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Vážení čtenáři, předkládáme
Vám třetí letošní číslo našeho
obecního zpravodaje. Máme za sebou nejteplejší léto od dob, kdy se
provádí oficiální měření teplot a
sledování počasí. Mnohokrát byl
překonán místní teplotní rekord a
poslední tropický den jsme si užili
ještě v druhé polovině září. Osobně suché a horké léto pocítili všichni, co pěstují na svých
polích a zahrádkách nějakou zeleninu. O letošním létu se
bude ještě mnohokrát a dlouho hovořit.
Pan starosta nám napsal, co všechno se v našich Šitbořicích letos už stihlo vybudovat a hlavně dokončit. A
není toho málo. Plocha před obecním úřadem, kanalizace, komunikace na Výhoně, cyklostezka u sokolovny a
hlavní akce to je Sběrný dvůr a další akce ve škole atd.
U všech akcí také uvedl, kolik stály a jak byly financovány. V minulém čísle Štengaráčku jste byli informováni, že
obec tím, že splatila půjčku na čistírnu odpadních vod,
již nemá žádné dluhy. Mimořádnou akcí je vybudování

sběrného dvora. Toto ocení i budoucí generace Šitbořáků. Kdo z Vás byl na vydařeném otevírání tohoto prostoru, tak se mnou musí souhlasit. Existence tohoto dvora
už sama vyzývá občany k třídění odpadků a k uvědomělejšímu vztahu k životnímu prostředí.
Dále pan starosta nastínil nejbližší záměry ve vylepšování životních podmínek v obci. I když bylo horko, tak
obec žila. Ženy uspořádaly babské a dětské hody, na vyčištěných tenisových kurtech se hrály turnaje, zástupci
obce a školy byli u přátel ve švýcarském Dinhartu. Škola
připravila na konec prázdnin „Pohádkový les“. O mnoha
akcích Vám píšeme, vlastně nám píšete Vy naši čtenáři. Budeme moc rádi, když Vás bude více, protože my u
všeho nejsme a mrzí nás, když na nějakou akci nebo na
někoho zapomeneme. Ještě i v tomto čísle vzpomeneme
na naše občany v první světové válce. Budeme rádi, když
nám napíšete svoje připomínky nebo zajímavé informace
o naší obci nebo její historii. Příjemný podzim Vám přeje
redakce Štengaráčku.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vstupujeme do posledního čtvrtletí tohoto
roku, proto bych Vás chtěl informovat o tom, co se v naší obci událo
a co nás ještě do konce roku čeká.
V minulém čísle jsem Vám popisoval probíhající stavební akce.
Dnes můžeme říct, že tyto jsou již
hotovy. To znamená, že je dokončeno prostranství před radnicí, je prodloužena kanalizace na ulici Divácké, jsou položeny nové povrchy vozovek
v ulicích Výhon a Horní. Dále byl upraven chodník u sokolovny, což spočívalo v tom, že byl nově vydlážděn jako
bezbariérový a vedle něho vznikla taková malá kuriozita a to asi nejkratší cyklostezka na světě, která má délku
15 metrů. Důvodem vzniku tohoto pruhu pro cyklisty je
bezpečnost. A sice, aby se na rohu sokolovny nestřetávali cyklisté s chodci. Celé dílo stálo 37 tis. korun. U křižovatky ulic Výhon a Horní byl nainstalován příčný odvodňovací žlab, neboť v zimních měsících se
v tomto místě vytvářelo na vozovce kluziště. Instalace včetně dodávky přišla na 25 tis. korun.
Další takovou větší akcí, která je již hotová, je
vybudování nové dělené kanalizace kolem mlýna. Jedná se o napojení celé lokality Tocháčkova
na hlavní přivaděč do čistírny odpadních vod, přičemž dešťová voda je přivedena do potoka. Doposud byla ul. Tocháčkova napojena provizorně, kde
byla voda dešťová i splašková sloučena do jednoho potrubí. Toto provizorní řešení vzniklo z důvo-

du jednoho pozemku u mlýna, který byl ve vlastnictví
státu. Teprve po dořešení majetkových vztahů mohla být
kanalizace dokončena podle původního projektu. Zároveň tím vznikla možnost napojení tří nových rodinných
domků naproti mlýna. Celá tato akce stála 2,5 mil. korun.
Nezapomněli jsme ani na opravy a údržbu sportovišť.
V sokolovně byl opět obnoven lak a na jevišti vyměněna svítidla. Na tenisových kurtech byla poprvé provedena regenerace povrchů. To znamená, že byly odstraněny
veškeré nečistoty, mechy včetně starého znečištěného
písku a ten byl nahrazen novým. Tímto způsobem byly
zregenerovány oba tenisové kurty včetně tréninkového.
Provedená regenerace, která má hlavně prodloužit životnost umělého povrchu, stála bezmála 100 tis. korun.
Obec i v letošním roce vložila nemalé finanční prostředky do budovy základní školy. Byla provedena modernizace školního bytu za 540 tis. korun. Během letních prázdnin se započalo s generální opravou střechy,

Vybavení nového sběrného dvora.
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kde byla provedena hydro i tepelná izolace. Cena za tuto
opravu si vyžádala bezmála 900 tis. korun. 90 tis. korun
stála oprava nájezdové rampy u školní kuchyně. V jedné
učebně je nová podlaha a druhá má zase nový školní nábytek. Podrobněji o těchto akcích ve škole píše v tomto
čísle paní ředitelka.
V úterý 15. září byl slavnostně otevřen nový sběrný
dvůr spojený s prohlídkou a malým pohoštěním. Akce se
zúčastnil hojný počet místních občanů i pozvaných hostů. Vy, kteří jste se přišli podívat, tak jste si určitě všimli,
že náš nový sběrný dvůr má nadstandardní parametry a
měl by sloužit ku prospěchu i příštím generacím. Součástí vybavení tohoto dvora jsou nové kontejnery a kolový
nakladač. Celkové náklady na nový sběrný dvůr činily 12
mil. korun, z toho dotace byla 8 mil. korun.
V nejbližších dnech se započne s budováním dětského hřiště za starou školou. Celá akce bude stát 570 tis.
korun. Z toho dotace z Ministerstva pro místí rozvoj činí
400 tis. korun. Dětské hřiště bude obsahovat mnoho
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herních prvků pro děti, ale také venkovní posilovací stroje, třeba pro rodiče. Podle projektu je nutné pod herními
prvky na ploše 130 m2 vybudovat bezpečnou dopadovou
plochu, což znamená, že zde bude použito asi 70 tun kačírku ve vrstvě 30 cm. Samozřejmě, že před tím se musí
zemina v těchto místech do této hloubky odtěžit.
Započato již bylo s opravou schodiště na ulici Břízová.
V plánu je také oprava místnosti po sklenářovi v budově
staré školy. Sem by pak měla být přesunuta posilovna ze
sokolovny a uvolněná místnost by pak sloužila k původnímu účelu. To znamená, sklad sportovního nářadí.
Vážení spoluobčané, toto je výčet toho nejpodstatnějšího, co se v minulém čtvrtletí odehrálo s výhledem
do konce roku.
Na závěr bych chtěl popřát našim vinařům kvalitní a
bohatou letošní úrodu a Vám všem krásný a pohodový
podzim.
Antonín Lengál,
starosta obce

Zprávy z obce
Rada obce projednala žádost
pana Veselého na připojení čtyř rodinných domů na ulici Tocháčkova
na veřejnou kanalizaci. V projektu
má zakreslenu jednu rouru KG 150,
ale smlouva se stavebníkem byla,
že zde položí rouru o průměru 300
mm a ukončí trasu šachtou. Chceme, aby smlouva byla dodržena.
Rada obce schvaluje pachtovní smlouvu pro manžele
Tihlaříkovi, na parcelu číslo 1835/2 o výměře 499 m2 za
svým rodinným domem.
Rada obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 269 o
výměře 260 m2 pod dětské hřiště na ulici Osvobození,
panu Šlefrovi, Husova 5, Brno, za cenu 10,– Kč/m2 do
30. 4. 2016.
Vítězslav a Zdenka Kaňovi žádají o pronájem pozemku p.č. 1187/4 o výměře 108 m2. Rada obce schvaluje
pronájem pozemku za cenu 0,20 Kč/m2 na pět let.
Rada obce schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 222 o výměře 60 m2 za cenu 0,20 Kč/m2 na dobu pěti
let manželům Hanákovým na ulici Břízová.
Paní Ondroušková žádá o ukončení nájmu bytu na
ulici Nikolčická 531 k 30. 6. 2015. Rada obce souhlasí s
ukončením nájmu.
Dagmar Doležalová, Vlasatice 8, podala žádost o
umístění lunaparku v roce 2016 v Šitbořicích při stavění
máje. Rada obce souhlasí s umístěním atrakce.
Vladimír Čermák, Na Větřáku 316, Moutnice, zaslal
nabídku za pronájem obecních pozemků za cenu nájmu
5 000,– Kč a zaplacení daně vždy do 31. března následujícího roku. Rada obce nepronajme pozemky do jiné obce.

Po termínu zveřejnění zadávacích podmínek na propachtování a zajištění provozu společenského domu Orlovna, obdržela rada dvě nabídky na propachtování společenského domu. Obec znovu musí vyvěsit zadávací
podmínky a proběhne druhé kolo.
Rada obce pověřuje kontrolní výbor, paní Miluši Zelinkovou a starostu obce k předání budovy Společenského domu Orlovna od stávajícího nájemce p. Zdeňka
Hrouzka, který k 30. 6. 2015 nájem ukončí.
Rada obce projednala cenovou nabídku na opravu topení v bytě manželů Guráňových od společnosti Bytop-Gas spol. s r.o. Hustopeče v ceně 36 723,– Kč. Rada souhlasí s cenovou nabídkou a opravou.
Rada obce obdržela žádost o poskytnutí dotace
od TOM – Sluníčko, pobočný spolek 19 211, U Cihelny
568, 69176 Šitbořice, zastoupený Janem Novotným na
akci Pohádkový les, ukončení prázdnin. Rada navrhuje
3 000,– Kč.
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o
neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 3 000,– Kč pro
TOM – Sluníčko, pobočný spolek 19 211, U Cihelny 568,
69176 Šitbořice, zastoupený Janem Novotným.
Rada obce obdržela žádost manželů Kaňových o vybudování oplocení kolem pronajaté parcely p.č. 1187/4.
R.O. žádá o předložení náčrtu oplocení parcely včetně
okótování výšek plotu a specifikace použitého materiálu.
Paní ředitelka ZŠ Šitbořice, žádá radu obce o návrh
výše ceny nájmu opraveném bytu po školníkovi v základní škole pro učitelku Ondrouškovou. R.O. navrhuje,
40,– Kč/m2 a kalendářní měsíc.
Rada obce od 13. 7. 2015 zvedá cenu pronájmu obecních pozemků z 0,20 Kč/m2 na 0,30 Kč/m2 a rok. Nové
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smlouvy budou uzavřeny s novou cenou, původní pokračují v nastaveném režimu.
Dne 31. 7. 2015 končí nájemní smlouva bytu na ulici
Školní 491 Monice Petlákové, neplní své povinnosti řádného nájemce (dluhy na nájmu a vodě, odpojen elektroměr), bude vyzvána k předání bytu po skončení nájmu.
R.O. souhlasí s ukončením pronájmu.
Prodloužení pronájmu bytu na ulici Školní 491, žádá
p. Pavel Urbánek. Rada obce schvaluje prodloužení pronájmu bytu na tři roky.
Prodloužení pronájmu bytu na ulici Školní 425, žádá
paní Lucie Kačurová. Rada schvaluje pronájem na další
dva roky, do roku 2017.
Pan Jan Tihlařík, žádá o prodloužení nájmu v bytu na
ulici Nikolčická 531. R.O. schvaluje prodloužení nájmu o
jeden rok, do 31. 7. 2016.
Jihomoravský kraj poskytl dotaci našim hasičům ve
výši 300 000,– Kč na požární techniku a vybavení. Rada
obce souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Paní Marie Šilerová, Žerůtská 440, 679 71 Lysice, žádá
o pronájem obecního bytu v Šitbořicích. Rada obce zamítá žádost o pronájem obecního bytu.
Rada obce na doporučení výběrové komise schvaluje společnost na regeneraci tenisových kurtů Ing. David Kozák, Trnkova 134, 628 00 Brno – Líšeň, za cenu
94 620,– Kč s DPH. Pověřujeme starostu obce podpisem
smlouvy.
Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6 ze dne 30. 7. 2015. Rozpočtová rezerva ve výši
6 557 300,– Kč.
Paní Irena Vedrová podala žádost na umístění radaru
měření rychlosti na ulici Divácká před místní restaurací.
Rada žádost projednala a rozhodla, že proběhne jednání
s odborem dopravy v Hustopečích o možnostech řešení
vzniklé situace. Také je nutno udržovat keře šeříku v okolí
značky začátek obce, aby byla z dálky čitelná.
Tenisový oddíl Šitbořic žádá o zapůjčení kurtů na turnaj Štengar cup 2015 na den 8. 8. 2015.
Myslivecká společnost Šitbořice žádá o dlouhodobý pronájem parcely pod odchovnou bažantů na 20 let.
Rada souhlasí s dlouhodobým pronájmem do roku 2035.
Smlouva bude podepsána po konzultaci s právníkem.
Pan Vítězslav Kaňa předložil nákres a provedení oplocení pronajaté parcely č. 108, výška oplocení 2 m + sokl,
materiál dřevěná výplň. Rada nesouhlasí s výškou 2 m,
souhlasí maximálně s výší oplocení 1 m.
Rada obce vybrala na doporučení výběrové komise
společnost na dokončení kanalizace a opravu místní komunikace na ulici Tocháčkova STAREX Moutnice s.r.o. za
cenu 2 932 203,– Kč včetně DPH.
Mezi obcí Šitbořice a společností APV domy vznikla dohoda při napojení kanalizace od nově postavených
domů, že obec doplatí rozdíl ceny mezi průměry kanalistrana 4
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začních rour 200 a 300 mm a společnost APV domy převede bezplatně novou kanalizaci na obec. Tato dohoda
je nutná k dalšímu možnému rozšíření kanalizační sítě.
Rada obce pověřuje starostu obce podpisem dohody.
Rada obce po prohlídce havárie sociálního zařízení v
místnosti pro rozhodčí v sokolovně požaduje nový rozpočet. Bude provedena výměna sociálního zařízení včetně obkladů, oprava vypínačů a zásuvek a nová výmalba.
Rada obce schvaluje smlouvu se společností na vedení výběrového řízení při budování dětského hřiště za
starou školou. Společnost, Modrý Projekt s.r.o., Slovácká
3223/83, 690 02 Břeclav, bude zastupovat obec Šitbořice
za cenu 9 900,– Kč bez DPH. Rada obce pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Rada obce vybrala ze dvou zájemců o pacht společenského domu Orlovna pana Jaroslava Konečného. Dále
pověřuje starostu obce jednáním s novým pachtýřem.
S ukončením pachtu Orlovny s panem Zdeňkem
Hrouzkem došlo k finančnímu vyrovnání:
1. Rada obce schvaluje proplatit panu Zdeňkovi Hrouzkovi za provedené instalatérské práce v budově společenského domu Orlovna částku 4 400,– Kč.
2. Dále schvaluje odkoupení regálového vybavení od
pana Zdeňka Hrouzka ve výši 768,– Kč.
Tím Obec Šitbořice nemá žádný závazek vůči panu
Zdeňku Hrouzkovi.
Rada obce schvaluje dar do výše 6 000,– Kč pro družební obec Dinhard ve Švýcarsku. Dar bude předán při
družební návštěvě od 17. do 22. srpna 2015. Dále schvaluje užití soukromého vozidla pro tuto návštěvu a jeho
vyúčtování náhrady dle zákona.
Rada obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 1549 o
výměře 86 m2 panu Andreji Tsap, Dolní 216, Šitbořice za
cenu 0,30 Kč/m2 na dobu pěti let.
Pan Lukáš Brzoska, Stavební 6/1219, 735 35 Horní Suchá, žádá o pronájem obecního bytu. Rada obce schvaluje pronájem bytu na ulici Nikolčická 531 do 31. 7. 2017.
Myslivecká společnost Šitbořice požádala o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 2286 pod odchovnou bažantů. Po již schváleném záměru rada schvaluje pronájem pozemku na dobu 20-ti let za cenu 0,30 Kč/m2.
Rada obce projednala a schválila záměry propachtování pozemků následujícím občanům na dobu 5-ti let:
••p.č. 639 Marii Lukášové, Domaninská 230
••p.č. 1750 Svatomíru Viktorinovi, U Cihelny 325
••p.č. 446 a 447 Josefu Němečekovi, Arbesova 8, Brno
••p.č. 1789/2 Zdeněku Lengálovi, Karpaty II. 567
••p.č. 1880/2 Jiřině Zelinkové, Pod Svatojánkem 333
••p.č. 636 Jiřímu Kaňovi, Domaninská 599
••p.č. 757/1 a 757/2 Jiřímu a Anně Studýnkovým, Rovinka 514
••p.č. 761 Daně a Štefanu Kováčikovým, Rovinka 585
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••p.č. 759 Janu Konečnému, Na Kopečku 318
••p.č. 756/1 a 756/2 Janu Valovi, Na Kopečku
••p.č. 756/1 a 756/2 Boženě Sáčkové, Rovinka 549
••p.č. 647 Janu a Lence Kalendovým, Domaninská 307
••p.č. 642 a 643 Rostislavu Dostálovi, Domaninská 423
••p.č. 1561 Janu Kleinovi, Dlouhá 136
••p.č. 1679 Heleně Vahalové, Pod Vrbami 282
••p.č. 760 Evě Čermákové, Souběžná 1, Brno
Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze
Státního fondu Životního prostředí ČR na nákup kompostérů. Rada obce pověřila starostu podpisem smlouvy.
Rada obce v souvislosti s předáním přestupkové komise na Městský úřad Hustopeče, s platností od 1. září
2015, zastavuje rada obce poskytování měsíční odměny
ve výši 200,– Kč za výkon funkce panu Zdeňku Nekvapilovi, který byl členem komise pro projednávání přestupků.
Poslední odměna bude vyplacena za srpen 2015.
Rada obce projednala a schválila smlouvu o poskytnutí hlídací služby ve sběrném dvoře od společnosti Monit Brno. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ze dne
14. 9. 2015. Rozpočtová rezerva je ve výši 6 125 500,– Kč.
Oddíl florbalu Šitbořice žádá o pronájem sokolovny
včetně úhrady nákladů na energii na zápasy hrané v Šitbořicích. Rada obce souhlasí s pronájmem.
Rada obce schválila úhradu faktury ve výši 63 525,– Kč
za rozšíření kanalizační sítě na ulici Tocháčkova. Faktura
uhradí rozdíl mezi průměry trubek a položení do země a
převedení do majetku obce.
Rada projednala smlouvu o budoucí kupní smlouvě
na nákup Optické chráničky pro přívod optického kabelu od domu č.p. 493 k areálu zemědělského družstva Šitbořice od společnosti itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343,
628 00 Brno. Touto smlouvou bude umožněn přístup k
internetu od druhého dodavatele. Pověřujeme starostu
obce podpisem smlouvy.
Rada obce vybrala na vyhotovení a schválení provozního řádu sběrného dvora v Šitbořicích firmu Milan Veselý, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav. Starostu obce
pověřujeme podpisem smlouvy.
Milan Němeček,
místostarosta obce

Krátké zprávy
Setkání seniorů

5. Babské hody
Čas neúprosně utíká, při denních povinnostech ani
nevnímáme jak rychle. Zdá se to jako včera, kdy Laďka
Lajkebová přišla s nápadem uspořádat babské hody. A
letošní již páté jsme uspořádali poslední červnovou sobotu. Opět se děvčata nastrojila do červených krojů a vydala se průvodem k orlovně a poté na sokolovnu.
Poprvé spojily své hody s dětskými, a jak se ukázalo,
bylo spojení velmi šťastné. Hody i hodečky byly veselé,
děti se bavily skvěle a snad i rodiče spolu s prarodiči, i
všichni zúčastnění si hody užili. K tanci i poslechu hrála
dechová kapela Túfaranka, dětem se pochod s tanečkem
povedl, na závěr odpoledne si děti zatancovaly i své sólo.
Večer již patřil všem děvčatům a ostatním zúčastněným.
Opět nechybělo sólo, tentokrát krušpánkové a ani taneční překvapení.
Děkujeme všem, kdo přišli podpořit kulturní dění
v naší obci a i přes starosti všedních dnů se přišli pobavit, zatančit si a setkat se s kamarády, přáteli a sousedy.
Renata Stříbrnská

Očekávané události
Burza dětského oblečení
16. a 17. října (pátek a sobota) v klubovně KLASu
V pátek se oblečení vybírá a v sobotu prodává.

Florbalový turnaj elévek

22. října (čtvrtek) od 12.00 v sokolovně
vystoupí děti MŠ a ZŠ

Florbalový turnaj mladších žákyň
25. října (neděle) od 10:00 v sokolovně

Myslivecké hony v okolí obce
31. října (sobota)
14. listopadu (sobota)
28. listopadu (sobota)
19. prosince (sobota)
30. prosince (středa)

Martinské hody
14. listopadu (sobota)

Divadelní představení
22. listopadu (neděle) v 16.00 v sokolovně
komedie od ochotníků z Čejkovic

Poslední leč
28. listopadu (sobota) v sokolovně
zvěřinové speciality, živá hudba, tombola

Rozsvícení vánočního stromu
29. listopadu (neděle)
doprovodný program MŠ a ZŠ, vánoční jarmark
František Valíček

18. října (neděle) od 10.00 v sokolovně
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Návštěva u přátel v Dinhardu
Předtím, než se rozepíšu o letošní návštěvě
naší partnerské dědiny, se chci vrátit trochu do
historie vzájemných styků. Současný starosta obce
Dinhard Peter Matzinger (ve Švýcarsku nikoliv starosta ale president) hrával kolovou ve Winterthuru nedaleko Zürichu. Spolu se svým spoluhráčem
Fleischmannem byl pozván v roce 1993 na turnaj
v kolové do naší obce. Na turnaji se této dvojici
dařilo a stala se jeho vítězem. Protože se Petrovi u
nás líbilo a viděl zde podle jeho slov hodně zajímavého, začal po návratu do svého bydliště spřádat
s tehdejším starostou Petrem Ullmanem plány, jak
navázat další nejen sportovní styky se Šitbořicemi.
V roce 1995 postupně dostaly plány konkrétnější
podobu a byl dohodnut termín prvního setkání.
Společné foto.
foto: Rudolf Walther
Historické první setkání zástupců obcí se uskuně naší základní školy a náš tlumočník Václav. Očekáváni
tečnilo během turnaje v kolové v únoru 1996 v Šitbořijsme byli ve čtvrtek odpoledne. Vzhledem ke vzdálenosti
cích. Hned na podzim téhož roku se poprvé podívali záobcí jsme spojili Švýcarsko ještě se soukromým přespástupci naší obce do švýcarského Dinhardu. Zde o něm
ním v rakouském Stranachu, který znají především lyžauvedu pár základních informací. Leží 10 km severně od
ři z naší obce. Ve Švýcarsku nás přivítalo krásné počaWinterthuru, 850 km od Šitbořic a má asi 1500 obyvatel.
sí a především naši přátelé v čele se starostou Petrem
Skládá se z 5 osad – Kirch a Ausser Dinhardu, Welsikonu,
Matzingerem a členy obecní rady. Po oficiálním uvítání
Eschlikonu a nejmenšího Vorder Grüt. Hned následující
na dinhardské radnici jsme byli seznámeni také s prvním
rok se zástupci naší obce zúčastnili veletrhu tamních fibodem programu, kterým byl večerní televizní přenos
rem a živnostníků. Zvláště tyto první návštěvy měly obz Dinhardu. Ve Švýcarsku je populární karetní hra „jass“.
rovský význam pro získání poznatků, jak fungují obce a
Švýcarská televize této popularity využívá a vysílá prahlavně jejich samospráva na západ od našich hranic. Od
videlně televizní show „Donnschtig – jass“. V tomto poté doby se spolupráce rozvíjí nejen mezi zastupitelstvy
řadu vždy zástupci dvou vesnic soutěží v hraní této hry.
obcí, ale také mezi hasiči. Jednou se do Dinhardu podíval
Vesnice, která vyhraje, získává právo uspořádat na svém
i náš pěvecký sbor mladých.
území další hru. A právě to se podařilo v předchozím kole
Od roku 2005, kdy se přátelé z Dinhardu zúčastnizástupcům Dinhardu. V režii televize byla prakticky na
li oslav výročí naší obce, se střídavě navštěvujeme po
zelené louce postavena jeviště a posezení pro téměř tři
dvou letech. Pozvání na letošní návštěvu jsme obdrželi
tisíce lidí, kteří na akci přišli. Několik desítek dobrovolnís velkým předstihem, bylo součástí novoročního přání.
ků z Dinhardu se na pořádání vlastní akce také podílelo.
Byl navržen i termín návštěvy 20. – 22. srpna. Do DinSledování natáčení pořadu a atmosféra, kterou dinhardhardu se vypravili 4 členové zastupitelstva, dvě zástupkyští vytvořili, v nás zanechala velký dojem, pokud
budete mít chuť si ji také vychutnat, najděte si
na webu www.srf.ch/sendungen/donnschtig-jass,
přenos z 20. srpna. V čase 35:50 je zde také krátké
filmové představení naší partnerské obce. Musím
se ale přiznat, že pravidla hry jsme sice pochopili,
ale ne tak, abychom si ji mohli zahrát.
V sobotu ráno náš program začal prohlídkou
místních školských zařízení. Mají zde jesle, mateřskou i základní školu do páté třídy. Hned první překvapení – odpověď na otázku ohledně délky
mateřské dovolené – 6 týdnů. I když následovalo
vysvětlení ohledně fungování jeslí a matek v domácnosti, jsou některé věci pro nás těžko představitelné. Souvisí s tím i konstatování, že pouze
Z natáčení televizní show Donnschtig - jass.
foto: Jiří Kaňa 40 % pracujících v obci je zaměstnáno na plný úvastrana 6
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ků nad obcí, kde obec postavila chatku a venkovní ohniště, které propůjčuje zájemcům o venkovní
posezení v krásné přírodě. Zde jsme se také potkali s bývalými členy obecní rady a dlouholetým organizátorem našich setkání Wernerem.
Po tomto náročném celodenním programu pro
nás byla nachystána večeře v místní bývalé prachárně, kterou v současné době mají pronajatu jako klubovnu myslivci. Jeden z nich nám také
připravil večeři z divočáka, kterých je prý v okolí
opravdu hodně. Večeře se zúčastnil i velitel místních hasičů, kterému jsme předali tekutý pozdrav
od našich hasičů.
V sobotu ráno nás již před radnicí očekával
Martin
s výtiskem novin, kde byla reportáž z teProhlídka čistírny odpadních vod.
foto: Jiří Kaňa
levizního přenosu z Dinhardu s konstatováním, že
zek, ostatní mají různé formy zkrácených úvazků. I když si
se ho zúčastnila i delegace z naší republiky. Výtisk nám
myslím, že naše škola je poměrně dobře vybavená, přál
samozřejmě věnoval. Připravena pro nás již byla prohlídbych našim žákům a také učitelům aby mohli využívat
ka místních chráněných dílen. V budově prakticky přímo
podobně zařízené učebny a kabinety. V základní škole lenaproti radnice pracuje a částečně i bydlí okolo 20 lidí,
tos obec investovala do změny způsobu vytápění. Dosakteří měli ve svém životě velké problémy (drogy, alkovadní vytápění na mazut, kdy roční spotřeba byla okolo
hol…). V dílnách, kde vykonávají různé činnosti, se sna30 tisíc litrů, bylo nahrazeno tepelným čerpadlem, využíží změnit tak, aby byli schopni žít normálním životem.
vajícím teplo z hlubokého podzemního vrtu. NásledovaProvázel nás, pro svou práci opravdu zanícený, vedoucí
la prohlídka domova pro seniory v Seuzachu. Krásné zařízařízení, který práci převzal od svého otce. Mezi činnoszení, které slouží pro seniory z regionu, nabízí služby dle
ti prováděné v těchto dílnách patří oprava jízdních kol a
potřebnosti zdravotní péče. Na náš dotaz, jak dlouhý je
také pečení výborných čokoládových výrobků.
pořadník na místo v zařízení nám pan ředitel odpověděl,
že pořadník sice existuje, ale pouze v případě požadavku na jednolůžkový, případně nadstandardně vybavený pokoj. Samozřejmě si uvědomili propastný rozdíl od stavu u nás. Další naší zastávkou
byla základní škola také v Seuzachu, kde navštěvuje část dětí z Dinhardu 2. stupeň. Zde si na své
přišla naše paní ředitelka s kolegyní, které si určitě odnesly spoustu nápadů. Při příchodu do jedné
třídy se k nám hned hlásil jeden z žáků, který se
nedávno přistěhoval z naší republiky. Nechal nám
svoji adresu pro případnou možnost dopisování
s našimi žáky. Hned po obědě v místní restauraci
jsme se vydali asi na 15 km vzdálenou rozhlednu
ve Wildensbuchu. Postavena byla nedávno jednak
z prostředků sdružených obcí, jednak z darů firem Dárek od nás.
foto: Rudolf Walther
i místních občanů. Ti měli možnost si zakoupit třeNásledovalo již rozloučení na radnici. Dlouho jsme
ba jeden schod z rozhledny, pak je na něm vyryto jejich nevěděli, jaký dárek do Dinhardu vezmeme, nakonec
jméno. Z rozhledny je opravdu krásný výhled po okolí, jako inspirace posloužila část lavičky, kterou jsme dostali
ale i do sousedního Německa. Další naší zastávkou byla u nás při poslední návštěvě. Autorem obou děl je samoprohlídka čistírny odpadních vod v Ellikonu. Jsou zde čiš- zřejmě Jožka Zelinka, který dovede z kousku dřeva vytvotěny odpadní vody z celkem pěti obcí, včetně Dinhardu. řit neuvěřitelné věci. Starosta (prezident) Dinhardu nám
V současné době probíhá její přestavba s cílem navýše- přislíbil poslat foto, kde bude vytvořená deska umístění kapacity pro možnost napojení až 5 tisíc obyvatel. Při na. Jako druhý dárek jsme použili zarámovaný pohled na
poslední návštěvě Dinhardu před 4 léty jsme si byli pro- naši dědinu. Po rozloučení, kdy jsme byli požádáni také o
hlédnout bobří hráz postavenou na místním potoce a vyřízení pozdravů v Šitbořicích, jsme se vydali k domovu.
způsob, jakým s bobry soutěží, kolik vody se jim podaří
Jiří Kaňa
zadržet. Tentokrát jsme nebyli na bobrech, ale u rybníčstrana 7
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Škola
Mateřská škola
Nový školní rok jsme zahájili v úterý 1. září celodenním provozem. Letos nastoupilo do MŠ 24 nových dětí,
celkový počet zůstává stejný jako loni. Děti se asi na školku těšily, uplakaných bylo velmi málo a nastoupily v plném počtu.

Kolektiv zaměstnanců pro tento školní rok
Ředitelka: Miroslava Kominacká
Učitelky: Táňa Neugebauerová, Marta Nečasová,
Šárka Hosová, Bc. Ivana Dostálová,
Mgr. Petra Vymazalová
Školnice: Ludmila Matýšková
Uklízečky: Dana Kováčiková, Zdenka Konečná
Kuchařky: Bronislava Sáčková, Dana Kováčiková

Byla také vyměněna podlaha ve 2. třídě v hodnotě
50 000 Kč a učebna 1. třídy byla vybavena novým školním nábytkem v hodnotě 80 000 Kč.
PaedDr. Jarmila Novotňáková

Přivítání prvňáčků
Jako každý rok jsme i letos na naší základní škole
1. září přivítali prvňáčky s jejich rodiči. Letos jich nastoupilo celkem 21. Po slavnostním uvítání paní ředitelkou a
panem starostou dostali od spolužáků z druhé třídy malý
dárek a společně s deváťáky vykročili do nového prostředí. Čekala je krásně vyzdobená třída, nové lavice a židličky. S paní učitelkou plnili „pohádkové“ úkoly a s úsměvem odcházeli domů, aby příští den přišli do školy plni
nadšení pro své povinnosti. Věříme, že se novým žáčkům
bude dařit a bez potíží se zapojí do školního života.
Mgr. Helena Sigmundová

Co nás čeká v nejbližší době?

Návštěva partnerské obce ve Švýcarsku

••hudební pohádka
••beseda se speciálním pedagogem
••návštěva nového sběrného dvora
••vycházka s ekologickým zaměřením podzim
••kurz plavání
••kurz angličtiny
••loutkové divadlo
••pracovní dílna pro rodiče a děti MŠ
••podzimní hry na zahradě
••beseda s důchodci
••drakiáda
••kroužky Pastelka, Písnička a Předškolák
Všem dětem přeji příjemné dny strávené ve školce
společně s námi a se svými kamarády.

V předposledním týdnu prázdnin se uskutečnila další
tradiční návštěva družební švýcarské
����������������������������
obce �������������
Dinhard, které se zúčastnili představitelé obce a zástupci Základní
školy v Šitbořicích.
Na programu byla prohlídka řady zajímavých institucí a míst, které jsou pro tuto obec typické, nebo v nich
došlo za poslední dobu k výrazným změnám. Program
byl zajímavý, pestrý a přinesl nám řadu nových zkušeností a zjištění. Pro zástupce naší školy bylo zřejmě nejzajímavější představení tamního školského systému. Na
programu byla návštěva jeslí, mateřské školy a dále primární a sekundární školy, které odpovídají našemu stupni základního vzdělávání.
Obdivovali jsme snahu o snížení nákladů na provoz
školy. Škola v Dinhardu má nově vybudovaný systém vytápění pomocí tepelných čerpadel. Co se týče vybavenosti škol, musíme s radostí konstatovat, že se nevyzna-

Miroslava Kominacká,
ředitelka

Základní škola
Opravy a modernizace školy
Díky finanční podpoře zřizovatele byla škola
v letošním roce modernizována a opravena. Firmou Tomanec Šitbořice byly provedeny generální
opravy školního bytu a rampy za školní jídelnou.
V měsících srpnu a září uskutečnila firma BP-IZOL
s.r.o., Brno, rozsáhlou opravu střechy školy. Na levém křídle proběhlo zateplení střechy s vakuovým
uložením PVC folie (650 m2) a na pravém křídle
byla opravena atika (55 m). Celková hodnota díla
činila 890 000 Kč.
strana 8
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čuje výraznými rozdíly. Technická vybavenost (ICT
technika, dataprojektory apod.) je srovnatelná,
což nás velice těší a děkujeme tím především vedení naší školy a celému kolektivu, který se zapojil do řady grantových projektů podporující využití ICT technologií a technické vybavení tříd, a také
obci, která podpořila vybavení učebny pro výuku
ICT novými počítači. Jako nedostatek naší školy
shledáváme vybavení tříd starším nábytkem, lavicemi, židlemi, tabulemi apod. To je však ovlivněno
velkými finančními náklady. V letošním roce zřizovatel školy poskytl největší část finančních prostředků na opravu střechy a věříme, že v nejbližší
době bude moci zajistit prostředky na pořízení nového nábytku a dalších pomůcek pro žáky.
Lov rybiček v pohádkovém lese.
foto: Lucie Kačurová
Dalším zajímavým zjištěním byla společná filoročnou událost pořádala organizace TOM Sluníčko pod
zofie naší školy se školou v Dinhardu, kterou představuje vedení k samostatnému učení a zájmu o sebe- vedením Jana Novotného. Spolupořadateli byly ZŠ Šitvzdělávání. Tento cíl je velice náročný a očekává aktivitu bořice, softbalový kroužek Šitbořické Straky a jezdecký
zejména ze strany žáků a spolupráci s rodiči. Dosahování klub Kaverto.
Počasí nám přálo. Byl velmi teplý letní den. Oproti
tohoto cíle napomáhá v Dinhardu stav, kdy se na výuce
a vzdělávání podílí více pedagogických pracovníků. Děti minulému ročníku přibylo stanovišť, které si děti mohmohou být dle potřeby rozděleny na menší skupiny po- ly projít a užít. Nově si např. vyzkoušely lanové překáždle stupně svých schopností a druhu činnosti, takže pe- ky. Základní škola zase nachystala ZOO park, kde se děti
dagog má větší prostor pro individuální přístup k dítě- mohly seznámit s některými zvířátky. Hasiči si připravili
ti. Aby bylo možné rozdělení dětí do menších skupin, na nové disciplíny na svém stanovišti. Nemohl chybět softtom se ve Švýcarsku podílí finančně nejenom stát, ale balový koutek, kde si děti vyzkoušely různé dovednosi obec. Obec také vyčleňuje finanční prostředky na pří- ti spojené s tímto sportem. Hlavní sponzor SportObpadné doučování výuky jazyka pro děti z jiných zemí, kte- chod.cz dovezl zajímavé stanoviště, kde si děti mohly
ré se přistěhovaly. Ve Švýcarsku je výrazně pozitivnější zahrát tzv. speed badminton a nachystal také zajímavou
postoj veřejnosti ke škole a vzdělávání, což se projevuje a hodnotnou tombolu. Nechybělo nezbytné občerstverespektem a zájmem o vzdělání a také spoluprací obce, ní. Akci podpořila také Obec Šitbořice. Pořadem prováškoly a rodičů, přestože náklady na vzdělávání pro obec i zela zkušená moderátorka Nikol Lárová. Večer byl určen pro „náctileté“. Vystoupil známý zpěvák Pavel Callpro rodiče jsou výrazně vyšší než v českém školství.
Asi vás bude zajímat, že mateřská dovolená ve Švý- ta a již podruhé na Pohádkovém lese také talentovaná
carsku je tři měsíce, poté mají rodiče možnost umístit Kamila Kopečková.
Pohádkový les 2015 – jedna z nejnáročnějších a nejděti do jeslí, přičemž cena za tuto službu je poměrně dorozsáhlejších
akcí, která se v širokém okolí kdy odehrásti vysoká. Také návštěva mateřských škol je službou placenou, děti si nosí své jídlo a po 12. hodině chodí na obě- la. Děkujeme hlavnímu organizátorovi Janu Novotnému,
dy domů. Podobné je to i ve škole. Rodiče mohou ško- že připravil takto velkou a zajímavou zábavnou a kulturláka poté umístit na hlídání, i tuto službu si ale musí za- ní událost, členům softbalového oddílu Šitbořické Straky
platit. Družiny a školní stravování obdobné jako u nás ve za velkou pomoc hlavně při chystání a uklízení jednotlivých stanovišť, pomocníkům z jezdeckého oddílu KaverŠvýcarsku nejsou.
A prázdniny? Ty letní mají tamní děti pět týdnů, ale to, panu školníkovi a pedagogům ZŠ Šitbořice, místním
další 14denní, mají několikrát v roce, takže ve výsledku chovatelům a dalším. Mezi organizátory bylo zhruba 100
lidí! Z výtěžku akce bude pořízeno sportovní vybavení.
mají švýcarští žáci více dnů volna než naši.
Těšíme se, že se tato akce bude konat každoročně,
Celkově se dá říci, že úroveň cílů vzdělávání i vlastní
stane
se tradiční a že se bude líbit zejména dětem!
výuky je srovnatelná, sociální výhody jsou naprosto odFotografie z si můžete prohlédnout na webu v galelišné a prestiž školství je ve Švýcarsku vyšší.
riích
Ivana Bartoše, Vítězslava Vrby a Jana Novotného.
Mgr. Monika Ondroušková

Pohádkový les
Druhý ročník velmi povedené akce pro děti a jejich
rodiče se opět konal 28. srpna v areálu ZŠ Šitbořice. Ná-

Mgr. Tomáš Mottl

Stálá expozice ve vestibulu školy
To máte tak – sejdou se odborníci, vymyslí spolu užitečnou věc, každý přispěje svým dílem a je to. Ale nic
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není hned a samo sebou. Takže jak to bylo doopravdy? Pan Václav Nečas, jakožto odborník na archeologii připravoval pro naše žáky besedu, přinesl si i své vzácné nálezy. Protože umí o každém kameni zajímavě povídat, uvede i historické souvislosti, které se člověk jen tak nedočte, začal víc lidí
poutat k tématice neživé přírody a geologického
podloží. My ve škole jsme vymysleli, že nejlepší by
bylo vystavovat tyto nálezy najednou a pohromadě a nejlépe tak, aby vše bylo kdykoliv k nahlédnutí. Nápad byl na světě. Pan Rozkydal nám vyrobil nábytek a paní učitelka Kačurová dala expozici
konečnou tvář. A Vy se můžete přijít podívat, počíst a pokochat rozmanitou historií naší vesnice.
Mgr. Dana Relichová Nová expozice pravěkých nálezů ve škole.

Setkání sedmdesátníků
Naše setkání se uskutečnilo 30. května v kulturním
sále Zemědělského družstva. Po běžné přípravě a zařizování se sešlo 25 účastníků, spolužáků. Setkání a přivítání bylo radostné, protože s některými jsme se neviděli
mnoho let. Zúčastnili se našich setkání poprvé. Po zahájení jsme vzpomněli i na zemřelé spolužáky, už jich mezi
námi chybělo devět. Následoval přípitek a velmi dobrý
oběd. Rozběhla se veselá nálada.
Při vínku se vzpomínalo nad fotkami na naše dětství,
školní léta na mladé roky, kdy jsme chodili v krojích a zažívali různé i komické situace. Například, když jsme chtěli
mít na 1. máje krojovanou zábavu, museli jsme dopoledne jít do prvomájového průvodu v Kloboukách. Tak to
tehdy chodilo.
Došlo i na vzpomínky našich rodičů, které nám vyprávěli. V květnu 1945 skončila strašná druhá světová válka.
A oni se v dubnu stěhovali s dětmi do sklepů. Některé
děti se ve sklepě narodily, jiné zde byly pokřtěné. Mně
bylo šest neděl, když rodiče odešli do sklepa do Němči-

ček. Sklep byl bezpečný, protože před ním stálo stavení.
Byla zde i polní ošetřovna, kde byl ruský lékař a sestra,
kteří ošetřovali raněné vojáky. Já jsem vtom sklepě ve
tmě dostala zánět do očí, bylo to hodně špatné. Maminka nevěděla, co má dělat v té situaci, tak šla za doktorem. Jak se na mne podíval, hned si mě nechal ve světnici a mamince řekl, že tam budu tři dny. Dával mně jen
na jídlo.
Maminka mi vyprávěla, že to nemohla vydržet, tak
vždycky pootevřela dveře, aby viděla, co se tam děje a
pak mi vyprávěla „na posteli spal doktor a ty vedle něho
v peřince.“ Sestra ji jen tiše posílala pryč. Po třech dnech
se zánět uklidnil, tak mě vrátili rodičům. Ve válce se dějí
různé případy. Mně ruský doktor vyléčil a mladé ženy se
začerněnými tvářemi a vlňáčky zabalené hlavy se vojáků bály.
Velmi silně na nás zapůsobily vzpomínky, které jsme
slyšeli od důstojného pána děkana Jaroslava Hudce, který nás na základní škole učil náboženství. Jako kněz chodil
zaopatřovat raněné umírající vojáky. Mnohdy se plazil po zemi a okolo hlavy mu svištěly kulky. Všechny
tyto vzpomínky našich rodičů v nás
zanechaly hluboký dojem na tu těžkou dobu, kterou museli prožít.
Všichni jsme se shodli, že máme
veliké štěstí, že můžeme žít v míru
a máme vše, co k životu potřebujeme. Setkání končilo v jednu hodinu ráno a všichni jsme se rozcházeli
šťastni, že se uskutečnilo.
Marie Dvořáková

Ročník 1945 při stavění máje v roce 1963.
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I. sv. válka očima přímých účastníků
Jak Josef Bednařík bojoval ve
francouzské legii
Před první světovou válkou se přiženil do naší obce
dělník Josef Bednařík z Morkůvek. V ten čas nebylo práce, a tak se vypravil do Ameriky, že tam vydělá peníze a
bude je posílat domů rodině. Byl v Americe dva roky, dělal sezonního dělníka a projezdil celé státy. Když vypukla
světová válka, zůstal v Americe a uchytil se v nějaké zbrojařské továrně. Bylo tam dost Čechů a ti drželi pohromadě. Sledovali co se děje v Evropě. Brzy se dověděli o Československém odboji ve Francii a začalo se agitovat jak
tomuto odboji pomoct. Konaly se peněžité sbírky a agitovalo se pro vstup do Československé jednotky ve Francii. Josef Bednařík byl člověk statečný a pro českou věc
velmi horlivý. S mnoha jinými se přihlásil mezi dobrovolníky. Když na lodi odjížděli do Evropy, tak se na lodi sešel
se šitbořákem Martinem Rozkydalem (č.p. 113). Šťastně
se dostali do Francie. Po krátkém výcviku byli zařazeni do
československé jednotky ve Francii.
Josef Bednařík se účastnil mnohých bojů a brzy na
sebe upozornil svojí statečností. Jednou po nějaké bitvě zůstal na bojišti ležet raněný Francouzský důstojník.
Z francouzských zákopů jej bylo vidět, ale Němci pole
ostřelovali z pušek i kulometů tak, že přístup k němu byl
nemožný. Byl parný den a bylo vidět, že raněný důstojník
nesmírně trpí. V zákopech vedle Francouzů byli i Češi a
mezi nimi i Josef Bednařík, ten se na utrpení francouzského důstojníka nemohl dívat a řekl kamarádům, že
pro něj půjde. Ti jej zrazovali, aby nechodil, že jej Němci zastřelí, ale on nedbal. Rychle se přešvihl přes zákopy a skutálel do dolinky. Němci po něm začali střílet, ale

nezasáhli ho. Po chvíli přestali střílet a Josef Bednařík se
pomalu začal plížit k raněnému. Kamarádi ze zákopu jej
pozorovali a zdálo se jim to nesmírně dlouhé, než se Josef Bednařík přiblížil k raněnému. Nejdřív raněnému dal
napít vody a pak jej začal stahovat, až jej dostal do jakési
brázdy a tou ho již rychleji přibližoval k zákopům. Zůstával nejhorší úsek, jak dostat raněného do zákopu. I to se
Josefu Bednaříkovi podařilo, francouzský důstojník byl
zachráněn.
Když se raněný důstojník uzdravil (byl to nějaký hrabě), přišel svému zachránci poděkovat. Josef Bednařík
byl před celou Československou jednotkou vyznamenán
medailí za statečnost.
Josef Bednařík později onemocněl úplavicí, byl v nemocnici a poté se léčil 3 měsíce na statku onoho hraběte, kterého zachránil. Po uzdravení se vrátil na frontu.
Československá jednotka měla svůj prapor a nosila jej
do útoku. Jednou Češi útočili na nějaké návrší, když se
přiblížili k německým zákopům, praporečník padl. Mezi
českými vojáky nastal zmatek a začaly se ozývat hlasy k ústupu. Josef Bednařík chytil prapor, vyskočil a volal „kamarádi za mnú“ a návrší dobili. Roku 1918 v bitvě
u Vuziere Josef Bednařík sám zlikvidoval tři kulometná
hnízda a kulometů se zmocnil. Za to byl vyznamenán válečným křížem. Sám francouzský maršál Jofré jej jmenoval a dával za vzor statečného vojáka.
Po válce se vrátil domů a dělal příležitostného dělníka
a žil ve velké bídě. Jednou přišel na obec nějaký úředník
a mezi řečí vzpomněl na Josefa Bednaříka a nemohl pochopit, že tak statečný bojovník v občanském životě tak
živoří. Josef Bednařík v chudobě žil a v chudobě zemřel.
sepsal Josef Zelinka

Sport
FbC Aligators se plně připravují na další sezónu
Skončily prázdniny a náš klub se intenzivně připravuje na novou sezónu, která bude náročnější než ta loňská.
Náš klub přihlásil na sezónu 2015/16 rekordních 19 družstev, z toho 6 v ženské kategorii, kde mají Šitbořice největší zastoupení.
Sezóna začíná sice až koncem září, ale již v létě začala příprava. Naše družstva se účastnila letních turnajů.
Hned v červnu se dorostenky zúčastnily Brněnského turnaje Hummel open game, který se jim povedl neuvěřitelně vyhrát. V konkurenci sedmi týmů, z nichž jeden byl i
zahraniční z Maďarska, neprohrály ani jeden zápas a díky
tomu si domů přivezly zlaté medaile a pohár. Začátkem

července se dorostenky rozjely do
Prahy na jeden z největších mládežnických turnajů na světě Prague games. Celý turnaj byl poznamenán neúčastí dvou hráček, které
těsně před turnajem měly vážnou
dopravní nehodu. V konkurenci
Švédských, Finských, Slovenských
a dalších zahraničních týmů se holkám nedařilo a skončily hned v prvním kole play off.
I v průběhu prázdnin děvčata trénovala, především
ženy. A to jak na kondičce, tak i na vylepšování florbalových dovedností. Ženy si letos daly za cíl vyhrát druhou ligu a postoupit do první. První zápasy nové sezóny zahájily již o víkendu 12. – 13. září v Jihlavě v rámci Poháru české pojišťovny, kde se střetly jak s týmy z
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1. ligy a dokonce i extraligovými Židenicemi. Jen
s osmi hráčkami do pole a brankařkou nastoupily
k prvnímu zápasu proti S.K. P.E.M.A. Opava. Většinu zápasu naše děvčata vedla, dokonce čtyři minuty před koncem vedla 3:1, ale ke konci utkání
už jim docházely síly a dělaly chyby, které soupeř
potrestal třemi brankami a zápas skončil 3:4 pro
Opavu. Druhý zápas proti prvoligovému týmu FTC
Vysoké Mýto začal ve vysokém tempu. Soupeř využíval našeho malého počtu, ale nedařilo se jim
proměňovat šance. Naopak našim holkám se šance proměňovat dařilo a díky tomu zápas vyhrály
5:3. Trenér nejvíce přikládá dobrý výsledek tomu,
že díky malému počtu hráček, z toho v týmu byly
dvě hráčky juniorek, které v týmu měly premiéru, Pohár žen 13. září.
foto: Jaroslav Hála
neměl tým velké očekávání a jel si turnaj spíše užít
Slavičíně, pojede více hráček a holky budou moci přednež honit nějaké ambice. Díky tomu hrály ženy v pohovést své kvality v plné síle.
dě bez stresu a i takto oslabené dokázaly zahrát skvělé
Po ženách se postupně do ligových utkání zapojí
zápasy. Druhý den čekaly naše ženy zápasy proti favoridružstvo juniorek, dorostenek, starších žákyň, mladších
tům prvního kola poháru České pojišťovny 2015, a to pržákyň a elévek. Díky tomu, že nejmladší kategorie hravoligovému SK Jihlava a extraligovému TJ Sokol Brno Žijí na menších hřištích systémem 3+1 (tři hráčky v poli
denice. Proti Jihlavě nastoupily naše holky s velkým naa brankař), můžete elévky a mladší žákyně vidět hrát i
sazením a dokonce se ujaly vedení, které udržely až do
v Šitbořické sokolovně. Bohužel díky stálé absenci sporkonce první třetiny. Pak se však projevil početní rozdíl na
tovní haly musíme pořádat turnaje ostatních kategorií
střídačce a našich 8 statečných hráček nestíhalo tempo
v tělocvičnách v našem okolí, starší žákyně v Dambořiuběhaných Jihlavanek a zápas prohrály 1:4. Proti Židenicích, dorostenky, juniorky a ženy v Pohořelicích a Slavkocím se již plně projevila únava hráček, majících za sebou
vě u Brna. Z některých zápasů budeme stejně jako loni
tři zápasy. Když k tomu připočteme, že extraligové Židepřenášet video přenos, tedy alespoň tímto způsobem se
nice měly na střídačce tři útoky, byl to pro holky náročný
můžete podívat, jak to našim holkám jde.
zápas. Přesto holky bojovaly a vytvářely si i šance, jen je
Jaroslav Hála,
proměnit. Zápas nakonec skončil naši prohrou 2:8. Douhlavní trenér ženských družstev
fejme, že na první ligové utkání, které se koná 19. září ve

Hádanka
Dračka peří
I v dnešní době se v podzimním období v
některých rodinách dere peří. V době, ze které pochází tato fotografie, to bývala naprosto
běžná věc.
Poznáte tetičky z této fotografie?
redakce
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