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Obrazová kronika (1. část)

květen 2014 – Rekonstrukce sokolovny. foto: Antonín Lengálkvěten 2014 – Rekonstrukce sokolovny. foto: Antonín Lengál

25. 4. 2014 – Stavění máje. foto: Fr. Valíček 15. 5. 2014 – Zlomená mája. foto: František Valíček

25. 4. 2014 – Stavění máje. foto: František Valíček

25. 4. 2014 – Stavění máje. foto: František Valíček



Vážení čtenáři, zanedlouho to 
bude již dvacet let, co k Vám tou-
to formou obecního zpravodaje 
promlouváme. O tom, jak jsme se 
změnili, jsem už psal. Těší nás, že 
dnes v době elektronických medií 
je stále zájem o tradiční tištěné slo-
vo a obrázky z naší rodné obce.

V tomto druhém čísle letošního 
roku Vás můžeme znovu seznámit s hlavními událostmi, 
které naši obec potkaly. A nebylo toho málo. Byly volby 
do EU. Pokračuje se stále v budování a vylepšování vzhle-
du vesnice. O tom píše pan starosta. Určitě máme všich-
ni radost z toho, jak vyrostla do krásy sokolovna a její 
okolí. Přiznejme si, že její vzhled už začínal být ostudou. 
Za těch 60 let, kdy byla postavena, se téměř nezměnila, 
a to se v ní pořádaly i velké akce mezinárodního význa-
mu jako třeba Turnaje Mistrů světa v kolové. Obohace-
ním pro možnost dalších různých kulturních akcí je vybu-
dování venkovního pódia, jeviště. Pro turisty se otevírá 
překrásná vyhlídka na naší dědinu i na blízké a vzdálené 

okolí na Domaninách. Ve vylepšování vzhledu obce se ne-
zapomíná na žádnou ani okrajovou část, např. Zámeček 
nebo Horní a různé chodníky. Tady je i do budoucna stále 
co vylepšovat.

V tomto čísle mimo tradiční rubriky o dění v obci, o 
kulturních a sportovních akcích se trochu podrobněji vě-
nujeme stoletému výročí vypuknutí první světové války. 
Vždyť v Šitbořicích není dům, není rodina, kde by neměli 
raněného nebo padlého. Máme k dispozici některé vzpo-
mínky bývalých účastníků této strašné války. Pokusíme 
se je v budoucích číslech Štengaráčku otisknout. 

Dále jsou v tomto zpravodaji informace o úspěších 
sportovců, o činnosti spolků a organizací, informace 
z našich škol. Snažíme se Vás také informovat o tom, co 
nás čeká, jaké události především v kultuře očekáváme. 
Budeme vděčni za každý Váš článek nebo připomínku do 
našeho zpravodaje. Přejeme Vám příjemné a hezky pro-
žité léto. 

Josef Zelinka,  
šéfredaktor
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Vážení spoluobčané, v minulém 
čísle jsem Vás informoval o všem 
podstatném, co se bude v letošním 
roce v obci realizovat. Nyní bych 
Vás chtěl seznámit s průběhem plá-
novaných akcí.

Začnu ulicí Zámeček, tam jsou 
stavební práce již dokončeny. Proti 
původnímu plánu byla na této uli-

ci ještě provedena výměna kanalizačního řádu v délce 
80 m včetně odboček a napojeny stávající přípojky. Tato 
oprava kanalizace stála 365 tis. korun. Těsně před zahá-
jením stavby byly pod vozovkou vyměněny všechny hyd-
ranty a uzávěry na vodu, aby se maximálně snížila mož-
nost poruch a následného řezání do nového povrchu.

Akce „sokolovna“ je již těsně před dokonče-
ním. Podle projektu bylo provedeno zateplení 
stropů, obvodového zdiva, výměna všech oken a 
dveří. Dokončuje se také nové žulové schodiště u 
hlavního vchodu a v provozu bude poprvé v his-
torii sokolovny plnohodnotná terasa nad přísálím 
směrem k hřišti. Designovou změnu zaznamena-
la obě přísálí, kde se do nových sádrokartonových 
podhledů vkládala tepelná izolace a namísto stá-
vajících zářivkových svítidel, byly nainstalovány 
moderní a úsporné LED panely. Byl také vystavěn 
nový komín tak, aby splňoval předpisy, co se týče 
výšky i vyvložkování. Budova také získala nový 
hromosvod, který splňuje dnešní platné normy.

Za sokolovnou směrem k fotbalovému hřišti se 
staví pódium pro muzikanty. Toto pódium je dře-

věné, celé zastřešené, má rozměry 9x5 metrů a stojí ve 
svahu na devíti betonových patkách. Celkové náklady na 
tuto stavbu budou bezmála 300 tis. korun.

V době, kdy píši tento článek, je již téměř dokonče-
na turistická vyhlídka. Chybí pouze namontovat zábradlí 
a provést terénní úpravy. V budově staré školy probíhá 
rekonstrukce sociálního zařízení a chodby. Obklady stěn 
jsou již hotovy, začíná se s kladením dlažby.

Se začátkem prázdnin začne rekonstrukce vodovod-
ních řádů v budově základní školy. Tuto zakázku vysou-
těžila firma Bytop-Gas Hustopeče za cenu 617 100,- Kč. 
V prázdninových měsících by měla proběhnout ještě vý-
měna radiátorů v mateřské škole a oprava sociálního za-
řízení ve starší části této budovy. Prázdnin také chceme 
využít k výměně podlahové krytiny v místní knihovně. 

Slovo starosty

Rekonstrukce ulice Zámeček. foto: Antonín Lengál
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Autobusová čekárna a navazující chodníky zatím če-
kají na stavební povolení, ale předpokládám, že se po-
daří do konce roku tuto akci zrealizovat. Ze stejného dů-
vodu zatím nemůže začít stavba statického zajištění ulice 
Horní. Prodloužení chodníku u hřbitova se zpozdí, proto-
že jsme zjistili, že část parcely je ve vlastnictví Jihomorav-
ského kraje. Pokračovat bude možné až po převodu po-
zemku z JMK na obec.

V oblasti zvané „Žleb“ se zpevňuje přístupová ces-
ta pomocí asfaltového recyklátu. Ten se podařilo získat 
zdarma, takže cesta bude opravena za pomoci vlastníků 
přilehlých sklepů s minimálními finančními náklady. 

Špatnou zprávou pro maminky s dětmi je to, že se 
nám v této výzvě nepodařilo získat dotace na stavbu dět-

ského hřiště. Další výzva má být vyhlášena na podzim, 
tak to zkusíme znovu. 

Radostnější zprávou je získání dotace na sběrný dvůr 
ve výši 8,5 mil. korun. Nyní budou několik měsíců pro-
bíhat administrativní úkony spojené s výběrovým říze-
ním, projektovou dokumentací a stavebním povolením, 
tak aby brzy na jaře mohla být stavba zahájena.

Vážení spoluobčané, blíží se čas prázdnin a dovole-
ných, dovolte mi, abych Vám popřál, abyste tyto nejkrás-
nější měsíce v roce, prožili co nejlépe.

Antonín Lengál,  
starosta obce

Zprávy z obce
Z rady a zastupitelstva obce

•• RO projednala žádost pana Vozdeckého o pronájem 
parcely pč.  1773 o výměře 467 m2. RO souhlasí s proná-
jmem do 30. 9. 2019.

•• RO projednala žádost manželů Brabcových o proná-
jem parcely pč. 1837/3 o výměře 519 m2. RO souhlasí s 
pronájmem do 30. 9. 2019.

•• RO pověřuje starostu k podpisu smlouvy na rekon-
strukci střechy sokolovny s firmou STAREX spol. s r.o.,  
Moutnice, v ceně 1 192 281,– Kč.

•• RO pověřuje starostu k podpisu smlouvy na opravu so-
ciálního zařízení a chodby ve staré škole s firmou MAŠA 
STAVBY s.r.o., Měnín, v ceně 355 715,– Kč.

•• RO pověřuje starostu k podpisu smlouvy na stavbu tu-
ristické vyhlídky s firmou STAREX spol. s r.o., Moutnice, v 
ceně 225 647,– Kč.

•• RO vybrala jako dodavatele pro přeložku kanaliza-
ce na ulici Dlouhá firmu KAMOSTAV Invest s.r.o. v ceně 
75 422,– Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•• RO projednala žádost paní Vinčarové o pronájem/pro-
dej parcely č. 671 o výměře 116 m2. RO schvaluje záměr 
o pronájem.

•• RO projednala žádost o mimořádnou dotaci pro flor-
balový klub Aligators v částce 5 000,– Kč na náklady klu-
bu. RO schvaluje dotaci na barážový turnaj v Ostravě.

•• RO schvaluje pronájem parcely č. 1289 panu Lejskovi 
od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2016.

•• RO projednala žádost nájemníků bytového domu 
Školní 425 o kompletní výměnu bytových dveří, zatep-
lení půdy a sklepa. RO žádost zamítá s tím, že v letošním 
roce bude prověřen stav topení s případnou opravou. 

•• RO schvaluje vícepráce na bu-
dově sokolovny k 14. 4. 2014 v 
ceně 256 265,45 Kč a méně práce 
127 533,– Kč.

•• RO souhlasí s pronájmem ne-
bytových prostor bývalé Mlékár-
ny jako skladu panu Hladůvkovi na 
1 rok v ceně 200,– Kč/m2.

•• RO souhlasí s nabídkou pana Urbánka na výměnu ve-
dení veřejného osvětlení na ulici Nikolčická, Mlýnská, U 
rybníčka v ceně 41 507,84 Kč.

•• RO schvaluje vícepráce na sokolovně pro provedení 
kompletního hromosvodu vč. revize v ceně 83 163,59 Kč.

•• RO na doporučení výběrové komise schvaluje jako do-
davatele nového pódia u sokolovny firmu Vítězslav Kaňa, 
Šitbořice 501, v ceně 217 385,– Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

•• RO na doporučení výběrové komise schvaluje jako do-
davatele na opravu kanalizace na ulice Zámeček firmu 
Strabag a.s., Tovární 3, Brno, v ceně 364 736,65 Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

•• RO na doporučení výběrové komise schvaluje jako do-
davatele na projektové práce technické infrastruktury 
v ulici Karpaty I firmu STAREX spol. s r.o., Moutnice 103, 
v ceně 121 000,– Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

•• RO na doporučení výběrové komise schvaluje na reno-
vaci plochých střech vč. zábradlí na budově sokolovny fir-
mu STAREX spol. s r.o., Moutnice 103, v ceně 291 713,61 
Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•• RO na doporučení výběrové komise schvaluje jako do-
davatele na opravu hlavního schodiště do sokolovny fir-
mu JS-abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, Hustopeče, v ceně 
256 981,– Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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•• RO projednala žádost manželů Vozdových, Růžová 7, 
Ladná, o koupi pozemku v lokalitě Tocháčkova a po do-
hodě s žadateli se rozhodla žádost pozastavit do nového 
vyjádření žadatelů.

•• RO projednala nabídky na výměnu potrubí v ZŠ Šitbo-
řice. Na doporučení výběrové komise schvaluje firmu By-
top – Gas s.r.o. Hustopeče u Brna, s cenou 617 100,– Kč a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

•• RO schvaluje žádost ZŠ Šitbořice na pořízení herní se-
stavy do areálu školy, na základě výběrového řízení. RO si 
vyhrazuje předložení konečné ceny ke schválení.

•• RO projednala návrh ZŠ Šitbořice na opravu střechy. 
RO nesouhlasí s provedením oprav v rozsahu navrženém 
ZŠ Šitbořice a navrhuje jen nutné opravy.

•• RO schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů s firmou EKO-KOM, Na Pankráci 1685/17, 
Praha 4, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

�Vce innorracV naa:� www.sitborice.cz
Hana Navrátilová,  

místostarostka

�ýsledky voleb do  
Evropského parlarentu

�ýsledky voleb v šitbořicVch
počet voličů celkem:   1599
počet odevzdaných platných hlasů:   351 (21 %)

název strany počet hlasů %
KDU – ČSL 171 48
ČSSD 38 10
TOP 09 31 8
ANO 2011 27 7
KSČM 24 6
Strana svobodných občanů 13 3

Zdenka Kaňová

Šitbořice, odpadový zázrak
Milí třídící přátelé, porovnali jsme rok 2011, tj. rok 

před zavedením čárových kódů a třídění odpadů v obci, 
s rokem 2013 a sami jsme nechtěli výsledkům věřit. Když 
nazýváme obec Šitbořice odpadovým zázrakem, máme 
pro to tyto důvody:

•• V roce 2011 bylo vytříděno celkem 46,29 tun odpadů.  
V roce 2013 bylo vytříděno celkem 112,19 tun odpa-
dů, což je téměř 2,5x více.

•• V roce 2011 činily odměny za vytříděný odpad od 
společnosti EKO-KOM celkem 46 813 Kč.
V roce 2013 činily odměny za vytříděný odpad od 
EKO-KOMu celkem 277 790 Kč, což je téměř 6x více.

Možná si říkáte, že je to divné. Jak je možné, že je od-
měna 6x větší, když se produkce tříděných odpadů zvýši-
la “jen” 2,5x? Jsou dva hlavní důvody.

1. čím více tříděných odpadů se odevzdá, tím vyšší je 
od EKO-KOMu odměna za kilogram vytříděných odpadů. 

2. pokud jsou plněny podmínky, jako např. pytel s 
plastem váží od 2,5 do 4,5 kg atd., jsou k základní odmě-
ně za kilogram vytříděných odpadů ještě přičtena bonu-
sová procenta ze základní odměny.

Jak se říká, koruna ke koruně  a je ušetřeno. Stejně 
tak to platí pro odměny od EKO-KOMu. Stačí efektivně 
třídit a odměny jsou několikanásobně větší. 

•• Za první čtvrtletí roku 2013 činila platba za svoz po-
pelnic celkem 139 296 Kč.
Za první čtvrtletí tohoto roku činila platba za svoz po-
pelnic celkem 71 892 Kč.

•• Dne 9. 8. 2012 a 7. 2. 2013 jsme kontrolovali počet 
přistavených nádob ke svozu. V průměru na jeden 
svoz to vycházelo na 514 přistavených nádob.
Za první čtvrtletí tohoto roku bylo k jednomu svozu 
přistaveno v průměru 312 nádob.

Zde není co dodat. Jen: děkujeme, že třídíte odpad!
Radek Staňka,  

koordinátor projektu

Pravidla pro zacházenV s vy-
sloužilýri elektrospotřebiči

•• Vysloužilý nemoderní elektrospotřebič můžete zdar-
ma odevzdat prodejci.

•• Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte na obecním úřadě 
nebo na webu www.elektrowin.cz. Na obecním úřa-
dě můžete zjistit i termín mobilního svozu.

•• Starý spotřebič můžete odevzdat zdarma do sběrné-
ho dvora.

•• Za odložení spotřebiče do kontejneru či na černou 
skládku můžete dostat pokutu až 20 000 Kč.

•• Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, může ob-
sahovat látky poškozující zdraví.
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se nikdy do-

pustit ekologického zločinu.
www.elektrowin.cz

http://www.sitborice.cz
http://www.elektrowin.cz
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Krátké zprávy
„Rozhledna“ ralá, ale naše

Když jsem pod tímto titulkem 
psal svůj příspěvek do Štengaráčku 
v listopadu 2012, netušil jsem, jak 
dlouhá cesta k realizaci ještě zbývá. 
V té době existovala studie řešení 
nové vyhlídky na Domaninách, od-
souhlasená zastupitelstvem obce. 
Brněnský architekt Ing. Jakub Ko-
tek z firmy OpenArch s.r.o. násled-

ně zpracoval projektovou dokumentaci, která byla nutná 
ke stavebnímu řízení. 

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 
městským úřadem Hustopeče 1. 8. 2013. Násled-
ně bylo radou obce vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele, na základě posouzení předložených 
nabídek však muselo být zrušeno pro nedodržení 
zadávacích podmínek. Teprve po vypsání nového 
řízení v lednu letošního roku byla vybrána k reali-
zaci firma STAREX.

Vlastní stavba byla zahájena začátkem dubna, 
v současné době je těsně před dokončením. Zbý-
vá ještě dokončit zámečnické prvky a poslední te-
rénní úpravy. 

Již teď máte možnost posoudit, jak se záměr 
vydařil a pokochat se krásným výhledem nejen na 
obec, ale i do vzdálenější krajiny. 

Do budoucnosti se nevzdáváme ani dalšího na-
šeho záměru, který spočívá v myšlence úpravy dalších 
vyhlídkových míst kolem obce (Hradisko, Svatojánek, 
Větřák) – zřejmě už v jednodušším provedení – propoje-
ných nějakou formou vyznačené trasy či naučného chod-
níku přes významná místa naší krásné vesnice. 

Jiří Kaňa

Z Mikeše
Na lednovém kurzu pletení z pedigu se nás několik 

shodlo, že bychom byly rády, kdyby takovéto tvořivé kur-
zy byly častěji. A tak jsme se domluvily a každý měsíc si 
přijdeme něco vyrobit. Už jsme se naučily decoupage, 
pomocí metody quilling jsme si vyrobily krásná přáníčka 
a posledně jsme si i vyzkoušely, jak se dá kreslit pomo-
cí žehličky a voskovek neboli enkaustiku. Pokud by z Vás 
měl někdo zájem se k nám přidat, budeme jenom rády. 
Více informací získáte u paní Marie Halasové nebo Mar-
tiny Přibylové.

Terezie Matýšková

Rybářské závody a dětský den
Na letošních rybářských závodech konaných 17. a  

18. 5. nás trošku potrápilo počasí. Přesto se ale závody 
na rozbláceném rybníce konaly. V sobotu si největšího 
kapra (81 cm a 9 kg) vytáhl pan Josef Gracl. Na druhém 
místě s největším počtem ulovených kaprů skončil pan 

Karel Vašíček a neuvěřitelných 42 ks ryb vytáhl 
Roman Jakubčík, který stejně jako předloni skončil 
na třetím místě.

V neděli ráno několik omluvných telefonátů 
avizovalo, že se dětský den bude muset zrušit a 
přesunout na jiný termín. Malí rybáři ale předved-
li pořádnou náturu a ani déšť je neodradil od sou-
těžního rybolovu. Největšího kapra na svoji udici 
nalákal Radim Viktorin (83 cm a 9 kg). Na druhém 
místě skončil Marek Novák. Třetí místo pak obsa-
dil Václav Kunc.  

Při této příležitosti pak bylo pasováno 15 no-
vých a nadšených rybářů, kterým tímto přejeme 
co nejvíc úlovků a notnou dávku trpělivosti.

Dětský den byl nakonec přesunut na neděli 
8. 6. Počasí nám tentokrát přálo víc než dost a při 

Přání vyrobená metodou quilling. foto: Terezie Matýšková

Stavba turistické vyhlídky na Domaninách. foto: Jiří Kaňa
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plnění nejrůznějších disciplín se tak děti mohly i 
opálit. Během celého dopoledne se podávaly rybí 
speciality a tentokrát i s malou změnou, kdy si ná-
vštěvníci mohli pochutnat ne na tradičním sma-
ženém, ale uzeném kapru. Kdo ryby moc nemusí, 
tak se mohl zastavit u udírny, kde byly k dispozici 
i výborné cigáry. Dětský den byl zakončen tombo-
lou a tak si děti snad kromě lízátek a bonbónu od-
nesly i nějakou hezkou výhru.

Tímto bych chtěla poděkovat především všem 
rybářům, kteří se zapojili do příprav a konání zá-
vodů a dětského dne. Též všem sponzorům a 
hlavně rodině Konečné, která byla na poslední 
chvíli požádána a připravila krásné disciplíny na  
dětský den.

Ty, kteří se aktivně zapojili do příprav, ale i 
ostatní rybáře zveme na malé posezení na rybníce, ko-
naného v sobotu 26. 7., kdy si stejně jako loni opečeme 
nějakou tu kýtu a zapijeme dobrým pivem.

Terezie Matýšková

�ýlet do Rakouska – plavba 
lodV údolVr Wachau

V sobotu 14. června se uskutečnil výlet zaměstnanců 
firmy PRAMOS do Dolního Rakouska.   

Navštívili jsme údolí Wachau, které je pro svou jedi-
nečnou hodnotu zapsáno na Seznam světového kultur-
ního dědictví UNESCO. Údolím Wachau je označován 
malebný úsek Dunaje mezi městy Krems a Melk, dlouhý 
asi 36 km. Tato oblast je osídlena již více než 30 000 let. 

Ve městě Krems jsme nastoupili na loď a na prostor-
né otevřené palubě pozorovali kouzelnou krajinu. Kame-
nité kopce s kamenitými terasami, osázenými do posled-
ního místečka vinnou révou, středověké hrady, malebná 
městečka, vinařské vesnice, kostely, velkolepé kláštery.    

Po výstupu z lodi jsme si prohlédli benediktinský kláš-
ter v Melku, který je nejmohutnějším barokním klášte-
rem v Rakousku. Zde jsme byli okouzleni zejména velko-

lepou barokní výzdobou klášterního kostela, která je tvo-
řena ze 78 kg ryzího zlata různých barev.

Na závěr jsme si prohlédli starobylá centra městeček 
Melk a Krems.

Jsme rádi, že jsme mohli poznat kousek přírodních 
krás a historie našich sousedů.

Blanka Danielová

�ýstava vVn
O Velikonoční neděli 20. dubna se konala již 49. tra-

diční výstava vín. Hodnocení a bodování vystavených 
vzorků proběhlo o týden dříve. Šestnáct hodnotících ko-
misí pod vedením subkomise hodnotilo 491 vzorků vín. 
Z toho 281 vín bílých, 180 vín červených a 30 vín rosé.

Složení subkomise
Ing. Aleš Urbánek, Stanislav Charvát, Ing. Petr Otřísal.

Šarpioni výstavy

Bílá vína ročníku 2013
1. Rulandské bílé, Novotný Jaroslav (Šitbořice), 94 b.
2. Veltlínské zelené, Bečka Zdeněk (Šitbořice), 93 b.
3.  Chardonnay, Žídek Rudolf (Popice), 92 b.

Bílá vína archivní
1. Rulandské bílé 2012, 

Novotný Jaroslav (Šitbořice), 94 b.
2. Ryzlink rýnský 2012, 

Novák Josef (Borkovany) 93 b.
3. Tramín 2007, 

Herda Ján (Nová Ves nad Žitavou), 92 b.

Červená vína ročníku 2013
1. Svatovavřinecké, Dvořák René (Šitbořice), 94 b.
2. Dornfelder, Kokrhel Jaroslav (Nosislav), 93 b.
3. Ostatní červené, Bohm Martin (Popice), 92  b.

Pohled z Dunaje na starobylé město Dürnstein. foto: Michaela Teplá

Benediktinský klášter v Melku. foto: Michaela Teplá
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Červená vína archivní
1. Rulandské modré, Bečka Zdeněk (Šitbořice), 94 b.
2. Zweigeltrebe, Rohrer Jan (Nikolčice), 93 b.
3. Frankovka, Křižák Jiří (Boleradice), 92 b.

Nejlepší kolekce
1. Novotný Jaroslav (Šitbořice), 91,75 b.
2. Bečka Zdeněk (Šitbořice), 91,00 b.
3. Konečný Zdeněk (Šitbořice), 88,00 b.
    Dvořák René (Šitbořice), 88,00 b.

Josef Zelinka

Co se bude dVt

Slavnosti piva
12. července (sobota) u sokolovny.
Ochutnávka vybraných druhů piv.
Dopoledne setkání historických vozidel.
Od 20.00 taneční zábava s kapelou The Beatles alias 
Brouci Band.

SetkánV historických vozidel
12. července (sobota).
8.00 – 10.00 registrace vozidel u sokolovny.
10.30 – 12.00 jízda elegance centrem obce.
12.00 vyjížďka.

SlavnostnV otevřenV vyhlVdky na Doraninách
13. července (neděle) ve 14 hodin.

MezinárodnV kynologická soutěž  
Něreckých krátkosrstých ohařů

15. – 17. srpna (pátek – neděle).
Pořádá myslivecké sdružení Šitbořice.

TanečnV zábava
16. srpna (sobota) od 20 hodin v sokolovně.
V průběhu večera zvěřinové hody.

Dětské krojové hody
23. srpna (sobota) u sokolovny.
14.00 průvod od orlovny.
K tanci i poslechu hraje mladá dechová kapela 
Kateřinka.

Tenisový turnaj Šitbořice open
30. srpna (sobota) od 8 hodin.
Turnaj ve čtyřhře mužů.
Přihlášky na adrese: 
Ladislav Lejska, Výhon 667, Šitbořice nebo na 
e-mail: info@ele-mont.com.
Uzávěrka přihlášek 27. 8. 2014 ve 20 hodin.

�áclavské hody
27. září (sobota) krojovaný průvod, taneční zábava.
28. září (neděle) slavnostní mše svatá.

František Valíček

Nejlepší vinaři letošní výstavy vín. foto: Josef Zelinka

Škola
Mateřská škola

PřijVránV dětV do MŠ
Přijímací řízení bylo zahájeno 6. 5. 2014.
Kapacita MŠ je 72 dětí s výjimkou 84 dětí.
Počet volných míst pro školní rok 2014–2015 byl 25. 

 (33 – 8 odkladů školní docházky)
Počet podaných žádostí o přijetí byl 27.

Všechny žádosti byly bodované podle předem zve-
řejněných kritérií. Bez ohledu na bodové ohodnocení 
bylo přijato 1 dítě v posledním roce před zahájením škol-
ní docházky a děti s odkladem školní docházky (pokud 
tuto skutečnost zákonný zástupce písemně oznámil do 
31. 5. 2014).

Přijatých dětí bez bodového ohodnocení:   1
Přijatých dětí s počtem bodů 14:   22
Přijatých dětí s počtem bodů 11:     2
Nepřijatých dětí s počtem bodů 11:     1  

     (rozhodoval věk dítěte)
Počet zrušených žádostí:      1

Přijímací řízení bylo ukončeno 2. 6. 2014. Mateřská 
škola je pro školní rok 2014–2015 plně obsazena celko-
vým počtem 84 dětí.

Edukativně stirulačnV skupiny
Jako každý rok, tak i v letošním školním roce, jsme pro 

předškolní děti uspořádali edukativně stimulační skupi-
ny. Celkový počet dětí byl 28, proto jsme děti rozdělili na 
dvě skupiny. Deset lekcí probíhalo od listopadu do dub-

mailto:info@ele-mont.com
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na. V průběhu všech lekcí jsme názorně ukazovali rodi-
čům, jak mohou společně s námi rozvíjet všechny oblas-
ti, které jsou důležité pro vstup do základní školy:

•• oblast zrakového a sluchového vnímání

•• oblast hrubé a jemné motoriky (grafomotoriky)

•• oblast myšlení a řeči

•• oblast matematických představ

•• oblast prostorové orientace
Přítomnost rodičů na skupinkách byla velmi důležitá. 

Rodiče získávali podněty a praktické ukázky toho, co a 
jak s dítětem dělat, v jaké posloupnosti a jak rozvíjet po-
třebné schopnosti. Rodiče viděli své dítě při spolupráci 
s jinou dospělou osobou a ostatními dětmi. Viděli, jak 
se dítě učí, reaguje, zapojuje se. Vytvářeli si náhled na 
schopnosti dítěte, co již zvládá, čemu je zapotře-
bí více se věnovat. Měli příležitost naučit se s dí-
tětem lépe komunikovat a spolupracovat. Dětem 
bojácným a úzkostným usnadňovala přítomnost 
rodiče zvykat si na nové lidi, situace, zajišťovat jim 
pocit bezpečí. Rodiče měli možnosti konzultace 
s učitelkami, mohli se obrátit o radu nebo o po-
moc v situacích, kdy si nebyli jistí. V závěru kaž-
dé lekce dostávaly děti domácí úkoly, které jsme 
vždy ocenili a tím jsme motivovali děti k další prá-
ci. Poslední lekce skupinek byla slavnostní. Rodiče 
a děti jsme pohostili a děti si za svou práci odnesly 
vysvědčení jako v opravdové škole. Podle velkého 
zájmu rodičů a výsledků dotazníků (které rodiče 
vyplňovali) usuzujeme, že edukativně stimulační 
skupiny jsou pro děti i jejich rodiče velkým příno-
sem, jsou vhodné pro všechny předškolní děti a v naší 
MŠ je umožňujeme rodičům už několik let bezplatně.

Den ratek
Již několik týdnů předem jsme se na svátek mami-

nek v MŠ připravovali. Děti zdobily pro maminky perní-
ková srdíčka bílkovým sněhem, učily se tanečky, písničky 

a básničky (i v šitbořickém nářečí). V pracovní díl-
ně pro rodiče a děti si nakreslily portrét maminky 
a vyrobily rám z barevného papíru. Jestli je chcete 
vidět, přijďte se podívat, zdobí okna školky.

Na vystupování pro maminky v sokolovně jsme 
museli děti pro velký počet rozdělit na dvě skupi-
ny. Mladší děti svým vystoupením návštěvníky so-
kolovny přivítaly. Starší děti si zahrály na hody. Po 
vystoupení obdarovaly děti své maminky perníko-
vými srdíčky. Ani byste nevěřili, jak byly děti ná-
cvikem i vystoupením „jako na hodech“ zaujaté. 
I pan starosta podotkl, že nemusíme mít strach, 
že by tradice hodů v Šitbořicích vymizela. Malých 
stárků máme dost.

Den dětV ve školce
Letošní oslavy Dne dětí probíhaly u nás něko-

lik dní. 2. června děti shlédly představení hodonínského 
divadla Rolnička s názvem Polepšený vepřík. 3. června 
jsme jeli na výlet do ZOO v Hodoníně. Nejvíce se dětem 
líbili lvi, opice a občerstvení v podobě ledňáčku. 4. červ-
na přijeli za dětmi do MŠ hasiči. Děti se seznámily s vy-
bavením hasičského auta a s prací hasičů, vše si mohly 
osahat a vyzkoušet. Je to pro děti obrovský zážitek, dě-
kujeme panu Konečnému a panu Nevídalovi, že to už po-
několikáté dětem MŠ umožnili.

Oslava pokračovala i další týden. Hned v pondělí jsme 
uspořádali Zahradní párty s Inkou Rybářovou a klaunem. 
Společně jsme si zazpívali a zatančili. Na závěr proběh-
lo slavnostní pasování předškolních dětí na školáky. Ško-
láci dostali slavnostní šerpy „Absolvent MŠ Šitbořice“ a 
domů si odnesli spoustu krásných zážitků.

Pastelka
Jedenkrát za 14 dní s dětmi, které mají rády práci ru-

kou, něco malujeme, kreslíme nebo vyrábíme. Seznamu-
jeme děti s různými technikami, s možnostmi tvoření, 
rozvíjíme jejich zručnost, představivost a fantazii. Letos 
jsme děti seznámili s technikou muchláže, s klovatinovou 

Slavnostní pasování předškolních dětí na školáky. foto: Miroslava Kominacká

Malby dětí na téma Hasiči v mateřské škole. foto: Miroslava Kominacká
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vymývací, s otiskovací, se skládáním z papíru, s tvořením 
z přírodnin, netradičních materiálů, terakoty, s malová-
ním tuší, temperovými, vodovými i prstovými barvami a 
s koláží. Některé děti nás svými výtvory mile překvapu-
jí. Práce dětí můžete zhodnotit na chodbě zdravotního 
střediska a v ordinaci dětského lékaře.

Předškolák
Je nadstandardní aktivitou, ve které se děti připravu-

jí na vstup do základní školy. Každé pondělí starší děti 
plní úkoly z grafomotoriky, matematických představ, zra-
kového vnímání, prostorové a pravolevé orientace. Nej-
dříve si úkol společně vysvětlíme a pak již se děti snaží jej 
samostatně splnit. Komu se to podaří správně, dostane 
hvězdičku. Tyto práce mohou rodiče posuzovat na chod-
bě MŠ.

PVsnička
V letošním školním roce jsme zavedli pro děti, které 

rády zpívají a tančí „Písničku“. Nabízeli jsme dětem růz-
né hudební a taneční činnosti – hru na rytmické nástroje, 
poslech písní a hudebních skladbiček, hudební hádanky, 
zpěv s hudebním doprovodem, nácvik jednoduchých ta-
nečků, tančení podle hudby se změnou rytmu, relaxač-
ní cvičení, aj. Protože se dětem hudební a taneční čin-
nosti líbily, chtěli bychom je zařadit i v příštím školním 
roce. 

Co ještě plánujere
•• malování na chodníku

•• besedu na téma Bezpečnost na silnici

•• letní ekologickou vycházku v Pastvinách v Kurdějově

•• stavění hradů

•• vystoupení na vítání občánků

•• slavnostní rozloučení s předškoláky

Miroslava Kominacká, ředitelka 
Marta Nečasová, učitelka 

Táňa Neugebauerová, učitelka

ZákladnV škola 

BudoucV prvňáčci
Dovedete si ještě představit, jak se těší malé dítě na 

svoji první cestu do základní školy s opravdivou taškou 
na zádech? Už je to dávno, co jsme asi tento pocit pro-
žívali a možná, že si už ani nepamatujeme… Každým ro-
kem se stává první září významným dnem pro několik 
malých školáků. K nám po prázdninách přijde do první 
třídy 24 žáků. A aby byl „úspěch zaručen“, pozvali jsme 
rodiče s předškoláky na přípravné hodiny a pro děti tak 
byla otevřena „Moje první školička“. Paní učitelka Mgr. 
Guráňová pokaždé nachystala nějaké hraní, kousek ma-
lování a procvičování pro ruce, hodně soustředění a při-

měřeně mluvení. Děti se učily vnímat pokyny, správně 
postupovat při různorodých činnostech a zapojovat se 
do kolektivních aktivit. Rodiče se zaujetím sledovali prá-
ci dětí, získali informace ke školní družině, školní jídelně 
a všeobecně k provozu školy a organizaci výuky. Přejme 
rodičům hodně trpělivosti, dětem pracovitost, pevnou 
vůli a radost z nové životní etapy. 

Mgr. Dana Relichová

Úspěch v recitačnV soutěži
V Boleradicích se 27. května konal druhý ročník soutě-

že mladých recitátorů Boleradický džbánek. Po loňském 
úspěchu našich dětí jsme se opět zúčastnili, tentokrát v 
kategorii 4. a 5. tříd, kde se pod vedením paní učitelky 
Dany Relichové připravoval Vojtěch Daniel, a v kategorii 
6. – 9. tříd. Tam paní učitelka Božena Pažická připravova-
la Blanku Cigánkovou. Oba naši žáci v soutěži zabojovali, 
předvedli výborný výkon, nenechali se přemoci trémou 
a zaslouženě ve svých kategoriích obsadili první místa. 
Oběma blahopřejeme! Příští rok plánujeme soutěžit ve 
všech kategoriích, protože na naší škole máme dost ta-
lentovaných recitátorů. O jejich kvalitách se přesvědčí-
me už v říjnu ve školním kole recitační soutěže. 

V rámci předmětů ČJ a HV pracovali žáci pod vedením 
učitelů Boženy Pažické a Zdeňka Farkase na třídním pro-
jektu Žijeme na planetě Zemi s tématem Řekové. Projekt 
má pomoci žákům pochopit kulturní zvláštnost různých 
etnik a národnostních menšin, udržovat tolerantní po-
stoje a pochopit odlišnost lidí, přispět k odmítání rasis-
mu a odstranění diskriminace. V celé práci dochází k pro-
pojení s dalšími školními předměty, např. dějepisem, vý-
tvarnou výchovou a zeměpisem. Při prezentaci mladším 
spolužákům se učí vystupovat před publikem a správně 
se vyjadřovat. Součástí bývá i názorná ukázka s ochut-
návkou jednoduchého tradičního jídla. 

Mgr. Božena Pažická

Návštěva planetária
V letošním roce nahlédly téměř všechny děti naší ško-

ly do nově zrekonstruovaného planetária v Brně. Brněn-
ské planetárium patří mezi nejnavštěvovanější hvězdár-
ny v ČR a nyní díky rekonstrukci a nahrazení původního 
planetária novým digitálním projekčním systémem se 
stane i atraktivnějším. Žáci zde navštívili výukové progra-
my Kouzelný útes, Buňka!Buňka!Buňka! a Cesta k plane-
tám. Všichni byli nadšeni z dobrodružné cesty do Ves-
míru, fantastickou noční oblohou, jasnými souhvězdími i 
samotným vzdělávacím programem. 

Projekty školy
V druhém pololetí měli žáci možnost zapojit se do ce-

loškolních projektů Žijeme na planetě Zemi a Čtyři živly. 
V rámci projektu Čtyři živly každoročně vyhlašujeme fo-
tografickou soutěž. Letošní rok 2014 byl OSN vyhlášen 
za Mezinárodní rok rodinných farem, a proto jsme zvoli-
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li téma fotografické soutěže Země živitelka. Naši žáci se 
tak každým rokem zdokonalují a stále více přibývá mla-
dých a nadějných talentů, kteří se do soutěže zapojí a 
nafotí nádherné momentky. Vybrat však ty nejkrásněj-
ší, nejoriginálnější fotografie nebyl úkol vůbec lehký. Cel-
kem z více než 200 fotografií jsme vyhodnotili 15 nejlep-
ších, které můžete vidět i na našich webových stránkách. 
Tyto i další povedené fotografie nejen z našeho blízkého 
okolí nafocené očima našich šikovných dětí budete moci 
spatřit i v prostorách naší školy.

Mgr. Lucie Kačurová

OrientačnV závody 
Mgr. Lucie Staňková je aktivní sportovkyní a členkou 

klubu Magnus orienteering se sídlem v Šumperku. Kaž-. Kaž-
doročně se účastní mistrovství ČR v orientačním běhu a 
v letošním roce je dokonce pořadatelem mistrovského 
závodu, který se bude konat 21. – 22. června v Adršpaš-
sko–teplických skalách. 

Svoje sportovní zkušenosti předává paní učitelka také 
žákům. Na závěr roku pro ně připravuje atrakti vní orien-. Na závěr roku pro ně připravuje atraktivní orien-
tační běh, který se bude konat 23. června. Žáci tak mají 
možnost procvičit si nové sportovní dovednosti: orienta-
ce na mapě a v terénu, orientace pomocí buzoly, spolu-
práce ve skupině, rychlé a správné rozhodování a chová-
ní fair play. Orientační závod paní učitelka chystá podle 
programu OCAD, ve kterém se připravují tratě pro 
profesionální závodníky. Závod si vyzkoušejí všich-
ni žáci školy. Prvňáčci vyrazí na trať v doprovodu 
deváťáků, druháci a třeťáci ve dvojicích, ostatní 
žáci se s tratí poperou sami. Vyhrává ten, kdo nej-
rychleji oběhne trať vyznačenou na mapě a stih-
ne „orazit“ ve správném pořadí všechny kontroly. 
Vítězové a vítězky všech kategorií obdrží medaile, 
pro všechny účastníky je připravena sladká odmě-
na. Přejeme všem správný směr a rychlé nohy.

Úspěchy našich žáků v přijVracVr řVzenV 
na gyrnázia a střednV školy 

Výběr střední školy je pro žáky jedním z nejná-
ročnějších rozhodnutí, a proto naše škola zajišťuje 

žákům v oblasti volby povolání kvalifikovanou podporu. 
Výchovná poradkyně paní učitelka Mgr. Marie Jelínková 
organizuje pro žáky v průběhu školní docházky systema-
tické informační schůzky, zajišťuje testy studijních před-
pokladů, profesní orientace a další činnosti významné 
pro volbu studia. Hlavním obsahem těchto vzdělávacích 
aktivit je utváření reálného profesního cíle a perspektivy 
mladého člověka. 

V letošním roce navázali žáci na předchozí úspěchy 
naší školy a byli velmi úspěšní v přijímacím řízení na gym-
názia a střední odborné školy, které proběhlo v posled-

ním dubnovém týdnu. Z celkového počtu 15 žáků 
účastnících se přijímacího řízení bylo 14 úspěš-
ných již v prvním kole, jedna žákyně byla přijata 
na gymnázium na základě podaného odvolání.

Na prestižní brněnské Biskupské gymnázium 
byli v konkurenci 300 žáků přijati 3 naši žáci: Len-
ka Stejskalová a Kateřina Stejskalová se dostala 
mezi prvních padesát nejúspěšnějších a s největ-
ším úspěchem byl přijat Jakub Nevídal, který zvlá-
dl test z matematiky nejlépe ze všech uchazečů a 
získal tak nejvyšší možný počet bodů. To svědčí o 
výborné přípravě našich žáků, která probíhá ze-
jména v hodinách českého jazyka a matematiky. 

Přejeme našim žákům hodně štěstí a úspěchu 
při studiu na školách, které si vybrali pro svůj další pro-
fesní život a věříme, že vědomosti a pracovní návyky zís-
kané na naší škole patřičně zužitkují. 

Besedy s odbornVky
Díky panu Václavu Nečasovi, který se aktivně zajímá o 

archeologii v regionu, získala škola kontakty na význam-
né odborníky, kteří se zabývají geologickým výzkumem 
místní krajiny. Žáci tak mají možnost získat informace 
přímo od archeoložky paní RNDr. Růženy Gregorové, ar-
cheologa Davida Válka a od nejuznávanějšího mikropa-
leontologa pana RNDr. Pavla Hudce, který daroval ško-
le spoustu vzorků hornin a nerostů z významných lokalit 
v ČR. Žáci tak mají možnost osahat si a přímo pod mikro-

Vítězná fotografie žáků na téma Země živitelka. foto: Sabina Vaculínová, 6. třída

Vítězná fotografie žáků na téma Země živitelka. foto: Lukáš Ryzý, 9. třída
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skopem vidět stopy života naší planety před milióny lety. 
Pan RNDr. Pavel Hudec nadchl žáky neuvěřitelně zajíma-
vou besedou o svém výzkumu a pracovním pobytu na 
Borneu. RNDr. Růžena Gregorové je autorkou publikace 
Tajemné moře v Karpatech. V knize autorka představuje 
fosilní ryby i žraloky Západních Karpat na Moravě, které 
patří k nejvýznamnějším zkamenělinám našich starších 
třetihor.

Na závěr školního roku máme pro žáky připrave-
ny další besedy: Pravěké osídlení v šitbořickém katast-
ru s archeologem panem Mgr. Davidem Válkou, Tajemné 
moře v Karpatech s paní RNDr. Růženou Gregorovou a 
besedu s bývalým žákem Jaroslavem Navrátilem, hráčem 
prvoligového holandského fotbalového klubu Almelo.

Pěvecký sbor Colorata
Jedním z nejaktivnějších zájmových kroužků naší ško-

ly je pěvecký sbor, který působí pod vedením paní učitel-
ky Mgr. Moniky Ondrouškové. Pojďme si připomenout 
jeho činnost a úspěchy. 

Pěvecký sbor během celého školního roku připravuje 
koncerty k mnoha příležitostem ve škole i v obci. Připra-
vuje programy na setkání seniorů, adventní vystoupe-
ní, Den matek, zakončení školního roku, loučení s absol-
venty naší školy, atd. K největším a nejkrásnějším zajisté 
patřil adventní koncert v obchodním centru Vaňkovka v 
Brně 20. 12. 2013. Pěvecký sbor navštěvují také absol-
ventky naší školy, které vystoupily při Adventním zpívání 
na Zelňáku dne 2. 12. 2013 a při rozsvěcování vánoční-
ho stromu v Nikolčicích. S dobou Adventu se pak pěvec-
ký sbor rozloučil dne 5. 1. 2014 na již tradičním Tříkrálo-
vém koncertu v kostele. Při této příležitosti byl pěvecký 
sbor panem farářem Topenčíkem požehnán a sbor tím 
získal nový název Colorata. Svou roční činnost zakončí 
Letním koncertem. Zde kromě pěveckého sboru také vy-
stoupí nově vzniklý Vokální kroužek, který se zaměřuje 
na sólový a vícehlasý zpěv. Děti tak mají možnost svůj ta-
lent dále rozvíjet a reprezentovat školu ve zpěvu. Tímto 
Vás srdečně zveme na Letní koncert, který se uskuteční  
22. 6. 2014 v 17:00 v sokolovně.

Srdečně děkujeme všem, kteří se podílejí na činnos-
ti pěveckého sboru, děkujeme sponzorům: ZD Šitbořice, 
Drumax Šitbořice, děkujeme dětem za celoroční usilov-
nou práci a rodičům za jejich podporu. 

Velké díky a uznání patří paní učitelce Mgr. Monice 
Ondrouškové za vedení sboru, přípravu kvalitních pěvec-
kých vystoupení a rozvoj hudebního nadání žáků. 

PaedDr. Jarmila Novotňáková,  
ředitelka školy

BilancovánV sportovnVch událostV a úspěchů

Atletická olympiáda 1. stupně v Nikolčicích
Na největší sportovní akci pro žáky z 1. – 5. tříd v re-

gionu jsme se neztratili. Mezi sedmi školami jsme v září 

loňského roku obsadili pěkné 3. místo. Blýskly se zejmé-
na Katka Vokálová a Sára Němečková. Atletická olympi-
áda 2014 se bude konat 13. 6. 2014 poprvé ve Velkých 
Němčicích a i tady máme velká očekávání!

Florbalové úspěchy
Ani v letošním školním roce nezůstala naše škola bez 

úspěchu ve florbalu. Nejdále to dotáhly opět naše žáky-
ně a to ve všech kategoriích. Na prvním stupni jsme vy-
bojovali finále v kraji. Nakonec jsme skončili na 2. místě! 
Na druhém stupni jsme v kategorii mladší žákyně obsa-
dili taky krásné 2. místo v kraji a starší dívky byly celkově 
na 3. místě v kraji. Chlapcům se tolik nedařilo. V tradič-
ně silnější konkurenci zůstali většinou v okrskovém kole. 

Softballové výsledky
V letošním roce se náš softballový tým Šitbořické 

straky (spadající pod ŽS Šitbořice) v rámci školní soft-
ballové ligy Břeclavska představil celkem na 4 turnajích. 
Obsadili jsme 2., 3., 4. místo a ve finále mezi rekordními 
osmi týmy jsme skončili celkově na 4. místě. Jsme spoko-
jeni se zlepšenou hrou, které však celkové umístění bo-
hužel neodpovídá. Co je však pozitivní, že žáci ZŠ Šitboři-
ce projevili zájem zahrát si i ligovou soutěž. V rámci týmu 
Sever Brno se žáci do 13 let účastní Moravské ligy žáků 
a žáci nad 13 let Moravské ligy mužů. Získané zkušenosti 
pak zúročíme v příštím ročníku školní ligy ZŠ. Na trénin-
ku jsme se pravidelně scházeli v pátky většinou v počtu 
10 žáků a více. Takovou účastí se moc softballových či ji-
ných sportovních klubů nemůže pochlubit ani na mno-
hem vyšší úrovni.

Veškeré informace spojené se softballovými aktivita-
mi v Šitbořících najdete na našich webových stránkách 
www.sitboricke-straky.webnode.cz.

Další účasti našich žáků na sportovních akcích
Účastnili jsme se i další závodů. V Nikolčicích naši žáci 

bojovali ve skoku vysokém. Zde bodovali Lenka Holacká, 
Jitka Kurdiovská, Pavla Kleinová, Lukáš Pokorný a  
Jan Slivoň.

Na nikolčických stráních se nejvíce dařilo Lence Ho-
lacké a Pavlu Halasovi. Kdybych měl ale vyjmenovávat 
všechny žáky, kteří se významně podíleli na úspěších 
v letošním školním roce, tak popíšu spoustu řádků. Proto 
i všem ostatním sportovcům, o kterých jsem se na těch-
to místech nezmínil, děkuji za skvělou reprezentaci naší 
školy v letošním školním roce. 

O všech akcích a úspěších pravidelně informujeme 
také na našich školních webových stránkách na adrese 
www.zssitborice.cz.

Mgr. Tomáš Mottl

http://www.sitboricke-straky.webnode.cz
http://www.zssitborice.cz
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Pravěká rinulost Šitbořic
V úterý 17. června v dopoledních hodinách si žáci na 

základní škole v Šitbořicích vyslechli přednášku o arche-
ologii a dokladech pravěkého osídlení na katastru obce. 
Referent, jímž je autor tohoto článku, by rád poděkoval 
panu Václavu Nečasovi za oslovení a paní Jarmile Novo-
tňákové, ředitelce školy, za realizaci přednášky. S jejím 
obsahem bych teď ve stručnosti rád seznámil čtenáře  
Štengaráčku.

O přítomnosti člověka na katastru Šitbořic v dobách, 
kdy ještě neexistovaly psané záznamy, svědčí památky 
dvojího druhu: jednak jsou to částečně prozkoumané ar-
cheologické objekty (např. hroby nebo pozůstatky opev-
nění), především ale jednotlivé předměty (např. zlomky 
keramiky nebo kamenné nástroje) vyrobené a používa-
né kdysi lidmi. Řadu těchto artefaktů jsem měl možnost 
zhlédnout ve sbírce pana Nečase, který je získal v průbě-
hu dlouholetých povrchových sběrů na polích. Cenné in-
formace jsem našel také v odborné literatuře nebo v ná-
lezových zprávách uložených v archivu brněnského Ar-
cheologického ústavu.

Nejstarší nálezy spadají do starší doby kamenné, resp. 
do jejího mladšího časového úseku – tzv. mladého paleo-
litu (cca 40 000 – 8000 př. Kr.). Jedná se o kamenné úště-
py a nástroje (listovité hroty, čepele, škrabadla) z mate-
riálů známých široké veřejnosti pod označením pazourky 
nebo rohovce. O značném stáří těchto kusů svědčí kro-
mě tvaru a způsobu opracování kamene zvláště výrazně 
bílá patina, která se za tisíce let vytvořila na jejich po-
vrchu. Obživu si tehdejší lidé opatřovali pouze lovem a 
sběrem. Proto také měla jejich krátkodobá sídliště cha-
rakter loveckých tábořišť.

Velká změna v přírodním prostředí nastala v době 
okolo roku 10 000 př. Kr. s koncem poslední doby ledo-
vé, kdy se výrazně oteplilo. Dosud otevřenou krajinu po-
dobnou sibiřské tundře pokryly listnaté lesy (smíšené 
doubravy). Výrazně se proměnila také fauna: mamuty a 
soby, jejichž kosterní pozůstatky jsou známy z celé řady 
okolních vsí, vystřídala zvířata, která u nás žijí dodnes 
(např. srnci nebo divoká prasata). Na sprašovém podlo-
ží se vytvořily úrodné černozemě.

Někdy v polovině 6. tisícile-
tí př. Kr. se u nás začínají lidé po-
prvé věnovat zemědělství (pěstu-
jí zejména pšenici, hrách a čočku) 
a chovu domácích zvířat (kromě 
psa znají navíc také krávy, prasa-
ta, ovce a kozy). Vyrábějí keramic-
ké nádoby a broušené kamenné 
nástroje (sekery, klíny), v nichž ně-
kdy vyvrtávají otvory pro dřevěná 
topůrka. Textilní výrobu dokládají 

nálezy keramických pře-
slenů, popř. též závaží 
ke tkalcovským stavům. 
S vesnickým způsobem 
života úzce souvisí také 
stavba bytelných domů. 
To vše jsou charakteris-
tické znaky nové epochy 
– mladší doby kamenné 
čili neolitu. 

Nejstarším zeměděl-
cům, kteří svou kerami-
ku kulovitých tvarů zdo-
bili rytými liniemi (odtud 
název kultura s lineární 
keramikou, 5700 – 5000 
př. Kr.), patří ve sbírce pana Nečase ostří kopytovitého 
klínu (obr. 1). Nástroj byl zhotoven z kvalitní zelené břid-
lice, jejíž zdroje se nachází až v Jizerských horách na se-
veru Čech. O rozvinutém dálkovém obchodu svědčí též 
vzácný nález spondylového šperku v podobě válcovité-
ho korálu. Mlž, z jehož lastury byla ozdoba vyrobena, se 
latinsky nazývá Spondylus gaederopus a žije ve Středo-
zemním moři.

Další neolitickou kulturu představují artefakty lidí 
s moravskou malovanou keramikou (4800 – 4200 př. Kr.). 
Pozůstatky malované výzdoby (červeno-žluté nebo čer-
veno-bílé) se na zlomcích nádob získaných povrchovým 
sběrem dochovají jen výjimečně. Daleko častější jsou 
různé druhy výčnělků, např. v podobě tzv. sovích hlavi-
ček. Muži si často opatřovali sekery ze zelené břidlice 
typu Želešice (tato obec leží v údolí říčky Bobravy jižně 
od Brna) a sekeromlaty z dioritu (obr. 2), jehož zdroje se 
nachází v okolí Brna.

Ze závěru doby kamenné (tzv. pozdního eneolitu), 
kdy již byla lidem známa měď, pochází kompletní seke-
romlat, jehož určitou zvláštností je navrtaný otvor. Tento 
předmět je na základě svého tvaru (především díky roz-
šíření v místech zamýšleného provrtu) charakteristickým 

dílem příslušníků kultury, kteří zdo-
bili hrdla svých pohárů otisky šňůry 
(odtud označení kultura se šňůro-
vou keramikou, 2800 – 2500 př. Kr.).

V roce 1931 objevil rolník Fran-
tišek Lengál při rigolování půdy na 
nový vinohrad ve Starých horách 
hroby kultury se zvoncovitými po-
háry (2500 – 2300 př. Kr.). S pomocí 
řídícího učitele Karla Muchy jich ně-
kolik prozkoumal (obr. 3). Pohřbení 
jedinci byli uloženi ve skrčené polo-

Obr. 1. Ostří kopytovitého klínu (boční pohled). Ze-
lená břidlice typu Jizerské hory, kultura s lineární 
keramikou, starší neolit (5700 – 5000 př. Kr.), nález 
ze sbírky pana Václava Nečase. foto: David Válek

Obr. 2. Kamenný mlat. Diorit, kultu-
ra s moravskou malovanou kerami-
kou, mladší neolit (4800 – 4200 př. 
Kr.), nález ze sbírky pana Václava 
Nečase.  foto: David Válek
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ze a měli u sebe keramické milodary v podobě pohárů ve 
tvaru obráceného zvonu, mís a džbánků. Nalezeny byly 
také kostěné kuželovité knoflíky. Tento objev přilákal do 
Šitbořic také tehdejšího významného moravského ar-
cheologa Innocence Ladislava Červinku. Dodejme jen, že 
typickou zbraní tohoto lidu byly luky, o čemž vypovídají 
ojedinělé nálezy kamenných hrotů šípů (obr. 4).

   Starší dobu bronzovou dokumentují nálezy patřící 
únětické kultuře (2000 – 1600 př. Kr.). Ze starších nále-
zů je z pole na Nivkách pod větrným mlýnem zmiňována 
velká zásobnice a cedník miskovitého tvaru. Vzácný nález 
ze sbírky pana Nečase představuje nepochybně kamen-
ný sekeromlat s prožlabením (obr. 5). Podobné exem-
pláře se vztahují k pozdějším fázím únětické kultury. Po-
dle předběžného určení profesora Antonína Přichystala 
z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity by se 
mohlo jednat o doleritický bazalt (diabas), což je druh 
vyvřelé horniny.

Do mladší doby bronzo-
vé, kdy se na Moravě rozví-
jela velatická kultura (1300 
– 1000 př. Kr.), náleží dva 
bronzové hroty kopí vyorané 
na poli v již zmiňované trati 
Nivky (pod větřákem). Starší 
dobu železnou, označovanou 
též jako doba halštatská, re-
prezentují památky horákov-
ské kultury (800 – 400 př. Kr.). 
Nyní bychom si měli předsta-
vit dvě opevněné výšinné lo-
kality, které se nachází na šit-
bořickém katastru.

První z nich objevil v roce 
1989 pan Jaroslav Němeček 

při povrchovém průzkumu okolí Divák (obr. 6). Lo-
kalita je situována na jednom z vrcholů Ždánické-
ho lesa (308 m n. m.) v poloze Prostřední Torhe-
ty. V srpnu roku 1990 zde uskutečnil po předchozí 
geofyzikální prospekci zjišťovací archeologický vý-
zkum Jaroslav Peška z Regionálního muzea v Mi-
kulově. Vnitřní příkop s plochým dnem vymezuje 
oválný prostor (130 x 40 m) a je rámcově dato-
ván nálezy ze dna do starší doby bronzové. Vnější 
hrotitý příkop ohraničuje kvadratický útvar (celý 
opevněný areál má rozlohu zhruba 2 ha). Z jeho 
horních vrstev pochází nálezy z mladší doby bron-
zové. Na lokalitě byly zachyceny též zemnice a po-
lozemnice halštatského stáří.

Druhá výšinná lokalita se nachází nad jihový-
chodním okrajem obce, na široké ostrožně v po-
loze Domaniny (300 m n. m.). V roce 1989 zde ar-
cheolog Miroslav Bálek, zaměstnanec Archeolo-
gického ústavu v Brně, zjistil leteckou prospekcí 
dvojnásobný půlkruhový příkop vymezující pro-

stor o rozloze cca 1 ha (obr. 7). Po geofyzikálním zamě-
ření následoval opět zjišťovací výzkum pod vedením Ja-
roslava Pešky. Oba příkopy, vzdálené od sebe 6 m, měly 
ploché dno. Byl z nich získán materiál (keramika) kultury 
se zvoncovitými poháry a kultury únětické.

Na Hradisku, kopci uprostřed obce, vykopal Jan Ha-
nák při hloubení sklepa bronzový náramek s rozšířenými 
konci, čtyři kroužky z opasku, sponu a tuhovou nádobu. 
Všechny tyto nálezy, které jsou podle popisu typickými 
ukázkami řemeslné práce Keltů, pochází patrně z rozru-
šeného hrobu. To už se ale pohybujeme v mladší době 
železné, které se také říká doba laténská (4. – 1. stol. př. 
Kr.). Mezi keramickými zlomky z povrchových sběrů jsou 
keltského původu nejčastěji ty z nich, jejichž keramic-
ké těsto obsahuje výraznou příměs tuhy. Patřily původ-
ně hrncovitým nádobám se svisle rýhovaným povrchem 
(tzv. situlám).

V odborných archeologických kruzích jsou Šitboři-
ce nejvíce proslaveny germánským pohřebištěm z doby 

Obr. 3. František Lengál při odkryvu kostrového hrobu kultury se zvoncovitými 
poháry (2500 – 2300 př. Kr.) v roce 1931 ve Starých horách. Archivní snímek 
z nálezové zprávy číslo jednací 2465/10. foto: Archeologický ústav v Brně

Obr. 4. Kamenný hrot šípu. 
Kultura se zvoncovitými po-
háry, pozdní eneolit (2500 
– 2300 př. Kr.), nález ze sbír-
ky pana Václava Nečase. 

foto: David Válek

Obr. 5. Kamenný sekeromlat se sedlovitým žlábkem. Doleritický ba-
zalt (diabas), únětická kultura, starší doba bronzová (2000 – 1600  
př. Kr.). foto: David Válek
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římské (1. – 4. stol. po Kr.), které se nacházelo v trati Pa-
dělky od Moutnic (též Padělky od Těšan). První zmínky o 
lokalitě sahají k roku 1932, kdy zde bylo při polních pra-
cích zachráněno pět žárových hrobů uložených v kera-
mických urnách (tzv. popelnicích). Další zájem o lokalitu 
vyvolal učitel Rostislav Vermouzek svým nálezem nové-
ho hrobu v roce 1960.

Pohřebiště (resp. jeho určitá část) bylo následně v 60. 
letech systematicky zkoumáno pod vedením Radko Mar-
tina Perničky z tehdejší katedry prehistorie na Univerzi-
tě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova 
univerzita). Podařilo se objevit celkem 47 žárových hro-
bů s různorodou výbavou. Starší skupina hrobů spadá 
do přelomu starší a mladší doby římské, tedy do obdo-
bí tzv. markomanských válek. V jejich průběhu (tj. v le-
tech 166 – 180) sváděly zdejší germánské kmeny Mar-
komanů a Kvádů boje s římskými legionáři vedenými sa-
motným císařem Marcem Aureliem (vládl v letech 161 
– 180). Mladší skupina hrobů vznikla někdy kolem polo-
viny 3. stol.

Pohřebiště vydalo řadu unikátních nálezů, z nichž ně-
které pochází z území římských provincií. Jsou to přede-
vším skleněné a bronzové nádoby (části plechového věd-
ra, zlomky cedníku, naběračky), dále keramika označo-
vaná jako terra sigillata nebo tzv. mortaria. Domácí výro-
by byla keramika tvarovaná v ruce, později i vytáčená na 
kruhu. Zbraně reprezentují železné hroty kopí a oštěpů 
či zlomek dvojsečného meče. Z nástrojů jsou zastoupeny 
železné nože, pérové nůžky, šídla, rydla nebo kamenné 
brousky. Součástí oděvů byly kostěné jehlice, bronzové 
spony a kování opasků (přezky, nákončí). K osobní toale-
tě patřily kostěné hřebeny. Nejcennějšími nálezy jsou ale 
dva zlaté prsteny. 

V říjnu 2007 uskutečnil na lokalitě zjišťovací výzkum 
Marek Vlach, tehdejší student archeologie Masarykovy 
univerzity. Nebyly ovšem již zachyceny prakticky žádné 
stopy po pohřebních aktivitách. Relativně mělce zahlou-
bené hroby (horní část mnohdy 20 – 25 cm, někdy do-

konce jen 5 – 15 cm pod 
povrchem) byly poškoze-
ny, ba možná dokonce i 
úplně zničeny zeměděl-
skou činností. Ve vzdále-
nosti 1,5 km směrem na 
jihozápad bylo identifiko-
váno soudobé sídliště.

Po době římské na-
stalo dramatické období 
stěhování národů (4. – 6. 
stol.), kterým začíná raný 
středověk, kdy máme 
o dění v našich zemích 
k dispozici již i písemné 
prameny (třebaže zpočát-
ku ještě vznikaly v oblas-

tech mimo hranice našeho státu). Na tomto místě bych 
proto svůj výklad o dávné minulosti Šitbořic uzavřel. 

A jak jsem se vlastně k zájmu o pravěkou minulost Šit-
bořic dostal? Třebaže pocházím z města Veselí nad Mo-
ravou, gymnázium jsem studoval v Brně, kde byl ve třídě 
mým spolužákem Václav Nečas. To jsem ale ještě netušil, 
s jak velkým nadšením se jeho otec (pan Nečas) zajímá o 
minulost své rodné obce a jejího okolí. K našemu osobní-
mu setkání došlo až v době mého studia archeologie na 
Masarykově univerzitě.

Mgr. David Válek

Obr. 6. Půdorysný plán hradiska v poloze Prostřední Torhety na základě geofyzikální prospekce.
 foto: Převzato z publikace Miloše Čižmáře Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku (Praha 2004, obr. na str. 243).

Obr. 7. Půdorysný plán hradiska na Domaninách na základě leteckého 
snímku a geofyzikální prospekce.

 foto: Převzato z publikace Miloše Čižmáře  
Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku (Praha 2004, obr. na str. 244).
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PovVdánV o vVně
Tak nár to krásně odkvetlo!

Závěr jarního počasí byl v roce 
2014 neobvyklý, protože teploty 
vyskočily vysoko nad letních tři-
cet stupňů. Pro milovníky tepla to 
bylo určitě příjemné a vítané, ale 
rostliny po méně vydatných sráž-
kách byly vystaveny dalšímu stre-
su. Přesto, bych na této situaci vi-
děl jedno velké pozitivum – odkvět 
révy se oproti předešlému ročníku významně urychlil a 
celková doba kvetení se zkrátila. 

Celková situace v našich vinicích sice není ideál-
ní, vlivem suššího období v březnu a dubnu se rozběh 
vegetace docela protahoval. Na některých lokalitách nás 
trápili nejenom tradiční „mlsouni“, jako jsou srny a zají-
ci, ale po teplé zimě to byly především hladové píďalky a 
housenky v nečekané intenzitě. Krásný pokrok jsme za-
znamenali po vydatnějších květnových srážkách, a proto 
jsem momentálně mírně optimistický.  

Neodpustím si opět připomenout pravděpodobně 
větší hrozbu výskytu houbových chorob, se kterou bude 

dobré počítat a nenechat nic náhodě. Zatím se nic ne-
zvladatelného nestalo, protože množství srážek je celko-
vě malé a tento sušší průběh počasí je pro houbové cho-
roby nepříznivý. Jsem však přesvědčený, že po větší dáv-
ce vody bude tlak chorob mimořádný.  

Rychlost s jakou nyní réva roste, je jasný důkaz o mi-
mořádné vitalitě této liány a v nejbližších dnech bude 
možné začít i se sečkováním. Nedávno si ale jeden můj 
kamarád postesknul, že na lehčích půdách už se proje-
vuje nedostatek vláhy. Tam dochází k velkému zpoma-
lení a nebo i dočasnému zastavení růstu. Na těchto pů-
dách je potřeba rovnoměrného přísunu vláhy hodně 
důležitá a další úspěšný vývoj bez zahradnických dešťů  
nebude možný.

Pro nejbližší dny považuji za hodně důležité, aby se 
hrozba bouřkových srážek nepotvrdila. Pravidelné „dáv-
kování“ postřiků si musíme ordinovat každý sám,  a pře-
devším podle vlastního citu. Určitě je potřeba být hod-
ně pečlivým a pravidelným pozorovatelem. Máme před 
sebou rozhodující období přibližně šedesáti dní, ve kte-
rých se rozhodne o tom, jaký ten rok 2014 bude, držme 
si tedy vzájemně palce a s chutí do toho. 

Ing. Aleš Urbánek

II. sv. válka očira přVrého účastnVka
Konec války

Zatím se Rudá armáda blížila k naší vlasti, našemu 
domovu. Zimní ofensiva v Belgii a Holandsku vrcholí a 
je nutno napnout všechny síly, aby porážka nacistů byla 
skutečně konečná. My, Češi u Dunkirque, jsme očekávali, 
že budeme konečně vystřídáni a že nám bude umožně-
no zúčastnit se osvobozování naší vlasti. Stále nám říkali, 
že není za nás náhrady a proto musíme zůstat tam, kde 
jsme. Jen malá skupina asi 200 až 300 našich chlapců od 
motopraporu bylo převeleno a podařilo se jim jít k našim 
hranicím. Později jsme se dověděli, že byli nasazeni jako 
tlumočníci a styčná skupina u amerických jednotek při 
obsazování prostoru u měst Aš a Cheb. V té době jsme zá-
viděli našim chlapcům z východní jednotky, kteří pod ve-
lením generála Svobody po velmi těžkých bojích u Dukly 
pomáhají osvobozovat Slovensko až k Ostravě. S radostí i 
úzkostí jsme sledovali postup Rudé armády u nás doma a 
zapichovali praporečky na mapě. Jednou ráno mě chlapi, 
budili a říkali, že moje rodné Šitbořice jsou osvobozeny. 
Ani jsem tomu nechtěl věřit. Tenkráte jsme o sobě vě-
děli ze které vesnice nebo města kdo je, odkud pochází 
a jak je to s jeho rodinou. Za dva dny hlásili znovu osvo-
bození Šitbořic. Myslel jsem, že to bylo někde zpoždě-
no, ale když další den bylo hlášeno osvobození Šitbořic 
po třetí, nedalo mně to spát. Když jsem se vrátil k útva-

ru, zjistil jsem, že naše vesnice byla 
třikrát v rukou Sovětské armády a 
zase Německé než přišlo definitivní 
osvobození. Němci nechtěli opustit 
ten výběžek Chřibských lesů, který 
otvíral volnou cestu k Brnu.

Ještě mnoho našich chlapců za-
platilo svými životy u Dunkirque. 
Nebyla to tam žádná vycházka. Byl 

to tvrdý boj o každý metr půdy, za který se platilo životy. 
Neustále číhali v úkrytu němečtí odstřelovači, aby naše 
mladé chlapce zákeřně zabíjeli. Teď už ke konci války se 
nechtělo žádnému umírat. Hoši se už v duchu těšili na 
domov a na shledání se svými drahými. Stále ještě zasa-
hovaly a usmrcovaly německé minomety nebo nášlap-
né miny při průzkumech a hlídkách, stále nás ohrožovala 
německá dělostřelba a zrádná kulometná palba.

Konečně přišla nevyhnutelná kapitulace nacistů. Ješ-
tě, když rádio hlásilo, že kapitulace byla podepsaná a 
chlapci radostí výskali a jásali, vystřelili Němci poslední 
salvu do našich řad. Pamatuji si, ale už nevím, jak se ten 
mladý chlapec jmenoval. Čistil hlaveň děla, když nedale-
ko padl poslední německý granát a vybuchl. Velká střepi-
na mu ze zadní části těla urvala velký kus masa. Zastavili 
mu krev, ale v nemocnici přes všechny zákroky zemřel. 
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Když jsme přebírali zajatce a materiál, udělali naši chlap-
ci kříž s nápisem na tabuli: Seržant Josef Marek Čecho-
slovak Farces 26.X.1944. natřeli jej a já jsem ho zanesl 
k jeho hrobu. Brodil jsem se po silnici, která byla opět 
zaplavena, po pás ve vodě. Ani jsem kříž nemohl přes-
ně zapíchnout na společný hrob s jeho francouzským 
přítelem, protože příkop u silnice byl ještě hlubší a pak 
mohly tam být miny. Přestože jsem byl během těch pěti 
let několikráte v nebezpečí života, jak poprvé ve Fran-
cii, potom zase při tankových útocích. Dobrovolně jsem 
byl dvakráte sbírat raněné a mrtvé kamarády v palbě, byl 
jsem jako velitel na vysunuté hlídce obklopen vodou po 
šest týdnů a jen telefon nás spojoval s jednotkou. Pře-
ci rád vzpomínám i na ty chvíle a jsem šťasten, že jsem 
mohl svojí troškou přispět v tom velkém boji za svobodu 
vlasti i za porážku nacismu a fašismu. Jsem hrdý na to, 
že jsem se účastnil tohoto velikého zápolení a boje proti 
násilí, bezpráví a bestialitě, za svobodu národa a za trva-
lý mír. Osobně jsem se nikdy nestyděl za to, co jsem pro-
dělal, ani když to není příliš populární, že jsem byl v naší 
západní zahraniční vojenské jednotce. Při odchodu z do-
mova nikdo z nás nepřemýšlel, kam se dostane a co za to 
bude mít. Každý toužil aktivně se podílet na zničení na-
cismu a tím přispět k osvobození porobeného národa.

Veliký a snad největší podíl na našem osvobození mají 
ti, kteří trpěli a zemřeli v koncentračních táborech, nebo 
bojovali na všech frontách na zemi, ve vodě i ve vzduchu. 
Tam mnozí obětovali své mladé životy. Jim patří náš dík. 
Neměl by se mezi nimi dělat žádný rozdíl, ať už svoji oběť 
přinesli na západě nebo na východě nebo kdekoliv jinde. 
Čest jejich památce!

Zapsáno na obhajobu naší západní vojenské jednot-
ky roku 1970.

Eduard Urbánek

ProtektorátnV rapa osvobozo-
vánV Šitbořic

K vyprávění Edy Urbánka o konci války se váže i mapa, 
kterou nám do redakce poslal Václav Nečas. Jedná se o 
německou protektorátní mapu z osvobozování Brna na 
konci II. sv. války. Václav Nečes nám k tomu napsal:

„Tuto mapu jsem získal náhodou. Parta myslivců 
z Českých Velenic si koupila účast na honech v našem 
sdružení. Byl tam jeden, který se zajímal o vojenskou his-
torii II. sv. války, tak ho poslali za mnou, že o tom vím 
nejvíc. Vyptával se, jak tady probíhala fronta. Jak jsme 
stáli za družstvem, bylo pěkně vidět na Lišky, Svatojá-
nek, Domaniny, tak mu povídám, že v německých ma-
pách bylo napsáno ‘Poslední přírodní pevnost před Br-
nem, jak padnou Šitbořice, padne i Brno’. A on na to, že 
jeho kamarád našel doma vojenské mapy a mezi nimi i 
tuto. Poprosil jsem ho o kopii a tak jsem se k ní dostal.“

Zde otiskujeme jen její výřez, kde je vidět, že v roce 
1945 ještě nebyla vybudovaná silnice ze Šitbořic do Di-
vák. Celou mapu si můžete prohlédnout jako přílo-
hu tohoto čísla Štengaráčku na webových stránkách  
www.stengaracek.cz.

František Valíček

Eduard Urbánek s maminkou po návratu z války.

Výřez z protektorátní mapy osovobozování Šitbořic za II. sv. války.
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100 let od rozpoutánV I. světové války
První světová válka byl straš-

ný konflikt, který poznamenal celé 
dvacáté století. Mimořádným způ-
sobem poznamenal i Šitbořice. Mu-
seli narukovat téměř všichni mlá-
denci a mladí muži. Ze Šitbořic jich 
bylo povoláno 420 a ve válce prožili 
mnohé příhody, které sice nikdo ne-
zaznamenal, ale přesto byly prožity 
a často byly velmi tragické. Prostý venkovský člověk se 
dříve nikam do světa nedostal, teď za války prošel mno-
hé země, mnoho viděl a ještě více prožil. Šitbořáci byli na 
všech světových bojištích. Na Ruském, Srbském, Černo-
horském, v Albánii, na Italském, Rumunském i Francouz-
ském. Prostě všude tam, kde se bojovalo.

V den Sarajevského atentátu 28. června 1914, kdy byl 
zabit následník trůnu arcivévoda František Ferdinand, 
bylo pořádáno v Šitbořicích orelské veřejné cvičení. Té-
hož dne se konal také Sokolský slet v Brně. V zápětí při-
šly z Hustopečského hejtmanství zákazy všech veřejných 
akcí. Na občany padla tíseň a všichni očekávali válku. 
Lidé urychleně dokončovali žně. 

Ještě před koncem žní v pátek 1. srpna 1914 byla vy-
hlášena všeobecná mobilizace. V naší obci byla vyhlá-
šena ve 2 hodiny v noci na 2. srpna tamborem Josefem 
Kubíčkem, který také spadal do mobilizace. Všichni vojí-
ni zbraně schopní do 38 let se musí do 24 hodin dosta-
vit ke svým plukům. Dále ti, kteří obdrželi určovací lístky 
do věku 42 let. Byla to hrozná noc. Ženy a děti plakaly a 
muži se chystali na vojnu.

V poledne 2. srpna nastoupilo 
přes 100 mužů k odjezdu povozy 
na nádraží. Někteří muži byli zdě-
šeni předtuchou, že se už domů 
nevrátí. A skutečně mnoho z nich 
se už nevrátilo. Do měsíce po mo-
bilizaci šly další 4 ročníky a hned 
následoval odvod dvacetiletých. 
Odvedeni byli skoro všichni. Poz-
ději se ještě konaly přehlídky 
mužů, kteří nebyli vojáky. 

Vesnice byla téměř bez mužů, 
všechno dělaly ženy a děti. Již v 
prvním roce války padlo 8 vojáků 
ze Šitbořic a mnoho již bylo raně-
no a nemocno. V roce 1915 začal 
být nedostatek potravin a byly za-
vedeny potravinové lístky. Pozdě-
ji nastaly rekvizice a braly se i zvo-
ny z kostelů. V té době se v záze-
mí nebývale rozmáhal černý trh. 

Vojáci ze Šitbořic bojovali na všech frontách a také 
umírali. Roku 1915 padlo 11 našich občanů. Roku 1916 
to bylo 13 vojáků, roku 1917 jich padlo 8, v orce 1918 za-
hynulo 11 vojáků a v roce 1919 na následky válečného 
zranění zemřel 1 voják. Roku 1920 zemřeli 2. Celkem ze-
mřelo a padlo 55 vojáků, raněno bylo 130, 2 vojáci zůsta-
li nezvěstní. 50 vojáků bylo v zajetí a dlouhou dobu byli 
nezvěstní, 17 vstoupilo do československých legií a 2 vo-
jáci vstoupili do Rudé armády v Rusku. Celkem se I. svě-
tové války zúčastnilo 420 mužů ze Šitbořic. 

Ve válečných letech se v obci vzmáhaly krádeže z bídy 
a hladu a musely být zavedeny noční hlídky po 10 mu-
žích, a to ze starců nebo jinochů 15 a 16 letých. 17 letí už 
byli odvedeni na vojnu. 

Památný den 28. října 1918 se v naší obci slavil až za-
čátkem listopadu. Vojáci se začali vracet z války, ale ra-
dost mnohých byla zkalena zprávou o smrti těch, kteří se 
nevrátili. Do vánoc 1918 byli doma všichni, kteří byli v ra-
kouské armádě. Jen ti, kteří byli v zajetí nebo v legiích se 
vraceli později, někteří až v r. 1921. Někteří legionáři při 
cestě domů objeli celý svět přes Kanadu, Panamský prů-
plav nebo podél jižní Asie přes Singapur a Suez. 

Ani po válce však nenastal toužebný mír. Mladé roční-
ky byly znovu povoláni k ochraně nově vzniklých česko-
slovenských hranic a roku 1919 bylo mobilizováno něko-
lik ročníků proti vpádu Maďarů na Slovensko. Šitbořičtí 
občané se zúčastnili bojů na Slovensku s Maďary a ve 
Slezsku u Těšína s Poláky. Až po těchto událostech nastal 
toužebně očekávaný mír, který bohužel trval jen 20 let.

Josef Zelinka

Pomozte nám určit šitbořáky na těchto fotografiích. Napište nám do redakce. Děkujeme.
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Odpovědi na rinulé hádanky

Odpověď na rinulou hádanku
Minulá fotografie je ze stavění máje ročníku 1947 a  

jsou na ni vojáci Antonín Tesař, Jiří Konečný, Josef Čapka, 
František Majer, Jaroslav Vinčar a Václav Nečas. Všichni 
z ročníku 1946. V civilu je Jan Daniel. Tehdy si skoro ka-
ždý voják plánoval dovolenou nebo opušták na Vánoce, 
Velikonoce, stavění máje nebo hody a tak se jich sešlo 
docela dost.

Oprava odpovědV na předrinulou hádanku
Paní Kosinová z Křepic minule napsala, že druhá zle-

va na hádankové fotografii z předminulého čísla je paní 
Onucová z Výhonu. Správně je to však paní Lejsková.

Nová hádanka
V tomto čísle Vám ukazujeme fotografii ze stejného 

setkání důchodců jako v předminulém čísle, které se ko-
nalo asi před 40 lety. Poznáte je?

redakce

Hádanková fotografie z minulého čísla.

Nová hádanka.

Hádanka

Sport
Fotbal

MladšV žáci sezóna 2013/2014
Máme za sebou druhou sezónu od znovuzaložení 

naší mládežnické kopané. Myslím si, že jsme za ten dru-
hý rok udělali zase velký krok kupředu. Co se týče mlad-
ších žáků, které jsem letos přebral, výkonnostní posun je 
dost znatelný. Kluci (a děvče) poctivě chodili na tréninky 
celý rok a bylo na nich vidět, že se chtějí zlepšovat, občas 
dokonce poslouchali, co se jim trenér snažil vysvětlit, a 
místy to bylo vidět i v samotných zápasech. V naší okres-
ní soutěži jsme nakonec skončili na čtvrtém místě s po-
čtem 21 bodů, o bod za třetími Pohořelicemi. Nejlepším 
střelcem se stal Lukáš Pokorný se 40 brankami (druhý v 

tabulce střelců celé soutěže), druhá skončila Katka Voká-
lová s 16 a třetí Jirka Daniel s 5 brankami.

Od příští sezóny začneme hrát soutěž starších žáků, 
hrát budou moct kluci a holky ročníků 2000 a mladší. 
Tato soutěž se hraje na větším hřišti, se stejným počtem 
hráčů jako doposud. Proto bych chtěl přes léto začít v 
tréninku s trošku náročnější fyzickou přípravou, než byli 
kluci doposud zvyklí. Jak jsme si totiž všimli v průběhu 
sezóny, naši kluci mají oproti ostatním výškově a váho-
vě (někteří až moc) výrazně nahoru a musíme začít tyto 
přednosti využívat a zdokonalovat jak fyzičku, tak rych-
lost a obratnost. To nám oproti ostatním hodně chybí.

Děkuju všem hráčům a rodičům, kteří se zapojili v 
průběhu sezóny jak do tréninků, tak do zápasů a pomá-
hají tak držet nadějnou budoucnost Šitbořické kopané. 

Hádanková fotografie z předminulého čísla.
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Pokud se nám podaří vydržet dalších pár let, věřím, že 
nám vyroste pro naše Áčko hromada nadějných fotbalis-
tů, kteří nás budou dobře reprezentovat. 

Těšíme se na další sezónu, až se sejdeme na hřišti.
Vladimír Navrátil

ZhodnocenV sezóny 2013/14 rladšV přVpravky
Rovněž i s mladší přípravkou máme za sebou 

již druhou sezónu, která byla o poznání lepší, ne-
jen co se týká výsledků, ale především předvá-
děné hry než ta naše úvodní. Je vidět, že většina 
z nich si již začala uvědomovat, že fotbal má svá 
určitá pravidla, která se musejí dodržovat a jsou 
stejná pro všechny.

V letošní sezóně tvořili základ mladší příprav-
ky hráči: Filip Mrhálek, Vojtěch Zouhar, Adam Ha-
nák, Filip Vaculín, Martin Kříž ml., Jáchym Franěk, 
Šimon Urbánek, Petr Novotný, Natálka Zouharová 
a Adam Konečný. Doufám, že se k nám zpět přidá 
po dlouhém onemocnění Dominik Šabata.

Celkově jsme odehráli 14 mistrovských a 4 přá-
telská utkání. Tabulky a výsledky se pro tuto vě-
kovou kategorii nezveřejňují. V neoficiální tabulce 
jsme se z osmi družstev umístili na 3. místě.

Jednotlivé výsledky

Nosislav Šitbořice 1:6 0:3
Šitbořice Popice 8:2 2:1
Ivaň Šitbořice 7:4 6:4
Šitbořice Pohořelice 9:3 1:8
Novosedly Šitbořice 12:2 3:4
Mikulov Šitbořice 6:6 3:1
Šitbořice Březí 4:6 4:4

V současné době v mladší přípravce převládá ročník 
2008 a poté následuje 2006, ale nemáme žádný ročník 
2007 a 2009.

Pro nadcházející ročník 2014/15 budou za mladší pří-
pravku nastupovat tyto ročníky 2006, 2007, 2008 a 2009. 
Kdo by měl z rodičů zájem přihlásit svoji ratolest (hocha 
či děvče) do mladší přípravky, najde více informací na 

vývěsce u hospody U Kašparů. Poslední trénink v této 
sezóně bude 20. 6. 2014 a 21. 6. 2014 ukončíme sezó-
nu pohárovým turnajem v Pohořelicích. Poté bude ná-
sledovat letní přestávka. S tréninky na novou sezónu by-
chom pravděpodobně začali 19. 8. 2014. Tréninky, jak už 
je zvykem, budou probíhat každé úterý a pátek a to vždy 
od 17:00 hodin.

Děkuji všem rodičům, kteří s námi v hojném počtu 
jezdili na zápasy a „prckům“, že je to stále baví a dou-
fejme, že bude a přivedou další své kamarády mezi nás.

Martin Kříž

FbC Aligators pořádal velký 
turnaj pro nejrenšV hráčky

V sobotu 17. 5. pořádal náš klub turnaj pro mladší žá-
kyně, elévky a mini žákyně současně. Vše se uskutečni-
lo v pohořelické sportovní hale, kde se pro účely toho-
to turnaje postavila tři hřiště. Turnaje se zúčastnila druž-
stva: v kategorii mladších žákyň – TJ Sokol Židenice, SK 
Snipers Slavičín, TJ Znojmo STRABAG, FBS Olomouc a 
FbC Aligators. V kategorii elévek –  TJ Sokol Židenice, FBŠ 
Jihlava, TJ Znojmo STRABAG, ZŠ Hroznová Lhota, SK Sni-
pers Slavičín a FbC Aligators. V Kategorii mini žákyň – FK 
Orel Telnice, FbC Aligators bílá a FbC Aligators červená. 
Všechny zápasy mladších žákyň a elévek a část dvou zá-
pasů mini žákyň byly přenášeny v přímém přenosu. 

Mladší žákyně zahájily turnaj proti holkám ze 
Znojma. První polovinu zápasu držela naše děv-
čata na svých florbalkách a ze spousty vytvoře-
ných šancí 7 proměnila a soupeři se nepovedlo 
proměnit nic. Proto jsme do druhé poloviny na-
sadili do brány méně zkušenou hráčku z Pohoře-
lic, aby také nabrala zkušenosti. V druhé polovi-
ně, díky výbornému výkonu brankářky Znojma, 
se našim děvčatům nepovedlo vstřelit ani jednu 
branku, zato soupeř začal proměňovat své šance 
a postupně vstřelil 4 branky. Víc děvčata nedovo-
lila a zápas skončil výhrou Aligátorek 7:4. V dru-
hém zápase nás čekal neznámý tým z Olomouce. Zápas mladší přípravky proti FC Pálava Mikulov. foto: Ivana Křížová

Zápas proti TJ Sokol Ivaň. foto: Ivana Křížová
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Naše děvčata začala dobře a povedlo se jim vstře-
lit první branku, ale soupeř brzy vyrovnal a dokon-
ce si vytvořil dvoubrankový náskok. Naše děvčata 
pak celý zápas dřela a dvojbrankový náskok něko-
likrát za zápas snížila, bohužel lépe střílející sou-
peř vždy dovedl na snížení reagovat a zápas na-
konec skončil prohrou Aligátorek 5:8. V třetím zá-
pase je čekala děvčata ze Slavičína, které známe 
z ligy starších žákyň. Zde se role oproti Olomou-
ci obrátily. Po velkém tlaku na začátku si děvčata 
vytvořila náskok tří branek, který se soupeř sna-
žil celý zápas dotahovat a vždy se mu to povedlo 
až na rozdíl jedné branky, ale víc mu naše děvčata 
nedovolila a zápas vyhrála 6:5. V posledním zápa-
se čekaly Aligátorky holky ze Židenic. Zde byl od 
začátku zápas jednoznačně na florbalkách Aligá-
torek a postupně nasázela do židenické brány 21 gólů, 
soupeřovi se povedlo střelit pouze 4 branky, a tak zápas 
skončil 21:4 pro Aligators. Celkově si naše žákyně vybo-
jovaly krásné druhé místo.

Elévky nastoupily do prvního zápasu proti holkám 
ze Židenic, kde sázely naše holky jeden gól za druhým a 
soupeři dovolili v závěru zápasu jen jeden čestný úspěch 
a zápas skončil 11:1 pro Aligátorky. Druhý zápas proti ne-
zkušenému týmu z Hroznové Lhoty se vyvíjel podobně 
jako ten první s jediným rozdílem, že se soupeři nepo-
vedlo vstřelit žádnou branku. Zápas skončil 10:0 pro Ali-
gátorky. V třetím zápase čekal děvčata zápas proti hol-
kám ze Slavičína. Tento zápas se však našim děvčatům 

nepovedl. I přes velkou snahu se jim proti důrazným pro-
tihráčkám nepovedlo vstřelit žádnou branku. Zato sou-
peř jich vstřelil hned šest a tak zápas skončil jednoznač-
ně 0:6 pro Slavičín. Čtvrtý zápas i přes počáteční obavy 
byl v první polovině jednoznačnou záležitostí Aligátorek, 
kde si vytvořily náskok pěti branek. V druhé polovině zá-
pasu však naše děvčata polevila a nejen, že vstřelila jen 
dvě branky, ale dovolila soupeři vstřelit branky tři. Více 
však soupeři nedovolila a zápas vyhrála 7:3. V posledním 
zápase je čekal velmi mladý tým nezkušených dívek z Jih-
lavy. Zde soupeřkám nedovolila vůbec nic a zápas vyhrá-
la výsledkem 16:0 a stejně jako mladší žákyně skončila 
na výborném druhém místě.

Mladší žákyně (modré dresy): 8 Kateřina Vokálová, 9 Veronika Muselínová, 10 Ema Brucháčková, 3 Martina Skřičková, 12 Svobodová Lucie, 5 
(24) brankářka Veronika Halasová, brankářka Kateřina Klobásová a 17 kapitána Eva Filipová.
Elévky (bílé dresy): 8 Ludmila Halasová, 18 Julie Gorbačova, 3 Brucháčková Anna, 12 Martina Springinsfeldová, 11 Eva Hofferíková, 5 Zdeňka, 
Přibylová, 6 Sabina Benešová a brankářka Jitka Kurdiovská.
Mini žákyně (v červených dresech a bez dresů): z leva Michaela Nečasová, Jana Pešťálová, Nela Tihlaříková, Ema Vozdecká, Soňa Přibylová, 
Monika Vozdecká, Veronika Danielová, Klára Tihlaříková, Kateřina Schnirchová, Anna Sigmundová, Tereza Danielová a Natálie Vymazalová.

Na turnaji v Pohořelicích.
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Mini žákyně, kde většina hráček hraje prvním rokem, 
se rozdělila na dvě družstva (FbC Aligators bílá a červe-
ná) a zahrála si ve dvou kolech proti sobě a holkám z Tel-
nice. U těchto nejmenších hráček nešlo o výsledek, ale 
o nabrání zkušeností, vyzkoušet si hru na velkém turnaji 
a hlavně o radost ze hry. I přesto, že naše děvčata proti 
zkušenějším hráčkám z Telnice vysoko prohrávala, rado-
vala se z každé vstřelené branky nebo povedené akce. 
Bavili se nejen hráčky, ale i množství zúčastněných rodi-
čů. Nakonec turnaje dostala děvčata pohár, památeční 
diplom a sladkou odměnu.

I přes náročnost na organizaci se turnaj velice pove-
dl a všichni zúčastnění odjížděli spokojení. Na třech hři-
štích odehrálo 14 družstev (5 mladších žákyň, 6 elévek a 
3 mini žákyně), 120 hráček, 31 zápasů, ve kterých padlo 
383 branek. Všechny týmy si z turnaje odvezly diplom, 
sladkou odměnu a hlavně spoustu zážitků. Doufáme, že 
příští rok se nám povede podobný turnaj pořádat mini-
málně na úrovni toho letošního. Naše nejmladší hráčky 
tím zakončily letošní sezónu a pomalu se připravují na 
tu další. Držte jim palce, aby ta příští sezóna byla stejně 
úspěšná jako ta letošní.

Výsledky zápasů mladších žákyň
FbC Aligators – TJ Znojmo STRABAG    7:4
FbC Aligators – FBS Olomouc     5:8
FbC Aligators – SK Snipers Slavičín    6:5
FbC Aligators – TJ Sokol Brno Židenice 21:4

Výsledky zápasů elévek
FbC Aligators – TJ Sokol Brno Židenice 11:1
FbC Aligators – ZŠ Hroznová Lhota  10:0
FbC Aligators – SK Snipers Slavičín    0:6
FbC Aligators – TJ Znojmo STRABAG    7:3
FbC Aligators – FBŠ Jihlava   16:0

�Vce innorracV naa:� www.fbc-aligators.estranky.cz
Jaroslav Hála,  

trenér

ŠitbořičtV kolisté úspěšně  
zakončili sezonu 2013/2014

Na přelomu května a června hráli šitbořičtí kolisté dů-
ležité turnaje sezony.

31. 6. se v Plzni uskutečnilo finále Českého poháru 
žáků. Dvojice Martin Drabálek a Štěpán Urbánek se do 
finále probojovala s nejlepším umístěním a tedy jedním 
bonifikačním bodem. Dvojice porazila všechny finalis-
ty (celkem 8 družstev) včetně věčného rivala Zlín 1, nad 
kterým kluci zvítězili nejtěsnějším poměrem 1:0. 

Ve stejný den proběhlo v Chrastavě mistrovství 
ČR v kategorii do 23 let. Šitbořická dvojice nastu-
povala do finálového turnaje jako favorit. Vždyť 
z celkového počtu 5 turnajů v této kategorii se 
pouze jednou umístili na druhém místě. Bohužel 
statistika ve sportu neplatí. Šitbořičtí celkem jed-
noznačně prohráli jediný zápas s pozdějším vítě-
zem ze Svitávky (Hrdlička – Staněk). Útěchou pro 
šitbořickou dvojici může být, že díky bonifikaci 
z celé soutěže se probojovali na mistrovství Evro-
py v této kategorii, které se uskuteční v záři v Ně-
mecku a zároveň do baráže o 2. ligu. V této soutěži 
je od loňského roku šitbořická dvojice Zvolánek – 
Blaha, která skončila celkově na 4. místě i přesto, 
že se nezúčastnila posledního 3. kola.

Nyní čeká hráče prázdninová sezona, ve které 
budou absolvovat domácí a zahraniční přátelské turna-
je jako je Velká cena Olomouce v kategorii ELITE. Turnaj 
v družebním německém Zscherbenu pro všechny hráč-
ské kategorie a mezinárodní mistrovství Maďarska, na 
které pojedou junioři a muži. V září čeká šitbořické hrá-
če obhajoba loňského titulu Mistr ČR a obhajoba nebu-
de jednoduchá.

Nábor žáků do 9 let probíhá stále.
Robert Zvolánek

Vítězové finále ČP žáků v kolové Martin Drabálek a Šimon Urbánek.

Na turnaji v Pohořelicích.
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Obrazová kronika (2. část)

11. 5. 2014 – Oslava Dne matek. foto: Zdenek Lengál

11. 5. 2014 – Oslava Dne matek. foto: Zdenek Lengál11. 5. 2014 – Oslava Dne matek. foto: Zdenek Lengál

8. 6. 2014 – 1. svaté přijímání.
zleva: Martina Hečová, Adéla Viktorinová, Julie Stejskalová, Daniela Stejskalová, Simona Terezie Tihlaříková, Otec Jiří Topenčík, Kamila Anna, 
Svobodová, Klára Tihlaříková, Terezie Danieolová, Marek Schnirch, Michal Hájek, Tomáš Matýšek, Radim Pokorný.
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15. 6. 2014 – Hasičské závody.

8. 6. 2014 – Dětský den u rybníka. foto: Jiří Tesař8. 6. 2014 – Dětský den u rybníka. foto: Jiří Tesař

15. 6. 2014 – Hasičské závody.

14. 6. 2014 – Farní den. foto: Petr Krupička 14. 6. 2014 – Farní den. foto: Petr Krupička

8. 6. 2014 – Dětský den. foto: Jiří Tesař
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