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Vážení čtenáři, v době, kdy vychází toto třetí letošní číslo našeho
obecního zpravodaje je již léto za
námi. Také většina důležitých událostí tohoto roku již proběhla. O
tom všem Vás chceme informovat.
Pokračovalo budování a vylepšování obce. Co se stihlo a naopak
co se nestihlo a muselo se odložit,
Vám píše pan starosta. Jak si s námi zahrává počasí, to
pociťujeme my všichni. Ještě před několika týdny jsme
dychtivě očekávali každou kapku deště a teď bychom byli
rádi, kdyby nás počasí nechalo v klidu dodělat podzimní
práce. S pohromou ve formě plísně, hniloby a také nízké
cukernatosti se už asi musí smířit vinaři. Nová meteostanice, o které píše starosta, za to opravdu nemůže. Díky ní
si to již můžeme zdůvodnit a pochopit.
Náplň tohoto čísla je tradiční. Proběhly již docela také
tradiční babské a dětské hody. Zajímavou celorepublikovou akci dokonce s mezinárodní účastí uspořádali v naší
obci myslivci a hezky o ní napsali. Dařilo se sportovcům.
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Na pěkném vyhlídkovém místě nad vesnicí se vybudovala plošina jako vyhlídka. Se začátkem nového školního
roku a s novinkami ve svých školách nás seznamují obě
paní ředitelky.
V létě jsme si připomněli 100 let od začátku I. světové války. Protože v obci není rodiny, kterou by tato válka nějakým způsobem nepoznamenala, rozhodli jsme
se, že od tohoto čísla začneme na pokračování zveřejňovat vzpomínky vojáků, šitbořických občanů, jakým způsobem oni, jako přímí účastníci, prožívali tuto strašnou
válku. Materiál máme na několik příštích čísel a máme
i souhlas k otištění. Domníváme se, že je dobré, aby se s
osudy našich předků seznámila i mladší generace.
Jsme rádi, že naši čtenáři tak aktivně reagují na staré fotografie. Někteří nám napíší, ale daleko více je těch,
kteří nám to sdělují přímo ústně nebo telefonicky, děkujeme. I v tomto čísle Vás potrápíme. Dále budeme rádi,
když nám budete psát a zachováte nám přízeň.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vstupujeme do posledního čtvrtletí tohoto
roku, většina naplánovaných akcí je
již hotova, ale něco se přece ještě
nestihlo.
Jeden z těch zatím nesplněných
úkolů je stavba nové autobusové čekárny včetně chodníků až na
ulici Tocháčkova, plus tři přechody
pro chodce a 108 metrů nové vozovky z ulice Mlýnská
na ul. Tocháčkova. Výběrové řízení na tuto stavbu vyhrála firma Strabag za 2 417 985 Kč. Zahájení však vázlo na
pozdějším vydání stavebního povolení. Upřímně řečeno
vzhledem k deštivému průběhu léta, nás toto zpoždění
nemusí ani moc mrzet. Doufám, že bude hezký podzim a
tato stavba se ještě letos dokončí.
Naopak v letošním roce se neuskuteční stavba kanalizace pro rodinné domky naproti mlýna. Původně zamýšlené ekonomické řešení stavby bylo po projednání s projektanty zamítnuto a vracíme se zpět k původnímu projektu, který se dříve nemohl realizovat z důvodu vlastnictví státu jednoho z dotčených pozemků. Tato stavba
je odhadována na bezmála 3 mil. korun. Realizace bude
tedy odložena na jaro 2015. Do té doby bude dost času
na zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení a výběr dodavatele. Tento časový posun by neměl stavebníky nijak omezovat, neboť v jejich fázi stavby není
zatím napojení na kanalizaci nutností.
Další zatím nerealizovanou akcí je statické zajištění
vozovky na ulici Horní. Po mnohých urgencích nám specializovaný statik teprve v těchto dnech dopracoval dostrana 2

kumentaci ke stavbě. Jestli se stavba stihne ještě do konce tohoto roku, nejsem schopen nyní říct.
Letošní rozpočet obce také počítal s opravou fasády
na budově márnice na hřbitově. Po prohlídce a konzultaci se dvěma stavebními firmami bylo konstatováno,
že statika této budovy je značně narušena a provedení
pouze kosmetické opravy by byla marná investice. Proto se přikláním k názoru, že bude rozumnější z důvodu
bezpečnosti provést demolici a následně výstavbu nové
márnice. Myslím si, že s novou stavbou by se zde dalo
zřídit i sociální zařízení a venku výpusť vody na zalévání.
Toto by se však muselo zapracovat do rozpočtu obce pro
rok 2015.
Co se týká nového sběrného dvora, tak vše probíhá
podle časového harmonogramu. Celý proces vyvrcholí
výběrem dodavatele tak, aby byla stavba zahájena brzy
na jaře. V letošním roce by se mělo ještě zrealizovat prodloužení kanalizace na ulici Divácká pro připojení dvou
novostaveb.
20. července byla uvedena do provozu místní meteostanice, která je umístěna na střeše radnice. Protože od
té doby začalo velmi často pršet, tak již mnoho lidí se
mne dotazovalo, jestli to spolu nějak nesouvisí. Někteří
dokonce požadovali odstranění meteostanice, aby deště konečně ustaly. Samozřejmě to všichni brali jen s humorem. Takže meteostanice zůstává a podrobnosti o ní
se můžete dočíst v samostatném článku v tomto vydání.
Je fakt, že dešťů jsme si letos v druhé polovině roku
užili až moc. Zvýšený výskyt plísní nepřál pěstitelům a
hlavně vinařům, ale věřím, že se jim podaří úrodu z větší
části zachránit.
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Vážení spoluobčané, jak všichni víte 10. a 11. října
se budou konat v celé České republice komunální volby.
V Šitbořicích jsou sestaveny tři kandidátky. Tímto bych
chtěl pozvat všechny voliče k volbám. Využijte svého práva volit a dejte hlasy těm kandidátům, které byste chtěli,
aby Vás zastupovali v rozhodování o veřejných záležitostech v následujícím volebním období.
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Toto číslo vychází jako vždy těsně před hody. Dovolte mi, abych Vám popřál, abyste letošní Svatováclavské
hody prožili v klidu a v pohodě v kruhu svých příbuzných
a známých.
Antonín Lengál,
starosta obce

Zprávy z obce
Z rady a zastupitelstva obce

Pozvánka na setkání seniorů

••Rada obce schválila opravu komína na sokolovně firmou Starex v ceně 97 754,– s DPH.

Zveme všechny seniory ročníku 1949 a starší na tradiční setkání, které se bude konat ve čtvrtek
2. října od 12 hodin v sále sokolovny. K tanci i poslechu bude hrát kapela Akord.

••Dále schválila klempířské práce na sokolovně firmou
Starex v ceně 117 429,– s DPH.
••Zastupitelstvo schválilo dodavatele na opravu vodovodu v ZŠ firmu Bytop-Gas, Hustopeče, za cenu 617 100,– Kč.
••Rada schválila zadávací podmínky na stavbu nového
sběrného dvora vedle areálu čistírny odpadních vod.
••Rada projednala a zamítla žádost paní Kovaříkové,
Nová 392, o možnost vybudování branky spojující zahradu domu č.p. 392 a hřbitov.
••Rada projednala žádost pana Martina Pacáka, Tocháčkova 640, o stavební pozemek v obci Šitbořice. RO nedoporučuje zastupitelstvu prodej pozemku.
••Rada schválila žádost MŠ Šitbořice o povolení opravy sociálního zařízení a výdejny školní jídelny. Práce budou hrazeny z běžných oprav a rezervního fondu v celkové výši 266 679,– Kč. Jako dodavatele prací rada schválila
firmu JS-Abacus a pověřila ředitelku podpisem smlouvy.
••Na základě doporučení výběrové komise rada schválila jako dodavatele oprav podlahy v knihovně ve staré
škole firmu Zdeněk Zach, Čejč 36.
••Rada projednala odvolání paní Kovaříkové, Nová 392,
proti rozhodnutí ze 7. 7. 2014 o zamítnutí vybudování
branky spojující hřbitov a zahradu domu č.p. 392. Rada
obce trvá na svém rozhodnutí.
••Rada schválila nákup 100 ks nových židlí do sokolovny v ceně 1232,80 Kč/ks od firmy TON a.s., Bystřice pod
Hostýnem. Celková cena 123 280,– s DPH.
••Rada projednala žádost pana Vozdeckého, Domaninská 419, o pronájem pozemku p.č. 654 o výměře 791 m2.
Rada schválila záměr pronajmout pozemek.
••Rada projednala a schválila žádost pana Karla Zoubka o
pronájem ubytování v penzionu od 1. 9. do 31. 12. 2014.
••Dále projednala žádost paní Schillerové o pronájem
obecního bytu. Rada obce žádost zamítla.

Program
••oběd
•• vystoupení dětí mateřské školy
•• pohoštění
•• vystoupení dětí základní školy
Hana Navrátilová,
místostarostka obce

Místní meteostanice
20. července byla v Šitbořicích spuštěna místní meteostanice. Ta je umístěna na střeše radnice a poskytuje všechny běžné meteorologické údaje – tlak, teplotu,
rosný bod, množství a intenzitu srážek, vlhkost vzduchu,
směr, rychlost a nárazy větru, UV záření a solární výkon.
Veškeré naměřené údaje jsou archivovány a prostřednictvím internetu zpřístupněny zájemcům z řad široké veřejnosti. K dispozici jsou dvě internetové stránky na celosvětovém meteorologickém serveru wunderground.com. Jedna je zaměřená na předpověď počasí a
druhá na historická data. Tato stránka je zvlášť výhodná
pro zpětné zjišťování úhrnů srážek, které se mohou zobrazit jako denní, týdenní, měsíční, roční anebo vlastní od
– do určitého data. Všechny údaje jsou zobrazovány jak
v tabulkách, tak i v grafech.
Přepínat mezi oběma stránkami meteostanice lze
i kliknutím na modrý text vlevo nahoře pod názvem obce
Šitbořice. Odkazy na obě tyto stránky jsou uvedeny na
www.sitborice.cz v sekci „Různé“.
Majitelé chytrých telefonů s Androidem si mohou
bezplatně stáhnout aplikaci s názvem Wunderground
z obchodu Google Play.
Antonín Lengál,
starosta obce


Více informací na:
www.sitborice.cz
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Krátké zprávy
Chystaná fotografická výstava

Babské a dětské hody

V letošním březnovém vydání Štengaráčku jsem Vás
upozornil na plánovanou výstavu fotografií s názvem
Šitbořická příroda od jara do jara. Výstava proběhne
v předvánočním období v průběhu prosince v Obecním
muzeu. Autory fotografií prosíme o přípravu snímků ve
formátu A4, případně A5. Ke každé fotografii je nutno
dodat popis, případně i datum pořízení.
Přesný termín výstavy i dodání fotografií bude upřesněn prostřednictvím obecního infokanálu a webových
stránek obce. Případné dotazy je možno zaslat e-mailem
na adresu zilina589@gmail.com.

Nádherný slunečný den na konci června byl pro Babinec již po čtvrté dnem hodovým. Děvčata se opět oblékla do červených krojů a vyrazila průvodem k orlovně. Po
povolení hodů starostou obce se přesunuly k sokolovně a před novým podiem zatančily a zazpívaly.
K tanci i poslechu vyhrávala kapela Túfaranka ze
Šakvic. Vystoupení zpěváka Jožky Černého z Břeclavi bylo pro nás skvělým zážitkem.
Děkujeme všem, kteří na babské hody přišli a bavili se. Děkujeme též všem obyvatelům za příspěvek na
hody, všem sponzorům za dary do tomboly a samozřejmě také všem těm, kdo nám s přípravou hodů pomáhali.
Obrovské poděkování patří všem děvčatům z Babince
a jejich manželům i rodinným příslušníkům za věnovaný
čas při přípravě hodů, úklidu před i po hodech.
Děkujeme také všem účastníkům 2. dětských krojových hodů, které jsme pro děti připravili na konci srpna.
Hrála kapela Kateřinka a děti se skvěle bavily.

Jiří Kaňa,
Klub historie při Obecním muzeu

Otevření vyhlídky
V minulém čísle nás Jiří Kaňa podrobně informoval
o postupu výstavby malé rozhledny či spíše vyhlídky na
Domaninách. V neděli 13. července konečně přišel čas a
na dokončenou stavbu byli pozváni občané, aby se s tímto krásným místem seznámili a rozhledna byla uvedena
do provozu. Přišlo velké množství lidí, a to nejen šitbořáků, ale mezi návštěvníky bylo i hodně „nešitbořáků“.
Příjemné bylo také to, že si po náročném výstupu
na 324 m n.m. vysoký kopec mohli dát pivo. Návštěvníky pozdravil pan starosta. Kronikář je seznámil trochu s
historií a upozornil na některá zajímavá místa a lokality,
které jsou z Domanin dobře vidět. Pan Krupička přečetl úryvek z knihy bratří Mrštíků, kteří náš kraj dobře znali a nádherně a
poeticky popsali vyhlídku z kopce nad
Šitbořicemi, kde se otevírá obzor od
Znojemska až po Bílé Karpaty. Krátkým čtením z bible se k místu vyjádřil i otec Jiří Topenčík a nové místo
požehnal. Návštěvníci ještě
dlouho zůstali a diskutovalo se o tom, co vidí a také
o dalších místech nad obcí,
která by se měla v budoucnu propojit.
Teď už záleží na nás na občanech,
jak si budeme této krásné vyhlídky vážit, jak budeme upravovat přístupové
cesty a jejich okolí. Snad to nedopadne jak v tu hezkou neděli 3.7., kdy „jeden dobrý člověk“ ukradl nově postavenou značku, která ukazovala směr k
rozhledně.
Josef Zelinka
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Renata Stříbrnská

Vzpomínka
26. srpna uplynulo 100 roků od smrti prvního padlého občana ze Šitbořic, který byl povolán jako voják do
I. světové války. Byl jím pan Augustin Tihlařík.
Jako tambor 8. kompanie 99. pěšího regimentu padl
při polním tažení v Rusku u Lublina (dnešní Polsko) ve
věku 23 let.
Na jeho památku byl postaven na kopci nad cihelnou kříž.
V 60. letech minulého století
byl tento kříž povalen – při tak
zvaném přemisťování některých křížů. V roce 2008 v březnu tento kříž znovu někdo povalil na zem. Pro špatné počasí se muselo počkat se znovupostavením. Na zemi zajištěný
kříž ale neznámý vandal v horní
části silně poškodil. Proto horní
část opravili kameníci.
Je smutné, že si někteří občané pletou toto místo se smetištěm, ale ještě smutnější je,
že si přisvojují i zdejší skromnou výzdobu. Měli by si uvědomit, když prochází kolem takových památečných míst, kolik
lidských životů I. sv. válka stála.

Kříž na památku Augustina Tihlaříka.

foto: Fr. Valíček

František Tihlařík
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Očekávané události
Václavské hody
27. září (sobota)
16:00 – Krojovaný průvod stárků z ulice Dlouhá, odpolední zábava.
20:00 – Kodová zábava v sokolovně.
28. září (neděle)
16:00 – Krojovaný průvod stárků z ulice Domaniny,
odpolední zábava.
20:00 – Hodová zábava v sokolovně
Po celé hody hraje dechová hudba Lácaranka.

Setkání seniorů
2. října (čtvrtek) od 12 hodin v sokolovně.
Pro všechny ročníku 1949 a starší.
Oběd, vystoupení dětí MŠ a ZŠ, pohoštění.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Akord.

Burza dětského oblečení
10. a 11. října (pátek a sobota) ve staré škole.
Pořádá klub MIKEŠ.

Zájezd do Osvětimi
30. října (čtvrtek)
Exkurze do nacistického koncentračního tábora.
Informace a přihlášky: Marie Jelínková,
e-mail marjel@seznam.cz, tel. 776 102 534
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Mysivecké hony
1. listopadu (sobota)
15. listopadu (sobota)
29. listopadu (sobota)
20. prosince (sobota)

Vánoční dílny
28. listopadu (pátek) v základní škole.

Poslední leč
29. listopadu (sobota) v sokolovně.
Zvěřinové speciality, živá hudba.

Rozsvěcení vánočního stromu
30. listopadu (neděle) odpoledne u orlovny.
Vystoupení dětí ze základní školy.
Vánoční jarmark klubu MIKEŠ.

Den otevřených dveří pro rodiče
16. prosince (úterý) v základní škole.

Fotografická výstava
V prosinci v Obecním muzeu.

Podzimní pracovní dílna pro rodiče s dětmi
V prosinec v mateřské škole.
František Valíček

Škola
Mateřská škola
Nový školní rok
Přípravy na nový školní rok probíhaly po celou dobu
prázdnin. V zelené třídě byla opravena umývárna a WC,
vyměněny radiátory s termostatickými hlavicemi. V jídelně byla stavebně upravena výdejna pro bezpečnější výdej stravy. Na zahradu jsme pořídili nový domeček,
ohniště, koníka a balanční kládu. Z důvodu nepříznivého počasí se nám nepodařilo upravit zadní část zahrady tak, aby měly děti hezký a příjemný výhled z oken
tříd a také abychom mohli zahradu využívat. Doufám,
že bude ještě přát počasí a zahrada bude v podzimních
dnech upravena.

Počty dětí za posledních 10 let
Počet dětí v MŠ stále stoupá. Kapacita je 72 dětí, proto v současné době využíváme výjimku z počtu dětí.
30.9.2005
30.9.2006
30.9.2007
30.9.2008
30.9.2009

51 dětí
53 dětí
41 dětí
44 dětí
46 dětí

30.9.2010
30.9.2011
30.9.2012
30.9.2013
30.9.2014

49 dětí
50 dětí
56 dětí
76 dětí (82 dětí od ledna 2014)
82 dětí

Letos nastoupilo 28 nových dětí, převážně tříletých.

Co by měly umět děti při vstupu do MŠ
••znát svoje jméno a příjmení
••komunikovat, umět vyjádřit svoje potřeby, přání
••poznat svoje věci
••svlékat a oblékat jednoduché oblečení
••obouvat papučky, boty
••samostatně se najíst lžící
••používat WC, nepočurávat se
••umýt si ruce mýdlem, utřít
••vysmrkat se a utřít si nos
••uklízet po sobě hračky
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Víc jak polovina malých dětí základní požadavky nesplňuje. Musíme apelovat na rodiče, aby děti
dokázaly alespoň vyjádřit svoje potřeby, najíst se
lžící a částečně se oblékat. Pochvalu zaslouží rodiče těch dětí, které všechny požadavky zvládají.

Složení kolektivu zaměstnanců
Ředitelka:
Učitelky:
Uklízečky:
Kuchařky:

Miroslava Kominacká
Táňa Neugebauerová, Marta Nečasová, Šárka Hosová, Pavlína Urbánová,
Romana Tihlaříková, Marie Halasová
Ludmila Matýšková, Dana Kováčiková
Bronislava Sáčková, Dana Kováčiková

Akce pro nejbližší období
Pohádkový les aneb Loučení s prázdninami.

••kurz plavání
••pohádka O svišti Pišti
••vítání občánků
••hudební pohádka Perníková chaloupka
••vystoupení na setkání seniorů
••podzimní pracovní dílna pro rodiče s dětmi

••beseda s psychologem na téma Vzrůstající agresivita
••vycházka s ekologickým zaměřením Podzim
••kroužky Předškolák, Pastelka, Písnička
••kurz angličtiny
••edukativní skupinky pro předškolní děti a jejich rodiče
••drakiáda
••podzimní hrátky na zahradě s využitím přírodnin
Jménem celého kolektivu zaměstnanců přeji všem
našim dětem, aby se jim ve školce líbilo a přicházely
s úsměvem.
Miroslava Kominacká,
ředitelka MŠ

Základní škola
Loučení se s prázdninami
V závěru prázdnin prožily děti společně s rodiči a učiteli pohádkové odpoledne. Akce Pohádkový les aneb
loučení s prázdninami se uskutečnila díky iniciativě organizace TOM Sluníčko, která přišla s nápadem a byla spolu
s naší školou hlavním organizátorem.
Na děti čekalo 21 pohádkových stanovišť – kouzelník,
žonglování, doba ledová, vodníkův rybolov, mušketýrské
disciplíny, královské hádání, klaunovské umění, skákací
hrad, trampolína … V neposlední řadě děti mohly zhlédnout a vyzkoušet si ukázky činnosti hasičů a zdravotníků.
Propojením úsilí zaměstnanců školy, neziskových organizací, firem místních i s celorepublikovou působnosstrana 6
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tí se podařilo vyčarovat úsměv na tvářích 180 dětí a 260
dospělých. Akce předčila očekávání organizátorů, kterých bylo na pět desítek. Velkou odměnou je zájem na
tom, aby se akce Pohádkový les stala místní tradicí a
mohli se jí všichni zúčastnit i v příštím roce.
Výtěžek akce ve výši 10 127 Kč věnoval oddíl TOM
Sluníčko a základní škola na výstavbu dětského hřiště.
Celkové náklady na pořízení plánované herní sestavy
přesahují částku 200 000 Kč. Na vybudování stěžejní části dětského hřiště škola za posledních osm let získala prostředky ve výši 155 000 Kč. Z toho jsme získali 125 000 Kč
díky sponzorům, rodičům, učitelům a pracovníkům školy
z výtěžků pořádaných dětských karnevalů, svatováclavských podzimních slavností, podzimních i vánočních dílen a 30 000 Kč za sběr starého papíru po obci. Součástí
dětského hřiště je vybudování dopadové plochy, kterou
zajistí škola ve spolupráci s obcí a tím se také sníží náklady na pořízení herní sestavy.
Na akci Loučení se s prázdninami lidé do skleněné
schránky vložili 826 Kč, výtěžek tomboly činil 4 950 Kč a
výtěžek ze vstupného a občerstvení po odečtení nákladů
činil 4 351 Kč.
Děkujeme místním firmám DRUMAX a PRAMOS za finanční částku, kterou zaslali na účet školy na podporu
akce. Děkujeme všem příznivcům za účast a pomoc. Herní hřiště plánujeme postavit už letos v říjnu v areálu školy. Bude sloužit všem žákům i dalším návštěvníkům. Tak
ať si na hřišti užijete samé bezva zážitky!
Jarmila Novotňáková,
ředitelka školy

Zahájení školního roku
Letos nám počasí nepřálo a tak jsme se všichni sešli
ve školní jídelně. Školní pěvecký sbor Colorata se postaral o úvod. Paní ředitelka i pan starosta přivítali přítomné, svým přáním nám nechali nahlédnout do budoucích
školních měsíců a pak středem pozornosti byli tradičně
naši nejmladší školáci. Měli oporu ve svých rodičích, kteří je v tento důležitý okamžik doprovázeli.
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S taškou na zádech
Poprvé do školy. To bylo první září pro 24 dětí. Všechny přišly natěšené na třídu, na paní učitelku a možná už
netrpělivě čekají i na první domácí úkol. Předpoklady
má sice každé dítě jiné, ale spokojenost a radost z práce
přejeme všem. Od rodičů to bude chtít dostatek trpělivosti, klidu a času. Vždyť zvládnout během deseti měsíců všechna písmenka, počítání do dvaceti, přitom umět
ve správnou chvíli mlčet, pozdravit, poděkovat – to je na
jednoho až dost!

Školní stravování
Škola nachystala pro strávníky a případné zájemce o
obědy elektronický jídelníček.
Na stránkách naší školy www.zssitborice.cz se
v hlavním menu nově objevila kolonka „Jídelní lístek“, kde naleznete vždy aktuální nabídku jídel z naší
školní kuchyně. Odhlašování obědů funguje na stejném principu jako v loňském školním roce – tedy přes
e-mail: obedy.zssitborice@seznam.cz do 8h ráno!
Mgr. Dana Relichová

Vzácná návštěva z Holandska
V posledních týdnech minulého školního roku trávil
svou dovolenou v Šitbořicích Jaroslav Navrátil, náš bývalý žák a v současnosti úspěšný fotbalista prvoligového
nizozemského fotbalového klubu Heracles Almelo. Jarek
se přišel s dětmi naší školy podělit o své zážitky ze světa velkého fotbalu, seznámil je s cestou, která ho dostala až na vytoužený sportovní vrchol a ochotně odpovídal
na jejich otázky. Velkým zážitkem pro žáky byl závěr besedy, kdy si s nimi po společném focení a podepisování
zahrál na školním hřišti fotbal. Děkujeme Jarkovi za jeho
vstřícnost a přejeme mu mnoho úspěchů v další fotbalové kariéře.

Osvětim
Na základě poptávky ze strany široké veřejnosti jsme
na letošní podzim připravili poznávací exkurzi do polského koncentračního tábora v Osvětimi. Připomeneme si tím události, které úzce souvisí s naší
historií.
Příští rok oslaví svět 70 let od konce II. sv. války.
Ta si vyžádala na 50 milionů obětí, z toho necelých
6 milionů židů, kteří zahynuli právě v koncentračních táborech, vybudovaných nacistickou ideologií k likvidaci nepohodlných obyvatel.
Jedním z Hitlerových plánů bylo vytvoření německého životního prostoru. Tento plán počítal v
řádu 20 až 30 let s odsunutím, vyvražděním a zotročením většiny Slovanů.
Bohužel najdeme i v dnešní době poměrně početnou skupinu lidí, která popírá existenci vyhlazovacích koncentračních táborů, označuje je jako

tábory pracovní a netají se náklonností k nacistické ideologii. A varující je fakt, že tyto tendence ve společnosti sílí.
Právě proto je dobré si neustále připomínat utrpení
nevinných lidí, uctívat jejich památku a pěstovat u mladé
generace touhu po životě v demokracii bez projevů xenofobie a rasismu.
Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 30. října. Přihlašování a bližší informace na marjel@seznam.cz nebo na
tel. 776 102 534 (Mgr. Marie Jelínková).
Mgr. Iveta Koutná

Prevence rizikového chování
Ve školním roce 2014/2015 základní škola pokračuje
i nadále v předcházení rizikového chování u žáků. Koncepce je zaměřena na žáky všech věkových kategorií od
1. do 9. ročníku. Hlavním cílem jsou aktivity upřednostňující vztahy mezi spolužáky a vztahy v kolektivu. K této
problematice jsme připravili celoroční výtvarnou soutěž
pro 1. stupeň a literární pro 2. stupeň, která má pomoci dětem uvědomit si podstatu přátelství, kamarádství a
jeho význam pro život. Budeme podporovat akce, které vedou k větší informační gramotnosti žáků v jednotlivých oblastech prevence (zneužívání návykových látek,
záškoláctví, šikanovaní a jiné).
Mgr. Helena Sigmundová

Akce základní školy pro veřejnost:
••1. 10. – den se seniory
••30. 10. – exkurze do Osvětimi
••28. 11. – vánoční dílny
••30. 11. – rozsvěcování vánočního stromu
••16. 12. – den otevřených dveří pro rodiče
••prosinec – vánoční koncert sboru Colorata������������
v ���������
Boleradicích a v Brně na Zelném trhu

Herní sestava na dětské hřiště u školy.
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Jaký byl memoriál Jindřicha Steinitze
Když jsem v roce 2012 ukončoval 25. ročník memoriálu Jindřicha Steinitze ve Vnorovech, vůbec by mě v té
chvíli nenapadlo, že o dva roky později budu znovu tento
memoriál zahajovat. A opět na jižní Moravě. Okolnosti
tomu chtěli, že se Jihomoravská pobočka Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha znovu stala
pořadatelem, v pořadí již 26. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze. Navázat ovšem na memoriál, jakým byl ten
Vnorovský, nebylo vůbec jednoduché. Výborná organizace, skvělé zazvěření honitby, to byly skutečnosti, které
tuto soutěž ve Vnorovech zdobily.
Memoriál Jindřicha Steinitze je velice náročná a zároveň prestižní soutěž německých krátkosrstých ohařů
(NKO). Je také velmi vyhledávanou i v zahraničí, o čemž
svědčí fakt, že se na letošní ročník přihlásili kynologové
z Německa, Rakouska, Slovinska, Ukrajiny a Slovenska.
Úspěšné absolvování soutěže je pro všechny vůdce psů
velkou ctí. Stejně tak pro organizátory je pořádání této akce
velkou poctou.
Abychom se pokusili znovu být na stejně kvalitní
úrovni, oslovil jsem Myslivecké sdružení Šitbořice, které má s pořádáním kynologických i společenských akcí
nemalé zkušenosti. Navíc jsme zde v roce 2012 s úspěchem pořádali 9. ročník Porovnávacích zkoušek mezi Rakouskými a Českými chovateli NKO. A byla to opravdu ve
všech směrech povedená soutěž, proto má volba padla na Šitbořice. Předseda místního sdružení pan Antonín
Zoubek přednesl naši žádost na členské schůzi. Ta ji podpořila a přípravy mohly začít.
Přes určité problémy, které se nám však včas podařilo vyřešit, se dá říci, že přípravy proběhly bez větších zádrhelů. A tak v pátek odpoledne jsme mohli v klidu, ale
o to více netrpělivěji vyhlížet, jak přijíždějí první účastníci. Neoficiální zahájení, porada rozhodčích, losování,
rozdělení psů do skupin, veterinární prohlídka, pár organizačních pokynů, a i malé společenské posezení, to
vše se odehrávalo na chatě mysliveckého sdružení
v předvečer memoriálu.
V sobotu ráno už však přivítal všechny psovody, rozhodčí i ostatní příznivce kynologie krásně
upravený a vyzdobený areál místní sokolovny. Zahájení to bylo opravdu slavnostní, jak se sluší a patří na tak významný memoriál. Všechny přítomné
pozdravil a přivítal správce soutěže Jiří Studýnka.
Dále uvedl několik důležitých organizačních pokynů týkajících se obou soutěžních dnů. Poté přednesli své zdravice ředitel memoriálu pan Ladislav
Vokál, starosta obce pan Antonín Lengál a předseda Klubu chovatelů NKO Praha pan Josef Novák.
Následně dostal slovo vrchní rozhodčí MVDr. Čestmír Šrámek CSc., který představil sbor rozhodčích.

Velké pole posuzovali pánové Petr Volný, Martin Petr
(oba ČR) a Marcel Krenz (Německo), na malém poli soudcovali Václav Maňhal, Vladimír Semerád a Bronislav Procinger (všichni ČR). Na hladké vodě bděli přísným okem
nestoři chovu a výcviku NKO, pánové Emil Grossmann,
Antonín Paleček (oba ČR) a Ing. Dieter Kowarovsky z Rakouska, který je presidentem Rakouského klubu chovatelů NKO a také vicepresidentem Světového klubu chovatelů NKO. Rákosové disciplíny měli na starosti pánové
František Navrátil, Vladimír Blaha (oba ČR) a pan Ján Šiška ze Slovenska. Vrchní rozhodčí dále představil všech 24
soutěžících psů i fen a jejich vůdce.
Po všech těchto oficialitách se konečně všichni rozjeli na svá pracoviště. Polovina psů odjela na práce v poli,
druhá polovina na vodní disciplíny do nedalekých Horních Bojanovic.
Rybník, který nám propůjčil majitel honitby pan Ing.
Pavel Veselý, je jedním slovem překrásný. Prostorné zrcadlo s přilehlým hustým a podmáčeným rákosovým porostem, který je však hojně zazvěřen, to byl doslova vodní ráj. A také si ho rozhodčí náramně pochvalovali.
První soutěžní den nás trošku prověřily, jestli nejsme
z cukru, občasné silné dešťové přeháňky a jednou dokonce i regulérní bouřka vyzkoušela naši odolnost. Nebylo to nic příjemného, hlavně pro soutěžící na poli to bylo
opravdu náročné. Zkoušky se ale konají za každého počasí, tak i s těmihle rozmary přírody se musejí zkoušení psi
i rozhodčí vyrovnat.
Sobota se přehoupla do svého odpoledne a první den
soutěžního klání byl u svého konce. Pouze jeden pes měl
smůlu na vodě a neuspěl. Jinak všichni ostatní pokračovali do druhého dne, což už byl sám o sobě úspěch.
Večer se všichni sešli v sokolovně, kde se konala myslivecká letní noc a za tónů kapely Na2fáze to někteří
psíčkaři pěkně rozjeli i na poli tanečním. Jinak bylo vidět, že se neustále probírá první soutěžní den, jaké kdo

Zahájení memoriálu Jindřicha Steinitze.
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má šance do druhého dne, kolik bylo zvěře, jestli nebyly
porosty, ve kterých se hledalo moc vysoké nebo na druhou stranu moc nízké, jestli nebylo rákosí moc husté a
voda zase moc mokrá a tak dále a tak dále. A samozřejmě debaty o myslivosti, chovu a výcviku NKO, o zkušebním řádu a dalších důležitých věcech nebraly konce. A
končily až v pozdních nočních hodinách.
V neděli ráno byli i ti nejnáruživější tanečníci opět připraveni se svými čtyřnohými svěřenci na zahájení druhého dne. Pár organizačních drobností a znovu se rozjeli
kolony aut na místa svého určení. S tím rozdílem, že ti co
byli v sobotu na poli, jeli na vodu a obráceně.
V neděli opustilo zkouškové štěstí dalšího soutěžícího
a také on neuspěl na vodní práci. Byl to velmi sympatický vůdce z Ukrajiny. Pan Alexander Gapon přicestoval do
Šitbořic až ze vzdálenosti 1 800 km. Při závěrečném ceremoniálu byl vyhodnocen, i když neuspěl a byl mu předán
ručně vyřezávaný štítek pod srnce od místního řezbářského mistra pana Václava Nečase. Což bylo velmi sympatické gesto.
Jak se začal pomalu chýlit ke svému konci i druhý soutěžní den, již všichni netrpělivě čekali na první neoficiální výsledky. V 18.00 už o vítězi nebylo pochyb, to právě
vrchní rozhodčí pan Šrámek začal vyhlašovat dosažené
výsledky. A tak jsme se dozvěděli, že vítězem 26. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze konaného v Šitbořicích
se stala fena Era z Břízské cihelny, vedoucího a majitele
pana Jana Švábka z Tachova, která obdržela také cenu
za nejlepší práci na poli a titul CACT. Na druhém místě
skončil Marvin ze Štípek, pana MUDr. Pavla Pilaře, který
dostal pohár pro nejlepšího psa Jihomoravské pobočky
Klubu chovatelů NKO Praha a titul rez. CACT. Třetí místo
obsadil pan Jaroslav Novák z Kolína, který se svými čtyřnohými svěřenci vyhrál vše, co se jen vyhrát dá. Na letošní třetí místo dosáhl se psem Seko Kořenice. Čtvrté
místo a cenu za nejlepší výkon na vodě získala fena Graya z Mešinské hájovny, vedená svým majitelem panem
Marianem Rodenem.

září 2014

Výsledky byly vyhlášeny, ceny rozdány, ti nejlepší vyfoceni se svými poháry, byly vyřčeny závěrečné projevy, dozněly slavnostní tóny loveckých
fanfár i zpěv trubačů, kteří po celý průběh memoriálu byli velmi vítaným a nevšedním zážitkem pro
všechny přihlížející. Troubí se dnes skoro všude,
ale všechny signály i odzpívat, to se hned tak neslyší! Trubači Zdenek Šachr, Vašek a Marek Nečasovi zaslouží za své umění absolutorium.
Tuto soutěž nám již podruhé zaštítil i hejtman
Jihomoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek
a přispěl i finanční dotací z krajského rozpočtu.
Osobně bych chtěl poděkovat Vaškovi Nečasovi
mladšímu, že se mnou strávil všechny tři dny v roli
překladatele. A byl mně po celou dobu nápomocen, byť to nebylo se zahraničními účastníky vždy
zcela jednoduché. Dále bych chtěl touto cestou poděkovat starostovi obce panu Antonínovi Lengálovi, a také vedení obce, kteří akci podpořili bezplatným pronájmem
sokolovny a přilehlých prostor.
Hlavně zahraniční hosté se velice pochvalně vyjadřovali o pěkném vzhledu naší vesnice, čistotě, krásné zeleni, o opravených veřejných budovách, v neposlední řadě
o milých lidech. A měli z návštěvy u nás i celého regionu
velmi pozitivní dojmy i zážitky.
Velký dík patří řediteli akciové společnosti PRAMOS
Šitbořice, Radkovi Zelinkovi, který jako jediný z představitelů našeho zemědělského družstva, pochopil význam
tohoto podniku pro naši obec a vyšel nám vstříc.
Co říci na závěr? Z organizačního pohledu to byl vynikajícím způsobem zvládnutý memoriál. Těžko by se i
drobné nedostatky hledaly. Členům mysliveckého sdružení je třeba poděkovat za jejich vstřícnost, výborné zázemí, ochotu spojenou s dobrou náladou a hlavně za to
nejdůležitější, za lidský přístup. V dnešní době je více
než jasné, že získávat myslivecká sdružení, která budou
ochotná pořádat takové a jim podobné akce, bude čím
dál složitější.
Jinou otázkou je zazvěření revíru, i když se v Šitbořicích na dnešní poměry loví poměrně dost drobné zvěře, tak zazvěřenost v určených terénech nebyla taková,
jak jsme předpokládali. Zaječí zvěř byla po oba dva dny
zastoupena v celkem slušném počtu. Se zvěří pernatou,
v tomto případě bažantí, to bylo poněkud horší. I když
byli použiti bažanti z umělého odchovu a byli vypouštění
v dostatečném počtu. Samozřejmě tomu první den nepřidalo ani to nešťastné deštivé počasí. Bohužel toto je
však problém většiny našich revírů a cesta z tohoto začarovaného kruhu je v nedohlednu.
Doufám, že se většině tady u nás na jižní Moravě líbilo. A možná někdy při podobné příležitosti na
shledanou.
Jiří Studýnka,
správce memoriálu
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I. sv. válka očima přímých účastníků
Vzpomínky na první světovou válku
jak ji prožil a zaznamenal infanterista
Josef Onuca
XII. G.Abvargase No.-13

Začátek války
Po krvavých bojích u Sodovic a Skarszic od 17. do 23.
listopadu jsme jako divizní rezerva byli ve vesnici Muravana. Tam jsme si kopali zákopy, byla velká zima a večer
do vesnice střílelo ruské dělostřelectvo. Pak jsme se přemisťovali a 26. listopadu jsme přišli do jedné malé vsi.
Zeměbranecký pluk odtud útočil a z obou stran se ozývala prudká palba z děl. My se uložili v jednom domku celý
cuk (družstvo). Ráno o 2 hodinách je poplach. Na kraji
lesa se rozmisťujeme do švarlinie a s nasazenými bajonety postupujeme. Vedle mě jde Franěk, Šenkyřík a Němci.
Přikrčení a podporováni palbou ze strojních pušek jdeme
kupředu. Dostal jsem se za prudké palby Rusů do jakési
kotliny a tam se zakopávám. Se mnou se tam zakopává i
Cyril Kužela a Balaštík. Prudce střílíme proti nepříteli. Držíme se tam do tří odpoledne. Ruské dělostřelectvo po
nás střílí. Večer jsme odvoláni k naší rotě na kraji lesa.
Chceme kopat nové zákopy. Ruské dělostřelectvo si nás
zaměřilo a začalo nás ostřelovat šrapnely. Hned tam bylo
několik zraněných a zabitých. V mé blízkosti byl těžce raněn pěšák. Hejtman Müller byl zasažen střepinou do hlavy a ihned skonal. Oberleitnant Kramář převzal velení a
nutil ústup do vesnice. Pak jsme byli přesunuti do Morska, kde ve skalách jsme měli několik srážek s nepřítelem. Tam jsme hlídkovali až do půli prosince.
16. prosince pochodujeme k řece Nidě a po rozbité
železniční trati do Ondřejova, odtud do Mnichova, kde
obsazujeme první linii zákopů. Pak jsme staženi zpět do
Ondřejova, kde trávíme štědrý večer. Na Boží hod už zase
jdeme do zákopů a večer trávíme v zákopech. Druhý den
jsme vyměnění a odcházíme do Kotlic. Oslava Nového
roku 1915 je střelbou z děl a zpěvem. Potom zase pochod do Kvasčic. Tam převzal naši kompanii oberleitenant Zuchinser od 99. regimentu. Odtud jsme šli obsadit
zákopy v Motkovicích. Tam jsme zažili prudké ostřelování z ruských děl. Hlavně stříleli na zámek, kde bylo naše
velení. Potom jsme byli vystřídáni a odešli na odpočinek
do Jasině. Odtud jsme šli vystřídat 99. pěší pluk v Barčovicích. V Rembově naši narazili na Ruskou zálohu a strhla se tam strašná řež. Bylo mnoho padlých na obou stranách. Později byla od Rusů zaskočena skupina dvanácti
mužů i s P. Tenfrichem Nunským. Rusi všechny postříleli a naházeli do řeky. V dalších srážkách padl nadporučík
Kamka a několik vojínů. Padlé kamarády jsme pochovali v lese. Potom následoval pochod přes Nidu k Radomi.
V Jendřejově (Rakouské Polsko), 25. února 1915
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Poté byl Josef Onuca asi raněný nebo nemocný a v té
době napsal ve zkratce co prožil od začátku války:
••20. srpna jsme byli na pochodu přepadeni kozáky a
boj byl strašný, netrval dlouho. Kozáci hned ujeli, ale
zanechali 25 raněných a padlých našich vojáků. Bylo
to strašné překvapení a první srážka s nepřítelem.
••23. srpna byly zase srážky s kozákama.
••24. srpna byl podniknut bodákový útok na nepřítele.
Byla to hrozná podívaná. Krvavá bitva u Zámoště trvala i 25. srpna.
••26. srpna byly boje u Žuravnice.
••27. srpna byly boje u Duši.
••28., 29. a 30. srpna byly veliké bitky s nepřítelem.
••6. září se strhla veliká bitva u Komárova.
••8. a 9. září byla veliká bitva u Tomášova.
••11. a 12. září byla velká bitva směrem ke Grodku, do
té jsme ale nezasáhli.
••13. září se strhla menší srážka předních hlídek.
••15. a 16. září se strhla velká bitva u Krakova, bitva trvala i v noci a druhý den jsem se sešel s bratrem. Měl
jsem radost z tohoto setkání, ale brzy jsme se museli
rozejít. My jsme odcházeli k Rešovu.
••8. října se strhla veliká bitva u Řešova a postupujeme
dopředu.
••14. až 20. října byly veliké bitvy na řece Sáně. Padl
hejtman Balaton u Šinavy. Bitvy trvaly až do 2. listopadu. Větší bitvy se strhly u Ležánska, Baranovky a
Rudy. Potom pochodujeme zpět do Ruského Polska.
••Od 17. do 23. listopadu trvala veliká bitva u Sadovic.
Náš batalion několikrát útočil na bajonety a zajal 700
nepřátel.
••24. listopadu se strhla veliká hrozná srážka, při které
došlo i na bajonety.
••27. listopadu hned brzy ráno nás napadli Rusi a došlo k protiútoku na bodáky. Při tomto protiútoku byl
hejtman Müller raněn do hlavy a já do nohy, ale jen
slabě škrábnut.
••Od 29. listopadu do 16. prosince jsme prodělávali
menší srážky ve skalách u Morska. Pak jsme se přesunuli k řece Nidě, kde jsme prodělali menší a větší
srážky s nepřítelem. Jen 27. prosince byla větší bitva
na Nidě. Velký oheň.
Náš pisatel se poté odmlčel až do 1. května 1915 ...
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Unikátní nález spondylového korálu
Ve sbírce pravěkých nálezů pana Václava Nečase je
zastoupen jeden výjimečný šperk. Jedná se o větší podélně provrtaný válcovitý korál (obr. 1). Na jeho značné
stáří upomíná materiál, z něhož je zhotoven. Jde totiž
o část schránky středomořského mlže rodu Spondylus.
Spondylové ozdoby jsou v našich zemích vázány prakticky výhradně na archeologickou kulturu s lineární keramikou. Příslušníci této první zemědělské civilizace žili
na území Moravy ve starším časovém úseku mladší doby
kamenné (neolitu), někdy v letech 5700 – 5000 př. Kr.

Obr. 1. – Spondylový korál ze sbírky pana Václava Nečase.

Z vápenitých schránek měkkýšů se v pravěku zhotovovaly rozmanité ozdoby. Nejstarší doklady (provrtané
ulity) pochází již z počátků mladého paleolitu (od cca
40 000 př. Kr.) a patří k charakteristickým znakům moderního člověka. Ženy, muži, ale i děti nosili nejrůznější ozdoby zhotovované především z domácích materiálů (zubů, kostí, různých částí rostlin apod.) navlékaných
na kožené řemínky či šňůrky, příp. upevněných k oděvu
v podobě nášivek���������������������������������������
. Těmito šperky se mohli krášlit všichni bez rozdílu. V některých obdobích a kulturách se však
vyskytují ozdoby vyráběné ze vzácných surovin, vyžadujících již určité specifické znalosti k jejich opracování.
V době kultury s lineární keramikou jsou to šperky z masivních spondylových lastur.
Mlži rodu Spondylus patří mezi mořské živočichy. Mají
velkou, široce oválnou a často velmi masivní schránku,
složenou ze dvou misek. Ta může dosahovat průměru až
15 cm. Na naší planetě se poprvé objevili v druhohorách.
Nejznámější fosilní druh – Spondylus crassicosta – se vyskytuje v třetihorních mořských sedimentech karpatské
předhlubně a vídeňské pánve. Je znám též z řady lokalit
na jižní Moravě (např. ze Židlochovic).
Speciálními rozbory se zjistilo, že ozdoby se v neolitu
vyráběly z recentních, nikoliv fosilních lastur. Z dosud žijí-

cích zástupců tohoto rodu je pro Evropu významný druh
Spondylus gaederopus (ostnovka středomořská) obývající Středozemní moře (obr. 2). Lidé tyto mlže, kteří jsou
pro své chutné maso běžnou součástí jejich jídelníčku,
dodnes sb������������������������������������������������
íra���������������������������������������������
jí na mořských plážích nebo je získávají podmořským lovem.
Poměrně masivní schránky spondylů představují
vhodnou surovinu k dalšímu opracování pomocí technik,
jako je řezání, vrtání, broušení a leštění. Většinou přitom
byly zcela odstraněny původní znaky misek, mezi něž patří např. ostny nebo vínově červená barva jejich povrchu.
Hotové výrobky mají pak porcelánově bílou barvu (jen
místy s karmínovými skvrnami). Po navětrání se na vyleštěném povrchu výrazněji projevuje typická struktura
mušloviny – její vrstevnatost.
Z východního Středomoří – Egejského či Jaderského
moře – putoval spondyl směnným obchodem do nitra
evropského kontinentu. Ozdoby zhotovené z jeho schránek jsou rozšířeny od Řecka až po Francii. Morava tvoří
spolu s jihozápadním Slovenskem a Dolním Rakouskem
jednu z nejvzdálenějších zón jejich výraznějšího výskytu.
Spondylové šperky se na našem území nachází takřka
výhradně v hrobech příslušníků kultury s lineární keramikou, a to poměrně vzácně. Jejich největší naleziště na
území České republiky představuje moravská lokalita Vedrovice (okr. Znojmo), odkud je k dispozici z hrobových
celků přes 230 kusů spondylových artefaktů, což řadí
tuto lokalitu (pohřebiště) k jedné z nejbohatších. Dále na
sever a na západ (s výjimkou středního a jižního Německa) tohoto materiálu ubývá. V Čechách se např. spondylové šperky vyskytly pouze v pěti hrobech.
Ve střední Evropě spadá největší rozšíření spondylu
do staršího období kultury s lineární keramikou. Mezi památkami po následující kultuře s vypíchanou keramikou
(střední neolit) již nebyl výskyt spondylu na Moravě ani
v Čechách zaznamenán. V������������������������������
menší míře jsou��������������
ale spondylo-

Obr. 2. – Spondylus gaederopus.
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vé ozdoby známy z lengyelské kultury (mladší neolit) na
jihozápadním Slovensku.
O tom, že schránky spondylů���������������������
představovaly�������
neobyčejně cennou surovinu, svědčí také to, že poškozené kusy
byly opravovány a samotný spondylový šperk napodobován v jiných (dostupnějších) materiálech – především
v mramoru, ale také ve vápenci, kosti či���������������
�����������������
hlín����������
ě���������
. Spondylové ozdoby nebyly jen šperkem. Š���������������������
����������������������
lo zřejmě také o symboly prestižního společenského postavení jejich majitelů, možná též o předměty magie (amulety či talismany).
Rozlišujeme několik typů ozdob, které se ze spondylu vyráběly: byly to medailony, dvoukřídlé opaskové zápony, náramky, různé závěsky a korálky, přičemž poslední dva typy šperků mohly být nošeny jednotlivě nebo
v náhrdelnících (obr. 3). Okrouhlé medailony, opatřené
v horní části �������������������������������������������
dvěma závěsnými otvory, patřily výlučně ženám. Protože se v hrobech vyskytují v oblasti pánve, byly
zřejmě nošeny na šňůrce pod pasem (možná i jako symbol plodnosti).

Obr. 3. – Neolitické spondylové ozdoby.
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V oblasti pánve se nejčastěji nachází také dvoukřídlé zápony, které byly naopak znakem významných mužů.
Jedná se o specifický funkční druh šperk���������������
��������������������
u��������������
(šatního spi����
nadla): v�������������������������������������������������
ýřez ��������������������������������������������
ve tvaru písmene V dělí artefakt na dvě křídla, přičemž na konci menšího z nich je skoro vždy malý
otvor. Spondylové������������������������������������
náramky spíše
���������������������������
oválného tvaru se obvykle nalézají na horní části levé paže pohřbených mužů.
Různými tvary a velikostmi se vyznačují závěsky.
Nejčastějším staroneolitickým šperkem jsou ovšem
diskovité, soudkovité nebo válečkovité korálky. Vyskytují
se v rozličných velikostech od miniaturních tvarů (o délce cca 8 mm) až po velké korále (dlouhé výjimečně i 9
cm). Jsou zastoupeny v mužských, ženských i dětských
hrobech, a to buď v��������������������������������������
 �������������������������������������
náhrdelnících, nebo (����������������
častěji���������
) jednotlivě. Již ve starším neolitu byly závěsky a korálky zhotovovány také z kamenných surovin – především z�������
 ������
mramoru, příp. z vápenců či slínovců. Doplňkem spondylových
náhrdelníků bývaly ������������������������������������
rovněž horní špičáky dospělých jeleních samců (tzv. grandle) nebo ulity sladkovodních mlžů
či plžů.
Co lze říci závěrem? Spondylové ozdoby představují
bezesporu nejvýraznější a nejhonosnější šperky staršího
neolitu. Šlo o prestižní a snad i kultovní předměty, které
vlastnily osoby���������������������������������������
(zejména muži) se zvlášť významným postavením, neboť surovina na jejich výrobu se k nám dostávala až z východního Středomoří. Není zcela jasné,
zda se přivážely celé skořápky nebo již hotové šperky či
jejich polotovary. Dosud se však na území střední Evropy nenašly žádné dílny, v nichž by se zpracovávala tato
atraktivní surovina.
Mgr. David Válek

Sport
FbC Aligators
Skončily prázdniny a náš klub se intenzivně připravuje na novou sezónu, která bude stejně náročná, jako ta
loňská. Náš klub přihlásil na sezónu 2014/15 17 družstev,
z toho 7 v ženské kategorii, kde mají Šitbořice největší
zastoupení, proto se jim v článku budu věnovat nejvíce.
Sezóna začíná sice až koncem září, ale již v létě začala příprava na ni. Naše družstva se účastnila letních
turnajů. Hned v červnu se naše mladší žákyně zúčastnily Brněnského turnaje Hummel open game v kategorii mladší. Pro mladé začínající hráčky to byla velmi cenná zkušenost, zahrály si s družstvy nejen z různých koutů republiky jako Praha, Teplice, Olomouc, ale i s jedním
zahraničním účastníkem z Maďarka. Naše dorostenky
se začátkem července rozjely do Prahy na jeden z největších mládežnických turnajů na světě Prague games.
Oproti loňskému roku holky předváděly daleko lepší hru
než loni a dostaly se až do osmifinále. Zde opět narazily
na daleko zkušenější finský tým, pozdější vítěz celé katestrana 12

gorie, který je porazil. I tak to byl
pro ně úspěšný turnaj, kde si zahrály tři mezinárodní zápasy, a to proti
Švýcarkám, Švédkám a již zmiňovaným Finkám. Poslední ženský tým,
účastnící se letního turnaje byly
naše ženy, které v srpnu bojovaly
na největším klubovém turnaji na
světě Czech open v Praze. I ony si
zde zahrály proti zahraničním týmům, hned ve skupině
dostaly tým z Německa a Švédska. Přestože předváděly
v průběhu turnaje skvělý výkon, zastavil je v play off tým
z Mladé Boleslavi, když jim necelé dvě minuty před koncem utkání dal vítěznou branku.
Další přípravou na sezónu byla letní soustředění. Soustředění starších žákyň, dorostenek a juniorek proběhlo
v srpnu v Šitbořicích. Ženy letos pojaly soustředění více
jako stmelování týmu a vydaly se sjíždět na kánoích Vltavu. Nejvíce florbalově léto pojali naši muži D, tzv. dědkové, kde je co se týče mužské části našeho klubu největší
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Ženy FbC Aligators na soustředění.

zastoupení Šitbořáků. Pod vedením zapáleného trenéra
trénovali dvakrát týdně a můžeme očekávat od našich
dědků v blížící se sezóně lepší výsledky než v minulosti.
Již 27. září odehrají své první zápasy juniorky, starší žákyně a muži D a týden na to mladší žákyně, elévky
i naše nejmenší mini žákyně, které začaly trénovat před
rokem. O všech zápasech budete informováni na plakátech v naší vitríně u spodní hospody, na zastávce i obecní vývěsce. Dále na Infokanálu případně našich internetových stránkách. Jelikož se občané naší obce nemohou
podívat na naše zápasy přímo, jelikož nemáme tělocvičnu soutěžních rozměrů, budeme stejně jako loni z několika zápasů vysílat videopřenos přes internet. Letos bych
se rád pokusil některé zápasy vysílat i přes Infokanál, ale
uvidíme, zda nám to technika dovolí. Tedy můžete se na
naše šikovné děvčata i chlapce podívat v klidu z domova. Podobně jako ve fotbale, hrají naši nejmenší hráči na
zmenšeném hřišti, díky tomu můžeme alespoň turnaje
našich nejmenších pořádat v naší sokolovně, tedy jistě
se přijděte podívat na naše mladší žákyně, elévy, elévky a mini žákyně do naší sokolovny, a to hned 18. října.
Po domluvě s některými maminkami hráček se chceme letos pokusit zorganizovat i florbalový trénink pro
dříve narozené ženy. Nebude to nějaký náročný trénink,
jen si můžou dojít ženy z naší obce vyzkoušet, jak se hraje florbal a trochu si vylepšit kondičku. A co můžeme vědět, v minulosti podobně začínali naši muži D, pár starších chlapů si došlo pro zábavu zahrát florbal a dnes již
bojují o body v lize. Bohužel nám tento záměr kazí stále
nabitá sokolovna, kde je často náročné se dostat s tréninkem soutěžních družstev, natož tak zahrát si jen pro
zábavu. Pořád ten náš sport trpí absencí sportovní haly.
V každém článku se vždy zmiňuji o absenci sportovní haly, kterou by si naše nemalá obec zasloužila. Nejde
ale jen o ten náš florbal, ale i o jiné sporty, o školu, ale i
další zájmové činnosti. Například škola. Každý rok dělám
nábor hráčů a hráček 1. a 2. třídy v sokolovně v hodinách
tělocviku. Hodina ve škole má 45 minut, jenže pro naše
nejmenší děti má minut 25. Jelikož 20 minut jim zabere
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cesta ze školy a zpět + převlečení, obzvlášť v zimních měsících. Co se týče
starších žáků, když se sejde v sokolovně 20 žáků, tak se moc v tělocviku dělat nedá, a pokud, nejsou všichni plně
zapojeni. Největší problém nastane,
když se v sokolovně koná nějaká akce
a žáci jsou odkázání na mini tělocvičnu
za školou, kde může hrát 20 deváťáků akorát škatule škatule hejbejte se.
Nedostatkem sportovní haly netrpí
jen florbal, ale jistě i jiné sporty. Například fotbalisti by jistě měli kvalitnější
trénink v zimním období v hale s rozměry 40x20 metrů než 21x11 metrů
foto: Petr Kadlec
odezdi ke zdi. Ale nejde jen o sport,
ale i jiné akce. Třeba v Dambořicích trénují v zimě mladí hasiči, ve Slavkově si pouštějí letadýlka modeláři. U
mladších kategorií jim stačí u velké haly půlka hřiště, tak
můžou současně na velkém hřišti trénovat dvě kategorie. Tedy mít sportovní halu nejen, že byste mohli sledovat florbal v naší obci, ale zkvalitnil by se trénink i jiných
sportů, bylo by více prostoru i pro jiné organizace, ale
i prostor pro rekreační sportování našich spoluobčanů.
Také by se zkvalitnila tělesná výchova žáků naší školy, což
by jim v dnešní počítačové době hodně pomohlo. Snad
se v budoucnu podaří sehnat dotaci třeba z fondů Evropské unie, ministerstva školství či Jihomoravského kraje a
hala se nejen postaví, ale budou i peníze na její provoz.
Já sám se o tyto věci poslední rok zajímám a rád bych
tomu pomohl. Budu se pak těšit, že vás jednou přivítám
v Šitbořické hale na extraligovém zápase našich žen.
Jaroslav Hála,
předseda oddílu

TJ Sokol Šitbořice – muži
Náš A-team po dvou letech trápení v nejnižší fotbalové třídě letos postoupil zpět do III. B třídy. Sice se nám
nakonec nepovedlo IV. třídu vyhrát, ale na to se historie
ptát nebude. V posledním zápase jsme sehráli vynikající zápas o první místo v Šakvicích, na který přišlo tolik
diváků jako na průměrné utkání 3 ligy. V tomto zápase
jsme remizovali 2:2, což stačilo na první místo domácím
Šakvicím. Nakonec, ale díky největšímu počtu získaných
bodů z týmů na druhých místech, jsme dodatečně postoupili také.
Po postupu z druhého místa jsme se začali v létě intenzivně připravovat na těžší zápasy ve vyšší soutěži.
Kádr zůstal víceméně nezměněný, z dorostu do mužů
přišel pouze Petr Chloupek. Po odehrání dvou přátelských zápasů s Křepicemi a Měnínem jsme nastoupili k
prvnímu soutěžnímu zápasu proti zkušenému týmu ze
Strachotína. Na tomto zápase, který skončil remízou 3:3,
jsme si vyzkoušeli, že se dokážeme měřit se silnými týmy
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a dodalo nám to sílu do další práce. Další pozitivní zprávou je příchod dvou zkušených posil Davida
Urbana (návrat z hostování) a Richarda Konečného (hostování z Nikolčic).
Doufáme, že i s jejich pomocí se nám bude dařit hrát pohledný fotbal a dělat radost našim fantastickým fanouškům, kteří chodí v hojném počtu
nejen na domácí utkání, ale i na venkovní, za což
jim moc děkujeme.

Nový sklad materiálu
Dále bych chtěl informovat o stavebních úpravách, kterými se snažíme zkrášlit náš sportovní
areál. Po delší době se nám povedlo, hlavně zásluhou Pavla Relicha a spol, dokončit výstavbu novéfoto: František Valíček
ho zděného skladu s plechovými vraty. Dále jsme Nový sklad u fotbalového hřiště.
se měli diváci kam schovat před deštěm. Většina těchto
vyvěsili novou ochranou síť před dětské hřiště,
které chceme postupně opravit a rozšířit. Také jsme zru- prací bude provedena brigádně jak fotbalisty, tak dobšili a odvezli starou nevzhlednou plechovou boudu. Na rovolníky z řad fanoušků. Každá pomoc bude vítána. O
jejím místě je v plánu vybudovat dřevěnou zastřešenou termínu brigád se dozvíte buď od Pavla Relicha, případpergolu s grilem a posezením pro naše fanoušky a opěr- ně budou vyvěšeny na nástěnce u hřiště a na hostinci
nou zeď s chodníkem pro lepší přístup na dámské toale- u Kašparů.
Vladimír Navrátil
ty. Dále máme v plánu pro příští rok, s pomocí obce, vybudovat v mezi na hřišti malou zastřešenou tribunu, aby

Hádanka
Odpovědi na minulé hádanky

Nová hádanka

Mimo osobních či telefonických odpovědí jsme do redakce dostali i několik písemných od Františka Navrátila, Františka Urbánka a Pavlíny Fialové. Jejich souhrn zde
uvádíme:

I v tomto čísle vám přinášíme jednu starou fotografii,
u které bychom chtěli určit, o jakou událost se jedná, kdy
to bylo a kdo na fotografii je.

1. fotografie vojáků z I. sv. války:
spodní řada z leva:
Jan Němeček, č. 66
Pavel Zoubek, Osvobození

horní řada v levo:
Václav Vozdecký
* 28. 9. 1882
† 24. 12. 1917 ve špitále ve Vídni
(4. voják nezjištěn)

fotografie ze setkání důchodců
1. Blažej Navrátil, Domaninská 405
2. František Podbřecký, Karpaty I
3. František Kaňa, Kuchyňka
4. František Sáček, Pod Svatojánkem
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Rozmístění sběrných kontejnerů v obci

D

J

E
F

C
K
A

B

I
H

G

A Pod Vrbami: sklo bílé a barevné

G v Němčičkách: sklo bílé a barevné

B u horního obchodu: sklo bílé a barevné, textil

H nad hasičárnou: sklo bílé a barevné

C před prodejnou textilu: sklo bílé a barevné

I v Kuchyňce: sklo bílé a barevné

D sběrný dvůr: sklo bílé a barevné, elektro

J na Výhoně: sklo bílé a barevné

E „ve dvoře“: sklo bílé a barevné, textil, elektro

K obecní úřad: tonery a inkoustové kartrige

F u sokolovny: sklo bílé a barevné

Radek Staňka
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Obrazová kronika

28. 6. 2014 – Babské hody.

13. 7. 2014 – Otvírání turistické vyhlídky.

23. 8. 2014 – Dětské krojované hody.

foto: Jaroslav Sáček

28. 6. 2014 – Babské hody.

foto: Alois Kaňa

foto: Kamila Langálová

13. 7. 2014 – Otec Topenčík žehná turistické vyhlídce. foto: František Valíček

foto: Kamila Lengálová

23. 8. 2014 – Dětské krojované hody. foto: Kamila Lengálová
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