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Vážení čtenáři, předkládáme
Vám v letošním roce první číslo našeho obecního zpravodaje. Je to již
neskutečný devatenáctý ročník od
jeho vzniku.
Snažili jsme se a dále snažíme
Vás informovat o všem důležitém
dění v naší obci. Dost prostoru věnujeme také historii obce a vzpomínkám pamětníků a rodáků. Musíme se smířit s tím, že
třeba na různé události existují i různé názory. Dáváme
prostor všem stranám a jsme za to i kritizováni. S tím se
musíme smířit. Ale nechtěl bych, aby se náš zpravodaj
stal místem k vyřizování osobních účtů. Raději mám pohodu a optimismus.
Obec žije bohatým společenským a kulturním životem. Má své tradice, které, doufám, nezaniknou a nové
vznikají. O tom, co nás čeká v letošním roce, píše v úvodním slově pan starosta. Je dobře, že došlo na velkou
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opravu sokolovny. Vždyť je to jedna z mála budov v obci,
která od svého vzniku (1948 až 1952) téměř nezměnila
svůj vzhled. I další akce, které jsou připraveny jsou velmi
důležité. Ať jsou to nové komunikace, dětské hřiště nebo
chodníky a přechody. Musíme si uvědomit, že nová část
obce, Tocháčkova, se pomalu zaplňuje mladými a novými rodinami, a tak musí být dobře napojena na starou
část obce.
V tomto čísle Vás seznamujeme s událostmi, novým
rozpočtem i závěrečnými údaji za rok minulý. Náš rodák Eduard Urbánek vzpomíná na boje na západní frontě. Pan Josef Krupička vyrazil do olomouckého archivu,
aby se pokusil objasnit údajné nové datum vzniku naší
obce. Zveřejňujeme i příspěvky našich občanů a jsme za
ně rádi. Dále v našem zpravodaji naleznete všechny obvyklé rubriky.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v tomto
prvním čísle letošního roku bych
Vás chtěl informovat o všem podstatném, co se v letošním roce
z hlediska rozpočtu obce připravuje a bude se realizovat. Po velmi
mírné a krátké zimě se některé stavební práce již rozeběhly.
Začalo se již s plánovanou opravou vnějšku sokolovny, kde budou vyměněna všechna
okna a venkovní dveře. Bude provedeno zateplení celého stropu – v sále ze strany půdy a v přísálí za strany stropu. Vnější zdi budou zatepleny polystyrenem o tloušťce
16 cm a na něm bude nová fasáda. Tato akce bude stát
3,5 mil. korun a přibližně polovina bude hrazena z dotace. Stavbu provádí firma Telkas z Napajedel, která zvítězila ve výběrovém řízení. Současně se zateplováním sokolovny je prováděna výměna střešní krytiny včetně latí
a některých krovů. Tuto zakázku vyhrála firma Starex, za
bezmála 1,2 mil. korun. Při takto rozsáhlé opravě je potřeba provést i související práce jako například okapy,
svody, žlaby, štítové římsy, parapety, hromosvod, opravu
a úpravu komínů, venkovního osvětlení budovy a hlavního schodiště. Termín dokončení kromě schodiště je stanoven na 16. 5. 2014. Celkově tedy bude letos do sokolovny na opravy investováno přibližně 5 mil. korun.
Další akcí, která by měla být zahájena v měsíci dubnu,
je celková oprava komunikace v ulici Zámeček. Jedná se
tam o kompletní novou vozovku včetně obrub a opravy
dešťových vpustí. V propadlém místě se bude vozovka
vyztužovat železobetonem. Cena za tuto opravu se bude
pohybovat kolem 1 mil. korun.
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Přibližně 1,5 mil. korun bude stát vybudování bezpečné cesty pro chodce vč. přechodů z ulice Tocháčkova a
Mlýnská k autobusové zastávce a do mateřské a základní
školy. Součástí této stavby bude i vybudování nové autobusové čekárny ve směru od Těšan. Na bezpečnost
chodců také myslí Zemědělské družstvo. Jsme dohodnuti s jeho vedením, že zřídí přechod před svým areálem a
obec k němu protáhne chodník od hřbitova.
V brzké době by měla být dokončena stavební místa
v Karpatech I, kde zbývá zřídit plynové přípojky a již několikrát odloženou tlakovou stanici na vodu. Ta je již vyrobena a v nejbližší době se bude osazovat.
Další akcí, která bude brzy zahájena, je výstavba turistické vyhlídky. Stavební povolení bylo vydáno a s dodavatelskou firmou již byla podepsaná smlouva o dílo.
Cena za tuto stavbu bude 225 647 korun a termín dokončení je 30. 6. 2014. Stát bude na Domaninách, nad ulicí
Zámeček. O dokončení a možnosti navštívit tuto vyhlídku budete informováni v příštím čísle Štengaráčku.
Koncem dubna bude zahájena generální oprava sociálního zařízení a chodby v přízemí staré školy. Zde budou
vybourány a vyměněny veškeré rozvody, osazena nová
sanita a topení a na chodbě bude nová podlaha. Tato
oprava bude stát 335 715 korun, termín dokončení je
22. 6. 2014. Provádět ji bude firma MAŠA–STAVBY s.r.o.
V letošním roce bude také provedeno statické zajištění komunikace na ulici Horní. Statikem již byla vypracována studie a pracuje se na udělení povolení ke stavbě.
Odhadovaná cena je 330 tis. korun.
Chceme také zahájit stavbu příjezdové cesty k nově
vznikajícím rodinným domkům na ulici Divácká – naproti Rovinky. Cena se bude pohybovat okolo 350 tis. korun.
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V letošním roce již byla provedena oprava kanalizačního řadu v zahradách za domy na ulici Nikolčická. Bylo vyměněno asi 15 metrů betonového potrubí za plastové v hloubce asi 3 metry, které
bylo na jednom místě zcela zborcené. Překládku
kanalizace budeme v nejbližších dnech provádět
také v ulici Dlouhá, z důvodu výstavby nového rodinného domu.
Toto je výběr toho nedůležitějšího, co nás v letošním roce čeká, jak vidíte, je toho celkem dost,
ale se vším počítá náš schválený rozpočet, takže
po finanční stránce, by neměl vzniknout žádný
problém.
První čtvrtletí je za námi, jako již tradičně byl
začátek
roku bohatý na různé kulturní, společenZateplování sokolovny.
foto: František Valíček
ské a sportovní akce. Tímto bych chtěl poděkovat
Nejpozději do Babských hodů bude za sokolovnou na
všem
pořádajícím
organizacím a spolkům za jejich aktivimezi stát stálé pódium pro muzikanty. Využít ho mohou
tu
a
pořadatelskou
činnost, kterou nedělají jen pro sebe,
různé organizace pro pořádání venkovních zábav. Cena
za toto pódium bude známa až po ukončení výběrové- ale hlavně pro svoje spoluobčany. Bohužel návštěvnost
těchto hezkých a dobře připravených akcí není vždy taho řízení.
Kromě financování běžného provozu příspěvkových ková, jakou by si pořadatelé přáli a zasloužili. Je to škoda,
organizací (Základní škola a Mateřská škola), bude muset ale možná se to někdy změní k lepšímu.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem členům,
obec v letošním roce navíc přispět do rozpočtu Základní
ale
i nečlenům Mysliveckého sdružení a všem děvčatům
školy na opravu hlavních vodovodních řadů v areálu celé
v
kuchyni
a u výdeje, kteří letos zabezpečovali Den vesškoly. Tyto rozvody pitné vody jsou v tak žalostném stanické pospolitosti. Myslím si, že akce byla velmi vydařevu, že jejich výměna se již nedá odkládat.
Letošní rozpočet obce také počítá se spolufinanco- ná, myslivci se svého úkolu zhostili se ctí a za svoji práci a
váním centrálního dětského hřiště. V případě, že bu- zabíjačkové výrobky sklidili veřejnou pochvalu.
Vážení spoluobčané, velikonoční svátky jsou letos
deme ve své žádosti o dotace úspěšní, tak za budovou
trochu
později, ale dovolte mi, abych Vám k těmto nadstaré školy vznikne nové dětské hřiště v hodnotě přes
cházejícím
svátkům již teď s mírným předstihem popřál
300 tis. korun.
vše
nej…
Žádost o dataci máme také podanou na vybudování
nového sběrného dvora. Předpokládám, že v tomto případě budeme úspěšní a že dotaci získáme. Celkové náklady na nový sběrný dvůr včetně vybavení budou přibližně 10 mil. korun. Dotace by měla činit přibližně 80 %.

Antonín Lengál,
starosta obce

Zprávy z obce
Z rady a zastupitelstva obce
••RO projednala žádost nájemníků bytového domu Školní 425 o rekonstrukci topení. RO navrhuje prověřit topení odborníkem a případnou rekonstrukci provést v letních měsících.
••RO projednala žádost Moravského rybářského svazu, místní organizace Hustopeče, o prodloužení nájemní
smlouvy na Šitbořický rybník na dalších 5 let. RO doporučuje schválit do roku 2018 za 7 500,– Kč/rok.
••RO schvaluje pronájem prodejny textilu. Smlouva
bude podepsána během ledna 2014 s paní Annou Roznosovou, Borkovany 274, podmínky budou stanoveny ve
smlouvě. Žádost paní Kiliánové, Diváky 122, se zamítá.

••RO schválila žádost paní Tomkové o prodloužení nájmu v penzionu
na dobu neurčitou.
••RO projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy p.č. 1837/3
o výměře 519 m2, manželů Brázdových končící 5. 4. 2014. Schváleno
vyvěšení záměru o pronajmutí.
••RO projednala žádost paní Stejskalové o pronájem
části pozemku p.č. 1222/1 o výměře 135 m2. Schváleno
vyvěšení záměru o pronajmutí.
••RO projednala žádost pana Vozdeckého o pronájem p.č. 1773 o výměře 467 m2 pro zahrádkářské účely.
Schváleno vyvěšení záměru o pronajmutí.
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••RO projednala žádost p. Tihlaříka a obyvatel ulice
Mléčné o poskytnutí pozemku pro dětské hřiště po odstranění domu č.p. 336 po paní Vražinové v ulici Mléčná.
RO souhlasí s vybudování dětského koutku po demolici
domu č.p. 336.
••RO projednala žádost hudební skupiny Na2Fáze o
prodloužení smlouvy na bezplatný pronájem místnosti ke zkoušení v sokolovně. Schváleno prodloužení
do 31. 12. 2014.
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––Oprava sociálního zařízení a chodby v budově staré školy – firma MAŠA–STAVBY, Měnín, s cenou
355 715,– Kč s DPH.
––Realizace turistické vyhlídky – firma STAREX s.r.o.,
Moutnice, s cenou 225 647,– Kč s DPH.
––Dodávka technologie automatické tlakové stanice
Karpaty I – firma DISA s.r.o., Brno – Lesná, s cenou
312 131,– Kč s DPH.

Více informací na:
www.sitborice.cz

••RO projednala žádost pana Tesaře o prodloužení ubytování v pensionu. Schváleno do 29. 2. 2016.
••RO projednala žádost paní Schillerové o ubytování v
obecním pensionu. RO nemůže žádosti vyhovět pro plný
stav pensionu.
••RO projednala žádost pana Kaně o možnost uložení stavebního materiálu na pozemku p.č. 222, 152/5 a
152/1 po dobu stavby rodinného domu, tj. od 1. 3. 2014
do 1. 3. 2016. Schváleno na dobu do 31. 12. 2014 na pozemku o výměře 120 m2 za podmínky nepoškození stromů a keřů.
••ZO schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 583
v k.ú. Šitbořice o výměře 80 m2 na ulici Domaninská slečně Renatě Křivákové za cenu 120,– Kč/m2 s tím, že návrh
na vklad vlastnického práva uhradí slečna Křiváková, která jako nabyvatel pozemku bude zároveň i poplatníkem
daně z převodu nemovitosti.
••ZO odkládá na příští zasedání zveřejnění záměru obce
prodat část pozemku p.č. 1222, dle GP 835-259/2013
nově označenou p.č. 1222/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Šitbořice na ulici Výhon.
••Projednána žádost Mysliveckého sdružení Šitbořice o
bezplatný pronájem sokolovny v době konání Memoriálu ohařů v době od 15. do 17. 8. 2014. Nájem sokolovny
se promíjí, energie budou hrazeny.
••RO projednala žádost pana Martina Tesaře o pronájem místnosti ve staré škole pro poskytování finančního poradenství. Nabídnuta místnost České pojišťovny ve
staré škole.
••RO projednala žádost paní Radky Polákové o větší byt
po paní Kateřině Tihlaříkové a panu Davidu Urbanovi. Žádost bude řešena až po uvolnění bytu.
••RO projednala žádost pana Františka Lejsky, Horní
169, o pronájem části pozemku p.č. 1289, podél plotu
pana Pavla Bartoňka na parkové úpravy. RO souhlasí se
záměrem pronajmout pozemek na 2 roky.
••Výběrová komise doporučuje ZO schválit jako zhotovitele staveb v obci:
––Oprava střechy na sokolovně – firma STAREX s.r.o.,
Moutnice, s cenou 1 192 281,– Kč s DPH.
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Hana Navrátilová,
místostarostka

Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce na rok 2014 počítá s příjmy v celkové
výši 25 858 100,– Kč, která spolu se zůstatky finančních
prostředků z předchozího období ve výši 8 664 100,– Kč
dávají disponibilní prostředky ve výši 34 522 200,– Kč.
Celkové výdaje obce za rok 2014 by měly dosáhnout výše 26 394 700,– Kč a rozpočtová rezerva bude
7 071 500,– Kč.

Struktura nejdůležitějších výdajů [v tis. Kč]
3 250,0
60,0
126,5
600,0
1 765,0
144,0
990,0
2 417,6
265,0
222,0
50,0
206,0
6 662,0
71,0
82,0
673,0
437,0
1 170,0
737,0
2 167,0
134,0
302,0
1 004,0
1 906,6
1056,0

budování a opravy silnic
opravy chodníků
dotace IDS, opravy značek
výstavba vodovodní tlakové stanice Karpaty
provoz a údržba ČOV
provoz a modernizace kabelové televize
provoz mateřské školy
provoz základní školy
provoz knihovny, opravy
rozhlas, Štengaráček
údržba orlovny
akce pro občany
sokolovna a sportovní areál
dotace pro sportovní a zájmové organizace
provoz bytových jednotek
provoz a opravy nebytových jednotek
veřejné osvětlení
likvidace komunálního odpadu
inženýrské sítě a územní rozvoj
údržba veřejných prostranství
provoz a údržba penzionu
provoz jednotky SDH, stavba nové garáže
zastupitelstvo
místní správa
splátka půjčky na stavbu ČOV
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Příjmová stránka rozpočtu [v tis. Kč]
850,0
142,0
1 400,0
609,0
1 250,0
400,0
396,0
400,0
16 237,0
2 115,2
2 458,9

poplatky za likvidaci komunálního odpadu
ostatní poplatky
daň z nemovitostí
dotace na výkon veřejné správy
příjmy za stočné
příjmy za pronájem bytů
příjmy za pronájmy ostatních budov
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z výnosů daní od státu
přiznané dotace
ostatní příjmy

Hlavní výdajovou položkou v letošním roce bude
oprava a zateplení sokolovny. Dále se bude financovat
vybavení sportovišť, opravy silnic, po dlouhých průtazích
již konečně tlaková stanice v Karpatech, opravy ve staré
škole, opravovat se bude i ve škole a školce.
Ing. Pavel Halas,
předseda finančního výboru

Změny v kabelovém vysílání
Vážení uživatelé kabelové televize, v polovině měsíce
března byly v naší kabelovce zprovozněny oba naše místní kanály v systému Digital DVB-T. Jedná se o infokanál a
videokanál. Naladit je lze na kanále C23. Doposud byly
oba tyto kanály šířeny pouze v systému analog. Nejpozději do 10. dubna 2014 budou tyto dva kanály zprovozněny ještě v systému digital DVB-C. Z technických důvodů nejsou již delší dobu na videokanálu promítány žádné
záznamy. Po 10. dubnu 2014 začneme opět promítat sérii záznamů z naší obce a to ve všech třech systémech –
analog / DVB-T / DVB-C.
Antonín Lengál,
starosta obce

Centrální dětské hřiště
Do rozpočtu na rok 2014 byly, po opakovaných výzvách občanů, zahrnuty prostředky na vybudování centrálního dětského hřiště. Začátkem roku nám byla nabídnuta možnost získání dotací na toto hřiště. Obec nechala
vypracovat projekt u firmy Tewiko systems s.r.o., Liberec.
Hřiště by mělo být umístěno v centru obce za budovou staré školy. Na hřišti by se měla nacházet hrací pyramida, vahadlová houpačka, dvojhoupačka, hrací kolotoč
a lavička na sezení. Rozpočet na hřiště činí 313 814,– Kč
s DPH. Výše dotace by činila 70 % této částky. Musím ale
upozornit, že se jedná o nenárokovou dotaci, u které její
přidělení, z důvodu velkého zájmu, není jisté. Výsledek
naší žádosti bychom měli obdržet během května.
Hana Navrátilová,
místostarostka

Demografické změny v r. 2013
V roce 2013 se narodily tyto děti:
Tihlaříková Tereza, Zoubek Ondřej, Hanáková Lucie,
Lengál Dominik, Ludíková Anna, Podlucký Adam, Bednařík Filip, Stejskalová Klára, Viktorinová Ema, Daniel Maxim, Urbánek Lukáš, Konečný David, Urbánek Michal,
Brzobohatý Marek, Fialová Adéla, Hanák Lumír, Báťková Pavlína.

V roce 2013 zemřeli tito občané:
Lengál Metoděj, Tihlařík Jan, Němeček Václav, Konečná Marie, Konečný Oldřich, Sáčková Marie, Urbánek Václav, Tyblová Jenovéfa, Stejskal František, Kaňa Jaroslav,
Kaňová Božena, Čapka František, Matuška František,
Tihlařík Vojtěch, Šikula Josef, Vozdecká Marie, Konečná
Dana, Nevídal Vendelín, Tesař Jindřich, Hanák František.

Evidence obyvatel za rok 2013
muži ženy
Narodilo se
10
7
Zemřelo
14
6
Přistěhovalo se			
Odstěhovalo se			

celkem
17
20
27
16

Stav obyvatel k 31. 12. 2013			

1941

Uzavřeno manželství celkem
před obecním úřadem
před církví římskokatolickou

12
6
6

Významná životní výročí našich občanů
102 let: Lengálová Božena (nejstarší občanka obce)
98 let: Konečný Ferdinand
96 let: Matuška Jan
95 let: Kokešová Zdeňka
94 let: Konečná Marie
93 let: Fraňková Maria
92 let: Rozkydalová Ludmila
91 let: Nevídalová Marie, Vozdecký František
90 let: Franěk Jan, Zelinková Marie, Sáčková Ludmila,
Viktorinová Františka, Běloušek Jan
85 let: Zelinka Ladislav, Valíčková Marie, Kaňová Vladimíra, Lejsková Karolina, Foretníková Antonie,
Konečná Anna, Konečná Anna, Tihlaříková Marie
80 let: Tesař Antonín, Sáček Ferdinand, Klein Alois, Němečková Marie, Němeček Oldřich, Němečková
Jenovéfa, Srbová Blažena, Tomková Františka
Růžena Stehlíková,
matrikářka
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Krátké zprávy
Maškarní ples

Tříkrálová sbírka trochu jinak

Po téměř půlročních přípravách věrných stálic „Babince“ přišla sobota 22. února, náš velký den a s ním Šitbořické Televarieté.
Svou účastí nás poctili Jiřina Bohdalová a Vladimír
Dvořák, na bruslích přijela Iva Janžurová s Jiřím Hrzánem. Zatančit se šarmem sobě vlastním přišla Helena
Růžičková, Laďka Kozderková a Stela Zázvorková. Barevnou show předvedl Dan Nekonečný se svými úžasnými
tanečnicemi. Vrcholem večera bylo vystoupení zahraničního hosta Michaela Jacksona. Celý večer byl také zpestřen Baletem Československé televize, včetně tradičního
kankánu.
Zábava měla úžasnou atmosféru a spokojenost účastníků byla znát každou minutou. Všichni se skvěle bavili, tancovali a přispěli tak k super akci. Fotky v obrazové
kronice jsou toho důkazem.
Letošní masky byly velmi zdařilé, skvěle vymyšlené
i provedené. Děkujeme touto cestou všem za obětovaný čas při výrobě a hlavně za nápaditost. Byla to pro nás,
pořadatele, obrovská odměna.
Dovolte mi touto cestou poděkovat sponzorům, Janě
Zvolánkové za pomoc s kostýmy, Zdeně Nevídalové za
materiál na kostýmy. Obrovský dík patří všem službám,
bez kterých by ples nemohl probíhat a také všem holkám
při výrobě dekorací a výzdobě sálu.
Video můžete shlédnout na obecním inkokanálu.

Celostátní i regionální tisk poměrně obsáhle informoval o výsledcích letošní Tříkrálové sbírky. Letos byla vybrána zatím nejvyšší částka v historii. Mnoho měst a obcí
bylo pochváleno. O naší obci se moc nemluvilo. Nedalo
mi to a udělal jsem si trochu jinou statistiku. A jsem na
naše Šitbořice oprávněně hrdý. Posuďte sami.

Renata Stříbrnská

Něco málo k počasí
Je začátek roku 2014, máme za sebou zimu, kdy nebyl sníh ani na horách. Zimu velmi teplou. Média nás od
konce ledna informovala o nových teplotních rekordech
na různých místech měření v celé republice. Již v polovině března začaly kvést některé ovocné stromy především meruňky. Od meteorologů se čím dál častěji ozývají varovné hlasy o hrozícím suchu. Pro informaci uvádím
údaje o dešťových srážkách za poslední dva roky a pro
porovnání dlouholetý průměr od r. 1930 do 2010.
Údaje o množství dešťových srážek v naší obci dodala
společnost DRUMAX, dlouholetý průměr dodala oficiální
dešťoměrná stanice B2KLOBO1 Klobouky u Brna.

Výsledky sbírky ve vybraných obcích
obec

počet
vybraná
částka na obyobyvatel * částka [Kč] vatele [Kč]
Břeclav
25 652
154 567
6,04
V. Bílovice
3 891
114 698
29,48
Lanžhot
3 762
94 954
25,24
Hustopeče
5 881
81 240
13,18
Šitbořice
1 920
76 753
39,79
V. Pavlovice
3 076
72 300
23,50
Kobylí
2 110
70 011
33,18
V. Němčice
1 754
64 562
36,80
* rok 2013, zdroj: internet

Josef Zelinka

Připravte se na
výstavu fotografií
V letošní předvánoční době plánujeme uspořádání
výstavy fotografií v našem obecním muzeu. Téma výstavy: Šitbořická příroda od jara do jara.
Technické náležitosti fotografií (formát, forma dodání
fotografií) budou upřesněny v podzimním Štengaráčku.
Přejeme Vám příjemné chvíle při jejich pořizování.
Jiří Kaňa

Co se bude dít
Hodnocení vín
13. dubna (neděle) od 13.00 v sokolovně.
Prosíme všechny vinaře a milovníky dobrého vína
s pomocí při bodování.

Velikonoční jarmark

Josef Zelinka

13. dubna (neděle) ve 14.30 v klubovně KLASu.

Přehled srážek za poslední roky
rok / měsíc
2013
2012
1930 – 2010
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I.
28,3
28,7
29,0

II.
45,1
6,5
28,0

III.
56,9
1,5
28,0

IV.
V.
VI.
1,9 142,6 183,1
20,8 35,6 102,2
32,0 56,0 67,0

VII.
7,0
67,9
73,0

VIII.
IX.
66,0 100,2
53,8 35,4
74,0 39,0

X.
35,6
74,6
44,0

XI.
28,3
16,1
40,0

XII.
celk.
5,8 700,2
25,1 468,2
32,0 542,0
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Klavírní koncert
13. dubna (neděle) od 15.00 ve společenském domě.
Vystoupí žáci základní školy pod vedením Mgr. Heleny Sigmundové.

Velikonoční obřady
18. dubna (Velký pátek) v 19.00 velkopáteční obřady.
19. dubna (Bílá sobota) ve 20.30 velikonoční vigilie.
V oba dny v 6, 12 a 18 hodin klapání po vesnici.
20. dubna (Velikonoční neděle) v 7.30 a 10.30 slavnostní bohoslužby.

Výstava vín
20. dubna (Velikonoční neděle) od 10.00 v sokolovně.
Od 14.00 do 18.00 hraje cimbálová muzika Lália z Velkých Bílovic.
Od 20.00 taneční zábava, hraje dechová hudba Dambořanka.

Stavění máje
25. dubna (pátek) v 16.00 průvod od hasičárny, poté
stavění máje u sokolovny. Večer taneční zábava.
26. dubna (sobota) v 16.00 průvod stárků od Chloupků z Mlýnské, od 20.00 zábava v sokolovně.
Hraje dechová hudba Sobuláci.

Rybářské závody pro dospělé
17. května (sobota) od 6.00 u rybníka.
Bližší informace na plakátech.

Dětské rybářské závody a dětský den

březen 2014

Noc kostelů
23. května (pátek).
Do celostátní akce se zapojí i náš kostel. Čas a program bude upřesněn.

První svaté přijímání
8. června (neděle) při mši svaté v 10.00.

Farní den
14. června (sobota).
Podrobnější informace na www.farnostsitborice.cz
nebo na nástěnce u kostela.

Automobilová Rally
20. – 21. června (do uzávěrky nebylo rozhodnuto o
její konání v naší obci).

Babské hody
28. června (sobota) ve 14.00 průvod obcí, předávání
hodového práva u orlovny.
Pokračování u sokolovny. Vystoupení Mužáků z Popic, odpolední a půlnoční překvapení.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Tůfaranka ze
Šakvic.

Sraz veteránů
12. července (sobota).
Sraz dopoledne u sokolovny, jízda pravidelnosti centrem obce, odpolední program.
František Valíček

18. května (neděle) od 6.00 u rybníka.
Nabídka rybích specialit pro širokou veřejnost.

Stanovení odměny za třídění odpadu
Milí třídící přátelé, koncem roku 2013 byly většině
domácností polepeny popelnice čárovým kódem. Díky
této inovaci se přesně ví, které popelnice byly vyvezeny, díky čemuž obec platí jen skutečně odvedenou práci.
Vzhledem k této skutečnosti je naprosto pochopitelné,
že popeláři nevyvážejí neoznačené popelnice. Systém
je nastaven tak, že vyvezená popelnice se načte pomocí čárového kódu do seznamu, dle kterého je obci vystavena faktura za svoz popelnic. Pokud popeláři obslouží
popelnici, která není označena čárovým kódem, záznam
se nevytvoří a popelářům tato nádoba není proplacena.
V případě, že si koupíte novou popelnici nebo se Vám
kód z popelnice odlepí, stačí na popelnici nalepit lísteček
se vzkazem „Prosíme o nalepení čárového kódu“, dále je
třeba uvést jméno a adresu. Popeláři nalepí nový kód a
díky adrese přiřadí nádobu tam, kam patří.
„Paráda, odpad zavezu do zmole a za odpady nebudu platit ani korunu“, sarkasticky prohlásil jeden občan
při kódování popelnic. Naštěstí pro životní prostředí sys-

tém odměn pro občany funguje trochu jinak. Základem
odměn je vytříděný odpad. Občan, který netřídí odpad,
nezíská žádnou odměnu, i kdyby měl za celý rok jen jednu obslouženou popelnici. Jak je to možné? Systém je
nastaven tak, aby podporoval ekologický a zároveň efektivní způsob nakládání s odpady.
Hlavním smyslem systému je třídění odpadů. Maximální možná odměna činí 310 Kč na osobu, přičemž je
možné ji dosáhnout jen díky třídění odpadů. Tato celková odměna se skládá ze tří dílčích odměn:
••Odměna za vytříděný odpad: Až 200 Kč na osobu je
možné získat za třídění vybraných odpadů jako je plast,
papír, drobné elektrozařízení, plechovky, jedlý olej a tuk.
Odměna se stanoví pomocí vážení jednotlivých pytlů,
jedná se o odměnu tzv. za kilogram tříděných odpadů. Cílem systému není, aby se tříděný odpad vozil např. z práce nebo se někde kradl, proto je stanoven strop 200 Kč
na osobu, čehož bez problémů dosáhne průměrná domácnost vytříděním odpadů vznikajících v domácnosti.
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••Paušální odměna: Až 100 Kč na osobu je možné získat za třídění skla, textilu a bioodpadu. Tyto komodity se
nedají vážit, proto se jejich třídění stanovuje na základě
celkového obslouženého objemu nádob se směsným odpadem a celkového obslouženého objemu pytlů s plastem a s papírem. Porovnáním těchto dvou veličin se stanoví úroveň třídění odpadů, která rozhodne o výši této
odměny. Čím větší úroveň třídění, tím lepší. Podmínkou
pro získání této odměny je obsloužení minimálně jedné
popelnice za rok a minimálně jednoho pytle s plastem za
rok a vyplnění registračního formuláře na odpadových
stránkách www.odpadysitborice.cz. Kdo nemá odeslaný
registrační formulář, netřídí odpady nebo nemá popelnici, nemůže získat paušální odměnu.
••Odměna za snižování produkce odpadů: Až 80 Kč na
osobu je možné získat za způsoby, jakými se v dané domácnosti snižuje produkce odpadů. Způsoby snižování
produkce odpadů je třeba mít uvedené v registračním
formuláři. Tato odměna se stanovuje podle stejných veličin jako paušální odměna a je čerpána především domácnostmi, které mají málo odpadů k třídění, protože
např. nekupují balené vody nebo neberou letáky atd. Je
to kompenzace za odměnu za vytříděný odpad. I zde platí, že kdo netřídí odpady nebo nemá popelnici a navíc
nesnižuje produkci odpadů, nemůže získat odměnu za
snižování produkce odpadů.

březen 2014

Pozorný čtenář si mohl všimnout, že sečtením všech
odměn by získal součet 380 Kč, přičemž celková maximální možná odměna činí 310 Kč. Nejedná se o chybu,
ale o tzv. „kompenzační rozhraní“. Domácnostem, které
mají malou odměnu za vytříděný odpad je připsána větší
odměna za snižování produkce odpadů a naopak domácnostem, které mají velkou odměnu za vytříděný odpad je
připsána menší odměna za snižování produkce odpadů.
Názorná ukázka je součástí prezentace, která se jmenuje „Jak získat maximální možné odměny“. Tuto prezentaci je možné zhlédnout na http://youtu.be/jUvI5BR4PEo.
Systém počítá se zbytkovým odpadem, který již není
možné třídit. Až 80 % odpadů se dá vytřídit např. papír,
plast, sklo, bioodpad atd. a zbylých 20 % je vždy nutné
dát do popelnice. V případě nejlepších „třídičů“, kteří
mají minimum netříděného odpadu, bude likvidace tohoto odpadu obec stát 130 Kč na osobu. Z tohoto důvodu činí maximální možná odměna celkem 310 Kč na
osobu, 130 Kč na osobu je rezerva na směsný odpad,
který produkuje každá domácnost. Občan, který si řekne, vytřídím vše, co se dá, protože za to dostanu odměnu, a netříditelný zbytek zavezu do lesa, si nijak nepomůže. Pokud vytřídíte vše, co je možné třídit, můžete
s klidem zbylý odpad dát do popelnice. Již není možné
více ušetřit.
Ing. Radek Staňka,
koordinátor odpadového systému

Škola
Mateřská škola
Oznámení o přijímacím řízení
V úterý 6. května 2014 se uskuteční zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2014–2015, dopoledne od 9.30
do 11.30 hod a odpoledne od 14.30 do 16.00 hod. Zapisovat se budou děti narozené do 31. srpna 2011, případně do 31. prosince 2011.
Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a očkovací
průkaz, pokud splní podmínky (věk dítěte a povinné očkování), dítě obdrží registrační číslo.
Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a souhlas se zpracováním dat, následně
obdrží evidenční list, který vyplněný a potvrzený lékařem
odevzdá do MŠ nejpozději do pátku 16. 5. 2014 (včetně).
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:
1. Děti s trvalým pobytem v Šitbořicích (5 bodů).
2. Děti s předanou písemnou žádost o přijetí a potvrzený evidenční list lékařem v termínu (4 body).
3. Děti zaměstnaných rodičů (3 body).
4. Děti na celodenní docházku (2 body).
5. Děti na polodenní docházku (1 bod).
6. Děti s jiným trvalým pobytem (0 bodů).
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Na přijímání dětí v posledním roce před zahájením
školní docházky se kritéria nevztahují, děti budou přijaty
podle školského zákona.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 5. 6. 2014.
Miroslava Kominacká,
ředitelka

Základní škola
Zápis do 1. třídy
Při letošním zápisu jsme přijali rekordních 29 dětí. Po
patnácti hubených letech, kdy počty žáků kolísaly kolem
14 dětí, se těšíme na plnou třídu. Třídní učitelkou jim
bude Mgr. Dagmar Guráňová.
I letos děti zveme v měsících květen – červen na přípravná odpoledne. Děti se seznámí se školním prostředím, s budoucí třídou, učitelkou a začnou pracovat „jako
školáci“. Děti budou plnit přípravné logické úlohy, písmenkové hádanky, budou zdokonalovat jemnou motoriku rukou, správný úchop tužky, vnímání a respektování
pokynů většinou formou her.
Rodiče mohou pozorovat práci a zapojení svého dítěte a na základě jeho schopností mají ještě možnost „natrénovat“.
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Vystoupení pěveckého sboru ZŠ v galerii Vaňkovka v Brně.
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foto: základní škola

Pro úspěšný vstup do školy je dobré připravit dítě na
plnění školních povinností. Sice už mnoho času nezbývá,
ale snad všechny děti do září budou umět respektovat
pokyny, zvládnou správnou výslovnost, přiměřenou samostatnost a slušnost v podobě pozdravu, poděkování
a požádání.
Mgr. Dana Relichová

Dětský karneval
V neděli 16. 3. jsme za účasti velkého množství masek
pořádali už tradiční dětský karneval. O vtipný program se
soutěžemi a tancem se postarala agentura Bratrů Chabičovských a díky nim děti taneční parket ani na chvíli neopustily. Z výtěžku tomboly a vstupného pořídí škola nové
průlezky pro všechny děti. Ceny do tomboly poskytly firmy a místní organizace: Firma Pramos, Drumax, Zemax,
Malířství, natěračství – pan Kaňa, RH Nábytek – pan Rozkydal, Textil, obuv – paní Roznosová, Beďa obuv – paní
Bedřichová, MUDr. Skalická, Kadeřnictví – paní Viktorinová, Květiny – paní Ryšavá, Šitbořický Babinec, Obecní
úřad Šitbořice, rodiče žáků ZŠ. Všem za příspěvky a podporu děkujeme.
Mgr. Božena Pažická

souvání, oblouky z přívratu, smýkané i carvingové. Nakonec jsme také zvládli slalom a to včetně
začátečníků! Celým kurzem se v rámci blížící se
zimní olympiády v Soči táhla soutěž v zimních disciplínách – kromě slalomu také jízda na jedné lyži
nebo s jednou nohou připnutou na snowboardu,
sjezd nebo biatlon.
Pro každý večer učitelé přichystali vzdělávací
i zábavný program. Čekala nás tradiční a nezbytná
příprava bezpečnosti na svahu, metodika a druhy
lyžování + snowboardingu, vědomostní a dovednostní soutěže v družstvech. Velmi zajímavá byla
beseda s členem horské služby a v neposlední
řadě také tradiční závěrečná diskotéka.
Byli jsme spokojeni a rádi bychom se do Jeseníků v některém z příštích školních roků opět vrátili.
Mgr. Tomáš Mottl

Úspěchy v matematických soutěžích
Žáci 3. – 9. ročníku se v měsíci březnu zúčastnili celostátní soutěže Matematický KLOKAN. Nejlepších výsledků ve školním kole dosáhli:

Kategorie KADET:
V 9. třídě se na 1. – 3. místě umístili: Jakub Nevídal,
Kateřina Stejskalová a Tereza Krčková.
V 8. třídě se na 1. – 3. místě umístili: Vít Vintrlík, Martina Urbánková a Martin Jelínek.

Kategorie BENJAMÍN:
V 7. třídě se na 1. – 3. místě umístili: Lukáš Tihlařík,
Jiří Daniel, Marek Novák.
V 6. třídě se na 1. – 3. místě umístili: Jan Kurdiovský,
Zuzana Přibylová, Kateřina Vokálová.

Kategorie KLOKÁNEK:
V 5. třídě se na 1. – 3. místě umístili: Jitka Kurdiovská,
Ludmila Halasová, Lenka Holacká.
Ve 4. třídě se na 1. – 3. místě umístili: Vojtěch Daniel,
Pavlína Němečková a Zdeňka Přibylová.

Lyžařský výcvikový kurz
První velká zimní akce naší školy se uskutečnila v Kunčicích nedaleko Starého Města v okrese Šumperk. Výcvikového kurzu se zúčastnilo celkem 42 žáků. Na kurzu bylo 14 začátečníků na lyžích a 7 začátečníků na snowboardu! Výuku lyžování a snowboardový výcvik vedli naši učitelé
Mgr. Tomáš Mottl, Mgr. Lucie Staňková, Mgr. Lucie
Kačurová, Mgr. Helena Sigmundová a paní ředitelka PaedDr. Jarmila Novotňáková. Mgr. Monika
Ondroušková a Mgr. Kateřina Muchová připravovaly odpolední a večerní programy a také pomáhaly lyžařům začátečníkům.
Měli jsme k dispozici tři sjezdovky. Učili jsme
žáky základní sjezdový postoj, jízdu v pluhu, se- Vystoupení našich dětí v Šitbořickém kostele.

foto: základní škola
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Kategorie CVRČEK
Ve 3. třídě se na 1. – 3. místě umístili: Radim Pokorný,
Daniela Stejskalová, Tomáš Matýšek.
Ve 2. třídě se na 1. – 3. místě umístili: Barbora Venerová, Adéla Fraňková, Julie Jurišicová.
PaedDr. Jarmila Novotňáková

Florbalové úspěchy dívčích družstev
V měsíci lednu 2014 jsme s děvčaty ze ZŠ Šitbořice
opět slavili skvělé výsledky. Ve třech kategoriích z celkových čtyř jsme se účastnili krajských kol na florbalových
turnajích základních škol.

Druhé místo – Krajské finále mladších žákyň –
29. 1. 2014, Pohořelice
V kategorii mladších žákyň jsme zavítali do Pohořelic, kde nás čekalo první ze zmiňovaných krajských finále. Naše děvčata ve své čtyřčlenné skupině zdolala velká města jako Brno či Vyškov. Podlehla pouze dalšímu
družstvu z města – Znojmu. Postupovala tedy ze druhého místa do semifinále, kde se utkala s věčnými rivalkami z Těšan. Tato děvčata hrají spolu s našimi pod hlavičkou FbC Aligators, které znalci místního sportu určitě
již dobře znají. Po srdnatém výkonu jsme porazili Těšany poměrem 2:0 a dostali se do finále krajského kola!
Ve finále se naše děvčata opět utkala se Znojmem. Zde,
nutno poznamenat, byl náš tým ve velmi skromném počtu značně poškozen pořadatelem turnaje tím, že se finále proti všem zvyklostem hrálo prakticky ihned po
skončení semifinálového klání s Těšany. Nedostatek času
na regeneraci, protože jsme měli pouze dvě hráčky na
střídání, zapříčinil to, že ve finále zkrátka chyběly síly.
Přesto naše žákyně podaly skvělý výkon a podlehly favoritovi 0:1. V této kategorii jsme tedy obsadili krásné
2. místo v kraji!
Sestava: Ivana Hofferíková, Katka Vokálová, Lidka Halasová, Jitka Kurdiovská, Lenka Holacká, Zdeňka Přibylová a Pavla Kleinová.

Bronzové medaile – Krajské finále starších
žákyň – 14. 1. 2014, Slavkov u Brna
Starší žákyně se tentokrát ve Slavkově v jedné ze dvou čtyřčlenných skupin utkala s družstvy
z domácího Slavkova u Brna, Rousínovem a Znojmem. S celkovou bilancí jedna výhra, jedna remíza a jedna prohra jsme postoupili ze skupiny z druhého místa. V semifinále jsme se střetli s jasným
favoritem z Pohořelic, který se svým velezkušeným týmem (mimochodem, některé z jejich hráček také hrají pod FbC Aligators) jasně dominoval
ve všech zápasech turnaje. Po jasné porážce v semifinále právě s tímto soupeřem, jsme se koncentrovali na boj o třetí místo, kde nás čekal nejlepší
tým z okresu Hodonín Velká nad Veličkou. V tomstrana 10

to utkání jsme od začátku jasně dominovali, holky vstřelily tři neskutečně krásné góly po nádherných florbalových akcích a zcela zaslouženě profesionálním výkonem
i přístupem vybojovaly třetí místo – tedy bronzové medaile z krajského finále!
Sestava: Lenka Stejskalová, Katka Stejskalová, Marie
Běloušková, Tereza Krčková, Nikola Danielová, Ivana Hofferíková, Michala Svobodová a Katka Vokálová.

Stříbro – Krajské finále Školského turnaje České
pojišťovny – 21. 1. 2014, Pohořelice
Odlišný turnaj, se sponzorem, a hlavně pro žákyně
pouze z 1. stupně! V minulém roce jsme se v této kategorii dostali dokonce ještě dále než na krajské finále –
do tzv. Top 10, tedy mezi 10 nejlepších týmů na Moravě.
Tehdy jsme skončili na 4. místě.
Tentokrát se krajského kola zúčastnilo neuvěřitelných
12 týmů. Turnaj byl tedy rozdělen na dvě skupiny po šesti týmech a pozor, pouze jeden tým postupoval do další
fáze soutěže! V naší skupině jsme postupně zdolali Znojmo, Šanov, Hroznovou Lhotu, Jedovnice i Syrovice. Celou
tuto fázi jsme tedy vyhráli bez zaváhání a navíc po velmi
pěkné hře. V semifinále jsme se utkali s druhým týmem
z vedlejší skupiny Tasovicemi. Soupeř si na nás sice věřil,
ale zdolali jsme jej celkem snadno v poměru 5:1.
Ve finále jsme se utkali s našimi známými z Těšan.
Soupeř zcela spoléhal na svou nejlepší hráčku tělesně
značně převyšující naše drobné žákyně. Ta nám nakonec vstřelila skoro všechny góly soupeře. Prohrávali jsme
dokonce i 0:4, ale nakonec se za stavu 4:5 v náš neprospěch krajské finále proměnilo v neuvěřitelné drama. Takový sportovní thriller jsme v tomto roce ještě nezažili
na žádném turnaji. Zuby nehty tento zápas Těšany vybojovaly a my jsme tedy obsadili skvělé druhé místo a vybojovali stříbrné medaile a pro školu další krásný florbalový pohár.
Sestava: Ludmila Halasová, Lenka Holacká, Jitka Kurdiovská, Zdeňka Přibylová, Eva Hofferíková, Veronika Danielová.

Školní florbalové družstvo.

foto: základní škola
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Program zahrnuje aktivity zaměřené na vztahy
mezi lidmi, vztahy v kolektivu, slušné chování ve
škole i na veřejnosti, bezpečné chování, zdravý životní styl.
V měsíci dubnu se uskuteční Program protidrogové prevence pro 1. a 2. stupeň. Pro děti mladšího školního věku je základem vzdělávací program,
který chce upozornit na nebezpečí experimentování s alkoholem a drogami a pomoci jim dělat
v životě správná rozhodnutí. Povzbudit je a zároveň poukázat na nebezpečí tlaku vrstevníků a starších kamarádů.
V květnu proběhne pro žáky 1. až 5. ročníku
program Vztahy k ostatním, který má pomoci dětem uvědomit si podstatu přátelství, kamarádství
Softballové družstvo školy.
foto: základní škola
a jeho význam pro život. Pro žáky 6. až 9. ročníku
Na závěr nutno říci, že jsme na naše žákyně velmi hrdí,
jsme domluvili odbornou přednášku Městské poprotože předvedli fantastický florbal i nasazení na hranici licie Břeclav na téma zvyšování právního vědomí a premožností. Je neuvěřitelné, jak pohledný florbal dokážou vence kriminality.
předvádět žákyně takto nízkého věku. Zejména Jarku HáUpřednostňujeme takové akce, které vedou k pozitivlovi patři velký dík za jeho oddanost florbalu. Díky němu ním výsledkům v jednotlivých oblastech prevence. Snanaše dívky za těch pár sezon dokázaly to, co dokázaly! žíme se, aby tyto aktivity vyvolaly odezvu u dětí a účastí
To stejné platí i pro kategorie starších dívek na druhém v nich se vyhnuly možným rizikům.
stupni. Je celkem úsměvné, že v posledních několika leMgr. Helena Sigmundová
tech krajská kola ve florbale vyhrávají obce jako Šitbořice, Těšany, Pohořelice, Pozořice a velká města jako Brno, Návštěva pekárny
Znojmo, Vyškov a další jasně zaostávají. Je to zcela jasV březnu jsme my, děvčata z 8. a 9. třídy, v rámci
ně kvalitními trenéry v těchto obcích, kteří do výchovy předmětu pracovní činnosti navštívily šitbořickou pekármládeže dávají všechno. Je potěšující vědět, že i v dneš- nu Drumax.
ní uspěchané době existují tito nadšenci věnující většinu
U vchodu do pekárny je sklad a lednička se zásobami
svého volného času dětem a mládeži a jejich sportovní- potřeb pro pečení a hnětení těsta, droždím a vejci. První
mu rozvoji za prakticky nulovou finanční odměnu.
přístroj, který jsme viděly, byl hnětač těsta. Paní, která ho
obsluhovala, nám předvedla, jak funguje. Dál následoval
Softballová liga pokračuje
váleč těsta na vánočky, viděly jsme i jejich pletení. Třetí
V naší škole se nevěnujeme pouze florbalu, ale také v pořadí byla patrová pec, do níž paní vhazovala strojem
softballu. Možná méně známé hře, ovšem také velmi bochánky nakynutého chleba. Po ní jsme viděly předkykrásné. Každý pátek se scházíme ve 14 h a trénujeme na nárku, na ní několik hodin jezdilo těsto na pásu v malých
školní softballovou ligu, které se účastníme již několik košíčcích. Pak následovala kynárka, do které na vozíku
let. V minulém roce jsme zaznamenali největší úspěchy, přivezou pečivo, nastaví teplotu, procenta vlhkosti a délkdyž jsme mezi osmi školami obsadili celkové třetí místo. ku kynutí. Poté se pečivo přepraví do speciální pece, naNutno poznamenat, že jsme pouze amatérský kroužek a staví se teplota a doba pečení. Po vytažení z pece se peže pravděpodobně nikdy nedosáhneme úrovně družstev čivo nechá vychladnout a připraví se na přepravu.
z Lednice nebo Slovácké Břeclavi, která hrají oficiální liNa závěr naší exkurze jsme mohly ochutnat místní výgové soutěže. Softball však žáky velmi baví. Kroužek na- robky a odnést si také nějaké na svačinu do školy. Děkuvštěvuje 15 dětí od 4. do 9. třídy a jejich hra se již velmi jeme paní Němečkové, která se nás ujala, provedla nás a
zlepšila. A co je nejdůležitější – v pátek odpoledne po ochotně všechno vysvětlila.
škole netráví čas u počítače, ale venku na hřišti!
Radka Tesařová,
žákyně 8. třídy

Mgr. Tomáš Mottl

Prevence rizikového chování
Naše škola podporuje zdravý životní styl dětí. Klademe důraz na předcházení rizikovému chování žáků, které zaznamenává ve společnosti velký nárůst. Zvolili jsme
koncepci, která je založena na kontinuálním působení ve
všech věkových kategoriích od 1. do 9. ročníku.

Plánované akce:
13. 4. vystoupí naši žáci od 15 hodin na tradičním klavírním koncertě ve Společenském domě pod vedením
Mgr. Heleny Sigmundové.
24. 4. se nejlepší žáci naší školy zúčastní pěvecké soutěže Nikolčická lyra.
strana 11

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

25. 4. den otevřených dveří pro okolní školy.
29. 4. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastní výukového pořadu Buňka! v planetáriu v Brně.
14. 5. k nám přijede Divadélko pro školy s divadelním
představením Divadlo nekouše.
30. 5. pro děti a zájemce zájezd do Městského divadla
v Brně na představení Bídníci.

březen 2014

Pokračuje plavecký kurz žáků 2. – 3. ročníku v Hustopečích. Pěvecký sbor pod vedením paní učitelky
Ondrouškové připravuje tradiční Jarní koncert a vystoupení ke Dni matek. Dále připravujeme celoškolní program ke Dni Země, Dopravní soutěž s jízdou zručnosti,
Běh osvobození, projektový týden na téma Žijeme na
planetě Zemi.
Jarmila Novotňáková,
ředitelka školy

Seznam obcí biskupa Zdíka z roku 1141
V minulém roce někteří Šitbořáci do Štengaráčku napsali, že si na
internetu vyhledali a přečetli zveřejněné listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Jindřich Zdík byl
olomouckým biskupem v letech
1126 – 1150. Tehdejší biskupský
kronikář zápis o jeho smrti začíná
oslavnými slovy: „Toť jest Jindřich
Zdík, pátý biskup olomoucký svého času, muž přemilý
Bohu a dobře známý na obojím dvoře císařském i papežském. Ve svých dobách svítilna Čech i Moravy.“
Období spojené s činností biskupa Zdíka je na svou
dobu neobvykle bohaté na dochované písemné prameny. Pro nás Šitbořáky je zajímavá listina o přenesení biskupského sídla do katedrály sv. Václava s připojeným seznamem statků a vesnic, které tehdy byly ve vlastnictví
biskupství a bylo jich téměř dvě stovky. V seznamu je
také zapsán dvůr Jestbořice s vesnicemi.
V originálu seznamu napsaném latinsky románským
písmem po přepsání do latinky čteme: „Tempore Ducis
Ottonis secundi Johanes episcopus a prefato duce emit
Cromesir cum tabernariis et theoleneo, quod ad pontem
pertinet, necnon et Iesutboricih curiam cum villis. He
autem Iesutboricenzi Opocen tot, Sbizlau tota, Sezlauci
tota, Přetéci tota, Rogozuicich II“.
Přeloženo: Za času Oty II, koupil biskup Jan od zmíněného knížete Kroměříž s krčmáři a clem patřícím k mostu
a Iestbořice dvůr s vesnicemi. Mimo Iestbořic: Opočinek
celé, Zbyslav celá, Seslávky celé, Přítoky celé, v Rozhovicích 2.
V době sepisování seznamu vesnic existovaly na Moravě a v Čechách dvě vesnice s téměř stejným názvem a
to naše Šitbořice, tehdy pod jménem Ješutbořice a vesnice Jestbořice v Čechách nedaleko Pardubic. Tato obec
se nyní jmenuje Jezbořice.
Někteří historikové zastávali názor, že jsou to nynější
Šitbořice u Klobouk, tedy naše obec.
K tomuto názoru se vyjádřil Karel Bukovanský roku
1909 ve Vlastivědě Moravské následovně: „Že by tyto
Šitbořice (Ješutbořice) z části byly již roku 1055 patřily
kostelu olomouckému a druhá část, že byla olomouckým
biskupem Janem roku 1110 od knížete Oty II. pro biskupstrana 12

ství přikoupena a že se připomíná roku 1265 v závěti biskupa Bruna, jsou vesměs hrubé omyly. Kdo zmíněné listiny opatrně přečte, nahlédne, že tam jmenovaná farní
osada a újezd (circuitus) „Jestbořice“ ležely na Chrudimsku v Čechách. Újezd Jestbořický, ve kterém lidé za starých dob konali zemskou stráž, rozprostíral se v hornaté
krajině od hranic moravských až po Přelouč.“
To, že se nejedná o naše Šitbořice je zřejmé i z toho,
že v seznamu zmiňované vesnice Opocen, Sbizlau, Sezlauci, Přetéci, Rogozuicich, dnes pod jmény Opočno,
Sedlácky, Přítoky se nalézají ve Východočeském regionu v okrese Pardubice. Obec Zbyslav již neexistuje. Obec
Jezbořice má 340 obyvatel a je vzdálená 16 km od Pardubic. Jezbořice byly v té době podle dochovaných písemností v majetku olomouckého biskupství. O našich Šitbořicích žádný takový písemný doklad není. Šitbořice v té
době byly majetkem světské vrchnosti, možná potomků
legendárního Ješutbora a nebo již tehdy patřily již založenému Rajhradskému klášteru. O tom se zatím ale žádná písemnost nenašla.
Ve Zdíkově seznamu jsou i Těšany a také s podobným
problémem jako máme v Šitbořicích. Těšínský kronikář
Vermouzek v publikaci Těšany z roku 1955 píše: Zdíkova
listina by nám mohla prozradit daleko více o Těšanech a
to nejen pro první třetinu dvanáctého století, ale i pro
období starší, kdyby se nestala předmětem nežádoucích
zásahů. Na řádku, kde se uvádí již neexistující ves Velehrad a je zmínka o těšínském popluží, byl totiž v pozdější
době text z neznámých pohnutek z pergamenu vyškrabán. Kdyby byl zachován, mohli jsme se dozvědět něco
bližšího o poloze dnes neznámého Velehradu. To by nám
možná řeklo více také o poměrech v těšínském okolí za
doby Velkomoravské.
Tak se smiřme s tím, že nejstarším písemným dokladem o Šitbořicích je dovolání opata Martina k odvádění
desátků ze šitbořské fary z roku 1255.
Kopii originálu Zdíkova seznamu, kde jsou uvedeny
dvůr a vesnice Iestbořice, si můžete prohlédnout jako
přílohu tohoto čísla Štengaráčku na webových stránkách
www.stengaracek.cz.
Ing. Josef Krupička
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II. sv. válka očima přímého účastníka
Další boje
Po skončení akce jsme dostali rozkaz se stáhnout.
Při otáčení se náš tank zadrhl pásem o silný kořen a sjel
z pásu. To je pro tankisty největší smůla, když mají tank
nepohyblivý a ještě v nepřátelské pozici. Rychle nás vzal
druhý tank do vleku a jeli jsme zpět. Přijeli jsme k několika samotám a kryti domky jsme zastavili. Velitel se šel
podívat, jak vypadá situace venku.
Vtom slyším ve sluchátku prosbu o pomoc. Vpravo od
nás byla rota francouzských partyzánů Maqistů – šli tam
do bažin, kde nemohly tanky a tam uvízli a jsou ostřelováni německými kulomety. S nimi tam byl náš styčný
důstojník praporčík Tonda T. a měl jako radistu desátníka S. Kodyma. Ten žil ve Francii 14 let před válkou, byl
správcem velkostatku a uměl dobře francouzsky. Předal
jsem zprávu veliteli. Náš střelec Josef Marek jak to slyšel
tak řekl, přeci tam Tondu a Standu nenecháme, já jim jdu
na pomoc. Říkal jsem mu ať počká až přijde velitel, ale
Josef vzal německý kulomet „Špandau“, který měl velkou
kadenci a rádi jsme Němcům opláceli jejich vlastní zbraní
a šel dopředu za chalupy a zmizel mi z očí. Já jsem manipuloval s rádiem a chytal různé zprávy. Řídící stanice má
v takových chvílích fofr. Musí se udržovat spojení se všemi četami, s velitelstvím praporu, s vlastní posádkou, se
sousedy a nyní i s partyzány. Po nějakém čase se partyzáni vrátili celí uštvaní a zablácení. Standa mi řekl „Josef
tam bohužel zůstal“.
Až byl trochu klid, tak mně Standa vyprávěl, jak jim
při ústupu Němci zatápěli. Jak se jen trochu odlepili od
země, tak po nich stříleli. Slyšeli německý kulomet z naší
strany, který umlčel ten kulomet, který po nich tolik pálil. Potom viděli, jak se kulometčík na naší straně zvedá a
chce se i s kulometem přemístit na výhodnější místo, aby
měl lepší výstřel. Vtom zarachotil nepřátelský kulomet a
náš kulometčík padl na zem. Když se k němu připlazili,
uviděli, že je to Josef, střelec z tanku velitele roty. Byl již
mrtev, měl dávku rozsevem přes celá prsa.
Tak zaplatil svoji odvahu i touhu pomoci kamarádům i
francouzským partyzánům četař Josef Marek. U mužstva
byl velmi oblíbený jako dobrý voják a střelec. S Josefem
tam nechali jednoho mrtvého partyzána. Vlekli jej těžce
raněného a cestou jim skonal. Dále je nemohli odnést a
nechali je tam oba dva.
Náš Josef a Francouz André byli poslední dobou velcí
kamarádi. André chodil na jednu samotu a Josefovi bylo
divné proč. Stopoval jej a viděl, že André si z půdy prohlíží postavení Němců. Skamarádili se a často se navštěvovali. Nevím jak se domlouvali. Josef uměl jen česky a anglicky a André jen francouzsky, ale přeci se domluvili. A
potom byli od Němců pochovaní v jednom hrobě.

Když jsme pak dělali druhý útok
a o něco postoupili, chtěl jsem jej
s jedním střelcem vytáhnout a pohřbít mezi našimi padlými. Mrtvoly
ležely jen asi 70 cm hluboko v blátě, protože okolí bylo zatopené vodou. Poznali jsme Josefovo tělo a
pokoušeli se ho vytáhnout, ale nešlo to. Bláto ho dobře drželo a přes
něj ležela mrtvola Andrého. Poznal jsem ho, protože měl
jen blůzu a přes prsa řemen s navěšenými granáty. Vtom
tam přišel anglický důstojník, s jedním naším poručíkem
a dostal jsem rozkaz hned toho nechat, že by mohl některý granát vybuchnout a nás zabít. Museli jsme poslechnout, ačkoli nám bylo líto tam kamaráda nechat.
Ten den jsme měli několik mrtvých. Rotný Josef Jílek
byl zastřelen německým snajprem, odstřelovačem. Jen
vystrčil hlavu z tanku, už ji dostal. Četař Uher, desátník
Marvan najeli na minu a u druhé čety četař aspirant Teray šel s pěší četou a šlápl na minu. Hned byl mrtvý a
15 vojáků bylo zraněno, z nichž několik později zemřelo.
Když jsem se vrátil zpět, někdo říkal, že v síni domu leží
několik našich mrtvých. Šel jsem se na ně podívat a hned
v prvním jsem poznal četaře aspiranta Luďka Podbořila.
Byl to můj dobrý známý. Jeli jsme spolu už z Bělehradu, byli spolu v Sýrii i na cestě do Francie. Pocházel
z Valašských hor. Požádal jsem dohlížejícího důstojníka,
abych si mohl vzít zakrvácenou kravatu na památku. Tenkrát jsem ještě nevěděl, že ji přivezu domů a pošlu jeho
mamince. Luděk byl ženista a jako velitel čety byl k nám
přeložen na odstraňování min. Když naši narazili na silně
zaminované pole, plazili se ženisté před tanky a uvolňovali cestu. Při návratu jej zasáhl snajpr. Tankisté po projetí vyčištěné cesty našli za hromádkou hlíny krčícího se
Němce. Tento „hrdina“ vstal a vzdával se a škemral o milost. Jeden náš voják z tanku ho ze vzteku klepl pažbou
přes hlavu, takže měl dost. Patřilo mu to.
V neděli 5. listopadu jsme provedli další útok s tanky.
Nevím jak to už bylo, ale hádám, že se to některým pánům z brigády zalíbilo, protože bylo hodně návrhů na vyznamenání a oni nebyli mezi těmi vyznamenanými. Tak
se asi chtěli pochlubit sousedním kanadským velitelům,
pod které jsme tenkrát patřili. Nebo snad byl Němcům
připravovaný útok předem prozrazen. Hned jak jsme vyrazili, začala silná nepřátelská palba a také zaminování bylo zesíleno i vody přibylo. Prostě všechna opatření k obraně ze strany nepřítele byla zesílena. Těžce jsme
se prodírali kupředu, byly velké ztráty na tancích. Proto
také úspěchy byly malé. Vlastní ztráty byly 9 mrtvých,
mnoho raněných a ztratili jsme 10 tanků.
Eduard Urbánek
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TOM Sluníčko
Vážení čtenáři, píšu jen pár hodin po ukončeném zážitkovém fotokurzu a mohu opět s radostí říci,
že i podle reakcí účastníků se akce
povedla.
Začneme od začátku, za mnoho měsíců, kdy jsme sem nepsali,
se toho událo hodně. Od tábora až
po současné fotokurzy. O jednotlivých aktivitách se rozepíšeme zvlášť níže, poprosil jsem
účastníky i vedoucí, aby nám sami zhotovili některé reporty z akcí.

Fotokurz
Vedoucím oddílu jsem roky a sleduji úbytek dětí v širokém spektru neziskových organizací. Proto jsme společnými silami vytvořily projekt fotokurzů, které svým
obsahem a programem mohou a oslovují mladé i dospělé. Záměrem bylo využití moderní techniky a přírody.
Momentálně máme za sebou druhý běh fotokurzu. Na
prvním setkání jsme se sešli s náctiletými i dospělými;
na druhém jsme měli možnost poznat paní ředitelku a
učitele žatčanské základní školy, fotografa – vinaře, 13letou slečnu – osazenstvo bylo různorodé. Seznámili jsme
se s úžasným vedením obou vesnických škol a jejich příkladným přístupem k lidem a hlavně dětem. V rámci fotokurzu jsme uspořádali pro 9. ročník ZŠ Šitbořice dvouhodinovou průpravu focením a připravujeme i společně
videoklip na rozloučenou – že je se na co těšit. Věřím, že
fotokurzy mají budoucnost a že poznáme ještě mnoho
krásných míst v Šitbořicích, Žatčanech a snad i jinde.
Pokoušíme se připravit pravidelný fotokroužek, který by byl určen pro děti od 2. do 5. třídy. Samozřejmě
je zapotřebí mít fotovybavení, ale pro naše účely stačí
málo. Abychom mohli tento zajímavý koníček nabídnout
co nejvíce dětem, pokouším se sehnat vybavení, kde se
dá. Pomoci můžete třeba i Vy. Pokud máte doma
starší digitální fotoaparát, který funguje, ale vy jej
nepotřebujete (máte nový apod.) a rozhodli byste se jej nezištně oddílu darovat pro uváděné účely, rádi jej uvítáme. O fotokurzu se dočtete více na
www.fotokurz.weebly.com pod záložkou „Projekt
TOM Sluníčko Šitbořice“.

Další menší úspěch oddílu
Naši oddíloví vedoucí jsou členy týmu tradiční akce
s názvem Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností
(CVVZ). Zastáváme pozice jako je zástupce PR oddělení,
vedoucí recepce v Logistice. Rovněž jsme členy Jihomoravské krajské rady TOM a máme tam člena ve vedení.
Nejvíce nás ovšem těší letošní udělení Březových lístků (BL). Mohu s radostí a hrdostí říci, že je to velkou odměnou za práci pro děti. Ocenili nás tací lidé, jako Milan
Mikin Appel – ředitel Lužánek, František Serbus, vedoucí
JMKR TOM, člen vzdělávací komise a člen KČT.
Nosit Březový lístek 3. stupně je pro mne ctí a nejen
já, ale i jiní, mají ocenění i z let minulých. O tom, co to
je BL a CVVZ se můžete dočíst na webových stránkách
www.brezovylistek.cz a www.cvvz.cz.
Přeji příjemné čtení napříč Štengaráčkem. Přece jen
rok 2013 i 2014 je pro obec úspěšný na poli aktivit dětí.
Jan Novotný,
vedoucí oddílu

Dění v oddíle 2013 – 2014
Tábor 2013 Hrubá voda – Smilov
Děti sekaždý rok nemohou dočkat prázdnin. V červenci minulého roku jsme se vydali jako správní táborníci za dobrodružstvím a odreagováním do nedalekého
údolí. Všichni zažili nejen spoustu zážitků a zábavy, ale
také si osvojili svoje dosavadní znalosti.

Oddílové schůzky
Po dobu trvání našeho oddílu vznikly různé oddílové tradice a zvyklosti. Některé jsme převzali od jiných
oddílů, jiné jsou naše vlastní. Toto jsou pouze některé z
nich. Další nejsou nikde napsány a jen tak nějak vyplývají
z naší oddílové činnosti.

Co čeká oddíl?
Pro 9. ročník ZŠ Šitbořice připravujeme školní
výlet. Pracujeme rovněž na přípravách dětského
dne u rybníka, na putovním výletě kolem řeky a
na řece Dyji. Od září rozjíždíme fotokroužek zaměřený na turistiku a fotografii pro děti do 5. třídy.
Téměř každý pátek se scházíme s rodiči – buď
v klubovně a nebo plánujeme výpravy do okolí.
Fotokurz – Šitbořická výprava na Pálavu.
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V září minulého roku jsme začali organizovat oddílové schůzky pro maminky s dětmi. Společně jsme se
scházeli každé pondělí od 15.30 do 17.30. Děti se mohly těšit každý týden na něco nového a zajímavého, ať
už v podobě sportovních aktivit, výtvarného dovádění
nebo deskových aktivit. Součásti každé schůzky bylo připravené občerstvení.

Výzdoba rybářského plesu
Na požádání pana Františka Lejsky ze Svazu rybářů
Šitbořice jsme zhotovili výzdobu v podobě výtvarných
dovedností. Na této práci spolupracovalo 15 lidí. Všichni
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se s ochotou a nadšením zapojili, ať už to byly malé děti,
mládež nebo maminky. Naše práce spočívala ve vytvoření dlouhé škály ryb a upoutávek na dění plesu např.
„Rákosníčkovy dobroty“.
Pro nás byly největším poděkováním kladné odezvy
účastníků plesu. Z mého pohledu byl ples velice zdařilý.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rybářům za spolupráci s oddílem TOM Sluníčko.
Eva Zelinková,
vedoucí oddílu

Povídání o víně
Jak na další ročník?
Příroda se nezadržitelně probouzí a začíná další rok, ale začíná
po mimořádně teplé zimě, jakou si
moc lidí nepamatuje. Ročník 2013
byl podle mě opravdu hodně složitý, to co se však stane v roce 2014
si vůbec nedokážu představit.
Průběh počasí v zimních měsících byl tak neobvyklý, že se do
půdy nedostala téměř žádná vláha a teploty byly prakticky trvale nad bodem mrazu. Dnes je podle dlouhodobých předpovědí potřeba se připravit na teplý a suchý
duben. Réva vinná je rostlina s mimořádnou vitalitou,
ale dlouhodobý nedostatek vláhy se může podepsat i na
našich vinohradech.
Kvalita dřeva je po mírné zimě vysoká, jenže úplně
jiné riziko se projeví v nejbližších dnech ve větším výskytu houbových chorob. Především padlí se v závěru
roku 2013 ve vinohradech stále šířilo a i v termínech

jindy úplně klidných byl rozvoj a aktivita této choroby
hodně intenzivní. Z těchto informací je potřeba se poučit a v roce 2014 se na veškerá rizika zaměřit s větší
pozorností.
Dnes nechci nikoho strašit, protože nevím, jak se
bude celý rok vyvíjet, ale předpokládám, že větší obezřetnost a opatrnost se určitě vyplatí. Všichni víme, že
jestliže jednou nestihneme ošetřit včas, už je prakticky
nemožné se vzniklého problému zbavit. Důležité bude,
aby nám už letos na Velikonoce nesněžilo a nastartovaná vegetace nebyla zbytečně vystavena stresovým momentům.
Rád bych tedy všem vinohradníkům a vinařům popřál správná rozhodnutí v pravý čas, více štěstí než smůly a trpělivost, když se bude všechno vyvíjet jinak, než
bychom si přáli. Ještě dříve, než se do každoročního snažení pustíme, si však ochutnejme ta vína z roku 2013,
která se na tradičních výstavách nabízí k potěšení i inspiraci.
Ing. Aleš Urbánek

Ohlasy čtenářů
Reakce na článek
Umění slavit dobré věci
V roce 1953 vstoupilo do JZD jen pár rolníků. Až
v roce 1957 na podzim začal nábor ve velkém. Po dlouhém přemlouvání začali větší rolníci také do JZD vstupovat, jen asi 3 nebo 4 se nenechali přemluvit. Dva rolníci
až po pár letech.
První rok hospodaření jsme měli na pracovní jednotku (1 den) 8 Kčs, třetí rok už 12 Kčs a čtvrtý 16 Kčs. Každý rok se to trochu zlepšovalo a později jsme měli i doplatky podle výsledku. Měli jsme nárok i na naturálie, to
bylo v obilí. Také jsme jezdili na zájezdy a rekreace.
Pracovali tady celé rodiny a myslím si, že dobře. Hodně žen pracovalo v rostlinné výrobě a v zahradě. Pěstovala se tady skoro všechna zelenina, také cukrovka, ta-

bák, vinice, meruňky a další plodiny. V JZD byla živočišná výroba i přidružená výroba. Ženy pracovaly ve skupinách a rády se sešly na oslavě 60 let založení ZD.
Po tolika letech jsme zavzpomínaly, jak nám to uteklo a co jsme za ta léta prožily. Nebylo to jednoduché,
vždyť celý majetek se dal do družstva, nejistota byla veliká, ale zásluhou všech členů, ať pracovali kdekoliv, to
dopadlo dobře. Každá doba má něco dobrého a něco
špatného. Ani ta dnešní není výjimkou.
Jenovéfa Nevídalová,
členka ZD
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Hádanka
Odpovědi na hádanku

Nová hádanka

V hádance z minulého čísla Štengaráčku jsem poznala svoji babičku paní Marii Tomancovou (na fotografii
je druhá zprava). Fotka byla pořízena při posezení s důchodci v naší sokolovně v 80. letech.

Poznáte kdo je na fotografii a kdy to bylo?

Jitka Urbánková

Na fotografii z minulého čísla jsou: (z leva) paní Košvicová z Němčiček, paní Onucová z Výhona, paní Marie Tomancová ze Zámečku, paní Kokešová z Nikolčické. Fotografie byla pořízena nejspíš na členské schůzi JZD.
Marie Kosinová (rozená Pichová),
Křepice

Hádanková fotka z minulého čísla.

Pohádka nápravná
To bylo jedno království. Princezna, která churavěla, král, co jí hledal doktora. A země? Smutek měla. Byl
v zdvořilostní návštěvě, v království Stohlavého draka,
když v cestu se mu náhle vplet nějaký doktor dr. Voštěp.
Dlouhý s tím mužem hovor dal, v království svého si jej
vzal, by pomohl mu poradit, jak dcerušku svou uzdravit. Ten dr. Voštěp se ihned ujal díla, zkoumal a pátral ze
všech sil, by dobrá věc se podařila, tu diagnózu vyslovil.
„Můj milý králi, věc je v stínu stromů, princezně chybí
slunce svit, by její líce zrůžověla, musí se les ten porazit.“
Jak řekl, tak se také stalo. Do kácení se s vervou dal, princezně co doplněk léčby, opalovací kůru předepsal.
I šla princezna ve vykácený les, tam sobě lehla na pařez, oděna v opalovačkách jen, léčila se tam celý den.
Tu pravou stranu slunci nastavila, tu levý bok, pak vpřed
i vzad. A kdyby ještě jinou stranu měla, též by ji slunci
vystavěla. A že byla krásná jako květ, bylo na ní radost
pohledět. Kdyby ji viděl lidojed, též by jí samou láskou
sněd. Šel kolem Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Ti dívali se
mlsně taky. Leč spěli na školení veteránů, jak loviti perly v oceánu.
Když se pak večer snes nad vykácený les, princezna
z pařezu vstala, v lože své se dobelhala. I v pravou stranu
sobě lehla – ječela, pak v levý bok se obrátila – kvičela. A
kdyby ještě jinou stranu měla, z kůže by vyletěla. Tak přešla trapná noc a nastal den, pohlédla v zrcadlo a praštila
jim v zem.
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Nuž rozbité zrcadlo – znáte to: Od té chvíle přestalo
se v zemi dařit, hladná kaše počala se vařit. A tak to šlo
ráz na ráz z kopce. Jest výstižnější pojednání v obecné
mluvě vulgarismů o lavinovém sledu destrukčních mechanismů. Náhle se v té zemi tak špatně měli, že i tu královskou korunu zprivatizovali. I jednoho dne řekl král, že
už to nejde takhle dál, a svolal moudrých země sněm,
by našli řešení, jak z toho ven. I radili se opřekot a jmenovaný součet škod byl dlouhý, jak tkaničky nových bot:
Větrná eroze, vodní koroze. Půda zdegradovaná, Země
zdevastovaná, poddaní ekologicky neteční. Vysušili jsme
močály i bažiny, vodu vyhnali jsme z krajiny. Krásná údolí
tunami odpadů jsme zneřádili, přírodu v krajinu bez stromů v kulturní step jsme proměnili a kulturní step ekologicky labilní v poušť zvrtla se stabilní.
Cizích rad posloucháme a teď toho máme. A kdo za to
může? Může za to dr. Voštěp! Tak dr. Voštěp přišel v nemilost, rázem na něj měli všichni zlost. Tři rádcové měli
radu dát, jak toho škůdce potrestat. I první rádce praví:
„Uvrhněme ho do hladomorné šatlavy, by pykal za škody, co udělal a v příští nápravu se dal.“ Druhému rádci
však trest tem zbytečný se zdál, proto jiný názor v potaz
dal: „Já věřiti v smysl trestu toho jsem málo nakloněn,
neb hladomornou jest již celá tato Zem.“ Však třetí rádce k prvnímu se připojil, by izolován byl a více nám již
neškodil. A tak většinovým skóre jednoho hlasu, svrhli
dr. Voštěpa v hladomornou basu.
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Leč tímto činem krále země Stohlavého draka velice rozzlobili, že jeho krajana tak zpupně ponížili. Chvíli řinčel zbraněmi, ale pak si řek: „Jiný mám na vás lék!
Pokapete jak brojleři bez větrání.“ A dal se do konání:
V plynové pole koňmo vjel, utáhl plynu rozvody co jich
měl a jako každý nový rok, svým známým přál, medovým
hlasem zavolal: „Přátelé milí, místo plynu posíláme vám
krásnou zimu!“ V oslavu vítězství bujaré písně si zanotoval a že byl král, v sed v kůň i odcválal.
Leč byla by to nebyla Sibyla, aby nebyla byla věštila: „I bez plynu v budoucnosti, zahřejeme se více dosti.“
A že král, na tu vědmu vždycky dal, plynu volný průběh
opět ponechal.
I přišlo jaro a král s novými plány, přehlédnuv svoje polopouštní lány, hned do práce se dal, zahradní architekty povolal. Jenže ti zahradníci nějací divní se zdáli:
Kdyby saharu ozelenit měli, ještě větší poušť by z ní udělali. A když předložili rozpočet, popadl krále hysterický
vztek. Vzal bič a hnal je pryč. Místo nich povolal si trpas-
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líky z Afriky, neb věci té byli odborníky, a měli zkušenosti enormní, v zalesňování pouště saharní. A že byli malí,
též jiné výhody měli: neb ten velký pohnul-li se jednou
jedinkrát, trpaslík jej pětkrát oběh a šestkrát kop vzad.
A že byli čilí, co bylo vykáceno, opět vysadili. Též na
severní stranu založili pásy větrolamů. Obnovili mokřady
i bažiny, by vodu a ptactvo vrátili do krajiny. A ještě zbylo
na pole, zahrady a vinohrady. Též dr. Voštěp v nápravu se
dal, trpaslíkům pomáhal. A bylo zas dobře.
A naše princezna milá? O hodně krásnější i trošku
chytřejší byla. Hádejte, koho si namluvila? Prince z království Stohlavého draka. Inu poručte mladým! A byla
svatba. Dlouhý, Široký a Bystrozraký na té svatbě taky
byli. Dobře se napili a nakrmili, perly z oceánu už nelovili. Neb perel kolik chcem kol sebe můžem mít, jenom je
vnímat, chránit a neškodit.
Antonín Bláha

Sport
FbC Aligators letos boduje
Letošní sezóna byla, respektive stále ještě je, pro náš
oddíl velice náročná, jelikož jsme v soutěžích České florbalové unie měli rekordní počet 17 družstev, což nás řadilo mezi 15 největších oddílů v republice. I přes náročnost na organizaci byla letošní sezóna velice úspěšná. V
tomto článku se pokusím stručně tyto úspěchy popsat a
celkově zhodnotit letošní sezónu.
Začal bych naším A-týmem mužů, vystupujícím pod
názvem IMOS FbC Aligators Klobouky. Tento tým si před
dvěma lety vybojoval postup do druhé ligy a loni v ní ještě bojoval o udržení. V letošní sezóně je převzal nový
trenér René Falta, který změnil nejen tréninky týmu,
ale také celý systém jejich hry. Díky tomu se celou sezónu pohybovali v horní části tabulky a ke konci dokonce
úplně na špici. Tuto pozici si bohužel neudrželi, ale i tak
skončili na výborném čtvrtém místě.
Dalším úspěšným týmem jsou naši junioři, kteří jsou
z větší části našim oddílem vychovaní už od mladších
žáků. V letošní sezóně si pod vedením trenéra Milana Veselého vybojovali v 3. lize juniorů první místo a postoupili již dvě kola před koncem sezóny do 2. ligy juniorů.
Vzpomínám si, jak tito kluci ještě ve věku elévů hráli za
mladší žáky a první zápasy prohrávali s vysokým skórem.
Za ten čas se opravdu vypracovali.
Dorostenci FbC Aligators vstupovali do Jihomoravské
ligy dorostenců s cílem skončit v horní polovině tabulky
(v soutěži je 11 družstev) s tím, že velkým úspěchem by
bylo 4. místo. Do sezóny nevstoupili zrovna úspěšně, ale
postupně se vypracovali a v současné době jsou na druhém místě a bojují o postup do 1. ligy dorostenců. Uvidíme, jak zabojují v závěrečných zápasech sezóny.

Starší žáci, z nichž polovina hraje i za zmíněné dorostence, vstoupili do sezóny podobně jako dorostenci, dokonce jsme letos chtěli soutěž pojmout spíše jako tréninkovou právě pro starší žáky, co hrají za dorostence,
a pro zkušenost mladším žákům a žákyním. Ale starším
žákům se vcelku od začátku sezóny dařilo a pohybovali
se v horní polovině tabulky. V současné době jsou kluci
na výborném druhém místě a vypadá to, že si pozici udrží. Na vedoucí Letovice asi již nedosáhnou, ale v posledním vzájemném utkání s tímto vedoucím týmem tabulky
alespoň remizovali. Za kluky pravidelně nastupuje i starší
žákyně ze Šitbořic.
V letošní sezóně se nám po delší době povedlo dostat do soutěže nováčky, přesněji družstvo mladších žáků
složené většinou z žáků základní školy Klobouky u Brna.
Kluků bylo tolik, že jich na zápas jezdily tři pětky a ještě
někdo musel zůstat doma. Proto jsme ještě v začátku sezóny ty nejmladší z týmu přihlásili do ligy elévů. V těchto soutěžích mladších žáků a elévů nejde ani tak o výsledek, jako spíš o nabrání zkušeností a naučení se základním herním návykům, ale důležitá je i radost ze hry.
I mezi tyto kluky zapadlo pár Šitbořáků.
Za zmínku stojí i naše B, C a D družstva mužů. B tým,
složený především z hráčů Bučovic, se pohybuje v současné době na 4. místě 3. ligy mužů. C a D mužstvo hraje Jihomoravský přebor mužů. C družstvo se skládá především z mladíků ze Šlapanic a D družstvo z mladíků ze
Šitbořic. Toto D družstvo se skládá i z mladíků „třicátníků“, kteří florbal nehrají jen proto, aby si udrželi kondici,
ale mají i velké ambice. Do budoucna zvažujeme, že právě z tohoto mužstva mužů vytvoříme družstvo veteránů,
pro které již soutěž taktéž existuje.
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Ženskou část našeho oddílu jsem již v minulém
čísle popisoval, pokusím se tedy v tomto ohledu
neopakovat a přidat pár aktuálních informací. Náš
ženský tým, vystupující pod názvem PRAMOS Šitbořice FbC Aligators, odehrál velice náročnou sezónu. Vše začalo pohárem ČFbU, kde se ženy dostaly až do čtvrtfinále, kdy na své cestě vyřadily
extraligovou Jihlavu a Židenice. V dalším postupu je zastavil až Chodov, bronzový z loňského play
off extraligy žen. Ženy v loňské sezóně vyhrály
2. ligu žen a povedl se jim postup do 1. ligy. I když
byly v soutěži nováčky, od začátku se pohybovaly v horní polovině tabulky. V závěru sezóny bojovaly s družstvem FbK Orlicko–Třebovsko a Itelligence Bulldogs Brno o postupové místo do finále Starší žáci.
nebo malého finále první ligy žen. Do finále poAligátorek soupeří o druhé místo s TJ Znojmo, které si
stupují vítězové Moravské a České divize 1. ligy žen a ví- bohužel druhou pozici stále udržuje a zvyšuje svůj nátěz tohoto klání postupuje přímo do extraligy žen, po- skok. Aligátorky svůj boj ale nevzdávají a do posledních
ražený do baráže o extraligu žen. V malém finále hrají dvou turnajů vstoupí s odhodláním vybojovat postup.
druzí z České a Moravské divize 1. ligy žen. Vítěz tohoto
Posledními dívčími družstvy jsou mladší žákyně a
klání postupuje do baráže o extraligu žen, poražený zů- elévky, hrající díky nedostatku dívčích družstev chlapecstává v 1. lize. Přestože v posledním turnaji základní čás- ké soutěže. Děvčata v těchto soutěžích ale za kluky neti 1. ligy žen děvčata remízovala s družstvem Itelligence zaostávají, naopak, někdy je i zaskočí. Soutěže se nehraBulldogs Brno, obsadila až čtvrté místo, respektive dru- jí na dlouhodobou tabulku, ale turnajovým způsobem.
hé postupové (první místo obsadily Vítkovice B a třetí Ži- Na turnaji se sejde vždy 5 družstev, kde si zahraje každenice B, které nemohou jako B družstva postoupit do dý s každým. Na konci turnaje se spočítají výsledky, určí
extraligy a tak finále 1. ligy nemohou hrát). Ženy tedy pořadí a rozdají diplomy. Každé družstvo čeká za sezónu
čeká série s FBC UNITED České Budějovice, která se hra- 10 těchto turnajů, z nich dva pořádají. Díky tomu, že se
je na dva vítězné zápasy. První zápas se odehraje dne soutěž hraje na menším hřišti s menším počtem hráčů
29. 3. 2014 v Týně nad Vltavou, druhý zápas a případně (3 hráči do pole + brankář), může se hrát i v sokolovně
třetí v domácím prostředí v Pohořelicích ve dnech 5. a v Šitbořicích. Tam se na letošní sezónu naplánovaly čtyři
6. 4. 2014. Z domácích zápasů bude vysílán videopřenos. turnaje, z nich tři již proběhly. Mladší žákyně už odehrály
Juniorkám se oproti ženám tolik nedařilo. V základní dva, z nichž jeden vyhrály a na druhém byly druhé. Elévčásti skončily ve své skupině až na čtvrtém místě a nepo- ky pořádaly zatím jeden, kde skončily na třetím místě a
vedlo se jim postoupit do A skupiny. Ale ještě nebylo nic druhý je čeká 30. 3. 2014.
ztraceno, stále existovala možnost, že když v B skupině
V neposlední řadě musím zmínit výbornou spolupráskončí do druhého místa, mohou postoupit do předkola ci našeho oddílu se základní školou Šitbořice, díky které
play off a odtud dále. První cíl se vyvedl, ve skupině děv- vozí naše děvčata medaile ze školních florbalových akcí.
čata skončila na druhém místě a v předkole play off se Díky náboru s podporou školy se stále daří nabírat nové
utkaly s týmem TJ Sokol Židenice. Toto klání se odehrálo hráčky, letos především z první třídy. I tato děvčata letos
23.3.2014 v SH Křenovice, a to na dva zápasy. První zápas odehrála pár propagačních zápasů, z nichž nejzajímavější
ještě naše děvčata vyhrála v dramatickém zápase 4:3, ale byl na MS světa žen v Brně, kdy o přestávce mezi třetinav tom druhém se jim nedařilo a prohrála 1:4 a po součtu mi zápasu mistryň světa ze Švédska a vicemistryň z Finobou zápasů tedy činilo skóre 5:7 lépe pro soupeře, kte- ska odehrála minizápas před stovkami diváků. Příští serý tak postoupil do dalších bojů.
zónu vstoupíme s těmito děvčaty do soutěže přípravek.
Dalším dívčím družstvem jsou dorostenky, hrající pod
Protože v naší obci nemáme odpovídající halu, kde by
názvem PRAMOS Šitbořice FbC Aligators. Ty se celou se- se daly odehrát zápasy družstev od starších žáků výše,
zónu perou s TJ MEZ Vsetín o postup do play off. V sou- snažili jsme se najít způsob, jak se našim občanům ukáčasné době ztrácí Aligátorky na Vsetín 4 body a mají mož- zat. Proto jsme zahájili internetové videopřenosy něktenost tuto ztrátu dohnat na posledních dvou turnajích.
rých našich zápasů, kdy můžete doma u počítače sledoVe starších žákyních máme hned dvě družstva, a to vat hru našich družstev v přímém přenosu. Také jsme nějedno složené z hráček ZŠ Pohořelice a druhé složené které zápasy natočili, sestříhali a videa uložili na youtuz hráček ZŠ Pozořice, Těšany a Šitbořice. V této soutěži be, kde se můžete kdykoli podívat na nejlepší momenty
jednoznačně vládnou holky z Pohořelic. Druhé družstvo našich zápasů. Odkazy na záznamy zveřejňujeme na nastrana 18
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šich stránkách www.fbc-aligators.estranky.cz. Na stránkách najdete i články a fotky z jednotlivých turnajů. Pro
letošní rok nám obecní zastupitelstvo schválilo nakoupení florbalových mantinelů do sokolovny, díky čemuž si je
nemusíme na turnaje dívek půjčovat a zároveň se zvyšuje kvalita tréninku družstev trénujících v sokolovně, za
což zastupitelstvu děkujeme. Dále děkujeme za finanční
podporu firmě PRAMOS Šitbořice, která nám pomohla
zvládnout finanční zátěž tolika družstev.
Toto je stručný popis působení našeho oddílu v letošní sezóně, která v dnešních dnech vrcholí. Do budoucna
počítáme, že se dále budeme rozvíjet a naše řady se ještě více rozrostou. Ale nechceme se rozvíjet jen kvantitativně, ale i kvalitativně. Snad se například jednou, až se
v Šitbořicích postaví sportovní hala, zajdete podívat na
extraligový zápas našich žen .
Jaroslav Hála,
předseda oddílu

Oddíl kolové v novém roce
Za první měsíce roku 2014 uspořádal oddíl kolové několik turnajů s dobrými výsledky našich
hráčů, mužů, juniorů i žáků. Stěžejním je pro nás
vždy Turnaj mistrů světa. Letošní 47. ročník je důkazem, že udržení tradice a vysoké úrovně se nám
podařilo. Letošní turnaj se potýkal s menším zájmem sponzorů, který se bohužel projevil i v konečné finanční bilanci turnaje. Přesto se podařilo
zajistit takovou kvalitu startujících, která byla nejlepší za poslední roky. Bratranecká dvojice Mlady
z Německa hraje na špici místní 1. ligy s ambicemi na celkové vítězství. Obě dvojice z Rakouska letos kralují světové kolové – mistři světa a vítězové Světového poháru. Po dlouhé době se podařilo
zajistit družstvo ze Švýcarska v současné době na
4. – 5. místě 1. ligy. Narychlo sestavenou dvojici

našich bývalých mistrů světa Berger – Šmíd doplnili místní hráči 2. ligy Zvolánek – Topolář. Pro naše hráče je to
stále velká škola a v konfrontaci se světovou špičkou hráli důstojnou roli. V doprovodných turnajích se představili
naše budoucí naděje. Zahrát si v mezinárodním obsazení před skvělým obecenstvem, byl pro ně velký zážitek.
Bohužel letošní menší zájem sponzorů bude mít dopad na hospodaření oddílu pro následující období roku.
Kolová v našem oddílu není jen Turnaj mistrů světa.
Naše nejlepší dvojice mužů vítězně vstoupila do bojů ve
2. lize. Topolář – Starý zvítězili v prvním turnaji Dunajského poháru za účasti družstev z Rakouska, Maďarska a
týmů jižní Moravy. Tato dvojice rovněž aktuálně vede celostátní soutěž v kategorii do 23 let.
Také žáci Štěpán Urbánek – Martin Drabálek zahájili
vítězně svoji soutěž Oblastního přeboru.
Potýkáme se však s nedostatkem mladých hráčů. Stále máme zájem o nové hráče z řad žáků, mohou se přihlásit na tréninku, a to v úterý a čtvrtek od 17 hodin.
Jan Zelinka,
předseda oddílu

Naši nejmenší hráči v utkání doprovodného turnaje TMS.

foto: František Valíček

Obrazová kronika

31. 3. 2013 – Loňské zasněžené Velikonoce.

foto: Václav Nečas

25. 12. 2013 – Živý betlém.

foto: Zdenek Lengál
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25. 12. 2013 – Živý betlém.

22. 2. 2014 – Maškarní ples – Televarieté.

28. 2. 2014 – Obecní zabíjačka.
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foto: Zdenek Lengál

foto: Kamila Lengálová

15. 2. 2014 – Stupně vítězů Turnaje mistrů světa v kolové. foto: František Valíček

22. 2. 2014 – Maškarní ples – Televarieté.

foto: Kamila Lengálová

1. 3. 2014 – Obecní zabíjačka.
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