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25. 12. 2015 – Živý betlém. foto: František Valíček

25. 12.   2015 – Živý betlém – průvod vyráží od radnice. foto: František Valíček

25. 12. 2015 – Živý betlém – „Ježíšči“ z minulých let. foto: František Valíček

25. 12. 2015 – Živý betlém. foto: František Valíček

25. 12. 2015 – Živý betlém. foto: František Valíček

Obrazová kronika (1. část)
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Vážení spoluobčané, dnes už 
snad můžeme říct, že máme za se-
bou další mírnou zimu a že se všich-
ni těšíme na jaro. Doufejme, že ten 
letošní rok bude trošku příznivější 
na srážky než ten minulý. Jen pro 
zajímavost, naše obecní meteosta-
nice naměřila za celý rok 2015 pou-
hých 304,3 mm srážek, což je zhru-

ba polovina průměrného ročního úhrnu. Letos do polo-
viny března spadlo přes 100 mm srážek, takže se to zatím 
z tohoto pohledu vyvíjí o něco lépe.

Jak jsem Vás informoval v minulém čísle Štengaráč-
ku, tak v letošním roce bychom chtěli realizovat dvě větší 
akce a to novou vozovku od ulice Brněnská až po čistírnu 
odpadních vod a dále pak vodovodní přivaděč z Těšan. 
Co se týče té první akce, tak tam byla podaná žádost o 
dotace, ale zatím nejsou známy výsledky. Pokud se ne-
podaří dotaci získat, tak z největší pravděpodobností bu-
deme tuto stavbu realizovat i bez ní. Akce vodovodního 
přivaděče z Těšan je v takovém stavu, kdy se konečně po-
dařilo získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků, kte-
rých je více než 100. Momentálně probíhá územní řízení 
a pokud půjde vše hladce, tak by se stavba měla realizo-
vat na podzim letošního roku.

Projekčně se také připravujeme na opravu hřbitova. 
Konkrétně se jedná o novou cestu od hlavní brány k már-
nici. Na tuto akci je také podána žádost o dotace, tak uvi-
díme, zda budeme úspěšní. Na příští rok je naplánovaná 
demolice márnice a výstavba nového technického záze-
mí hřbitova na stejném místě, včetně sociálního zaříze-
ní. Když už jsem u těch dotací, tak bych chtěl ještě dopl-
nit, že máme podanou žádost o dotace na výměnu staré 

střechy na hasičské zbrojnici a na pořízení nového devíti-
místného osobního automobilu pro SDH Šitbořice.

Vážení spoluobčané, před nedávnem byli v různých 
částech obce nainstalovány nové odpadkové koše včet-
ně pytlíků na psí exkrementy. Doslechl jsem se, že někte-
ří občané si myslí, že ty koše jsou jen na ty sáčky. Není 
tomu tak, tyto koše jsou určeny pro veškerý drobný od-
pad a postupně nahradí ty nevzhledné plechové. V obci 
je jich zatím nainstalováno 10 kusů, ale dalších 10 bude-
me ještě dodávat. Přeji si jen, aby vandalové tyto koše 
neničili a netrhali zbytečně pytlíky, které následně po-
hazují po parku. Bohužel se tak zatím děje. Vy, kteří čas-
to chodíte ven se svým pejskem, bych chtěl doporučit, 
abyste si pytlík utrhli a vždy ho měli u sebe, když jdete se 

Slovo starosty

Nový odpadkový koš na Nikolčické ulici. foto: František Valíček

Vážení čtenáři, dostáváte do ru-
kou první letošní číslo Štengaráč-
ku, věřím, že budete spokojeněj-
ší s tímto číslem více, než s naším 
posledním minuloročním. K němu 
jsme dostali několik asi oprávně-
ných připomínek. Redakční rada 
je přijala a pokusila se je napravit 
alespoň v internetovém vydání. 

Máme za sebou nevýraznou zimu a teplý a suchý rok. 
Aby byl ten letošní lepší alespoň, co se týče počasí, si sice 
můžeme přát, ale to je tak všechno, příroda si to zařídí 
po svém. 

Ale jak píše pan starosta o plánech na tento rok, tak 
by to mohl být pro naši obec znovu rok úspěšný. Cesta ke 
sběrnému dvoru je velmi potřebná stejně tak jako nový 
vodovodní přivaděč. Samozřejmě problémových oblastí 
v obci je mnohem více. Je správné, že se bude řešit hřbi-

tov. Tam skončíme všichni. Velmi zajímavý podnět zaslala 
obecnímu zastupitelstvu naše čtenářka. Myslím si, že je 
to tak vážná myšlenka že ji můžeme otisknout Vám všem. 

V ostatních rubrikách píšeme statistické údaje za pře-
dešlý rok. Dále o sportovních akcích, které u nás proběh-
ly. Daří se kolové, o prestiži Šitbořského turnaje píše pan 
Zvolánek. Výborných výsledků dosahují stolní tenistky. 
Plesová sezona byla snad vydařená a karneval se vydařil 
i dětem. I když se o tom nikde moc nepsalo, tradičně vy-
soký byl výnos z Tříkrálové sbírky. I pomoc naší farnosti 
postiženým z Klobouckého střediska Betlém. 

Pokračujeme v uveřejňování vzpomínek pana Aloi-
se Stejskala. Sepsal je několik let po válce a nikde dosud 
nebyly publikovány. Vám naši čtenáři přejeme příjemné 
prožití svátků Velikonočních a hezké jaro.

Josef Zelinka,  
šéfredaktor
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psem na vycházku. V případě potřeby si ho pak můžete u 
nejbližšího koše vyměnit za nový.

A teď úplně na jiné téma. Stejně tak, jako každý rok, 
tak i letos bude uspořádán Den vesnické pospolitosti. 
Všichni víte, co se pod tímto názvem bude dít a samo-
zřejmě jste tímto všichni zváni. Akce se uskuteční 2. dub-
na za stejných podmínek a na stejném místě jako loni. 
Letos se tato akce bude konat již po osmé v řadě a spolu-
pořadatelem budou hasiči.

Vážení spoluobčané, máme před sebou nejkrásnější 
roční období. Přeji Vám, abyste si ho náležitě užili a tě-
ším se na setkání s Vámi na různých společenských ak-
cích, které se budou v naší obci v letošním roce konat 
a nezapomeňte, že ta první bude již za týden v sobotu  
2. dubna.

Antonín Lengál,  
starosta obce

Zprávy z obce
Z rady a zastupitelstva obce

Rada obce pověřila starostu 
obce k jednání ohledně ukonče-
ní smlouvy o dodávkách elektric-
ké energie a zemního plynu, nebo 
k získání jiného právního dokumen-
tu dokládajícího ukončení smluvní-
ho vztahu s dodavatelem energií 
Best Price Energy Hodonín.

Rada obce udělila plnou moc 
společnosti Terra Group Brno – Líšeň, pro úkony spojené 
s dodávkami energií pro naši obec.

Rada obce schválila uzavření pachtovních smluv na 
pozemky na dobu 5ti let pro následující občany:

•• Jana Zvolánková, Karpaty I 176, p.č. 2036 (425 m2)
•• Jaroslav Vinčar, Osvobození 81, p.č. 65/1 (232 m2)
•• Zuzana Baranová, Nikolčická 270, p.č. 935 (1159 m2)
•• Ing. Petr Kaňa, U Cihelny 408, p.č. 1816 (970 m2) 

a 1760 (354 m2)
•• František a Marie Valíčkovi, Osvobození 22,  

p.č. 649 (615 m2)
•• Tomáš Vozdecký, Družstevní 483, p.č. 1364 (55 m2)

Rada obce schvaluje výpůjčku klubovny oddí-
lu A – TOM Sluníčko ve staré škole od 11. 1. 2016 do 
31. 12. 2016. Výpůjčka je zdarma.

Rada obce projednala žádost paní Marie Schillerové, 
Žerůtská 440, 679 71 Lysice, o pronájem bytu v penzio-
nu v Šitbořicích. Rada schvaluje pronájem bytu v penzio-
nu ve zdravotním středisku od 1. 2. 2016 do 31. 7. 2017.

Pan Jiljí Viktorin požádal o odkup pozemku pod li-
sovnou p.č. 1479/1 o výměře 46 m2. Cena za 1 m2 činí 
400,– Kč. Rada obce postoupila žádost zastupitelstvu.

Rada obce schválila změnu názvu nájemce ordinace 
ve zdravotním středisku z MUDr. Hana Skalická na MUDr. 
Hana Skalická, s.r.o.

Pan Antonín Tesař požádal o prodloužení nájmu v 
penzionu ve zdravotním středisku. Rada obce schválila 
prodloužení nájmu do 31. 7. 2018.

Rada obce schválila zprávu o výsledku inventarizace 
k 31. 12. 2015. Dále schválila vyřazení věcí z majetku pří-

spěvkové organizace MŠ Šitbořice ve výši 56 961,86 Kč a 
také schválila převod výsledku hospodaření za rok 2015 
ve výši 95 123,27 Kč do rezervního fondu. Částka bude 
použita na výměnu podlahové krytiny v zelené třídě.

Sdružení KLAS požádalo o dotaci na pomůcky pro svo-
ji činnost, na úhradu cestovného do divadel a poznávací 
zájezdy ve výši 2 000,– Kč. Rada obce souhlasí s dotací.

Moravský rybářský svaz, místní skupina Šitbořice, po-
žádal o dotaci na svoji činnost ve výši 12 000,– Kč, na se-
čení trávy, údržbu zelených ploch a na pořádání dětské-
ho dne u šitbořického rybníka. 

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 1 ze 
dne 8. 2. 2016. V rozpočtovém opatření je řešena po-
kuta za vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových 
81 000,– Kč, na kodexis je přidáno 30 000,– Kč – elektro-
nické užívání sbírek zákonů, a pokuta ve výši 3 000,– Kč 
za nedodržení pravidel čerpání rozpočtu. Rozpočtová re-
zerva se sníží na 10 362 100,– Kč.

Rada obce na doporučení výběrové komise schválila 
dodavatele dovybavení kuchyně ve Společenském domě 
Orlovna, společnost Petr Hrůza – Chevron Gastro Miku-
lov za cenu 229 479,– Kč.  

Rada obce na doporučení výběrové komise schváli-
la dodavatele na opravu učebny ve staré škole Jiřího To-
mance, Rovinka 309, za cenu 88 967,– Kč.

Rada obce schválila tyto veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí neinvestiční dotace:

•• pro florbalový klub Aligators o.s., Družstevní 493, Šit-
bořice, zastoupený p. Hálou, předsedou FbC Aliga-
tors, ve výši 49 000,– Kč.

•• pro Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace 
Hustopeče, zastoupená p. Dohnálkem Hustopeče a 
R. Vokálem Šitbořice 42, ve výši 12 000,– Kč. 

•• pro Diecézní charitu Brno, oblastní charita Břeclav, 
Svatoplukova 18, Břeclav, ve výši 2 000,– Kč 

•• pro Dotyk II o.p.s., Vysoké Popovice 253, IČ: 29277817 
ve výši 3 000,– Kč.
Rada obce schválila k 1. březnu 2016 smlouvu o pach-

tu na Společenský dům Orlovna pro společnost Najrent 
s.r.o., zastoupenou jednatelem Jaroslavem Konečným, 
Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín.
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Základní škola požádala o schválení účetní závěrky, in-
ventarizace, vyřazení majetku, výsledku hospodaření a 
převodu výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervní-
ho fondu. Rada obce schválila účetní závěrku. Inventari-
zaci ale neschvaluje v seznamu vyřazeného majetku vy-
řazení dvou počítačů a žádá o upřesnění správnosti ná-
zvu a inventárních čísel. Rada souhlasí s výsledkem hos-
podaření a schvaluje převod výsledku hospodaření do 
rezervního fondu, kde bude využit na opravu a údržbu.

Vlastimil Vozdecký, Přátelství 102, Šitbořice, po-
žádal o pronájem garsonky v bytovém domě na ulici  
Školní  492. Rada obce schválila pronájem do 31.7.2017.

Milan Němeček,  
místostarosta obce

Rozpočet obce na rok 2016

Rekapitulace

Příjmy 24 244 600,00
Výdaje 34 244 600,00
Financování 10 000 000,00

Struktura nejdůležitějších výdajů [v tis. Kč]

Silnice 2 976,0
Ostatní pozemní komunikace 180,0
Provoz veřejné silniční dopravy 118,0 
Pitná voda 3 028 ,0
Odvádění a čištění odpadních vod 1 502 ,0
Záležitosti telekomunikací 15 ,0
Mateřské školy 910,0
Základní školy 3 450 ,0
Ostatní záležitosti základ. vzdělávání 3 ,0
Základní umělecké školy 8 ,0
Činnosti knihovnické 127 ,0
Činnosti muzeí a galerií 9,0
Ostatní záležitosti kultury 15,0
Činnosti církví a nábož. společností 15,0
Rozhlas a televize 55,0
Ostatní sdělovací prostředky 100,0
Zájmová činnost v kultuře 105,0
Ostatní záležitost kultury a sděl. prostředků 246,0
Sportovní zařízení v majetku obce 1 212,0
Ostatní tělovýchovná činnost 126,0
Ostatní zájmová činnost a rekreace 25,0
Všeobecná ambulantní péče 55,0
Bytové hospodářství 133,0
Nebytové hospodářství 336,0
Veřejné osvětlení 360,0

Pohřebnictví 67,0
Územní rozvoj 10,0
Komunální služby a územní rozvoj 610,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25,0
Sběr a svoz komunálních odpadů 380,0
Sběr a svoz ostatních odpadů 500,0
Využívání a zneškodňování kom. odpadů 540,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 789 ,0
Domovy 114,5
Ochrana obyvatelstva 10 ,0
Požární ochrana - dobrovolná část 707,6

Z komise životního prostředí
Komise pro životní prostředí vypracovala návrh na vý-

sadbu stromů a zeleně za vykácené stromy. Kácení i pro-
řez stromů byl proveden odbornou firmou, která vytipo-
vala stromy ke kácení i k prořezu. Ve spolupráci s odbor-
níky budou navrhnuty k výsadbě vhodné keře, stromy i 
další zeleň na jednotlivé lokality obce.

Zamyšlení
Upozornění občana Šitbořic, pana Fraňka, na chová-

ní některých občanů vůči svému životnímu prostředí mě 
přimělo k zamyšlení.

Co tady chceme zanechat pro naše děti, vnoučata, 
pravnoučata z přírody a životního prostředí? Důvodem 
tohoto zamyšlení je vyhození pytle s odpadem do ryb-
níčku na ulici U Rybníčka, který mohl ucpat odtok a tím 
způsobit nemalou škodu, potažmo se mohl dostat do čis-
tičky odpadních vod a způsobit poruchu.

Nehledě na to, že se takovým chováním ničí zdraví, 
zdraví našich rodin, kamarádů a všech spoluobčanů. Sa-
mozřejmě nemusel to být místní občan, a také v to pev-
ně doufáme.

My všichni se snažíme třídit odpad, víme, kdy se svá-
ží, kdy máme otevřený sběrný dvůr a kam lze odpad vy-
vézt. Chceme tedy i tímto připomenout, buďme všímaví 
ke svému okolí a pokud někoho takového uvidíme, za-
stavme ho a přimějme jej k nápravě. Nebuďme lhostejní 
k takovému chování. 

To je jen jeden případ, ale denně vidíme na chodní-
cích, v zahrádkách i po celé obci odhozené obaly i jiný 
nepořádek, přestože máme v obci odpadkové koše. 
Snažme se u sebe i při výchově svých dětí, vnoučat i pra-
vnoučat chovat se k životnímu prostředí jako ke svému 
domovu. Doma přece taky nešlapeme po obalech od po-
travin, neodhodíme je, kam se nám zlíbí. 

Renata Stříbrnská,  
předsedkyně komise životního prostředí 



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice březen 2016

strana 6

Krátké zprávy
Reklama pro vaše akce zdarma

Znovu upozorňuji všechny organizace a spolky, které 
působí v naší obci, že mohou využít bezplatné reklamy 
na plakátech Mikroregionu. Pokud chcete, aby se o Vaší 
pořádané akci dozvěděli i v dalších 28 obcích Mikrore-
gionu Hustopečsko, tak stačí poslat stručný popis akce 
e-mailem na adresu: starosta@morkuvky.cz. Stručným 
popisem se rozumí co, kdy, kde a za kolik. 

Tyto plakáty se tisknou každý měsíc. Příspěvek je po-
třeba poslat s dostatečným časovým předstihem, ne-
boť uzavírka je vždy v polovině měsíce před následujícím 
měsícem, ve kterém se akce koná.

Naše obec této nabídky využívá jen velmi zřídka a je 
to škoda.

Antonín Lengál

Počasí v roce 2015
Loni jsme psali, že rok 2014 byl nejteplejší za posled-

ní léta. Rok 2015 nás přesvědčil, že všem dnům není ko-
nec a že může být ještě hůř. Mnohokrát jsme v novinách 
nebo ve zprávách rozhlasu a televize slyšeli, že tento den 
byl nejteplejší v historii, že byl znovu překonán teplotní 
rekord toho kterého místa od dob, kdy se u nás měří a 
zaznamenávají meteorologické údaje a to od roku 1775. 
Potom to byl nejteplejší měsíc v historii a potom dokon-
ce nejteplejší rok. 

Již v červnu byly u nás naměřeny teploty nad 34 °C, 
velmi teplý byl začátek července až 38 °C. I v srpnu byly 
dny velmi teplé, ale také dny chladné. To byla také zvlášt-
nost loňského roku, že velmi horké dny byly vystřídány 
krátkým, ale výrazným chladnem. Třeba o Velikonocích. 
Poměrně teplé počasí trvalo až do vánoc. 

Ještě katastrofálnější byl v loňském roce nedostatek 
dešťových srážek. Jejich nedostatek byl často zvyšován 
silným větrem až vichřicí, která také dokázala napáchat 
značné škody. Mimo jiné došlo i k pádu smuteční vrby  
u kostela.

Proto také u mnoha plodin bylo dosaženo velmi níz-
kých výnosů a mnohé bez zálivky úplně uschly. Přede-
vším okurky a rajčata. Snad jen vinaři mohli být s úrodou 
trochu spokojeni.

V přiložené tabulce jsou uvedeny dešťové srážky po-
dle měření ZEMAX Šitbořice.

Josef Zelinka

Demografické změny

Děti narozené v roce 2015
Anabela Macková, Tibor Ryska, Václav Konečný, Ka-

teřina Kalendová, Daniela Matýšková, Michaela Urbán-
ková, Klára Lejsková, Zuzana Kubalíková, Michaela Zoub-
ková, Eliáš Petr Novotňák, Jakub Němeček, Vojtěch Pu-
dil, Jakub Chvátal, Sebastian Konečný, Jakub Lengál, Mi-
chael Pantůček, Lucie Fraňková, Tomáš Urbánek, Tomáš 
Podlucký, Michal Valoušek

Občané zesnulí v roce 2015
Jarmila Kozáková, Petr Konečný, Antonín Káňa, Lud-

mila Rozkydalová, Marie Konečná, Anna Lengálová, An-
tonín Franěk, Marie Jelínková, Jenovéfa Konečná, Anna 
Viktorinová, Božena Konečná, Ladislav Zelinka, Vladimír 
Chvátal, Jan Franěk, Pavel Peštál, Josefa Kaňová, Jana 
Stará, Františka Drabálková, Markéta Nevídalová, Cyril 
Studýnka

Evidence obyvatel za rok 2015
   muži ženy celkem
Narodilo se      12       8         20
Zemřelo        8     12         20
Přistěhovalo se           32
Odstěhovalo se           35

Stav obyvatel k 31. 12. 2014      1960

Uzavřeno manželství celkem          11
 před obecním úřadem            5
 před církví římskokatolickou           6

Významná výročí našich občanů v roce 2016
98 let: Jan Matuška (nejstarší občan)
93 let: František Vozdecký, Marie Nevídalová
92 let: Františka Viktorinová
91 let: Karolina Spoustová, Marie Metelková
90 let: Marie Steinbocková, Pavlína Fialová, Božena 

Fraňková, Božena Vokálová
85 let: Emílie Blahová, Olga Krbušková, Marie Linhar-

tová, Ludmila Holcapflová, Pavlína Kopřivová, 
Oldřich Blaha, Marie Zelinková

80 let: Marie Kaňová, Josef Nevídal, Vilém Němeček, 
Ladislav Drabálek, Jan Nevídal, Cecilie Lengálová, 
Marie Tesařová, Hedvika Viktorinová, Ludmila 
Kaňová, Marie Kokešová, Františka Urbánková, 
Jiljí Tesař, Karel Zetel, Antonín Jelínek

Ivana Lengálová
Přehled srážek za rok 2015

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem
srážky [mm] 22,6 11,9 32,5 12,4 34,5 12,0 25,0 82,1 30,1 51,4 22,8 19,7 357,0

mailto:starosta@morkuvky.cz
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Očekávané události

Velikonoční obřady
25. března (Velký pátek) v 19.00 velkopáteční obřady.
26. března (Bílá sobota) ve 20.30 velikonoční vigilie.
Po oba dny v 6, 12 a 18 hodin klapání po vesnici.
27. března (Velikonoční neděle) v 7.30 a 10.30 
slavnostní bohoslužby.

Výstava vín
27. března (neděle) od 10 hodin v sokolovně.
Od 14 do 18 hodin cimbálová muzika LALIA, od 20 ho-
din taneční zábava s dechovou hudbou Dambořanka.

Obecní zabíjačka
2. dubna (sobota) od 10 hodin v sokolovně.

Stavění máje
29. dubna (pátek) v 16 hod. průvod od hasičárny, poté 
stavění máje. Od 20 hod. posezení s hudbou u máje.
30. dubna (sobota) v 16 hodin průvod stárků od Křížů 
z ulice Školní, poté odpolední zábava. Večer od 20 ho-
din hodová zábava. Hraje dechová skupina Sobuláci.

Oslava dne matek
8. května (neděle) od 15 hodin v sokolovně.
Vystoupení dětí z mateřské a základní školy.

Rybářské závody pro dospělé
14. května (sobota) od 6 hodin u rybníka.

Rybářské závody pro děti a dětský den
15. května (neděle) od 6 hodin u rybníka.
Od 10 hodin sportovní a zábavné hry pro děti

1. svaté přijímání
29. května (neděle) při mši svaté v 10 hodin.

Dětské hasičské závody
12. června (sobota) v 9 hodin na hřišti.

Babské a dětské krojované hody
25. června (sobota) u sokolovny.
V 15 hodin průvod od Orlovny, hraje dechová hudba 
Dambořanka.

Sraz motoristických veteránů
9. července (sobota).

František Valíček

Milý pane starosto, vážení radní a zastupitelé, už 
mnoho let přemýšlím o jednom problému, který trápí 
asi většinu obcí v republice.

Až včera při návštěvě v nemocnici v Hustopečích, 
jsem dospěla k názoru, že bude na čase se k problému 
postavit čelem. Potkala jsem na oddělení ošetřovatel-
ských lůžek čtyři Šitbořáky. S každým jsem mohla chvilku 
promluvit a zjistila jsem, že někteří  tam  zůstanou co to 
půjde, ale že se nemají kam vrátit. Už se sami nezvláda-
jí starat o své domovy a po propuštění musí do domovů 
důchodců v okolí. 

A to je to, co mi leží na srdci – naší obci chybí kro-
mě ještě jiných věcí (sportovní hala, atd.) domov s pečo-
vatelskou službou. Slyšela jsem, že rok 2016 – 2018 by 
měl být pro tyto projekty snad příznivý. Znám z vlastní 
pracovní zkušenosti, jak funguje domov s pečovatelskou 
službou v Újezdě u Brna. Je to městys, ale myslí na svoje 
starší občany dokonale. Domovy má postavené dva a le-
tos otevřeli nový objekt hospicového typu. 

Myslím si, že i podle toho, jak se obec dokáže posta-
rat o své občany, roste její prestiž a v podvědomí lidí i 
klid do budoucna, že až budou starší a nebudou zvládat 
péči o sebe a své domovy, že se budou mít kam přestě-
hovat a hlavně zůstanou mezi svými – nejen rodinou, ale 
i známými – že nebudou vytrženi z místa, kde se narodili 
a třeba celý život prožili. 

Něco se mi plete v paměti, že některé strany měly ve 
svých předvolebních slibech výstavbu takového domu.

A teď k samotnému domu – obec disponuje krásným 
pozemkem – úplně ideálním pro takovou stavbu, upro-
střed obce – naproti Orlovny. Architekt může navrhnout 
garsonky pro jednu či dvě desítky občanů, kteří zůstanou 
sami, ale musí se myslet i na starší manžele, kteří zůsta-
nou spolu a už nezvládají starost o svou domácnost. Za 
domovem může být atrium s lavičkami ke společnému 
posezení a směrem do zahrady by zbylo určitě místo i na 
malé zahrádky, pro ty šikovnější, kteří by si chtěli pobyt 
zpříjemnit prací na zahrádce. Máme velkou výhodu v do-
vozu obědů do domů občanů a v rámci služeb v domě, by 
se mohlo zajišťovat i praní a sušení prádla (na místo by 
se muselo myslet už při stavbě domu), také nákup potra-
vin a donášku léků. 

Bylo by dobré pověřit někoho z vedení obce, aby pro-
vedl návštěvu na Obecním úřadě v Újezdě u Brna a zjistit, 
jaké máme možnosti – vím, že se tam byli podívat i zá-
stupci z Těšan, kteří uvažují o podobné stavbě. 

Sny se mají plnit a doufám, že se najde síla a pro-
středky na uskutečnění projektu – co jiného bychom si 
my všichni mohli na stáří přát.

S díky a pochopením pro věc  
Zuzana Baranová (budoucí rádobyčekatel na penzion) 

v Šitbořicích 18. 2. 2016

Podnět k zamyšlení
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Škola
Mateřská škola

Zápis
V úterý 3. května 2016 se uskuteční zápis dětí do ma-

teřské školy na školní rok  2016 – 2017 .
Dopoledne od 10.00 do 11.30 hod a odpoledne od 

14.30 do 16.00 hod. Zapisovat se budou děti narozené 
do 31. srpna 2013, případně do 31. prosince 2013. 

Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a očkovací 
průkaz, pokud splní podmínky (věk dítěte a povinné oč-
kování), dítě obdrží registrační číslo. Zákonný zástupce 
vyplní Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a sou-
hlas se zpracováním dat,  následně obdrží evidenční list, 
který vyplněný a potvrzený lékařem odevzdá do MŠ  nej-
později do  pondělí 16. 5. 2016 (včetně).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné nejpoz-
ději do 2. 6. 2016.

Co se ve školce učíme?
Někteří lidé berou školku jako zařízení, kde si děti je-

nom hrají a je o ně postaráno. Mateřská škola je však 
prostředí, kde se děti také mnoho učí. Učí se hrou, pro-
žitkem, spoluprací s ostatními, k čemuž lze využívat růz-
né situace. Spontánní hra je tedy střídána s řízenou čin-
ností, která je daný týden zaměřena na určité téma, pro 
nás zrovna aktuální. Tato témata máme ve všech třídách 
stejná a snažíme se, aby se všechno, co děti učíme a o 
čem mluvíme, prolínalo s činnostmi, které se v mateřské 
škole dělají. Tento školní 
rok jsme již stačili obsáh-
nout několik oblastí. 

Na začátku roku se 
děti seznamovaly u téma-
tu Jsme kamarádi. Pozná-
valy nové spolužáky, paní 
učitelky, třídu, tvořily pra-
vidla společného soužití a 
učily se dbát o svoji bez-
pečnost ve školce i ven-
ku. Další téma, které na-
vodila situace v obci, bylo 
Václavské hody. Seznámili 
jsme se s postavou svaté-
ho Václava, s krojem, tra-
dicemi a vším co se hodů 
na dědině týká. Děti si 
také při dechové hudbě 
mohly vyzkoušet roli stár-
ků a jako jejich maminky 
a babičky napéct zákusky 
z modelíny. V době dýňo-

vé slavnosti děti poznávaly různé podzimní plody a sle-
dovaly, jak se začíná měnit příroda. Poté jsme nakous-
li velké téma Ovoce a zelenina, při kterém skvěle spo-
lupracovali rodiče s dětmi, kteří nosili pro větší názor-
nost do školky nejrůznější druhy zeleniny a ovoce nejen 
ze svých zahrádek. Na závěr jsme tyto plody rozeznávali 
všemi smysly a děti tak mohly zakusit nejrůznější chutě 
na svém jazýčku. Osvojili jsme si též mnoho poznatků o 
různých vitamínech. Podzimní počasí nás dále inspirova-
lo k zaměření se na témata: Padajícího listí, počasí nebo 
pouštění draků. Děti v tomto období tvořily různé výrob-
ky z listů, které se učily poznávat a přiřazovat k daným 
stromům. I při této oblasti děti mohly zpívat nové pís-
ničky, například o dešti nebo dracích. Draky si ve školce 
poctivě vyrobily a mohly je tak společně na zahradě vy-
pustit do větru. Rozsvícením Vánočního stromu nám za-
čal čas adventu, kam zapadalo i téma Přijde k nám Miku-
láš? nebo Těšíme se na Ježíška. Děti s nadšením vyráběly 
nejrůznější výtvory s vánočním a Mikulášským zaměře-
ním, trpělivě se učily koledy a básničky. Seznámili jsme 
se také s Vánočním příběhem z Betléma, který si někteří 
i dramaticky ztvárnily. Po Novém roce jsme se zabývali 
Třemi králi. Blížící se zápis do první třídy nás navnadil za-
řadit téma Půjdu k zápisu. Všechny děti se s radostí uči-
ly barvy, geometrické tvary, ti starší písmena a čísla, ale 
hlavně jsme si na školu zatím jen hráli. V období Maso-
pustu jsme se snažili slavit a hodovat. Děti hodně tančily, 
zpívaly a také si připomněly pohádku o Koblížkovi. Děti 

se seznámily s různými hudebními nástro-
ji a ty menší z nich ve školce často použily. 
Posledním ukončeným tématem bylo Moje 
tělo, při němž děti poznávaly vnitřní orgány 
v těle, připomněly si, jak o svoje tělo pečo-
vat, co zdravého jíst, co našemu tělu škodí a 
proč ho ohrožují bacily. Nezapomínali jsme 
i na pravidelné cvičení, které jsme zpestřili i 
jógovými cviky. Další pravidelnou aktivitou 
zařazovanou během celého roku jsou logo-
chvilky, které jsou zapotřebí pro všechny 
dětské pusinky. Děti doma však samy pro-
zradí, které konkrétní činnosti mají ve škol-
ce rády a co vše společně během roku zaži-
jeme. Věřte, že je to občas velká legrace. A 
nuda? Tu my ve školce neznáme!

Tři králové
První lednový týden jsme se, jak už tomu 

bývá zvykem, věnovali tématu Tři králové. 
V každé ze tří našich tříd – zelené, oranžo-
vé i žluté měly děti možnost seznámit se s 
tříkrálovou tradicí a dozvědět se tak něco 

Masopust ve školce.
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víc. Děti velice zaujala povídka o třech králích a o jejich 
velkém putování za Ježíškem, při kterém je doprovázela 
Betlémská hvězda. Během vyprávění byly děti seznáme-
ny se jmény králů Kašparem, Melicharem i Baltazarem. O 
jejich putování do Jeruzaléma, za Ježíškem - novým krá-
lem, a také o darech, které mu přinesli, a to kadidlo, myr-
hu a zlato. Děti také ví, co znamenají tři písmena K+M+B 
napsaná na dveřích domů „Bůh žehnej tomuto domu i 
lidem v něm“. Zazpívali jsme si písničku My tři králové a 
z tvrdého papíru si děti vyrobily královskou korunu a bet-
lémskou hvězdu, s jejíž pomocí děti zažily pravý tříkrálo-
vý pochod i s dárky pro Ježíška. Tento týden byl pro děti 
velice příjemný, zajímavý, poučný i tvořivý.

Masopust v MŠ
4. února jsme si uspořádali masopustní veseli-

ci. Po dopolední svačině se děti převlékly do při-
nesených masek. K vidění byly víly, piráti, zdravot-
ní sestřička, šašek, čarodějnice nebo také indiáni. 
S písní Pojďme spolu muzikanti jsme se přesunuli 
do zelené třídy, kde na nás čekal maňásek Kubí-
ček se svým tatínkem kominíkem, z divadla Kača a 
Kača. Děti pomáhaly zachraňovat Kubíčkovy jitrni-
ce, které držel v drápech mlsný kocour, koulovaly 
se při cestě na masopustní tancovačku. Tam paní 
starostka, kterou ztvárnila paní učitelka, předala 
masopustní právo a rej masek mohl začít. Děti si 
v průvodu prohlédly masky ostatních, zatančily si, 
zazpívaly několik tradičních masopustních písní za 
doprovodu kominíčkových houslí, a za odměnu si 
jako pochutnaly na obrovském koblížku. Kousek 
zbyl i na paní učitelky. Fotky z masopustu mohli rodiče 
vidět na stránkách letecké pošty. 

Kolektiv MŠ

Základní škola

Zápis dětí do 1. ročníku
Paní učitelky z prvního stupně připravily didaktické 

úkoly, při nichž se projevily schopnosti dětí k posouze-
ní školní zralosti. V letošním roce přišlo k zápisu 29 dětí. 
V současné době se jeví, že do první třídy jich nastou-
pí 26, protože některé děti ještě čekají na vyjádření pe-
dagogicko–psychologické poradny (PPP). Návštěva PPP 
je nezbytným řešením při podezření na nezralost dítě-
te. Odborníci poradí rodičům, jak v případě odkladu pra-
covat doma s dítětem, aby bylo za rok připraveno na 
školní práci. Jedná se především o to, aby bylo sociál-
ně vnímavé a schopné soužití s vrstevníky, udrželo po-
zornost, přiměřeně řídilo své chování, ovládalo základní 
pravidla slušnosti, zvládalo jednoduché myšlenkové ope-
race, správnou výslovnost, jemnou motoriku a sebeob-
služnost. Podrobněji viz www.zssitborice.cz, článek „Jak 
rodiče poznají školní zralost u dítěte“. Přejeme všem dě-
tem mnoho úspěchů při nástupu do školy!

Keramický kroužek
Práce s keramickou hlínou patří mezi oblíbené čin-

nosti dětí i dospělých. Proto jsme do školy pořídili vlastní 
keramickou pec a nabízíme dětem i veřejnosti tuto tvoři-
vou relaxační činnost. 

Škola oslovila školeného výtvarníka a od dubna na-
bídne keramický kroužek. Bude probíhat každý čtvrtek 
od 15 hodin vždy v délce dvou hodin. Pro zájemce máme 
zajištěný materiál a základní nástroje. Pokud máte zá-
jem, informujte se telefonicky v základní škole, příp. na 
www.szsitborice.cz.

Od září zahájíme další pravidelné kurzy a žáci budou 
pracovat s keramickou hlínou i v pracovních činnostech. 

Mgr. Dana Relichová

Všeználek v Základní škole
Základní škola nabídla v zimním období pro nejmenší 

děti nový kroužek Všeználek. Vede jej paní učitelka Sig-
mundová a navštěvují ho hlavně děti předškolního věku. 
Je zaměřen na rozvoj kreativity, jemné motoriky, pohy-
bového nadání, děti se zapojí výtvarně i hudebně. Krou-
žek byl naplánovaný původně jenom přes zimu. Avšak 
nyní již chodí dvě skupiny a pokračuje i v jarním období.

Jak dopadlo 1. pololetí
Těší nás, že tentokrát na vysvědčení nepadla žádná 

pětka a všichni žáci si přinesli jedničku z chování. Z celko-
vých 161 žáků mělo 116 vyznamenání. I nadále se pravi-
delně účastníme celostátního testování vědomostí žáků. 
Provádíme ho v matematice, českém jazyce, cizím jazyce 
a v oblasti obecných studijních předpokladů. Pro deváťá-
ky je to důležité avízo k výběru střední školy. První polo-
letí bylo ve znamení ICT projektů a nových notebooků. 
Děti se projektem Blended learning zdokonalují v anglic-
kém a německém jazyce moderní interaktivní formou. 

Děkujeme zřizovateli za podporu v této oblasti – cen-
ným bonusem je pořízení 20 notebooků do výuky.

PaedDr. Jarmila Novotňáková,  
ředitelka školy

Softbalové družstvo. foto: Tomáš Mottl

www.zssitborice.cz
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Šitbořický softbal na vzestupu
Jak jsem Vás již dříve informoval, letos se s žáky 

naší školy účastníme rekordního počtu softbalo-
vých soutěží: Školní beeballová liga, Školní softba-
lová liga, Školní teeballová liga a v rámci SK Sever 
Brno to jsou také Moravská liga žáků a Moravsko-
slezská liga kadetů.

Ve Školní beeballové lize (zjednodušená forma 
softbalu pro 1. stupeň) se odehrála již dvě kola. Na 
úplně prvním turnaji s našimi nováčky jsme v pro-
sinci loňského roku obsadili třetí místo. Druhý tur-
naj se konal ve Šlapanicích 20. 2. a zde jsme již sla-
vili cenné vítězství. V celkové tabulce jsme zatím 
na druhém místě za Brnem. Důležitější je však zá-
pal dětí pro hru a také zlepšující se výkony.

V prosinci jsme také zahájili Školní softbalovou 
ligu Brno (6. – 9. třída), kterou jsme loni ovládli. Na prv-
ním turnaji jsme neměli konkurenci, porazili všechny a 
zvítězili. Předvedená hra snesla již nejvyšší parametry.

Byla zahájena také Moravská liga žáků. Zde nastupu-
jeme v rámci týmu SK Sever Brno již třetím rokem. Za-
tímco v minulých dvou sezonách byli šitbořičtí hráči spí-
še v menšině – přesto však byli důležitým jádrem – letos 
tvoří 90 % týmu žáci z naší školy. 21. 2. jsme na prvním 
turnaji v Břeclavi obsadili druhé místo. Předvedená hra 
byla asi nejlepší za poslední tři sezony a dost jsme potrá-
pili i tradičního favorita Snails Kunovice.

Další akce, jež nás čeká, bude první kolo Moravsko-
slezské ligy kadetů, kde obhajujeme loňské dělené první 
místo. Začínáme 19. 3. v Otrokovicích.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat hráčům za je-
jich kvalitní přístup k tréninku, starším žákům za pomoc 
při trénincích našich nejmladších a také rodičům, kteří 
s námi jezdí na turnaje a vozí část týmu. 

Tréninky nadále probíhají v pondělí 13.15 – 15.00 a 
v pátek 14.00 – 15:15 (mladší) a 15.15 – 17.00 (starší). 
Nadhazovací tréninky jsou ve čtvrtek 14.00 – 15.00.

Veškeré další informace naleznete na našich webo-
vých stránkách www.sitboricke-straky.webnode.cz nebo 
na webu školy www.zssitborice.cz v menu/zájmové 
kroužky. Shrnutí všech výsledků je také k dispozici na 
obecní nástěnce před obchodem.

Softu zdar!  
Tomáš Mottl

Softbalové družstvo. foto: Tomáš Mottl

II. sv. válka očima přímých účastníků
V minulém čísle jsme začali uve-

řejňovat vzpomínky na tragické 
osudy bratrů Stejskalů v době dru-
hé světové války. Skončili jsme tím, 
že 15. dubna 1945 byli osvobozeni 
Američany. Sám Alois Stejskal to ve 
svých vzpomínkách popisuje takto:

15. dubna 1945 ráno jsme pře-
stali v Doře pracovat. Nahnali nás 
do vagonů a odváželi nás pryč. Nevěděli jsme kam. Že se 
blíží konec války, jsme poznali z toho, že neustále létala 
Americká letadla. Zavezli nás do BelzenBelzenu (Berge-
nu), do opuštěných kasáren, kde nás nechali hladem a 
gestapáci utíkali. To už byl konec. Viděl jsem, jak vězni 
chytili jednoho gestapáka a na místě jej utloukli k smrti. 
Na večer se otevřely brány a do kasáren vjeli Americké 
tanky a vojáci. To bylo radosti a jásotu, že už jsme vysvo-
bozeni z Německého jha a otroctví. Ač v cizině, byli jsme 
šťastní, že nám Bůh dopřál této radosti a poslal nám naše 
osvoboditele, kterým tisíckrát děkujeme a do smrti jim 
toho nezapomeneme.

Vězni, když byli dovezení do Bergenu, tam už byl ve-
liký zmatek. Americká armáda se blížila k městu. Všich-
ni vedoucí tábora a komand utíkali z kasáren. Vězňové, 
když viděli co se děje, tak ti schopnější se ozbrojili, čím 
se dalo a několik opozdilců ubíjeli k smrti. Když do tábora 
vtrhli Američtí vojáci, učinili řádění vězňů konec a uděla-
li pořádek. Večer vězni dostali trochu dobré kávy a kou-
sek chleba. Ještě pár dní jsme museli zůstat v kasárnách. 
Jídla dostáváme málo a nebo nic. Byla strašná podívaná 
na nás, jak tam trpíme. Bylo nás tam několik tisíc věz-
ňů a jídla pro všechny bylo málo, než Američané dovezli 
další zásoby. Bylo ale stále hodně hluku a radosti i děko-
vání osvoboditelům. Jídla jsme dostávali málo, abychom 
neonemocněli. Stále jsme velmi slabí. Tábor po číslech 
rozpouštěli. Nic neděláme a vzpomínáme na časy prá-
vě minulé. Jak nás kápové honili při práci a klackem po-
poháněli bitím jako dobytek. Dělali nám to nejhorší zlo. 
Esesmani procházeli štolami, hlídali nás při práci a řvali 
“los, los“. Proto jsme museli mít na štole otevřené oči a 
dívat se, kdo přichází z které strany nebo je někde scho-
ván a nás pozoruje a čeká, aby si mohl na někom zchladit 

http://www.sitboricke-straky.webnode.cz
www.zssitborice.cz
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klackem vztek a zlost. Co to bylo ran a bití. Nikdo si ne-
umí představit, co musel každý „heftlink“ denně snášet. 
A to pro nic a za nic. A byla to těžká práce krumpáčem. 
Nyní je to za námi a jen kruté vzpomínky zůstanou na 
celý život. Večer když jsme poprvé vyšli svobodně z lá-
gru, nemohli jsme tomu uvěřit a stále čekali, že na nás 
odněkud vypadne kápo s klackem. Druhý den při třídění 
vězňů jsem se ztratil s bratrem Arnoštem.

 V noci se mi zdálo znovu o velkém pochodu smrti, 
který jsme prodělali z Osvětimi do Buchenvaldu. Vezli 
nás vlakem hned tam, hned zase jinam. Jídlo nám nedá-
vali ani pití, mnoho vězňů umíralo. Každý den ráno cho-
dili vojáci okolo vagonů a vytahovali mrtvé. Byli i takoví 
vězni, že mrtvé nenahlásili, aby měli na čem sedět. Na 
jednom nádraží vlak zastavil a byla tam velká hromada 
řampy (ředkev Vodnice). Vězni vyběhli z vlaku k hromadě 
a brali si, i my, tehdy všichni tři i s Toníkem, jsme vyběh-
li a každý chytil jednu řampu a utíkali zpět. Němci zača-
li vězně odhánět zpět nejdříve bitím, když to nepomoh-
lo, tak začali do vězňů střílet. Hodně vězňů to zaplatilo 

životem. Ještě horší to bylo s pitnou vodou. Pitné vody 
dostávali vězni hodně málo. Naštěstí v ten čas hodně pr-
šelo, vagon byl přikrytý plachtou a v její prohlubni se na-
shromažďovala voda a tu pili. Podobné sny mě pronásle-
dovaly skoro každou noc.

Alois Stejskal

Poznámka redakce
Bergen Belsen, německý koncentrační tábor sever-

ně od Hannoveru. V letech 1943 až 1945 tam zahynulo 
100 000 lidí. Ke konci války do něho Němci přiváželi kon-
voje vězňů z východu. Byl osvobozen spojenci (Angliča-
ny) 15. dubna 1945. Bylo v něm 60 000 hladových vězňů 
mezi kterými řádily epidemie, především skvrnitý tyfus. 
14 000 jich navzdory péči zemřelo ještě po osvobození. 
Vězni byli přesunuti na bývalou tankovou základnu (ka-
sárna) v Ceelle. Samotný tábor Bergen Belsen byl z hygi-
enických důvodů pomocí plamenometů vypálen.

(Zdroj Vikipedie)

Hádanka

Před sedmdesáti lety se stavěla sokolovna. Poznáte 
zedníky kteří se  o postavení sokolovny nejvíce zaslouži-
li? Autor fotky je neznámý.

Josef Zelinka



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice březen 2016

strana 12

Sport
Stolní tenis

Zimní období a zvláště přelom starého a nové-
ho roku je pro šitbořické stolní tenisty obdobím 
horlivé činnosti. V sobotu 19. prosince jsme uspo-
řádali vánoční turnaj pro děti, jehož se zúčastnilo 
7 dětí ze Šitbořic. Kromě hry samotné měly děti 
možnost vyzkoušet si hru se stolnětenisovým ro-
botem. V neděli 20. prosince se celkem 6 našich 
zástupců zúčastnilo okresních přeborů dospělých 
v Lanžhotě.

Následující neděli 27. prosince se konal již 16. 
ročník tradičního vánočního turnaje dospělých, na 
kterém změřilo své síly v přátelské atmosféře 16 
účastníků, polovina v kategorii registrovaných a 
druhá polovina z řad neregistrovaných přátel této 
krásné hry.

Aby toho nebylo málo, tak hned po novém roce ná-
sledoval již 10. ročník turnaje ve čtyřhře Štengar Cup, je-
hož význam překročil nejen hranice našeho regionu, ale 
letos poprvé i hranice naší republiky. Dvě dvojice ze Slo-
venska na něj jistě hned tak nezapomenou, neboť obě si 
v konkurenci 29 dvojic proklestily cestu až do finále.

Po turnaji ve čtyřhrách tradičně následuje turnaj mlá-
deže, ve kterém si v neděli 3. ledna vedli úspěšně i naši 
zástupci. V turnaji, kdy společně hráli hoši i dívky, vybo-
joval v kategorii dorostu Ondřej Slavík 2. místo a v kate-
gorii mladšího žactva všem soupeřům „vypálila rybník“ 
Ludmila Halasová.

Podstatně většího úspěchu pak Liduška dosáhla na 
konci ledna, na krajských přeborech mladšího žactva ve 
Strážnici. I zde nepoznala hořkost porážky a stala se kraj-
skou přebornicí, zároveň si tímto vítězstvím vybojovala 
postup na mistrovství České republiky. Ve čtyřhře pak se 
svojí spoluhráčkou Nikol Stejskalovou (jejíž maminka po-
chází ze Šitbořic) získala bronzovou medaili.

Oba naše mladé hráče (Lidušku a Ondru) čekají v so-
botu 19. března krajské přebory staršího žactva a Lidušku 
na závěr sezóny 21. – 22. května účast na MČR mladšího 
žactva v Praze.

V soutěži družstev drží naše první mužstvo druhou 
příčku ve druhé nejvyšší okresní soutěži a čeká je play-
-off o postup do nejvyšší okresní soutěže. Družstvo B drží 
v okresní soutěži 3. třídy pozici v klidném středu tabulky.

Pavel Halas

Ohlédnutí za 30. ročníkem me-
zinárodního turnaje v kolové

Pořádání mezinárodního turnaje v kolové kategorie 
ELITE v Šitbořicích má od roku 1984, kdy byl místními 
sportovními nadšenci uspořádán 1. ročník, nebývalou 
historii, sportovní a programovou atmosféru. Není ná-
hodou, že je to dlouhodobě jediný turnaj v ČR zapsaný 
v mezinárodním kalendáři UCI.

Doprovodné turnaje žáků a juniorů se těší každo-
ročně velké divácké návštěvě. Dvojice Martin Drabálek 

a Štěpán Urbánek předvedla své umění ve velice 
kvalitně obsazeném turnaji juniorů. Kluci druhým 
místem potvrdili vysokou úroveň hry a v současné 
době se připravují na mistrovství ČR. Věříme, že 
vylepší loňský bronz a pojedou se podívat na mis-
trovství Evropy jako náhradníci. 

Oddíl kolové má v žákovské kategorii dvě druž-
stva. Šitbořice 1 (Šimon Urbánek, Dominik Šaba-
ta) Šitbořice 2 (Lukáš Franc, Ondřej Valíček). Obě-
ma družstvům nelze upřít bojovnost, avšak vzhle-
dem k obsazenosti turnaje vyspělejšími hráči 
skončili kluci na čtvrtém a pátém místě. Vzhledem 
k věku našich hráčů je to zdůvodnitelný výsledek a 
pro hráče samotné je to signál pro zvýšení trénin-
kového úsilí. Od roku 2012 obsazuje pořadatelský 

Nejlepší hráčky kategorie mladších žákyň na KP ve Strážnici. foto: Pavel Halas

Čtyřhra na KP mladších žákyň – Liduška s Nikol Stejskalovou. foto: Pavel Halas
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oddíl hlavní turnaj ELITE domácím družstvem. Nejinak 
tomu bylo i letos. Šitbořická jednička – Marek Topolář a 
Miroslav Starý předvedla v tradičně velice kvalitně obsa-
zeném turnaji za účasti hráčů z Höchstu – nejúspěšněj-
šího klubu kolové v současné době, týmu z družebního 
německého Zscherbenu a  nejlepších družstev ČR – hrá-
čů extraligy, skvělou hru a po právu vystoupila na“bed-
nu“. Je to historický úspěch šitbořické kolové, potvrzující 
stoupající úroveň v rámci ČR. Chci na tomto místě podě-
kovat divákům za podporu při zápasech domácího 
družstva. Díky Vaší podpoře hráli kluci „na krev“ 
a „ve třech“.  Skvělou hrou našich hráčů byl pře-
kvapen Jindřich Pospíšil i Pavel Šmíd. Oba vyjádřili 
přesvědčení, že kluci předvedenou herní vyzrálos-
tí patří do nejvyšší ligy v ČR – Extraligy. Šitbořická 
jednička však o tuto soutěž zatím bojuje. Věříme, 
že úspěšně.  Jak říká Jan Zelinka – předseda oddí-
lu „Před 20 lety jsem pokládal za nemožné, že jed-
nou naši hráči budou startovat na tomto turnaji. 
O tom, že by šitbořické družstvo bylo na bedně a 
bojovalo o extraligu ani nemluvě…“

O kvalitě turnaje a zejména o divácké návštěv-
nosti a podpoře se vyjádřil Simon König – vítěz 
turnaje a hráč druhého družstva na světě: „Nikde 
na turnajích, kromě Šitbořic, se nesetkáte s tak 

velkým počtem diváků a jejich aplaudováním. Vyšší ná-
vštěvnost je pouze na mistrovství světa.“ Jsem přesvěd-
čen, že toto hodnocení turnaje vypovídá o kvalitě turna-
je, jenž je tradičně vylepšen doprovodnými akcemi, kte-
rými letos byli krasojízda, šermíři, vystoupení dětského 
folklorního kroužku, zvěřinové hody a večerní zábava.  
Stejný názor zastávají i zakládající členové turnaje, které 
oddíl kolové připomenul v průběhu turnaje.

Robert Zvolánek

Obrazová kronika (2. část)

Předávání cen. foto: Stanislav Prokop

9. 1.   2016 – Tříkrálová sbírka. foto: Petr Krupička
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9. 1.   2016 – Rříkrálová sbírka. foto: Petr Krupička

13. 2.   2016 – Junioři Martin Drabálek a Štěpán Urbánek na turnaji v kolové. foto: Stanislav Prokop
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13. 2.   2016 – Stupně vítězů Grand prix 2016 v kolové. foto: Stanislav Prokop

13. 2.   2016 – Žáci Lukáš Franc, Dominik Šabata. foto: Stanislav Prokop 12. 3.   2016 – Socha matky Terezy pro farnost Žarošice.
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13. 3. 2016 – Dětský maškarní ples. foto: František Valíček

13. 3. 2016 – Dětský maškarní ples. foto: František Valíček
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