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Slovo starosty

Vážení čtenáři, dostáváte do 
rukou poslední letošní číslo naše-
ho obecního zpravodaje. Obsaho-
vě je podobné předchozím Štenga-
ráčkům, ale přeci je v něčem tro-
chu jiné. Naposled jeho konečnou 
tiskovou podobu utváří Franta Va-
líček. Jak ve svém úvodním slově 
píše pan starosta, tak Franta infor-
moval již v létě Obecní radu, že z rodinných důvodů se 
svojí prací pro Štengaráček letos skončí. 

Ze starých čísel našeho zpravodaje se dočteme, že na 
elektronické podobě a sazbě se podílel od roku 2003. Ka-
ždé nové číslo se rodilo za popohánění našich přispěvo-
vatelů, aby byl článek včas, aby dodali také fotky, aby se 
vybraly správné fotky a tak dále. Jen výjimečně se do čís-
la dostala nějaká chyba nebo nesprávné datum. V ama-
térských podmínkách vzniku každého čísla se to občas 
stalo. Ale občané, čtenáři vždy dostali Štengaráčka včas. 
Velkou zásluhu má Franta na tom, že již mnoho let si mo-
hou i naši rodáci přečíst šitbořický zpravodaj na interne-

tu, že tam najdou archiv všech čísel, která za dvacetdva 
let existence Štengaráčku vyšla. Myslím, že můžu za re-
dakční radu i za celou čtenářskou obec vyslovit upřímné 
poděkování. Franto, děkujeme.

V tomto čísle Vás informujeme o všem, co se v obci 
koncem roku událo a tak trochu bilancujeme. Ve zprá-
vách z obce se píše o tom, co všechno se stihlo vybudo-
vat. Pan starosta Vás informuje o plánech na příští rok o 
rozpočtu, který je již připraven. Zajímavá je informace o 
počtu obyvatel naší obce. Stále častěji se jména Šitbo-
řáků objevují v různých anketách a sportovních žebříč-
cích. Vážení čtenáři, já nevím, v jakém složení bude příští 
redakční rada, ale věřím, že Štengaráček bude vycházet 
dál a bude Vás informovat o naší rodné obci, o jejím dal-
ším budování a rozkvětu, o kultuře, sportu i o její historii 
a tradicích.

Redakční rada Vám všem přeje radostné prožití svát-
ků vánočních a hodně zdraví a štěstí v roce 2017.

Josef Zelinka,  
šéfredaktor

Vážení spoluobčané, letošní rok 
je rokem, kdy naše obec po něko-
lika desetiletích znovu překona-
la v počtu obyvatel dvoutisícovou 
hranici. Na začátku tohoto měsíce 
jsme měli 2001 obyvatel. Doufám, 
že se tentokrát jedná již o setrva-
lý stav a že se počet obyvatel bude 
dlouhodobě pohybovat nad tou-

to hranicí. Tento trend je odrazem toho, že obec vytvá-
ří nová stavební místa i další příznivé podmínky v podo-
bě občanské vybavenosti k tomu, aby se zde dobře žilo, 
aby lidé neměli potřebu stěhovat se do měst. Za to, že se 
nám to společně daří, bych chtěl poděkovat všem rad-
ním, zastupitelům, členům a předsedům všech výborů 
a komisí a také zaměstnancům obce. Moje podě-
kování patří také všem občanům, kteří se starají o 
vzhled a čistotu okolí svých domů. Na konci roku 
nemohu také nevzpomenout vynikající spolupráci 
obce se Základní a Mateřskou školou.

Vážení čtenáři, chtěl bych využít této příleži-
tosti k tomu, abych zde veřejně vyslovil poděko-
vání našemu dlouholetému redaktorovi Štenga-
ráčku, panu Františkovi Valíčkovi, který se rozho-
dl předat tvorbu našeho zpravodaje někomu ji-
nému. Zatím stále nevím, kdo po něm tuto práci 
převezme, ale pokud by se našel někdo z Vás, kdo 
by o to měl zájem, tak budu rád.

Františku – ještě jednou velký dík za Tvoji prá-
ci, kterou jsi odvedl pro čtenáře Štengaráčku.

Akce plánované na příští rok
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, všechny plá-

nované a rozpracované práce, o kterých jsem Vás infor-
moval v minulých číslech Štengaráčku, jsou již hotovy. 

Vzhledem k tomu, že již máme sestavený rozpočet 
pro rok 2017, tak Vás nyní stručně seznámím s tím, co 
se bude realizovat v příštím roce. Nebudu uvádět úplně 
všechno, ale zmíním se o tom nejpodstatnějším.

Jednou z těch větších akcí bude výstavba nové vozov-
ky a kanalizace na ulici Osvobození. Jedná se o úsek od 
staré školy po dolní hospodu. Zde bude zcela odstraněna 
původní vozovka včetně podkladních vrstev, vybudována 
nová splašková a dešťová kanalizace. Zároveň se tato vo-
zovka rozšíří o pás k podélnému stání vozidel. 

Oprava Mlýnské ulice u sběrného dvora. foto: Antonín Lengál
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Za další větší akci lze považovat vybu-
dování nového vodovodního přivaděče z 
Těšan. Tento přivaděč se plánuje již delší 
dobu, ale na jaře příštího roku by mělo již 
konečně přijít k realizaci. 

V Mateřské škole proběhne rekonstruk-
ce kuchyně. To znamená stavební úpravy 
včetně nového vybavení. Současná kuchyň 
je původní a již nevyhovuje dnešním před-
pisům a už vůbec ne moderním požadav-
kům. Budova Mateřské školy se konečně 
také dočká nové fasády. Toto zvelebení MŠ 
spolu s provozním příspěvkem bude stát 
cca 2,66 mil. korun. 

V Základní škole se rovněž počítá se sta-
vebními úpravami, především s výměnou 
hlavních vchodových dveří a okolních přilehlých oken a 
to jak z přední, tak i ze zadní strany budovy. Tyto úpra-
vy včetně provozního příspěvku pro ZŠ budou stát cca  
3,6 milionu korun. 

Rozpočet na rok 2017 také počítá se zateplením a no-
vou fasádou na budově zdravotního střediska, pošty a 
penzionu. 

V budově Sokolovny dojde k renovaci klubovny vedle 
kuchyně, kde se pořádají různé rodinné oslavy. Zde bude 
nová podlaha, nový strop, radiátory, elektroinstalace a 
nové osvětlení. Dále budou do Sokolovny pořízeny nové 
stoly a provedeny stavební úpravy v pekle. 

Nový rozpočet také počítá s částkou vyšší než 1 mil. 
korun na hřbitov. Konkrétně je to na stavbu nové márni-
ce a sociálního zařízení, na nové vstupní brány a výstav-
bu kolumbária. 

V budově Orlovny je počítáno s výměnou plynových 
kotlů ve 2. patře a s opravou terasy. Opravy se také dočká 
stará autobusová čekárna na ul. Nikolčická. 

Veřejné prostranství před radnicí se také změní. Na 
obecních stodolách bude opravena fasáda a dokončen 
sokl. Na současné travnaté ploše před radnicí vznikne re-
prezentativní odpočinkové místo s vodním prvkem. 

Dále se také počítá se stavbou nové malé vyhlídky na 
Svatojánku. 

Při vjezdu od rybníčka na ul. Tocháčkovu bude umís-
těn pomníček s pamětní deskou pana Tocháčka. 

Nový dopravní automobil pro místní hasiče, kte-
rý měl být pořízen již letos, se bude pořizovat v příštím 
roce, neboť Generální ředitelství Hasičského sboru ne-
bylo schopno naši dotaci za více než půl roku administra-
tivně zvládnout. Cena vozu včetně hasičské výbavy bude 
1 246 179 korun. Dotace činí 750 tis. korun.

V rozpočtu máme také nemalou částku na projekto-
vou dokumentaci na vybudování inženýrských sítí na no-
vou zástavbu za školou. Modernizace se také dočká řídící 
stanice infokanálu a videokanálu. 

V lokalitě Tocháčkova se konečně dočkají místního 
rozhlasu, neboť do nedávna to bylo velmi špatně tech-
nicky řešitelné. Po položení chráničky pod novou komu-
nikací u rybníčka tomu již nic nebrání. 

V příštím roce také zahájíme digitalizaci obecních kro-
nik. Při sestavování rozpočtu jsme také mysleli na bez-
pečnost, proto budou na ulici Divácké, Brněnské a Nikol-
čické umístěny radary na měření rychlosti vozidel.

Vážení spoluobčané, to je asi nejhlavnější, co 
nás v příštím roce čeká. Předpokládám, že se nám 
vše naplánované i neplánované podaří úspěšně 
zvládnout.

Rozpočet na příští rok počítá s příjmy 26,6 mil. 
korun. Výdaje, které zahrnují i rezervu ve výši 
5 mil. korun činí 36,8 mil. Rozdíl pokrýváme pře-
bytkem z roku 2016.

Vážení spoluobčané, blíží se čas vánoc a tím 
i konec roku. Dovolte mi, abych Vám popřál klid-
né a veselé vánoční svátky a úspěšné vykročení 
do nového roku 2017.

Antonín Lengál,  
starosta obce

Nová vozovka na ulici Divácká. foto: Antonín Lengál

Oprava ulice U Rybníčka. foto: Antonín Lengál
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Zprávy z obce
Z rady a zastupitelstva obce

Rada obce projednala rozpočto-
vé opatření č. 11 ze 4. října 2016. 

Rada obce projednala faktu-
ru od společnosti Jan Navrátil, Na 
Kopečku 61, 691 76 Šitbořice, na 
vícepráce při akci hřbitov – ob-
nova zpevněných ploch, ve výši 
38 950,– Kč. Jedná se vybudová-
ní schodů na starý hřbitov, posyp 
kačírkem a dodláždění vstupu před hlavní bránou. Rada 
obce souhlasí s provedenými pracemi a cenou.

Rada obce souhlasí s provedením výstavby kanalizace 
a rozvodu vody na místním hřbitově od společnosti Jiří 
Tomanec za cenu 61 340,– Kč. 

Rada obce schválila pronájem obecního bytu na uli-
ci Nikolčická 531, panu Lukáši Brzoskovi, bytem Stavební 
6/1219, Horní Suchá, do 31. 7. 2018.

Společnost STRABAG a.s., OZ Morava, provede opra-
vu zpomalovacího retardéru u orlovny, dále provede vy-
správku křižovatky ulice Nikolčická a příjezdu k základ-
ní škole. Rada obce schválila ceny oprav (zpomalovací 
retardér 49 389,– Kč bez DPH, vyspravení komunikace 
45 817,– Kč bez DPH).

Cirkus Karneval, František Navrátil, U Perštejnských 8, 
Praha 4, požádal obec o pronájem plochy ke svému vy-
stoupení v první polovině října. Požaduje možnost při-
pojení k elektrické přípojce. Obec souhlasí s návštěvou 
cirkusu, umístěn bude na Rovince, ale elektro přípojku 
si musí domluvit s nejbližšími majiteli rodinných domů.

Rada projednala a schválila změnu smlouvy o nájmu 
nebytových prostor zdravotního střediska.

Pan Petr Chloupek, žádá o vybudování příjezdové 
cesty ke svému rodinnému domu ze zatravňovacích tvár-
nic přes obecní pozemek. Rada obce souhlasí. 

Rada Obce Šitbořice schválila prodloužení smlouvy 
nadstandardního spojení naší obce s Brnem v nepracov-
ní dny na autobusové lince 612 Sokolnice – Šitbořice o 
6 měsíců. Po této bude provedeno vyhodnocení a roz-
hodne se, zda pokračovat nebo nadstandardní spoje zru-
šit.

Rada obce se společně s předsedou kontrolního vý-
boru dohodli na vytvoření seznamu závad. Na zasedá-
ních rady obce bude prováděno vyhodnocování úkolů a 
postup odstraňování závad, které zjistí kontrolní výbor, 
při prováděných kontrolách obecního majetku.

Rada obce provedla výběr dodavatele na zateplení 
štítové zdi na Základní škole. Ze dvou uchazečů byla vy-
brána firma Jiří Tomanec, Rovinka 309, 691 76 Šitbořice, 
za cenu díla 62 790,50 Kč bez DPH. Pověřujeme starostu 

obce podepsáním smlouvy o dílo.
Základní škola žádá o převedení financí z rezervního 

fondu školy ve výši 132 000,– Kč. Peníze budou použity 
na opravy v budově školy.

Rada obce projednala a schválila pacht obecních po-
zemků p.č. 1814/1 o výměře 203 m2 a p.č. 1814/2 o vý-
měře 172 m2 na dobu 5-ti let Marii Procházkové, Přátel-
ství 55.

Český chovatelský svaz Šitbořice žádá obec o podpo-
ru při konání okresní výstavy holubů v sokolovně 4. a 5. 
listopadu 2016. Rada schvaluje dar ve výši 5 000,– Kč na 
materiál k uspořádání výstavy.

Rada obce projednala kupní smlouvu se společnos-
tí itself s.r.o., Pálavské nám., Brno, na převod vlastnictví 
k chráničce na optické vlákno pro Obec Šitbořice za cenu 
49 200,– Kč. Pověřujeme starostu podpisem smlouvy.

Oddíl florbalu Šitbořice, žádá obec o prominutí nájmu 
za sál a platby úhrady energií při konání mistrovských zá-
pasů v naší sokolovně, v termínech daných rozpisem zá-
pasů od 16. 10. 2016 až do 1. 4. 2017. Rada obce souhla-
sí s prominutím nájmu a úhradou energií.

Paní Dagmar Doležalová, Vlasatice 8, Brno – venkov, 
podala žádost o umístění lunaparku při stavění máje 
v roce 2017. Rada obce souhlasí s umístěním atrakcí.

Rada na svém zasedání odsouhlasila plán inventur 
obecního majetku na rok 2016. Inventarizace bude pro-
váděna dle schválené směrnice k provádění inventariza-
ce majetku a závazků. Směrnice stanovuje jednotné zá-
sady a postupy pro provádění inventarizace majetku a 
závazků Obce Šitbořice.

Rada obce rozhodla o zveřejnění záměru na propach-
tování obecních pozemků p.č. 1495 o výměře  188 m2 a 
p.č. 1496 o výměře 167 m2 v k.ú. Šitbořice.

Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na výpůjčku 
zkušební místnosti v sokolovně pro zkoušky hudební sku-
piny na Na2fáze pro Václava Lengála, Mlýnská 117.

Rada obce projednala příkazní smlouvu č. 101/16 
se společností Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 
690 02 Břeclav, o zajištění dokumentace a inženýrské 
činnosti pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, 
na výběr dodavatele dopravního automobilu pro místní 
hasiče za cenu 30 000,– bez DPH. Pověřujeme starostu 
obce podpisem smlouvy.

V kotelně společenského domu orlovna vznikla po-
rucha na kotlech topení, přivolaný opravář nemůže pro-
vést opravu, neboť se již nevyrábí náhradní díly. Rada do-
poručuje provést výběrové řízení na výměnu kotlů před 
topnou sezónou a provést výměnu kotlů. Rada obce vy-
brala ze dvou nabídek společnost BYTOP-GAS, Bratislav-
ská 5, 693 01 Hustopeče, za cenu 206 316,– Kč s DPH. 
Rada obce pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
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Rada obce připravovala společně s účetní a předsed-
kyní finančního výboru rozpočet obce na rok 2017.

Oddíl A – TOM Sluníčko požádal o výpůjčku klubov-
ny ve staré škole a umístění sídla oddílu na adrese staré 
školy. Rada obce souhlasí se záměrem výpůjčky klubov-
ny, ale nesouhlasí s umístěním sídla oddílu.

Rada obce schválila právo pro užívání chráničky optic-
kého vlákna společností itself s.r.o. Pálavské nám., Brno.

Rada obce schválila Mysliveckému spolku Šitbořice 
odpuštění nájmu ze sálu v sokolovně při pořádání po-
slední leče 3. 12. 2016, nebude vybíráno vstupné.

Milan Němeček,  
místostarosta obce

Krátké zprávy
Výsledky voleb do zastupitel-
stva Jihomoravského kraje

Název strany
Poč. 

hlasů %
Křesťanská a demokratická unie - ČSL 232 35,7
ANO 2011 104 16,0
Česká strana sociálně demokratická 98 15,1
Komunistická strana Čech a Moravy 38 5,8
Koalice Svoboda a přímá demokracie a 
Strana Práv Občanů

35 5,4

Starostové pro Jižní Moravu 32 4,9
Svobodní a Soukromníci 25 3,8
Občanská demokratická strana 22 3,4
TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“ 22 3,4
Zelení a Piráti 15 2,3
Úsvit s Blokem proti islamizaci 8 1,2
Moravané 7 1,1
Koalice Republikánů M. Sládka, Patriotů 
ČR a HOZK

7 1,1

Koruna Česká 2 0,3
Národní demokracie 2 0,3
Volte Pravý Blok 1 0,2

Volby se konaly 7. – 8. října 2016 a zúčastnilo se jich 
661 voličů z celkového počtu 1630, tj. 40,55 %. Bylo ode-
vzdáno celkem 650 platných hlasů.

František Valíček

Výzva
Prosíme manžele, kteří v roce 2017 oslaví výročí zla-

té nebo diamantové svatby a jejich svatební obřad ne-
proběhl v Šitbořicích, aby se přihlásili na obecním úřadě.

 Ivana Lengálová

Zimní období
Vážení spoluobčané, už zde máme zimní měsíce a 

tím určitě vzniknou problémy s údržbou chodníků v naší 
obci. Jistě jste zaznamenali, že po obci byly rozvezeny 
sudy s pískem našimi zaměstnanci obce a začínají přípra-
vy na posyp chodníků. Jenomže chodníků je okolo sedmi 

kilometrů a zaměstnanci obce nemohou být všude na-
jednou, proto Vás žádáme o výpomoc při ranním posy-
pu chodníků a tím pomohli obci k tomu, aby nedochá-
zelo ke zbytečným úrazům na chodnících. Za tuto výpo-
moc předem děkujeme. Úklid sněhu a posyp chodníků 
má svůj plán, začíná se od míst, kde je největší pohyb ob-
čanů ve středu obce a pokračuje se do okrajových částí. 

Dny bez sněhových kalamit a šťastné prožití vánoč-
ních svátků, v novém roce hodně zdraví a klidu přeje

Milan Němeček,  
místostarosta

Komu vadí stromy  
pod „Panáčkem“

S radostí vnímám snahu obyvatel ulice Domaninská 
o udržování krásného zákoutí obce na spojnici ulice se 
silnicí na Diváky. Ze zarostlých houštin postupně vznikl 
pravidelně udržovaný prostor, kde jsou osazeny lavičky 
lákající k usednutí a také prostor pro ohniště, kolem kte-
rého rádi sedáváme. Během posledních 5 let bylo jako 
náhrada za některé vykácené akáty vysazeno kolem 25 
nových stromků – břízy, smrky, jasany, borovice, javor, 
lípa a 4 kaštany (jírovec maďal). Právě tyto kaštany a ja-
vor se letošní podzim staly předmětem nevybíravého 
opakovaného ničení, u tří z kaštanů byly olámány téměř 
všechny větve, javor byl zničen zcela. Proto se smutně 
ptám „Komu tyto krásně vzrostlé stromy vadí natolik, že 
je schopen je takto ničit?“

Jiří Kaňa

Takhle jsem vypadal dřív a nyní. foto: Jiří Kaňa
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Stěhování vodníka
V sobotu 15. října se na našem Šitbořickém 

rybníku konala mimořádná brigáda spojená se 
stěhováním vodníka. Záměr přestěhovat vodní-
ka vyvstal z důvodu postupného uhnívání kmene 
stromu, na kterém byl od počátku vodník usazen. 
Došlo to tak daleko, že letos hrozilo, že se celý 
kmen i s vodníkem vyvrátí a skončí na dně rybní-
ka, což by jistě byla škoda. Po řadě debat, kdy se 
řešilo, kam vodníka přestěhujeme, jsme se nako-
nec dohodli, že nejlepší bude nepřesouvat jej ni-
kam daleko a to i s ohledem na celkovou nároč-
nost přesunu. Nakonec byl jako nejvhodnější vy-
brán hned sousední strom. 

V sobotu ráno jsme se tedy v hojném počtu 
sešli a začalo stěhování. Nejprve bylo nutné po-
stavit lešení tak, aby bylo možné vodníka na stávajícím 
místě sejmout, po lešení přesunout a nakonec usadit 
na nové místo. Kromě stavění lešení bylo nejnáročnější 
připravit nové místo pro vodníka tak, aby zde byl pevně 
uchycen a nelákal případné nenechavce k jeho odcizení. 
To se nakonec zdárně podařilo, takže kolem poledne byl 
vodník natrvalo usazen na svém novém místě. 

Závěrem bych chtěl tedy poděkovat všem, kteří se 
této mimořádné brigády zúčastnili a přispěli svým dílem 
k hladkému průběhu přesunu. Zároveň bych chtěl po-
přát našemu vodníkovi, aby na svém novém místě našel 
na dlouhou dobu útočiště, odkud bude dohlížet na pořá-
dek na našem rybníce. 

za rybáře ze Šitbořic 
Lukáš Franěk

Nová střecha hasičárny
16. listopadu byla osazena na budovu hasičské zbroj-

nice nová věž s bání zhotovená jako věrná kopie věže 
z roku 1928, která původně sloužila jako sušák na hadice 
a později tvořila dominantu budovy. Do kopule věže byly 
jako zpráva pro budoucí generace uloženy noviny z té-

hož dne, poslední vydání Štengaráčku, fleška s fotogra-
fiemi ze současné doby a listina se stručným sdělením 
za jakých okolností, proč a v jaké době se toto dílo usku-
tečnilo. 

Tato událost ukončila rekonstrukci střechy staré čás-
ti budovy, která začala 19. srpna, kdy byla stará věž de-
montována a dokončena byla 21. listopadu. Střecha, kte-
rá doznala opravy, je z roku 1966, kdy probíhala přestav-
ba budovy postavené v roce 1928, a bylo zřejmé, že se 
na ni použila spousta materiálu z původní budovy pou-
žilo. Kdo měl možnost vidět, v jakém stavu se nacházely 
nosné trámy, nám dá za pravdu, že oprava střechy byla 
nevyhnutelná. 

V roce 2015 se Obecnímu úřadu podařilo získat jako 
dotaci částku 450 000 Kč, kterou bylo možné převést do 
dalšího roku, kdy se opět podařilo získat stejnou částku. 
Celkové náklady na opravu činily 1 800 000 Kč, takže se 
dá lehce spočítat, že obec do této akce musela ještě in-
vestovat 900 000 korun. Na zhotovení tohoto díla byla 
vybrána firma STAREX. Stavební, tesařské a pokrývačské 
práce byly zadány místnímu podnikateli Josefu Košvico-
vi, který se již prezentoval na přístavbě třetí garáže. Sun-
dání staré krytiny a vazby provedli hasiči vlastními silami. 

Velké očekávání co skrývá obsah kopule jsme 
měli při demontáži staré věže. Kromě několika 
děr od střelných zbraní z dřívějších i nedávných 
let nám v ní naši předkové nezanechali vůbec nic. 

Druhou polovinu rekonstrukce také kompliko-
valo deštivé počasí, které přišlo přesně v okamži-
ku, kdy byla sundána stará krytina a vazba, takže 
došlo k zatečení do zasedací místnosti i garáží. I 
přes tyto potíže bylo dílo zdárně dokončeno a 1. 
prosince byla jako závěrečná tečka osazena a uve-
dena do provozu siréna.

Miroslav Vahala

Stěhování vodníka. foto: Leoš Galuška

Předměty uložené do věže hasičské zbrojnice. foto: Karel Urbánek
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Maškarní ples
Rádi bychom Vás informovali o přípravě a konání 

Maškarního plesu nazvaného Letem hudebním světem. 
Ples jsme naplánovali na sobotu 18. února, k tanci a po-
slechu bude hrát hudební skupinu Na2fáze.

Chtěli bychom Vás touto cestou přizvat k vytvoření 
zábavného sobotního večera. Pojďte se s námi bavit a 
proletět se světem hudby. Připravte si 3 – 4 minutové 
hudební, taneční nebo herecké vystoupení z domova i 
ze světa. Vystoupení může být inspirované i hláškou z fil-
mu, fantazii se meze nekladou. Jen nesmí být vystoupení 
sprosté a vulgární. Věříme, že budete vystoupení přípra-

vovat s nadšením, tak jako v minulých letech si spousta 
z Vás dala práci s výběrem a výrobou originálních masek.

Koncem ledna bychom rádi znali počet vystoupení 
pro sestavení scénáře celého maškarního plesu. Posta-
čí nám název Vašeho vystoupení a počet vystupujících. 
Uzávěrka přihlášek do soutěže o „nej“ vystoupení maš-
karního plesu bude 30. ledna. Odměnu zveřejníme bě-
hem plesu. Hlasovat budou všichni účastníci plesu i po-
rota sestavená „Babincem“.

Přihlášky, posílejte formou SMS na tel. č. 776 091 705 
nebo emailem na adresu sitborskybabinec@email.cz

za šitbořský „Babinec“  
Renata Stříbrnská

Zprávy z Kultury
20. října jsme se opět po roce sešli v sále sokolovny 

s našimi seniory. Pozváni byli všichni od ročníku 1951, 
pro které bylo připraveno pohoštění a krásný program 
v podání našich dětí Mateřské a Základní školy. K tanci a 
poslechu zahrála kapela Akord a opět nezklamala. Plný 
parket, veselý zpěv a radostná nálada v sále dokazovaly, 
že v Šitbořicích se nestárne.

První listopadovou neděli jsme přivítali s panem mís-
tostarostou a dětmi MŠ v obřadní síni radnice 16 nových 
občánků Šitbořic a to: Martina Pacáka, Martina Svobo-
du, Adélu Baránkovou, Davida Urbánka, Davida Kaňu, 
Kateřinu Škodovou, Adama Lejsku, Štěpána Fialu, Anež-
ku Tihlaříkovou, Kláru Kleinovou, Terezu Krejčiříkovou, 
Kláru Konečnou, Jana Kalendu, Filipa Navrátila, Sebasti-
ána Stejskala a Stellu Masaříkovou. Dětem přeji hodně 
zdraví, štěstí a jejich rodičům hodně radosti a trpělivosti.

V neděli 27. listopadu začal advent, občané Šitbo-
řic se sešli již při 10. slavnostním rozsvěcení vánočního 
stromu před orlovnou. Od 14 hodin probíhal tradiční jar-
mark v sále orlovny, od 16.30 nás opět potěšily básničky 
a písničky dětí Mateřské školy a pěvecký sbor Základní 
školy. Po celou dobu jsme se mohli ohřát např. vánoč-
ním punčem či svařeným vínem. V 17 hodin se po hla-

sitém odpočítávání rozsvítil zase o něco větší nazdobe-
ný vánoční strom. A komu se ještě nechtělo domů, mohl 
pokračovat v sále orlovny, kde nám hrála cimbálová mu-
zika Eliška z Velkých Němčic.

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se podílí na 
celoročních akcích ve spolupráci s Obecním úřadem Šit-
bořice, a to hlavně žákům a pedagogům Mateřské a Zá-
kladní školy, ale také zaměstnancům, zastupitelům OÚ, 
členkám kulturní komise, všem firmám, které s námi 
spolupracují a všem dobrovolníkům. Moc si toho vážím 
a věřím, že i v tom nadcházejícím roce, se nám opět po-
daří připravit krásné zážitky pro naše občany.

Vánoce jsou tady a blíží se konec roku, tak mi dovolte, 
abych Vám popřála krásné a pohodové prožití svátků vá-
nočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a radosti.

Jarmila Cagášková,  
předsedkyně Kulturní komise

Diamantová a zlatá svatba
Je nám velkou radostí, že jsme 28. října mohli přiví-

tat v obřadní síni v Šitbořicích manžele Emílii a Oldřicha 
Bláhovi, kteří si zde obnovili svatební slib po 60ti letech a 
společně tak oslavili diamantovou svatbu. Na slavnostní 

Diamantová svatba – manželé Blahovi. foto: Robert Zvolánek Zlatá svatba – manželé Krupičkovi. foto: Antonín Lengál

mailto:sitborskybabinec@email.cz
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atmosféře se podílela krásným přednesem Adéla Vikto-
rinová, které moc děkujeme. Za obec Šitbořice poblaho-
přál pan starosta s paní Janou Urbánkovou, předali dar a 
připili na další společná léta.

V letošním roce v Šitbořicích oslavily zlatou svatbu již 
tři manželské páry a my jsme tak mohli popřát v dubnu 
manželům Anežce a Janu Kleinovým, v září Boženě a Vác-

lavu Lengálovým, a také Ludmile a Karlovi Lengálovým. 
Své 50. výročí svatby si připomněli 22. října i manželé 
Ludmila a Jan Krupičkovi.

Všem jubilantům touto cestou přejeme ještě jednou 
hodně zdraví štěstí a životní pohody!

Jarmila Cagášková,  
předsedkyně Kulturní komise

Očekávané události
Výstava betlémů, loutek a perníků

18. prosince (neděle) od 14.30 do 18.00 hodin
Stará škola, klubovna KLASu

Žehnání betlémského světla
23. prosince (pátek) v 17 hodin před orlovnou

Půlnoční mše
24. prosince (sobota, Štědrý den) ve 22 hodin

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

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
27. prosince (úterý) od 14 hodin v tělocvičně základ-

ní školy
Od 10.00 hodin neregistrovaní dospělí a neregistro-

vaná mládež.
Od 14.00 hodin registrovaní hráči Šitbořic, pozvaní 

registrovaní hráči a neregistrovaní zájemci.

Tříkrálová sbírka
7. ledna (sobota) od 9 hodin

Tříkrálový koncert
8. ledna (neděle) v 17 hodin v kostele

Florbalový turnaj elévů
14. ledna (sobota)

Florbalový turnaj elévek a přípravky
28. a 29. ledna (sobota a neděle)

Hasičský ples
4. února (sobota)
Hraje dechová hudba Lácaranka

Obecní zabíjačka
11. února (sobota)

Maškarní ples
18. února (sobota)
Hraje kapela Na2Fáze.

Velká cena Šitbořic v kolové
25. února (sobota)

Florbalový turnaj mladších žákyň
25. března (sobota)

Florbalový turnaj elévů
1. dubna (sobota)

Bodování vín
9. dubna (neděle)

František Valíček

Škola
Mateřská škola

Školní vzdělávací program a jiné aktivity
Naše MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího progra-

mu s názvem Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je nám 
spolu prima. Hlavní náplní naší práce je vzdělávání dětí. 
Témata máme rozdělena do pěti vzdělávacích oblastí: 
Vím, kdo jsem a kam patřím, Nejsem tady sám, Svět ko-
lem mě, Chci být zdravý a Tradice. 

Rozvíjíme děti všestranně v souladu se zdravým život-
ním stylem, doplňujeme rodinnou výchovu. Chceme vy-
chovávat zdravé a šťastné děti, které si budou vážit sebe 

i ostatních, budou vnímat krásu přírody a pořádek ve 
svém okolí.

Kromě vzdělávání dětí nabízíme rodičům spoustu ak-
tivit, které do ŠVP nepatří, ale pomohou rodičům ušetřit 
čas, který můžou věnovat dětem. Je to například jarní a 
vánoční focení dětí profesionálním fotografem, kurz pla-
vání, kurz anglického jazyka, vyšetření zraku, edukativně 
stimulační skupiny pro předškoláky, prodej dotovaných 
mléčných výrobků, aj. 

Odměnou naší práce je úsměv dětí a spokojenost je-
jich rodičů.
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Rozvíjení řečových schopností a výslovnosti
Řečové a komunikační schopnosti rozvíjíme u dětí 

denně. Povídáme si s nimi, klademe jim otázky, učíme 
je básničky, písničky, říkadla, hrajeme s nimi divadlo, 
zařazujeme diskusní kruhy, denně dětem čteme před 
odpočinkem pohádku. Každý týden zařazujeme logo-logo-
chvilku, ve které procvičujeme hybnost jazyka, obličejo-
vé svaly, výslovnost hlásek, dechová cvičení, tvoření vět 
a paměť. Dětem, které mají problém s výslovností, se 
věnujeme individuálně, nejvíce ve volných hrách. Počet 
dětí s vadami řeči se rok od roku zvyšuje. Letos ze 72 dětí 
dochází na logopedii 22 dětí, a některé by to ještě potře-
bovaly. Na podzim jsme zorganizovali pro rodiče velice 
zajímavou přednášku s paní magistrou Lenkou Bínovou, 
na téma Jak předcházet vadám řeči u dětí předškolního 
věku. Jednoduše a srozumitelně byli rodiče sezná-
meni s tím, jak se dětská řeč vyvíjí, čím můžeme 
její vývoj obohatit a podpořit a kdy problém s vý-
slovností dítěte začít řešit. Po přednášce následo-
vala beseda, která měla u rodičů velký ohlas.

Výstava holubů
V pátek 4. listopadu měly děti z MŠ možnost 

zúčastnit se okresní výstavy holubů v sále soko-
lovny. K vidění byla velká spousta různých druhů 
holubů. Děti mimo jiné mohly pozorovat i práci 
posuzovatelů, kteří jim umožnili pohladit si vysta-
vované druhy. U vstupu byly umístěny klece s dal-
šími živými zvířaty, ve kterých byli zakrslí králíci, 
morčata, slepice, andulky, zebřičky… Ti byli urče-
ni do tomboly. A tak si návštěvníci mohli odnést 

cenu v podobě domácího mazlíčka. Při odchodu děti do-
staly od chovatelů malou sladkost v podobě lízátka. Dě-
tem se výstava moc líbila a některé ji dokonce navštívily 
i další den v doprovodu rodičů. Děkujeme všem chova-
telům a pořadatelům, že nám umožnili výstavu navštívit. 

Mikuláš ve školce
5. prosince jsme si uspořádali Mikulášský rej. Děti 

kouzlem přičarovaly Mikuláše, anděla i čerta. Potom se 
proměnily v andílky a čerty a společně si zatančily. Po 
obědě poslouchaly Mikulášskou pohádku, odpoledne si 
pak odnášely zdravou a sladkou nadílku od Mikuláše. 

Všem občanům přejeme hezké a radostné Vánoce, do 
roku 2017 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

Mikuláš ve školce.

Mikuláš ve školce.
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Škola

Školská rada
V listopadu proběhly volby do Školské rady při 

ZŠ. Pro následující tříleté období bylo ustanoveno 
šest členů. Za zákonné zástupce byli zvoleni pan 
Jiří Nevídal a pan Martin Konečný, za pedagogické 
pracovníky paní Mgr. Monika Ondroušková a pan 
Mgr. Tomáš Mottl a za zřizovatele byli jmenová-
ni paní Jarmila Cagášková a paní Jana Urbánková.

21. listopadu se konalo první zasedání, před-
sedkyní Školské rady byla zvolena Mgr. Monika 
Ondroušková. Členové školské rady byli seznáme-
ni se stavem budovy školy, byli seznámeni s pro-
vedenými opravami a současně s potřebami ško-
ly. Na programu bylo projednání návrhu rozpoč-
tu pro rok 2017. Rada podpořila návrh školy pokračovat 
v zateplování budovy školy provedením výměny všech 
vstupních dveří a oken v prostoru žákovských šaten. 

Z důvodu nárůstu počtu žáků v nižších ročnících rada 
navrhla pořídit chybějící počítače v učebně ICT a doporu-
čila postupně pořizovat nový nábytek do tříd, jelikož stá-
vající je po 32 letech velmi opotřebovaný. Při projedná-
vání Výroční zprávy za rok 2015/2016 členové rady hod-
notili pozitivně celoroční aktivitu školy a nabídku připra-
vovaných akcí pro žáky. 

PaedDr. Jarmila Novotňáková,  
ředitelka školy 

Školní družina
V letošním roce 2016/2017 jsme zaznamenali dopo-

sud největší zájem o školní družinu. Máme snahu vyho-
vět rodičům, proto jsme naplnili obě oddělení do maxi-
málního povoleného počtu po 30 dětech. Děti mohou 
přicházet do družiny ráno od 6:30, odpoledne je družina 
otevřena do 15:30 hodin. 

Vychovatelky připravují pro žáky činnosti, které zajiš-
ťují odpočinek, rekreaci, zájmovou činnost a vzdělává-
ní. Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu po výuce, 

proto je řadíme po obědě. Jedná se o četbu, malování, 
klidové hry, pohádky, vyprávění, komunitní kruh aj. Re-
kreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich 
aktivní odpočinek, tj. pohybové prvky, rukodělné čin-
nosti a společenské hry. Za příznivého počasí si děti hrají 
na školním dvoře. Zájmové a vzdělávací činnosti umož-
ňují dětem seberealizaci v oblasti sportovní, společen-
skovědní, přírodovědné, esteticko-výchovné, pracovně-
-technické ad. V době školní družiny mají děti možnost 
navštěvovat také zájmové kroužky: sborový zpěv, drama-
tický kroužek, softball, pohybové hry. 

Žáci 2. a 3. ročníku se účastní od listopadu do úno-
ra plaveckého výcviku. V týdnu od 16. do 20. ledna při-
pravujeme odpolední lyžařský kurz pro děti 1. – 4. roč-
níku. Mimo družinu mají děti možnost účastnit se kurzů 
angličtiny a keramiky. Fotodokumentaci z činnosti školní 
družiny najdete na www.zssitborice.cz

PaedDr. Jarmila Novotňáková,  
ředitelka školy 

Vánoční dílny
V pátek 25. listopadu se tradičně rozsvítil stromeček  

i v naší základní škole a odpoledne jsme mohli zahájit vá-
nočními dílnami v jídelně školy. Učitelé si pro děti a rodi-

če připravili i řadu nových dílniček, kde si všichni 
mohli vyzkoušet svoji zručnost a fantazii. Vyráběli 
se nejrůznější zajímavé dárečky, například vánoč-
ní přáníčka, andělíčci, svíčky, prostírání, stromeč-
ky i ozdoby ze včelích plástů. Předvánoční atmo-
sféra byla doplněna vůní svařeného vína i pe-
čených perníčků. Letos jsme si z perníčků moh-
li vyrobit stromeček nebo si je jen tak nazdobit, 
navázat stužku a pověsit třeba jako dekoraci. Ně-
kteří si odnášeli i adventní věnec, svícen či vlastní 
malovanou ozdobu na stromeček nebo ozdobený 
kamínek. Děkujeme všem nadšencům za hojnou 
účast a přejeme příjemné prožití adventní doby a 
krásné Vánoce. 

Dílny ve škole. foto: Lucie Kačurová

Školní pěvecký sbor při rozsvěcení vánočního stromu. foto: Lucie Kačurová

http://www.zssitborice.cz
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Rozsvěcování stromu
Nedělní podvečer 27. listopadu byl ve znamení začát-

ku adventu a času vánočního. Žáci základní školy si tra-
dičně připravili a zazpívali pár vánočních písní pod ve-
dením Mgr. Moniky Ondrouškové, kterými zpestřili slav-
nostní rozsvěcování vánočního stromu u místní orlovny. 

Naši žáci v České televizi
Žáci 9. ročníku se rozhodli, že se zapojí do soutě-

že U6 – úžasný svět vědy. Tento pořad se natáčí v in-
teraktivní expozici haly VIDA Centra v Brně. Natáčení 
s našimi žáky proběhne 8. února. Žáci prokáží svoji zví-
davost a přehled v oborech fyzika, chemie, biologie, 
historie a sport. Proto naší skupince pěti nadšenců – 
Dance Ryšavé, Petře Fraňkové, Petru Kaňovi, Janu Kur-
diovskému a Kateřině Vokálové držte palce a myslete 
na ně. Je skvělé, že si chtějí zasoutěžit a vyzkoušet prá-
ci v týmu. Soutěžní pořad České televize lze sledovat na  
http://decko.ceskatelevize.cz/u6-uzasny-svet-vedy

Mgr. Lucie Kačurová

Pěvecký sbor Colorata
V době, kdy budete číst tento příspěvek, bude řada z 

Vás jistě plna dojmů z proběhlých adventních koncertů v 

Brně na Zelném trhu. V letošním roce jsme měli opět tra-
dičně koncerty dva. První secvičil pěvecký sbor Colorata 
a byl plánovaný na neděli 11. prosince. Druhý koncert 
připravil Vokální kroužek a proběhl ve středu 14. prosin-
ce. Věřím, že již tradičně všem zúčastněným vykouzlily 
úsměv na tváři a umožnily se alespoň na chvíli zastavit a 
vychutnat si kouzelnou atmosféru adventu. 

Za vedení pěveckého sboru bych chtěla velmi podě-
kovat všem účinkujícím za jejich tvrdou a velmi discipli-
novanou práci, rodičům a příznivcům za psychickou pod-
poru dětí na koncertech a při přípravě doma. V nepo-
slední řadě patří velký dík také všem sponzorům, který-
mi jsou Zemědělské družstvo Šitbořice, firma Pramos, 
Obec Šitbořice a pan Dvořák. Díky nim můžeme pracovat 
s kvalitním ozvučením, osvětlením a tím se nám otevírají 
další možnosti v pěveckém rozvoji. Děkuji také panu Da-
nielovi za pravidelné ozvučení akcí a přípravu techniky. 

Celý pěvecký sbor zakončí období adventu tradičním 
Tříkrálovým koncertem v místním kostele, který proběh-
ne 8. ledna od 17:00 hodin. Tímto Vás srdečně zveme a 
těšíme se, že ho prožijete společně s námi. 

Přejeme Vám překrásné Vánoce a nezapomeňte do 
roku 2017 vykročit tou správnou „pravou nohou“.

Mgr. Monika Ondroušková

Okresní výstava holubů
Přípravy na výstavu

První neděli v roce 2016 se konala ve Velkých Pavlo-
vicích mimořádná okresní konference se zástupci základ-
ních organizací českého svazu chovatelů okresu Břeclav. 
Za Šitbořickou Základní organizaci Českého svazu chova-
telů (ZO ČSCH) byl delegován její předseda Jiří Studýn-
ka a Antonín Stejskal. ZO ČSCH Šitbořice byla oslovena 
okresním výborem Břeclav, v čele s jejím předsedou Vác-
lavem Rohrerem, jako jedna za posledních několik let, 
kdy šitbořičtí holubáři patří ke špičce okresu i v krajském 
a celostátním měřítku a z tohoto důvodu nás požádal o 
uspořádání okresní výstavy užitkových a okrasných ho-
lubů v Šitbořicích. Neodmítli jsme a na vý-
zvu, doporučení a vyslovení důvěry okres-
ním orgánem jsme kývli. 

Poslední výstavu v Šitbořicích jsme 
uspořádali v roce 1986 na bývalém nádvoří 
Kašparovy hospody. V roce 2005 při oslavě 
750 let obce, jsme patřili mezi místní spol-
ky, které se při ní presentovaly a občanům 
i návštěvníkům vesnice ukázali práci své 
činnosti. ZOO koutek, vytvořený v býva-
lých prostorách zahrádkářského areálu, vý-
kupny ovoce a v přilehlých prostorách měl 
tehdy velký ohlas a to gró, které tuto akci 
připravovalo je bez několika velkých změn 
opět zde.

Termín výstavy byl stanoven na pátek 4. a sobotu  
5. listopadu 2016 a byla jednomyslně vybrána a zajištěna 
místní budova sokolovny. V měsíci září započaly přípravy 
na tuto velkou akci s tím, že musíme oslovit holubáře ze 
širokého okolí pozvánkami, dále zajistit plakáty, poutače, 
výstavní klece, firmu na sestavení a vytisknutí katalogu, 
veterinární dozor a dále zajistit diplomy, poháry, výzdo-
bu, tombolu, občerstvení atd. Posuzovatele holubů jsme 
zajišťovali již v lednu, protože v tomto měsíci se uzavírají 
smlouvy na delegované posuzovatele. 

Aby vše bylo regulérní, tak jsme pozvali posuzovatele 
z hodonínska a uhersko-hradišťska a to přátele: Ing. Mi-

Výstava holubů – organizační tým. foto: Josef Lejska

http://decko.ceskatelevize.cz/u6-uzasny-svet-vedy
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roslava Otrubu z Vnorov, Františka Krále z Lužic, Karla Šu-
láka z Dubňan a Mgr. Bc. Alexandra Veselého ze Ždánic. 

Od prvních okamžiků příprav výstavy byla na členech 
ZO ČSCH Šitbořice vidět velká ctižádost a vůle dokázat, 
že na to máme a chovatelství je naše velké hobby. Vero-
nika Drabálková, Nela Dvořáková, František Hanák, Mar-
tin Hostovský, Silvie Chovancová, Pavel Kaňa, Jan Neví-
dal, Antonín Stejskal, Jiří Studýnka a František Vozdecký 
se v posledním týdnu před výstavou a v průběhu celé vý-
stavy plně obětovali i se svými rodinnými příslušníky, bez 
kterých bychom měli plno problémů, při samotné orga-
nizaci a činnosti kolem výstavy.

Jeden ze základních momentů zdárné akce bylo oslo-
vení sponzorů a nebýt jejich pomoci, tak se takový pod-
nik nedal zrealizovat. Tím chci poděkovat f. PRAMOS a.s., 
Obecnímu úřadu, Okresní organizaci Českého chovatel-
ského svazu Břeclav, Českomoravské myslivecké jednotě 
Šitbořice, TJ Sokol Šitbořice, ZEMAX Šitbořice, Základní 
škole Šitbořice za žákyně zapisovatelky a všem členům 
chovatelům, kteří dotovali tombolu. 

Z historie šitbořických holubářů
Vrátím se trochu do historie, kdy v roce 1963 byla 

naše ZO ČSCH několika nadšenci založena a poslední ži-
jící a doposud aktivním členem je Jan Nevídal, který se v 
letošním roce v plném zdraví dožil 80 let. Druhým služeb-
ně nejstarším členem, bez přerušení členství je Jiří Stu-
dýnka, který se v roce 1965 stal adeptem-čekatelem a 
po výborných výsledcích ve výstavnické činnosti a plně-
ní členských povinností byl v roce 1968 přijat za řádného 
člena ZO ČSCH Šitbořice. 

V 70. a 80. letech měla Šitbořická organizace na 95 
členů, bylo to v době vydávání deputátů v podobě krm-
ných dávek na chovaná zvířata, ale po sametové revoluci 
a hlavně po transformaci zemědělských podniků v roce 
1992 nastal rozpad členské základny a zastavil se na 6 
členech. V dnešní době máme 12 členů a z toho jsou tři 
ze sousedních obcí.

Vyhodnocení výstavy
Vrátím se k okresní výstavě, která ukázala všem ná-

vštěvníkům, že naše holubářská specializace jde neustále 
dopředu a ubírá se tím správným směrem, což je dobrou 
vizitkou nejen práce našich holubářů, ale i neméně kva-
litně odvedená práce výboru okresní organizace Břeclav 
a základních organizací v našem regionu. Příjemnou po-
klonou a vyjádřením uznání za připravenou výstavu byla 
návštěva špičkového holubáře evropského formátu Mar-
ka Fille, který se svými Norvičskými a Brněnskými volá-
či je organizován v Německém a Dánském holubářském 
klubu. Cituji jeho slova směřovaná na instalované klece 
a samotné prostředí místní sokolovny: „Jirko, to je dů-
stojné prostředí pro holuby a holubáře, prostě, takto by 
měl vypadat holubářský či chovatelský svátek a ne v ta-
kových halách ve kterých v současnosti pořádáme spe-
ciální a nebo klubové výstavy, kde je člověk prostorově 
omezen a celkovým dojmem otráven. Ta vaše prostorná 
sokolovna, to je něco úžasného, to je prostě super!“

Počasí nám přálo, ale návštěvnost mohla být dale-
ko početnější, byla jen nadprůměrná a tolik jsme si sli-
bovali od hladu té starší generace po té nabízené pes-
trosti plemen holubů. Přitom osvěta byla s předstihem 
dána vyvěšením plakátů a rozhlasovou relací v okolních 
obcích. Radost nám udělali děti z mateřské školy, které 
přijali naše pozvání na páteční poledne, před otevřením 
výstavy, kde v doprovodu pedagogů jim byla poskytnuta 
slovní instruktáž k vystaveným holubům i ke zvířátkům v 
ukázkovém prostoru a v tombole.

Na sobotní podvečer přijal naše pozvání starosta 
obce pan Antonín Lengál, aby se zúčastnil vyhodnocení 
výstavy, aby osobně předal poháry a diplomy úspěšným 
vystavovatelům. 

Výstavu obeslalo 33 vystavovatelů z břeclavska, br-
něnska, hodonínska, znojemska a prezentovalo se vysta-
veným počtem 316 holubů ve 29 plemenech a v několika 
barevných a kresebných rázech. Pro pořádající místní or-
ganizaci ZO ČSCH Šitbořice, byla výstava velice úspěšná 
a potvrdila, že od 90 let minulého století patří s holuby k 
okresní špičce. Pavel Kaňa získal na plemeno holubů La-
hore černý čestnou cenu, František Hanák na plemeno 
Moravský voláč sedlatý, žlutý, červený 3 x čestnou cenu 
a poslední třetí Šitbořický holubář a vystavovatel „Guru“ 
Jiří Studýnka na plemeno holubů Německý výstavní ho-
lub 5x čestnou cenu, pohár nejlepší holubice výstavy a 
celkový vítěz okresní výstavy se čtyřčlennou kolekcí ně-
meckých výstavních holubů červeně plavých pruhových. 
Pohár za nejlépe hodnoceného holuba (samce) obdržel 
Marek Filla ze Starovic na plemeno holubů Norvičský vo-
láč modrý strak. Soutěžilo se o 35 pohárů čestných cen, 
dále o pohár dotovaný na české plemeno holubů, který 
získal Zdeněk Svoboda z Mikulova na Moravské pštrosy 
žluté, dále pohár pro mladého chovatele, který obhájil 
po loňském roce i letos Tomáš Kubíček z Mikulova na Br-
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něnské voláče modré černopruhé. Ostatní pohá-
ry čestných cen se jednotlivě předaly na vítězné 
holuby ve zbylých zastoupených plemenech holu-
bů vystavovatelům při závěrečném vyhodnocení 
výstavy. Předávání ocenění z výstavy proběhlo v 
přísálí a ceny úspěšných vystavovatelů si osobně 
přišel přebrat každý sám a celá tato akce proběh-
la v důstojné atmosféře, tak jako celá okresní ho-
lubářská výstava.

Čestné ceny a diplomy obdrželi na své vysta-
vené holuby s velmi kvalitním hodnocení přátelé 
Chalupa z Mikulova, Machač Jan z Rakvic 2x, Ma-
cháček z D. Bojanovic, Spáčil z Jiříkovic, Svoboda 
z Mikulova, Friedl z Vážan nad Litavou, Polach z 
Moravského Žižkova, Römer z Popovic 2x, Kubí-
ček z Mikulova, Grof z V. Bílovic 2x, Homola z Raj-
hradu 2x, Magál Pavel+Jan z Vlasatic 4x, Oborný z Mile-
šovic 2x, Šebesta z Mikulova, Varta z Křenovic, Rohrer z 
Pouzdřan a Šidlo z Mílovic.

Holubáři z Břeclavska potvrdili svoji kvalitu, holubář-
ský um a získali největší počet ocenění.

Hodnocení soutěže
Soutěž je dána propozicemi okresní odborné komise 

holubů Břeclav. Soutěží se s kolekcí 5 ks holubů, 1 ho-
lub z této kolekce je pomocný a ten s horším hodnoce-
ním se do soutěže nezapočítává a při rovnosti bodů, jsou 
plusové body započítávány navíc, pokud v kolekci je ho-
lub staršího data narození, dále šampion, čestná cena a 
nebo pohár za nejlepšího holuba či holubici výstavy.

Celkové pořadí soutěžní výstavy bylo následující:
1. Jiří Studýnka, ZO ČSCH Šitbořice, 384 b.
2. Václav Grof, ZO ČSCH Velké Bílovice, 383 b.
3. Josef Chalupa, ZO ČSCH Mikulov na Moravě, 380 b.

Na závěr výstavy poděkoval předseda pořádající ZO 
ČSCH Šitbořice všem sponzorům, vystavovatelům, čle-
nům pořádající organizace a panu starostovi Antonínu 
Lengálovi za účast na závěrečném vyhodnocení výstavy 
a popřál všem přítomným štěstí, pevné zdraví a chovu 
holubů ZDAR!

Výstavu holubů okresu Břeclav nám na požádání na-
fotil a natočil pan Josef Lejska, kterému za jeho doku-
ment z této akce děkuji.

předseda ZO ČSCH Šitbořice  
Jiří Studýnka

Konec dalšího odpadkového roku
Milí třídící občané, konec roku je tu a s ním i slevy na 

poplatcích za uvědomělé nakládání s odpady. Díky evi-
denci obsloužených nádob a pytlů může mít uvědomělý 
občan slevu až 310 Kč na osobu a občan netřídící odpady 
0 Kč. Předběžnou výši odměny najdete ve svém odpado-
vém účtu na webu www.mojeodpadky.cz. Předpokláda-
ný součet odměn pro tento rok činí cca 330 tis. Kč.

Ke konci roku bylo do systému adresného třídění od-
padů zapojeno celkem 96 % domácností, přičemž 94 % 
domácností byla do odpadového účtu připsána něja-
ká odměna. Proč nezískaly odměnu všechny zapoje-
né domácnosti nebo proč jsou některé odměny spíše  
symbolické?

1. Některé domácnosti stále nemají potvrzenou in-
venturu stanoviště a vyplněný odpadový dotazník.  Pro 
výpočet slevy jsou tyto dva formuláře nezbytné. Jednak 
je třeba souhlasit s podmínkami systému a také je třeba 
mít ověřená vstupní data, neboli přesně vědět, kdo po-
užívá jaké nádoby. Tímto se předejde zbytečným doha-
dům a nepřesným výpočtům.

2. Některé domácnosti mají příliš velký objem obslou-
žených popelnic. Jednoduše řečeno slevu, kterou do-
mácnost získala tříděním odpadů, „požralo“ velké množ-
ství obsloužených litrů se směsným odpadem. Spousta 
domácností je zvyklých popelnici se směsným odpadem 
přistavit ke svozu co každý svoz a to je velká škoda, pro-
tože každý výsyp popelnice se platí!

Často slýcháme, že popelnice je cítit a proto se musí 
pravidelně svážet. V drtivé většině jsme v popelnicích 
našli kuchyňský bioodpad (slupky od brambor, od baná-
nu atd.), který je původcem zápachu. Pozor – komposté-
ry slouží především pro kuchyňské bioodpady, které dle 
zákona nemají v popelnicích se směsným odpadem co 
dělat. Kompostér není jen na trávu nebo listí, je přede-
vším na kuchyňský bioodpad! Kdo poctivě třídí kuchyň-
ský bioodpad ví, že popelnice nesmrdí a popelnici pak 
sváží třeba i jen jednou za dva měsíce.

Doporučujeme ke svozu přistavovat pouze plné po-
pelnice, které jsou naplněné odpadem, ze kterého už 
není možné nic vytřídit. 

Úspěšní šitbořičtí holubáři. foto: Josef Lejska

http://www.mojeodpadky.cz
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Tak se také budovala obec. Poznáte, kde to je a kdo jsou brigádníci?

Šitbořáci ve válkách Rakouska-Uherska
Rakousko uherská říše v devatenáctém století vedla 

několik válek a v její armádě bojovali i občané naší vesni-
ce. Ve válce s Pruskem roku 1866 tedy před stopadesáti 
lety v prohrané bitvě u Hradce Králové byli dva Šitbořáci. 

První byl Jakub Vozdecký, který byl v této válce raněn 
do hlavy a pomátl se na mysli. Chodíval po dědině a pásl 
husy. Nosíval hůlku, se kterou sekal do keřů nebo stínal 
vršky travin. Když se jej někdo zeptal proč, tak říkal, že 
stíná „prajzům“ hlavy. 

Druhý byl Antonín Zoubek řečený „sola“. Byl vysoké 
urostlé postavy. Na vojně byl u kyrysníků, proto mu také 
říkali „Kyrysar“. Kyrysníci jako vojsko byli naposled nasa-
zeni právě v památné bitvě u Hradce Králového, ve které 
byla Rakouská vojska poražena. Antonín Zoubek se po-
tom honosil tím, že byl posledním kyrysníkem.

Roku 1906 tedy 40 let po oné památné bitvě se v na-
šem kraji konaly velké manévry Rakouské armády. V Šit-
bořicích jednu noc pobýval velký oddíl dragounů. Večer 

bylo mnoho vojáků v hostinci u žida. Staří vysloužilci si 
tam šli popovídat s mladými vojáky. Byl tam také starý 
Zoubek, už kmet sedmdesátiletý, a s dragouny si živě po-
vídal. Vyprávěl jim, jaký on byl voják a kyrysar a jak válčil.

Jeden desátník od dragounů mu na jeho vyprávění 
trochu posměšně odpověděl. „Je to vidět jaký jste byl 
voják, u Královýho Hradce jste dostali od Prušáků na za-
dek a utíkali jste, jen se za vama prášilo.“ Jak to Zoubek 
uslyšel, vyskočil, chytil desátníka pod krk a řekl: „cos to 
povídal ty kluku, kdybych měl šavli, tak bych ti ukázal, co 
ještě dovedu“.

Desátník byl statný muž a dobrý šermíř a myslel si, 
jak dědovi ukáže, co dovedou dnešní mladí vojáci. Přiká-
zal jednomu vojákovi, aby půjčil starému Zoubkovi šavli. 
V hospodě odsunuli stoly a udělali plac. „Tak můžeme za-
čít“ řekl desátník. „Kdo jako první vyrazí druhému šavli 
z ruky“ a několikrát švihl šavlí do vzduchu, aby ukázal, jak 
dobře ji ovládá.

Hádanka

Dále doporučujeme navštívit svůj odpadový účet na 
stránkách www.mojeodpadky.cz a zkontrolovat:

a) inventuru stanoviště, zda jsou na stanovišti evi-
dované správné nádoby a osoby, kterým bude přiznána 
úleva na poplatku,

b) odpadový dotazník, zda jsou vyplněny všechny 
body a především způsoby snižování produkce odpadů 
(nezapomeňte dotazník uložit),

c) hodnocení, zda se připisují obsloužené nádoby.
Kdo by se nudil, může na Youtube shlédnout pořad 

MOJEODPADKY. Je to celkem 13 dílů, takže dostatečný 
zabiják nudy. Pokud by nebylo cokoli jasné, nebojte se 
zeptat např. prostřednictvím webu mojeodpadky.cz sek-
ce „Kontaktujte nás“. Děkujeme, že třídíte odpad.

s pozdravem Ing. Radek Staňka 
MOJEODPADKY.cz

Odpovědi z minula

Na hoře zleva: Ludmila Vozdecká, Božena Len-
gálová, Marie Lengálová; druhá řada z leva: Bože-
na Hanákova, Žofie Urbánková, Slávka Urbánková, 
Oldřiška Kaňová, Marie Kaňová; sedící z leva: Vilém 
Lengál, Jan Kaňa, Jaroslav Kaň, František Urbánek a 
pod ním Josef Urbánek.

Jiří Studýnka 

Nová hádanka

http://www.mojeodpadky.cz
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Starý Zoubek vzal šavli do ruky, potěžkal ji a také s ní 
několikrát jen tak sekl. „To my kyrysaři jsme měli těžší 
šavle“ řekl a postavil se proti dragounovi. Jeden z vojáků 
dal znamení a boj začal. Starý Zoubek několikrát zkuše-
ně švihnul a desátník jen udiveně zíral, jak mu jeho šav-
le vyletěla z ruky a zařinčela o mřížoví v okně. Poražený 
a zahanbený dragoun překvapeně zůstal stát. Celá hos-
poda, včetně dragounů, Zoubkovi zatleskala. „To jsem si 

o vás dědo nemyslel.“ Řekl dragoun. „Já sem bel chlapče 
čtrnáct let na vojně a v několika válkách. A tam sem se 
také nečemo nahočil.“ A pak se prý dlouho do noci ještě 
pilo a povídalo. 

Na starého vojáka Zoubka se potom ještě mnoho let 
vzpomínalo.

podle vyprávění starých pamětníků zapsal bývalý kronikář 
František Zelinka

Sport
Činnost jednoty Orla v r. 2016

Atletika
Naše mládež se již po několik let účastní závodů Orel-

ské běžecké ligy, což je seriál běžeckých závodů po celé 
republice, letos jich bylo celkem 23, do celkového hod-
nocení je nutná účast minimálně na 3 závodech, pro cel-
kové umístění se hodnotilo 12 nejlepších výsledků.

V celkovém hodnocení dosáhli naši mladí sportovci 
těchto výsledků:

•• Hoši 2009-10 – Hynek Halas (ročník 2010) 4. místo.

•• Dívky 2003-4 – Ludmila Halasová 7. místo.

•• Dívky 2001-2 – Veronika Halasová 4. místo.

•• Hoši 2001-2 – Ondřej Slavík 5. místo.

•• Hoši 1999-2000 – Pavel Halas 1. místo.
V hodnocení Orelských jednot jsme skončili na pěk-

ném 8. místě z celkem 58 zúčastněných jednot Orla.
Naši běžci Ondřej Slavík, Pavel a Veronika Halasovi re-

prezentovali Orla na hrách FICEP v Paříži, kde se nejlépe 
umístil Ondřej Slavík na 5. místě v běhu na 3 000 m.

Dále se naši běžci zúčastnili Brněnského běžeckého 
poháru, což je seriál 10 běžeckých závodů, jejichž výsled-
ky se sčítají, hodnotí se 6 nejlepších výsledků. Zde se On-

dřej Slavík umístil na 2. místě mezi staršími žáky, Vero-
nika Halasová na 10. místě mezi staršími žákyněmi a Pa-
vel Halas byl pátý mezi dorostenci. Ondřej Slavík dosáhl 
i několika kvalitních výsledků v jednorázových závodech 
v kategorii staršího žactva:  

•• 2. místo v běhu na 1 500 m na mistrovství Moravy a 
Slezska v hale.

•• 4. místo v běhu na 1 500 m na mistrovství Moravy a 
Slezska na dráze.

•• 11. místo v běhu na 1 500 m a 12. místo v běhu na 
3 000 m na mistrovství České republiky.

•• 3. místo na mistrovství Moravy a Slezska v krosu.

Stolní tenis
Soutěže družstev: 
Sezónu 2015-16 zakončilo družstvo mužů A na  

2. místě v okresním přeboru 2. třídy, tuto pozici potvrdi-
lo i v play-off a zaslouženě postoupilo do nejvyšší okresní 
soutěže. Družstvo mužů B obsadilo v okresním přeboru 
3. třídy solidní 6. místo.

V aktuální sezóně si A družstvo v nejvyšší okresní sou-
těži vybírá nováčkovskou daň, když v první polovině do-
kázalo se svými soupeři 2 remizovat, a tak se nachází 
na sestupové pozici. Družstvo B i přesto, že čelí oslabe-

Bývalo lepší počasí?
Z pamětí Josefa Fraňka, se kromě toho, jak se žilo 

v naší obci před více než sto lety, také píše o tom, jaké bý-
valo počasí. O létech 1896 a 1906 jsme již psali. Nyní si 
připomeneme roky 1897 a 1907.

1897
Až do 20. ledna bylo blato. 21. ledna přišel mráz a 

sníh. 23. ledna napadlo 6 cólů sněhu, ale pak byl ob-
měk, takže druhý den sníh rozpustil a už ho víc nebylo. 
18. a 19. března v noci přišly velké větry a bouřky. Jaro 
bylo příliš mokré a studené. Ještě 13. května přišel silný 
mráz. Léto bylo mokré a studené. Už 6. října byl první sil-
ný mráz a celý den padal sníh. Foukal velký vítr. V tom-
to roce podruhé vyhořel Petr Tomanec. Později ještě ho-
řel Štěpánovi Nevídalovi mlat a Silvestrovi Hanákovi cha-

lupa. V tomto roce pak byla až do nového roku mírná 
zima a málo sněhu. Protože už brzy na podzim mrzlo a 
podzimní, setí moc špatně vzešlo. Na užitek byl tento rok 
horší než loňský (1896), myší bylo mnohem víc jak loni 
a ve žňách všechna obilí porostla skrze deště. Takového 
počasí nás Bůh chraň.

1907
1. ledna byla metelice. Spadlo moc sněhu a byly ve-

liké závěje. Pak přišly deště a blato. Až velmi krutá byla 
Fabiánská zima, která trvala čtyři dny a pomrzlo mnoho 
lidí. Pak už mírná zima. 4. května bylo v obci biřmování a 
velká slavnost. Léto bylo suché, podzimek mokrý a zima 
mírná. Housenek bylo víc než předešlá leta. Trochu sně-
hu padlo na nový rok a začalo víc mrznout.
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ní v důsledku odchodu jednoho a zdravotních problémů 
druhého hráče základní sestavy, se nachází na solidním  
8. místě v soutěži OP3.

Individuální úspěchy mládeže:
Ludmila Halasová
V první polovině roku (sezóna 2015-16):

•• Okresní přebornice ve dvouhře v kategorii mladších i 
starších žákyň, 2. místo v dorostenkách.

•• Přebornice jihomoravského kraje v kategorii mladších 
žákyň pro rok 2016.

•• Postup a účast na Mistrovství České republiky mlad-
ších žákyň 2016.

•• Na mistrovství republiky v dubnu 2016 jela jako outsi-
der, avšak v prvním kole porazila žebříčkově výše po-
stavenou hráčku a ve druhém kole prohrála nejtěs-
nějším rozdílem s pozdější finalistkou turnaje, ve čtyř-
hře se dokázaly se spoluhráčkou z Čech (hrály spolu 
poprvé) prokousat až do čtvrtfinále turnaje a chybělo 
jen málo, aby svoji jízdu dokázaly dotáhnout až do se-
mifinále, medaile z mistrovství republiky jim bohužel 
těsně unikla.
V druhé polovině roku 2016 (sezóna 2016-17):

•• Je již starší žákyně, hraje tedy s dívkami ročníků naro-
zení 2002-3. Sezónu začínala na 52. místě mezi star-
šími žákyněmi. Po absolvování 3 republikových bodo-
vacích turnajů mládeže si polepšila o 20 míst a ak-
tuálně figuruje na 38. místě republikového žebříčku 
starších žákyň. Obzvláště se jí povedl poslední turnaj 
v Hustopečích, kde se umístila na 3. místě v kategorii 
B (v kategorii A startuje 20 žebříčkově nejlepších hrá-

ček a 4 nejlepší hráčky z předešlého turnaje), zajistila 
si tedy v příštím turnaji start v elitní kategorii A.

•• V divizi žen nastupuje za družstvo Moravská Slávia 
Brno B, které po polovině sezóny vede tabulku bez 
ztráty bodu a aspiruje tedy na postup do II. ligy žen.
Nesoustředíme se však jen na sportovní činnost, jako 

každoročně i letos jsme se účastnili župní poutě ve Křti-
nách i celonárodní orelské poutě na Hostýně.

Pavel Halas

FbC Aligators a první  
polovina sezóny

Blíží se nám Vánoce a máme za sebou první polovinu 
sezóny 2016/17. Do této sezóny jsme vstoupili s rekord-
ním počtem 19 družstev a zařadili se opět mezi největší 
kluby v Česku. Vzhledem k velkému zájmu těch nejmen-
ších se budeme v budoucnu ještě rozšiřovat. 

Našimi top týmy jsou družstvo mužů A FbC Aliga-
tors Klobouky hrající Národní ligu, třetí nejvyšší soutěž 
a družstvo žen PRAMOS Šitbořice FbC Aligators, hrající 
1. ligu, druhou nevyšší soutěž, kam se jim povedlo v loň-
ské sezóně postoupit. Bohužel tyto soutěže se musí hrát 
jen v halách soutěžních rozměrů a tribunou, kterou u nás 
ani v nejbližším okolí nenajdete, tedy muži většinou hra-
jí v Hodoníně a ženy v Rousínově. I tak se nám povedlo 
v loňské sezóně dostat na zápas play-off mužů 182 divá-
ků a letos na derby našich žen proti Bulldogs Brno 128 
diváků. Ale vzhledem k tomu, že se na tyto zápasy spous-
ta fanoušků nedostane, vysíláme z těchto zápasů video-
-přenosy. Doufejme, že v druhé polovině sezóny se na 
tyto zápasy dostane více fanoušků, zápasy opravdu stojí 
za to a našim týmům se velice daří. Muži jsou na průběž-

Elévky a přípravka Šitbořice. foto: Jaroslav Hála
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Je to už 14 let, kdy jsem převzal štafetový kolík 
s logem Štengaráčku a vyrazil na trať. Po dlouhém 
běhu však již ztrácím dech. Je tedy na čase předat 
štafetu někomu dalšímu, aby s novou energií a 
nadšením pokračoval dál.

Doufám, že se najde nástupce, který převez-
me onen pomyslný kolík a poběží s ním dál.

Mému nástupci přeji co nejméně překážek na 
trati, podporu z hlediště a vítr v zádech. Našemu 
Štengaráčku pak hodně zajímaných článků, no-
vých pisatelů a mnoho dalších vydání, při jejichž 
čtení budu moci vzpomínat, jak jsem taky kdysi 
dělával Štengaráček.

František Valíček,  
sazeč a redaktor Štengaráčku

Štafetový kolík

Tentokrát naposledy... foto: František Valíček

ném 2. místě, o bod za prvním Havířovem a ženy na 3. 
místě, o skóre za druhým Hradcem a o dva body za prv-
ní Jihlavou. Držte našim dvou top týmům palce, ať se jim 
nadále minimálně daří jako dosud.

Mezi naše další dospělácká družstva patří muži B, C a 
dokonce D, které je složené s nejvíce Šitbořáků. Již dru-
hým rokem máme i družstvo veteránů, za které hraje na-
příklad Rosťa Zouhar, který zde patří ve svých 40 letech 
mezi nemladší hráče tohoto týmu. I ženy mají svůj B-tým, 
ale letos s ním nehrají oficiální soutěž, jen Orelskou ligu.

Nejvíce hráčů a hráček máme ale v mládežnických 
družstev, od juniorek a juniorů, přes dorostenky, doros-
tence, žáky a žákyně až po elévky, elévy a přípravku. Kdy-
by byla soutěž i pro mini-přípravku, můžeme mít tým 
i tam. U těch nejmenších je o florbal takový zájem, že 
v kategorii elévů (fotbalově starší přípravka) máme hned 
tři družstva a u mladších žáků dvě. Na tréninky nám cho-
dí tolik dětí, že jsme museli dokonce jeden trénink pro 
přípravku (hráči a hráčky první až třetí třídy) rozdělit na 

dvě skupiny, jelikož jich na trénink došlo 27 a to se už ne-
dalo v malé tělocvičně zvládat. U těchto nejmenších je 
výhodou, že se zápasy hrají na malém hřišti a systémem 
3+1 (tři hráči v poli a brankař) což se dá hrát i v Šitbořic-
ké sokolovně. Tedy budete-li mít čas a zájem, můžete se 
dojít podívat. Informace o našich zápasech najdete pra-
videlně na infokanále, obecní vývěsce a na naši vývěsce 
u hostince u Kašparů. Věříme, že se časem u nás nebo 
v Kloboukách u Brna podaří postavit hala, kam se díky 
domácímu prostředí přijde podívat více diváků.

Za náš klub bych chtěl všem příznivcům a podporo-
vatelům popřát pohodové prožití svátků vánočních a vše 
nejlepší do nového roku. Zároveň bych rád poděkoval 
vedení naší obce za dlouhodobou podporu, ZŠ Šitbořice 
za mnohaletou skvělou spolupráci a i našim sponzorům, 
především firmě PRAMOS Šitbořice a. s. za jejich finanč-
ní dary. Věřte, že vaše podpora jde správným směrem.

Jaroslav Hála,  
hlavní trenér ženských družstev

Po tréninku v Šitbořicích. foto: Jaroslav Hála
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Obrazová kronika

25. 9. 2016 – Hody. foto: Alois Kaňa

25. 9. 2016 – Hody. foto: Alois Kaňa
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19. 8. 2016 – Sundávání staré střechy hasičárny. foto: Karel Urbánek19. 8. 2016 – Demontáž staré věže hasičárny. foto: Karel Urbánek

20. 10. 2016 – Setkání seniorů. foto: Antonín Lengál

19. 8. 2016 – Sundávání staré střechy hasičárny. foto: Karel Urbánek
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23. 11. 2016 – Předávání ceny pro Martina Drabálka (vlevo) na slavnostním večeru, kde se vyhlašoval „Král české cyklistiky“. Oceněn byl v ka-
tegorii sálová cyklistika se svým spoluhráčem za zisk bronzové medaile na Mistrovství Evropy v kolové v kategorii junioři. Slavnost byla vysílána 
Českou televizí v přímém přenosu.

16. 11. 2016 – Instalace nové věže hasičárny. foto: Karel Urbánek 16. 11. 2016 – Instalace nové věže hasičárny. foto: Karel Urbánek
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