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Obrazová kronika (1. část)

8. 5. 2016 – Oslava Dne matek. foto: Zdeněk Lengál10. 4.   2016 – Vítání občánků. foto: Zdeněk Lengál

11. 5. 2016 – Pouť do Říma. foto: Alois Kaňa

29. 4. 2016 – Stavění máje. foto: Alois Kaňa

11. 5. 2016 – Pouť do Říma. foto: Alois Kaňa
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15. 5. 2016 – Dětský den. foto: Jiří Tesař

14. 5. 2016 – Rybářské závody. foto: Jiří Tesař11. 5. 2016 – Pouť do Říma. foto: Alois Kaňa

14. 5. 2016 – Rybářské závody. foto: Jiří Tesař

15. 5. 2016 – Dětský den. foto: Jiří Tesař



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice červen 2016

strana 4

Slovo starosty

Vážení čtenáři, dostáváte do 
rukou druhé letošní číslo našeho 
obecního zpravodaje. Musím se 
Vám omluvit za šotka, který v mi-
nulém čísle zapracoval a nazval ho 
prvním číslem roku loňského. Byla 
to chyba naše. 

Letošní první polovina roku byla 
tak bohatá na různé události a 
akce, že nevím, jestli dokážeme o všech informovat. Pan 
starosta píše, co všechno se už vybudovalo, opravilo, vy-
sázelo a především co nás v této oblasti ještě čeká. Obno-
vuje se, na mnoha místech už přestárlá stromová zeleň a 
potřebná je i úprava hřbitova. Podrobná informace je o 
činnosti Obecního úřadu a tradičně obsáhlé jsou i zprávy 
z obou našich škol.

Mimořádný je úspěch hráčů kolové nejen na domá-
cím mistrovství, ale poprvé stál šitbořák na stupních vítě-
zů na mistrovství Evropy juniorů. Ocenilo to i Obecní za-

stupitelstvo. Nové druhy sportů se začínají prosazovat ve 
škole. Tradičně vysokou úroveň mají všechny akce, které 
pořádají hasiči nebo rybáři. 

Opravily se zpevněné komunikace okolo obce, pan 
místostarosta nás všechny vyzývá, abychom se k těmto 
cestám chovali šetrně. To platí nejenom pro ty, kteří na 
podzim jezdí orat, ale pro všechny, kteří tyto cesty po-
užívají. Ohleduplně bychom se měli chovat ke všem ve-
řejným zařízením, která obec buduje, k dětskému hřišti, 
k lavičkám, odpadkovým košům i veřejné zeleni.

V tomto čísle končí vzpomínky pana Aloise Stejska-
la na věznění v německých koncentrácích. K osudu celé 
Stejskalovy rodiny se ještě v příštím čísle vrátíme.

Do rukou se nám dostaly zajímavé údaje o počasí v 
minulém století i tomu něco uvedeme a srovnáme. Ne-
zapomínáme ani na fotohádanku z minulých let. A pište 
nám dále svoje příspěvky nebo připomínky.

Josef Zelinka,  
šéfredaktor

Vážení spoluobčané, polovina 
roku je tady, přichází čas dovole-
ných a školních prázdnin. Dovolte 
mi, abych Vás seznámil s tím, co se 
v obci událo a co nás ještě čeká.

Jistě jste si všimli, že v obci pro-
běhla dlouho plánovaná výsadba 
nových stromů. Bylo vysázeno cel-
kem 33 vzrostlých stromů různých 

druhů, které byly v jednotlivých částech obce rozmístě-
ny dle návrhu firmy Agro Tuřany. Stromy jsou zasázeny s 
mohutným hliněným balem a pokud je budeme dosta-
tečně zalévat, tak by neměl být problém s jejich růstem. 

Podařilo se nám také získat dotaci na vybudová-
ní nové cesty na hřbitově. Rozpočet na tuto akci je cca 
400 tis. korun. Akce musí být provedena v letošním roce. 
Před zahájením prací budou muset být odstraněny zby-
lé přerostlé břízy kolem této cesty, jejichž koře-
ny mají značný podíl na současném stavu. Po vy-
budování nové cesty bude kolem vysázena nová 
alej. O druhu dřevin bude ještě vedena diskuse. 

Další dotaci jsme získali na opravu staré části 
hasičské zbrojnice. Zde by měla být stržena celá 
vazba, provedeno statické zajištění novým věn-
cem a vše vystavěno znovu, včetně charakteris-
tické věžičky. Rozpočet na tuto akci je cca 1,8 mil. 
korun. Dotace z JMK činí 2 x 300 tis. 

Třetí dotaci jsme získali na pořízení nového do-
pravního auta pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů na přepravu osob. Tato dotace činí cca 80 
% pořizovacích nákladů, které budou známy až po 
výběrovém řízení.

V minulém čísle jsem Vás informoval o tom, že se při-
pravuje stavba vodovodního přivaděče z vodojemu v 
Těšanech. Pro tuto akci již bylo vydáno územní rozhod-
nutí a momentálně se zpracovává projekt pro stavební 
povolení. Vzhledem k rychlosti jakou celý tento proces 
probíhá, začínám věřit tomu, že realizace začne až na 
jaře 2017. 

V současné době se také dokončuje projekt na opra-
vu příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru. Nový po-
vrch bude položen od sběrného dvora kolem rybníčku až 
po ulici Brněnská. 

V průběhu prázdnin proběhne také oprava fasády a 
zateplení budovy Mateřské školy. Tato oprava bude roz-
dělena do dvou etap. První se provede letos a druhá až 
příští prázdniny. 

Ve staré škole byla nedávno dokončena oprava bý-
valé učebny, kterou dlouhá léta sloužila jako sklenářství. 

Nová posilovna ve staré škole. foto: František Valíček
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Byl zde instalován nový strop s osvětlením, vybudována 
nová podlaha a opraveny stěny včetně nové elektroin-
stalace. Vyměněno bylo i plynové topidlo. Do této míst-
nosti byla přestěhována posilovna ze sokolovny, kde byl 
neustálý problém s uskladněním sportovního náčiní. Do 
letošních babských hodů byl za sokolovnou taneční par-
ket opatřen několika vrstvami speciálního nátěru, aby 
nedocházelo ke zničení tanečních bot, tak jako v minu-
lých létech. Před tím však byla kolem parketu vybudová-
na drenáž, kde se odedávna zdržovala voda.

Vážení spoluobčané, toto je asi tak nejpodstatnější, 
co se v naší obci událo nebo připravuje.

2. dubna letošního roku se konala již tradiční obecní 
zabíjačka. Mimořádně hezké a teplé počasí se podepsalo 

na nižší účasti hostů než obvykle. Akce to však byla vyda-
řená a tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této 
akci jakkoliv podíleli. To znamená hasiči, zastupitelé a je-
jich partnerky, muzikanti a další. Vážím si toho, že všich-
ni, kdo se na této akci podíleli, připravili pro ostatní hos-
ty hezký gurmánský i hudební zážitek. Letos na této akci 
zahrály dokonce 3 místní kapely. Kromě známě skupiny 
Akord a Na2fáze, se letos poprvé představila mladá sku-
pina NA BOSO. Všem patří můj dík.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásně prožité léto, 
dovolenou i prázdniny.

Antonín Lengál,  
starosta obce

Zprávy z obce
Z rady a zastupitelstva obce

Společnost Biliculum, z.ú. Rů-
žová 561/1, 69201 Mikulov, IČ: 
26641046, žádá o sponzorský dar 
ve výši 10 000,– Kč na svoji činnost 
– sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi – Stonožka. Rada žá-
dost zamítla.

Rada obce schválila rozpočtové 
opatření č. 3 ze dne 21. 3. 2016. 

Rada obce schválila zhotovení osvětlovací rampy na 
jevišti v sokolovně za cenu 46 109,– Kč. Dodavatel René 
Dvořák, Šitbořice.

Dále rada projednala smlouvu o dílo č. 51/16 se spo-
lečností Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 69000 
Břeclav na zastavovací studii inženýrské sítě a přeložka 
vysokého napětí na výstavbu rodinných domů za školou 
za cenu 32 000,– Kč bez DPH.

Divadlo Boleradice žádá o příspěvek na vystoupení 
Jitky Molavcové a Jiřího Suchého, cena vystoupení asi 
100 000,– Kč. Divadlo má problémy s pokrytím této akce 
a shání sponzory. Rada obce žádost zamítla.

Rada obce zadala zpracování projektu na akci Šitbo-
řice – obnova hasičské zbrojnice společnosti Modrý Pro-
jekt s.r.o. Slovácká 3223/83, 69000 Břeclav, za cenu díla 
49 000,– Kč bez DPH.

Luděk a Soňa Skyvovi, Jiřinová 3, Brno – Tuřany, žáda-
jí o zasíťovaný stavební pozemek k výstavbě rodinného 
domu. Rada žádost zamítá, pozemky šetříme pro obča-
ny Šitbořic.

Rada schválila výměnu dřevěné podlahy na železném 
mostku u rybníka od společnosti RH Nábytek s.r.o. Pod-
laha bude z masivu dubu v ceně 25 122,– Kč s DPH.

Rada Obce Šitbořice schválila spolu s obcemi na au-
tobusové lince 612 (Sokolnice – Šitbořice) nadstandard-
ní spoj v nepracovní dny od nočního spoje vlaku autobu-
sovou linkou přes Telnice, Žatčany, Nesvačilku a Těšany 

do Šitbořic. Celkem tato služba bude v ceně 50 732,– Kč. 
Dělení pro vesnice je podle počtu obyvatel. Pro Šitboři-
ce činí roční poplatek 17 044,– Kč. Rada obce schválila, 
dodatek č. 2 smlouvy o zajištění financování IDS JMK, do 
konce roku 2016 o nadstandardní dopravní obslužnos-
ti Šitbořic a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Rada obce vybrala ze tří nabídek na dovybavení spo-
lečenského domu Orlovna nábytkem na míru společnost 
RH Nábytek Hustopeče, za cenu 146 201,– Kč a pověřila 
starostu obce podpisem smlouvy.

Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 4 ze dne 
11. 4. 2016.

Myslivecký spolek Šitbořice, žádá o pacht políčka, 
kde by mohl pěstovat výpěstky k zimnímu krmení zvěře. 
Rada obce souhlasí, ale členové mysliveckého spolku si 
musí vybrat vhodný obecní pozemek.

Paní Guráňová, Školní 431, Šitbořice, žádá o výměnu 
děravého zásobníku teplé užitkové vody včetně pojistné-
ho ventilu a přívodních trubek. Montáž bude provedena 
na vlastní náklady.

Rada obce schválila opravu a výměnu poškozených 
dveří ve společenském domě Orlovna od společnosti RH 
Nábytek s.r.o. Hustopeče, za cenu 99 567,– Kč.

Rada obce projednala a schválila žádost Miroslava 
Hanáka, Šitbořice 287, o povolení odstranění opěrné zíd-
ky a jejího opětovného vybudování a o povolení využití 
obecního pozemku ke skládce stavebního materiálu.

Pan Josef Hladůvka, Nikolčická 620, Šitbořice, žádá o 
pronájem nebytových prostor (stará mlékárna u textilu) 
na sklad náhradních dílů. Rada obce souhlasí s prodlou-
žením smlouvy o jeden rok za cenu 150,– Kč/m2/rok.

Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na 
obecní pozemek s dobou pachtu 5 let pro:

•• Jiřího Urbánka, U Cihelny 380, parcela p.č. 1756 o vý-
měře 303 m2. 

•• Marii a Jiřího Kurdiovské, Horní 579, parcela p.č. 1493 
o výměře 546 m2 a parcela p.č. 1518 o výměře 51 m2.
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•• Ladislava a Milenu Lejskovi, Výhon 667, parce-
la p.č. 1194/1 výměra 285 m2.

•• Jana Viktorina, Rovinka 572, část parcely p.č. 
1859/1 o výměře 1541 m2.

Paní Marta Ryšavá, Osvobození 295, žádá o po-
volení stavebních úprav v pronajatém nebytovém 
prostoru – vybudování sociálního zařízení. Rada 
obce schvaluje provedení stavebních úprav a dále 
také schvaluje záměr na změnu nájemní smlouvy.

Pan Šlefr, Husova 5, Brno, požádal o proná-
jem pozemku p.č. 269 o výměře 300 m2 na ulici 
Osvobození. Rada obce schvaluje pronájem obec-
ního pozemku o výměře 40 m2 za cenu 50,– Kč/
m2 (výčep piva) a pozemek o výměře 256 m2 za 
cenu 10,– Kč/m2 (dětské hřiště). Rada obce pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.

Pan Antonín Jelínek, Karpaty I 388, žádá obec o pro-
nájem obecního pozemku parcela p.č. 1815 o výměře 
992 m2. Rada obce souhlasí se záměrem pronajmutí po-
zemku, ale je nutno zaslat dopis p. Václavu Nevídalovi o 
neoprávněném užívání pozemku.

Florbal Aligators Šitbořice, zastoupený Jaroslavem 
Hálou žádají o klubovnu ve staré škole. Rada obce sou-
hlasí s bezplatnou výpůjčkou klubovny ve staré škole pro 
florbalový klub Aligators Šitbořice ke schůzkám a mož-
nosti vystavení pohárů i diplomů ze svých soutěží. Ter-
mín výpůjčky klubovny od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017.

Rada obce obdržela žádosti o pronájem obecních 
bytů od následujících občanů

•• Tomáš Vala a Andrea Sládková, Na Kopečku 69.

•• Kateřina Vozdecká a Jan Novák, Kuchyňka 281.

•• Lucie a Ondřej Urbánkovi, Bohumilice.

Rada vybrala prvního a druhého žadatele, dle časové-
ho pořadí došlých žádostí o dva obecní byty na ulici Ni-
kolčická 531. Smlouva o pronájmu bytů bude uzavřena 
do 31. 7. 2017.

Myslivecký spolek Šitbořice, zastoupený Antonínem 
Zoubkem, žádá obec o dotaci k uspořádání dětského od-
poledne dne 23. 7. 2016 u hájenky v Šitbořicích. Rada 
obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro Mysli-
vecký spolek Šitbořice ve výši 3 000,– Kč.

Rada obce dodatečně schválila vyřazení dvou počíta-
čů z majetku ZŠ Šitbořice. Jedná se o notebook ACER in-
v.č. 250005 a notebook FUJITSU inv.č. 260010. V inven-
turním seznamu k vyřazení za rok 2015 byly špatně uve-
deny inventární čísla.

Rada projednala smlouvu o dílo č. 64/16 se společnos-
tí Modrý Projekt s.r.o. Slovácká 3223/83, 69000 Břeclav, 
zastoupená Ing. Jakubem Luňákem, na zpracování doku-
mentace pro zadání stavby a provedení stavby příjezdo-
vé komunikace ke sběrnému dvoru, za cenu 40 000,– Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Obec obdržela cenovou nabídku prací na provedení 
taneční plochy za sokolovnou. Frézování 11 000,– a tři 
nátěry speciálním lakem 210,– Kč/m2. celkem 79 981,– 
s DPH. R.O. schvaluje provedení úpravy povrchu a do-
poručuje dodělat odvodnění okolo celé asfaltové plochy.

Naše dvojice v kolové Martin Drabálek a Štěpán Ur-
bánek se stala mistry republiky v kategorii juniorů a 
brankář Martin Drabálek hrál na ME juniorů ve Švýcarsku 
s kolegou ze Zlína a skončili třetí. R.O. navrhuje za tyto 
úspěchy poskytnout hráčům odměnu ve výši 2 000,– Kč 
pro každého. Rada schválila nákup dárkového poukazu 
v ceně 2 000,– Kč v obchodu se sportovním vybavením. 
Cena byla předána na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce 26. 5. 2016.

Milan Němeček,  
místostarosta obce

Změna na obecním úřadě
Všichni občané Šitbořic a Nikolčic si mohli všimnout, 

že na obecním úřadu skončila s odchodem do důchodu 
pracovnice paní Růžena Stehlíková z Boleradic. Za její 27 
letou práci pro naši obec ji děkuji a doufám, že poděko-
vání si zaslouží od většiny našich spoluobčanů. 

Matrika byla jednou z náplní její práce, mnoho našich 
mladých občanů dovedla ke svatebnímu obřadu v naší 
obřadní síni, zapisovala do matriky nově narozené děti 
v naší obci a také vystavovala úmrtní listy našich občanů. 
Pro nás občany prováděla ověření podpisů a ověřování 
listin, plnila nám požadavky z Czech POINTU, výpisy z ka-
tastru, z trestního rejstříku a podobně. Tudíž naši obec i 
její občany znala jako vlastní rodinu a zaslouží si poděko-
vání od nás. 

Paní Stehlíkovou nyní nahradila paní Ivana Lengálová 
a věřím, že bude dobrou nástupkyní. Naší bývalé matri-
kářce popřejme hodně zdraví, klidu a radostí z vnoučat.

Milan Němeček,  
místostarosta obce

Předávání ocenění Martinu Drabálkovi a Štěpánu Urbánkovi. foto: Josef Urbánek
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Zprávy z kultury
Letošní první vítání občánků proběhlo v ne-

děli 10. dubna. Díky hojnému počtu narozených 
dětí v období říjen 2015 až únor 2016, byli rozdě-
leny na dvě skupinky. V první jsme přivítali: Jaku-
ba Chvátala, Sebastiana Konečného, Jakuba Na-
vrátila, Lucii Fraňkovou, Tomáše Urbánka, Micha-
la Valouška, Tomáše Podluckého a následně: Ester 
Lengálovou, Jonáše Lengála, Mikuláše Ludíka, Ka-
rolínu Kunovskou, Robina Hanáka, Jana Nováka a 
Alexandra Valečíka. Všem přítomným se o kultur-
ní program postaraly děti a paní učitelky z mateř-
ské školy, za co jim děkujeme. Novým občánkům 
přejeme do života hodně štěstí, zdraví a úspěchu.

V neděli 8. května od 15 hodin byl v sokolovně 
tradičně uspořádán Den matek. Každá maminka a 
babička byla přivítána kytičkou. Děti z mateřské a základ-
ní školy pod vedením svých učitelů si připravily jedinečný 
program, na kterém se podílelo asi 180 účinkujících. Díky 
vydařeným minulým ročníkům i letošní Den matek přilá-

kal přibližně 500 diváků, jenž svými obrovskými potlesky 
potvrdili úspěšnost a oblíbenost této akce.

Touto cestou chci ještě jednou moc poděkovat všem, 
kteří se dobrovolně podíleli na tak organizačně nároč-
ném programu, a to účinkujícím, pedagogům, zaměst-

nancům mateřské a základní školy, zaměstnan-
cům obecního úřadu a panu Milanu Lejskovi, kte-
rý celou akci ozvučoval.

Jarmila Cagášková,  
předsedkyně kulturní komise

Omluva
V minulém čísle Štengaráčku jsme zveřejnili 

seznam našich občanů, kteří v letošním roce osla-
ví svá významná životní výročí. Bohužel se stalo 
a mezi jubilanty, kteří se dožívají 85 let, chyběla 
paní Maria Tyblová.

Tímto se paní Tyblové omlouváme a přejeme 
do dalších let hodně zdraví a štěstí.

Ivana Lengálová

23. dubna oslavili Anežka a Jan Kleinovi Zlatou svatbu – gratulujeme.

Vítání občánků (2. skupina). foto: Zdeněk Lengál

Krátké zprávy
Bezpečnostní situace  
na Hustopečsku v roce 2015

Obecní úřad obdržel od velitele Obvodního oddělení 
Policie České republiky npor. Mgr. Jiřího Otáhala, zprávu 
o bezpečnostní situaci za rok 2015 v okrsku Hustopeče. 
Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s celkovou situa-
cí na Hustopečsku a v naší vesnici. 

Na celém území republiky dochází ke snižování nápa-
dů trestné činnosti, vysvětlení dle vedoucího oddělení 
je, že většina pachatelů je po amnestii v roce 2013 opět 
ve výkonu trestu, veliký vliv má také dobrá prevence a 
daří se i na poli odhalování pachatelů. 

V nápadu trestné činnosti i nadále převažuje obecná 
kriminalita, a to především majetková trestná činnost, 

která v roce 2015 tvořila 57,33 % z celkového nápadu ob-
vodního oddělení. Nejrozšířenějším druhem majetkové 
kriminality jsou krádeže prosté, a to především krádeže 
nedostatečně zajištěných věcí (zejména se jedná o mo-
bilní telefony, peněženky, kabelky, které jejich majitelé 
nechávají bez povšimnutí na různých místech, jako jsou 
obchody, kulturní místnosti, sportovní a školská zaříze-
ní apod.) a krádeže vloupáním (zejména do rodinných 
domů, sklepů, víkendových chat a vozidel).          

Fenoménem této doby je trestná činnost spoje-
ná s internetem, kterou označujeme jako IT krimina-
litu. Je třeba však apelovat na všechny občany, aby 
byli při sjednávání nákupu různých věcí přes inter-
net velmi ostražití a zboží hradili až po jeho doručení 
nebo nakupovali v prověřených internetových obcho-
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dech. Nejvíce podvodů registrujeme při nákupu zboží  
z internetových aukcí. 

V neposlední řadě nás trápí protiprávní jednání v ob-
lasti mezilidských vztahů, týká se to soužití rodinných 
příslušníků a ostatních spoluobčanů. Dochází ke zvyšo-
vání agrese, zejména po požití alkoholu, při řeše-
ní sporů v rodině a mezi mládeží v různých kultur-
ních zařízeních. Dále je to trestná a přestupková 
činnost spojená s jízdou motorovými vozidly (ze-
jména se jedná o časté požívání alkoholických a 
jiných návykových látek před a během jízdy, ne-
správný způsob jízdy, apod.).

Z evidovaných trestních a přestupkových věcí 
jsou nejvíce zatíženy Hustopeče. A jak si vedou 
Šitbořice? Jsme na devátém místě s 16 trestnými 
činy společně s obcemi Bořetice, Přítluky a Kobylí 
a v přestupkových šetřeních s 21 přestupky na je-
denáctém místě. Celkem Obvodní oddělení Poli-
cie České republiky obhospodařuje 34 obcí.

Milan Němeček,  
místostarosta obce

Oprava místních komunikací
Zemědělské družstvo Šitbořice opravilo místní as-

faltové komunikace v katastru Šitbořic firmou Strabag 
v hodnotě 1,3 milionů korun. Celková suma za opravy 
místních komunikací v letech 2015 a 2016 v Šitbořicích a 
Nikolčicích je 2,4 miliony korun. 

Můžeme říci, že dnes máme opraveny všechny komu-
nikace a je jenom na nás, jak dlouho budeme pohodlně 
jezdit bez obav z rozbití automobilu nebo kola na svá po-
líčka, vinice, k rybníku chytat ryby a také pohodlně cho-
dit na procházky. 

Musíme si všichni uvědomit, že takové opravy nelze 
dělat každý rok, pokud pracujete na polích a záhumen-
cích je potřeba po sobě uklízet silnici, nenechávat na ní 
zbytky hlíny, protože z toho se stane bláto a už se vyhýbá 
do polí, jezdí se přes krajnice a komunikace trpí. 

Pokud provádíte orbu, nechejte úzký zelený pás ko-
lem silnice, neorejte asfalt. Záleží jen na nás všech, jak 
dlouho budeme moci využívat místní komunikace. Již je 
zapomenuto jaké to bylo, když po dešti nebylo možno do 
polí vjet, protože všude bylo bláto a vyjeté koleje.

Milan Němeček,  
místostarosta obce

Rybářské závody a dětský den
Rybářské závody a dětský den pořádá místní rybářská 

skupina každoročně zhruba v polovině května. Letošní 
ročník rybářských závodů pro dospělé se tak konal v so-
botu 14. května. I přes jistou nepřízeň počasí, kdy během 
dopoledne nad naším rybníkem přešlo několik přehá-
něk, se závodu zúčastnilo celkem 76 rybářů, což je o 10 
více než v loňském roce. Letos se potvrdilo, že rybáři jsou 

na nepřízeň u vody zvyklí a i ti, kteří nebyli proti dešti ni-
jak vybaveni, vydrželi u vody až do konce závodu. Celkem 
se během soboty ulovilo 42 kaprů, 7 amurů, 1 sumec, 5 
úhořů a 246 kusů ostatních druhů ryb. Vítězem závodů 
se s největším uloveným kaprem (65 cm a 6,1 kg) stal Mi-

chal Kašpárek. Na druhém místě se umístil Roman Ma-
týšek s největším počtem ulovených kaprů (4 ks kapra o 
souhrnné délce 204 cm), a třetí místo pak obsadil Roman 
Jakubčík s největším počtem ulovených ryb (72 ks).

Dětský den a dětské rybářské závody se konaly v ne-
děli 15. května. Oproti sobotě sice ubylo deště, ale mírně 
se ochladilo a foukal poměrně nepříjemný studený vítr. 
Vítr ostatně zkomplikoval i přípravu zázemí pro kuchyni 
a posezení, když v sobotu odpoledne odfouknul jeden ze 
stanů, což odnesla především nosná konstrukce. Naštěs-
tí se ještě v sobotu podařilo postavit náhradní stan. Nej-
spíš vlivem změny počasí se v neděli ulovilo méně ryb 
(celkem 18 ks kapra a 123 ks ostatních druhů ryb). Vítěz-
kou dětských rybářských závodů se stala Lenka Burešová 
s kaprem o délce 68 cm, na druhém místě se se dvěma 
ulovenými kapry umístil Pavel Heča a na třetím místě pak 
Jan Rymeš, který ulovil celkem 42 ks ryb.

V neděli od 10 hodin byl na rybníku pro dětské ná-
vštěvníky nachystán bohatý doprovodný program. Na 
několika stanovištích pro ně byly připraveny různé soutě-
že a atrakce, kde se mohli dle libosti vyřádit. Připraveno 
zde bylo například malování na obličej, jízda na poníkovi, 
střelba ze vzduchovky, lukostřelba, ukázka hasičské tech-
niky a další. Komu se podařilo projít všechna stanoviště, 
na toho navíc čekala odměna v podobě dárkového balíč-
ku. Pro všechny návštěvníky bylo po oba dva dny připra-
veno občerstvení, ať již v podobě uzené cigáry v sobotu, 
či rybích specialit v neděli. Součástí nedělního programu 
bylo rovněž pasování sedmi nových rybářů, kteří úspěš-
ně složili rybářské zkoušky a stali se majiteli rybářského 
lístku. Pasování se ujal, tak jako v minulých letech, i le-
tos hospodář místní organizace Moravského rybářské-
ho svazu pan Jan Přibyl ze Strachotína. Po oba dva dny 

Rybářské závody. foto: Jiří Tesař
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byla rovněž po skončení závodu losována tombo-
la, kde bylo možné vyhrát zajímavé ceny, určené 
nejen pro rybáře.

Na závěr bych rád za všechny rybáře poděko-
val všem, kteří se na organizaci rybářských závodů 
a dětského dne podíleli, a to jak organizátorům ze 
strany členů místní rybářské skupiny, tak přede-
vším všem ostatním, kteří neváhali obětovat čas 
a přiložili ruku k dílu. Dík patří také všem sponzo-
rům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili konání 
rybářských závodů a dětského dne a bez jejichž 
podpory by nebylo možné akci uskutečnit.

za rybáře ze Šitbořic  
Lukáš Franěk

Farní den
18. června se uskutečnil již po desáté Farní den. Ne-

jen, že k uskutečnění této události přálo počasí, ale i vel-
ká ochota organizátorů, bez které by se tato akce neu-
skutečnila a ochota rodičů vypravit své děti na velkou 
odpolední hru, která vypukla v 15 hodin. Odehrávala se 
po naší obci a nesla název: Cesta kolem světa. 

Děti se mohly ve zhruba čtyřčlenných skupinkách 
utkat s rozdílnými úkoly na stanovištích, které nesly ná-
zvy států světa (Havaj, Japonsko, Itálie,…). Sbíraly tak 
body, díky kterým se ustanovila vítězná družstva, která 
byla následně odměněna. Dětí, které se zúčastnily sou-
těže, bylo asi 50. Hravé odpoledne však pro děti neskon-
čilo velkou soutěží. Po ní byly připraveny na farní zahradě 
hry v režii mládeže naší farnosti a byla postavena tram-
polína, která měla jako každý rok velký úspěch.

Program pro dospělé započal v 17 hodin, kdy návštěv-
níci přinesli na stůl mnoho dobrot v podání buchet, chle-
bíčků nebo v neposlední řadě ve formě ovoce z vlastních 
zahrad. Jako každý rok, se pro všechny zúčastněné grilo-
valo maso a osvěžením pro dospělé se stalo čepované 
pivo. Sešlo se mnoho lidí, malých i velkých, s kočárkem i 
bez něj, zkrátka tolik, že na farní zahradě byl všude slyšet 
smích, radost, mnohé sdílení zkušeností napříč genera-

cemi a prostě celková spokojenost nad krásným nefor-
málním setkáním lidí naší farnosti spolu s naším knězem 
P. Jiřím Topenčíkem.

Odpolední program byl vyplněn malým koncertem 
hudební skupiny ze Šitbořic, skupiny NA BOSO. Nechy-
bělo kácení farní máje s následným táborákem, krátká 
prezentace o historii našeho kostela, společná modlitba 
Zdrávas Maria za naši farnost v 21 hodin a tečkou za ce-
lým farním dnem, byl velký ohňostroj, který jako každý 
rok sklidil velký obdiv i potlesk.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili této 
akce, hlavně těm, kteří se chopili kormidla a dovedli jej 
do zdárného konce. Díky, že jsme mohli tvořit krásné 
společenství s lidmi z celé obce. Jsem rád, že jde vidět, 
jak si Farní den lidé oblíbili, zvláště pak děti a že tento 
den má své pokračování i v následujících letech.

Pán Bůh zaplať!
za organizační tým  

Zdeněk Lengál

Hasičské závody
V neděli 11. června se do Šitbořic sjeli zástupci 8 ves-

nic, aby změřili své síly v soutěži O pohár velitele sbo-
ru. Za příznivého počasí se v místním sportovním 
areálu utkalo v kategorii mladší žáci 7 družstev a 
v kategorii starší žáci 8 družstev v požárních úto-
cích. Ve dvoukolové soutěži dokázali v kategorii 
starších obhájit loňské vítězství Tvrdonice, kte-
ré předvedly útok ve fantastickém čase 14,43 s. 
Dobrý výkon předvedlo naše družstvo, které ob-
sadilo nevděčné čtvrté místo. O velké vyrovna-
nosti závodníků svědčí fakt, že druhý až čtvrtý tým 
se dosaženým časem vešel do necelé jedné vteři-
ny. V kategorii mladších žáků zaslouženě zvítězilo 
družstvo Velkých Pavlovic.

Miroslav Vahala

Dětská odpolední hra na farním dni. foto: Jaroslava Steinbocková

Hasičské závody. foto: Karel Urbánek
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Bývalo lepší počasí?
Ještě v předminulém století roku 1891 si šitbořický 

občan p. Josef Franěk začal psát paměti. Snažil se pocti-
vě zaznamenat vše od roku 1861. Pisatel pamětí zemřel 
roku 1915 a jeho potomci se ze Šitbořic odstěhovali. Pa-
mětní knihu našel roku 1929, u svých příbuzných pohoze-
nou za komínem, pan Antonín Brychta, dělník ze Šitbořic 
(č.p. 172).

Mimo popisu různých událostí dokázal autor popsat 
i počasí a úrodu. Proto se chceme, dnes, když často nad 
dnešním počasím naříkáme, podívat, jak to bylo za na-
šich předků.

Josef Zelinka

Počasí v roce 1896
2. února na Hromnice voda a bláto, na velikonce sníh, 

mráz a zima. Březen velmi teplý a duben velmi stude-

ný. 23. dubna první bouřka, 24. dubna silný mráz, vzešlé 
řepy pomrzly, stromům moc neškodil. Jaro až přes žně 
samé deště a studené větry, takže se muselo i v neděli 
ve žních na poli pracovat. Jařina byla tuze špatná, samá 
tráva a ovsice, a ležela i šest neděl na pokosách a v man-
delech rostla a všecko moc ničily myši. Bůh chraň tako-
vého počasí. 

Nato 31. srpna o čtyřech hodinách odpoledne přišel 
takové liják, že lidem namlácené obilí z mlatů veliká po-
vodeň brala nebo podplavila. Všechny zástavy v potoce 
sebrala. Od dědiny až k Novým Dvorům všechny doliny 
zaplavila, že to vypadalo jako jezero. Takové vody nikdo u 
nás nepamatoval. Tento rok byla mírná zima a na vánoce 
bláto. V tomto roce bylo tolik myší, že oziminy na podzim 
sežraly a místy se musely celá pole zaorat.

Josef Franěk

Škola
Mateřská škola

Ekologická vycházka
V letošním roce připadla jarní vycházka na čtvrtek  

21. dubna. Výlet se konal do okolí obce. Tento projekt 
má za úkol přiblížit dětem prostředí přírody a její krá-
sy. Před odchodem každý dostal do baťůžku svačinu a 
pití. Byl krásný slunný den a my jsme se vydali na ces-
tu. Děti krásně postupovaly kupředu a nepřekvapil je ani 
těžší stoupající terén. Malí výletníci dostali do rukou kar-
tičku, na kterou si mohli v průběhu vycházky nalepit ně-
jakou kytičku a také různé druhy trav, které je po cestě za-
ujaly. Cestou děti dodržovaly pitný režim a asi v polovině 
vycházky si pochutnaly na dobré svačině. Dál děti šly ces-
tou z kopce. Pozorovaly přírodu a hledaly, co do ní patří a 
co ne. Dozvěděly se také, jak se mají v přírodě chovat, co 
jí prospívá a co naopak škodí. Ekologickou vycházku jsme 
ukončili před budovou MŠ, kde si děti prohlédly 
všechny kartičky a snažily se pojmenovat, co na 
nich vidí za rostliny. Kartičky s přírodními úlovky 
jsme vystavili v šatně, aby si je rodiče mohli pro-
hlédnout a se svými dětmi si o všem povyprávět. 
Výlet hodnotíme velmi pozitivně a věříme, že také 
rodiče berou občas své děti do přírody.

Den Matek 
Součástí svátku všech maminek bylo i vystou-

pení těch nejmladších – dětí z mateřské školy. 
Tento rok jsme vybrali téma Broučci, a tak se na 
palouček postupně slétali berušky, včeličky, svět-
lušky, zelení broučci, připutovali i černí cvrčci a 
mravenečci. Děti nastrojené do svého kostýmu se 
plně vžily každý do své role. Představily se básnič-

kou a poté zatančily všem divákům svůj taneček. Spo-
lečně jsme také mohli počítat kolikpak je na světě druhů 
broučků. Nakonec nechyběla písnička pro všechny ma-
minky, které nejmenším dětem držely palce jako o život. 
Musíme uznat, že se děti svého úkolu zhostily svědomi-
tě, a jejich úsilí bylo odměněno velkým potleskem.

Šitbořický slavíček 2016
V letošním roce se uskutečnil jubilejní 20. ročník této 

pěvecké soutěže. Ve dnech 16. – 17. května proběhlo ve 
všech třídách třídní kolo, do kterého se připravenou libo-
volnou písní mohl přihlásit každý, kdo rád zpívá. V každé 
třídě děti mezi sebou vybraly 5 nejšikovnějších zpěváků, 
postupujících do kola školního. To se konalo ve čtvrtek 
19. května. Sešli jsme se v oranžové třídě, kde nechybě-
la porota, která hodnotila pěvecké výkony usměvavými 
obličeji. Nesoutěžící děti hodnotily výkony kamarádů po-
tleskem. Vítězové byli odměněni diplomy a medailemi. 

Motýlkový den ve školce.
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Se sladkou odměnou ne-
bylo zapomenuto ani na 
ostatní, kteří se účastni-
li třídních kol a na ty, kte-
ří neměli tolik odvahy se 
přihlásit, ale podporova-
li kamarády. Soutěž jsme 
zakončili společně s písní  
na rtech.

Mezinárodní den dětí
1. června jsme dětem 

v mateřské škole uspořá-
dali Motýlkový den.

Několik dní předem si 
děti hrály na malíře. Na-
malovaly velké motý-
ly, kterými jsme vyzdobili 
plot na zahradě MŠ. Tam 
se také všechny děti se-
šly a posilnily ledňáčkem. 
Pak plnily úkoly na stano-
vištích. Naučily se, jak při-
chází motýl na svět.
1.•Nejdřív motýl naklade vajíčka – děti dávaly malinká 

vajíčka do kbelíku, který byl připevněný na průlezce 
úplně nahoře.

2.•Z vajíčka se vylíhne housenka – děti se plazily jako 
housenky po švédských lávkách.

3.•Housenka se zakuklí – děti prolézaly „strachovým“ 
pytlem.

4.•Z kukly se vylíhne motýl – děti probíhaly s velkými 
motýlími křídly slalomovou dráhu.
Úkoly zvládly všechny děti, a proto je čekala odměna. 

Pamětní medaile a látkový motýlek na tričko. Kdo měl 
sílu, zatancoval si na diskotéce. Motýlkový den jsme si 
všichni společně pěkně užili.

Rozloučení s předškoláky
V pondělí 20. června pan starosta v mateřské 

škole pasoval děti na školáky. Tento den je pro 
předškolní děti výjimečný, protože se loučí se svý-
mi mladšími kamarády. Slavnost probíhá celý den 
– pasování, předání pamětních listů, přehlídka ak-
tovek, diskotéka, slavnostní oběd s obsluhou, po-
hádka a odpolední hry. Všem budoucím prvňáč-
kům přejeme, aby se jim ve škole líbilo.

Kolektiv učitelek MŠ

Základní škola

Pěvecký úspěch na Nikolčické lyře
Jako každý rok, tak i letos, se naši žáci tradičně 

zúčastnili pěvecké soutěže v Nikolčicích. Soutěžilo 
se v sólovém zpěvu bez doprovodu ve třech kate-

goriích. Čtvrtá kategorie byla potom věno-
vána vícehlasům. Naše žákyně byly velice 
úspěšné a tímto jim moc gratulujeme.

V kategorii 1. a 2. třída: 1. místo: An-
drea Koukalová (Černé oči). V katego-
rii 3. a 4. třída: 1. místo: Monika Vozdec-
ká (Teče voda, teče), 3. místo: Veronika 
Danielová (Verunčina píseň lásky). V ka-
tegorii 5. třída: 1. místo: Adéla Viktori-
nová (Přestalo se slunce smát), 2. mís-
to: Terezie Danielová (Na tom bošilec-
kým mostku), 3. místo: Martina Hečová (V 
Mistříně na dolině). V kategorii vícehlas:  
1. místo: Aneta Hanáková, Petra Fraňková, 
Monika Vozdecká, Soňa Přibylová (Nám se 
stalo něco překrásného). 2. Terezie Dani-
elová, Veronika Danielová, Sára Němečko-
vá, Daniela Stejskalová (Teče voda, teče).

Soutěže se kromě naší školy účastni-
li žáci z Křepic, Nikolčic a Velkých Němčic.

Zakončení pěvecké sezóny
Tradiční Jarní koncert, který se konal 

5. června v Šitbořicích, byl vyvrcholením 
celoroční práce pěveckého sboru Colorata a vokálního 
kroužku ZŠ Šitbořice. Za hojné účasti veřejnosti náš pě-
vecký sbor tentokrát představil program sestavený z po-
hádkových a filmových písní. Tyto písně děti s nadšením 
nacvičily a vystoupení bylo skutečně povedené. 

V letošním roce sbor navštěvuje 54 zpěváků. Společ-
ně jsme během zkoušek připravili programy na vánoční 
vystoupení v Brně na Zelňáku, koncert v kostele, vystou-
pení ke Dni matek a tento Jarní koncert, kterým tradič-
ně sezonu uzavíráme. Úroveň pěveckého sboru se stále 
zvyšuje, zpívání děti opravdu baví, a proto bychom chtěli 
v příštím roce vydat již druhé CD.

Chtěla bych touto cestou poděkovat dětem za jejich 
zájem o sborový zpěv, za jejich práci při přípravě vystou-
pení. Poděkování patří také rodičům, že děti v jejich sna-

Rozloučení s předškoláky.

Šitbořičtí slavíčci.
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žení podporují. Další poděkování patří pracovní-
kům a vedení naší základní školy za podporu a 
pomoc při vystoupeních sboru. Dále děkuji panu 
Danielovi, Lejskovi a Málkovi za zvučení koncertů. 
Velké díky patří našim sponzorům, kterými jsou 
Zemědělské družstvo Šitbořice, Pramos Šitboři-
ce a pan Dvořák. Děkujeme všem návštěvníkům 
koncertu, kteří přispěli dobrovolným vstupným 
na další činnost sboru.

Jarním koncertem pěvecký sbor Colorata kon-
čí pěveckou sezónu školního roku 2015/2016 a již 
nyní se těší na další pěveckou práci.

Mgr. Monika Ondroušková

Softbalový kroužek
Jak jsem Vás již dříve informoval, letos se 

s žáky naší školy účastníme rekordního počtu 
softbalových soutěží: Školní beeballová liga, Školní soft-
balová liga, Školní teeballová liga a v rámci SK Sever 
Brno to jsou také Moravská liga žáků a Moravskoslezská  
liga kadetů.

Školní beeballovou ligu (zjednodušená forma softba-
lu pro 1. stupeň) hrajeme prvním rokem. Byly odehrány 
3 turnaje. Obsadili jsme 2x 3. místo a jeden turnaj jsme 
ovládli. Tuto soutěž jsme mezi čtyřmi školami zakončili 
na děleném druhém místě společně se ZŠ Šlapanice a za 
vítěznou školou ZŠ EP Brno. Vzhledem k tomu, že větši-
na hráčů v týmu jsou nováčci, jsem se sezonou spokojen. 
Hlavním cílem bylo sbírání zkušeností pro další soutěže. 
A to se myslím podařilo.

Ve Školní softbalové lize byla zatím odehrána dvě 
kola. To poslední na našem fotbalovém hřišti. Oba turna-
je jsme s přehledem ovládli. Sestava našeho týmu v této 
kategorii je asi nejlepší za celou historii kroužku (tedy asi 
za 7 let). V posledním kole, které se bude konat 9. 6., 
již nemůžeme být nikým předstiženi. V této soutěži tedy 
tak jako minulý rok zvítězíme! Sladkou odměnou je pak 
naše účast 14. 6. na MČR ve školním softbalu v Chocni! 
V rámci školy tak už pouhou účastí dosáhneme největší-

ho úspěchu v historii šitbořického softbalu. Samozřejmě 
budeme chtít uspět i výsledkově. Turnaj se však bohužel 
koná v tzv. t-ballu, což je softbal s odpaly ze stativu (mís-
to z nadhozu). Ten se spíše hraje na 1. stupni. Naše šan-
ce se tím sice snižují, ale rozhodně budeme bojovat! A 
třeba se nám alespoň částečně podaří napodobit naše 
úspěšné florbalistky ze školního roku 2011/2012, které 
se staly mistryněmi ČR. Držte palce!

V nové Školní teeballové (t-ballové) lize (odpaly ze 
stativu – pro žáky 1. stupně) se nám podařil nečekaný 
úspěch, když jsme zvítězili na prvním turnaji konaném v 
Šitbořicích. Soupeři – ZŠ Šlapanice i ZŠ EP Brno – nastu-
pují celou sezonu v Moravské teeballové lize a mají tedy 
daleko větší zkušenosti než většina našich nováčků. Nej-
více si pak cením výhry nad Brnem. Druhý turnaj se stej-
ně jako Školní softbalová liga bude konat 9. 6. na míst-
ním fotbalovém hřišti.

V Moravské lize žáků, kde nastupujeme za SK Se-
ver Brno (naši žáci tvoří asi 70 % týmu), jsou odehrá-
ny tři z celkových pěti turnajů. Naposledy jsme zavítali  
29. 5. do Kunovic, kde jsme slavili druhé místo na tur-
naji. Naším přemožitelem byli pouze domácí tSnails. Cí-
lem této sezony zůstává obhajoba celkového druhého 

místa z loňského roku. Třešničkou by bylo poprvé 
porazit právě Snails Kunovice. Jen pro představu, 
Snails Kunovice jsou v této soutěži něco jako Vik-
toria Plzeň nebo Sparta Praha v naší nejvyšší fot-
balové lize.

V Moravskoslezské lize kadetů (také za SK Se-
ver Brno – 95 % týmu jsou naši žáci) jsou odehrá-
na dvě ze čtyř kol. Třetí proběhne 11. 6. v Otroko-
vicích. Zde se nám zatím daří výborně. Na prvním 
turnaji jsme byli druzí a na tom zatím posledním 
jsme slavili prvenství. Celkově nám patří první 
příčka a budeme ji chtít rozhodně udržet!

Tak jako v minulém příspěvku, děkuji přede-
vším hráčům za velmi dobrý přístup k tréninku – 
někteří trénují již 3x týdně! Dále děkuji rodičům 
za pomoc při dopravě hráčů na zápasy. Také ne-

Jarní koncert. foto: Lucie Kačurová

Vítězný teeballový tým.
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smím zapomenout na vedení školy, které náš kroužek 
velmi dobře podporuje. Výsledky se myslím dostavují 
a doufám, že se i nadále bude dařit tak, jako doposud. 
Anebo ještě lépe!

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! 
Mgr. Tomáš Mottl

Všeználek
Na podzim roku 2015 zahájil činnost kroužek Všezná-

lek pro tří až pětileté děti. 20 dětí se rozdělilo do dvou 
skupin a scházely se 1x za 14 dní ve čtvrtek od 16.30 do 
17.30 hod. Náplň kroužku byla zaměřena na sportovní a 
vědomostní rozvoj. Děti si nenásilnou a hlavně hravou 
formou osvojovaly komunikační dispozice, slovní záso-
bu, pozornost, paměť a představivost. Ve sportovních 
aktivitách rozvíjely tělesný vývoj, reakce na pokyny a do-
držování pravidel. Činnost byla ukončena v květnu a po-
dle zájmu dětí se opět sejdeme na podzim roku 2016.

Den s Kociánkou
11. Května přijeli na naši základní školu klienti z br-

něnské Kociánky. Připravili jsme aktivní dopoledne spo-
jené se sportovní a vzdělávací stezkou. Každého klienta 
si převzali a měli po celou dobu na starost žáci 2. stup-
ně. První setkání bylo nesmělé, ale i bouřlivé, protože se 
s nimi naši žáci znali už z minulého roku. Po absolvování 
stezky jsme přešli do sokolovny, kde jsme si vyslechli vy-
stoupení pěveckého sboru a zhlédli za velkého potlesku 
některá vystoupení ze Dne matek. Do programu se zařa-
dili všichni zúčastnění i s klienty, kteří s radostí přivítali 
závěrečnou diskotéku, během níž si mohli i opékat špe-
káčky a živě diskutovat s našimi žáky.

Pro naše žáky byla tato akce podnětná a snad vedla i 
k zamyšlení. Věříme, že ji opět zopakujeme, protože ta-
ková setkání jsou důležitá k prohlubování a upevňování 
mezilidských vztahů. 

Mgr. Helena Sigmundová

Úspěch v recitační soutěži
Ve středu 25. 5. jsme se opět zúčastnili recitačně-

-dramatické soutěže O boleradický džbánek. Podařilo se 
nám připravit celkem šest zástupců, kteří školu, a hlavně 
sebe, reprezentovali v kategoriích jednotlivců i skupin. 
Všichni dokázali přemoci trému, vydat ze sebe to nejlep-
ší a obsadit velmi dobrá místa. 

Výsledky: 4. a 5. třída – 3. místo Terezie Danielová,  
6. – 9. třída – 1. místo Štěpán Lipovský a skupiny nad de-
set let – 2. místo Lenka Holacká, Jitka Kurdiovská a Klára 
Vozdecká. Všichni recitátoři se připravovali ve svém vol-
nu pod vedením učitelek Mgr. Relichové, Mgr. Koutné a 
Mgr. Pažické.

Literární soutěže
Naši žáci se pravidelně účastní literární části soutě-

že „Požární ochrana očima dětí“ vyhlašované Sdruže-
ním hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ocenění se dočkáva-

jí nejen v oblastním kole, ale několikrát i v kolech 
okresních. V letošním školním roce se práce Kate-
řiny Drabálkové, žákyně 6. ročníku, dostala až do 
celorepublikové soutěže a 17. 6. v Přibyslavi při 
slavnostním vyhlášení získá ocenění. Zatím bohu-
žel nevíme jaké. Katce moc blahopřejeme!

Skrytá paměť Moravy
Do 10. ročníku literární soutěže Skrytá paměť 

Moravy jsme letos také přispěli, a to hned třemi 
prozaickými texty. Tuto soutěž vyhlašuje Jihomo-
ravský kraj a jeho dvě příspěvkové organizace, 
Muzeum Brněnska a Masarykovo muzeum v Ho-
doníně. Tentokrát zvolili téma Náhody neexistu-
jí. Své velmi zajímavé a literárně bohaté příspěv-
ky poskytly naše žákyně Kateřina Drabálková ze 6. 
roč., Blanka Cigánková a Pavla Kleinová z 9. roč. 

Všechny obdržely pozvánku na slavnostní vyhlášení vý-
sledků 10. 6. v Mikulčicích. O případném umístění ve vel-
ké konkurenci budeme informovat.

Celé Česko čte dětem
22. dubna 2015 jsme se oficiálně zaregistrovali do 

projektu Celé Česko čte dětem. Ale náš školní projekt De-
váťáci čtou prvňáčkům funguje už od roku 2013. V prv-
ních třídách se vystřídala řada starších spolužáků, kteří 
pod vedením svých učitelek pravidelně četli pohádky. A 
zdaleka ne jen ty klasické.V letošním školním roce budou 
prvňáčkům číst i někteří učitelé. Fotografie ze všech roč-
níků najdete na našem webu www.zssitborice.cz.

Mgr. Božena Pažická

Vystoupení na Dni matek. foto: Zdeněk Lengál

http://www.sitboricke-straky.webnode.cz
http://www.zssitborice.cz
www.zssitborice.cz
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Požární ochrana očima dětí
Jako každý rok, i letos proběhla soutěž pořádaná Sbo-

rem dobrovolných hasičů Požární ochrana očima dětí. 
Děti malovaly a psaly o hasičích a jejich práci. Jaké bylo 
překvapení, když přišla pozvánka na republikové vyhlá-
šení oceněných hned pro dvě děti z naší obce.

17. června jsme se vydali do Přibyslavi, kde sídlí Ha-
sičské muzeum. Dorazili jsme na místo, kde už se scháze-
li ostatní pozvaní. V poledne proběhlo vyhlášení výtězů.

Kateřina Drabálková obsadila ve své kategorii v lite-
rární soutěži první místo a Ivana Valíčková se ve výtvar-
né soutěži ve své kategorii umístila na místě druhém. Pro 
všechny děti byl velký zážitek účast na takovém slavnost-
ním vyhlášení i to, že jim tleskal celý sál.

Jana Valíčková

Příběh o odvaze hasičů
Obvykle klidná půlnoc je dnes ta nejhorší, kterou je 

možné zažít.
Plameny spalují stromy, které padají na domky nebo-

hých obyvatel. Hasiči nemají, jak se dostat k vesnici. Do-
mečky postavené v horách praskají a spálená prkna se 
kutálí po svahu do údolí. Helikoptéry přelétají nad lesem 
a snaží se jej uhasit. Oheň je ale příliš rozšířený, proto to 
stále nestačí. Obyvatelé utíkají ještě výš do hor. Někteří 
nabírají vodu z pramene a pomáhají s hašením. Obloha 
je rozzářená a nikdo si nemůže nevšimnout boje hasičů s 
ohněm. Voda pomalu dochází a cisterny musejí postup-
ně odjíždět pro vodu. 

Nikdo si netroufá vstoupit do lesa. Vítr hraje proti 
všem. Oheň se čím dál rychleji přibližuje k větší civilizaci. 

Při úsvitu začíná pršet. Helikoptéry přilétají k místu, 
kde se schovávají obyvatelé. Postupně je všechny odvá-
žejí pryč. Jen mladá dívka je stále uvězněna ve vesnici 
bez možnosti úniku. Nikdo o ní nic neví. 

Mladý hasič i přes velké riziko vstupuje do lesa a špl-
há k vesnici. Stromy kolem něj se hroutí. Rozžhavené 
kousky mu doslova padají pod nohy. On však ne-
ohroženě stoupá dál. Neuvědomuje si svůj strach 
a doráží k rozpadlé vesnici. Prohledává všechny 
domky v naději, že v jedné z nich najde někoho 
uvězněného. Přibližuje se k prudkému srázu a sly-
ší ženský hlas. 

„Pomozte mi! Prosím!“ Dívka se drží jen vý-
čnělku a nejspíš se dlouho neudrží. 

Hasič neváhá ani minutu a vrhá se jí na pomoc. 
„Podejte mi ruku!“ 
Dívka jej chytá za ruku. Společně se prodírají 

rozpadlými domky a míří zpět do lesa. Plamen na-
bývá na síle a zdá se, že v něm není jediná mezera. 
Stromy padají a navzájem se o sebe tříští. Dívka 
pouští hasičovu ruku a upadá na zem.

Strom dopadá na její unavené tělo a znemožňuje jí 
pohyb. Hasič se pokouší strom nadzvednout, ale marně. 

„Vydržte, dostanu vás odtud!“ 
„Ne! Běžte a nechte mě tu! Je to nebezpečné. Já vám 

za smrt nestojím!“ 
„Ale ano! Nenechám vás tady!“ 
Zatíná zuby ale strom se ani nehne. Bere si svoji se-

keru a snaží se strom rozsekat. Mohutný kmen se začíná 
hýbat, ale špatným směrem. Míří k hlavě dívky a nejspíš 
ji rozdrtí. Už není moc na výběr. Buď nechat dívku zemřít, 
anebo se pro ni obětovat.

Hasič holýma rukama vyhrabává hlínu okolo dívky s 
jediným záměrem, a to udělat pod jejím tělem důlek, do 
kterého by se schovala, prsty si rozdrásává do krve. 

„Co to děláte? Utečte!“
„Váš život je důležitější!“ 
Už nezbývá moc času. Dívka je v bezpečí, ale nejspíš 

není v pořádku. Její kotník přináší další problém. Takhle 
by stromu neutekla. Poslední rozhodnutí. 

Hasič si sundává bundu a podává ji dívce.
„Lehněte si na břicho a plazte se dolů do bezpečí! O 

mě se nestarejte!“ 
Dívka se plazí, jak jí hasič řekl. Nechápe, co je jeho zá-

měr. Ví o stromu, který ji málem rozdrtil, ale teď se zdá, 
jako by se nepřibližoval. Otáčí se a ke své hrůze vidí hasi-
če, který vlastím tělem brání stromu v pohybu kupředu. 

Plazí se dál a slyší dopadat nějakou věc. Strom teď na-
bírá na rychlosti. Naštěstí se teď může kutálet i ona. Její 
tělo sebou mlátí o všechny předměty, které se ukrývají 
na zemi pod popelem. 

Nekonečné minuty minuly a ona v bezvědomý leží na 
trávě na okraji lesa. Jejího těla si všímají lidé a odnášejí 
ji do bezpečí. 

Po pár dnech se probouzí v nemocnici. 
„Co se stalo s tím hasičem, který mi zachránil život?“
Lékařův obličej vypadá smutněji. 

Slavnostní předání ocenění za 1. místo Kateřině Drabálkové. foto: Jana Valíčková
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Už je nám 80 let
Narodili jsme se v roce 1936, takže letos se dožíváme 

80 roků života. Do školy jsme začali chodit v roce 1942 a 
bylo nás ve třídě 43. Učila nás paní učitelka Matýšková. 
V dalších třídách nás učili pan Černoušek a paní Dvořá-
ková. Byla to doba válečná, takže ve druhé třídě přišla 
fronta a my jsme museli asi na dva týdny školu přeru-
šit a šli jsme s rodiči, jako všichni občané, do sklepů, kde 
jsme přečkaly těžké boje o Šitbořice. Asi po 2 – 3 týd-
nech jsme znovu pokračovali ve školní docházce. Z války 
si toho moc nepamatujeme. Ale jako devítiletí kluci jsme 
byli ohromeni tou spouští, která po tom všem na vesni-
ci zůstala. Takže my kluci jsme měli o zábavu postaráno, 
prošmejdili jsme kdejaký rozbitý tank nebo auto, které 
v dědině zůstali. V polích jsme hledali různé nevybuch-
lé náboje, všechno jsme chtěli vyzkoušet a několik kluků 
to také zaplatilo životem. I z naší třídy to byl Josef Navrá-
til. Také nám zůstala vzpomínka, že dospělí muži chodili 
hledat mrtvé vojáky a pohřbívali je do společného hrobu 
u kostela. Bylo jich asi 56 a mají pomník, který byl letoš-
ního roku opraven, za což patří OÚ velká pochvala a dík, 
my staří občané a pamětníci si toho velmi vážíme.

V roce 1947 jsme začali chodit do školy do Těšan, cho-
dili jsme samozřejmě pěšky za každého počasí, žádné au-
tobusy nejezdily. Chodili jsme Močílkama, kde byla nej-
častější zastávka „u Petra“, kde se vymýšlely různé pikle. 
Mládí jsme měli pestré, přestože jsme měli doma různé 
pracovní povinnosti, ještě jsme si vždy udělali čas na růz-
né klukoviny. V té době vedl přes vesnici hluboký potok a 

my kluci jsme v něm prožili velkou část volného času. Byl 
to ráj pro různé klukovské aktivity. V rourách jsme kouřili 
(samozřejmě různé suché listí), na tabák a cigarety jsme 
neměli peníze. V potoku jsme dělali zástavy vody, které 
nám místní zahradník pan Rozkydal večer vždy prokopal, 
protože potřeboval vodu na zalévání. Po vyjití ze školy 
jsme se rozešli do učilišť, do škol. Mladická léta jsme pro-
žívali různými zábavami – fotbal, skauting, kino, taneční 
zábavy aj. Když nám bylo 18 roků a rekruti z ročníku 1935 
se chystali stavět máju, nemohli jsme se dočkat, až nám 
bude 19 roků a budeme stavět máju za ročník 1936. Tak 
nás napadlo, že si uděláme malou máju. Jednoho večera 
jsme šli do Divák do lesa, uřízli jsme (ukradli) májku, děv-
čata nám ji nazdobila a na 1. Máj jsme s ní obešli vesnici, 
navštívili všechna děvčata z ročníku 1936 a pak jsme šli 
večer na zábavu. Tak začal dnes už tradiční „podregrut-
ský vršek.“

Za rok, v roce 1955, jsme stavěli opravdovou máju. 
Jeli jsme pro ni do Bošovic s koňským potahem, kde jsme 
udělali lesníkům problém, pokáceli jsme asi 3 stromy, 
než jsme si vybrali tu pravou. Máju jsme přivezli, nazdo-
bili a s velkou slávou postavili, ale nastal velký problém, 
kdo na ni vyleze a shodí lana. Žádného šikovného lezce 
jsme neměli. Lezli na ni asi tři kluci z našeho ročníku, ale 
bezvýsledně. Po delším přemýšlení a dohadování, kdy 
už jsme si nevěděli rady, přišel Antonín Lengál (o 6 roků 
starší v obci zvaný „Tonda Princ“), že za 10 litrů vína nám 
na máju vyleze. Nám nezbývalo nic jiného než svolit a tak 

se stalo. Pro nás regruty to byla velká ostuda, ale 
bylo to tak. Potom byla zábava a druhý den byla 
slavná májová zábava.

 Za rok jsme rukovali na vojnu, vrátili jsme se 
až na vánoce r. 1958, protože nám byla vojenská 
služba prodloužena o 2 – 3 měsíce. Děvčata se za-
tím vdávala a my chlapci se také pomalu ženili a 
zakládali rodiny. Nastaly denní starosti a problé-
my života. Přes všechny práce a povinnosti jsme 
se každým rokem o Silvestru scházeli a scházíme 
se doposud. Nyní už jsme všichni dávno v důcho-
du, velká část už jich mezi námi není, a tak nám 
nezbývá než si říci – Bohu díky za život a přát si 
ještě nějaký čas spokojeného života.

Vilém Němeček

„Víte, když vás zachraňoval, postavil se do cesty stro-
mu. Byl to velmi mladý chlapec. Jeho kolegové říkají, že 
je hrdina.“ 

Dívka si až teď uvědomuje, co to slyšela v tom lese 
spadnout. Bylo to jeho tělo.  

„Nestihla jsem mu ani poděkovat. Jsem mu vděčná za 
záchranu. Ale toto si nezasloužil.  Jestli mě teď slyšíš, tak 
ti moc děkuji!“ 

Na počest tohoto mladého hasiče byl postaven malý 
pomník s jeho jménem. Hasičský sbor mu přichystal vel-
kolepý obřad.

„Byl náš přítel. Měl za sebou jen pár misí, ale i přes 
to si dokázal poradit a zachránit život mladé dívce. Jeho 
pomník nám navždy bude připomínat, jak odvážný to byl 
chlapec!“ 

Kateřina Drabálková (6. třída)

Dnes už je nám 80 let.
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II. sv. válka očima přímých účastníků
Návrat domů

Poslední část vzpomínek Aloise 
Stejskala, vězně německých kon-
centračních táborů.

28. dubna 1945 – Je ráno, do-
stáváme čaj a k tomu kousek chle-
ba. Popovídáme si se sousedy a zas 
ležíme a čekáme na oběd. V pole-
dne je zupa, rýžová směs a brambory. Jídlo je dost dob-
ré a za jeho donešení jsem dostal 1 litr polévky navíc. 
Je sobota, nic neděláme a přemýšlíme, jak asi pojede-
me domů. Těšíme se jak malé děti. Vzpomínáme, jak to 
asi vypadá doma, jsou-li rodiče, bratři a sestry zdraví. Cí-
tím se hodně zdravější a silnější. Myslel jsem si, že by-
chom se mohli na cestu domů vydat třeba pěšky. Tu si 
stále připadáme jako vyhnanci a otroci. Dík osvobodite-
lům jsme shodili jho strašného pokoření, ale my toužíme 
být z tohoto pekla esesmanů a němců co nejrychleji vy-
vedeni. Stále ještě mnoho z nás umírá. O šesti hodinách 
večer jsme dostali půl bochníku chleba a konzervu s ma-
sem pro čtyři.

29. dubna – Dočkali jsme se ve zdraví dalšího dne 
a to neděle, která v koncentráku i v lágru byla pro nás 
dnem nejbolestnějším. Člověku se zdálo, že není možno 
ji vydržet. Ne velkou bídou a hlasem, ale vzpomínkami 
na domov, kdy se doma ustalo od každodenní práce na 
poli. Ale v lágru žádný klid a odpočinek od práce nebyl. 
Nesmělo se spolu zastavit, hned byl křik, láteření a bití. 
V noci se mi zdálo o domově, že uklízím na dvoře.

30. dubna – Po snídani jsem si vypral šaty. Mluví se 
o odjezdu, ještě se neví jakým prostředkem. (V Čechách 
se ještě bojuje). O bratru Tondovi zatím nic nevím, zda-li 
přečkal transport z Hanoverska. Večer jsme četli Anglické 
noviny, kde byly obrázky z Dory a Buchenvaldu. Mnoho 
našich spoluvězňů ze štoly odejelo na hromadný odpo-
činek. Večer dostáváme mléko a kluci přinesli dvě selata 
a brambory. Všem dobře chutnala, jsme v dobré náladě 
a nic neděláme. Pláč a různé trápení máme za sebou, 
Bůh nás všechny ochránil, že jsme toto peklo přežili ještě 
v poměrně dobrém zdraví. Právě dnešní den vzpomíná-
me, že minulý rok jsme po dlouhé době vyšli na vzduch 
a slunce z prokletých skalních štol Dory, kde jsme celý 
dlouhý čas ve dne i v noci bydleli a stravovali se. V zimě 
i v dešti stále při elektrickém světle a v prachu štol. Jen 
někdy asi jednou za čtrnáct dnů nás na chvíli pustili ven.

2. května – Večer jsme jako celá skupina vyšli z lágru. 
Jdeme od dědiny k dědině dále k městu Celle. Do města 
jsme přišli až 5. května a spali jsme mezi českými vojáky 
ve škole. Máme se u nich dobře.

6. května – Sháníme civilní šaty, ale marně. 

7. května – zase sháníme šaty a průkaz. Chodíme 
s vojáky na obědy a večeře, večer máme dost dobré ci-
vilní šaty a prádlo ale jsem marod. 9. května jsem docela 
zdráv a dobře jsem se vyspal a vypotil. Odpoledne jsem 
byl u holiče a setkal jsem se s bratrem Arnoštem, který 
bydlel v jiném domě než já. Tam na zdi bylo lešení s vi-
nou révou a on ten vinohrad ostříhal. Dal jsem mu boch-
ník chleba a on se divil, kde jsem ho dostal.

10. května – Pěkný suchý den, prý už je po válce, bez 
dalšího záznamu.

11. května – U Arnošta v lágru čekáme na odjezd. Stá-
le více toužíme být již doma, ale zatím musíme jen čekat. 
O bratrovi Toníkovi nic nevíme, kde je a je-li zdráv. Musí-
me být odevzdáni do vůle Boží. Na Křtinskou pouť snad 
budeme doma. Otec i matka čekají na své syny z lágru a 
vojny.

20. května – Svátky svatodušní ještě stále trávíme v 
Celle na Hanoversku. Netrpělivě čekáme na odjezd a stá-
le jsme na starém místě. Neděláme nic, jen někdy jdeme 
na procházku do města. Stravu máme špatnou, v poled-
ne půl litru zupy a večer to samé, na snídani chléb pro 
čtyři a na špičku nože máslo. Proto bychom raději odjeli, 
tady je nás na živení stále mnoho. Dovídáme se, že vězni 
z Buchenwaldu jsou již doma. Dochází nám trpělivost, na 
čtení není žádná knížka a tak je den dlouhý. Radiem hned 
v sobotu se konečně dovídáme, že v pondělí vyjedou i 
autobusy pro nás. Tato zpráva všechny radostně překva-
pila a počítáme, kdy zde mohou být a čekáme. Máme 
úterý po svátcích a netrpělivě posloucháme, kdy uslyší-
me hlas motoru, že autobusy jsou tady.

Alois Stejskal

Zde zápis a vzpomínky Aloise Stejskala končí. Auto-
busy pro ně do Celle přijely. Jako vedoucí jel s autobusy 
kněz Matěj Urbánek rodák ze Šitbořic. Matěj je hledal, 
ale chlapci byli někde za městem na vycházce. Když se 
vrátili, byly autobusy už pryč. Bylo to pro ně strašné zkla-
mání. Museli ještě týden čekat, než pro ně Matěj přijel 
podruhé a tak konečně 2. června 1945 ještě za tmy opou-
ští Celle a jedou celý den a noc do Prahy a pak vlakem 
z Prahy do Brna a do Sokolnic. Odtud jdou pěšky domů. 
Cestou je dohonil autem pekař Jan Klein a ten je svezl až 
ke hřbitovu. Doma bylo smutné i radostné přivítání. Jak 
se rozneslo, že jsou bratři Stejskalové doma, tak je přišla 
přivítat celá dědina.

František Zelinka,  
bývalý kronikář
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Hádanka
Odpověď na minulou hádanku

Vaše fotografie z minulého čísla je mi velice dobře 
známá, protože jsem ji vídával doma v krabici s fotogra-
fiemi, na které jsem se častokrát a se zájmem díval. Jed-
nalo se o 4 fotografie vyfocené pravděpodobně v jed-
nom dni – tři jsou ze stavby Sokolovny a jedna z hospody 
U Kašparů, kam se dělníci šli pravděpodobně po šichtě 
občerstvit. 

Určení data mi ulehčili sami 
dělníci. Na jedné fotce drží tabu-
li s nápisem: Sokolovna Šitbořice 
1951. Některé osoby jsou mi veli-
ce dobře známé a blízké. Nahoře 
druhý z leva je můj děda Jaroslav 
Nevídal (král bubnů Jara Šešťák), 
vedle něj jeho syn, můj strýc Ja-
ryk, který v 18 letech svého živo-
ta tragicky zemřel a nahoře první 
zprava další příbuzný Josef Kaňa 
(vedle bývalého zdravotního 
střediska – dnešní dům pana Hu-
táka), jehož žena Františka byla 
rozená Sáčková a byla to sestra 
mojí babičky Růženy Nevídalo-
vé. Dále bezpečně poznám pana 
Pešťála ulice Dlouhá 103 (spodní 
řada, první zleva), kterého si pa-
matuji, jako starého muže, které-

ho chodil každou sobotu odpoledne holit pan Vražina. 
Ještě poznávám pana Václava Lengála z Nikolčické ulice 
(nahoře, druhý zprava), který byl také muzikant a hrával 
s mým dědou. Další mně známou osobou je Oldřich Ma-
tuška z Němčiček (první dole zprava). První zleva nahoře 
je pan Eduard Vozdecký (nad štengarem, dnes dům pana 
Kleina) a dole druhý zleva pan Cyril Rathouský, který by-
dlel na horním konci „Pod bažinou“ („Okurkovo“). 

Na dva posledně jmenované jsem se musel přeptat 
svých dříve narozených známých a na poslední osobu 
(spodní řada, druhý zprava) mi nikdo z dotazovaných ne-
dokázal dát přesvědčivou odpověď. Nevím ani kdo je au-
torem této fotografie a při jaké příležitosti vznikla, i když 
mi o tom moje babička několikrát vyprávěla. 

Je škoda, že člověka začnou zajímat historické foto-
grafie a události v době, kdy ti, co by mu k tomu mohli 
něco říci, nejsou mezi živými. Doufám, že některý z na-
šich spoluobčanů tuto chybějící informaci doplní.

Miroslav Vahala

Nová hádanka
Poznáte kdo a při jaké příležitosti je na dnešní hádan-

kové fotografii?

Hádanková fotka z minulého čísla.

Náhodou se sešli U Emila.

Sport
FbC Aligators se připravuje na 
další sezónu

Skončila nám sezóna 2015/16 a pomalu se připravu-
jeme na tu příští. Klub se stále rozrůstá a pro další sezó-

nu přihlašuje hned 21 družstev. Máme plnou strukturu 
v mužské a ženské části od té nejmenší přípravky až po 
družstva hrající celostátní soutěže. Muže A máme v Ná-
rodní lize, třetí nejvyšší soutěži, ženy letos postoupily do 
1. ligy žen, druhé nejvyšší soutěži.  Pro muže a ženy, kteří 
hrají již spíše pro zábavu a nehoní se za velkými výsledky, 
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máme muže a ženy B, u mužů i C a D. Dále juniorky, juni-
ory, dorostenky a dorostence, starší a mladší žáky, žáky-
ně, elévy a elévky, přípravku. 

Stejně jako v právě skončené sezóně i v té následující 
budeme turnaje těch nejmenších pořádat v Šitbořicích, 
a to nejen dívek, ale i chlapců. Po dlouhé době se nám 
povedlo v Šitbořicích dát dohromady chlapecký tým. Z 
kluků především 1., ale i 2. třídy jsme dali dohromady 
družstvo přípravky. Bohužel díky stále chybějící tělocvič-
ně soutěžních rozměrů v Šitbořicích musíme pořádat zá-
pasy družstev od žákyň nahoru v okolních obcích a měs-
tech. Ale pokud to jen půjde, budeme z těchto zápasů 
přenášet videopřenosy, především z těch elitních kate-
goriích, jako je 1. liga žen. O všech zápasech budete in-
formování na infokanálu, na naši nástěnce a na našich 
internetových stránkách www.fbc-aligators.estranky.cz.

Jaroslav Hála 

Medaile z Mistrovství Evropy
Po čtyřech letech a teprve podruhé v historii oddílu 

získal člen oddílu kolové v Šitbořicích bronzovou medaili 
z vrcholného turnaje v juniorské kategorii!

Šitbořičtí junioři Martin Drabálek a Štěpán Urbánek 
získali před dvěma měsíci titul Mistrů České republiky. 
Tímto triumfem si zároveň zajistili účast na Mistrovství 
Evropy jako náhradní tým za družstvem Zlína, které díky 
bodům získaným v průběhu roku mělo jet reprezentovat 
ČR na Mistrovství Evropy jako první družstvo. Vzhledem 
k osobním důvodům musel zlínský brankář odřeknout 
účast na turnaji a pomyslné břemeno zodpovědnosti se 
tím pádem přesunulo na náhradního brankáře – šitbořic-
kého Martina Drabálka. Nově složený reprezentační tým 
Filip Váňa – Martin Drabálek na turnaj vzhledem k ab-
senci sehranosti nejel s vysokými ambicemi. 

Mistrovství Evropy v sálo-
vé cyklistice juniorů se letos ko-
nalo ve švýcarském městě Baar 
v termínu 6. – 7. května. Kromě 
České republiky se turnaje kolo-
vé zúčastnilo dalších 6 reprezen-
tací Evropských zemí. Za největ-
ší favority byly považovány týmy 
Německa, Rakouska a domácího 
Švýcarska. V prvním zápase čeka-
li na Českou reprezentaci zkušení 
Rakušané, kterým naši podlehli 
těsným výsledkem 2:3. Následo-
vala vydřená remíza s Francií 1:1, 
drtivá výhra nad Belgií 14:1, pro-
hra s favorizovaným Německem 
1:3, výhra nad Maďarskem 5:1 a 
výhra 3:1 v rozhodujícím zápase 
skupin s domácím Švýcarskem. 
Systém turnaje přidělil Drabálko-

vi s Váněm v play-off opět tým Rakouska. Zápas, který 
měl rozhodnout o finalistovi a o tom, kdo lidově řeče-
no „ostrouhá“ se pro naše vyvíjel velmi dobře. Těsné ve-
dení 3:2 vydrželo Drabálkovi s Váněm až do posledních 
sekund zápasu, kdy však bohužel inkasovali vyrovnávací 
gól ze standardní situace. V následném penaltovém roz-
střelu naši nezvládli dotáhnout zápas do vítězného kon-
ce a prohráli v poměru 4:6. Vítězné Rakousko čekal zápas 
o titul Mistra Evropy s Německem, Čechy zápas o bron-
zovou medaili s Francií. V tomto zápase dokázali Češi 
zkušenou taktickou hrou naplnit svůj sen a družstvo ve 
složení Martin Drabálek – Filip Váňa si výsledkem 2:0 si 
zajistilo bronzovou medaili z Mistrovství Evropy. 

Vzhledem k okolnostem, které samotnému úspěchu 
předcházely, se jedná o obrovský úspěch. Martin Drabá-
lek se tak zapisuje do kroniky klubu jako teprve druhý 
hráč klubové historie, který si bronzový kov z Mistrovství 
Evropy dováží. Zároveň se jedná pro Martina Drabálka, 
ale i jeho klasického parťáka Štěpána Urbánka, který le-
tos hrající reprezentanty mohl bohužel jen podporovat, 
o obrovskou zkušenost a pevně věříme tomu, že v dal-
ších dvou letech, které je v juniorské kategorii ještě če-
kají, se na turnaj podívají i spolu a tento úspěch minimál-
ně zopakují.

Na úspěchy juniorů se začátkem září pokusí navázat i 
první mužský tým šitbořického oddílu. Družstvu ve slože-
ní Marek Topolář – Miroslav Starý se teprve minulý rok 
podařilo jako prvnímu šitbořickému týmu postoupit do 
1. ligy – druhé nejvyšší soutěže v České republice. V kon-
kurenci dalších šesti zkušených týmů se jako nováčci drží 
po dvou kolech na druhém místě, které by pro příští rok 
zajišťovalo postup mezi 7 nejlepších týmů v republice do 
nejvyšší české soutěže extraligy. O postupujících týmech 
rozhodne závěrečné třetí kolo 1. ligy.

Marek Topolář

Česká reprezentace na bronzovém stupni.
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Obrazová kronika (2. část)

12. 6. 2016 – Hasičské závody. foto: Karel Urbánek

29. 5. 2016 – 1. sv. přijímání.

12. 6. 2016 – Hasičské závody. foto: Karel Urbánek
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18. 6. 2016 – Farní den. foto: Jaroslava Steinbocková

26. 6. 2016 – Babské hody. foto: Milan Němeček

18. 6. 2016 – Farní den. foto: Jaroslava Steinbocková
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