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Obrazová kronika (1. část)

12. 9. 2012 – 1. „kopnutí“ u hasičárny.

6. 10. 2012 – Diamantová svatba manželů Bělouškových na radnici.

foto: Jiří Nevídal

foto: Zdenek Lengál

29. 9. 2012 – Betonáž základů hasičárny. foto: Jiří Nevídal

7. 10. 2012 – „Diamantoví“ manželé při mši svaté v kostele.

3. 11. 2012 – Zdění nové přístavby hasičárny.
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29. 9. 2012 – Betonáž základů hasičárny. foto: Jiří Nevídal
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Vážení čtenáři, někdy si říkám,
jestli má ještě smysl tištěný obecní časopis vydávat. Vždyť obec má
svoje internetové stránky. V kabelové televizi si denně můžete přečíst
všechny důležité informace o obci.
Pozvánky na akce, otevírací doby
obchodů, prodejní akce i kulturní
a sportovní dění, lékaři vás informují o ordinačních hodinách někdy i policie žádá o pomoc při vyšetřování. Na počítači, který má dnes skoro každá rodina, si můžete otevřít kvalitní internetové stránky, které mají obě naše školy, hasiči, rybáři, sportovci
i farnost a firmy, které v naší obci působí. Takže každý
má teoreticky dost možností a dostatečně velký prostor
k tomu, aby si našel potřebnou informaci. Já si ale přesto
myslím, že obecní zpravodaj smysl má.
V březnu 2013 to již bude osmnáct let, co jsme vydali první číslo Štengaráčku. Vy starší si určitě pamatujete
ta první čísla špatně tištěná s nekvalitními fotografiemi.
V redakční radě se za tu dobu vystřídalo dost lidí. Málo kdo
ale vydržel. Obsahově jsme se v posledních letech ustálili.
Za ta léta jsem si vyslechl poměrně dost kritiky, ale někdy
také souhlasné názory. My si také umíme postěžovat, že

nám málo píšete, že máme málo fotografií, málo příspěvků
a každého čtvrt roku vás žádáme o článek. Na základě
různých ohlasů by Štengaráček měl vycházet i v dalších
letech. Ne každý si umí na internetu vyhledat potřebnou
informaci. Tam je toho tolik, až jde někdy hlava kolem.
Ve Štengaráčku vás bude náš obecní úřad čtyřikrát
do roka informovat o dění v obci, o investicích, vyhláškách apod. Dáme prostor Vašim názorům, třeba i kritice. Školy nám napíší co se u nich děje. Společenské a
zájmové organizace se mohou pochlubit svou činností. Sportovci mohou zhodnotit svoje úspěchy nebo také
neúspěchy. Nechceme zapomenout na vinaře a zemědělce. Odborníci z různých oblastí nám mohou poradit
nebo nás přesvědčit o různých novotách. Určitě budeme
pokračovat ve vzpomínkách pamětníků na doby dávno
i nedávno minulé.
Rádi budeme zveřejňovat díla našich autorů nebo
umělců. V obrazové kronice by měly být snímky z každé
významné akce v naší obci. Pokud bude náš Štengaráček
tak nějak podobně vypadat i v příštích letech, tak jeho
vydávání má smysl a bude mít stále vděčné čtenáře.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, protože toto vydání Štengaráčku vychází před koncem roku, tak se přímo
nabízí ten uplynulý rok zrekapitulovat. V minulém čísle jsem Vás informoval o všech akcích, které jsou
v naší rozpracované. Dnes uvedu
pouze ty, které byly dokončeny od
posledního vydání štengaráčku.
Jedná se o rekonstrukci chodníků v parku, přivedení
optického kabelu do obce a opravu bytu na nové škole.
Navíc se letos ještě na poslední chvíli podařilo opravit
polní cestu ze Zámečku nad cihelnu v celkové délce 440 metrů. Oprava stála 250 tis., ale je fakt, že
tato cesta je hojně využívaná převážně záhumenkáři a v poslední době byla již téměř nesjízdná.
Když už jsem se zmínil o přivedení optického
kabelu do šitbořic, tak musím říct, že z toho mám
opravdu velkou radost. Když si vzpomenu na ty začátky, kdy jsme s firmou Noel hledali reálné technické možnosti přívodu optiky do obce, pak neúspěšná jednání s firmou Telefonika, tak to nevypadalo nijak růžově. Nakonec nezbylo nic jiného, než
realizovat vlastní výkop v délce 1 300 metrů od ropovodu Čepro, kudy vede páteřní síť optického kabelu. Samozřejmě tomu předcházelo stavební povolení a jednání s mnoha dotčenými orgány. Zato

však máme již dnes přímé napojení na poskytovatele datových služeb optickým kabelem do Prahy.
Konečně již nebudeme pro kvalitní příjem televize
a internetu závislí na počasí. Zároveň se nám rozšířila nabídka programů a každý si bude moci vybrat podle svých
požadavků a ceny. V současné době je spuštěna kompletní nabídka všem zdarma. V průběhu měsíce ledna
bude uspořádána v Sokolovně beseda se zástupci firmy
Noel, kde se dozvíte vše o cenách a možnostech nového
systému. Přesné datum a čas bude zveřejněn.
V současné době jsou v naší kabelové televizi v provozu dva systémy. Ten původní v systému DVB-T a ten

Oprava cesty kolem cihelny.

foto: Antonín Lengál
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nový v systému DVB-C. Důležitá informace pro Vás je ta,
že téměř žádný ani úplně nový televizor nedokáže přijímat oba tyto systémy současně. Proto je potřeba naladit si programy buď v jednom, nebo v druhém systému.
Nápověda jak přeladit televizor z DVB-T na nový systém
DVB-C je na www.sitborice.cz a na infokanále. Pokud
uvažujete o koupi nového televizoru, přesvědčte se pro
jistotu o tom, že ten televizor má systém DVB-C. I přesto,
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že je to dnes standard, může se stát, že některé výprodejové modely ho nemají!
Vážení spoluobčané, toto je poslední číslo našeho časopisu v tomto roce, dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2013.
Antonín Lengál,
starosta obce

Zprávy z obce
Zápis ze zasedání rady
a zastupitelstva obce
Rada obce schválila žádost ZŠ
Šitbořice o povolení výjimky z počtu žáků a úhradu 0,5 úvazku pedagoga. Zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu o dílo 14/2012 – Přístavba hasičské zbrojnice – hrubá stavba 600 000,– Kč vč. 20 % DPH. Rada
obce projednala a vybrala cenovou
nabídku na vyhloubení a zahrnutí
výkopu pro pokládku optického kabelu v k.ú. Šitbořice –
Jaroslav Vinčar – zemní práce – cena 70 000,– bez DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecních pozemků v k.ú. Šitbořice. Jedná se o tyto pozemky: p.č.
533 o výměře 113 m2 panu Pešťálovi, cena 120 Kč/m2;
p.č. 603 o výměře 149 m2 panu Hanákovi, cena 120
Kč/m2; p.č. 606 o výměře 108 m2 panu Dostálovi, cena
120 Kč/m2; p.č. 864/6 o výměře 74 m2 panu Fraňkovi,
cena 30 Kč/m2. Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo
žádost o změnu územního plánu, kterou by byly pozemky p.č. 1956/1, 1956/2 a 1959/1 převedeny z využití PV
(vinice) na využití BR (bydlení v RD). Zastupitelstvo obce
projednalo provedení komplexních pozemkových úprav
v obci Šitbořice. Rada obce schválila žádost p. Drabálkové o pronájem pozemku v k.ú. Šitbořice p.č. 2242 o
výměře 3056 m2, jako pastvinu pro koně. Za standardní
pronájem 0,20 Kč/m rok.
Rada obce schválila nákup přívěsu za auto (typ TP 3,5)
v ceně 129 600,– Kč s DPH od firmy MOS Šitbořice. Rada
obce projednala nabídky na opravu místních komunikací a vybrala nabídku firmy STRABAG s cenou 196 320,–
Kč s DPH. Rada obce projednala nabídky na vybudování chodníků a vybrala nabídku firmy Maša – stavby s.r.o.
Měnín s cenou 176 368,– Kč s DPH.
Rada obce projednala a schválila žádost ZŠ Šitbořice o
pronájem prostor a stravování cizích strávníků. Pod podmínkou pronájmů ve dnech a hodinách školního vyučování od 19. 11. 2012 do 30. 6. 2013. Rada obce schvaluje žádost Českého svazu včelařů, základní organizace
Diváky, na nákup vybavení pro léčení včelstev ve výši
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2 500,– Kč. Rada schválila rozdělení odměny za 3. čtvrtletí tohoto roku za třídění odpadů ve výši 48 849,– Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru obce
prodat pozemek v k.ú. Šitbořice, na ulici Tocháčkova,
který je v majetku obce a to: p.č. 11112/4 manželům Kaňovým. Zastupitelstvo obce schválilo změnu plánovací
smlouvy na prodloužení splaškové kanalizace na ulici Tocháčkova k plánované stavbě 4 RD a to změnu potrubí
z DN 250 PVC na DN 300 PVC. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou 4 RD na ulici Tocháčkova na pozemku
p.č. 11156, pod podmínkou, že kanalizační řád bude bezplatně převeden do majetku obce s tím, že každá přípojka bude samostatná a ukončena revizní šachtou. Jedná
se o cca o 112 m DN 300 PVC a 3 šachty v lomových bodech. V rámci stávající komunikace bude zkrácena přípojka na parcelu 11155/1 a provedena výměna potrubí.
Rada obce byla informována o zjištění zájmu o místa
v MŠ na rok 2013 – 2014 a bude dále jednat o otevření
třetí třídy. Rada obce schválila jako dodavatele na opravu
polní cesty nad cihelnou firmu Strabag s cenovou nabídkou 256 579,– Kč. Rada obce projednala žádost p. Šlefra
(Brno) o pronájem obecního pozemku p.č. 269 o rozloze 40 m2 k provozování občerstvení v době 1. 5. 2013 –
30. 9. 2013 od 17:00 – 21:00. Rada obce navrhuje žádost
doplnit o souhlas majitele sousední parcely. Rada obce
schvaluje dar v hodnotě 1 000,– Kč p. Marii Tesařové při
příležitosti 100. výročí narození.
Hana Navrátilová,
místostarostka

Výsledky krajských a senátních
voleb v Šitbořicích
12. a 13. října 2012 se konaly volby do zastupitelstva
Jihomoravského kraje a 1. kolo senátních voleb. V následujících tabulkách uvádíme výsledky voleb za naši obec.

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
č. kandidát
3 Sdružení nestraníků
5 Koruna Česká

počet
hlasů
28
1

%
hlasů
4,58
0,16
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č.
7
8
13
16
20
22
26
30
43
44
48
51
60
65
70
77
80
82
84
92
93

kandidát
Pravý Blok
Strana Práv Občanů Zemanovci
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Národní socialisté - levice 21.
století
Nezávislí
Věci veřejné
Komunistická strana Čech a
Moravy
SUVERENITA
Top 09
Strana Zelených
Česká strana sociálně demokratická
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Konzervativní strana
Křesťanská a demokratická unie
Nezávislí demokraté
Česká pirátská strana
Celkem
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počet
hlasů
1
23
1
0
9

%
hlasů
0,16
3,76
0,16
0,00
1,47

0
22
1

0,00
3,60
0,16

66
9
22
10

10,80
1,47
3,60
1,64

157

25,7

0
9
6

0,00
1,47
0,98

6
0,98
1
0,16
226 36,99
1
0,16
12
1,96
611 100,00

V 1. kole senátních voleb v našm volebním obvodě
Břeclav nezískal nikdo nadpoloviční většinu. Do 2. kola
(19. a 20. října) postoupili Ing. Jan Hajda (ČSSD) a Zdeněk
Tesařík (KSČM).

Výsledky 2. kola voleb do senátu
poč.
hlasů

kandidát

registrace

Ing. Jan Hajda

Česká strana sociálně demokratická 188

Zdeněk Tesařík Komunistická strana Čech a Moravy 39

Senátorem za obvod Břeclav se stal Ing. Jan Hajda.
František Valíček

Paní Kopečková u voleb.

foto: Josef Zelinka

Výsledky 1. kola voleb do senátu
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

kandidát
Zdeněk Tesařík
Ing. Pavel Procházka
MUDr. Radim Uzel
Mgr. Richard Zemánek
Ing. Miroslav Volařík
Ing. Luděk Mikulecký
RNDr., Mgr. Stanislav Palša
MUDr. Eva Klimovičová
Ing. Jan Hajda
Mgr. Zbyněk Chlumecký

počet
%
registrace
hlasů hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
65 11,30
Občanská demokratická strana
23
4,00
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
32
5,57
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
172 29,91
Konzervativní strana
17
2,96
TOP 09 a Starostové
32
5,57
Národní socialisté - levice 21. století
10
1,74
Nezávislí kandidáti
84 14,61
Česká strana sociálně demokratická
131 22,78
SNK Evropští demokraté
9
1,57
Celkem
575 100,00
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Krátké zprávy
Kulturní dění v obci
Stává se už tradicí, že na závěr roku hodnotíme
a chceme poděkovat všem, kteří se jakkoliv zasloužili
o kulturní, sportovní a jiné dění v naší obci. Je mnoho
akcí, které se již staly tradicí, například den vesnické pospolitosti, babské hody, setkání důchodců, různé tematické výstavy a prodejní akce. Dále vítání občánků, oslavy
zlatých a diamantových svateb a připomenutí významných výročí našich spoluobčanů.
Letos v naší obci oslavily krásné a záviděníhodné
100. výročí narození dvě občanky – p. Božena Lengálová a p. Marie Tesařová. Už tradiční beseda s důchodci se
opět vydařila. Přišlo zase o něco více účastníků než loni.
Myslím, že kdo přišel, neprohloupil, příjemně si poseděl, popovídal, zazpíval a zatančil při písničkách skupiny
Akord, při kterých člověk hned zapomene, že už mu není
nějakých „náct“ let. Vydařená akce byla také uspořádána k oslavě výročí Šitbořského fotbalu. Při této příležitosti se potkali bývalí i současní členové a určitě si měli
o čem vyprávět. Také různé akce pořádané MŠ, ZŠ, klubem Mikeš a klubem Klas jsou velmi oblíbeny u našich
občanů. Proto bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří
obětují svůj volný čas a věnují se vytváření akcí pro naše
děti, mládež, starší občany a vlastně pro nás všechny. Závěrem Vám chci popřát klidné prožití Vánočních svátků
a šťastný vstup do roku 2013.
Hana Navrátilová,
místostarostka obce

„Rozhledna“ malá, ale naše
Šitbořice mají díky svému rozložení mezi kopečky
Svatojánkem na severovýchodě, Domaninami na
jihovýchodě a Strážkami na západě pro obyvatele
i své návštěvníky jednu velkou výhodu, můžou je vidět
z nadhledu. Ne všechny tyto výhledy jsou rovnocenné,
z většiny z nich je vidět pouze omezená část obce.
Nejkrásnější výhled je však určitě z Domanin, a to nejen

Výhled z místa plánované vyhlídky.
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pro možnost vidět z nich podstatnou část obce, ale
i díky možnosti výhledu do krajiny. Při dobré viditelnosti
je vidět množství dominant: cementárna v Mokré,
Pratecký kopec s radarem, brněnské letiště v Tuřanech,
sídliště obklopující Brno jako Líšeň, Vinohrady s kopcem
Hády a na druhé straně Bohunice s Kohoutovicemi, při
ještě lepší viditelnosti i Petrov se Špilberkem v centru
města. Za Brnem jsou jasně vidět kopečky jižního
výběžku Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.
Krásně viditelný je i rajhradský klášter.
Se skupinou příznivců z řad zastupitelstva obce
i ostatních obyvatel se již delší dobu snažíme tuto přednost naší krásné vesnice využít – hledáme tu nejpříhodnější formu realizace vyhlídky. Prvotní úvahou bylo pokusit se vybudovat rozhlednu po vzoru nedávno vybudovaných v našem okolí – např. v Boleradicích či v mandloňovém sadu u Hustopečí. Pro tuto variantu sice existuje
krásné místo nad dědinou, ale splňuje pouze jednu podmínku – byl by z ní krásný výhled do okolí, ale v případě
požadavku výhledu i na dědinu by musela být vysoká řádově kolem 30 metrů. Proto jsme tuto možnost alespoň
prozatím opustili, i z toho důvodu je rozhledna v nadpise
v uvozovkách. Svoji snahu jsme upřeli do varianty vyhlídky na dědinu z Domanin. Existuje již první studie řešení
vyhlídky, kterou zpracoval na základě našich představ jeden brněnský architekt. Tato studie již byla představená
zastupitelstvu, v současné době je prověřována možnost
realizace ve vztahu k územnímu plánu obce, stavebnímu
úřadu a třeba také k přístupovým cestám. Důležitá bude
samozřejmě také otázka finanční. Věříme, že se všechny tyto otázky podaří zdárně vyřešit a zřízením vyhlídky na Domaninách bude položen první kámen k vybudování či alespoň úpravě dalších vyhlídkových míst kolem
obce propojených nějakou formou vyznačené trasy přes
významná místa naší vesnice.
O postupu příprav či realizace zase někdy příště.
Jiří Kaňa

foto: Jiří Kaňa
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Naše betlémy na výstavě
v Hodoníně
Letos se v Hodoníně konala již 10. mezinárodní výstava betlémů. Koná se jedenkrát za dva roky,
protože tak rozsáhlou výstavu by každoročně nebylo možné zajistit. Svým rozsahem patří mezi největší výstavy v české republice. Tím, že se koná na
začátku adventu nebo jako letos těsně před jeho
začátkem, tak je na ní možné vystavovat i velké
chrámové betlémy. To ostatní betlémářské výstavy, které končí až v polovině ledna, nemohou. Letos proběhla ve dnech 17. 11. až 2. 12. Organizátorům se na ní podařilo vystavit 615 betlémů. Od
velkých chrámových, přes několikametrový Třešť- Betlém Zbyňka Valíčka na výstavě v Hodoníně.
foto: Josef Zelinka
ský a Příbramský betlém bylo možno na výstavě
chanický betlém Zbyňka Valíčka. Zbyněk vystavoval v Hoshlédnout betlémy z různých materiálů a velmi rozmanidoníně již před dvěma lety a oproti roku 2010 svůj bettě výtvarně pojaté. Po mnoha letech bylo možno na výlém podstatně zvětšil a vylepšil. Mezi papírovými malostavě vidět i nádherný chrámový betlém z našeho kostevanými betlémy byl i Šitbořický betlém od Jany Moštkola. Byl umístěn v hlavním sále a především odborníci ale
vé. Dva dřevěné vystavoval i Josef Zelinka.
i laici vysoce hodnotili jeho výtvarnou úroveň. Nemenší
Josef Zelinka
pozornosti se těšil další betlém z naší obce. Byl to me-

První odměny za vytříděný odpad
Dne 12. 11. 2012 rada obce schválila odměny za vytříděný odpad za 3. čtvrtletí tohoto roku v celkové výši
48 850,– Kč. Tyto peníze byly rozpočítány mezi jednotlivé
domácnosti podle toho, jak daná domácnost třídí odpady. Nejde jen o to vytřídit co nejvíce odpadů. Důležité je,
jak se odpady třídí tj. zda jsou dodržovány podmínky pro
udělení odměny. Jak již bylo několikrát řečeno, podmínky tu nejsou proto, aby někoho omezovaly nebo něco
nařizovaly. Jejich cílem je jasně vymezit oblast, kde je třídění odpadů finančně nejvýhodnější. Jinými slovy se jedná o stručnou kuchařku, ve které je popsáno jak třídit,
aby se ušetřilo co nejvíce peněz.

Ušetřené peníze za 3. čtvrtletí tohoto roku byly
rozpočítány tímto způsobem:
••pytel s plastem a nápojovým kartonem – 9,3 Kč/kg
(pytel o ideální hmotnosti 3,5 kg – odměna 32,5 Kč)
••volný plast – 2,3 Kč/kg
••pytel s drobnými papírovými obaly – 3,6 Kč/kg
(pytel o ideální hmotnosti 7,5 kg – odměna 27 Kč)
••papírové krabice svázané do balíku – 2,4 Kč/kg
••noviny a časopisy svázané do balíku – 1,2 Kč/kg
••plechovky v průhledném pytli – 5 Kč/kg
••drobné elektrozařízení – 5 Kč/kg,
••rostlinný olej – 5 Kč/kg

Jelikož maximální roční odměna za vytříděný odpad
činí 200,– Kč na osobu, není třeba odpad odněkud vozit
např. z práce, z jiné obce atd. Pokud důkladně vytřídíte
odpad, který vám doma vzniká, a dodržíte podmínky pro
udělení odměny, měli byste dosáhnout maximální možné odměny.
Dle dat získaných za 3. čtvrtletí nejefektivněji třídí odpady čísla popisná: 561, 372, 156, 133, 461, 283, 613,
495, 387, 436, 256, 29, 540, 190, 344, 22 :), 648, 143a,
100, 319, 499, 2, 432, 77. Odpady odevzdané těmito domácnostmi je radost hodnotit. Děkujeme.
Při procházení výsledků jsme narazili na pár domácností, které třídí hodně odpadů, ale bohužel neplní podmínky pro udělení odměn, tudíž mají jen malou odměnu, což je škoda. Doporučujeme sledovat odpadové
stránky www.odpadysitborice.cz sekci Osobní hodnocení, kde jsou k jednotlivým vytříděným odpadům napsané
komentáře. Pokud nejste spokojeni s výší svoji odměny,
nebojte se zavolat na obecní úřad. Podíváme se na vaše
výsledky a rádi poradíme. Když už si dáváte s něčím práci, tak ať z toho taky něco máte... Jsme rádi, že se třídění
odpadů ujalo a nechceme, aby se někdo nechal odradit.
Proto se nebojte psát, stěžovat si, volat, cokoli jen se nevzdávat!
Další naší vizí do budoucna je sběr veškerého elektrozařízení ve sběrném dvoře. V nedávné době jsme uzavřeli smlouvy s Elektrowinem a Asekolem, kteří nám přislíbili shromažďovací prostředky a odměny za odevzdané
elektrozařízení.
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Dále je třeba připomenout i zmiňované čipování popelnic. Stále častěji slýcháme, že občané nemají co třídit,
protože prostě nekupují PET lahve, noviny, používají jednu nákupní tašku, atd., což je samozřejmě ještě lepší než
třídění odpadů. Pomocí čipů bude i tahle oblast odpadového hospodářství vyřešena zavedením tzv. paušální
odměny, jejíž strop bude dosahovat až 100 Kč na osobu
a tzv. odměna za snižování produkce odpadů, jejíž strop
bude dosahovat až 80 Kč na osobu. Tyto odměny se stanovují na základě obslouženého objemu popelnic a pytlů
s vytříděným odpadem a úrovně třídění odpadů. Jedná
se o jakýsi druh kompenzace pro občany, kteří nemají co
třídit, protože produkují málo odpadů.
Další výhodou čipů na popelnicích je fakturace za skutečně obsloužené nádoby, tj. budeme platit podle počtu
vysypaných popelnic. Pokud vytřídíme vše, co se dá vytřídit a do popelnice dáme jen to, co zbude, a pokud popelnici vystrčíme před dům jen když už je plná, můžeme
za výsyp popelnic ušetřit až polovinu peněz. V Uherčicích
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tento systém obci ušetřil desítky tisíc, které byly adresně rozděleny občanům formou výše uvedených odměn.
Občané, kteří třídí odpady, kompostují a snižují produkci odpadů, přistaví popelnici k výsypu třeba i jednou za dva měsíce. Mohli by každých čtrnáct dní přistavit před dům popelnici, která je jen z třetiny plná, ale
nedělají to, protože ví, že za každý výsyp se platí. Sečteno podtrženo, už občané nemusí naplnit popelnici vším
možným, aby využili zaplacenou službu. Čím víc peněz se
ušetří zodpovědným vyprazdňováním popelnic tj. vysypávají se pouze popelnice plné netříditelného odpadu,
tím vyšší bude paušální odměna a odměna za snižování
produkce odpadů.
Těšíme se na další hodnocení vytříděného odpadu a
doufáme, že na odměnách budeme moci rozdělit ještě
více peněz.
Antonín Lengál, starosta obce
a Radek Staňka, autor projektu

Škola
Období adventu
v mateřské škole
Jedním z nejkrásnějších období školního roku je období v čase předvánočním, na které se těší jak děti, tak
i celý kolektiv zaměstnanců. Začíná již koncem listopadu,
kdy děti kreslí dopis Ježíškovi a každý den sledují, jestli
si ho Ježíšek odnesl. Letos děti „psaly“ ještě jeden dopis, který jsme posílali Ježíškovi do Božího daru a věříme, že všem odpoví. V neděli 2. prosince jsme pásmem
písniček, básní a koled pomohli rozsvítit obecní vánoční
strom. Sladkou odměnu si děti určitě zasloužily. Začátkem prosince pořádáme již tradičně Mikulášské hraní.
Děti se promění v čertíky a andílky, na které si hrajeme
celé dopoledne. Hry končí mikulášskou nadílkou. Některá zlobidla netrpělivě čekají, jestli na ně Mikuláš nezapomněl. Sváteční výzdoba a vánoční stromeček je již samozřejmostí. Letošní stromeček voní po medu, protože ozdobičky jsme s dětmi vytvářeli ze včelích plástů.
V předvánočním čase nechybí ani divadelní představení s vánoční tématikou. Letos je to Vánoční pohádka divadla Rolnička. Celý prosinec se zpívá, tančí, tvoří
a peče. Společně s dětmi tradičně také vyrábíme a rozesíláme vánoční přáníčka. Vyvrcholením celého období je
vánoční slavnost s rodiči. Stalo se již tradicí, že maminky přinesou ochutnat cukroví, které doma napekly a na
oplátku ochutnají cukrovíčka, která jsme upekli s dětmi
v MŠ. Rodiče společně s dětmi a učitelkami stráví příjemné odpoledne plné nevšedních zážitků. Domů si odnáší společně vyrobený svícínek, přáníčko a malou pozornost. Po vánoční slavnosti v MŠ na všechny děti čeká již
ten pravý Ježíšek v kruhu jejich rodin.
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Rozzářené oči dětí jsou pro nás všechny tím nejkrásnějším dárkem!
Jménem dětí a zaměstnanců mateřské školy přeji
všem klidné, radostné a spokojené vánoční svátky.
Táňa Neugebauerová,
učitelka

Andílci a čertíci ze školky.

foto: Miroslava Kominacká
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Základní škola
Vánoční dílny
Dne 30. 11. pořádala naše škola již tradiční Vánoční dílny, kde si všichni mohli vyrobit drobné vánoční dekorace či dárečky. Předvánoční atmosféru navodil pěvecký sbor, který pod vedením paní učitelky
Ondrouškové nacvičil krásné pásmo písniček. Jednotlivé dílny nabízely spoustu možností pro malé
i velké – zhotovení originálního prostírání na stůl,
ozdoby ze včelích plástů a z hlíny, obrázky ze zažehlovacích korálků či výrobu vánočního přáníčka
foukacími fixami. Pro mlsné jazýčky byla připravena dílna, ve které se zdobily perníčky, které většinou končily ihned v žaludku. Ti zdatnější si mohli
vyrobit adventní věnec nebo dekoraci.
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k biflování nazpaměť závazného a jediného správného
výkladu historie, ale k samostatnému přemýšlení, k zájmu o události a osudy, o nichž se z různých důvodů dlouho mlčelo nebo mlčí, k porozumění života v nesvobodě.

Lyžařský výcvikový kurz, Londýn
Základní škola v letošním školním roce nabídla
žákům lyžařský výcvikový kurz a zájezd do Londýfoto: Petra Strouhalová
na. Vzhledem k nízkému zájmu se výše uvedené Vystoupení pěveckého sboru.
zájezdy bohužel konat nebudou. V příštím školním
Po stopách TGM
roce nabídneme akce znovu.
V rámci společenskovědního semináře navštívili žáci
Úspěchy našich žáků
7. a 8. ročníku město Hustopeče, abychom se společŽáci naší školy zaznamenali již několik úspěchů bě- ně vydali po stopách Tomáše Garrigue Masaryka. Využihem tohoto školního roku. Podařilo se jim zvítězit v Běhu li jsme nabídku turistického informačního centra v Husnikolčickými stráněmi a softbalový oddíl SK Šitbořické topečích, které nás seznámilo s naučnou stezkou MasaStraky skončil v Břeclavi na 3. místě. Žáci 1. stupně se ryk a Hustopeče, jež propojuje místa, která mají osobní
umístili na třetím místě v okresním kole mládežnického a rodinný vztah k zakladateli novodobé československé
florbalu.
státnosti. První zastávkou byl vstup do historického centra města, kde se 19. června 1924 uskutečnilo triumfálJeden svět na školách – Příběhy bezpráví
ní přijetí prezidenta Masaryka v Hustopečích. Naučná
V letošním roce se naše škola podruhé zapojila do stezka pokračovala k piaristické reálce, kde TGM v letech
projektu nadace Člověk v tísni – Jeden svět na školách. 1861 – 1863 studoval. Další zastávkou bylo místo rodÚčastníky projektu uskutečněného 14. listopadu byli ného domu Masarykovy matky Terezie Kropáčkové Mažáci 9. ročníku. V loňském roce byl věnován osudům sarykové a následně ulice Dobrovského, kde v jednom
emigrantů z bývalého Československa. Žáci se seznámili z domů Masaryk pobýval. Odtud jsme se vydali k dnešs příběhy účastníků tří emigrantských vln – největší po- nímu Společenskému domu, v jehož budově bydlel Ludzornost byla soustředěna na odchod obětí pronásledo- vík Masaryk – mladší bratr našeho prvního prezidenta
vání po nástupu komunismu v roce 1948 a v době nor- a provozoval zde tiskárnu, ve které v roce 1886 vycházel
malizace. Projekt se setkal s velkým zájmem žáků o pro- i proslulý časopis Atheneum. V něm vycházely např. teze
blematiku porušování lidských práv, a proto jsme v le- o pravosti Rukopisů (královedvorského a zelenohorskétošním roce nabídku nadace Člověk v tísni opět využili. ho). Naší poslední zastávkou byl hustopečský hřbitov.
Tématem listopadové přehlídky filmů a besed na školách Zde našlo odpočinek mnoho předků a příbuzných Tomábyla pro tento rok Normalizace. Osobnost Václava Hav- še Garrigua Masaryka, včetně jeho rodičů. V září 1937
la, perzekuce občanů nesouhlasících s okupací naší vlasti byla z jejich hrobu vyzvednuta prsť hlíny a byla uložena
armádami „spřátelených“ zemí, Charta 77 a události 17. do Masarykova hrobu v Lánech, kde spočívá doposud.
listopadu 1989 žáky motivovaly k zamyšlení a diskusi nad
pojmy jako jsou svoboda slova, pohybu, právo na vzdě- Archeologické nálezy v Šitbořicích
lání, informace apod. V průběhu zapojení do projektu
Na svátek svaté Barbory jsme se s žáky 6. ročníku nebyla naší škole poskytnuta řada audiovizuálních materi- vydali na lámání větviček třešní, ale za mrazu, větru a paálů a metodických příruček pro výuku moderních česko- dání sněhových vloček zamířili na ulici Družstevní k panu
slovenských dějin. Tento způsob výuky vede žáky nikoliv Václavu Nečasovi za jeho archeologickým pokladem. Přistrana 9
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vítal nás s výstavkou zlomku svých archeologických nálezů z doby paleolitu až eneolitu, jejichž pravost je potvrzena pracovníky Moravského zemského muzea v Brně.
Pan Nečas dětem předvedl způsob opracování nástrojů doby kamenné pazourkem, žáci si mohli vyzkoušet
jak padne do ruky pěstní klín, posoudit ostrost hrany drásadel, hrotů oštěpů i břidlicových sekyrek. Na vlastní oči
viděli zkamenělé části kmenů stromů,
nemluvě o zkamenělinách drobných
rostlin a živočichů. Postupně jsme se
v bádání nad místními nálezy přesunuli až do doby neolitu a eneolitu. Společně jsme obdivovali vzácné nálezy
neolitické moravské malované keramiky, hliněné nádoby, první nástroje,
jehly, naběračky a zbraně. Exkurze byla
pro žáky velkým přínosem a určitě tímto spolupráce naší školy a pana Nečase nekončí. V útulných prostorách nám
bylo velmi příjemně i díky výbornému
pohoštění paní Nečasové, ale určitě by
si tak vzácné exponáty, které obdivují
a zkoumají doktorandští studenti Masarykovy univerzity, zasloužily osvětlené vitríny muzejních instalací. Panu
Nečasovi za jeho vyčerpávající a milý
výklad ještě jednou děkujeme a těší- Výroba ozdob z hlíny.
me se na další setkání nad novými přírůstky v jeho sbírce.
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Kariérové poradenství na naší škole
V letošním školním roce jsme rozšířili služby pro rodiče a žáky naší školy o kvalifikované kariérové poradenství. Žáci 6. – 9. ročníku mají možnost průběžného testování profesních předpokladů, deficitů v oblasti způsobu získávání informací, poruch
soustředění a učení i zjišťování stupně motivace k učení,
studiu a práci na osobnostním
růstu. Zájem ze strany žáků
i jejich rodičů je podle očekávání velký a do testování se
zapojilo 100 % žáků II. stupně
naší školy. Služba je poskytována zdarma v rámci výchovného poradenství. Výsledky
slouží žákům a jejich rodičům
v nelehkém rozhodování při
výběru střední školy či středního odborného učiliště, navíc
pomáhají odhalit skryté potíže
či rezervy žáků v jejich edukačním procesu.
Více informací a fotografií
naleznete na webových stránkách školy www.zssitborice.
webnode.cz
foto: Petra Strouhalová

Mgr. Petra Strouhalová
Mgr. Marie Jelínková

Ze života farnosti
Duchovní slovo
Přátelé, asi před měsícem jsem
se ptal starších dětí v náboženství,
co vědí o 17. listopadu. No byl jsem
překvapen, ne zrovna mile. Nevěděli téměř nic. Snad jen, že tu
byli komunisti a nebyly tu banány a ananas. Možná se usmíváte,
možná kroutíte hlavou, že to není
ani možné. A nyní bych tu otázku,
ale trošku jinou položil Vám – co víte o svatém Mikuláši.
Možná se usmíváte, možná opět kroutíte hlavou, že nic…
někdo by řekl snad: „Je to hlavní patron naší farnosti.“
Tak to by byla velmi krásná uspokojivá odpověď. Ale obávám se, že ani to spousta lidí neví. A přitom Mikuláše slavíme všichni a rádi. A tak dovolte krátký exkurz do této
velké osoby. Mikuláš se narodil kolem roku 270 v řeckém
Patrasu a podle tradice zemřel právě 6. prosince v Myře
v dnešním Turecku. Prameny nám říkají, že se brzy stal
biskupem a za vlády Galeria Valeria Maximina, kdy začastrana 10

lo pronásledování křesťanů se i Mikuláš dostal do zajetí
a byl velmi tvrdě mučen. Poznamenán tímto mučením
vystoupil r. 325 na slavném Niceském koncilu. Tam se
tvrdě postavil proti přívržencům ariánství – sekty, která
popírala božství Ježíše Krista. Více dat se o něm nedochovalo. Je pravda, že pak ještě existuje řada legend, které jsou zajímavé a úsměvné. Tak co, věděli jste to? Pokud
ano, tak mám velkou radost a kdo si to přečetl až nyní,
tak mám také radost, protože už to ví.
Mikuláš vlastně otvírá dveře adventu. Době, kterou
právě prožíváme. Tradice spojená s Mikulášovou osobou vznikla a dochovala se dodnes díky touze člověka po
dobru, spravedlnosti, obdarování potřebných a potrestání zlých. Připomíná tak i dobu, kdy po naší zemi chodil
Ježíš, který těšil ztrápené, sytil hladové, uzdravoval nemocné, zastával se nespravedlivě obviněných.
Mikulášská tradice se také stala předzvěstí Vánoc. Připomínáme si lásku Boží k lidem, ke každému z nás. Bůh
poslal svého Syna, aby nás vymanil z naší lidské bídy,
z otroctví, hříchu, aby nám vydobyl nový život. Ježíš se
nás všech zastal ve chvíli, kdy za nás zástupně umíral na
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Golgotě. Nemohl prokázat více lásky. Máme za co děkovat – znovu a znovu! Ta vděčnost by se měla projevovat
i tím, že jsme naplněni láskou k lidem a jednáme podle
toho. Jistě, nemůžeme udělat to co Ježíš, ani totéž co Mikuláš, ale můžeme stát na straně pravdy, lásky, spravedlnosti a šířit dál radostnou zprávu – evangelium – o Boží
lásce k lidem, žijícím kolem nás.
Rád bych Všem popřál požehnané svátky vánoční.
A chci vás všechny ujistit, že se na Vás těším, na to až se
potkáme v našem chrámě, který je zasvěcen tak velkému muži, jako byl svatý Mikuláš, a až budeme společně
slavit krásnou liturgii a společně zpívat koledy a prožívat
Kristovo narození.
žehnám Vám Váš duchovní
otec P. Jiří Topenčík

Opravy kostela k oslavám
výročí 100 let posvěcení
K tomuto výročí rozhodla farní rada o opravě fasády.
Protože ze střechy soustavně opadávaly tašky (z důvodu
prohýbání latí a zvětrání malty), bylo nutné řešit i opravu střechy. Ta logicky musela předcházet opravě fasády,
protože by došlo k jejímu poškození – hlavně na římsách.
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I kvůli financím byly opravy rozděleny do dvou roků.
V letošním roce se na kostele opravila fasáda věže
včetně nátěru rámů ciferníků hodin a dřevěných žaluzií.
Po skončení opravy věže se započalo s výměnou laťování
a krytiny na střeše. Došlo k vyrovnání nerovností na krovech, zpevnění poškozených míst a to hlavně nosného
trámu malé věže a k nástřiku celého krovu chemickým
prostředkem.
Byla také opravena opadávající omítka uvnitř na klenbě mezi hlavní lodí a presbytáří. Zde se časem objevila malá prasklina a kolem již nesoudržná omítka opadla.
Podle návrhu statika byly do klenby navrtány nerezové
výztuže. V příštím roce se započne s opravou fasády ve
štítě nad touto klenbou, kde bude vloženo spínací lano.
Potom se dokončí oprava střech na bocích kostela
a bude se pokračovat s opravou celé fasády. Bude otlučena vlhká omítka nad soklem a použita nová sanační.
Celkové náklady jsou odhadovány na 2 200 000,– Kč.
Tyto opravy se mohly započít díky štědrým příspěvkům
z rozpočtu obce, ZEMAX a.s. a ze sbírek a darů farnosti.
Za to patří všem velké díky.
Jiří Daniel

Povídání o víně
Víno ročníku 2012
Další rok se blíží ke konci a při
výrobě vína se zase potýkáme
s většími problémy a starostmi,
než je nám milé. Situace po sklizni
hroznů se ve většině případů ukázala ještě smutnější, než jsem v září
odhadoval. Množství hroznů se u
některých pěstitelů dostalo hluboko pod polovinu sklizně v roce předešlém a vína tedy máme někteří ještě mnohem méně.
Je tedy jisté, že víno ročníku 2012 bude vzácné.
K letošním vínům mám tyto poznatky. Vůně je ve většině případů výrazně vyzrálá až přezrálá, ale její intenzita
je spíše menší. Barevnost bílých a růžových vín je přímo
závislá na technologii výroby, předpoklady u kvalitních
hroznů byly mimořádné a většina vín je barevně vysoce
kvalitní. Červená vína vyrobená z dobře vyzrálých hroznů jsou barevná výborně a ostatní složky vůně i chutí je
potřeba vnímat v celkovém projevu, protože se v nich
vždy odráží individuální přístup každého výrobce. Stručně bych ročník 2012 popsal jako kvalitativně nadprůměrný, ale množstvím hroznů mimořádně problematický.
Dnes už je možné ochutnat více vín v různých barvách a jsem přesvědčený, že svojí kvalitou patří mezi ty
hodně povedené. Popularita červených vín je hodně závislá na módních trendech a náladách, ale varianta rů-

žová, získaná z modrých hroznů si získává stále více příznivců. Moje představa o růžovém víně je v barevnosti
hodně široká od světlých až po sytě růžové. Vůně i chuť
je podle mě nejkvalitnější, když připomíná letní bobulové ovoce a hrozny. Bílá vína je možné v posledních letech
ochutnat v tak širokém spektru, že není možné si nevybrat svého favorita. Někdo se zaměřuje na vůni a lehkost, jiný zase klade důraz na šířku a harmonii.
Další ročník nám tedy nabízí možnost zamyslet se nad
výsledky našeho snažení. Pečlivá práce se vždy vyplatí,
ale bez příznivého počasí je výsledek pouze průměrný.
Přeji tedy všem v roce 2013 dostatek srážek i tepla a spoléhám se na kvalitní plody révy, ze kterých se nám snad
podaří připravit lahodná vína. K tomu samozřejmě pevné zdraví a mnoho štěstí.
Ing. Aleš Urbánek

Hledá se vinař pisatel
Rubrika o víně je ve Štengaráčku už mnoho let. Jejím
prvním pisatelem byl pan Konečný a po něm převzal štafetu Aleš Urbánek. Ten by chtěl nyní pomyslný štafetový
kolík předat někomu dalšímu.
Hledáme tedy člověka, který by chtěl do Štengaráčku
psát na libovolná témata o víně, vinaření a souvisejících
věcech. Chtěli bychom vinařskou rubriku zachovat, budeme tedy rádi, za nové spolupracovníky. Ozvěte se nám
osobně nebo napište na redakce@stengaracek.cz.
redakce
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Přístavba nové garáže hasičárny
Již několik let se vážně hovořilo o nutnosti vybudovat prostory, aby bylo možno veškerou naši techniku (tu historickou i současnou) důstojně uskladnit v hasičské zbrojnici. V současné době máme některé naše stroje uskladněny v areálu Zemědělského družstva.
Bylo předloženo několik návrhů, které zpracoval
arch. Kruml, které se staly předmětem diskuzí,
aby byla vybrána varianta, která bude nejvíc vyhovovat našim potřebám. Na základě našich připomínek a návrhů byl v měsíci dubnu na světě
projekt přístavby nové garáže, který vypracovala
projekční kancelář Cichra Hustopeče. Poté následovala série jednání se zástupci obce o způsobu
realizace samotné stavby a výsledkem těchto jed- Přístavba garáže hasičárny.
foto: Jiří Nevídal
nání bylo rozhodnutí, že stavbu zaštítí stavební fir17. 11. 2012 dopoledne proběhlo betonování věnma ABACUS a dodá stavební materiál. Hasiči buce,
protože odpoledne nás čekala příprava Martinských
dou stavbu provádět svépomocí v rámci svých možností
hodů.
Počasí během měsíce listopadu nám přálo a nea schopností.
Kopnutí do země provedl dne 12. 9. 2012 místní pod- chalo nás dokončit hrubou stavbu do takového stádia, že
nikatel Jaroslav Vinčar mladší a vykopání poměrně kom- v týdnu od 3. do 7. 12. již za mrazivého počasí zahájil pan
plikovaných základů mu zabralo téměř 3 dny. Aby bylo Josef Košvica práce na zhotovení vazby. Podpěrnou ocedodrženo přání projektanta a stávající budova byla dob- lovou konstrukci pod hlavní nosné trámy zhotovila firma
ře staticky zabezpečena, bylo nutno vyhloubit základy MOS sídlící v areálu místního Zemědělského družstva.
Poslední brigáda roku 2012, proběhla 8. 12., a byla
pod úroveň kanalizace, která za budovou hasičárny vede
a bude překryta novou přístavbou. Tento základ spolu při ní rozebrána část střechy nad stávající budovou souse základy nové garáže včetně betonové desky „spolkl“ sedící s novostavbou, protože obě střechy, stará i nová,
celkem 42 m3 betonu. Betonářské práce skončily v po- spolu budou spojeny v jeden celek.
Zdá se tedy, že se nám podaří dostat stavbu pod střelovině října, takže založení obvodového zdiva proběhlo
26. 10. 2012 a následující den se vyzdily z důvodu špat- chu, aby v následujícím roce mohly pokračovat práce na
ného počasí pouze dva „šáry“ Ytongového zdiva. Násle- vnitřním vybavení a celá stavba byla v létě 2013 dokondující víkend nám již počasí přálo, takže se nám podařilo čena a my v ní mohli oslavit 115. let založení Dobrovolné
jednoty hasičské u nás v Šitbořicích.
vystavět kompletní obvodové zdivo.
Miroslav Vahala

II. sv. válka očima přímého účastníka
V Anglii
Z Francie jsme odjeli egyptskou
lodí. Bez zvláštních vzrušujících příhod jsme přijeli do Gibraltaru, kde
na nás čekaly naše jednotky již dříve odjeté z Francie na britské uhelné lodi. Ti si užili hodně žízně, protože na lodi nebyl dostatek vody
pro 1800 lidí. Prozatím byli ubytovaní na několika lodích a tam jsme
se zase setkali se svými kamarády. Druhý den po našem příjezdu jsme odjeli v konvoji 16 lodí za doprovodu
a ochrany torpédoborců, minolovek a občas i letadel, na
cestu do Anglie. Zamířili jsme zprvu ke Kanárským osstrana 12

trovům, potom zahnuli na sever a po 15 dnech plavby
jsme se blížili k Liverpoolu od severu. Cesta lodí, mimo
občasný poplach kvůli německým ponorkám nebo letadlům probíhala se všemi cestovatelskými potížemi a všemi průvodními jevy, jimž se většina cestujících na moři
nevyhne.
V Anglii nás vítalo obyvatelstvo velmi přátelsky a také
my jsme měli stále nové a celkem dobré poznatky. Jeli
jsme ve zvláštních a čistých vagonech, jako naše druhá
třída. Také jsme dostali novou vojenskou výstroj „batle
dresy“ praktickou i slušivou a k tomu potřebné vybavení. Všechno bez jakéhokoliv zapisování a podpisování.
Zkrátka se zapsalo: vybavovaná jednotka má tolik a takový stav a každý dostal svoje, vše stejné a nové. Byli jsme
vcelku vděčni Anglii za to, že nás tak přijala a vybavila
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a že nám umožní se zbraní v ruce se znovu postavit pro- li utíkat. Mužstva už byla vzhůru, když jsme zjistili co se
ti nepříteli. Za to jsme my nabízeli Anglii všechny své síly venku děje, utíkali jsme k hořícímu letadlu, které se zak ochraně ostrova, kterou ona tolik potřebovala. Bydleli bodlo do země. Když jsme byli asi 80 metrů od něho, najsme ve velkém stanovém táboře v jednom velikém par- stal najednou veliký výbuch. Nápor tlakové vlny s námi
ku. Tak jsme snad brali tak trochu daň od lorda Runcima- mrštil o zem. Nám se nic nestalo, jen vzadu byli někteří
na, kterému park údajně patřil, za jeho zradu a za Mni- raněni střepinami. Nejvíce to odnesl anglický major, ktechov. Byli jsme překvapeni péčí o vojáka, jak od armády, rý měl úplně rozervané břicho. Letadlo mělo neshozetak od civilistů. Co tu bylo kantýn a podobných zařízení nou bombu a ta explodovala.
pro vojáka, který si tu ve volném čase mohl najít občerTaké já jsem se hlásil k parašutistům, ale pro věkovou
stvení i pobavení. Také naše finanční zajištění bylo proti hranici jsem nebyl přijat. Bylo mě 34 let. Jednoho dne
Francii daleko lepší. Tady byl každý postaven na úroveň jsem byl překvapen, když asi za půldruhého roku bylo
anglického vojáka.
mému přání vyhověno. Odjeli jsme do výcvikového táZprvu jsme dostali pro případ nepřátelského napade- bora ve Skotsku, kde se prodělával tvrdý a těžký výcvik
ní určité oblasti k obraně. Tam jsme budovali obranná pro boj v zázemí. Cvičilo se zhotovování, kladení i odstrapostavení, potom protivzdušnou obranu a později hlíd- ňování min a náloží různých druhů. Dále se cvičily různé
kování na pobřeží proti možnému vylodění nebo proti sabotáže, vykolejování vlaků i tak zvané tiché zabití. Vyuponorkám. Pokud panovalo nebezpečí, byly také úkoly žívalo se různých překvapení, jak se může stát na nepřáa práce a to bylo dobré. Až nebezpečí pominulo, pomi- telském území. Pomož si sám jak jen můžeš a umíš. Cvinula a uvolnila se morálka. Protože na vojáčkování a cvi- čilo se šplhání přes srázy, propasti, rokle, po umělé lávčení nebo podobné se opičení naši kluci nebyli. Při kaž- ce, kmenu, nebo se skákalo z okna v prvním patře atd.
dé příležitosti, ať se jednalo o napadení Jugoslávie nebo To vše bylo na denním pořádku. Cvičilo se i zahnání do
Sovětského svazu nebo bojů na Středním východě, jsme moře kde na nás čekaly lodice a to v únoru. Ti malí toho
marně žádali, aby naše jednotky tam byly vyslány na po- měli až nad hlavu a při tom držet zbraň tak aby se nemoc. Také hodně chlapců se hlásilo k letcům doplnit je- namočila. Přesto, že je tam vliv Golfského proudu nebyjich prořídlé stavy. Angličtí letci nesli veškerou tíhu obra- lo to v únoru nic příjemného. Při jednom ranním výcviny země proti nepřátelským náletům a při těchto bojích ku se házela kulatá břevna mezi dvěma šesticemi proti
se platilo životy. Také k parašutistům bylo hodně přihlá- sobě. Cvik na posílení svalů na rukou se šestimetrovým
šek. Jak k letectvu tak také k parašutistům se vybírali jen dřevem dosti silným a těžkým. Jednou protější strana vymladí chlapci. Ti, kteří byli trochu starší, žehrali na ne- hodila dřevo moc vysoko a ono se naší straně vysmekpřízeň osudu. Mimoto velitelství pozemních jednotek nebylo moc rádo a neradi se zbavovali jednak mladých lidí a jednak se jim snižoval početní
stav vojska. To pak bylo štěstí dostat se pryč. Také
rozdíly mezi důstojníky, kterých byl nadpočetní stav, nepřispívaly k vzájemnému soužití. Z vojenské služby, mimo to vojáčkování bylo cvičení
i když moderním způsobem jako motorizovaná
jednotka. V ní se všechny přesuny provádějí na
vozidlech a celkem s moderní výzbrojí. Za zmínku
stojí hlídkování na pobřeží. Bylo to hlídání velmi
únavné hlavně v noci. A když trochu řádilo moře.
Takové příležitosti využívali Němci nejvíce. Bylo
nutno zbystřit ostražitost. To neustálé šplouchání vln a šumění moře, příliv a odliv a všechny jiné
okolnosti pro nás byly nezvyklé a zvyšovaly napě- V Cholmondeley parku v létě 1940. Zleva: Štěpán Stejskal, Rudolf Mašek, Jan
foto: T. Jambor
Buchta, Jelínek, Eduard Urbánek
tí. Mimo to chodit okolo zaminovaných polí a dávat pozor aby nezabloudil a nešlápl na minu nebylo z rukou. Já jako nejmenší jsem to nepostřehl, ani můj
lo právě nejpříjemnější a zvyšovalo pozornost strážných. soused. Ten pak měl jednu ruku vymknutou a na druPři jedné takové službě naši chlapci sestřelili Messer- hé natrženou šlachu. Já jsem dostal pod bradu takovou
schmitt. Bylo jej dlouho slyšet pobroukávat ale pro níz- ránu, že jsem hned vyplivl dva zuby a třetí byl přeražený.
ké mraky asi bloudil. Při jednom takovém obletu mu to Pak už jsme se sousedem necvičili. Třetí den jsem byl ponaši chlapci napálili a hned hořel. Spadl blízko našich ple- slán do městečka Fort Nilionu. Je to krásné malé město
chových baráků. Bylo to už k ránu a začalo se rozednívat. blízko jezera Loch Ness proslulého pověstnou obludou.
Němečtí piloti použili padáku a po dopadu na zem zača- Když mě vojenský lékař přeražený zub vytrhl a zjistil, že
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nejsem Angličan, pokoušel se zjistit, jaké jsem národnosti. Když jsem mu řekl, že jsem Czechslovak (měli jsme to
zakázané) tak vzal telefon a někomu volal. Potom mě
řekl, že by se mnou rád mluvil lord mayor města (starosta). Když jsem přišel na radnici, přišel na zavolání mladší
člověk v modrákách s páskou na rukávě s názvem Home
gard (domácí obrana). Bodře mě pozdravil a po nezbytném „cap of tea“ říkal, že má Czechoslováky rád a má
tam mnoho dobrých přátel. Uvedl mě na nádvoří radnice, kde v podloubí stála velká 200 kilová bomba, pěkně vyleštěná. Když odšrouboval uzávěr, nahlédl jsem do-
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vnitř a tam byl písek a zažloutlý papír s nápisem „Pozdrav
z Plzně“. Starosta říkal, že u města je jediná velká anglická továrna na hliník, ve válce tolik potřebný. Bylo na ni
několik náletů ale pro velkou vzdálenost a dobrou obranu se tam moc německých letadel nedostalo. Do města
na náměstí padla jen jedna bomba a ta nevybuchla. Když
ji pyrotechnici vyvezli za město a chtěli odpálit, nešlo to.
A tak ji rozebrali a našli v ní písek a lístek s pozdravem
z Plzně. Řekl mě, že až bude po válce tak se přijede do
Plzně podívat.
Eduard Urbánek

Sport
Vyhodnocení uplynulé sezóny
oddílu kolové
Uplynulou sezónu 2011/2012 si dovolím hodnotit
jako úspěšnou. Dvě žákovská družstva Šitbořice 1 (T. Boháček, P. Hájek) a Šitbořice 2 (M. Drabálek, Š. Urbánek)
měla na základě výsledků v průběhu roku ambice na medailová místa na MČR. Vysoké ambice však zcela nesplnila. „Jednička“ získala bronz a „dvojka“ bohužel pouze
bramborovou medaili za 4. místo.
Juniora jsme měli pouze jednoho – Marka Topoláře.
Ten hrál sezonu s Filipem Zahálkou za Svitávku s vidinou
zisku titulu M ČR a možnosti reprezentovat ČR na MEJ.
Ambice, které si dvojice stanovila, vysoko překročila.

V kategorii do 23 let – U 23 – vyhrála dvojice Blaha,
Zvolánek domácí soutěž. Na mistrovství Evropy v rakouském Dornbirnu však kluci poznali krutý rozdíl v úrovni
hry na mezinárodní úrovni, kdy skončili na 9. místě z celkového počtu deseti účastníků.
V současné době je v plném proudu nová sezona.
Zejména jediná dvojice žáků (Drabálek, Urbánek) dává
naděje na zisk cenného kovu na mistrovství ČR. Na dosud odehraných turnajích Českého poháru v Šitbořicích
a Brně obsadila 2. místo s minimálním odstupem na vedoucí Zlín (loňský mistr ČR).
Náš oddíl kolové stále trpí nedostatkem hráčů ve
věku 6 – 10 let. Uvítáme každého zájemce o tento sport.
Nábor, který jsme organizovali v naší škole a okolních obcích, vyšel zcela naplano. Chci dodat, že hráči díky
přízni sponzorů nemusí kupovat žádný velomateriál, jak je to běžné v jiných oddílech. Pro úspěch
je nutná „pouze“ aktivní přítomnost alespoň jednoho rodiče v počátcích tréninkového procesu.
Robert Zvolánek st.

Stručné zhodnocení podzimní části naší kopané

Český pohár žáků, Šitbořice 1. 12. 2012.

Kluci získali titul mistra ČR. Na mistrovství Evropy v belgickém Gentu získali bronzovou medaili a na základě
těchto výsledků byli vyhlášeni Králem cyklistiky uplynulé sezony v kategorii sálové cyklistiky. Dvojice byla jediná
v této sezoně, která získala pro ČR medaili na evropském
nebo světovém šampionátu ve všech kategoriích. Marek
se ziskem bronzové medaile na MEJ stal dosud nejúspěšnějším členem v historii oddílu kolové v Šitbořicích.
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Zima je tu a je čas zhodnotit co se v našem fotbale za uplynulý podzim povedlo a co ne. Jako
vždy začnu u A-mužstva. Muži skončili po podzimu
na 5. místě tabulky se ztrátou 9ti bodů na první
místo. Určitě jsme si před začátkem sezony představovali že by jsme mohli být o pár míst výše, bohužel začátek sezóny nás přesvědčil o tom, že postup zpět do třetí třídy nebude jen tak. Dobré ale
je, že tréninková morálka je stále na vysoké úrovni a pořád je vidět snaha se zlepšit. Přes zimu je proto potřeba
pořádně zapracovat a na jaře se pokusit náš nově poskládaný tým posunout v tabulce zase kousek výše.
Jako hlavní bod podzimu je určitě znovuobnovení
družstev mládeže. Nově vzniklé 3 týmy mládeže sice, dle
očekávání, výsledkově zaostávaly za většinou ostatních
celků, přesto však je třeba ocenit přístup dětí i rodičů
k účasti na trénincích i zápasech. Navíc, ke konci sezóny
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a radu obce. Doufáme že se nám ve spolupráci s
obcí podaří v příštím roce udělat co nejvíc práce a
zase o něco vylepšit náš sportovní areál a vybudovat nové kabiny pro mládež.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás
v minulém roce podporovali a chodili sledovat zápasy mužů a mládeže. A nebylo Vás málo. Věřím
že poctivou prací vám budeme v příštím roce dělat větší radost a budete chodit na fotbal, a hlavně
z fotbalu s lepší náladou než doposud.
Za oddíl kopané bych Vám chtěl také popřát
krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Vladimír Navrátil
Z turnaje v malé kopané k zakončení podzimní sezóny.

byla patrná, hlavně na mladší přípravce, rostoucí kvalita
výkonů. Za další úspěch můžeme považovat, že se David Nevídal dostal do výběru hráčů okresu Břeclav ročníku 2002. Doufáme že všem, kteří se podílí na rozvoji
mládežnické kopané u nás, zůstane elán a chuť do práce
i v příštím roce.
V sobotu 24. 11. jsme měli s dětmi i rodiči v sokolovně slavnostní ukončení podzimní sezóny. Děcka si zahráli mezi sebou turnaj v malé kopané o ceny a medaile,
rodiče si mohli své ratolesti prohlédnout přímo v akci
a bylo pro ně nachystané i malé občerstvení. Dále je tam
náš předseda Martin Kříž seznámil s plány na příští rok
a rodiče si odsouhlasili členské příspěvky. Myslím si že se
celá akce povedla a všichni odcházeli spokojení.
Do nového roku jsme si, mimo sportovních cílů, vytyčili také úpravu a rekonstrukci našeho sportovního areálu a kabin. S tímto cílem předseda seznámil starostu

Vánoční turnaj ve stolním
tenisu
Stolní tenisté oddílu OREL Šitbořice ve spolupráci se
ZŠ Šitbořice si Vás dovolují pozvat na 13. ročník Vánočního turnaje, který se uskuteční v tělocvičně ZŠ.
••22. prosince 2012 od 10.00 – mládež do 18 let (startovné: zdarma)
••29. prosince 2012 od 14.00 – kategorie dospělí registrovaní a kategorie neregistrovaní hráči (startovné:
dospělí 100,- Kč, mládež a studenti 50,- Kč)
Další akcí stolních tenistů šitbořického Orla bude
v sobotu 5. 1. 2013 v sokolovně turnaj čtyřher ŠTENGAR
Cup, kde můžete shlédnout zápasy hráčů působících v
okresních, krajských i ligových soutěžích.
V neděli 6. 1. 2013 proběhne v sokolovně turnaj mládeže pro hráče okresu Břeclav, kterého se mohou zúčastnit registrovaní i neregistrovaní adepti stolního tenisu.
Pavel Halas

Obrazová kronika (2. část)

Šitbořický farní betlém na výstavě v Hodoníně.

foto: Josef Zelinka
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6. 10. 2012 – Oprava cesty kolem cihelny.
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foto: Antonín Lengál

6. 10. 2012 – Oprava cesty kolem cihelny.

2. 12. 2012 – Rozsvěcení vánočního stromu.

foto: Zdenek Lengál

2. 12. 2012 – Rozsvěcení vánočního stromu.

foto: Zdenek Lengál

2. 12. 2012 – Takto letos vypadá vánoční strom. foto: Zdenek Lengál
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