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Obrazová kronika (1. část)

28. 9. 2013 – Výstava k výročí kostela.

foto: Jiří Kaňa

29. 9. 2013 – Slavnostní hodová mše (100. výročí).

28. 9. 2013 – Hodový průvod stárků.

foto: Alois Kaňa

29. 9. 2013 – Pan Zelinka představuje svoje dílo.

29. 9. 2013 – Krojovaní a hosté po slavnostní hodové mši u příležitosti 100. výročí posvěcení kostela.
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Vážení čtenáři, dostáváte do
rukou poslední letošní číslo našeho obecního zpravodaje. V něm se
snažíme již více jak 18 let podávat
informace o dění v naší obci Šitbořice. Především jsme rádi, když nám
sami napíšete svůj názor na dění
v obci, informujete nás o kultuře, o
sportu, o úspěších i nezdarech Šitbořáků v různých činnostech. Jsme vděčni těm autorům,
kteří nám píší o historii obce a významných rodácích. Samozřejmě důležité jsou informace Obecního úřadu.
Ti, kteří čtou mé úvodníky, si ze mne někdy dělají legraci, že stále naříkám, protože nám málo píšete a máme
málo přispívajících. Pokud si dobře pamatuji, tak se ještě
nestalo, že bychom některý příspěvek neuveřejnili. Občas nás někdo upozornil a právem, na pravopisné chyby
nebo překlepy. K tomuto číslu jsme dostali silně kritický
názor na náš zpravodaj.
„V poslední době se rapidně zhoršuje kvalita zveřejňovaných zpráv ve Štengaráčku. Například ve zpravodaji
září 2013. Mám takový dojem, že není co zveřejňovat neboť v tomto čísle je dominantním pisatelem paní Zdeňka Káňová 3x. Str. 4 Alfa kurzy Hustopeče., str. 10 Umění
slavit dobré věci, Dejme šanci nacistům.“ Dále autor píše
své další výhrady k těmto článkům.
Sám uznávám, že zářijový Štengaráček byl svým rozsahem skromnější, než jiná čísla. Ale důvod není v tom,
že bychom někoho cenzurovali a nechtěli ho uveřejnit.

Právě naopak, nikdo nám nic neposlal. První článek paní
Kaňové jsme považovali za informaci, protože se jednalo o nekomerční záležitost. Souhlasím s tím, že s druhým
článkem autor kritiky nesouhlasí, protože má jiný názor
a těch podobných ohlasů bylo několik. Ale žijeme v demokracii a musíme se smířit s tím, že na různé události
existují různé názory. Naše redakce nemá problém opačný názor zveřejnit. Znovu žádám dopisovatele, kterému
jsme odmítli uveřejnit článek, aby se ozval. Autor kritiky
uvádí, že jeho přítel Antonín Bláha nám poslal 6 příspěvků a my jsme mu otiskli jen 2. Sám jsem o tom s panem
Bláhou jednal. Nemohli jsme je otisknout, protože byly
psány rukou a my jsme je neuměli přečíst. Mám je všechny založeny.
Nechápu, proč nám autor dopisu vyhrožuje, že přijde
na lednové zasedání obecního úřadu a pozve novináře
deníku Rovnost a Břeclavského deníku. U nás se neotiskují jen články, které se někomu hodí a kritické se zamítají. Nevím, kde k tomuto názoru přišel, ale mne osobně to
uráží. Ve Štengaráčku jsem od samého počátku. Všechny
kresby a články a organizační záležitosti dělám ve volném čase. Nejsem placen. Rád dám svoje místo komukoliv k disposici, ale nikdy nebudu říkat, kdo smí a kdo nesmí psát do Štengaráčku.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Radostné vánoční svátky plné spokojenosti prožité v
kruhu těch nejbližších Vám přeje
redakce Štengaráčku

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v průběhu roku jsem Vás prostřednictvím
Štengaráčku průběžně informoval
o všem důležitém, co se v obci děje
nebo chystá. V současné době jsou
téměř všechny plánované stavební akce dokončeny. Už moc nezbývá k dokončení inženýrských
sítí v ulici Karpaty I. Tímto se
tato ulice může prodloužit o dalších 5 domů vpravo a 3 domy vlevo. Z toho jeden již stojí. Případní
zájemci by zde mohli začít stavět již v roce 2014.
Brzy na jaře bychom chtěli začít se stavbou pódia
u sokolovny a zateplením sokolovny včetně výměny všech oken. Ve hře je také výměna latí a střešní krytiny na celé sokolovně. V jarních měsících je
také plánovaná stavba turistické vyhlídky nad ulicí
Zámeček. Všechny tyto plánované akce konzultuji s členy rady nebo zastupitelstva a konečné rozhodnutí padne teprve schválením rozpočtu na rok
2014, který se bude sestavovat v průběhu měsíce ledna a poté schvalovat na veřejném zasedání.

V minulém čísle jsem Vás informoval o záměru obce
koupit od Jednoty Mikulov budovu prodejny textilu
a obuvi. Dnes Vám již mohu sdělit, že obec tuto budovu
koupila včetně přilehlých pozemků za cenu 2,2 mil. korun. Rada obce rozhodla o novém nájemníkovi, kterým
se stane paní Roznosová z Borkovan. Sortiment a kvalita zboží včetně zkušených místních prodavaček zůstanou

Práce na prodloužení ulice Karpaty I.

foto: Antonín Lengál
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a možná nás paní Roznosová překvapí i nějakou novinkou. Předpokládá se, že část měsíce ledna bude obchod
uzavřen a opětovný provoz bude zahájen od 1. února.
Od 1. prosince tohoto roku máme novou firmu na
svoz a likvidaci komunálního odpadu. Stala se jí na základě výsledku výběrového řízení firma STKO Mikulov. Tato
firma jednak nabídla nejnižší cenu a jednak má bohaté
zkušenosti s elektronickou evidencí vysypaných popelnic. V současné době již začalo lepení čárových kódů na
popelnice. Průběžně budou místní studenti, které znáte ze sběrného dvora navštěvovat všechny domácnosti
a lepit na popelnice kódy. Tímto bych Vás chtěl všechny požádat o shovívavost a spolupráci. Odteď již nebude obec za svoz popelnic platit 26 svozů ročně za každou
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domácnost, ale za skutečný počet vysypaných popelnic.
Toto by mělo vést k dalším úsporám, ale je nezbytně nutné, abyste přistavovali popelnici k výsypu pouze až bude
plná! Je to hlavně ve Vašem zájmu, neboť počet výsypů
Vaší popelnice bude ovlivňovat výši odměny, kterou dostanete. Samozřejmostí je, že systém dokáže zohlednit
velikost popelnice 120 nebo 240 litrů. O případných dalších krocích Vás budeme včas informovat.
Vážení spoluobčané, blíží se Vánoční svátky a konec
roku, dovolte mi, abych Vám popřál klidné prožití těchto
svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2014.
Antonín Lengál,
starosta obce

Zprávy z obce
Z rady a zastupitelstva obce
••RO projednala žádost firmy
NOEL s.r.o. o prodloužení licence na televizní vysílání místního INFO kanálu v naší obci, která byla udělena na dobu 12 let a
končí 17. 6. 2014, poměrná částka
uhrazení je 3 050,– Kč. RO na základě rozhodnutí uděluje plnou moc
a pověřuje jednatele společnosti NOEL s.r.o. Hodonín k veškerým činnostem spojeným
s legislativním a licenčním řízením u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci vysílání místního infokanálu v naší obci.
••RO schválila pronájem pozemku p.č. 227 o výměře
126 m2 (zahrádka hostinec U Kašparů), paní Urbanové
od 16. 9. 2013 do 16. 9. 2015 při nájemném 1 400,– Kč
za rok.
••RO schvaluje pronájem pozemku p.č. 2286 o výměře 530 m2 (bažantnice pod sklepem Maryša) – mysliveckému sdružení Šitbořice, nájemné dle vyhlášky od
16. 9. 2013 do 16. 9. 2015 k účelu odchovny bažantů.
••RO schválila žádost o ubytování p. Antonína Tesaře
v penzionu do 31. 12. 2013.
••RO schválila fakturu za vyhotovení dokumentace pro
územní řízení a obstarání územního souhlasu na stavbu
turistické vyhlídky v ceně 24 805,– Kč.
••ZO schvaluje koupi budovy textilu číslo popisné 471
na pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Šitbořice včetně pozemku
p.č. 127/1 a všech součástí a příslušenství
za
2 200 000,– Kč a pověřuje starostu obce podepsáním
kupní smlouvy.
••ZO neschválilo vypovězení smlouvy o zajištění financování IDS JmK.
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••RO projednala a schválila žádost o pronájem parcely 1446/1 v k.ú. Šitbořice, o výměře 160 m2 dle nákresu manželů Vozdeckých, V Akátkách 629. Pronájem se
schvaluje na 5 let.
••RO projednala a zamítla žádost p. Kaně, V Akátkách
461, o pronájem parcely č. 1446/1.
••RO projednala žádost p. Kaně, V Akátkách 421, o pronájem parcely č. 1446/1 kvůli přístupu k přípojce k RD.
RO žádost zamítá, pozemek zůstává v majetku obce. Při
opravě přípojky bude umožněn vstup na pozemek.
••RO projednala a schválila cenovou nabídku p. Leoše Galušky, Šitbořice, na vestavěnou pracovní místnost
v budově OÚ (rozhlasová místnost) v ceně 8 992,– Kč.
••ZO schvaluje nový vzor kupní smlouvy na prodej stavebních pozemků v lokalitě Tocháčkova v souvislosti
s novým občanským zákoníkem.
••Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek dodavatelskou firmu na svoz komunálního odpadu firmu STKO s.r.o. se
sídlem v Mikulově, Brněnská 65, za cenu 424 224,– Kč
(bez DPH) za rok a pověřuje starostu obce k podpisu
mandátní smlouvy.
••RO byly předloženy 3 návrhy projektových prací na
technickou infrastrukturu v lokalitě Karpaty I. RO vybrala
nabídku společnosti Starex spol. s r.o. Moutnice s cenovou nabídkou 121 000,– Kč (bez DPH).

Více informací na:
www.sitborice.cz
Hana Navrátilová,
místostarostka

Výsledky voleb
Výsledky voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu
České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
v Šitbořicích:
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Počet oprávněných voličů:
Celkem platných hlasů:
Celkem neplatných hlasů:
Volební účast: 		
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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1597
1040
9
65,69 %

název strany
KDU-ČSL
ČSSD
ANO 2011
KSČM
Úsvit
TOP 09
Strana Svobodných Občanů
ODS
Strana zelených
SPOZ – Zemanovci
Česká Pirátská Strana

hlasů
265
253
143
129
77
59
29
27
19
14
12

%
25,50
24,30
13,80
12,40
7,40
5,67
2,79
2,60
1,83
1,35
1,15

12.
13.
14.
15.
15.

Koruna Česká
DSSS
HLAVU VZHŮRU
Změna
Strana soukromníků ČR

5
4
2
1
1

0,48
0,38
0,19
0,10
0,10

František Valíček

Zákaz stání na Nikolčické ulici
Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad zpracoval návrh opatření, kterým
stanoví úpravu provozu na ulici Nikolčická v Šitbořicích.
Jedná se o zákaz stání ve směru na Nikolčice, a to v pracovní dny od 5 do 17 hodin.
Důvodem je zlepšení plynulosti dopravy na průtahu
obcí. Dopravní značka s dodatkovou tabulkou byla objednána a po dodání bude nainstalována.
Antonín Lengál,
starosta

Krátké zprávy
Poničené břízy
Při nedávné odpolední procházce jsem narazil doslova na vandalství. Jedná se o lokalitu v hájku naproti
Svatojánku. Roste tam hodně stromů a neošetřovaných
keřů, z toho asi 25 bříz bělokorých. Ze sedmi těchto bříz
někdo brutálně oříznul kůru až na samotné dřevo, pravděpodobně pořízem. Ať už ten „někdo“ tu kůru potřebuje na cokoliv, jsem zvědav, jestli ty břízy na jaře dál
porostou. Jako včelaře mě tento čin hodně mrzí a pova-

Poničené břízy.

žuji toto jednání za buranství. Nerad bych viděl pěkné
vzrostlé stromy jen v chráněných arboretech a zámeckých parcích.
Když jsme byli malí a stavěli si v hájku bunkr, uřízli jsme si pár březových větví. Přistihl nás při tom jeden pán. Dostali jsme pěkně vynadáno a měli průšvih
i ve škole. Dnes se to už může? Nevím, jak si to mám
vysvětlit.
Jan Klein

Vzpomínky na
Televarieté

foto: Jan Klein

Slovo vzpomínky u mnohých z nás vyvolá vzpomínky na dětství, na dětské lásky, na školku, na školu, na poznámky v žákovských, na úspěchy i pády, na první lásky i zlomená srdce, na skvělé i ty přísné
učitele, na maturitní večírky, na odpolední čaje, na svatbu nebo na někoho, kdo
už tu s námi nemůže být.
A z takových vzpomínek je už jen krůček k realizaci, možná trochu nostalgického, možná trochu bláznivého nápadu.
Na náš třetí maškarní ples jsme totiž pozvali umělce známé z televizní obrazovky
a z prken co znamenají svět. Těšit se můžete na Laďku Kozderkovou, Helenu Růžičkovou, Stelu Zázvorkovou (revival), Ivu
Janžurovou, Josefa Hrzána (revival), balet
československé televize, Dana Nekonečného. Účast přislíbil i zatím nejmenovaný
zahraniční umělec. Samozřejmě nemůže
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chybět Jiřina Bohdalová a Josef Dvořák (revival).
A jistě již tušíte, že ples bude jedno velké televizní Televarieté.
Tímto Vás tedy všechny zveme do světa zábavy
sedmdesátých a osmdesátých let. Ti co pamatují,
ví, že to bylo to nejlepší, co jsme mohli v televizi
vidět, ti mladší mohli v nedávných reprízách české
televize žasnout nad aranžmá tehdejší zábavy. Pro
ty, kteří tápou a nevědí a je pro ně Televarieté velkou neznámou, doporučuji pořady shlédnout na
Youtube.
A kdy že k nám všichni tito umělci zavítají?
V sobotu 22. února 2014 od 20 hodin v sokolovně. Přijďte si spolu s námi zavzpomínat a hlavně
se zasmát, zatancovat a pobavit. Účast na plese Halloween v Mikeši.
samozřejmě není podmíněna stylem Televarieté,
přijďte tak jak se budete cítit nejlépe, v maskách i bez, Odkud přišel Mikuláš?
prostě jak Vás napadne. Těšíme se na Vás. Kapela Karla
Ještě před několika lety stávala na dvoře Filozofické
Pešla z Brna jistě přispěje k neopakovatelné náladě úno- fakulty Masarykovy univerzity lípa. Usychala, a tak ji murového večera.
seli pokácet. Dozvěděl se o tom náš řezbář Josef ZelinZávěrem mi dovolte jménem šitbořského Babince ka a jel se na její kácení podívat. Nakonec si odvezl celý
Vám popřát krásné prožití adventu, spokojené a příjem- kmen sedmdesátiletého stromu, který měl v průměru
né vánoční svátky, dárky co vykouzlí úsměv na tváři a téměř metr a hromadu silných větví.
v novém roce 2014 žádné vrásky, mnoho osobních i praZ těch pak vyřezal například sochu Aničky, stojící u
covních úspěchů a radost z každého prožitého dne.
Štengaru, nebo postavu hastrmana, který stráží rybník
Renata Stříbrnská ve Strachotíně. V garáži mu však zůstával půltunový kus
kmene, který stále čekal na své využití.
Zprávy z Mikeše
Až letos dozrál čas a ze špalku začalo vznikat uměV klubovně Mikeše se schází maminky s dětmi ně- lecké dílo. Pan Zelinka se rozhodl, že pro místní kostel
kolikrát týdně. Děti zde získávají své první kamarády a sv. Mikuláše, který v září oslavil 100 let od posvěcení, vymaminky si zde předávají své zkušenosti v péči o dítě. řeže sochu jeho patrona. Své nové dílo však tvořil v tajTaké jsme se zde scházely k tvoření, jehož výsledky jste nosti a ještě před slavnostní mší, kdy byla socha odhasi mohli prohlédnout a zakoupit
lena, o ní vědělo jen pár zasvěcena vánočním jarmarku 1. prosinných.
ce v sále Orlovny. Chceme tímto
„Bál jsem se, aby dřevo nebylo
poděkovat všem, kteří si naše výšpatné, ale až na pár míst byl šparobky zakoupili. Výtěžek z prodeje
lek kvalitní. Překvapilo mě, že když
bude věnován na zaplacení školjsem odsekal asi patnáct centimeného pro dítě v Etiopii.
trů dřeva, našel jsem v jednom
Mikeš je otevřen také pro
místě dva černé flíčky. Byly to stavšechny tvořivé děti. Téměř každý
ré hřebíky. Podle toho, jak hlubotýden se zde schází děti pod vedeko byly zarostlé, musel je někdo do
ním Kláry Halasové, aby vyráběly
stromu zatlouct tak před padesáti
dekorace z papíru i jiných materiálety “, poznamenal k tomu pan Zelů pro radost sobě i těm, které svýlinka.
mi výrobky potěší. Měly společně
Utajované dílo se povedlo a sohalloweenský večírek a nyní se přicha sv. Mikuláše stojí od 6. prosinpravují na předsilvestrovské odpoce u Šitbořické fary. Ani Filozofická
ledne.
fakulta však nepřišla zkrátka, proV příštím roce plánujeme další
tože pan Zelinka pro ni vyřezal dřekurz pletení z pedigu, jarní burzu
věnou sovu – jednu z fakultních
dětského oblečení a také tradiční
insignií.
velikonoční jarmark.
František Valíček
Marie Halasová
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foto: Josef Zelinka
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Hasičský ples

Co se bude dít
Před nedávnem mně kdosi řekl, že Štengaráček je
dobrá kronika, ale o plánovaných akcích tam toho moc
není. Vzpomněl jsem si, jak jsem o hodech potřeboval
zjistit, v kolik hodin bude průvod. Kabelovku nemáme,
rozhlas nesliším neboť jsem v práci, na internetu nic nebylo a když jsem se šel podívat na zastávku, ani tam žádný plakát nevisel. Musel jsem obvolat tři lidi, abych se
dozvěděl, v kolik průvod bude. Jak tragické!
Proto bychom chtěli do každého Štengaráčku sepsat
plánované akce na další tři měsíce, aby se vědělo, co a
kdy se bude konat. Jak to bude fungovat záleží hlavně
na vás. Když nám budete do redakce posílat informace o
vašich plánovaných akcích, budeme je zveřejňovat. Když
se o nich nedozvíme, nedozví se o nich ani naši čtenáři.
František Valíček

Půlnoční mše
24. prosince (Štědrý den) ve 22 hodin.
Mši doprovodí pěvecký sbor naší farnosti.

Živý Betlém
25. prosince (1. svátek vánoční).
Průvod začíná v 15:00 u radnice.

Tříkrálová sbírka
4. ledna (sobota)

Tříkrálový koncert
5. ledna (neděle) v kostele.
Tradiční koncert pěveckého sboru Základní školy.

Cestovatelské promítání: Keňa
17. ledna (pátek) v 19. hodin v klubovně KLASu.
Komentované promítání z rovníkové Afriky (výstup
na Mt. Kenya, národní parky, místní obyvatelé).

Rybářský ples
18. ledna (sobota) ve 20 hodin v Sokolovně.
K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Blučiňáci.
Přichystána bude plesová (nejen) rybí večeře.

1. února (sobota) ve 20 hodin v Sokolovně.
Bude hrát dechová hudba Lácaranka.
Bude pro vás připravena večeře, tombola a vystoupení taneční skupiny.

Kurz pletení z pedigu
7. února (pátek) v prostorách Mikeše ve staré škole.
podrobnější informace v průběhu ledna na letácích.

Florbalový turnaj elévek
8. února (sobota) od 10 hodin v Sokolovně.

Florbalový turnaj mladších žákyň
9. února (neděle) od 10 hodin v Sokolovně.

Turnaje v kolové
14. února (pátek) od 17 hodin turnaj juniorů.
15. února (sobota) od 8.30 hodin turnaj žáků.
15. února (sobota) od 13 hodin turnaj mistrů světa.
Od 10 hodin občerstvení, na závěr tombola. Od 21
hodin taneční zábava.
Vše v Sokolovně.

Maškarní ples
22. února (sobota) ve 20 hodin v Sokolovně. Podrobnosti naleznete v samostatném článku.

Dětský karneval
16. března (neděle) v 15 hodin v Sokolovně.

Florbalový turnaj elévek
30. března (neděle) od 10 hodin v Sokolovně.

Velikonoční jarmark
13. dubna (neděle) v sále Orlovny. Pořádá Mikeš.

Burza dětského oblečení
28. a 29. března (pátek a sobota) v prostorách KLASu
ve staré škole.
redakcet

Škola
Mateřská škola
Česká školní inspekce
V době od 3. do 5. prosince 2013 byla v naší mateřské škole provedena inspekční činnost podle § 174 odst.
2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to
podle příslušného školního vzdělávacího programu pro

předškolní vzdělávání včetně jeho naplňování a souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Zároveň byla provedena státní kontrola zaměřená
na dodržování vybraných ustanovení školského zákona
a souvisejících a prováděcích právních předpisů. Česká
školní inspekce nešetřila chválou a hodnotí řízení školy
jako nadstandardní. Inspekční zpráva bývá zpracována
zpravidla do jednoho měsíce, její závěr zveřejním v příštím vydání Štengaráčku.
Miroslava Kominacká,
ředitelka
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Advent 2013 u nás v mateřské škole
Období Vánoc si užíváme s dětmi také v mateřské
škole. Již koncem listopadu se učíme spoustu nových
básniček, písniček a koled, se kterými jsme vystoupili
první adventní neděli při rozsvěcování obecního vánočního stromu. Potom hned v pondělí ráno se rozsvítil spo-

75. výročí mobilizace.

lečný stromeček i v MŠ. Letos má barvu fialovo–bílou,
děti s nadšením vystřihovaly fialové zvonečky, lepily bílé
řetězy. Máme radost, když pyšně ukazují rodičům, který
zvoneček je právě ten jejich. Se stejným nadšením zdobily děti také stromečky ve třídách. Samozřejmostí je také
Mikulášské hraní. Vyrábíme čertíky, andílky, hrajeme
čertovské a andělské hry, domů si děti odnesly balíček
od Mikuláše. Po období mikulášském nastává období těšení se na vánoční slavnost s rodiči a prarodiči. Děti s radostí vystřihují, lepí, malují, aby připravily vánoční výzdobu nejenom své třídy, ale i jídelny a celé školky. Odpoledne, v den vánoční slavnosti, děti netrpělivě očekávají příchod svých rodičů. Každému dítěti se rozzáří oči,
když spatří ve dveřích svou maminku nebo tatínka. Společně si zazpíváme, zatančíme, vyrobíme dáreček a pochutnáme si na vánočním cukroví, které maminky napekly. Domů si děti odnáší nejenom společně vyrobený
svícínek, který děti připravily, ale především pocit lásky a příjemně stráveného odpoledne s rodiči, kteří tu byli jenom pro ně. Co bychom si mohli
přát víc? Druhý den děti opět vyhlíží – tentokrát
svou babičku nebo dědečka. S nadšením s nimi
tančí, zpívají a vyrábí pro ně obrázek. Na závěr si
prarodiče pochutnají na kafíčku a vánočním cukroví. Prarodiče si to s dětmi opravdu užijí!
V předvánočním čase jsme ještě dětem zajistili loutkové divadlo Rolnička s Vánoční pohádkou
a koncert Vánoční zpívánky. Potom nás již čeká
opravdový Ježíšek v kruhu svých nejbližších. Přeji Vám pod stromečkem rozzářené oči Vašich dětí!
Táňa Neugebauerová,
učitelka
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Základní škola
75. výročí mobilizace
Ve čtvrtek 31. října si žáci 6. – 9. třídy prostřednictvím
výukového programu připomněli významná výročí z historie naší republiky. Pan učitel Zdeněk Farkas pozval své
kolegy z Klubu vojenské historie pány Andrýska,
Adama a Šmákala, aby společně s ním v dobových
uniformách a se zbraněmi názorně představili žákům složky Stráže obrany státu, jejíž příslušníci
zabezpečovali v „horkých“ zářijových dnech roku
1938 neporušitelnost našich státních hranic. Žáci
tak měli možnost zařadit do dějinných souvislostí
události spjaté s mobilizací Československé armády a přijetím Mnichovské dohody, od nichž letos
uplynulo právě 75 let. Zároveň se také seznámili s
historií československého pohraničního opevnění
a připomněli si i 95. výročí vzniku Československé
republiky 28. října. Naši hosté nezapomněli ani na
žáky I. stupně a také jim se o přestávkách ve třídách stručně představili.

Bible a my
Úspěchy našich žáků v soutěži Bible a my se stávají již
pomalu tradicí na naší škole. Do okresního kola v Nikolčicích postoupili žáci Pavla Kleinová, Jitka Kurdiovská, Petr
Kaňa, Zdena Přibylová, Pavel Halas a Štěpán Rozsíval. O
výsledcích se můžete informovat na stránkách školy.

Návštěva Muzea romské kultury
V pátek 22. listopadu se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili
exkurze do Muzea romské kultury. Cílem mělo být bourání předsudků o romském etniku a prevence rasismu,
který se v naší společnosti plíživě rozšiřuje. V úvodu exkurze si žáci zahráli interaktivní hru, při které poznali historii Romů v evropském kontextu i jejich cestu do naší
země. Po prohlídce muzea následovala téměř dvouhodinová beseda s paní Emilií Machálkovou, ženou, která
nedávno oslavila 87. narozeniny a je pravděpodobně po-

Vánoční dílny.
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občerstvení v podobě horkého grogu. Děkujeme
za hojnou účast a přejeme všem klidné prožití adventní doby a krásné Vánoce.

Pěvecký sbor a adventní koncerty

Rozsvěcování vánočního stromu.

slední cikánkou, která přežila romský holocaust. Při vyprávění paní Machálkové všichni žáci s napětím poslouchali příběh moravské rodiny Holomků, ze které během
II. světové války zemřelo v koncentračních táborech 33
členů. Paní Machálková dětem líčila, s jakou osobní statečností se za její rodinu postavili jejich spoluobčané a
pan starosta, který v Brně na gestapu vyjednal vyjmutí
části rodiny z transportu a co následovalo poté. Podle
reakcí žáků můžeme usuzovat, že cíl naší akce byl z velké části splněn. Exkurze se setkala s tak velkým zájmem
dětí, že nás přivedla k myšlence, pozvat tuto vzácnou
osobnost do naší školy na veřejnou přednášku spojenou
s besedou. Pokud se nám podaří akci uskutečnit, budete
o tom včas informováni.

Vánoční dílny
V pátek 29. listopadu uspořádali učitelé již tradiční
Vánoční dílny, které se konaly v jídelně základní školy.
Slavnostní adventní odpoledne začalo vystoupením pěveckého sboru, který měl připraveno vánoční pásmo písní. Následovalo otevření dílniček, kde jste si mohli vyrobit adventní věnce, svícny, nazdobit perníčky či vyrobit další vánoční dekorace. Ti nejmenší si mohli zpestřit
dílny zhlédnutím pohádky a pro starší bylo připraveno

Díky našim sponzorům (Zemědělské družstvo
a Drumax Šitbořice a.s.), jsme mohli zakoupit zvukovou techniku, díky které budeme moci ozvučovat vystoupení pěveckého sboru, akce školy a
zkoušky, pro které jsme si museli dosud zapůjčovat reproduktory od obce. Veškerou techniku si
můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových
stránkách školy.
Školní pěvecký sbor měl během vánočního období opravdu pestrý program. Poslechnout jste si
mohli písně, které zazněly u rozsvěcování vánočního stromu v neděli 1. prosince. Koncert vokální skupiny absolventek ZŠ se konal 4. prosince v Brně na „Zelňáku“ a koncert pěveckého sboru ve Vaňkovce se uskutečnil v pátek 20. prosince. Tradiční Tříkrálový koncert v kostele se bude konat v neděli 5. ledna.

Svačinky ve škole
Firma Drumax nabízí možnost zakoupení svačiny ve
škole. Škola ve spolupráci s firmou bude žákům zajišťovat pravidelnou nabídku. Aktuální ukázku výrobků najdete na webových stránkách školy.

Plánované akce
••Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 5. – 9. ročníku v Jeseníkách v termínu 2. – 7. února.
••Lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách pro žáky 1. – 4.
ročníku 24. – 28. února.
••Dětský karneval 16. března.

Více informací na:
www.zssitborice.cz
Mgr. Petra Trubáková, Mgr. Monika Ondroušková,
Mgr. Zdenek Farkas, Mgr. Marie Jelínková,
PaedDr. Jarmila Novotňáková

Duchovní slovo
Mám rád adventní písně. I vánoční, ale vyrušuje mě, pokud
jsou na veřejnosti nabízené už během adventu. Uvažuji, proč ženich nechce před svatbou vidět
svoji nastávající ve svatebních šatech? Proč rodiče dopředu nechtějí vědět, zda čekají chlapečka nebo děvčátko? Proč nerozbalujeme dárečky před Vánocemi, ale až na Štědrý večer? Advent má zůstat adventem a Vánoce Vánocemi.

Advent je přípravou na nejhezčí svátky roku. Je to čas
opustit cestu hříchu a vrátit se k Bohu, čas práce na sobě
a svém posvěcení. Myšlenka blízkosti Boha má proniknout celého člověka. Co by dnes zakřičel Jan Křtitel do
našich kostelů, rodin, srdcí? „Přestaňte už s vírou, kde
se jen rozhodujete a nekonáte? Začněte s činy.” Advent,
který teď prožíváme, je časem, kdy můžeme přijmout Ježíše za svého Pána. Bůh si přeje náš nový život. Advent
bez pokání může být promarněnou příležitostí zachránit se. Pomýlený advent využívá času jenom k nákupům,
shonu před koncem roku, a proto jsou potom Vánoce tak
nudné, plné zklamání, neuspokojení. Pokání se podcestrana 9
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nilo. Filozof a řečník Seneca pravil: „Pravda se dá říkat
jen tomu, kdo ji chce slyšet.” A kardinál Leo Josef Suenens poznamenává: „Neštěstím současné církve není to,
že lidé nechtějí naslouchat o Kristu, ale že mnoho křesťanů o něm nechce hovořit.” Máme si uvědomit, že církvi tak neškodí protest, jak mlčení a nedostatek zaangažování se.

A tak mně lidé z naší obce dovolte Vás všechny pozvat
k prožití těchto svátků k nám, do našeho chrámu, do našeho společenství. Rád bych společně s Vámi se všemi
oslavil narození Krista a třeba se nás právě něco nebo
Někdo dotkne, pokud Mu to dovolíme.
P. Jiří Topenčík

Zprávy od hasičů
Otevření nové garáže

praveni včas a dobře pomoci našim spoluobčanům tam,
kde je třeba, i když každý doufá, že nebude naši pomoc
nikdy potřebovat.
V neděli v dopoledních hodinách naší nové garáži požehnal otec Jiří Topenčík a po celý zbytek dne si mohli
spoluobčané celou budovu prohlédnout. Odpoledne zástupci hasičů položili věnec na místní hřbitov a uctili památku všech členů, kteří již nejsou mezi námi.

V letošním roce je tomu 115 let, co byla u nás v Šitbořicích založena Dobrovolná jednota hasičská. K tomuto
výročí se nám podařilo dokončit jeden ze závazků, o kterém se již řadu let hovořilo a v jehož realizaci jsme už ani
nedoufali. Ke stávající hasičské zbrojnici byla přistavěna
v pořadí již třetí garáž, která nám umožní veškerou techniku, ať již historickou nebo i tu nejnovější důstojně zaHistorie hasičárny
parkovat a uložit.
Na stavbě této garáže odpracovali členové hasičskéKdyž se našemu sboru podařilo v roce 2007 získat
ho sboru stovky hodin a provedli veškeré práce, na kte- nový vůz, snažil jsem se zmapovat historii techniky, které jejich síly a um stačily. Na práce, které jsme pro jejich rou jsme byli vybaveni. Zjistil jsem, jak těžké je získat něnáročnost již nezvládli sami, byly najmuty vesměs míst- jaké informace, jak málo je již pamětníků, jak málo si paní firmy – kopání základů J. Vinčar ml., střecha – J. Košvi- matují a jak často se draze získané informace od několika
ca, fasáda – firma ABACUS Hustopeče, venkovní výmalba osob liší. Ani to mě neodradilo od snahy zapátrat v histo– J. Kaňa. Největší zásluhy na vybudování této přístavby rii naší budovy a místa, na kterém se nachází. Velkým povšak má náš zřizovatel Obecní úřad Šitbořice, který do mocníkem mi byly zápisky z výročních a členských schůtéto stavby investoval 1 600 000 Kč.
zí, které naši předkové od roku 1898 vzorně vedli a obsaStavba byla zahájena v září roku 2012 a dokončena hují kompletní členskou základnu, seznam členů činných
a slavnostně otevřena 12. a 13. října letošního roku. To- i přispívajících a veškerou činnost, kterou vykonávali.
hoto slavnostního otevření se zúčastnila celá řada hostů
První zmínka o prostoru, kde se v současné době na– pozvání přijali naši kolegové z družební obce Dinhartd, chází hasičská zbrojnice je z přelomu 18. a 19. století,
starostové Nikolčic a Kurdějova (obcí, kde naše jednotka kdy byl v místě dnešní budovy rybník. Jeho hráz tvořila
zajišťuje požární dohled a dozor), zástupce okresního ve- dnešní cesta od kostela ke staré škole. I z umístění dnešlitele hasičů p. Miroslav Adámek z Velkých Pavlovic, čle- ních domů je patrné, že linie v místě této hráze uhýbá
nové obecního zastupitelstva v čele se starostou obce p. obloukem k Hradisku – uhýbá onomu dávnému rybníku.
Antonínem Lengálem a další hosté.
Po přestřižení pásky, kterou provedli starosta
obce Šitbořice, starosta hasičů Šitbořice a velitel
hasičů z Dinhartdu, následovala prohlídka nové
garáže a již stávající budovy a představení našeho
plánu, jak bude vypadat nové rozmístění techniky
a materiálu. Protože při stavbě této nové garáže
byl vykácen jeden vzrostlý strom, byly vedle nové
garáže vysázeny dva stromy nové. Této činnosti se ujali symbolicky zástupci hasičů z Dinhartdu
a ze Šitbořic.
Po té proběhla veřejná slavnostní schůze, kde
byla při příležitosti 115 let trvání SDH předána vyznamenání členům a poděkování zástupcům obce
za jejich pomoc a finanční podporu našeho sboru.
Tato pomoc je hasiči vnímána jako velká důvěra a Budova (uprostřed dole) na místě dnešní hasičské zbrojnice, která slouzavazuje nás k tomu, abychom byli co nejlépe při- žila jako dřevník a skladiště pro školu kde byl již před rokem 1900 uložen
hasičský materiál.
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Na místě dnešní staré školy stávaly stodoly, kte- tomuto dílu věnoval spolu s rodinou veškerý volný čas.
ré obec vykoupila, byly přemístěny na místo dnešních Slavnostní otevření, které se konalo v roce 1966, se zúdomů paní Jelínkové, pana Fraňka a pana Rozkydala. Na častnil velký počet hostů domácích i přespolních a provolném místě byla v roce 1825 postavena budova dnešní běhla soutěž v požárních dovednostech. Tato budova již
staré školy. Byla to jednopodlažní budova, takže zde ne- měla garáž, takže vozidlo Praga–RND, které sbor již vlastbyl žádný prostor na uložení potřebného materiálu. K to- nil, bylo uloženo zde.
muto účelu sloužila budova, kterou známe z dochované
Další rozmach ve výstavbě nastal v roce 1973. V roce
fotografie a užívala se jako dřevník a skladiště pro školu, 1970 se podařilo získat cisternový vůz z letiště, který byl
snad i bydlení pro učitele a obecní kancelář. A pravě tato prvně v garáži „ve Dvoře“ a v roce 1973 se pro něj přistabudova se nacházela na místě dnešní hasičské zbrojnice. věla druhá garáž – symbolicky k 75. výročí založení sboJak se dočítáme z nejstarších zpráv, již před rokem ru. Aby se nemusela z cisterny na zimu vypouštět voda,
1897 vlastnila obec ruční stříkačku, do které se voda na- bylo v té době zavedeno ústřední vytápění. Také tyto
lévala a další hasičské nářadí, které bylo uloženo v tom- práce prováděli členové našeho sboru za přispění místto skladišti. Materiál zde uložený trpěl, vyskytly se prý i ního národního výboru.
případy poškození a krádeže. Také tam byl prý
velký nepořádek a v případě ohně nebylo možné se ke všemu dostat.
Po založení Dobrovolné jednoty hasičské
byla velká snaha postavit důstojnou budovu
pro hasičský materiál, hlavně ruční stříkačku
taženou koňmi z roku 1902. Jednání se vlekla
dlouhých 26 let a nebyla vůbec lehká a jednoduchá. Připomeňme, že v těchto letech tu byla
1. světová válka, rozpad monarchie a změna řízení vznikem nového státu. K vyhrocení došlo
zjara v roce 1928, kdy 13. května na výborové
schůzi bylo rozhodnuto, že nebude-li započato
se stavbou nové budovy, sbor se rozchází.
Určitě jim bylo vyhověno, protože již Hasičské skladiště (střecha s věžičkou uprostřed dole), postavené v roce 1928,
28. května 1928 byla stavba skladiště zadána které sloužilo hasičům až do roku 1966.
Další velké budování přišlo v roce 1998, kdy sbor slazednickému mistru Ludvíku Teplému ze Žatčan za 4 800
Kčs na dnešní dobu v nepochopitelném termínu 15. srp- vil 100 let od svého založení. Kompletní rekonstrukce
na 1928. Rozpočet se během stavby navýšil na 5 300 Kčs. změnila celkový vzhled budovy, byla vyměněna okna a
Je tedy malou záhadou, proč si brali hasiči úvěr u Raiffe- dveře a opravená fasáda dala budově novou tvář. Staisen banky na 15 000 Kčs. Je však nutno připomenout, vební práce financoval Obecní úřad a stavbu prováděla
že úvěr měli na sebe uzavření někteří tehdejší členové firma ABACUS Hustopeče.
Přišel rok 2007 a s ním dobrá zpráva, že budeme mít
a nesli tak veškerá rizika. Stavba byla na podzim roku
1928 slavnostně otevřena. V budově se nacházela garáž nové auto, což znamenalo zvýšení překladu nad vraty
pro stříkačku a skladiště materiálu sloužící jako zaseda- druhé garáže a zvednutí celého stropu, aby se do ní nová
cí místnost, protože v jednom ze zápisu z tohoto obdo- cisterna vešla. Veškeré práce na těchto úpravách provábí se dočítáme, že si sbor hodlá pořídit kamna a obraz děli členové ve svém volném čase. Dokončení této akce
prezidenta republiky do 50 Kčs, aby mohl „schůzovat“ ve bylo spojeno s oslavami 110. výročí, ke kterému jsme si
vlastní budově. (Valná hromada se toho roku ovšem ko- kromě auta pořídili i nový slavnostní prapor.
V roce 2012 jsme provedli kompletní rekonstrukci
nala v hostinci u p. Fialy, dnes U Kašparů). Hasičské skladiště sloužilo až do roku 1966, kdy proběhla přestavba již vnitřku budovy, byla opravena podlaha v malé zasedací
síni, nové topení (včetně kotelny), nová kuchyně a přezcela nevyhovující budovy z roku 1928.
Sbor byl v té době již vybaven nákladním autem Pra- budování WC na pánské a dámské.
V září 2012 byly vyryty základy již třetí garáže, která
ga–RND, které bylo třeba garážovat. Na stavbu přispěla
měla
splnit náš dávný cíl a to, že veškerá hasičská techi Česká státní spořitelna a z obce byl vznesen požadanika,
která
do té doby byla uložena např. v Zemědělském
vek, aby byla v nové budově vybudována jedna místnost
družstvu
nebo
v garáži naproti obecního úřadu, bude v
pro knihovnu. Stavba byla financována místním národním výborem, a podíleli se na ni všichni tehdejší členo- hasičárně a že při požárním poplachu nebudou členové. Velký kus práce hlavně při dovážení stavebního ma- vé zásahové jednotky kličkovat mezi uloženým materiáteriálu tehdy vykonal nový člen pan Alois Vozdecký, který lem, aby se stihli v limitu připravit na výjezd. Tato stavba
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byla financována obecním úřadem a pod hlavičkou firmy ABACUS Hustopeče se do její realizace zapojila členská základna a provedla všechny práce, na které jim síly
a dovednost stačily. Současně s touto třetí garáží se provedla nová podlaha v první garáži.

Poděkování
Dalo by se tedy říct, že máme na dlouhá léta funkční a
dobře vybavenou budovu, která splňuje i ty nejnáročnější kritéria. Ti, kteří se do jejího budování zapojili, ví, kolik
to stálo úsilí a volného času. Naši švýcarští kolegové nemohli pochopit styl stavby svépomocí a ptali se nás, jak
nám byly brigádnické hodiny propláceny. Chvíli jim trvalo, než pochopily, že pro dobrovolné hasiče je největší
odměna dobrý pocit z dobře vykonané práce.
Proto bych chtěl závěrem této zprávy všem hasičům
poděkovat slovy našich předků z roku 1928, která zazněla při otevření nového skladiště: „Práce letošního roku
byla těžká, proto hleďme, ať jest ovoce její sladké. Ačkoliv sbor neměl dosti hmotných prostředků po stavbě no-
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vého skladiště, po řeči toužil, aby zachoval stroj, stříkačku v dobrém stavu. Byla to oběť od nás ode všech veliká,
bráti na sebe úkol tak těžký, avšak práce dobrého hasiče
neleká, ale chuti dodává.“
Přeji Jednotě hasičské mnoho zdaru, ať vzkvétá jak
mravně, tak i hmotně.

Prosba
Hasiči mají k dispozici fotografii pořízenou mezi lety
1904 a 1909, na níž je zachycena budova obecního skladiště, kde byl uložen hasičský materiál již před rokem
1898. Chybí nám však fotografie nového skladiště z let
1928 – 1963. Naši členové při fotografování vždy zvolili místo naproti hasičské zbrojnici nebo jen u vrat. Proto prosíme spoluobčany, kteří by vlastnili jakoukoliv fotografii, která nám poskytne pohled na budovu, aby se
spojili s p. Miroslavem Vahalou buď osobně nebo pomocí e-mailu m.vahala@seznam.cz. Děkujeme.
Miroslav Vahala

II. sv. válka očima přímého účastníka
Dunkerque
Převzali jsme úsek fronty, jehož
obrana nebyla lehká. Každý průzkum, každá hlídka nebo pokus urvat kousek nepřátelského území
byly draze placeny životy našich kamarádů. Leží jich tam několik stovek a hrdinství mnohých nám nikdy nevymizí z paměti. Vždyť zrovna tak jako oni jsme tam mohli
ležet my.
Budiž zde vzpomenuto na věčnou paměť aspoň na
některé. Hned prvním je desátník Ota Gabriel. Jednou
byl jako velitel hlídky postaven za vesnicí. Hned za zahradou vedle jednoho domu byly zákopy a spojovací zákopy směrem k nepříteli. Desátník tam byl na hlídce se
dvěma nezkušenými vojáky, kteří byli u roty teprve krátkou dobu. Všude byl klid a hodiny na hlídce jen zvolna
ubíhaly. Bylo kolem půlnoci, když ve směru od nepřítele
Ota zaslechl nějaký šramot. Když zjistili, že je to nepřítel,
dostali chlapci strach, ale neutekli. Ota začal střílet z kulometu, který se mu však zasekl. Vyrval jednomu chlapci
automat a dál střílel a vojáka poslal pro posily. Druhý voják házel granáty a pak se ztratil, utekl. Ota byl zasažen
střepinou německého granátu a vykrvácel dřív, než přišla
pomoc. Němci nečekali takový odpor a vrátili se. Měli za
to, jak se později zjistilo, že narazili na celou četu. Podle
výpovědi zajatců měli několik mrtvých a dost zraněných.
Vím dobře podrobnosti, protože jsme byli probuzeni a
s Mirkem P. jsme obsazovali toto postavení, jelikož toho
času u té čety nebyly za ně náhrady.
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Druhý den Němci zjistili pohyb našich a snažili se je
rušit dělostřeleckou a minometnou palbou. Přemísťovali jsme se na výhodnější postavení u kanálu. Bylo to na
Belgické hranici do bývalé celnice. Naše nové postavení bylo asi 2 km od velitelství roty. K němu se muselo jít
více než 1 km po pás zaplavenou silnicí. Ta byla lemována křovím, ale asi 50 metrů se muselo přeběhnout volné
prostranství nebo jít příkopem a vodou. Přišlo hlášení od
2. čety, že tam mají několik raněných od střepin a jednoho těžce raněného. Bylo nutné tam vyslat zdravotní hlídku. Velitel hlídky Ruda P. nevěděl kde to je, ani jak se tam
má dostat. Nabídl jsem se, že půjdu s ním, protože jsem
tam už dvakrát byl a znal jsem cestu. Cesta tam byla ještě dobrá, schovávali jsme se a šťastně jsme na místo přišli. Když jsme se dostali k druhé četě, velitel poručík Laďa
F. zuřil, nadával a hrozil i pistolí, že to tak dlouho trvalo
než se tam zdravotníci dostavili. Vzali jsme těžce raněného svobodníka na nosítka. Lehce raněné včetně velitele
čety Ruda ošetřil a my pak s těžce raněným vyrazili. Chudák velice naříkal a nám ho bylo moc líto. Když jsme přišli na nekrytý úsek, tak Ruda, podle rady lékaře, připnul
na nosítka červený kříž. Němci na to nedbali a spustili na
nás prudkou palbu. Chvíli jsme šli příkopem s vodou a
to si nedovedete představit, jak nám bylo. Potom palba
ustala a my jsme zbytek cesty přeběhli. Na kraji vesnice
mezi domy stála sanitka a ta od nás raněného převzala.
Než dojeli na obvaziště, raněný zemřel. Měl celou páteř
rozbitou od střepin.
28. října, v den našeho osamostatnění, provedl náš
2. tankový prapor a sousední motoprapor útok s tanky
na nepřátelské postavení. Poprvé jsme měli ukázat, co
dovedeme. Ale měli jsme smůlu. Několik tanků ani ne-
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dojelo moc daleko a svlékly pásy,
když najely na silné stromy. Parkovali jsme v lesíku. Asi dva tanky se
sesunuly do příkopu a zablokovaly
jiným tankům průjezd. Když jsme
vjeli do nepřátelských pozic, každou chvíli některý najel na minu a
byl z velké části vyřazen z boje. Jen
několik tanků se dostalo na první postupný cíl. Bylo to před velkými bunkry. Velitel dává rozkaz,
dva přední střelci pod ochrannou
palbou, ven k bunkrům a hodit do
nich granáty. Náš přední střelec
„neslyší“ ani na opakovaný rozkaz.
Nabízím se veliteli, že půjdu já.
Velitel nechce, protože obsluhuji. Když však jde jen jeden střelec,
kývá velitel na mě, abych šel. Beru
Sten – gan automat a granáty a Eduard Urbánek s G. Rappensbergerem.
doháním četaře Jana B. ještě před

bunkry. Když se blížíme k bunkrům, vidíme, že Němci vystrkují bílé hadry. Vzdávají se. Kýváme
na ně a ven se hrnou zajatci. Tak to
jsou ti hrdinové, kteří dovedli být
tak krutí, když byli v převaze. Teď
se třesou strachy, odhazují zbraně a zvedají ruce. Je to blahý pocit
vidět tento postrach Evropy v takové pozici. Ukazujeme jim směr,
kam mají jít. Jdou vojáci, poddůstojníci i důstojníci, kolik jich bylo
nevím. Ale zajali jsme jich ten den
asi 400 i s velitelem praporu. Většina jich byla z těch dvou bunkrů.
Hodili jsme do nich ještě granáty.
Když jsme viděli, že je tam klid tak
jsme s Janem oba bunkry prolezli
a přinesli mapy a plány a jiné věci.
foto: T. Jambor

Eduard Urbánek

Ohlasy čtenářů
Reakce na článek
Umění slavit dobré věci
Pisatelka článku paní Zdenka Kaňová má právo říci
svůj názor o oslavě 60. výročí založení JZD, ale když napíše a) založení JZD musí říci i b) pokračování až do současnosti. Nebudu doslovně citovat uvedený článek, ale vyjádřím jen svůj osobní názor – tedy bod b) pokračování
až do současnosti.
Kdo si dobu založení JZD v roce 1953 pamatuje ví, že
nábor byl proto, ne že by ho někteří obyčejní lidé chtěli,
ale bylo to celostátně z příkazu vyšších míst. Bylo mi tehdy 10 roků, tak si již dobu pamatuji a i když nejsem rodák, tak vím, že to bylo všude stejné. Neuposlechnutí se
tvrdě trestalo mnohdy i kriminálem. Postupně když nebylo východisko a do vedení se dostali schopní lidé a JZD
se ustálilo (protože se nic proti tomu nedalo dělat), začalo se dařit. Do sametové revoluce patřilo JZD Šitbořice
k nejlepším jednak v okrese Hustopeče později Břeclav.
Po revoluci, kdy všichni chtěli vše zpět (chtěli rychle zbohatnout) si půdu rozebrali, někteří když zjistili, že
se na ni musí pracovat, tak ji rychle opustili – dnes vidíme mnoho opuštěných polí. Mnohá JZD zanikla, půdu
si rozdělili soukromí zemědělci, lidé z JZD se propustili a
mnohdy zůstali bez práce. Nebýt u nás dobrých a vlivných lidí, JZD by zaniklo. Tak hospodařilo do roku 1997,
kdy byl finanční propad – konkurz.
Ale jak jsem již výše uvedl, nebýt dobrých a vlivných
lidí ve vedení, kteří našli východisko z této krize, našlo
věřitele u švýcarské banky, konkurz byl odvrácen. Bez

toho by družstvo nenávratně zaniklo a s ním i všichni,
kteří tam pracovali, by přišli o práci.
Po odvrácení konkurzu, když se domluvili rozumní
lidé, mladí a starší zkušení se družstvo transformovalo
a vzniklo nové zemědělské družstvo, které si zvolilo své
představenstvo a skládá se ze tří podniků. Jak při oslavě
60. výročí ZD Šitbořice v srpnu 2013 uvedl předseda ZD
Radek Zelinka – ZD Šitbořice nemá žádného pracovníka,
ale vede jej jedenáct členů představenstva a má 492 členů. Skládá se ze společností PRAMOS a.s., ZEMAX a.s. a
DRUMAX a.s. Šitbořice.
Všichni členové mají stejná práva, účast na výroční
schůzi ZD a mají stejné výhody jako – nárok na dividendy, úhrada za léky nebo část dovolené, obědy s dovozem
až do domu za polovinu ceny, možnost koupání v termálních lázních každý měsíc nebo výlety po památkách,
výhodnou finanční půjčku u ZD a další. Snad to nejsou
malé výhody.
Mluvím a píši jen za sebe a s nikým jsem to nekonzultoval, a tak z mého osobního postřehu vidím výše uvedeným nedokončeným článkem o vzniku JZD největší bolest v naší společnosti a tou je právě závist. (Snad k těm
492 členům ZD Šitbořice a z toho asi 300 důchodcům).
Podotýkám, že neznám v dalekém okolí žádné ZD, kde
lidé mají takové výhody a závidí nám je další velké podniky. Dík vedení ZD Šitbořice.
Josef Bulla
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Kompostování v zimě
Proces kompostování v domácích kompostérech probíhá po celý roku, výjimkou není ani zimní období, kdy
se proces kompostování sice výrazně zpomalí, avšak nezastaví se. Aerobní bakterie, žížaly a půdní organizmy se
ukrývají před chladem hlouběji v kompostu, kde je tepleji, a proto je dobré, když máme před zimním obdobím
v kompostéru dostatek biologického materiálu. Pokud je
v kompostéru málo biologického materiálu, nevadí. Bioodpad přes zimu pěkně promrzne a na jaře začnou pro
půdní organizmy a žížaly hody.
Když v zimě vynášíte opět plný koš, určitě vás napadne – jak to, že je tak plný? Příčinou může být i to, že úplně a poctivě netřídíme bioodpad – jednoduše se nám
vždy nechce na zahradu ke kompostéru a řekneme si, že
se bioodpad v zimě stejně nekompostuje, a vyhodíme
do odpadkového koše. A to je špatně! V zimním období nám převládá biologický materiál z domácnosti a převážně z kuchyně. Mikroorganizmy v kompostu potřebují
příjem „vyvážené potravy“, a proto nepohrdnou pochutinami, jako jsou zbytky ze zeleniny a ovoce, kávové usazeniny, čajové sáčky, trus od králíků (trus masožravců do
kompostéru nepatří), kuchyňské papírové utěrky, odumřelé stonky a listy z pokojových rostlin. Pro zimní období
je příznačné větší množství popela, který – pokud je čistě dřevní – je také vhodný do kompostu, ale v rozumné
míře. Část popela se může aplikovat přímo na zahradě.

Samozřejmě i v zimě platí pravidlo míchání dužinatých zelených a dusíkatých materiálů se suchými hnědými uhlíkatými materiály. Proto je ideální vytvořit si
na podzim zásobu odřezků větví, případně dřevní štěpky, a v zimě je postupně přidávat k odpadu z kuchyně.
Vždy, když přidáte do kompostéru čerstvý materiál, promíchejte ho s materiálem ve vrchní části kompostéru, nikdy čerstvý materiál nezakopávejte hluboko do kompostu, unikalo by tak z něho teplo a plyny, které vytvářejí
stabilní prostředí. Úplné přehazování kompostu v zimě
nedoporučujeme, mohlo by to mít negativní vliv na živé
organizmy uvnitř kompostu, ale také na celý proces kompostování. Bakterie potřebují i během zimního období
dostatek kyslíku, aby zůstaly aktivní, takže jim ho musíme zajistit, abychom je nezahubili.
Pokud je okolo kompostéru napadaný sníh, neodhrnujte ho, působí jako izolant před prudkými mrazy. Nejlepší je počkat, až se sám postupně rozpustí. Přeházení
kompostu a jeho důkladné promíchání si odložme až na
jarní sezónu, kdy už bude teplota pro průběh kompostování příznivější.
Využívejme tedy kompostéry i v zimě a vytvořme si
tak víc přírodního hnojiva do našich zahrad.
Radek Staňka

Sport
Velký úspěch kolistů
V sobotu 28. září se dočkali příznivci šitbořické kolové velkého úspěchu. Žákovská dvojice Martin Drabálek a
Štěpán Urbánek získala v Brně titul Mistr České republiky. Mistrovský titul v žákovské kategorii je pro šitbořický
oddíl kolové již 6. v pořadí. Všechny předchozí tituly získali šitbořičtí kolisté v závěru věkové kategorie. Martin
se Štěpánem pokračují v žákovské kategorii i v následující sezoně. Ale nepředbíhejme události. Kolová se hraje
s míčem a ten je jak známo kulatý…
Nebyl to však jediný úspěch šitbořického oddílu v tento den, neboť ve Zlíně se konala baráž o postup do 2. ligy.
Naše nejlepší družstvo – Robert Zvolánek, Oldřich Blaha – potvrdlo roli papírového favorita a turnaj bez ztráty
bodu jednoznačně vyhrálo. Postup do 2. ligy naplnil sny
šitbořických hráčů a funkcionářů za 22 let trvání oddílu
kolové.
Nejbližší turnaje, na kterých budete moci porovnat herní úroveň našich hráčů s konkurencí je český pohár žáků 14. prosince 2013 a Turnaj mistrů světa
15. února 2014.
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Oddíl kolové se dlouhodobě potýká s nedostatkem
nejmladších hráčů ve věku 6 – 9 let. Neváhejte přivést
svého syna na tréninky, které se konají v úterý a čtvrtek
od 17 do 19 hodin.
Robert Zvolánek st.

Mistři ČR 2013 v kolové – Martin Drabálek a Štěpán Urbánek
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ho místa jim do 2. kola los přiřadil soupeřky z první ligy,
tým FBK Jeseník. Zápas se odehrál 4. října v Křenovicích.
K vidění byla gólová přestřelka, kterou naše děvčata naJak již z minulosti víte, náš oddíl sdružuje hráče ze Šit- konec vyhrála 10:7. Ženy tedy postoupily do třetího kola,
bořic, Klobouk, Těšan, Moutnic, Šlapanic a okolí. Nedáv- kde je čekal extraligový tým TJ Sokol Brno Židenice, který
no se k nám přidala i družstva žákyň z Pozořic a Poho- v loňském roce skončil na 7. místě. Na zápas se naše ženy
řelic, dále družstvo mužů a elévů z Bučovic. Největší za- i celý oddíl připravil důkladně.
Naše děvčata vstoupila do zápasu s respektem, ale odhodlané nedat se. Přes dvě rychlé
branky v úvodu se povedlo senzačně zápas otočit
na konečný výsledek 3:2 a postoupit do čtvrtfinále. Zde se naše ženy střetly s TJ JM Chodov, bronzovým týmem loňské extraligy. I přes velkou snahu byl Chodov s reprezentantkami v sestavě nad
aligátorské síly. Výsledek 1:19 vypadá hrozivě, ale
pro naše ženy to byla velká zkušenost. Celý pohár
se jim povedl a jistě je herně posunul dále.
Ženy samozřejmě hrají i svoji prvoligovou soutěž, kde vystupují pod názvem PRAMOS Šitbořice FbC Aligators. Do soutěže vstoupily jako vítězky loňské 2. ligy žen. Divize 1. ligy našich žen má
8 družstev, kde se v průběhu sezóny děvčata střetElévky
foto: Jaroslav Hála
nou s každým třikrát. Nejlepší dvě družstva se mostoupení v našem oddílu mají Šitbořice. Z nich je však hou poprat o postup do extraligy a nejhorší budou hrát o
většina zastoupena dívkami (65 %), největší část muž- nesestoupení do druhé ligy. I když jsou naše ženy nováčských zástupců je v družstvu mužů D (dědkové), které je kem, vyrovnaly se s tím v první polovině sezóny dobře a
složeno především z třicátníků a několika mladíků, hrají- vybojovaly třetí příčku, těsně před čtvrtým FbK Orlicko–
cích florbal hlavně pro zábavu. Ostatní zástupci mužské Třebovsko a těsně za druhým Itelligence Bulldogs Brno.
části jsou po jednom či dvou hráčích ve starších žácích, S těmito družstvy se naše ženy poperou o postup do bamladších žácích a elévech. To v dívčí části máme zastou- ráže o extraligu žen, jelikož tým na prvním místě 1. SC
pení ve všech kategoriích a v některých i většinové. Pro- WOOW Vítkovice B, nemůže jako B tým postoupit.
to bych se nejvíce zaměřil na naše dívčí družstva.
Dalším ženským družstvem jsou juniorky, vystupující
Rád bych začal tím nejzajímavějším, a to účastí našich pod názvem FbC ALigators Šitbořice Těšany. Tým hrající
žen v Poháru České pojišťovny. 14. září zahájilo sezónu 1. ligu juniorek se skládá ze sedmi Šitbořaček (kapitánnaše družstvo žen a to prvním kolem Poháru České po- ka Tereza Baranová, Nikola Hofferíková, Marie Halasová,
jišťovny, který se hraje paralelně s klasickými soutěžemi. Kateřina Vahalová, Vendula Nováková, Pavla SteinbockoVýhodou pohárových soutěží je, že se družstva žen z niž- vá a občas s nimi hraje i mladá dorostenka Lenka Stejskaších soutěží mohou setkat i s družstvy z vyšších soutěží, lová). Juniorky vstoupily nejprve do základní části soutěcož náš tým žen naplno využil. V 1. kole, které se hraje že, kde se mělo rozhodnout, kdo postoupí do skupiny o
turnajovým způsobem, se naše ženy střetly s dalšími čtyřmi družstvy. Bylo to druholigové družstvo
FTC Vysoké Mýto, druholigový tým FBC Vikings
Kopřivnice, prvoligový Bulldogs Brno a FBŠ Jihlava. Družstvo našich žen bylo složeno mimo jiné z
šesti hráček ze Šitbořic (vedoucí týmu Lenka Nováková, kapitánka Klára Nováková, Marie Kaňová,
Anna Halasová a nově od letošní sezóny i juniorky Marie Halasová, Tereza Baranová a Nikola Hofferíková). Ženy se vcelku s lehkostí popraly s druholigovými družstvy a jasně zvítězily. Senzačně
se jim povedlo remizovat s extraligovou Jihlavou,
které se v celém turnaji nedařilo. Bohužel souboj
s Bulldogs Brno prohrály a tak na turnaji skončily
na druhém místě. Jako tým postupující z druhé-

V Šitbořicích je florbal
dívčí záležitostí

Starší žákyně – ZŠ Pozořice.

foto: Jaroslav Hála
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postup do play off a kdo do skupiny hrající o nejnižší příčky soutěže. Našim děvčatům se i přes velkou snahu nepovedlo udržet postupová umístění a do bojů o play off
nepostoupila. V základní části skončily na čtvrtém místě.
Třetím družstvem jsou dorostenky s názvem PRAMOS
Šitbořice FbC Aligators, hrající Jihomoravsko–Zlínskou divizi. V této divizi jsou pouze čtyři družstva, z nichž jen
první postupuje do play off dorostenek. Nový tým dorostenek, kde hraje i šest Šitbořaček (Kateřina Vahalová,
Vendula Nováková, Pavla Steinbocková, Lenka Stejskalová, a dále žákyně Nikola Danielová a Ivana Hofferíková),
by rád navázal na úspěchy jejich předchůdkyň, ale cesta
k postupu nebude jednoduchá. Po devíti zápasech jsou
zatím na druhém místě, kdy na první TJ MEZ Vsetín ztrácí
tři body. Holky to nevzdávají a ještě se o postup poperou.

Naši nejmenší na tréninku v Šitbořicích.

V kategorii starších žákyň má náš oddíl hned dvojí zastoupení. Prvním týmem jsou starší žákyně z FbC Aligators ZŠ Pozořice, který fungoval i v loňském roce a v kterém hrají i hráčky ze Šitbořic (Nikola Danielová, Ivana
Hofferíková, brankářka Veronika Halasová, dále mladší
žákyně Kateřina Vokálová, Lenka Holacká a Ludmila Halasová). Druhým a novým týmem jsou starší žákyně ze
ZŠ Pohořelice, s kterou jsme začali spolupracovat. Tato
dvě družstva hrají Jihomoravsko–Zlínskou divizi starších
žákyň, která má 5 družstev. V současné době jsou ZŠ Pohořelice FbC Aligators na 1. místě a FbC Aligators ZŠ Pozořice na 3. místě. O druhé místo zatím Aligátorky z Pozořic marně bojují se Znojmem. Stejně jako dorostenky,
se holky nevzdávají, chtějí zabojovat a získat tak pro náš
klub hned první dvě místa v tabulce ligy žákyň.
Poslední dvě družstva jsou mladší žákyně a elévky.
V této kategorii bohužel není dostatek dívčích družstev
v našem kraji, a tak děvčata hrají chlapecké soutěže.
Mladší žákyně hrají ligu elévů a elévky hrají ligu přípravky. V této kategorii se nehraje na body do tabulky, ale
formou uzavřených jednodenních turnajů, kde se vždy
sejde pět družstev na jednom místě, zahrají si každý s každým a na konci turnaje se udělá vyhodnocení. Díky systému hry 3+1 (3 hráči v poli a gólman), kdy se hraje na
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menším hřišti, můžeme pořádat turnaj i u nás v Šitbořicích. 2. listopadu již jeden turnaj proběhl, a to turnaj elévů, kde naše mladší žákyně uhrály výborné druhé místo
z pěti účastníků. V první polovině roku 2014 budeme u
nás pořádat ještě tři takové turnaje, pro elévky 8. února
a 30. března a pro mladší žákyně 9. února. Přijděte fandit! Za tato dvě družstva hrají ze Šitbořic brankářka Veronika Halasová, Kateřina Vokálová, Lenka Holacká, Ludmila Halasová, Jirka Kurdiovská, Zdeňka Přibylová, Eva Hofferíková, Tereza Danielová a nejmladší zástupkyně Veronika Danielová.
V neposlední řadě bych se zmínil o našich dalších nadějích z druhé a především první třídy. Po velice úspěšném náboru v Základní škole v Šitbořicích mi na trénink
do naší sokolovny začalo chodit tolik holek z první třídy
a k tomu dva kluci a jedna slečna z druhé třídy, že
jsem pro ně musel udělat další trénink. Tyto děti
jsou velice snaživé a zapálené. Pokud jim to vydrží, můžou navázat na úspěchy svých vrstevnic. I
tyto nejmenší hráčky a hráči už byli na svém prvním turnaji, kde nešlo o výsledek, ale o radost ze
hry a pohybu. Tedy držme jim palce a podporujme
jejich nadšení.
Jak jste si přečetli, záběr našeho oddílu je veliký. To vše by však nešlo bez podpory obcí, škol
a sponzorů. Touto cestou bych rád poděkoval ZŠ
Šitbořice, Obci Šitbořice a PRAMOSu Šitbořice za
dlouhodobou podporu našeho konání, díky které
nejen vozíme medaile a poháry, ale věnujeme se
volnočasovým aktivitám mládeže. Florbal neučí
hráče jen sportovat, ale naučí je také spolupracovat v kolektivu, zodpovědnosti a cílevědomosti, což nevyužijí jen u sportu, ale i v životě.

Živé přenosy z našich utkání
Bohužel nám v Šitbořicích chybí tělocvična soutěžních rozměrů, a tak vás můžeme pozvat pouze na turnaje těch nejmenších holek. Ostatní družstva hrají své
soutěže v Dambořicích, Pohořelicích, Dubňanech, Slavkově nebo dokonce v Rusínově. Proto jsme se jako jediný tým z nižších soutěží rozhodli vysílat některé naše zápasy v živém přenosu, aby se na ně naši fanoušci mohli
podívat aspoň doma u počítače. Prvním vysílaným přenosem byl právě zmiňovaný zápas 3. kola Poháru České
pojišťovny mezi našimi ženami a brněnskými Židenicemi.
Naše videopřenosy můžete najít i ze záznamu na stránkách www.tvcom.cz. Pravidelně pak dáváme odkazy na
videopřenosy aktuálního víkendu na naše stránky www.
fbc-aligators.estranky.cz.
O našich zápasech a dalších oddílových akcích se můžete dozvědět ve vitrínce na Pohostinství u Kašparů, na
infokanále nebo na našich již zmiňovaných webových
stránkách.
Jaroslav Hála,
předseda oddílu
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Fotbalové tabulky

Nosislav
Šitbořice
Ivaň
Šitbořice
Novosedly
Mikulov
Šitbořice

Šitbořice
Popice
Šitbořice
Pohořelice
Šitbořice
Šitbořice
Březí

1:6
8:2
7:4
9:3
12:2
6:6
4:6

den

začátek

27. 4.
4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.

NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO

10:30
13:00
10:30
13:00
10:30
10:30
13:00

Nosislav
Popice
Ivaň
Pohořelice
Novosedly
Mikulov
Březí

kde

datum

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

soupeř

kolo

Předběžný rozpis termínů – jaro 2014
okresní přebor, mladší a starší přípravka, sk. B

D
V
D
V
D
D
V

den

začátek

6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.

NE
NE
NE
NE
NE
NE

15.30
16.00
16.00
16.00
16.30
16.30

Křepice B
Velké Němčice B
Starovice
Němčičky/Pavlovice C
Kobylí
Diváky

kde

datum

14.
15.
16.
17.
18.
19.

soupeř

kolo

Předběžný rozpis termínů – jaro 2014
IV. třída, sk. C

D
V
D
V
D
V

kde

20. 18. 5. NE 16.30 Kurdějov
21. 25. 5. NE
volno
22. 1. 6. NE 16.30 Zaječí B
12. 8. 6. NE 16.30 Horní Bojanovice
13. 15. 6. NE 16.30 Šakvice

D
D
D
V

Předběžný rozpis termínů – jaro 2014
okresní přebor, mladší žáci, sk. B

12.
13.
14.
11.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

13. 4.
20. 4.
27. 4.
1. 5.
4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.

NE
NE
NE
ČT
NE
NE
NE
NE
NE
NE

10:00
14:00
10:00
14:00
14:35
10:00
14:30
10:00
14:30
10:00

kde

podzimní výsledky
okresní přebor – mladší přípravka, sk. B

soupeř

16
12
11
11
10
10
10
0

soupeř

66:37
42:38
45:30
20:18
39:37
24:30
21:29
23:61

začátek

1
3
2
2
3
3
3
7

začátek

1
0
2
2
1
1
1
0

den

5
4
3
3
3
3
3
0

den

7
7
7
7
7
7
7
7

datum

Novosedly
Ivaň
Mikulov
Popice
Šitbořice
Nosislav
Březí
Pohořelice

datum

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

kolo

tabulka po podzimní části
okresní přebor – mladší přípravka, sk. B

kolo

Předběžný rozpis termínů – jaro 2014
IV. třída, sk. C

Popice
Krumvíř
Pohořelice
Březí
Ivaň
Březí
Popice
Krumvíř
Pohořelice
Ivaň

V
D
V
D
D
V
D
V
D
V
Martin Kříž

Fotbal
Zhodnocení podzumní části – mladší žáci
Po naší první sezóně od znovuzaložení mládežnických
týmů jsem přebral po R. Kresovi tým mladších žáků.
V létě jsme začali s tréninky, na kterých byla vždy
solidní účast a i zápal a snaha hráčů napovídala tomu,
že nová sezóna by mohla být o něco lepší než ta minulá. To se i v úvodních zápasech projevilo. Hlavní
naše síla je v našich silných individualitách, takže osa
týmu (David Nevídal, Jirka Daniel, Marek Novák, Katka Vokálová, Lukáš Pokorný) se postarala o slušný bodový zisk ze startu sezóny. Bohužel ostatní hráči zatím výkonnostně trošku zaostávají za výše jmenovanými a já se snažím, aby si zahráli všichni. Proto jsme se
nevyrovnali týmům jako je Ivaň nebo Krumvíř. Konečné dělené třetí místo po půlce sezóny je, ale myslím,
slušný úspěch.
Přes zimu budou tréninky mladších žáků probíhat v
sokolovně v pondělky a pátky. Přesné termíny se rodiče dozví klasicky pomocí sms. Naše hlavní snaha je odtrhout děti od počítačů a televizí a vylepšit jejich fyzičku a
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dostat do nich radost z týmové práce a týmového úspěchu. Tyto věci jim budou jistě ku prospěchu v dalším životě. O samotný fotbal jde až na druhém místě. Chtěl
bych zde poděkovat rodičům a rodinným příslušníkům,
kteří naši snahu podporují a vozí své děti na tréninky a
zápasy a na nich nám fandí. Bez jejich snahy bychom se
neobešli.
Nakonec chci popřát všem dětem, rodičům a našim
fanouškům krásné a klidné Vánoce a všechno nejlepší do
nového roku 2014. Těším se, až se na jaře 2014 sejdeme
zase na hřišti.
Vladimír Navrátil

Zhodnocení podzimní části – mladší přípravka
Do podzimní části ročníku 2013/2014 jsme vstoupili
vítězstvím na hřišti v Nosislavi v poměru 6:1.
Další výsledky najdete v přiložené tabulce. Gólově
se nejvíce dařilo podle očekávání Filipu Vaculínovi, který vstřelil 32 branek a dále se o branky podělili Vojtěch
Zouhar 4, Martin Kříž 3, Dominik Šabata 1.
Celkově se obraz hry oproti předešlému ročníku hodně zlepšil a je vidět, že za rok někteří kluci udělali veliký pokrok. K největším tahounům družstva patří hlavně
Vojtěch Zouhar a Filip Vaculín. Ostatní kluci tuto dvojici dobře doplňují a už je vidět, že po prvním roce „rozkoukávání“ už vědí, že kopaná má i svá pravidla a dobrý
tým tvoří jejich vzájemné kamarádství. Kdy ti lepší pomáhají slabším a jdou jim příkladem a ne, že jsou jim jen
pro smích.
Družstvo mladší přípravky pro sezónu 2013/2014 tvoří tito hráči. Ročník 2005: Vojtěch Zouhar, 2006: Mrhálek Filip, Vaculín Filip, Hanák Adam, Novotný Petr, Šabata Dominik, Urbánek Šimon, 2008: Martin Kříž a Jáchym
Franěk. Zde je na ročnících dobře vidět, jaká bude asi budoucnost mladší přípravky ne příští ročník, kdy do starší
odejde pouze Vojtěch Zouhar, ale především se to bude
týkat ročníku 2015/2016, kdy odejde do starší celý roč-

Hádanka
Na hádanku z minulého
čísla nám dosud nepřišla žádná odpověď. Přesto vám dnes
znovu přinášíme jednu starší
fotografii. Napovíme, že je asi
čtyřicet let stará.
Pokud poznáte, kdo je na
fotografii nebo při jaké příležitosti byla pořízena, napište
nám.
redakce
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Utkání mladší přípravky v Nosislavi.
horní řada zleva: Dominik Šabata, Vojtěch Zouhar, Filip Vaculín
dolní řada zleva: Martin Kříž, Šimon Urbánek, Adam Hanák

ník 2006. Proto, abychom udrželi mladší přípravku i do
budoucna je zapotřebí, aby se k nám připojil hlavně ročník 2007 a pomalu se zapojili i další mladší ročníky jako
2008 a už i 2009. Ještě je zapotřebí najít někoho, kdo by
měl zájem chytat v brance. Zatím se střídají nepravidelně
Šimon Urbánek s Filipem Mrhálkem.
Teď trochu statistiky. Odehráli jsme 7 soutěžních
utkání, ve kterých jsme získali celkem 10 bodů za 3 vítězství, 1 remízu a 3 porážky s celkovým skórem 39:37.
15. prosince se uskutečnil snad „tradiční“ Mikulášský
turnaj mezi naší starší a mladší přípravkou. Do budoucna
plánujeme pozvat i některé družstva z okolí.
Jarní část začínáme 26. nebo 27. dubna 2014 na domácím hřišti proti Nosislavi. Tréninky v novém roce začnou 10. 01. 2014 v místní sokolovně vždy od 17:00 hodin. Nové zájemce rádi uvítáme.
Do nového roku 2014 přeji všem hlavně, aby vám
sloužilo zdraví a našim malým fotbalistům radost ze hry.
Martin Kříž
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Obrazová kronika (2. část)

5. 10. 2013 – Farní drakiáda.

foto: Petr Krupička

12. 10. 2013 – Skropení hasičské garáže sektem.

12. 10. 2013 – Oceňování hasičů.

foto: Karel Urbánek

foto: Karel Urbánek

12. 10. 2013 – Slavnostní sázení.

12. 10. 2013 – Prohlídka vesnice se Švýcary.

12. 10. 2013 – Večerní veselí v hasičárně.

foto: Karel Urbánek

foto: Karel Urbánek

foto: Karel Urbánek
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13. 10. 2013 – Svěcení nové hasičské garáže.

prosinec 2013

foto: Alois Kaňa

13. 10. 2013 – Uctění zemřelých hasičů na místním hřbitově.

13. 10. 2013 – Naši hasiči s jejich přáteli ze Švýcarska.

24. 11. 2013 – Vítání občánků. Celkem bylo přivítáno 9 občánků: Klára Stejskalová, Ema Viktorinová, Daniel Maxim, Lukáš Urbánek, David Konečný, Michal
Urbánek, Marek Brzobohatý, Adéla Fialová a Lumír Hanák. foto: Zdenek Lengál

6. 12. 2013 – Instalace sochy sv. Mikoláše.

foto: Josef Zelinka
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