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Vážení čtenáři, jeden rok končí
a další je před námi. Náš Štengaráček se Vás už dvacet let snaží informovat o dění v obci, o naší historii i občanech a jejich vzpomínkách.
Za ta léta se vytvořil určitý systém
zpráv tak, aby se nezapomnělo na
nikoho. Na budování obce, na naše
školy, společenské a zájmové organizace, kulturu, tradice, sport, rodáky a tak dále. Jestli se
nám to vždy dařilo, to nechám na Vašem posouzení.
V tomto posledním letošním čísle Vám předkládáme
podobný souhrn dění v obci. O tom, co se vybudovalo Vás
jako obvykle informuje pan starosta. A nebylo toho málo.
Nové zastupitelstvo, které bylo zvoleno v komunálních volbách, bude mít na co navazovat. Volby proběhly
čestně bez komplikací a tahanic. Byla zvolena rada obce

a jmenovány komise. I když se většinou v obci všichni
známe, tak Vám nové zastupitele představíme.
Jsem rád, že se rozšiřuje počet těch, kteří do našeho
zpravodaje píší. Nejen naši občané, ale i rodáci, kteří už
mnoho let žijí mimo Šitbořice. Velmi pozorně sledují Štengaráček na internetu, nebo si ho nechají posílat. Proto
v příštím čísle na jaře otiskneme vzpomínky na druhou
světovou válku, které jsme dostali od našeho rodáka.
V tomto čísle pokračujeme ve vzpomínkách na první
světovou válku. Nebývalý ohlas měla fotohádanka. Nejzajímavější otiskujeme. Ozvali se i letošní osmdesátníci
a to jsme měli strach, že nikoho neseženeme, děkujeme.
Za naši malou redakční radu bych Vám, milí čtenáři,
rád popřál hezké prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2015. Zachovejte nám přízeň.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, protože
začalo nové volební období, dovolte mi, abych hned na úvod poděkoval všem, kteří jste se zúčastnili komunálních voleb a zvlášť děkuji těm, kteří jste mi dali důvěru
k tomu, abych pokračoval ve funkci
starosty i nadále. Velice si toho vážím a budu se snažit, abych Vás nezklamal. Po těchto komunálních volbách se v naší obci
vyměnila jedna třetina zastupitelů. Jsem přesvědčen o
tom, že tak jako v minulých letech bude zastupitelstvo
dobře spolupracovat a bez ohledu na politickou příslušnost bude každý rozhodovat o veřejných záležitostech
tak, jak nejlépe umí.
V minulém čísle jsem Vás informoval o tom, že bude
ještě v letošním roce zahájena jedna akce pod pracovním
názvem „Šitbořice – komunikace“. V této akci je zahrnuta
stavba nové autobusové čekárny, 250 m chodníků, 81 m
vozovky a 3 přechody pro chodce. Jeden z důvodů
pro realizaci této stavby byl ten, aby se občané a
hlavně děti dostali bezpečně z ulic Mlýnská a Tocháčkova po přechodech až za hlavní silnici a pak
dále do školy. Dnes již můžeme říct, že stavba je
hotová a v následujících týdnech se bude kolaudovat. Radostnou zprávou je to, že na této stavbě
jsme ušetřili více než 0,5 mil. Kč proti podepsané
smlouvě s firmou Strabag. Takto výrazná úspora
vznikla především kvůli tomu, že se pod novou silnicí nemusely dělat podkladové vrstvy v takovém
měřítku, jak se předpokládalo, ale využily se ty původní. Celá akce nakonec vyšla na necelé 2 mil. Kč.
Pozitivní je i to, že samotnou stavbu čekárny prováděli místní živnostníci.

V roce 2015 bychom chtěli realizovat mnoho stavebních akcí, ale až schválený rozpočet rozhodne o tom, co
dostane prioritu a co se bude muset odsunout na později. Nemůžeme však odsunout výstavbu nového sběrného
dvora, neboť bychom přišli o dotaci. V příštím roce také
musíme dokončit kanalizace u mlýna a na Divácké pro
připojení novostaveb. V Karpatech I. musíme také dokončit plynovodní přípojky. Ve spolupráci s Vírským oblastním vodovodem, bychom měli realizovat vodovodní
přivaděč z vodojemu Těšany. Budeme také pokračovat
ve výkupu pozemků pro nová stavební místa. Takže těch
„neodložitelných“ akcí je už teď dost.
Vážení spoluobčané, v novém roce nás čeká jedna novinka v programu nakládání s odpady. Od nového roku se
budou popelnice vyvážet jedenkrát za 3 týdny. Svoz tříděného odpadu v pytlích zůstává beze změny tedy 1x za
14 dnů. Aby se Vám to nepletlo, kdy se bude co vyvážet,
obdržíte všichni stejně jako loni svozový kalendář. Pokud
by náhodou někomu jedna popelnice nestačila, svozová

Nová autobusová čekárna na ulici Nikolčická.
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firma mu druhou bezplatně zapůjčí. Díky inteligentnímu
systému nakládání s odpady jsme se jako obec dostali na
vyšší stupeň třídění odpadů a proto by měla četnost vývozů popelnic 1 x za 3 týdny vyhovovat naprosté většině
domácností.
Vážení spoluobčané, je tady prosinec a s tím přichází i problémy se zimní údržbou chodníků a vozovek. Dopředu bych chtěl poděkovat těm, kteří mají snahu před
svými domy s touto údržbou pomáhat. Po celé obci je
rozmístěno 60 sudů s pískem na posyp, které pravidelně doplňujeme. Budu rád, když je budete využívat. Jak-
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mile přijde sníh nebo námraza, tak obecní zaměstnanci
při veškeré snaze nejsou schopni tyto komunikace ošetřit tak rychle jak by si mnozí přáli. 12 km místních vozovek a 4 km chodníků přece jenom nějaký ten čas zabere.
Obzvlášť, když sněží nebo namrzá vytrvale. Nezbývá než
doufat, že nás čeká pěkná zima bez přílišných vrtochů.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál veselé
a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2015.
Antonín Lengál,
starosta obce

Zprávy z obce
Z rady a zastupitelstva obce
Rada obce se poprvé sešla v novém složení 12. listopadu a na programu byly první důležité body.
Zápisy z jednání rady budou
prováděny elektronicky a archivovány s podpisem ověřovatele. Dále
byli určeni oddávající. Oddává starosta nebo místostarosta v obřadní síni OÚ Šitbořice každou sobotu
od 10 do 17 hodin. Jiný termín nebo jiné místo svatby je
možný za poplatek.
Starosta seznámil členy rady s obsazením kulturní komise, přestupkové komise a komise životního prostředí.
Do finančního výboru přesunula žádost Charity Břeclav o
příspěvek na její činnost.
Zastupitelstvu obce bude předložen návrh na odměny členů zastupitelstva, členů rady, místostarosty, předsedům výborů a členům komisí.
Manželům Kubalíkovým nebyl pronajat pozemek
p.č. 1741 o výměře 338 m2, na pozemku jsou vedeny inženýrské sítě, ale bude se jednat o přesunutí dětského
hřiště z této parcely a tím bude umožněno využít pozemek při stavbě rodinného domu.
Byl projednán plán inventur za rok 2014, všichni členové zastupitelstva budou pověřeni účastí na průběhu
inventur. Také byl zkontrolován zápis v obecní kronice za
rok 2012 a rada souhlasí s odměnou pro kronikáře.
Druhé jednání rady se uskutečnilo 24. listopadu a zde
se řešily vnitroorganizační směrnice Obce Šitbořice, byla
zrušena směrnice o účetnictví ze 17. prosince 2004, také
byly schváleny směrnice pro odpis pohledávek a směrnice o oběhu účetních dokladů.
Myslivecké sdružení Šitbořice��������������������
�����������������������������
požádalo o prominutí nájmu ze sálu sokolovny při pořádání Poslední leče
29. listopadu. Vstupné nebude vybíráno, nabídka minimálně 5 jídel a k tanci a poslechu bude hrát kapela
Akord. Nájem za sál sokolovny na tuto akci byl prominut.

Obec Šitbořice������������������������������������
���������������������������������������������
obdržela smlouvu o poskytnutí dotace z JMK – Výdaje na zabezpečení akceschopnosti SDH
obce, ve výši 3 682,– Kč. Rada obce souhlasí s přijetím
dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Na závěr jednání rady bylo projednáno rozpočtové
opatření č. 8/2014. Na výkup pozemků bylo nutno přesunout z rozpočtové rezervy 200 000, – Kč, abychom byli
schopni vyplatit první kupní smlouvy za výkupy pozemků
do konce roku.
1. prosince měla rada zasedání ke schválení výběrového řízení na výstavbu sběrného dvora. Rada k výběrovému řízení na sběrný dvůr schválila:
a) Vyloučení uchazeče PROTECH-servis s.r.o. z účasti
v zadávacím řízení s odůvodněním, že uchazeč nedoplnil v dané lhůtě svou nabídku o doklady požadované v zadávací dokumentaci.
b) Zrušení podzakázky č. 1 „Šitbořice – sběrný dvůr –
stavební práce“ s odůvodněním, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
c) Opětovné vypsání výběrového řízení na podzakázku č. 1 ,,Šitbořice – sběrný dvůr – stavební práce“.
d) Výsledek výběrového řízení na podzakázku č. 2
„Šitbořice – sběrný dvůr – dodávka malého kolového nakladače“ a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem kupní smlouvy s vítězným uchazečem – Bobcat CZ a.s.
e) Výsledek výběrového řízení na podzakázku č. 3
„Šitbořice – sběrný dvůr – dodávka vybavení“ a
zároveň pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy s vítězným uchazečem – STRABAG, a.s.
Hodnocení nabídek nám prováděla společnost Milan
Veselý, Slovácká 3223/83, Břeclav, se kterou máme dobrou spolupráci. Veřejná zakázka byla zadána podle zákona č. 137/2006 Sb. s tím, že očekáváme dotace z Evropské Unie a ve výběrovém řízení nesmí být žádná nepřesnost nebo chyba.
Milan Němeček,
místostarosta obce
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Výsledky voleb
do obecního zastupitelstva
Volby se konaly 10. – 11. listopadu 2014.
Počet oprávněných voličů: 		
1600
Počet zúčastněných voličů: 		
1013
Volební účast: 			
63,31 %
Jana Lejsková
(KDU-ČSL)

Výsledky volebních uskupení
kandidátka
% hlasů mandáty
Sdružení nezávislých kandidátů
51,91
8
KDU-ČSL
35,62
5
Sdružení nez. kandidátů Šitbořice
12,46
2

Zvolení zastupitelé

Pavel Relich
(Nezávislí Šitbořice)

Renata Stříbrnská
(Nezávislí Šitbořice)

Obsazení funkcí
Starosta:
Antonín Lengál

Místostarosta:
Milan Němeček

Členové rady obce:
Ing. Robert Zvolánek, Jiří Daniel, Ing. Jiří Kaňa

Členové zastupitelstva:

Antonín Lengál
(Nezávislí)

Ing. Roman Guráň
(Nezávislí)

Ing. Robert Zvolánek
(Nezávislí)

Ing. Roman Guráň, Jarmila Cagášková, Jana Lejsková,
Martin Konečný, Ing. Josef Zelinka, Jaroslav Konečný,
Jiří Nevídal, Renata Stříbrnská, Pavel Relich,
Pavel Viktorin

Finanční výbor:
Jana Lejsková (předsedkyně), Ing. Roman Guráň,
Ing. Robert Zvolánek

Kontrolní výbor:
Pavel Viktorin (předseda), Ing. Terezie Matýšková,
Jiří Nevídal, Ing. Miloslav Jelínek, Pavel Relich
Milan Němeček
(Nezávislí)

Martin Konečný
(Nezávislí)

Jaroslav Konečný
(Nezávislí)

Komise životního prostředí:
Renata Stříbrnská (předsedkyně), Jaroslav Konečný,
Růžena Stehlíková

Komise kulturní a školská:
Jarmila Cagášková (předsedkyně), Blanka Burešová,
Jana Urbánková
František Valíček
Jarmila Cagášková
(Nezávislí)

Jiří Nevídal

Ing. Jiří Kaňa
(KDU-ČSL)

Jiří Daniel
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(Nezávislí)

Ing. Josef Zelinka
(KDU-ČSL)

(KDU-ČSL)

Pavel Viktorin
(KDU-ČSL)

Zprávy z kulturní komise
Období adventu jsme již tradičně zahájili slavnostním
rozsvícením vánočního stromu před Orlovnou. Svým vystoupením naše děti mateřské a základní školy navodily krásnou vánoční atmosféru, nechyběl ani punč a jarmark, jak je již zvykem. Všem, kteří se podíleli na celém
programu, patří velké poděkování, především dětem a
paním učitelkám, jenž nás obdarovali krásným zážitkem.
V nadcházejícím roce 2015 oslaví několik manželských párů v naší obci zlatou a diamantovou svatbu. Ty,
které byly sezdány a zapsány na matrice v Šitbořicích,
máme v evidenci, ale pokud víte o dalších, kteří se přistě-
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hovaly nebo měly svatbu jinde, oznamte nám to prosím
s předstihem na radnici. Rádi bychom i těmto párům
umožnili připomenout si svoje výročí v obřadní síni nebo
jim alespoň osobně popřát.
Závěrem mi dovolte, abych Vám touto cestou popřála spokojené Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2015.
Jarmila Cagášková,
předsedkyně kulturní komise
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Svoz popelnic o svátcích
O Vánocích se popelnice nebudou svážet 25. prosince, jak je uvedeno ve svozovém kalendáři, ale až v sobotu 27. prosince. Pytle se tříděným odpadem se budou svážet až 7. ledna 2015. Sběrný dvůr bude otevřen
20. prosince a pak až 3. ledna 2015.
Antoní Lengál,
starosta obce

Očekávané události
Výstava perníkových chaloupek
21. prosince (neděle) od 14.30 do 17 hodin v KLASu
Vystaven bude i pohyblivý betlém Zbyňka Valíčka.

Žehnání betlémského světla
23. prosince (úterý) v 18 hodin před orlovnou
Vystoupí chrámová schola SchOK.

Půlnoční mše
24. prosince ve 22 hodin v kostele sv. Mikuláše

Živý betlém
25. prosince (1. svátek vánoční)
Průvod začíná v 15 hodin od radnice.

Tříkrálová sbírka
3. ledna (sobota)

Tříkrálový koncert
5. ledna (pondělí) v 17 hodin v kostele
Vystoupí pěvecký sbor Colorata.

Florbalový turnaj
10. ledna (sobota)
Turnaj přípravky v sokolovně,
hrají naše elévky a mini žákyně.

Myslivecký ples
17. ledna (sobota)
Součástí plesu budou zvěřinové hody,
k tanci a poslechu zahraje dechová hudba Sobuláci.

Hasičský ples
31. ledna (sobota)
Hraje dechová hudba Lácaranka.

Velká cena Šitbořic v kolové
14. února (sobota)

Maškarní ples
21. února od 20 hodin
Tentokrát ve stylu 30. let.

Florbalový turnaj
8. března (neděle)
Turnaj přípravky v sokolovně,
hrají naše elévky a mini žákyně.

Obecní zabíjačka
14. března (sobota) od 10 hodin v sokolovně

Bodování vín
29. března (neděle)
František Valíček

Škola
Mateřská škola
Co jsme prožili na podzim
Školní vzdělávací program máme zaměřený na roční
období, řídíme se mottem: Jaro, léto, podzim, zima, ve
školce je nám spolu prima! V podzimním období jsme
si užili spoustu společných akcí. Hned v měsíci září jsme
přivítali na Obecním úřadě nové občánky Šitbořic a 2. října potěšily starší děti svým vystoupením babičky a dědečky na besedě se seniory. Program na téma hody se
jim líbil natolik, že měli chuť si s dětmi zatančit!
Podzim je krásným obdobím roku a my jsme si ho s dětmi užili dvojnásob. Vytvářeli jsme si ve třídách výstavky

ovoce a zeleniny, podzimních plodů, sbírali jsme kaštany,
barevné listy, pozorovali jsme barevné stromy, vytvářeli
jsme obrázky z listů a panáčky z přírodnin. Vydali jsme se
na ekologickou vycházku k nové vyhlídce a všímali jsme
si věcí, které do přírody nepatří a přírodniny, které se dětem líbily, jsme si přinesli do školky. Tradiční akcí, na kterou se děti velmi těšily, bylo vyrábění „dýňáků“ s rodiči na
podzimní pracovní dílně. Výstavka na zahradě nám všem
dělala radost. Další podzimní akcí byla drakiáda. Pestrobarevní dráčci létali na zahradě v plné parádě. Děti si odnesly zážitek také z pouštění velkých draků na kopci za
základní školou.
V podzimních měsících proběhl kurz plavání v plavecké škole v Hustopečích, kterého se zúčastnilo 30 dětí.
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Plavání je u dětí velice oblíbené a na každou lekci
se moc těší. Koncem října jsme zahájili edukativně
stimulační skupiny pro předškolní děti, v letošním
roce máme 28 předškoláků. Od října probíhají oblíbené nadstandardní aktivity – Písnička, Pastelka
a Předškolák. Rodičům jsme letos opět umožnili
přihlásit své děti do angličtiny.
Pro rodiče jsme uspořádali také poutavou besedu s výbornou lektorkou Mgr. Bínovou na téma
Vzrůstající agresivita u dětí.
Každý měsíc si děti užily divadelní představení. V září pohádku divadla Paravánek O svišti Pišti,
v říjnu hudební pohádku O perníkové chaloupce a
v listopadu pohádku divadla Veselá školička.

Jak se s dětmi připravujeme na Vánoce

Mikulášské hraní v mateřské škole.

Již koncem listopadu jsme se s dětmi učili básničky a
písničky, se kterými jsme vystoupili na tradičním rozsvěcování vánočního stromu. Ve školce začínáme přípravu
na Vánoce zimní a vánoční výzdobou. Letos jsme si okna
školky společně s dětmi vyzdobili zasněženými stromy a
rampouchy. Ve třídách si děti vyrobily svícínky z jablíček,
z papíru sněhuláky, vrány, vločky, Mikuláše, čerty a anděly. Společně jsme nazdobili ve třídách malé vánoční
stromky barevnými řetězy a stříbrnými oříšky. Velký stromek u hlavního vchodu máme letos barevný přízový. U
tohoto stromu jsme uspořádali vánoční zpívání. Potom
jsme vyrobili vánoční přáníčka pro rodiče a pro všechny příznivce mateřské školy. Těchto přání jsme připravili
120. Můžete očekávat, že se objeví i ve vašich rodinách.
Na zdravotní středisko děti vyrobily čerty a anděly,
které následně vystřídal velký Betlém s Ježíškem. Všechny děti „napsaly“ ve školce dopis Ježíškovi a nedočkavě
sledovaly svoji obálku, zda je prázdná. Pokud byla prázdná, děti věděly, že si dopis Ježíšek odnesl.
Nejvíce jsme se všichni těšili na Mikulášské hraní.
Děti si to ve všech třídách užily dvakrát. S rodiči odpoledne a následující den s babičkami a dědečky dopoledne.
Pro návštěvu čekalo v MŠ malé pohoštění, kupa čertíků
a andílků. To se děti přestrojily za anděly a čerty a společně s rodiči a prarodiči tancovaly, zahrály si a zazpívaly. Naši hosté si společně s dětmi nazdobili stromeček,
který si odnášeli jako dárek od svých dětí. Opravdového
Mikuláše ani čerta jsme neviděli, ale nechali pro děti ve
školce balíčky s ovocem a cukrovím. Podle ohlasu dětí,
rodičů a prarodičů se Mikulášské hraní líbilo. Děti jsou
nadšené, že mohly strávit se svými nejbližšími společné
hraní ve školce a měly je alespoň chvilku jenom pro sebe.
V pondělí po Mikuláši jsme se byli s dětmi podívat na
obecním úřadě na veliký vánoční rozsvícený strom. Od
pana starosty se děti dozvěděly, že když o víkendu byla
školka zavřená, nechal Mikuláš nějaké sladkosti na radnici. Děti zaměstnancům obecního úřadu zazpívaly koledu,
aby jim navodily hezkou vánoční atmosféru.
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foto: mateřská škola

Ještě nás čeká seznamování s tradičními vánočními
zvyky, hudebně zábavný pořad Hurá, vánoce, Bylinková
vánoční pohádka a pak už jen těšení na Ježíška doma.
Za všechny děti a celý kolektiv zaměstnanců MŠ přejeme všem občanům Šitbořic hezké a spokojené vánoční
svátky, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do roku 2015.
Táňa Neugebauerová, Marta Nečasová,
Miroslava Kominacká

Základní škola
Grantové projekty školy v roce 2014 – 2015
ZŠ Šitbořice se zapojila do projektu Pojďme se dotknout ICT, jako partner projektu. Realizátorem projektu
je Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno. Projekt je realizován v
rámci dotačního programu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pedagogové realizací
tohoto projektu získají pro školu 14 ks nových tabletů.
Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogů naší školy ve
využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji těchto technologií.
Naše škola, jako partnerská škola Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Hustopeče, realizuje v letošním roce také projekt Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Projekt je realizován z evropských fondů
z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky
tomuto projektu se mohou žáci 7. – 9. ročníku v letošním
školním roce bezplatně účastnit deseti praktických kurzů s přírodovědným a technickým zaměřením v moderně vybavených dílnách. V listopadu a prosinci se žáci
8. a 9. ročníku zúčastnili prvních lekcí praktického cvičení s elektronickou stavebnicí, procvičovali si zapojování
elektrických obvodů a na dílny s přírodovědným obsahem se mohou těšit v příštím roce.
PaedDr. Jarmila Novotňáková,
ředitelka školy

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

prosinec 2014

Pěvecký sbor Colorata

Sportovní výsledky

Pěvecký sbor Colorata již tradičně připravuje svá adventní vystoupení pro širokou veřejnost. Období adventu otevřel svým vystoupením při rozsvícení stromu
v obci a dále se připravuje na tradiční koncerty. Letos se
na pěvecký sbor můžete těšit ve čtvrtek 18. prosince od
18 hodin v Brně na Moravském náměstí. Dobu adventní zakončí již tradičním Tříkrálovým koncertem v kostele svatého Mikuláše v Šitbořicích, který se uskuteční v pondělí 5. ledna od 17 hodin.
V letošním školním roce ve své činnosti také
pokračuje Vokální kroužek, který se zaměřuje na
vícehlasý zpěv, navštěvuje ho 11 žáků naší školy.
Společně vystoupí také v Brně, v pátek 12. prosince od 17.30 na Moravském náměstí.
Tímto bychom Vás chtěli pozvat na všechna
zmíněná vystoupení. Přijďte se zaposlouchat do
vánočních písní a společně si vychutnat dobu adventní. Těšíme se na Vás a přejeme Vám krásné
prožití vánočních svátků.

V říjnu se výběr žáků z celé školy účastnil tradičního
závodu v běhu nikolčickými stráněmi. Z celé řady úspěchů jmenuji Natálii Zouharovou, Terezu Danielovou, Filipa Vaculína a Jiřího Daniela, kteří všichni stanuli na stupních vítězů.

Mgr. Monika Ondroušková

Vánoční dílny v základní škole.

Školní kolo recitační soutěže

foto: Lucie Kačurová

I letos jsme uspořádali již tradiční recitační soutěž.
Protože si připomínáme 30. výročí otevření naší školy,
zvolili jsme školu jako jednotící téma textů pro recitaci.
To jsme ještě netušili, jak obtížné bude najít něco vhodného pro starší žáky! I přes tyto komplikace se nakonec
soutěž uskutečnila. Chtěla bych poděkovat rodičům a
učitelům, kteří své děti i žáky k soutěži připravili. Podle
zájmu a kvality vystoupení tušíme, že o šikovné recitátory nebude nouze a určitě máme z čeho vybírat do oblastních soutěží, ve kterých opakovaně slavíme úspěchy.
Výsledné pořadí: 1. třída: Karolína Němečková, Karolína Tihlaříková, Martin Kříž. 2. – 3. třída: Monika Vozdecká, Aneta Hanáková, Lukáš Franc. 4. – 5. třída: Michal
Hájek, Tomáš Matýšek, Tereza Danielová. 6. – 9. třída:
Lenka Holacká, Blanka Cigánková, Vendula Urbánková.

Ve stejném měsíci jsme v rámci softbalového kroužku uskutečnili přátelské utkání se ZŠ Klobouky, se kterými se pravidelně utkáváme také ve školní softbalové lize
Břeclavska. Na jaře bychom chtěli jeden nebo dva turnaje této školní ligy uspořádat také u nás. Někteří hráči softbalového kroužku se v tomto školním roce budou
účastnit Moravské ligy žáků a kadetů za softbalový tým
SK Sever Brno. Žáci si tedy mohou zahrát softbal i závodně a případně dále pokračovat v tomto sportu i na střední škole.
Momentálně probíhá druhý ročník školního turnaje ve stolním tenise – Vánoční pinec. Celkem se ho letos účastní 18 žáků z druhého stupně. Vítěz bude znám
15. prosince.
V prosinci nás také čeká okresní kolo ve florbale ZŠ
v kategorii mladší a starší dívky. Držte palce!

Mgr. Božena Pažická

Mgr. Tomáš Mottl

Vánoční dílny 2014
V pátek 28. listopadu proběhly tradiční vánoční
dílny. Předvánoční atmosféru navodili žáci 9. ročníku svým pěveckým vystoupením. Rodiče, žáci i
přátelé školy si mohli vyzkoušet zdobení perníčků
a výrobu rozličných dárečků – vánočních přáníček,
ozdob ze včelích plástů, svícnů a adventních věnců. Děkujeme příchozím za hojnou účast a těšíme
se zase za rok na našich dílničkách.
Dětem i dospělým přejeme klidné a šťastné
svátky Vánoční prožité v kruhu rodiny a úspěšný
rok 2015.
Vánoční dílny v základní škole.

foto: Lucie Kačurová

učitelé a pracovníci
základní školy
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Vzpomínky osmdesátníků
Odpočítáváme poslední dny roku 2014, ve kterém několik šitbořických rodáků oslavilo vzácné životní jubileum – 80 roků života. V Šitbořicích z těchto oslavenců žijí tři dámy a čtyři pánové. Společné setkání jubilantů nebylo uspořádáno
z důvodu různých zdravotních potíží, které, některým z nás, život v poslední době přináší.
V prvé řadě si dovoluji tichou vzpomínku na
ty spolurodáky ročníku 1934, kteří již opustili
tento svět.
Do školy jsme začali chodit za protektorátu. V
první třídě, kterou jsme měli v přízemí staré školy
hned vpravo od vchodu, nás přivítala paní učitelka Marie Matýšková. Každý jsme měli tabulku, na
kterou jsme psali uhlíkem. Papír byl nedostatkovým zbožím.
Když nám bylo padesát.
Ve druhé třídě nás učil řídící učitel pan Cyril
mínem jejího kácení nám ji ukradli budoucí traktoristé,
Černoušek. Náboženství nás učil budoucí děkan, tehdy kteří byli ubytování na „zámečku“ v Divákách. Sice jsme
kaplan, Jaroslav Hudec.
byli naštvání, ale nebylo to nic proti měnové reformě,
Ke konci války někteří z nás začali chodit do ško- která byla vyhlášena k 1. 6. 1953. Zde šlo o mnohem
ly v Těšanech. Po osvobození cestu do školy Močilka- větší zlodějnu.
mi nebo po silnici chodil již celý ročník. Na „měšťanku“
Rekruti odešli na vojnu, děvčata se postupně provdas námi chodili také z Borkovan, Moutnic, Nesvačilky a do- la jak za místní, tak i přespolní. Část jich zůstala v Šitbořimácí z Těšan. Ročník byl početný, a proto byla zvlášť třída cích a ostatní následovala své životní partnery. To stejné
chlapců a děvčat. Šitbořáků bylo nejvíc, a tak v tělocviku, „provedli“ navrátilci ze základní vojenské služby, která se
při hraní fotbalu či házené, hráli v jednom mužstvu pro- některým z nás prodloužila o 4 měsíce kvůli nepokojům
ti ostatním. Někdy naše mužstvo posílil, co by Šitbořák, v Maďarsku v roce 1956.
také učitel Jan Pěček.
Holt, patříme mezi ročníky, které většinu života proTřídním učitelem byl pan Janoušek, který si na žily v nestabilní době. Naše cesta životem vedla okuškolním výletu 9. třídy do Vysokých Tater neodpus- pací a válkou, únorovým pučem, srpnovou okupací,
til poznámku: „Nezapomeňte, že vysvědčení ještě není normalizací.
napsáno!“
I přes to všechno jsme založili rodiny a snažili se žít
Po prázdninách většina nás odešla do učení na různá tak, abychom při osobním bilancování, v době zralosti,
odborná učiliště.
se nemuseli stydět sami před sebou.
V květnu roku 1953 jsme byli poslední rekruti, kteŘíká se, že čas měří všem spravedlivě, ale
ří stavěli máju na Rovince vedle hřiště. Týden před ternám „kmetům“ se zdá, že přece jen utíká nějak rychleji. K tomu přichází různé, věku odpovídající, neduhy.
Přeji nám všem, aby těch neduhů bylo co
nejméně, abychom se mohli potěšit v kruhu
svých rodin, dětí, vnuků, pravnuků, přátel.
K tomu ovšem musíme přispět i my sami. Nepřipouštět si zbytečné starosti, chtít jenom
to, co být může, umět se radovat z maličkostí a děkovat Pánu Bohu za každé nové ráno.

Josef Kaňa (Brno – Řečkovice)

Stavění máje nebo hody ročníku 1934.
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Tři studny
60 let od kopání
hasičských nádrží
Když se v Šitbořicích řekne „u hasičské studny“,
většina občanů ví, kde toto místo v naší obci najít. Méně už je známo, že to vlastně původně byly
hasičské nádrže, že byly 3 a jejich hlavním posláním bylo zajistit dostatečné množství vody pro případ požáru. Před 60 lety tu nebyl veřejný vodovod
s hydrantovou sítí, takže ani sebelepší technika by
bez vody nebyla nic platná.
Plán na jejich zřízení vznikl někdy v roce 1952
a jako první se začalo kopat za hasičskou zbrojnicí, kde bylo vody dostatek. V hloubce 4 metry se
však narazilo na tekuté písky a práce byly zasta- Studna za hasičskou zbrojnicí.
foto: František Valíček
veny. Voda z této studny neměla dobrou kvalitu,
kde v tom čase pracovalo 6 dělníků, kterým se jen zázraproto byla využívaná především jako voda užitková. Zá- kem podařilo vyváznout bez zranění. Svědkem této udásobovala se jí budova státní traktorová stanice (dnešní losti byl místní občan Bohumil Matuška, který ve snaze
zahrádkářské zařízení) a až do zřízení veřejného vodovo- dostat hasiče do dobré nálady, složil báseň na danou sidu se touto vodou plnila hasičská cisterna. Poslední vyu- tuaci. Možná i tato událost způsobila, že dílo bylo zdárně
žití bylo pro nově vybudované WC u kostela, které skon- dokončeno. Tato studna je také zděná, opatřena kamenčilo v roce 2012 při rekonstrukci kostela, který byl připo- nou deskou s datem kopání a dlouhá léta sloužila blízkéjen na veřejný vodovod.
mu i vzdálenému okolí. V roce 1963 z ní byl vybudován
samospádový vodovod pro Hostinec U Kašparů
v ulici Břízová a dodnes zásobuje vodou některé
domácnosti.
Kopání všech nádrží se provádělo brigádnicky vždy v zimních měsících, když nebyla práce na
poli. Práce vedl tehdejší hospodář Vilém Matuška.
Šitbořští hasiči tedy vykopali tři, na tu dobu
velké nádrže, které měli sloužit jako zásobárna
vody při požáru. Není mi známo, ani jako pamětníkovi, ani od starších členů, že by někdy v Šitbořicích zuřil požár a byl hašen vodou z těchto studní.
Voda z nich slouží však již více než 60 let mnoha
domácnostem, takže námaha a úsilí, které hasiči
na jejich vybudování vynaložili, nebyla marná.
Studna „pod bažinou“.

foto: František Valíček

V roce 1954 byla vykopána studna na horním konci
obce (pod bažinou) a po dlouhá léta to byl zdroj pitné
vody pro celou tuto oblast. Dodnes je tato zděná studna
dobře patrná (v roce 2000 zde hasiči provedli nezbytné
stavební úpravy) a je opatřená kamennou deskou s nápisem: „Vybudováno hasičskou jednotou v roce 1954“.
V pořadí třetí a co do povědomí občanů nejznámější studna je na ulici Dlouhá. S jejím kopáním se začalo
v roce 1955 v místě za stodolou pana Nevídala (č.p. 24),
dlouholetého člena sboru, a vykopaná zemina se odvážela na jeho pozemek. Při kopání studny došlo při dokončovacích pracích ke zřícení stěny a zavalení dna studny,

Miroslav Vahala,
hasičský kronikář

Báseň složená Bohumilem Matuškou
při kopání požární nádrže
1. Šitbořičtí hasiči, ti vodu jen shání,
studnu vám počali, kopati za strání
s rýči a krompáči za humny se rojí
snad přijde na pomoc, ten kdo se nebojí.
2. A bratr pokladní, co ten se nalítá
první je u studny, než slunko zasvítá
těžko je člověku, když mu hoří chata
brigádník za boha nechce jít do bláta.
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3. A přec se začíná, těžká je tady zem
pod šestý metr již, se studnou dolů jdem,
krumpáčům radostí tváře se naduli
v tom stěny té studny rychle se sesuly.
4. Nad těmi občany, věřte dnes pláču
jak lezli nahoru třeba bez krompáčů
každý jen naříká, čí že je to vina
ve smutku teď chodí hasičská rodina.
5. Do studny koukají, škrábou se na líci
to nás neodradí, jsme přece hasiči,
znovu se dávají do úmorné práce
dvakrát kopat studnu, není to legrace.
6. Věřte, že ve studni, každý se zapotí
pumpa i lopaty, stále tam rachotí,
za pár dní stojí zeď tři metry vysoká
a voda ze studny teče do potoka.
7. Sehnati brigádu a to je bída dnes
třebas, že početná je velká naše ves,
ještě tak k muzice, seženeš dost lidí,
jak řekneš o práci, každý se klidí.

prosinec 2014

Studna na ulici Dlouhé.

foto: František Valíček

8. Neklesli na mysli šitbořičtí hasiči
pojďte nám pomoci, raděj již nekřičí,
sami to začali, třeba, že ve smutku
ta studna bude nám, věřte všem k užitku.

I. sv. válka očima přímých účastníků
Jaro 1915
V minulé části vzpomínek se Josef Onuca odmlčel až do 10. května
1915. Další část začíná:
Dne 14. května jsem se zúčastnil velké bitvy u Opatova, kdy se
útočilo na fabriku.
Útočili jsme na Korytnicu, kde
Rusové měli opevněný břeh řeky
Černá. Po krátké přestřelce Rusové
ustoupili a my přešli v botách přes řeku na druhou stranu. Dále jsme postupovali až jsme došli na výšiny a pod
nimi byla ves, ve které jsme se ubytovali. Rusové tam
den před tím stříleli z děl a usmrtili tam matku a její dvanáctiletou dceru granátem. Ráno jsme zase pochodovali na Hmelník a Šidlov. Tam jsme se zastavili. Naše setina
vyslala pátrací hlídku do blízkého lesa a postavila hlídky
přes noc. Časně ráno jsme pochodovali přes les na výšinu k Ivanisku, městečku v dolině pod námi. 16. května
je neděle, hned brzy ráno je poplach a přímo z pochodu útočíme na Vlastov a cukrovar Poznaniky. Dopoledne jsme byli zálohou a odpoledne jsme šli posílit 49. regiment. Náš cuk (rota) první útočí na fabriku a potom na
ves Japaniska. Ty jsme také dobyli. Ztráty jsme neměli
velké oproti silné ruské palbě. Rusi nasadili do boje čerstvé síly. Ještě za tmy časně ráno jsme se stáhli zpět. Před
ruskou přesilou k Ivanisku a tam jsme se opevnili.
22. května šla naše setina vystřídat Detschmeistry na
levé křídlo. Já jsem byl poslán na přední stráž před opušstrana 10

těnou vesnici. Ráno na zpáteční cestě jsem chytil slepici,
že si na ní pochutnám na svatodušní svátky. A zatím to
bylo jinak. Sotva jsem se vrátil, nastal poplach a pochodujeme dopředu, účastníme se bitvy za Ivaniskem a útočíme na hořící dvůr. O ten se rozpoutal zuřivý boj muže
proti muži až do tmavého večera, kdy Rusové ustoupili.
My se zakopáváme do nových zákopů. Za pár dní jsme
byli střídáni 49. pěším plukem a odcházíme do zámku
v Ivanisku do zálohy. Na Boží tělo jsme se účastnili bohoslužeb v zámku. V neděli jsme vystřídali Detschmeistry
v zákopech na levém úseku naší fronty.
Následuje přestávka až do 22. června 1915.
22. června pochodujeme na Opatov až ke dvoru Baraid. Tamní fabrika padla bez boje a útočili jsme až před
Opatovem. Útočili jsme na ruské zákopy a měli jsme velké ztráty. Zabití byli i z našeho švarmu a mezi nimi byli:
Šenkyřík František, Šenkyřík Jurča, desátník Fabián, Kořínek a Zelina. Náš prapor jde na odpočinek po bitvě u
dvora za Opatovem do vesnice Vulky Vajnové. 24. června
po krátké bitvě Rusové ustoupili. Druhý den jsme u dvora
udělali švarmlinii a útočili celé dopoledne proti ruským
postavením, až Rusové ustoupili. Odpoledne jsme obsadili les za dráhou. 27. června u Ostrovce na trati a silnici
pochodujeme brzy ráno až do předních linií. Že by měl
být útok, jsme nevěděli. Máme útočit na Ruské zákopy.
Je hrozné parno, my jdeme ve švarmlinii v lese a vyrážíme ven do menšího borového lesíka. Je prudký oheň
z obou stran. Naše těžké dělostřelectvo střílí do ruských
zákopů až hrůza. My se dostáváme na 500 metrů k dobře
opevněným ruským zákopům a zakopáváme se.
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1. – 3. července zuřila krvavá bitva u Tarlova. V ohni
jsme celé dva dny a máme velké ztráty. Připravujeme se
k dalšímu šturmu. Četař Hanák je zraněn do břicha, leží
na volném místě před námi. Místo je prudce ostřelováno a není k němu přístupu. Volá o pomoc, ale marně. Je
velké parno a žízní, po dlouhé době vypustil duši. Zabito
je i mnoho jiných.
6. července jsme opustili Ruské Polsko a překročili Vislu u Sandoměře. V Tarnobřegu v našem Polsku máme
odpočinek. Město je hrozně zpustošeno. Kostel je rozstřílen rakouským dělostřelectvem. Je veliké parno a my
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nemáme vodu. Voda se musí donášet. Na výpravě za vodou padlo 35 vojáků. Já jsem byl pro vodu třikrát, díky
bohu se mně nic nestalo.
12. červenec 1915 jsem na stráži, sluníčko pěkně svítí,
kamarádi leží ve stínu, vzpomínám na domov, vzdálenou
drahou vlast, na moji drahou Petronku. Také na hrozné
chvíle, které jsem prožil. Vzpomínám na padlé kamarády.
Vpravo od nás je prudká palba z děl a ty ruší zbožnou neděli. Dívám se do smutné krajiny polské.
ze zápisků Josefa Onuci

Hádanka
Odpovědi na minulou hádanku
Pokusím se odpovědět na hádanku z minulého čísla
vašeho/našeho Štengaráčku��������������������������
�������������������������������������
. „Našeho“ si dovoluji napsat, co by rodák ze Šitbořic (*1934), který tam sice již
58 let nežije, ale Štengáráček si pokaždé rád přečte.
Nyní k vlastní hádance. V roce 1950 poprvé uspořádali hasiči z Krumvíře okrskovou soutěž o putovní vlajku. Členky jejich družstva na vlajku vyšily heslo „Bohu
ke cti – bližnímu ku pomoci – vlasti k ochraně“. Soutěž,
které se zúčastnila hasičská družstva Krumvíře, Boleradic, Borkovan, Bořetic a Šitbořic, trvala, tuším, čtyři roky.
Díky třem vítězstvím zůstala vlajka v trvalém vlastnictví
Šitbořických��������������������������������������������
hasičů. No a právě tato událost je zachycena na fotografii. Jestli vlajka ještě existuje, by dokázali
říci současní členové Sboru dobrovolných hasičů.
Josef Kaňa (Brno – Řečkovice)

Bylo by ostudou, kdyby hasičský kronikář nevěděl, o
jakou fotografii se jedná, ale protože jde o snímek starší více než 60 let, musel jsem si na pomoc vzít kroniku,
kterou mi předal můj předchůdce bratr Oldřich Konečný.
Chtěl bych čtenáře mimo jmen účastníků také seznámit
s událostí, která se k tomuto snímku vztahuje.
V roce 1950 po vzpamatování se z válečných událostí začaly hasičské sbory znovu se soutěžní činností. Družstvům se podařilo obstarat jakous takous techniku, která

Prapor předaný šitbořickým hasičům v roce 1952 se dochoval dodnes.

Na fotografii pořízené v r. 1952 před místní zbrojnicí jsou tyto osoby:
Stojící zleva: Silvestr Vozdecký, František Kokeš, Leopold Ryšavý, Josef
Stejskal ml., Oldřich Konečný, Mikuláš Čapka, Jan Valíček, Jan Rozkydal, František Sáček a František Krupička.
Sedící zleva: Vilém Matuška, Jakub Kaňa, Josef Stejskal st., Alois Tesař,
Cyril Kaňa, František Podbřecký, Vilém Valíček a Jan Krupička.
V popředí zleva: Antonín Kovařík, Cyril Kaňa a Josef Kaňa (autor první
odpovědi na hádanku).

jim tato cvičení umožňovala. A v tomto roce přišla místní
hasičská jednota v Krumvíři s návrhem uspořádat soutěž
s vlastními pravidly o putovní vlajku IV. okrsku, do kterého tehdy Šitbořice spadaly. Vlajku vlastnoručně vyšily
členky sboru v Krumvíři. Pravidla soutěže vypadala takto: Běh na 100 metrů překážek, pořadový výcvik, svíjení
a rozvíjení hadic v praktické části a v teoretické části 10
otázek z prevence a 10 otázek z represe.
První kolo se konalo roku 1950 v Krumvíři a zvítězilo
v něm družstvo Šitbořic před Krumvířem a Boleradicemi.
Druhé kolo se konalo téhož roku v Bořeticích, kde zvítězilo družstvo Krumvíře, Šitbořice byly třetí. Třetí kolo
se uskutečnilo roku 1951 v Boleradicích a družstvo Šitbořic opět zvítězilo. Čtvrté kolo se konalo v témže roce
v Borkovanech a bylo rozšířeno o prostná cvičení. V řadách Šitbořic nastoupilo několik nových, mladých tváří a
společně se zkušenějšími členy se jim povedlo v soutěži
zvítězit potřetí a trofej získali do svého držení. Putovní
vlajka, se kterou jsou soutěžící a členové výboru na fotografii vyfoceni, jim byla slavnostně předána při svěcení
nové stříkačky v Boleradicích.
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Vítězná sestava, která vlajku vybojovala: Oldřich Konečný – velitel – (č.p. 84),
Josef Konečný (č.p. 370), Štěpán Konečný
(č.p. 79), František Kokeš (č.p. 63), Antonín Kovařík (č.p. 169), František Sáček, Josef Kaňa (č.p. 14)
Fotografii do soutěže nevěnovali hasiči, ale místní občané, takže je zřejmé, že
jsou mezi lidmi fotografie, o kterých hasiči neví a rádi by se s nimi seznámili. Hasičskou kroniku začal psát až v roce 1975 Oldřich Konečný a musel vycházet ze vzpomínek svých a svých předchůdců, protože
do té doby se kronika buď nevedla nebo
se nevedla. Proto budeme vděční za každou historickou fotografii, či informaci,
která se mezi občany najde.

Nová hádanka

Miroslav Vahala

Sport
Hráči kolové úspěšně završili
sezonu 2013/2014

Ženská družstva FbC Aligators
vévodí tabulkám svých soutěží

29. listopadu baráží o postup do II. Ligy ukončila dvojice mužů Miroslav Starý – Marek Topolář, reprezentující šitbořický oddíl kolové, jednu z nejúspěšnějších sezon
oddílu. Ve velice kvalitně obsazeném turnaji, který se konal v Liberci, obsadila dvojice druhé místo, když v turnaji
ani jednou neprohrála. V nadcházející sezoně tak budou
dvě šitbořická družstva hrát 3. nejvyšší soutěž v kolové.
Historického úspěchu v sezoně dosáhla žákovská dvojice Martin Drabálek – Štěpán Urbánek, která jako jediná
obhájila titul Mistra ČR z předchozího roku. O kvalitách
hráčů svědčí i současné výkony v juniorské kategorii. Kluci jsou na 2. – 3. místě v celorepublikové soutěži. Druhé
místo zajišťuje postup na mistrovství Evropy v kategorii
junior. Tam se setkávají hráči, kteří jsou později v kategorii mužů ve světě vidět…
Vedení oddílu a příznivci kolové však žijí přípravou
největší akce v oddílu a regionu, turnajem kategorie Elite, nově nazvaným Velká cena Šitbořic, který se uskuteční 14. února 2015. Původní název Turnaj mistrů světa
nám zakázal bývalý spolupořadatel TJ Favorit Brno používat pod hrozbou právních kroků. Turnaj je jako jediný
v ČR zapsán v kalendáři UCI. Věříme, že bude díky sponzorům a divákům pokračovat tradice kvalitně obsazených mezinárodních turnajů, která v Šitbořicích trvá již
26 let.
Budoucí úspěšnost oddílu je však také závislá na včasném zahájení tréninkového procesu u nejmladších hráčů. Stále provádíme nábor chlapců ve věku 6 – 8 let.

V září nám začala florbalová sezóna 2014/15 a náš klub do ní nastoupil se 17 družstvy, z toho se
sedmi ženskými. Hned 7 družstev
má ve svém názvu Šitbořice, 6 dívčích a jen jedno mužské, přesněji
muži D (tzv. dědkové). Našim dívčím družstvům, především ženám,
juniorkám a dorostenkám se v první polovině sezóny daří.
Ženy, hrající 2. ligu žen odehrály v první polovině
sezóny 8 zápasů, z nichž 7 vyhrály a pouze s SK Snipers
Slavičín remizovaly. Se skorém 68:15 a 22 body vedou
tabulku o skóre před Slavičínem a třetí tým TJ Sokol
Brno Židenice B má o dva zápasy méně a zatím všechny
své zápasy vyhrál. Tedy o konečném pořadí rozhodnou
vzájemná utkání těchto tří družstev.

Robert Zvolánek st.
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2. liga žen – skupina 6
#

Z

V

R

P

B

BV BO

BR

1. PRAMOS Šitbořice FbC
Aligators

družstvo

8

7

1

0

22

68

15

53

2. SK Snipers Slavičín

8

7

1

0

22

41

8

33

3. TJ Sokol Brno Židenice B

6

6

0

0

18

50

4

46

4. Psycho Brno – FbC ZŠ
Horní

8

3

2

3

11

33

32

1

5. 1. AC Uherský Brod

6

3

0

3

9

52

21

31

6. Bulldogs Brno B

6

2

1

3

7

17

19

-2

7. TJ Znojmo LAUFEN CZ

8

2

0

6

6

15

51 -36

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice
#

družstvo
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Z

V

R

P

8. FBK Spartak Hluk

8

2

0

6

6

19

60 -41

9. FBC Spartak Přerov

8

1

0

7

3

12

52 -40

6

0

1

5

1

6

51 -45

10. SK K2 Sportcentrum
Prostějov

B

BV BO

BR

Dalším úspěšným družstvem jsou juniorky, které odehrály základní část 1. ligy juniorek, kde svoji divizi vyhrály
a postoupily do A-skupiny nástavbové části, kde se setkají s nejlepšími družstvy severní Moravy a Olomoucka,
v kterých působí hráčky s extraligovou zkušeností v týmech, jako je 1. SC Vítkovice Oxdog, vítěz ženského superfinále a FBC ČPP BONUSIA Ostrava, mistr republiky
loňské ligy dorostenek. Děvčata se ale těchto týmů nebojí a budou bojovat v každém zápase o vítězství.

1. liga juniorek – divize V
#

družstvo

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

1.

PRAMOS
Šitbořice
FbC Aligators

10

9

0

1 27

59

15

44

2.

TJ Sokol Brno Židenice

10

9

0

1 27

57

12

45

3.

FbK Orlicko-Třebovsko

10

6

0

4 18

31

31

0

4.

FBC Žďár nad Sázavou

10

4

0

6 12

34

43

-9

5.

Itelligence
Brno

Bulldogs

10

2

0

8

6

13

53 -40

6.

FBC EURO NÁŘADÍ
Rousínov

10

0

0 10

0

17

57 -40

Třetím družstvem jsou dorostenky, které po 11 zápasech vedou tabulku před 1. AC Uherský Brod. V celé soutěži 9 zápasů vyhrály a ve dvou remizovaly s celkovým
skóre 60:17. Děvčata jdou za svým jasným cílem, a to je
postup do celorepublikového play off. Tým sice nenese v
názvu Šitbořice, ale i v něm hrají holky ze Šitbořic.

Liga dorostenek – skupina
#

družstvo

Z

V

R

1. FbC Aligators ZŠ Pozo- 11
řice

9

2

2. 1. AC Uherský Brod

10

8

3. TJ MEZ Vsetín

11

4. FbK Svitavy
5. TJ Sokol Brno Židenice

BV BO

BR

0 29

60

17

43

1

1 25

63

7

56

8

0

3 24

63

25

38

11

7

1

3 22

57

30

27

10

3

0

7

9

34

49 -15

6. TJ Znojmo LAUFEN CZ

11

2

1

8

7

25

55 -30

7. FBC SLOVÁCKO

10

2

1

7

7

24

76 -52

Bulldogs 10

0

0 10

0

7

74 -67

8. itelligence
Brno

P

B

Další naše družstva, starší žákyně, mladší žákyně,
elévky a mini žákyně nemají vlastní dívčí soutěže, proto tuto sezónu hrají chlapecké soutěže, kde je dovoleno hrát vždy o kategorii níže. Tedy starší žákyně hrají ligu
mladších žáků, mladší žákyně ligu elévů a elévky s mini
žákyněmi ligu přípravky. Přestože holky hrají proti klu-

Dorostenky 16. listopadu 2014 ve Svitavách.

kům, jsou oproti nim úspěšnější. I ty nejmenší dokáží
spoustu zápasů vyhrát a dát hodně branek. Pro náš klub
je to důkazem, že o budoucnost ženských družstev je postaráno a doufáme, že tyto mladé florbalové naděje navážou na úspěchy svých vrstevnic.
Na některé zápasy našich dívčích družstev nebo sestřihy ze zápasů se můžete podívat na youtube, na adrese https://www.youtube.com/user/AligatorsFbC. Na zápasy mladších žákyň, elévek a mini žákyň se můžete přijít podívat i osobně do sokolovny, ostatní děvčata bohužel hrají své zápasy v okolních větších tělocvičnách, a to
v Dambořicích, Slavkově a Pohořelicích. Stále doufám, že
se jednou povede postavit sportovní halu nebo alespoň
tělocvičnu soutěžních rozměrů a vy se budete moci podívat i na naše starší děvčata.
Jaroslav Hála,
předseda oddílu

Fotbal
Zhodnocení podzimní části mladší přípravky
Letos pro některé hráče začala už jejich třetí sezóna
v mladší přípravce a to se také konečně odrazilo na našich výsledcích. V letošní sezóně se utkáváme pouze se 3
soupeři a to MSK Břeclaví, Sokolem Pohořelice a FK Vrbicí, se kterými jsme se utkali čtyřkolově.
Základní sestavu v zápasech tvořili tito hráči, v brance
odchytal všechny zápasy Filip Mrhálek, obrannou dvojici tvořili Vojtěch Zouhar s Dominikem Šabatou a v útoku nastupovala dvojice Martin Kříž s Adamem Hanákem.
Tato základní pětka byla doplňována Natálkou Zouharovou jediným děvčetem v našem týmu a dále Lukášem
Lejskem, Šimonem Urbánkem, Adamem Konečným,
Dominikem Bajcsi, Stanislavem Benešem, Vendelínem
Boianem, Miroslavem Klimešem, Petrem Novotným a
Jáchymem Fraňkem.
13. prosince se uskutečnil již třetí ročník Mikulášského turnaje pro mladší přípravku, které se prozatím účastní pouze naši hráči. I tak jsme poskládali čtyři týmy. Tento
turnaj bereme jako poděkování rodičům, že svoje ratolesti v dnešní uspěchané době podporují v tom, co bylo
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pro většinu nás starších samozřejmostí a nedovedli jsme
si náš volný čas po škole jinak představit, než hraním fotbalu. Odměnou pro nás bylo, že jsme si mohli v dresech
zahrát proti jiným týmům a měli jsme možnost poznat i
jiné vesnice v našem popř. i sousedních okresech. Chci
poděkovat i dětem, že k tréninkům přistupuji se zájmem
a ještě s větším zájmem přistupují k samotným zápasům.
Konečně se nám podařilo za přispění obce zrekonstruovat žákovské kabiny v Sokolovně.
Závěrem bych chtěl podotknout, že dveře jsou u nás
stále otevřené pro nové zájemce či zájemkyně. Přijďte se
alespoň na tréninky podívat.

Výsledek
družstvo
TJ Sokolo Šitbořice

Z

V
9

R
6

P
0

3

SKÓRE

B

45:28

18

Tabulka střelců
Adam Hanák		
Vojtěch Zouhar
Martin Kříž		
Jáchym Franěk
Lukáš Lejska		

18
12
11
1
1
Martin Kříž

Zhodnocení podzimního účinkování starších
žáků v okresním přeboru
U žáků došlo v nové sezoně k velké změně, místo
mladších jsme přihlásili starší, kde se již hraje na celé hřiště v „dospěláckém“ počtu 11 hráčů. Z počátku jsme s
tím měli obrovské problémy a hráči si na to těžko zvykali.
Odráželo se to samo sebou ve výsledcích, které byly hrozivé. V momentě náznaku zlepšení se však náš kádr 20
žáků zúžil až na nepřijatelných devět, kdy často chyběli
ti z nejlepších. S tím souvisela i tréninková účast, takže
výsledkové zlepšení se nedalo čekat. Našim skromným
cílem v každém utkání tedy bylo vstřelit branku a dostat
méně než 10. Obojí se nám podařilo v deseti zápasech
čtyřikrát, k bodovému zisku však máme hodně daleko.
Našimi střelci jsou Katka Vokálová 2 x, Martin Drabálek a
Lukáš Pokorný. Do druhé části sezony nezbývá než si přát
lepší zdraví našich mladých a větší zápal do hry.

venkovním zápase, kde jsme dostali potupného „bůra“
v Němčicích, jsme měli myšlenky spíš na to, abychom nehráli jen o udržení v soutěži. Další zápas jsme doma vyhráli
s Boleradicemi a jako zlomový zápas beru zápas v Brumovicích, kde jsme proti technicky i fotbalově lepšímu týmu
dokázali uhrát remízu, dokonce jsme i mohli v závěru
rozhodnout v náš prospěch. Tam jsme si dokázali, že poctivou fyzičkou a bojovností se můžeme rovnat všem týmům ve III. třídě. V následujících 10 zápasech už jsme
ztratili body pouze na hřišti, tou dobou, vedoucích Vranovic. Zbývajících 9 zápasů jsme dokázali vyhrát, z toho
některé rozdílem třídy. Hlavní zásluhu na tomto úspěchu
má poctivá celoroční tréninková morálka týmu, kdy na
každý trénink chodilo v průměru 12 – 14 hráčů. Ta měla
za důsledek to, že jsme dokázali v druhých poločasech
soupeře fyzicky přehrávat a zvyšovat rozdíl ve skóre.
Našim nejlepším střelcem je po podzimu Petr Kaňa
s 9 brankami, o jeden gól méně dal Jaroslav Novotný a
čtyři branky vstřelili Jan Běloušek, Richard Konečný a Miroslav Matuška.
Po sezóně proběhla schůze vedení klubu, kde jsme se
shodli na tom, že chceme v nastoleném trendu pokračovat. To znamená udržení hráčského kádru pohromadě, zachovat filosofii působení pouze „domácích“ hráčů,
a snahu udržet se na prvním místě co možná nejdéle.
Pro naplnění tohoto cíle začne první týden v lednu zimní
příprava, opět pod vedením Jaroslava Navrátila a Martina Klusky. V rámci přípravy pojedeme na soustředění na
Vranovskou přehradu a pokusíme se sehrát několik přípravných zápasů na umělé trávě. Věřím, že k této neoblíbené části sezóny opět přistoupíme tak jako doposud.
Dále jsme se shodli na pokračování stavebních prací,
kdy máme v plánu vystavět na hřišti zastřešené posezení
s grilem pro naše fanoušky a opravu dětského hřiště spolu se stávající dřevěnou boudou. Pro uskutečnění těchto
prací jsme požádali obec o začlenění našich plánů do rozpočtu obce pro příští rok. Doufáme, že se nám s podporou obce a případnou výpomocí z řad fanoušků podaří
udělat co nejvíc práce. Všechny brigády budou vyvěšeny
na dolní hospodě a na našem klubovém facebooku.
Vladimír Navrátil

Roman Kresa

Ohlédnutí za fotbalovým
podzimem 2014 – muži, III. třída, sk. B
Z pohledu našeho A-mužstva byl tento podzim nad
míru vydařený. Asi nebudu lhát, když řeknu, že nikdo z
fanoušků, hráčů ani trenérů neočekával, že budeme po
postupu do vyšší soutěže po podzimu na prvním místě. Navíc s náskokem 5 bodů a pouze jednou prohrou
za 14 zápasů.
Přitom začátek sezóny tomu vůbec nenasvědčoval. Po
prvním zápase, kde jsme doma remizovali 3:3 a prvním
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Tabulka po podzimní části
#

družstvo

Z

V

R

P

SKÓRE

B

1. Šitbořice

14

10

3

1

43:24

33

2. Popice

14

8

3. Brumovice

14

8

4

2

30:13

28

2

4

41:29

26

4. Vranovice

14

7

1

6

29:17

22

5. V. Němčice
6. Ivaň

14

6

3

5

34:23

21

14

6

3

5

29:24

21

7. Starovičky

14

5

5

4

24:27

20

8. Strachotín

14

5

4

5

21:19

19

9. V. Hostěrádky

14

5

2

7

26:28

17

10. Nosislav

14

5

2

7

26:34

17

11. Pouzdřany

14

4

5

5

19:28

17

12. Boleradice

14

4

3

7

21:30

15

13. Klobouky

14

2

3

9

9:29

9

14. D. Dunajovice

14

2

2

10

16:43

8

Za všechny hráče, trenéry a funkcionáře bych chtěl
všem našim fanouškům, sponzorům a obci poděkovat za
podporu v celém, pro nás úspěšném roce 2014.
Věřte, že i díky ní se nám všem pracuje, trénuje i hraje
mnohem lépe. Doufáme, že příští rok bude stejně úspěšný a budeme dál dělat fanouškům radost nejen výsledkově, ale i herně a že budeme dobře reprezentovat naši
obec. Vážíme si vaší skvělé podpory nejen na domácím
hřišti, ale i na venkovních, kde si občas naši hráči můžou
připadat jako doma.
Šťastné a klidné Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2015 přeje
TJ Sokol Šitbořice,
oddíl kopané

Obrazová kronika

8. 10. 2014 – Bourání staré autobusové zastávky na Nikolčické ulici. foto: Antonín Lngál

31. 10. 2014 – Nový chodník na Mlýnské.

foto: Antonín Lengál

8. 10. 2014 – Chodník na Tocháčkovu. foto: Antonín Lengál

11. 11. 2014 – Budoucí chodník z Mlínské k zastávce.

foto: Antonín Lengál
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30. 11. 2014 – Rozsvěcení vánočního stromu. foto: Zdenek Lengál

30. 11. 2014 – Rozsvěcení vánočního stromu.

2. 12. 2014 – Námraza

30. 11. 2014 – Rozsvěcení vánočního stromu.

foto: Zdenek Lengál

foto: Alois Kaňa

30. 11. 2014 – Vánočníh strom.

2. 12. 2014 – Námraza

foto: Zdenek Lengál

foto: Zdenek Lengál

foto: Alois Kaňa
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