské
hody byly velmi zdařilé. Nápadité, pestré, spontánní,
oslovily příjemně téměř celou obec. Jak píše pan starosta,
nasadily laťku hodně vysoko. Jestli se podaří tuto novou
tradici udržet a nejlépe ještě rozvinout o nové nápady, tak
bude kulturní život obce nesmírně obohacen. Jako kronikář
a dlouholetý zastupitel si nejvíce cením jak velké množství
nejen „bab“ ale i těch ostatních okolo, se do babských
hodů zapojilo. Doufám, že se dívali i budoucí stárci a vzali

si ponaučení, že o hodech se nemusí jen pochodovat.
Vydařené akce pořádali rybáři, hasiči i ostatní organizace. Vesnicí se opět řítila závodní auta.
Studenti, maturanti poprvé museli skládat i povinnou
státní maturitní zkoušku. Věřím, že naši Šitbořáci, maturanti ji zvládli skvěle. Občané dojíždějící do Brna se trochu
vyděsili z nahlášené stávky dopraváků a železničářů, ale
nakonec její dopad nebyl tak hrozivý.
Koncem května se ke Štengaru vrátila socha Aničky.
Mě jako autora docela mrzí, že za několik hodin po instalaci sochu, přímo tvář Aničky, nějaký „dobrý“ člověk
ošklivě poplival.
Pro zemědělce a vinaře je začátek roku zatím docela
příznivý, i když trochu zahrozil mráz a meruňky částečně
sežehla moniliová spála.
Farnost již po třetí zorganizovala noc kostelů a pro děti
farní den.
O mnoha dalších akcích se nezmiňuji, ale spíše čekám,
že nám o nich napíšete Vy, naši čtenáři.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, polovina
roku uběhla jako voda a vy dostáváte do rukou druhé letošní vydání
Štengaráčku. V minulém čísle jsem
Vás informoval o tom, co se pro
tento rok připravuje a co nás čeká.
Dnes již mohu říci, že ty největší
akce byly právě dokončeny. Jedná se
o inženýrské sítě na ulici Tocháčkova
včetně vozovek. Stavba byla dne 16. 6. 2011 dokončena
a předána po fyzické stránce. Konečné předání bude následovat až po kolaudaci, která bude brzy následovat. Někteří stavebníci již zahájili svoje stavby rodinných domků
ještě před dokončením sítí na základě plánovací smlouvy.
V této etapě bylo připraveno celkem 20 stavebních míst.
V současné době je jich ještě 5 volných. Doposud
jsme pro tuto lokalitu používali pracovní název Tocháčkova. V současné době tento název již můžeme
považovat za oficiální, neboť zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 23. 5. 2011 tento název schválilo pro celou tuto novou lokalitu. To znamená, že
celá lokalita ponese název pouze jedné ulice a to
Tocháčkova.
Další významnou akcí, která byla právě dokončena, je zateplení obou bytovek na ulici Školní.
Obě bytovky dostaly nový kabát a je na ně radost
pohledět. V nejbližších dnech se připravuje oprava
vozovek v centru obce na ulici Osvobození. Bude
provedena oprava těch nejhorších úseků v celkové ceně asi 200 000,- Kč. Jedná se o části bývalé

„krajské“ silnice, kterou jsme teprve nyní získali od JMK
bezúplatným převodem. Tato silnice je celá v žalostném
stavu a obec se na její celkovou rekonstrukci musí nejprve
dostatečně finančně připravit, protože to bude souviset
i s novými kanalizačními přípojkami včetně nových podkladních vrstev pod novou vozovkou. To jsou však plány
až pro příští léta a závisí na dalším vývoji veřejných financí a hlavně na rozpočtovém určení daní, které má projít
novelou zákona. Pokud tato novela bude schválena v navrhované podobě, určitě bychom to v obecním rozpočtu
poznali v navýšení příjmů.
Plánovaná automatická tlaková stanice pro ulici Karpaty I se v letošním roce z největší pravděpodobností realizovat nebude. Ve hře je ještě alternativní řešení tohoto
problému. Proto jsem požádal provozovatele našeho vo-

Nová vozovka na Tocháčkově ulici.
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dovodu – VAK Břeclav o vyjádření k tomuto alternativnímu
řešení. Doposud jsem však nedostal žádnou odpověď. Až
bude v této věci jasno, budu Vás informovat.
Jak všichni víte dne 11. 6. 2011 proběhly v naší obci
1. Babské hody. Podle všeobecného ohlasu se jednalo
o velmi zdařilou akci, o které si vyprávějí i mnozí přespolní.
Já sám jsem velmi a mile překvapen, kolik místních žen
se po tolika letech znovu obléklo do kroje a šlo udělat
parádní hodovou zábavu. Ženy měli vše pečlivě připravené a nacvičené a v kombinaci s dobrým počasím to
nemohlo dopadnout jinak než výtečně. Tímto bych chtěl
všem stárkám i sklepníkům poděkovat za to že pro ostatní
připravily vynikající zábavu a možná i založily novou tradi-

ci. Moje poděkování také patří pořadateli těchto hodů –
hostinskému Lukáši Bílkovi a jeho pomocníkům – Honzovi
Navrátilovi a Renému Dvořákovi, kteří tuto zdařilou akci
zabezpečili po materiální stránce.
Na závěr si dovolím jen jednu otázku. 1. ročník Babských hodů v Šitbořicích nasadil, co se týče úrovně, velmi
vysokou laťku. Proto se ptám, co bude příště? Necháme
se překvapit.
Vážení spoluobčané, blíží se čas prázdnin a dovolených,
přeji Vám, abyste si v této době odpočinuli a načerpali
nové síly do druhé poloviny roku.
Antonín Lengál,
starosta

Krátké zprávy
Zpráva o činnosti rady obce
•• RO posoudila nabídky na výměnu
oken v bytech na ulici Školní 491
a 425. RO vybrala firmu Pramos
s cenou 340 770,- Kč.
•• RO byla seznámena s cenovou
nabídkou na plynový kotel na
poštu. RO schválila nabídku
pana Miroslava Hanáka s cenou
21 094,- Kč.
•• RO schválila žádost Lukáše a Hany Doležalových o souhlas s uložením stavebního materiálu na obecním pozemku na ulici Dlouhá 331 p.č. 1261.
•• RO schválila žádost p. Marty Ryšavé o rozšíření pronájmu obecních prostor pro rozšíření květinářství.
•• RO schválila žádost p. Ludmily Kaňové o zapůjčení lan,
betonové jámy a o prominutí nájmu sokolovny v době
konání stavění máje ve dnech 29. a 30. 4. 2011.
•• RO schválila žádost A-TOM Sluníčko o příspěvek
3 000,- Kč na činnost klubu a 3 000,- Kč na dětský den.
•• RO projednalo žádost Mgr. Lucie Kačurové o byt na
Školní 425. Pro opravu bytu nemůže být žádosti vyhověno. Žádost bude znovu posouzena po opravě bytu.
•• RO schválila žádost Pavla a Jany Němečkových o souhlas s uložením stavebního materiálu na ulici Osvobození 297 p.č. 152/1 na rok 2011.
•• RO zamítla žádost p. Tesaře o odkoupení pozemku p.č.
764/1, pozemky se prodávají jen za účelem výstavby.
•• RO rozhodla o zaslání výzvy Mgr. Ivo Prokešovi k dostavení se k jednání ohledně opravy jeho pronajatého
bytu ulice Nikolčická 531. A to na zasedání rady obce
2. 5. 2011.
•• RO schválila žádost p. Kříže, kteý zastupuje TJ Sokol
Šitbořice o dotaci na mládežnickou kopanou ve výši
15 000,- Kč.
•• RO zamítla žádost p. Jaroslava Steinbocka o přijetí do
pracovního poměru. Žádost bude vedena v evidenci.

•• RO zamítla žádost Antonína a Yvety Petrlových o pronájem obecního bytu. V současné době není žádný
byt volný.
•• RO projednala žádost manželů Vozdeckých V Akátkách
679 o prodej obecního pozemku o výměře asi 50 m2 na
parcele 1441. Žádost bude předána zastupitelstvu.
•• RO schválila žádost p. Jiřího Nevídala o fin. příspěvek
ve výši 1 000,- Kč na nákup OSB desek na dětský domek
na hřiště v Kuchyňce.
•• Jednání s Mgr. Prokešem neproběhlo. Mgr Prokeš se
k jednání nedostavil, přestože byl řádně vyzván a zásilku si vyzvedl dne 26. 4. 2011.
•• RO rozhodla o zaslání výzvy k umožnění kontroly pronajatého bytu p. Mgr. Ivo Prokeše. Termín kontroly
30. 5. 2011 v 18:00 u bytu Nikolčická 531.
•• RO schválila žádost p. Radima Lejsky o uložení stavebního materiálu na období červen – prosinec 2011.
•• RO projednala žádost o výměnu oken v klubovně Mikeš
a avrhuje zařadit žádost do rozpočtu na rok 2012.
•• RO schvaluje žádost Mgr. Moniky Ondruškové o pronájem obecního bytu do 31. 7. 2012.
•• RO schvaluje žádost p. Radky Polákové o pronájem
obecního bytu do 31. 7. 2012.
•• RO zamítla nabídku aukční síně na odkoupení obrazu
Šitbořic od Františka Michla z r. 1951 za 18 000,- Kč.
•• RO schválila žádost p. Víta Fraňka o dotaci na podporu koncertu KRONEK-ALBAND dne 22. 5. 2011. Dotace
4 500,- Kč.
•• RO schválila návrh geom. plánu na RD v ulici Divácká.
•• RO projednala návrh parcel na ulici Karpaty I. Celkem
8 parcel na RD a navrhla udělat aktualizaci GP. Dále
rozhodla o zadání zpracování PD rozvodu vody.
•• RO projednala žádost MS Šitbořice o dotaci na vybudování studny a rozvodu vody na mysliveckou chatu. RO
navrhla dotaci 15 000,- ke schválení zastupitelstvu.
•• RO schválila žádost manželů Kaňových o písemné
schválení záruky, že stromy vysazené u jejich zahrady
nepřesáhnou výšku 3 m.
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•• RO projenala žádost A-TOM Sluníčko na dotaci při realizace dětského hřiště. RO rozhodla o koupi skluzavky,
pokud si svépomocí vybudují konstrukci skluzavky.
•• RO projednala návrh smlouvy na zpracování projektové dokumentace analýzy produkce odpadů a vlastní
žádost o dotaci na zakupení kompostéru. RO návrh
postupuje zastupitelstvu.
•• RO byla seznámena s návrhem o dotaci na zateplení
sokolovny. Začátkem května bude vyhlášena nová výzva OPŽP k podání žádosti.
•• Starosta podal informaci o podpoře zachování dopravní
obslužnosti JMK v nynějším rozsahu standardů IDS.
•• Starosta podal informace o programu na chystaném
veřejném zasedání – 23. 5. 2011 v 19:00.
Hana Navrátilová,
místostarostka

Postřehy z akcí v obci
Konec dubna byl bohatý na akce v obci. Velikonoce,
které jsou u nás již tradičně spojené s Ochutnávkou vína,
připadly letos až na konec dubna. Následující víkend proběhlo stavění máje ročníku 1992 i přes počáteční nepřízeň
počasí se stavění nakonec zůčastnil hojný počet občanů.
V květnu jsme se díky ing. Josefu Zelinkovi mohli zůčastnit pouti, spojené z předáním zrekonstruovaného
obrazu Panny Marie na jeho původní místo v poutním
kostele ve Křtinách.
V červnu se v naší obci uskutečnily 1. Babské hody. Tato
akce byla velmi náročná na přípravu spojenou s nácvikem.
Pochvalu zaslouží všechny ženy, které se zůčastnily akce
jako stárky, ale i jejich rodinní příslušníci a hlavně manželé,
kteří toto období v pohodě přečkali.
Hana Navrátilová

Výzva pro pořadatele akcí
Pokud jste pořadatelem jakékoliv společenské, kulturní
nebo sportovní akce, můžete využít bezplatné inzerce,
která se vydává měsíčně v rámci Mikroregionu Hustopečsko. Stačí na uvedenou adresu poslat e-mail alespoň měsíc dopředu. Čím dříve, tím lépe. Pokud již
dnes znáte termíny pořádaných akcí, tak neváhejte
a pošlete je ihned.
Mgr. Marcela Zelinková
Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 23, 691 05 Hustopeče
tel. 519 412 909
e-mail: zelinkova.tic@hustopece-city.cz

v Sokolovně, jak mají své maminky rády. Ty malé děti nám
to dokazují stále, nejen v máji. V parku utržená sedmikráska, pampeliška, obejmutí či pohlazení drobnými ručkami,
malá pomoc v domácnosti, ... umíme ocenit i drobnosti.
A že ty naše zlatíčka někdy zlobí?! To je přece známka
toho, že jsou zdravé, čímž se dostáváme k úvodní větě.
Nyní je před námi čas zážitků, výletů, dovolených, přejeme všem prima léto bez nehod.
Na září plánuje Mikeš burzu dětského oblečení a potřeb pro děti.
V pátek 3. 6. byly maminky s dětmi z Mikeše pozvány
do MŠ na Barevný den spojený s oslavou Dne dětí. Počasí se ukázalo v jasných barvách, a tak jsme se všichni
společně vydali na menší túru směr Líchy. Cestou jsme
obdivovali přírodu, koně a hráli zábavné hry. Při zpáteční
cestě děti sbíraly různé rostliny, převážně kytky, lepily je
na papír, a tak vytvořily překrásné, unikátní 3D obrázky.
Na závěr byly děti odměněny sladkostí a medailí.
Protože končí další školní rok a z některých dětí se stanou školáci, přeji jim, aby je pomyslný vlak dětství a naděje vždy bezpečně dovezl do vytouženého cíle. Hodně
úspěchů a v září nezapomeňte vykročit pravou nohou!
Iveta Tihlaříková

Obecní knihovna Šitbořice
V současné době najdete v knihovně cca 9 000 svazků,
které obsahují pohádky, říkadla, příběhy pro děti, literaturu pro mládež, beletrii, poezii, dramata a naučnou
literaturu pro dospělé.
Pro 349 zaregistrovaných čtenářů funguje meziknihovní výpůjční služba z Břeclavi. Během roku jsou postupně
dokupovány nové knihy podle zájmu čtenářů.
Návštěvníci knihovny se zapojují do literárních soutěží, které se týkají významných výročí našich spisovatelů.
Pro širokou veřejnost se konaly besedy, výstavy obrazů,
fotografií a ručních prací.
Obecní knihovnu pravidelně navštěvují děti a žáci z mateřské a základní školy v rámci měsíce knihy. Našimi čtenáři
jsou pravidelně navštěvované webové stránky knihovny

Klub Mikeš
Kde to žije, tam je ... tam jsou děti ze Šitbořic.
Hravé, milé, plné života, přátelství a také lásky.
Ostatně děti z MŠ a ZŠ bravurně předvedly 8. května
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(www.knihovnasitborice.wz.cz), kde v online katalogu sledují možnost zapůjčení vybrané knihy.
Dveře knihovny jsou pro Vás otevřené vždy
v pondělí a pátek od 15 do 19 hod., a v sobotu od
8 do 12 hod. V srpnu bude knihovna uzavřena.
Na nové čtenáře se těší Vaše knihovnice.
Helena Sigmundová

Výstava vín
Na Velikonoční neděli 24. dubna se v sále sokolovny konala již 46. výstava vín spojená s ochutnáváním. Vlastní bodování vín proběhlo týden před Velikonocemi. 447 vzorků vín hodnotilo 16 hodnotících
komisí pod dozorem subkomise ve složení Ing. Aleš
Předávání cen nejúspěšnějším vinařům.
foto: Josef Zelinka
Urbánek, Ing. Kamil Prokeš a Stanislav Charvát.
Komise hodnotily 259 vín bílých, 172 vín červeVe druhé polovině našich schůzek si u čaje, kávy a suných a 16 vín rosé. Šampiony výstavy se stali:
šenek povídáme o našem dětství a mládí – to jsou naše
vzpomínky. Vzpomínáme na staré zvyky a obyčeje, na to
Bílá vína ročníku 2010:
co se kdysi peklo, vařilo, co si lidé oblékali a jak se mluvilo.
1. Žídek Rudolf, Popice, Chardonnay, 93 b
Tyhle vzpomínky se už pomalu vytrácejí.
2. Jurák Pavel, Hustopeče, Tramín červený, 92 b
Jako každý rok jsme i letos byly na výletě. Tentokrát
3. Cabadaj Ladislav, Biely Kostol, Veltlínské zel., 91 b
jsme byly na Setkání seniorů na Svatém kopečku u Olomouce. Výlet organizovalo Centrum pro rodinnou a sociálČervená vína ročníku 2010:
ní péči v Brně. Na Sv. kopečku jsme si užily pěkný den. Na
1. Böhm Libor, Popice, Rulandské modré, 93 b
zpáteční cestě jsme se ještě zastavily v arboretu Horizont,
2. Bezdě František, Diváky, Dornfelder, 92 b
kde jsme viděly mnoho zajímavých rostlin.
3. Valenta Radek, Borkovany, Zweigeltrebe, 91 b
Snad nejvíce oblíbeny jsou návštěvy divadla v BoleraBílá vína archívní:
dicích. Tam jezdíme i se svými přáteli a členy našich rodin.
1. Ing. Šabata Martin, Šitbořice, Rulandské bílé, 93 b Letos jsme viděly div. představení Babička a Maryša. Obojí
2. Ing. Vávra Jiří, Šitbořice, Muškát Moravský, 92 b
bylo moc pěkné. Stejně jako loni se budeme scházet každé
3. Novotný Jaroslav, Šitbořice, Chardonnay, 91 b
pondělí i o prázdninách.
Nechceme být uzavřená společnost. Rády uvítáme
Červená vína archívní:
nové kamarádky. Hlavně zima je dlouhá a není přece nut1. Jurák Pavel, Hustopeče, André, 93 b
né být pořád jenom doma u televize. Těšíme se na nové
2. Kubeš Stanislav, Blučina, Dornfelder, 92 b
členky klubu KLAS.
3. Novotný Jaroslav, Šitbořice, Svatovavřinecké, 91 b
Jaroslava Krušinová
Nejlepší kolekce:
90 let hospodářské školy
1. Ing. Vávra Jiří, Šitbořice, 90,50 b
2-3. Novotný Jaroslav, Šitbořice, 89,75 b
v Kloboukách
2-3. Dvořák René, Šitbořice, 89,75 b
Před devadesáti lety bylo v nedalekých Kloboukách
Josef Zelinka u Brna zahájeno vyučování v Zemské zimní hospodářské

KLAS – Klub aktivních seniorek
Na konci června oslavíme již pátý úspěšně ukončený
školní rok Klubu aktivních seniorek. Každé pondělí v podvečer se scházíme v naší klubovně ve staré škole. Zde ve
velmi hezkém prostředí si pomocí různých doplňovaček,
„špaget“, křížovek a dalších hlavolamů trochu potrápíme
mozek. Pak si lehce procvičíme nejen naše ztuhlé prsty,
klouby a záda, ale i celé tělo. Na jaře jsme začaly nacvičovat tance v sedě (ano, tančit se dá nejen klasicky, ale
i v sedě na židlích), což je příjemné hlavně pro ty z nás, co
už mají problém s rovnováhou nebo s klouby.

škole. Bylo to přesně 17. února 1921. Krátce po skončení
I. světové války a také krátce po vzniku nové Československé republiky. Zemědělství a vinařství bylo ve velkém
úpadku. Vinice byly špatně obdělávány a ničil je nový
škůdce mšička révokaz a také houbové choroby. Potřeba
vzdělaných sedláků a vinařů byla obrovská. Nová škola
dostala od státu pozemky a ovocnou a vinnou školku. Jedním z prvních cílů bylo naučit mladé hospodáře roubovat
staré odrůdy révy vinné na Americkou podnožovou révu,
která je odolná proti mšičce révokazu. Školní rok trval od
října do dubna.
Josef Zelinka
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Babské hody
Jak to vzniklo
Nápad na uspořádání babských hodů vznikl úplnou náhodou při skleničce vína a hlavní iniciátorka
byla Denisa Hochmanová.
Delší čas se o hodech jen mluvilo, pak vše vzala do rukou Laďka Lajkebová se snachou Denisou
a oslovily několik děvčat, zda do organizování hodů
půjdou s nimi. Lukáši Bílkovi se nápad zalíbil a rozhodl se vše zajistit finančně.
První schůzka byla v hospodě u Kašparů, na které nás bylo asi 15.
Na obecní zabíjačce se oslovila další skupinka
žen a bylo vymalováno. Při dalším setkání na Maryši
se domlouvalo již vše potřebné, jako kroje, seznam
Průvod „bab“.
foto: Alois Kaňa
písniček, pochod, tombola, překvapení atd. Pár písPohledem šitbořáka
niček jsme si předělaly sami na šitbořskou notu.
Inspiraci na překvapení jsem našla na internetu, s IveJelikož jsem věděl, že se na tuto akci chystá hromada
tou Navrátilovou vymyslela, upravila, vše natrénovala „bab“ v kroji, a taky se na ně už hodně dlouho pečlivě
a o nedělních odpoledních ostatní děvčata naučila. Také se připravují, moc jsem se na tyto hody těšil. Už odpoledne
vymýšlela a dolaďovala organizace sobotního odpoledne když jsem viděl jak se tyto ženy, různého data narození,
a další maličkosti tak, aby vše dobře dopadlo. Organizaci schází k průvodu z akátek, došlo mi, že tohle asi nebude
jsem věnovala téměř celý svůj volný čas, tak jako i Laďka, úplně obyčejná zábava. V průvodu je totiž následovala
Denisa, Iveta a několik dalších žen.
taková horda lidí, jakou sem ještě neviděl ani při tradičPochod jsem měla také namyšlený, jen se po menších ních Václavských hodech. Vše se neslo ve velice uvolněné
úpravách doladil se všemi děvčaty, aby nám šel pěkně do a přátelské atmosféře. Když krojovaný průvod přišel až
kroku. Pozvánky jsem navrhla i vytvořila, plakáty zajišťoval za sokolovnu, byly rázem všechny nachystané stoly plné
Lukáš Bílek.
lidí, parket plný tancujících bab a všichni se skvěle bavili.
Hodové právo nám vyřezal pan Václav Nečas, kterému I počasí bylo jako na objednávku.
za něj moc děkujeme.
Všechny tyto pozitiva se přenesly i do večerní zábavy
Zpívali jsme, učili se a skvěle se i bavili. Doufáme, že kde jsem se opravdu skvěle bavil. Kapela hrála takřka bez
to bylo znát.
přestávky, když se netancovalo tak byl na place vždy poPřes malé trampoty jsme snad vše zvládly a potlesk řádný kroužek zpívajících žen, prostě tak jak to má být.
diváků nám byl skvělou odměnou.
Zmínil bych i, dle mého, perfektní organizaci. Přesto, že
Renata Stříbrnská lidí přišlo opravdu hodně, nikde jsem nestál žádnou frontu a i výběr pochoutek na grilu byl více než bohatý. Jako
bonbónek byl půlnoční ohňostroj, který jen podtrhl
tuto vydařenou akci. Bylo by dobře, kdyby se povedlo uspořádat víc takových akcí pod otevřeným
nebem. Už teď se těším na další ročník.
Vladimír Navrátil ml.

Očima přespolních

Sklepníci nesmělichybět.
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foto: Alois Kaňa

Manželé z Pardubic se přijeli podívat na závod
automobilů. Místo si vybrali u „Kameňa“ nad bytovkami. Po závodech jsem je pozval na kafe a při řeči
jsem se zmínil o Babských hodech. Manželka povídá
„Slávku a co kdybychom tu zůstali a šli si zatancovat?“ Poradil jsem jim ubytování v Obecním domě,
ale že by tu skutečně zůstali, jsem si nemyslel. Setkal jsem se s nimi však i večer na zábavě. Oba dva
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byli velmi překvapeni obcí a „nechápali“, že se něco
takového jako „Babské hody“ dá zorganizovat. Na
naše ženy v krojích pěli jen samou chválu. I počet
zúčastněných na ně udělal velký dojem. No a Slávek Konečný jim povídal také o obecní zabíjačce, na
kterou prý určitě přijedou. Nakonec byli tedy rádi,
že zůstali, protože se podle jejich slov tančí na Pardubicku už jen na country písničky. Dechovka již ne.
V Šitbořicích se jim moc líbilo, ze všeho byli nadšení
a na zabíjačku určitě přijedou. Tak jsem zvědav.
Václav Nečas

Poděkování
Na závěr chci touto cestou poděkovat všem, kdo
foto: Alois Kaňa
jste se zůčastnili babských hodů. Vaše účast byla Hodový průvod se zastavil u pana faráře.
obrovskou odměnou našeho několikaměsíčního
Na tuto akci je velmi dobrý ohlas, kterého si velmi cenísnažení.
me. Již dnes se těšíme na příští rok, jak si vše zopakujeme.
Poděkování patří rodinným příslušníkům, hlavně man- Tímto se mi splnil můj velký sen a myslím, že nejenom mě,
želům, všech zúčastněných žen za trpělivost a podporu. ale i dalším ženám.
Dík také patří sklepníkům, kteří se o nás náležitě starali.
Ladislava Lajkebová

Ze života farnosti
•• Pan farář nám zase o rok zestárnul – slavili jsme s ním
jeho 46. narozeniny (ale samozřejmě vypadá na míň).
•• V neděli Zmrtvýchvstání Páně se již tradičně uskutečnilo žehnání pokrmů. Kromě obligátních beránků,
zajíčků, vajíček, koláčů všech druhů a velikostí a také
jiných velikonočních pochutin se letos našlo místo i pro
pravý smažený řízek.
•• Týden po obecním stavění máje se do toho samého
pustili i naši ministranti. Po postavení májky následovalo opékání špekáčků u táboráku a její hlídání.
•• Ministranti se také vydali do Olomouce, do Arcibiskupského semináře. Zde je čekal den plný her, zábavy, ale
i ponaučení, které pro ně připravili bohoslovci – mladí
muži chystající se přijmout svátost kněžství.
•• Celý měsíc květen probíhaly Májové pobožnosti s doprovodným zpěvem chrámového sboru.

Farní den – sjezd na laně.

•• 21. května proběhla farní pouť do Křtin. Při této pouti
došlo k zavěšení zrestaurovaného obrazu věnovaného Panně Marii do ambitu křtinského chrámu Jména
Panny Marie, který nechali zhotovit naši předkové jako
poděkování za přežití útrap druhé světové války. Účast
byla vysoká. Kromě dvou plných autobusů a několika
osobních aut se na pěší pouť z Brna Líšně vydala i skupinka asi 15 převážně mladých lidí.
•• Pátek 27. května patřil akci s názvem Noc kostelů.
Kromě prohlídky kostelní věže a poutavé „přednášky“ o historii farnosti, která mimochodem obsahovala
i různé perličky a zákulisní informace, bylo pro návštěvníky připraveno následující: prohlídka kůru a varhan,
posezení s občerstvením a promítáním fotek z farních akcí v klubovně KLASu, soutěže pro děti, scénka
o sv. Mikuláši, hudební program či modlitba breviáře
při svíčkách.
•• V neděli 5. června poprvé přistoupilo ke svatému
přijímání 10 dětí (6 chlapců a 4 děvčata).
•• Druhý červnový sobotní večer proběhl ve znamení Svatodušní vigilie, kterou svým zpěvem doprovázela schola mladých SchOK. Hned den na to
proběhla samotná slavnost Seslání Ducha svatého
(třetí největší křesťanský svátek v roce).
•• Aby toho nebylo v červnu málo, tak na jeho třetí
sobotu připadl již čtvrtý Farní den. Také bychom
mu mohli říkat „Třešňový den“ pro to neuvěřitelné
množství třešní ať už na faře anebo v okolí Šitbořic. Děti se opět mohly zúčastnit bojovky s názvem
Šitbořská stezka – putování po okolí obce (letos
foto: Petr Krupička hlavně Domaniny a Staré hory) s plněním různých
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úkolů. Maminky mezitím řádily s dětmi na farní zahradě. Po vyhlášení výsledků přišel čas na
nějaké to ogrilované masíčko a sladkou dobrotu
v podobě různých buchet a zákusků, které připravily ochotné maminky a babičky a také boj
o puding z táborového kotlíku. Hlavně ale nesmím zapomenout na sjezd na laně, který slavil
fenomenální úspěch spolu s barvičkami na tělo.
Tolik indiánů v Šitbořicích ještě nikdy nebylo.
I když ke konci nám počasí moc nepřálo, přece
jen většina lidí vydržela až do 22. hodiny na slíbený ohňostroj.
Ladislav Lengál
www.farnostsitborice.cz

Škola

Farní den – zapalování ohně.

foto: Alois Kaňa

Mateřská škola

Základní škola

Zápis
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 jsme uspořádali Den otevřených dveří a současně proběhl zápis dětí do MŠ na školní
rok 2011/2012. V tento den si přišlo pohrát, podívat se
a zapsat celkem 26 dětí se svými rodiči.

Recitační soutěž
19. 5. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Účastnily se děti všech ročníků. Některé se hlásily samy, jiné
vybrali jejich učitelky. Celkem se ve školní družině před
čtyřčlennou porotou a zvědavými posluchači představilo
36 recitátorů rozdělených do tří kategorií.
Všichni se snažili vydat ze sebe to nejlepší, mnohdy
posluchači ani nedutali a porota měla těžké rozhodování.
Nakonec byli oceněni tito žáci:
Kategorie 1. – 2. třída: 1. Silvie Řačáková, 2. Vojtěch
Daniel, 3. Jan Valíček. Kategorie 3. – 5. třída: 1. Tomáš
Lengál, 2. Tomáš Svoboda, 3. Lukáš Tihlařík. Kategorie
6. – 9. třída: 1. Kateřina Dopitová, 2. Pavel Tesař, 3. Nikola
Hofferíková.
Příště se těšíme na nové recitátory a zajímavé texty.

Mezinárodní den dětí
Jako každým rokem, i letos jsme dětem k svátku přichystali spoustu zábavy. Celý týden jsme se měli na co
těšit a děti:
•• Malovaly na chodníku (16. ročník).
•• Tvořily společně hrady z písku (11. ročník).
•• Zdobily dorty krémem, marmeládou a bonbóny, na
kterých si 1. června pochutnaly.
•• Zpívaly v Šitbořickém slavíčkovi (15. ročník).
•• Sledovaly divadlo Veselé školičky, představení Jak chtěl
mít kocourek lidské ruce a O vodním království.
•• Spolu s dětmi a maminkami z Mikeše se zúčastnily Barevného dne. Děti se nazdobily barevnými kšiltovkami
a pruhy krepového papíru a vydaly se na vycházku, na
které zažily spoustu legrace při hře Na barevné brány
a Na barevné zajíčky. Zazpívaly si také písničku Barevná
školka, hádaly Barevné hádanky a na zpáteční cestě si
každý vytvořil barevný obrázek z lučních květů a lístků.
Ve školce čekalo děti sladké ocenění, barevná medaile
a od maminek z Mikeše nafukovací míček.
•• Byly na výletě v ZOO v Hodoníně, který byl pro všechny
velkým zážitkem. Starší děti srovnávaly změny v ZOO
od loňska a mladší se seznamovaly s neznámými zvířátky. Každý měl možnost pohladit kozu, ovečku a berana,
smlsnout si na zmrzlině a těšit se ze společných zážitků.
Spokojenost a úsměv na tvářích dětí byly ukázkou toho,
že letošní svátek dětí se nám ve školce vydařil.
M. Nečasová
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Projekt „Žijeme na planetě Zemi – Judaismus“
V listopadu jsme v hodinách českého jazyka začali pracovat na tomto projektu. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin a několik hodin jsme vyhledávali informace na internetu a v knihách. Projekt zasahoval i do hudební výchovy,
ale tam jsme pracovali samostatně. Ve skupinách jsme se
zaměřili na zeměpisné aspekty Izraele, historii státu, památky, náboženství, písmo a významné osobnosti. Zjištěné
informace jsme zpracovali na velké plakáty, doplnili jsme
je obrázky a fotografiemi a potom jsme vytvořili i počítačovou prezentaci v Power Pointu.
V hudební výchově jsme se zaměřili na židovské hřbitovy, mikve, klezmer, košer jídla a památky v Čechách a na
Moravě. Naučili jsme se i jednu židovskou píseň.
Na závěr jsme všechny připravené materiály spojili
a představili spolužákům z 5. a 6. třídy.
Tento projekt se nám povedl a užili jsme si ho. Cílem
tohoto projektu bylo pochopení kulturní zvláštnosti odliš-
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ného etnika, rozvoj a podpora tolerantních vztahů
a spolupráce, odmítání rasismu a přispění k odstranění diskriminace.
Renáta Viktorínová, Anežka Kaňová, Jakub Klein
(7. třída)
Zájezd do Anglie
Začátkem měsíce května se zúčastnili žáci naší
školy šestidenního poznávacího zájezdu do Londýna
a jeho okolí. Program zájezdu zahrnoval návštěvu
anglického přístavu Dover s nedalekými bílými útesy, dále samotného Londýna, univerzitního městečka Oxfordu, rodiště W. Shakespeara Stradfordu nad
Avonem a královského Windsoru.
Studenti měli jedinečnou příležitost poznat ži- Dopravní den.
foto: Petra Strouhalová
vot, zvyky a stravu Angličanů na vlastní kůži, proSlečna Irina z Novosibirsku si s nimi povídala (anglicky,
tože byli ubytovaní v jednotlivých rodinách. Zároveň to
rusky a trochu česky), seznámila je blíže se zemí, ve které
byla pro ně možnost komunikovat s rodilými mluvčími
žije, promítla jim naučné video a dovezla jim drobné slada procvičit si tak anglický jazyk v praxi. Všichni účastníci
kosti. Studenti ji za to poděkovali potleskem a na památku
si jistě odnesli spoustu pěkných zážitků z navštívených
si od nás odvezla drobné dárečky.
pamětihodností, množství nových informací a hlavně
cenné zkušenosti. Celý zájezd zajistila a žáky doprovázela Den dětí
Mgr. Petra Strouhalová a Ing. Zuzana Smoradová z cesNa Den dětí 1. 6. škola připravila pro děti zábavné
tovní kanceláře Albion, která byla zároveň průvodkyní a naučné dopoledne. Na pozvání školy přijeli místní hasiči
celého zájezdu. Pro zájemce uspořádají učitelé naší školy a policie ČR, kteří žáky seznamovali s výstrojí a výzbrojí zápodobný zájezd i v příštím školním roce.
sahových jednotek a poskytli jim spoustu užitečných informací týkajících se bezpečí a zdraví. Chlapci a děvčata měli
Postcrossing
možnost si detailně prohlédnout hasičský vůz a vyzkoušet
Učitelé anglického jazyka zapojili děti do mezinárodnísi jaké to je sedět za volantem, mít na hlavě hasičskou
ho projektu Postcrossing, který je založen na posílání pohelmu, zastříkat si z proudnice a potěžkat si nástroje, se
hlednic mezi jednotlivými účastníky po celém světě. Žáci
kterými hasiči pomáhají při záchraně. Stanoviště s policií
si tak procvičují nejen komunikaci a schopnost vyjadřovat
ČR nabízelo nejen důležité informace, ale i možnost si
se v cizím jazyce, ale získávají přehled o jiných zemích,
obléci neprůstřelnou vestu, nasadit si pouta či potěžkat
kulturách a zvycích. Zároveň si vytvářejí sbírku pohlednic
obušek a beranidlo. Na závěr nám policisté demonstrovali
z různých koutů naší planety a celý tento projekt hlavně
barevné dýmovnice a rozbušky, které používají při akcích
motivuje k potřebě dorozumět se cizími řečmi. V rámci
zásahové jednotky. Celé dopoledne bylo zpestřeno tramtohoto projektu nás zkontaktovala účastnice, které jsme
polínou v tělocvičně školy, kde si každý mohl zaskákat.
zasílali pohled a po vzájemné domluvě se dojela podívat
Trampolínu poskytlo sdružení Tom Sluníčko i s instruktory,
do naší školy. Pro žáky to byl opravdu ohromný zážitek.
kteří na vše dohlíželi.
Dopravní výchova
Ve středu 25. 5. si učitelé připravili pro žáky
1. stupně dopoledne s dopravní výchovou. 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.

Zájezd do Londýna – Tower bridge.

foto: Petra Strouhalová

Výukový den pro žáky z okolních škol
Ve středu 15. 6. jsme pozvali do naší školy žáky
a učitele z Borkovan, Boleradic a Křepic. Připravili
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jsme pro ně ukázky výuky Českého jazyka, Anglického jazyka,
Matematiky, Zeměpisu a Chemie s využitím interaktivních
pomůcek. Žáci se aktivně zapojili do výuky a vyzkoušeli si
práci s interaktivní tabulí. Třeba
se některým u nás zalíbilo tak,
že se do naší školy přihlásí.
Prevence rizikového
chování
V tomto roce bylo základním principem preventivní
strategie na naší škole osvoDen dětí.
jování základních kompetencí
v oblasti zdravého životního
stylu. Ve spolupráci s třídními učiteli bylo průběžně konzultováno výchovné působení a eventuální problém výchovného rázu ve smyslu prevence proti šikaně, odhalování možného rizika nežádoucího chování, případně byla
navázána užší spolupráce s rodiči.
Ve třídách byla zařazena řada aktivit, které napomáhaly vytvářet pozitivní sociální klima a posilovat komunikační
dovednosti. Důraz byl kladem na informovanost v hodinách rodinné a občanské výchovy. Uskutečnily se vzdělávací programy pro žáky, zaměřené na oblasti zdravého
životního stylu. Na základě potřeb a návrhů třídních učitelů probíhalo zařazování cílených akcí pro třídní kolektivy
a náplní třídnických hodin během celého školního roku
byla témata týkající se prevence rizikového chování.

foto: Petra Strouhalová

Umístění v mezinárodní soutěži
Naše škola se zúčastnila mezinárodní matematické
soutěž Taktik a v konkurenci 391 škol z České a Slovenské
republiky byla vyhodnocena mezi nejlepšími a umístila se
v „TOP 20“ úspěšných škol.
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 584 žáků základních škol
a gymnázií. Nejlepšího umístění z naší školy dosáhli:
Jiří Franěk – 1. místo v kategorii 8. – 9. ročníku a Tomáš Lengál Pavel Bureš, Jan Schubert, Tomáš Vinčar, Pavla
Kleinová, Nikola Kábelová, Lukáš Pokorný – 1. místo v kategorii čtvrtých tříd.
Mgr. Petra Strouhalová, Mgr. Helena Sigmundová,
PaedDr. Jarmila Novotňáková, Mgr. Božena Pažická
www.zssitborice.webnode.cz

Rybářské závody
V sobotu 14. 5. jsme uspořádali již tradiční rybářské
závody na našem rybníku. Rybník byl před závody dostatečně zarybněn a tak při závodech bylo chyceno 194
kusů ryb, z toho 70 kaprů, 2 amuři, 3 líni a zbytek ostatní
druhy ryb.

Rybáři při závodech.

strana 10

Výsledky závodů: 1. místo Šařařík F. kapr 62 cm., 2. místo Lengál M. 7 kaprů, 3. místo Jakubčík R. 53 kusů ryb.
V neděli pak i přes nepřízeň počasí proběhli dětské
závody. Kvůli dešti jsme závody ukončili již v 8.30. Chytilo
se 64 kusů ryb, z toho 45 kaprů, 1 amur, 3 líni a 15 cejnů.
1. místo Koutný D. kapr 54 cm, 2. místo Němec M.
9 kaprů, 3. místo Řačáková S. 13 kusů ryb.
Po oba dny bylo nachystáno občerstvení, tombola a pro vítěze poháry a hodnotné ceny. Tímto
bych chtěl poděkovat všem našim dlouholetým
sponzorům za jejich přispění na tyto akce.
V neděli 29. 5. jsme uspořádali dětský den na
rybníku který jsme kvůli počasí odložili a dětem tak
dlužili. S touto akcí nám opět vypomohl turistický
oddíl TOM Sluníčko, počasí nám tentokrát přálo
a tak se den plný her podařil. Fotografie s těchto
závodů a dětského dne můžete shlédnout na našich
webových stránkách.
Petrův zdar František Lejska
www.rybarisitborice.wbs.cz
foto: Jiří Tesař
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Povídání o víně
Velké očekávání
V těchto dnech velmi silně vnímám vitalitu a sílu rostlin révy,
které se po veškerých těžkostech
snaží připravit pro svoje opatrovatele krásné a šťavnaté hrozny. Na
vinohradech poškozených zimními
mrazy je situace výrazně horší, ale
takových vinohradů není naštěstí
mnoho. Jarní mrazy nás sice někde
také potrápily, ale po dvou až třech týdnech se keře
révy nádherně zregenerovaly a tak i vinohrady, kde byla
situace v začátku května zoufalá již dnes kvetou, nebo
už dokvétají.
Při práci ve vinohradech, kterým se poškození mrazem
vyhnulo úplně je to letos zatím úplná nádhera. Keře jsou
vitální, násada hroznů je velmi pěkná a prozatím i riziko
výskytu houbových chorob je zvládnutelné.
Poměrně často je vidět na větším počtu keřů v některých vinohradech nezdravě světle zelené, až žluté zabarvení listů. Tato barevná změna je většinou způsobena
akutním nedostatkem železa, který je stavebním prvkem
chlorofylu – zeleného listového barviva. Odstranění této
fyziologické poruchy je možné několika postupy. Jednoduché dávkování skalice zelené do půdy v pevné formě,
stejně jako hnojiva, zálivka rozpuštěnou skalicí zelenou,
tady se musí dodržet koncentrace 1 – 3 % a nepolévat listy.
Další možností je přidávat k postřikům listové hnojivo, jejich nabídka je velmi široká, ale tady se musí koncentrace

v řádu desetin procent dodržovat velmi pečlivě, protože
silnější koncentrace by mohla listy poškodit.
Akutní problematika letního období je zvládnutí zelených prací. Nejlepší je určitě pečlivé odstranění zálistů,
zastrčení letorostů do drátěnky a včasné sečkování. Ne
vždy se podaří tyto práce udělat v optimálním čase a v některých vinicích je nestíháme udělat s úplnou pečlivostí.
Není to zásadní problém a při extrémně horkém a slunečném letním počasí může být hustší listová plocha u bílých
hroznů i výhodou, nutně se však musí v těchto vinicích
pečlivě přistupovat k preventivní chemické ochraně.
Termíny postřiků je tedy nutné dodržovat a vycházet
vždy z aktuálního vývoje počasí. Jsem přesvědčen, že
pokud je riziko výskytu chorob významné, interval mezi
postřiky již vypršel a vinohrad ještě kvete, je lepší postřik
dělat i takzvaně do květu, protože poškození kvetoucích
hroznů je určitě menší, než škoda vzniklá nekontrolovaným rozvojem houbových chorob. Toto rozhodnutí je samozřejmě vždy na každém pěstiteli a určitě má každý svoje
zkušenosti, takže někoho přesvědčovat je zbytečné.
Minulý rok jsem psal v mírně pesimistickém duchu
a bohužel se černé předpovědi potvrdily. Tentokrát bych
nechtěl nic zakřiknout, ale určitě se mnou bude většina
vinohradníků i vinařů souhlasit, když uvedu že na podzim
se všichni moc těšíme. Přeji nám všem, aby se našemu
snažení vyhýbaly všechny pohromy a podzimní čas aby
byl opět spojený se sklizní sladkých a šťavnatých hroznů,
bez kterých se výborná vína udělat nedají.
Ing. Aleš Urbánek

Ze Šitbořických kronik
Jak šel čas
Několik našich občanů zapsaných v šitbořské matrice
v roce 1931 slaví v tomto roce vzácné životní jubileum –
80 roků života.
Při této příležitosti vzpomínáme my jubilanti na uplynulá léta raného dětství a nejvíce snad na dobu, kdy jsme
začínali spolu se svými vrstevníky chodit do školy.
V Šitbořiích se v roce 1931 narodilo 49 dětí. Z toho
v kojeneckém a předškolním věku zemřely 4 děti – 3 chlapci, 1 děvče. Jeden chlapec se s rodiči odstěhoval.
Do první třídy v září 1937 nás nastupovalo z ročníku
1931 celkem 44 dětí – 25 chlapců a 19 děvčat. K tomuto
počtu ještě přibyli 4 žáci z ročníku 1930. V první třídě nás
učila paní učitelka Růžena Spilková a náboženství – tehdy
povinné, kaplan P. Emil Mačkal. Již druhý týden (14. září)
přišla naše paní učitelka ráno do třídy se slzami v očích
a oznámila nám, že zemřel první náš prezident T. G. Ma-

saryk. Celá třída jsme zaplakali a pomodlili jsme se za zemřelého spolu
s paní učitelkou.
V roce 1938 nastoupil nový řídící
učitel pan Cyril Černoušek a kaplan
P. Jaroslav Hudec. Pan řídící nás učil
ve 2. třídě. Ve 3. a 4. třídě nás učil
pan učitel Josef Hanák.
Od září 1941 byl náš ročník rozdělen – 10 chlapců začalo chodit do měšťanky v Těšanech. Zbytek chlapců zůstal na Obecné škole v Šitbořicích
a s nimi všechna děvčata. Rodiče dětí měli obavu, aby se
dětem tehdy za německé okupace a za války, po cestě do
vedlejší vesnice něco zlého nepřihodilo. Do Těšanské měšťanky se chodilo pěšky a to polní cestou od Třičtvrtníka
nebo kolem potoka Močilkama. Když bylo špatné počasí,
chodilo se delší cestou po silnici.
Někdy nás svezl na nákladním autě Metoděj Konečný,
který dělal šoféra u šitbořského autodopravce Aloise Klostrana 11
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bouka. To bylo ale jen do doby,
než přišel o řidičák.
To se stalo poté, když jednou večer, již za tmy, v Těšanech
srazil cyklistku na kole, která
pádem z kola utrpěla zranění.
Měl z toho soud v Kloboukách.
Než šel k soudnímu řízení, tak si
hltl doma slivovice, aby se mu
u soudu lépe mluvilo. Soudce Fiala vyzval Metoděje, aby popsal
průběh nehody. Mětoděj spustil – ještě pod vlivem slivovice:
„To bylo, pane soudní rado, tak
– jedu si to večer z Brna trojkou,
abych byl brzo doma. V Těšanech
tma jak v pytli, protože bylo všude zatemněno (nařízeno v době
okupace). Naráz slyším – křáp, zastavím a vidím babu na zemi se Jednatřicátníci v roce 1938.
zlomenou rukou a kolo na sračko“. Po takové obhajobě vynesl soudce Fiala ortel: Tisíc
korun pokuty a zákaz řízení na 2 roky.
Do školy v Těšanech, abychom stihli začátek vyučování v 8 hodin, jsme vycházeli ze Šitbořic již v 7 hodin.
Odpoledne jsme se již loudali, abychom nemuseli jít s rodiči na pole nebo připravovat krmení pro krávy. A tak se
podařilo při zpátečních cestách rozmontovat železnou
hrabačku těšanskéhou starostovi Langáškovi, který si ji
po žních neodklidil a nechal ji státá na poli pod Strážkou.
Také bouda ve vinohradě v Močílkách, která patřila Čermákovi z Těšan, neušla naší pozornosti a patřičně jsme ji
„vylepšili“. Byl z toho soud, rodiče dostali pokuty a my od
otců následně výprask. Na měšťanku s námi chodili mimo
Těšaňáků také Moutničtí a Borkovanští. Našim třídním byl
učitel Rudolf Liška.

Jednatřicátníci při setkání padesátníků.
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Na Obecné škole v Šitbořicích zůstávalo od 5. třídy více
žáků, ne proto, že by žáci měli špatný prospěch, spíše naopak. Důvod byl vzdálenost školy vyššího stupně ZŠ a hlavně nepříznivý politický stav do jara 1945. V době války
byl nedostatek uhlí a tak v zimě bývaly uhelné prázdniny.
V roce 1945 se neučilo 2 měsíce (leden – únor).
V Šitbořické škole bylo 5 velkých učeben. Po rozdělením dvou z nich v roce 1939, měla škola 7 učeben. Proto
byly starší ročníky různě spojeny a rozvrh hodin byl tomu
přizpůsoben. Žáků bylo hodně, měli jsme však skvělé učitele, kteří to s námi uměli. Byly to třídní učitelky Terezie
Matýšková a Marie Matýšková, dále některé předměty
učily Marie Homolová, Jiřina Horáková, Anežka Mácová.
Ruční práce učitelky Hnilicová a Klusáková. Po stránce
odborné a praktické nás pro život mnoho naučily. I v tak
těžké válečné době jsme hráli pod vedením učitelů divadla
a různé sportovní besídky. Také
jsme měli pěvecký sbor, který
úspěšně vystupoval na veřejnosti
i v kostele při slavnostních příležitostech. Za všechno, co nás naši
učitelé naučili, jim patří velký dík
a naše vzpomínky.
Bez úhony jsme všichni z našeho ročníku šťastně přežili pětileté válečné období i přechod
fronty přes naši obec. Při bojích
o Šitbořice v dubnu 1945 zahynulo 15 Šitbořáků z toho i tři školáci. Z našeho ročníku nebyl nikdo,
díky Bohu, ani zraněn.
Povinná školní docházka měla
být ukončena v roce 1945. Jelikož
v tomto roce skončila 2. světová
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válka, změnily se i školní zákony. Nebylo nám vydáno
propouštěcí vysvědčení. Někteří žáci z měšťanky odešli
studovat na střední školy. Část chlapců a děvčat odešla
do učení na odborné učiliště, kde se vyučili různým řemeslům. Ti, kteří zůstali pracovat doma při soukromém
zemědělství, navštěvovali v Těšanech dvouletou Lidovou
školu zemědělskou. Až po absolvování těchto nastoupili
téměř všichni do řádného pracovního poměru. Nejvíce
byli zaměstnáni v Brně, ale i do Čech se někteří dostali.
Několik studovalo na Vysokých školách. Šest spolužáků a
spolužaček se v r. 1945 odstěhovalo s rodiči ze Šitbořic do
pohraničí (Strachotín, Popice, Pouzdřany).
A čas utíkal. V roce 1948 jsme prožili únorový komunistický převrat, kdy i v Šitbořiích ovládli obec komunisté
a z Místního národního výboru odešli dosud vládnoucí
zastupitelé Lidové strany i když ve volbách v r. 1946 získali
72 % hlasů.
A byla tu léta, kdy kluci šli k odvodům a nastupovali na dva roky na vojnu. To bylo na jaře roku 1950, kdy
jsme jako rekruti ročníku 1931 postavili na Rovince máju
a uspořádali v sále Orlovny rekrutskou zábavu, při které nám vyhrávala šitbořská dechovka pana Kubíčka. Aby
nám tehdy obecní úřad povolil rekrutské radovánky, tak
jsme všichni museli jít v krojích v prvomájovém průvodu
v Hustupečích.
K odvodům jsme jeli v září 1950 na koňských povozech do Hustopeče. Všichni kluci byli odvedení a prodělali dvouletou vojenskou službu. Modrou knížku nikdo
z ročníku nedostal. Na vojně tragicky zahynul při dopravní
nehodě František Sáček.

Než se kluci vrátili z vojny, tak se děvčata provdala.
První se vdávala Anna Dvořáková za Šitbořáka Václava
Kadlece. Kluci se ženili a založili své rodiny až po vojně.
V Šitbořicích trvale zůstalo 15 mužů a 7 žen.
A čas neúprosně běžel dál. V roce 1981 jsme dovršili
50 let života. Jak je v Šitbořicích zvykem, podařilo se nám
uskutečnit společné setkání vrstevníků a také dosud žijících učitelů. Sešlo se nás spolu s manžely a manželkami
kolem stovky a bylo to velmi pěkné setkání, zvláště s těmi,
se kterými jsme se od školních let neviděli.
Jak ten čas letí, povzdychne si mnohý z nás. Je tu další
významné životní jubileum – 80 let. Letošního jubilea se
dožilo 7 mužů a 15 žen.
Z toho počtu žijí v Šitbořiích: Oldřich Bláha, Vendelín
Nevídal, Josef Šikula a František Zoubek – ten byl nejstarší.
Narodil se 1. ledna a zemřel nedlouho po jubileu. Dále
Emílie Bláhová, Ludmila Holcapflová, Pavla Kopřivová,
Marie Linhartová, Marie Sáčková, Marie Týblová, Marie
Zelinková a Olga Krbušková.
Mimo Šitbořice žijí: Zdeněk Houžva, Josef Krupička,
Otakar Sáček, Františka Kusalová, Marie Maříková, Anna
Mikšovská, Marie Pokorná, Marie Žďárská, Bohumila Matýšková a Marie Šilerová.
Společné setkání jubilantů dělat nebudeme. Většina
z nás má již zdravotní potíže a proto si každý oslavíme 80.
výročí se svými nejbližšími. Proto přejeme všem jubilantům především zdraví, Boží přízeň a šťastný a spokojený
život v kruhu svých blízkých. Aby nám Bůh dal ve zdraví se
dočkat ještě alespoň jednoho kulatého jubilea.
Marie Zelinková a Josef Krupička

TOM-Sluníčko
Z oddílové činnosti
Oddíl nepomáhal jen na rybníku, ale i na hřišti, kteTak je tu zase Štengaráček a od- rému říkáme „U Kampase“. Hřiště vzešlo z nápadů nejen
díl má opět co psát. Jsme rádi za rodičů, ale i oddílu, který měl původně zájem o budování
zájem jak o rybářské závody, tak hřiště v jiné lokalitě. Nakonec slovo dalo slovo, rodiny
i o naše stanoviště. Tato hojnost nás se domluvily a už to šlo ráz naráz. Nejdřívě jsme zájem
těší, protože se rybářské závody díky a podporu celého okolí chtěli mít prokazatelný, a tak jsme
počasí podařily až na druhý
pokus. Naše nová atrakce –
trampolína – se stejně jako
ostatní stanoviště plnila dětmi. Jelikož první termín
závodů propršel, nepodařilo se nám pro náhradní
akci sehnat rafty – ty v tuto dobu sloužily jinde.
Veškeré aktivity pro děti zaštítili sponzoři Asociace TOM, obec Šitbořice a Pramos a.s. – který nám
přispěl na dlouhodobě využitelné pomůcky vloni.
Trampolína a stolní fotbálek spolu s altánkem bylo
možno zakoupit díky NET4GAS. Rybáři připravená
tombola na rybníce byla bohatá a udělala radost
mnoha dětem. Nesmím opomenout také výborné
jídlo a pití, které završilo příjemnou atmosféru dne.
Těšíme se na příští rok a snad také na 6. setkání.
Rybářské závody.
foto: Jan Novotný
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obešli okolní rodiny s dětmi a blízké sousedy. O shánění souhlasů a autogramů se postarala Anička. Po
schválení obcí vyrostlo na hřišti pískoviště, sousedi
zapůjčili skluzavku. Posekala se tráva, vyšlo sluníčko
a začali jsme se scházet. Přibyl vláček se dvěma vagónky – lavičkami, houpačky, domeček, prolézačka.
Oddíl zajistil dotaci cca 2 000,- Kč a zbývající peníze či materiál obstarali rodiče. I obec vyšla vstříc
a podpořila hřiště částkou 1 000,- Kč a přislíbila
zakoupení skluzavky.
Stihli jsme zde již postavit i pokácet máju, opéct
buřtíky, zorganizovat dětský den. Místo ožívá každý
den a mnoho maminek si libuje, jak jim usnadňuje
a zpříjemňuje každodenní starosti.
Za dalším dětským dnem jsme se rozjeli za hum- Hřiště „U Kampase“.
foto: Jan Novotný
na – na bazén do Němčiček, kde probíhal dětský
Od září v plném proudu
den a zároveň i dětský triatlon a triatlon pro dospělé.
Ano, září je časem nástupu do školy, ale taky rozjezdem
Dětskou část měla na starosti p. Novotňáková (ředitelka
ZŠ) a my jsme jí i Němčičkám rádi pomohli. Vše odstar- činností pro veškeré organizace. I my se připravujeme a je
tovalo sobotním ránem 4. 6. Po vřelém přijetí nastal čas na co se těšit.
Klubovna bude otevřena opět pro všechny a najdepostavení lanových překážek a dalších osmi stanoviť. Vše
šlo tak, jak bylo naplánováno a po skončení dětské čás- te v ní nově fotbálek, šipky, nebudou chybět projekce za
ti na nás také čekalo překvapení – dostali jsme famózní pomocí dataprojektoru. Mezi další klubovou činnost lze
grilované prasátko, pití a volný lístek na bobovou dráhu. zařadit i tematicky zaměřené dílny – ubrousková technika,
Ještě než jsme dojedli, byli „všichni s oranžovou vestičkou“ korálky, scrapbook, a další.
(= organizátoři) vyzváni k pomoci při dětském triatlonu.
A tak se běhalo, jezdilo, plavalo, fotilo, fandilo a hlavně
hlídalo.
Na akci se podílelo asi 20 nadšenců, za náš oddíl hned
3. Možná si říkáte, že to moc slavné číslo není … My jsme
se ale mobilizovali večer před akcí, takže jsme spokojení.
Za tak krátký čas se víc nedá udělat, ale užili jsme si všichni legraci, navázali nové vztahy
a získali další pomoc do našeho
oddílového týmu.
Mezi další akce lze zařadit
akce budoucí, byli jsme osloveni pomoci na farním dnu
a v době psaní článku nejsou
dohodnuty podrobnosti. Doufám, že se na této bohulibé
a pěkné akci potkáme a společně vyřádíme na trampolíně
a jiných aktivitách.
Potěšila mne i paní Janoušková z Dobré cesty. Pobočka
téhle neziskové organizace
se nachází v Kloboukách. Domluvili jsme se na spolupráci,
rozhovor se točil kolem možných kurzů, dnů pro děti a fotosoutěží. Na všem usilovně
oddíl pracuje a v září se naplno
vše rozjede.
Dětský den v Němčičkách.
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SOUTĚŽ pro děti do 15 let
Dalším kroužkem, který ve spolupráci se ZŠ Šitbořice
připravujeme, je kroužek s názvem Focení kompaktem
neb jsem amatér a nechci to tak nechat. Budeme rádi,
když nás v případě zájmu osobně kontaktujete.
Pravidla fotosoutěže budou na webu
oddílu vyvěšeny na konci července. Témata: Moje obec, Sport, dovolená v ČR,
Lidé, Příroda.
Fotografie je třeba poslat či jinak dodat ve formátu 15 x 21 spolu s elektronickou verzí na CD. Účastnický poplatek
činí 60,- Kč.
Hrajeme o zajímavé ceny, které postupně nafotíme a přidáme na web. Na
soutěži spolupracujeme s Dobrou cestou a je určena dětem a mládeži z jižní
Moravy.
Součástí akce bude i přímé předávání
cen nabyté pestrým program pro všechny zájemce. Je na co se těšit.
Jan a Pavla Novotní
instruktori.sitborice@seznam.cz
www.slunickositborice.webnode.cz

foto: Jan Novotný
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I koně chodí do důchodu
Ráda bych vám představila jednoho výjimečného koně,
hlavně tedy výjimečného z mého pohledu, který prožívá
svůj „důchodový“ věk u nás v Šitbořicích.
Jeff (celým jménem Labe Jeff LB Tech) se narodil v jedné sportovní stáji v Mělníku v roce 1988. Jeho matkou je
Jane po hřebci Gidran XIV, Otcem Cent-22. V roce 1992
předal jezdecký klub Mělník Jeffa do tréninku Jiřímu Skřivanovi ze stáj Manon v Litomyšli a tehdy se začala rozvíjet
jeho sportovní kariéra.

Jeff při dekorování Koněm roku 1997.

A teď již k tomu jak se vlastně „Jeffík“ dostal k nám
do Šitbořic.
V loňském roce mi pan Skřivan zavolal, že hledá pro
Jeffa místo na důstojný a klidný důchod. Neváhala jsem
a souhlasila, že si ho vezmu k nám. V červnu tak u nás Jeff
našel nový domov. A protože je to velmi klidný a trpělivý „starý pán”, ihned se stal miláčkem dětí i dospělých.
I přes svůj věk, letos již 23 let, je stále v dobré kondici
a bez vážných zdravotních problémů. Proto ho ještě občas
využíváme ke klidným projížďkám po okolí a sem
tam i k vožení dětí.
Jak již asi hodně z vás ví, Jeffa můžete vidět
na ulici Divácká nahoře na mezi v jedné z oplocených zahrad. Pořídili jsme mu před časem
i mladou kamarádku – kobylku Sambu – aby se
mu nestýskalo.
Protože hodně z vás se na něj chodí s dětmi
dívat, musím přidat upozornění. I když je to hodný, klidný a vychovaný kůň, je to stále jen zvíře
s ohromnou silou, které může, ač nerado, ublížit.
Nedovolte prosím dětem, aby prolézaly plotem či se
přes plot ke koním natahovaly. Kůň může kousnout,
kopnout či srazit. Stačí i velmi bolestivé šlápnutí na
nohu nebo nechtěné šlehnutí ocasem při odhánění
hmyzu. Nelákejte prosím koně k plotu – i pro jejich
bezpečí je uvnitř natažen elektrický ohradník, který
koním brání přiblížit se k pletivu.
Pokud byste se chtěli na Jeffa přijít podívat, pohladit si
ho, nebo nechat děti posadit, vyfotit či svézt, je to možné
po předchozí domluvě.
Myslím, že Jeff si zaslouží důstojné, klidné a láskyplné
dožití a doufám, že tu s námi ještě dlouho bude. Pro radost dětí i dospělých a jako náš rodinný mazlíček.
Veronika Drabálková

Jeff se zúčastnil mnoha závodů jak v České republice,
tak v zahraničí. Například v Maďarsku, Polsku, Rakousku,
na Slovensku.
Mimo to byl členem sestavy, která reprezentovala
Českou republiku na mezinárodních závodech v řeckých
Athénách. Vždy se svým jezdcem a později už i majitelem
Jiřím Skřivanem. Za svůj život se vypracoval až k výkonnosti parkuru stupně TT (překážky vysoké 160 cm).
Bohužel není v mých silách dohledat všechny jeho
starty a úspěchy. Tak tedy uvádím aspoň některé z těch,
kterých jsem byla svědkem po dobu mého tříletého působení jako ošetřovatelky koní ve stáji Manon:
•• 1. místo na Mistrovství České republiky mladých
koní (1994)
•• 1. místo KMK (kritéria mladých koní) šestiletých
koní (1994)
•• Vítěz Grand prix CSI Hortobágy, Maďarsko
(1996)
•• Vítěz Grand prix CSA Poděbrady (1996)
•• 2. místo na Mistrovství České republiky (1996)
•• 2. místo na Mistrovství České republiky (1997)
Po velmi úspěšné kariéře se nadále účastnil nižších soutěží tentokrát v sedle s dcerami Jiřího Skřivana. Protože nemohl být uplatněn v chovu tak byl
vykastrován. Dokud to bylo vzhledem k jeho věku
možné i nadále závodil s malými dětmi.
Jeff (vlevo) a jeho mladá kamarádka Samba.

foto: František Valíček
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Sport
Stolní tenis
Stolní tenisté Šitbořic dosáhli ve své jubilejní
desáté sezóně zatím nejvýraznějších úspěchů ve
své novodobé historii.
„Áčko“ Šitbořic se po dvou letech navrací mezi
elitu okresu, když suverénním způsobem vyhrálo
základní část soutěže OP2 a stejným způsobem si
vedlo i v play-off a celou soutěž vyhrálo.
„Béčko“ dlouho bojovalo o celkové prvenství
v soutěži OP3 s celkem Vranovice C. Na podzim vyhrály Vranovice po boji 11:7, na jaře je však naše
béčko smetlo 13:5. Nakonec rozhodlo naše zaváhání
v Břeclavi, odkud jsme při absenci lídra týmu a bez
náhradníků (soupeř tedy nastupoval s náskokem
Nábor v Šitbořicích. (27.6.2006)
5:0) odjeli s nejtěsnější porážkou 10:8.
škole v Těšanech. Děvčata ze Šitbořic perfektně zapadla
I druhé místo však nakonec znamenal postup do vyšší
do společného týmu trénujícího v Těšanech. Takhle se
soutěže, takže po jubilejní sezóně slaví oba naše celky
začala formovat ženská větev současného FbC Aligators.
postup, o který se zasloužili tito hráči: Bedřich, Franěk,
Tento tým se poprvé ukázal na scéně v sezoně 2003/2004
Halas, Ryšavý, Stejskal, Svoboda, Vokál, Vozdecký.
v Amatérské lize juniorek, kde skončil na třetím místě.
V okresní soutěži dorostu nás reprezentovalo družstvo
Druhý nábor ženského týmu se v Šitbořicích uskutečnil
mladších žáků ve složení Katka Vokálová, František Stejskal
na podzim 2003, kdy na první trénink přišla kopa mladých
a Pavel Halas mladší.
holek. Bohužel jen málo z nich začalo jezdit do Těšan ke
Pavel Halas společným tréninkům holek FbC Aligators. Každopádně se
nedá říci, že by byl nábor neúspěšný, protože v současném
týmu jedna jeho zástupkyně stále hraje.
V sezóně 2004/2005 vstoupily do 1. ligy juniorek, kde
se utkaly se zkušenými družstvy s i o 4 až 5 roky staršími
Je tomu téměř 9 let, co na florbalový trénink v Šitbohráčkami. Děvčata sice skončila na třetím místě od konce,
řicích zamířila první děvčata. Úplně první nábor mladých
ale zkušenost, kterou získala, zúročila v dalších letech.
ženských nadějí uspořádal Jaroslav Hála v roce 2002. ZúV této sezóně se děvčata účastnila i spousty turnajů žáčastnilo se ho 5 děvčat, ze kterých zůstaly během dvou
kyň, kde naopak byla úspěšná a vybojovala první poháry.
měsíců jen dvě. Ty trénovaly spolu s mladšími žáky a zúNapříklad 1. místo na turnaji žákyň 30. 10. 2005 ve Žďáru
častnily se svého prvního turnaje o vánočních prázdninách
nad Sázavou.
2002. Postupem času se děvčata začala ke svým tréninkům
Tým byl tvořený hráčkami z Moutnic, Těšan, Šitscházet společně s mladými florbalistkami při základní
bořic, Nesvačilky a Borkovan. I v sezóně 2005/2006
bojovala v první lize juniorek, kde skončila na 4.
místě a těsně jim uniklo moravské finále.
Během této a další sezóny se uskutečnily další
nábory, které se již staly tradicí a florbal pro děti
ze školy funguje přes celý školní rok. Z těchto dávných náborů se opět vytříbilo malé množství hráček
pro dnešní ženský tým. To bylo v Šitbořicích dříve
nepěknou tradicí. Na trénink přišla kopa mladých
a nadějných holek, ale jen málo z nich mělo vůli
vydržet a zapadnout do týmu.
V sezóně 2006/2007 a 2007/2008 se juniorkám
povedlo postoupit do moravského finále a jen o jeden stupeň jim utekl postup do republikového finále. V těchto dvou sezónách se také povedlo náboPrvní turnaj, kde byly i holky Lenka Konečná a Monika Hanáková. (15. 12. 2002) rem hráček založit družstvo žákyň, které v sezóně

Historie ženského florbalu
v Šitbořících

strana 16

červen 2011

Žákyně ZŠ Šitbořice v krajském kole 2008 – tehdy ještě 5. místo.

2007/2008 v Jihomoravsko–Zlínské lize žákyň skončilo na
výborném 3. místě.
Po několika sezónách v lize juniorek již některé hráčky dosahovaly věku, který dovoloval hrát pouze ligu žen.
A tak se děvčata pro sezonu 2008/2009 přihlásila do druhé
ligy žen. Řekla bych, že tento přechod byl zásadní a tady
se začal utvářet nový tým, kdy postupně do týmu žen
přibyly nové hráčky, které hrály souběžně ligu dorostenek.
Dát tento tým nějak slušně dohromady, skloubit zkušené hráčky s nezkušenými, chtělo citlivý postup. V sezoně
2008/2009 se ženskému týmu podařilo postoupit do první
ligy přes baráž o první ligu. V této sezóně se také účastnilo družstvo dorostenek Jihomoravsko–Zlínské ligy, kde
skončilo opět na třetím místě.
Dalo by se říci, že další sezóna byla brána s velkým
očekáváním, jak se týmu povede ve vyšší soutěži. Bohužel
se v sezóně 2009/2010 umístil na 9. místě a skončil opět
v baráži. Povedlo se, ženský tým se zvednul a první ligu
žen pro další sezónu udržel. Výkon v baráži se zdál být
nadějný. Nicméně další sezóna – 2010/2011 nebyla o nic

lepší. Tým se držel stále na předposledním místě
tabulky a směřoval do baráže.
Tady bych chtěla říct, že nastala další velká změna. Především trenérská, kdy se týmu ujali dva noví
trenéři, kteří na posledních pár turnajů tým zvedli,
a ten dokázal uhrát slušné výsledky. Bohužel na záchranu už to nestačilo. Ženský tým se tedy v dubnu letošního roku vydal na baráž do Slavičína. Tady
byla sehrána krásná utkání, avšak hraje se na góly
a těch jsme obdržely zbytečně mnoho. První liga se
nepovedla udržet a tak ženský tým v příští sezóně
nastoupí k utkáním v druhé lize žen.
Opakem ženského týmu je družstvo žákyň, které se již létá formuje a o jehož úspěších jste byli
informování nejen prostřednictví Štěngaráčku, ale
i Nového života. Nemá cenu abych to zde rozepisovala, opakovala bych jen slova trenéra Jaroslava Hály.
Jen podotknu, že zde rostou velké naděje pro Šitbořský
ženský florbal. Dobrým receptem pro kvalitní ženský tým
je vychovávat mladé hráčky, aby tvořily pevnou základnu
a nedocházelo k věkovým propastem. V oddíle FbC Aligators je základna mladých hráček nadějná. Jen je třeba s ní
dále pracovat a postupně zapracovávat do dospělejších
týmů. A samozřejmě vytrvat v náborech na základních
školách a trenérsky se věnovat těm nejmenším stejně tak
jako těm dospělým.
Lenka Nováková,
vedoucí družstva žen

Florbalový oddíl FbC Aligators
rozšiřuje počet svých družstev

O florbal je čím dál větší zájem. V současné době je
již podle počtu registrovaných hráčů třetím největším
sportem u nás (57,6 tisíc členů), druhým nejlepším kolektivním sportem a prvním halovým sportem. A to
do počtu nejsou započítány různé amatérské soutěže. Co se týče školních soutěží, v počtu účastníků
florbal vede. Jak jsem již uvedl v předchozím čísle,
i žáci ZŠ Šitbořice se těchto soutěží zúčastnili, a to
hned ve 4 kategoriích. V kategorii mladších a starších žáků a v kategorii mladších a starších žákyň.
Úspěchem je, že mladší žákyně vyhrály okresní
kolo a v krajském finále se umístily na výborném
5. místě. Velkým úspěchem je 3. místo starších žákyň v republikovém finále. Žákyně pak ještě navázaly na tento úspěch 1. místem v Orelské lize a v Jihomoravsko–Zlínské lize žákyň spolu s hráčky ze ZŠ
Těšany obsadily první místo.
Z našeho oddílu se v sezóně 2010/11 účastnilo
Současné aktivní hráčky ze Šitbořic. Z leva nahoře: Tereza Baranová, Vendula oficiálních soutěží celkem 5 družstev. Muži A, hrající
Nováková, Lenka Nováková, Marie Kaňová, Klára Nováková, Marie Halasová.
třetí ligu, skončili na třetím místě a o kousek jim uniZ leva uprostřed: Nikola Hofferíková, Hana Košvicová, Ivana Hofferíková, Pavla
Steinbocková. Z leva spodní řada (golmanky): Lucie Němečková, Anna Hala- kl postup do druhé ligy. Mužům B, skládající se většinou z hráčů ze Šitbořic, se jako novému družstvu
sová, Kateřina Vahalová
foto: Jaroslav Hála
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povedlo ke konci sezóny zabojovat a skončit na 9. místě
v Jihomoravském přeboru s 18 body. Dalším družstvem
byli starší žáci, kteří skončili na výborném třetím místě v Jihomoravské lize těsně za dvěma velkokluby, Bulldogs Brno
a Gullivers Sokol Brno I. V ženské kategorii jsme měli v
1. lize družstvo žen, které se umístilo na 9. sestupovém
místě a o dva body jim uteklo udržení v soutěži. Nejúspěšnějším družstvem v soutěži bylo družstvo žákyň, o jejíž
úspěších jsme se zmiňovali již dříve a na začátku článku.
Mimo klasické soutěže jsme měli ještě pár družstev
v Orelské lize (mladší žáci a žákyně), kde například žákyně
skončily na prvním místě. Dále jsme pořádali oddílové
turnaje mladších žáků. Výhodou těchto turnajů bylo, že
jsme je mohli uspořádat v obcích, kde naši hráči působí
a tedy se na ně rodiče a další občané mohli podívat. Tyto
turnaje jsme odehráli v Kloboukách u Brna, Šitbořicích,
Boleradicích a Těšanech.

Pro sezónu 20011/12 jsme rozšířili počet soutěžních
družstev na 7. Stejně jako loni: Muži A, Muži B a ženy.
Starší žáci a žákyně svým věkem postoupili do kategorie
dorostenek a dorostenců. Navíc jsme přihlásili po velmi
úspěšné sezóně bývalé žákyně a některé hráčky z družstva
žen ještě do 1. ligy juniorek, kde mohou více zúročit svůj
skvělý výkon z předchozí sezóny. Přihlásili jsme i mladší žáky, kde si zahrají holky a kluci ze Šitbořic, Moutnic,
Těšan, Boleradic a Klobouk u Brna. Tedy nás čeká náročná
sezóna. Náročná nejen po organizační stránce, ale i po
finanční. Zatím se nám daří tyto finance sehnat, a to z dotací obcí a sponzorů. Jediné co nám ještě ke štěstí chybí
je tělocvična soutěžních rozměrů, abychom mohli své
výkony předvádět i před našimi občany.
Jaroslav Hála,
předseda oddílu

Obrazová kronika

29. 4. 2011 – Stavění máje ročníku 1992.

foto: Alois Kaňa

30. 4. 2011 – Stavění máje – průvod stárků ke kostelu.

foto: Alois Kaňa
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Opravená Anička u Štengaru.

foto: František Valíček
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14. 5. 2011 – Rybářské závody.

11. 6. 2011 – Rally – „U transformátoru“.

11. 6. 2011 – Babské hody – zábava u Sokolovny.

foto: Jiří Tesař

foto: Zdeněk Lengál

14. 5. 2011 – Nejlepší rybáři.

11. 6. 2011 – Babské hody – malý sklepníček.

foto: Jiří Tesař

foto: Václav Nečas

foto: Alois Kaňa

strana 19

ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice

11. 6. 2011 – Babské hody – muzikanti, stárky a sklepníci.

12. 6. 2011 – Hasičské závody.

foto: Alois Kaňa

12. 6. 2011 – Hasičské závody.

foto: Alois Kaňa

foto: Pavla Baťkovát

18. 6. 2011 – Farní den – stanoviště střelby u Maryše.
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foto: Alois Kaňa

