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Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou poslední le-
tošní číslo našeho obecního zpra-
vodaje. Končí rok, který byl vel-
mi různý v mnoha oblastech. Pro 
zemědělce, zahrádkáře a všech-
ny pěs  tele to byl rok velice špat-
ný. Něco pomrzlo již na jaře, toho 
ostatního se moc neurodilo kvůli 
suchu a paradoxně se špatně sklízelo, protože koncem 
roku zase často pršelo. V jiných záležitostech to však byl 
rok docela úspěšný. Podařilo se mnoho dobrých věcí 
zbudovat nebo připravit pro příš   léta. Obec dobře hos-
podařila po fi nanční stránce. V oblas   sběru a třídění od-
padků se stala republikovou špičkou a vzorem pro ostatní 
obce, dokonce vyhrála celostátní soutěž. Píše o tom pan 
starosta a mohli jsme to všichni vidět v celostátní televi-
zi. Na tomto obrovském úspěchu mají velký podíl všich-
ni občané, tedy i Vy, naši čtenáři. Mnoho zdařilých akcí 

Vážení spoluobčané,
za nedlouho tady máme konec 
roku, proto je asi přirozené poo-
hlédnout se za  m, co nám ten-
to rok z hlediska dění v obci při-
nesl. V první řadě musím říct, že 
mě mrzí to, že se letos nepodaři-
lo zrealizovat vše, co bylo v plá-
nu. Bylo to jednak z důvodu příliš 
dlouhých byrokra  ckých povo-

lovacích úkonů, ale také z důvodu nepříliš velkého zájmu 
fi rem o menší zakázky. O to více nás toho čeká v příš  m 
roce. V době kdy píši tento článek, tak máme již připra-
ven ke schválení rozpočet na rok 2018. Musím konstato-
vat, že takovýto rozpočet z hlediska jeho výše tady ještě 
nikdy nebyl. Navržený rozpočet je několikanásobně vyšší 
než rozpočty minulé. Jedná se téměř o 71 mil. korun na 
stránce výdajů i příjmů. Příjmová stránka bude kryta jed-
nak ze státních příjmů pro rok 2018, dále z úspor z minu-
lých let a 20 mil. korun si budeme muset vypůjčit u ban-
ky. Největší výdajovou položkou bude výstavba inženýr-
ských sí   za školou pro 34 rodinných domů. Tato stavba 
bude stát přibližně 30 mil. korun. Brzy na jaře se koneč-
ně začne s opravou ulice Osvobození, kde se bude dě-
lat nová kanalizace, vozovka a chodníky parkem. Náklady 
na realizaci činí 6,7 mil. korun. S výstavbou vodovodního 
přivaděče se již započalo, dokončení je závislé na počasí, 
ale nejpozději v měsíci květnu by měla vírská voda téct 

pořádali spolky a organizace v naší obci. Můžeme být 
hrdí na sportovce, kteří naši obec reprezentují. O těch-
to všech činnostech se Vás už více jak 20 let snažíme in-
formovat. Děkujeme za vaše připomínky a podněty, kte-
ré nám posíláte. I v tomto čísle informujeme o obecních 
záležitostech, jak se vede školám, sportovcům, farnos   
i spolkům. Jaké událos   nás čekají a kdo se dočkal vý-
znamných výročí. Přidáváme bohatou fotokroniku. Sna-
žíme se napravit výpadek, ke kterému došlo v minulém 
čísle. Šitbořický „ babinec“ Vás požádal o staré podklady 
k tomu, co se říkávalo dříve při svatbách a zalikování. Re-
dakci se sešla nádherná sbírka starých textů a povídání 
k svatebním obřadům. Pokusíme se z toho připravit ně-
kolik článků do Štengaráčků v příš  m roce.
 Toto číslo by mělo vyjít ještě do vánoc, a tak Vám, milí 
čtenáři Štengaráčku, přeji jménem celé redakce hez-
ké a pokojné proži   svátků Vánočních a do nového roku 
2018 hodně štěs  , zdraví a jen to nejlepší. 

Josef Zelinka, šéfredaktor

do Šitbořic. Celá tato akce čítá cca 10 mil.korun. Do té 
doby než bude stavba hotova, nám bude nový provozo-
vatel Vodárenská Akciová Společnost dodávat současnou 
vodu  z VAK Břeclav. Co se týká ceny vody pro spotřebite-
le, tak ta zůstává stejná s  m, že se neplánuje každoroční 
navyšování jako v případě dodávek od VAK Břeclav. Dále 
se v rozpočtu počítá se stavbou nové márnice a urnového 
háje. Pokud k těmto inves  čním akcím přidáme ještě běž-
ný provoz a údržbu obecního majetku, tak jsme na zmí-
něných 71 mil. korun. Zajisté jste si všimli, že na hřbitově 
jsou již osazeny nové vstupní brány, o kterých jsem vás 
informoval již dříve. Věřím, že tyto brány, které byly vyro-
beny v umělecké kovárně dále přispějí k důstojnos   toho-
to místa. V souvislos   se hřbitovem bych vás chtěl upo-
zornit na to, že kontejner, který je tam přistaven, je pouze 
a výhradně určen na ukládání použitých rostlin z výzdoby 
hrobů. Staré věnce tam také nepaří, ty můžete odevzdat 
na sběrném dvoře. Bohužel jsou mezi námi i jedinci, kte-
ří kontejner u hřbitova využívají jako skládku komunální-
ho odpadu. Proto ty, kterých se to týká, důrazně vyzývám 
k tomu, abyste na tento kontejner nenosili igelitové tašky 
s domovním odpadem! Stejně tak bych chtěl upozornit 
na to, že někdo zneužívá rozmístění odpadkových košů 
po obci k likvidaci svého domovního odpadu. Pokud bys-
te někdo byl svědkem něčeho takového, upozorněte pro-
sím dotyčného, že dělá něco špatně. Budeme se na to 
více zaměřovat a věřím, že  to nezodpovědní jedinci bu-
dou brzy odhaleni.

 Ú  
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Rada obce projednala žádost 
SDH Šitbořice o spoluúčast obce 
ve výši 30% na poskytnu   dota-
ce z JMK ve výši 50.000,- Kč. Tato 
dotace bude využita na poříze-
ní nových pracovních oděvů pro 
hasiče. Rada obce souhlasí se 
spoluúčas   a s využi  m dotace.
Rada obce schvaluje napojení 
a vybudování přípojky na obecní 
čis  čku pro akciovou společnost 
PRAMOS, a.s. se sídlem v Šitbořicích. 
Rada obce projednala a schválila „Smlouvu o podmínkách 
napojení, o spolupráci a součinnos   při realizaci plynáren-
ského zařízení a o budoucí nájemní smlouvě.“ Ve smlou-
vě jsou stanoveny podmínky napojení v budoucnu reali-
zovaného plynárenského zařízení, vybudované společnos-
  GAS Net. Tato smlouva se týká výstavby plynovodu pro 

rodinné domky za školou.
ZŠ Šitbořice poslala žádost o příspěvek na uspořádání dne 
pro dě  . Rada obce tuto žádost zamítla, den pro dě   bude 
hrazen z provozního fondu ZŠ Šitbořice.
Pan Marek Bedřich žádá o pronájem obecního bytu. Obec 
Šitbořice nemůže pronajmout byt, z důvodu, že žádný byt 
není volný. 
Rada obce projednala pravidla rozpočtového procesu pro 
příspěvkové organizace zřízené Obcí Šitbořice (MŠ a ZŠ). 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové or-
ganizace schvaluje rada obce. Zřizovatel tak bude schvalo-
vat rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 a rovněž 
i střednědobý rozpočtový výhled na léta 2019 a 2020.
Rada obce vybrala ze třech nabídek na 4 kusy radarů pro 
měření rychlos   v obci, společnost Bártek rozhlasy s.r.o. 
Podlesí 418, 75701 Valašské Meziříčí. Cena díla 270.798,- 
Kč včetně DPH. 
Společnost E-ON Distribuce a.s. předložila návrh smlouvy 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – elek-
trické přípojky k novostavbě RD p. Romana Zelinky na uli-
ci Divácká, za úhradu 1000,- Kč. Rada obce schválila návrh 
smlouvy a pověřila starostu obce podpisem smlouvy. 

I     Nadační fond CHANCE 4 CHILDREN oznámil obci, že usku-
teční v naší obci od 9. 10. – 31. 10. 2017 veřejnou sbírku 
pro fond. Rada obce se sbírkou nesouhlasí a starosta zjis   
bližší podrobnos  .
Rada obce obdržela návrh občanů z ulice Nová na vykáce-
ní keřů pámelníku v křižovatce ulic Brněnská a Nová z dů-
vodu přehlednos   a zvýšení bezpečnos   silničního provo-
zu. R. O. souhlasí s vykácení keřů pámelníku.
Rada obce projednala a schválila pacht a pronájem po-
zemků pro Pavla a Janu Sáčkovi, Divácká 687, Šitboři-
ce, na dobu pě   let. Jedná se o pacht pozemků na p.č. 
2539/1 o výměře 470 m2  a  na p.č. 2539/2 o výměře 134 
m2  a pronájem pozemku na p.č. 2537/1 o výměře 238 m2. 
Rada obce projednala a schválila pachtovní smlouvu na 
pozemek pro pana Antonína Peštála, Domaníny 104, Šit-
bořice, na dobu pě   let. Jedná se o část pozemku p.č. 
525/1 o výměře 40m2. 
Rada obce rozhodla o výrobě dvou kusů vstupních bran na 
místní hřbitov za cenu 127.050,- Kč. 
Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 7 
ze dne 16. října 2017. Změny nastaly z čerpáním fi nancí na 
parlamentní volby 2017 a na dar obce při vítání občánků 
do naší vesnice.
Paní ředitelka Mateřské školy Šitbořice podala návrh na 
vyřazení věcí z MŠ k 31. 12. 2017 z důvodu rekonstrukce 
kuchyně. Hmotný majetek za 109.643,- Kč a drobný maje-
tek za 139.475,- Kč. Použitelné věci budou převedeny na 
sokolovnu a zbytek vyřazen na základě protokolu.
Rada obce schvaluje plán inventur na rok 2017. 
ZEMAX Šitbořice, a.s. požádal Obec Šitbořice o vyjádření 
k pozemku p.č. 10176, zda nemá zájem daný pozemek od 
státu zakoupit. Rada rozhodla, že obec o daný pozemek 
nemá zájem.
Rada obce rozhodla přidat ke stávajícímu osvětlení vánoční-
ho stromku nové světelné řetězy za cenu 20 až 25  síc korun.
Rada obce projednala smlouvu č.135/2017 o nákupu 
4 kusů radarů, typ DR 400 D, pro měření rychlos   v obci. 
Radary dodá společnost Bártek rozhlasy s.r.o., Podlesí 
418, 75701 Valašské Meziříčí za cenu 270.798,- Kč. Rada 
obce pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
Rada obce schvaluje, na návrh výběrové komise, společ-
nost SAPIN s.r.o. 664 06 Kovalovice, na výrobu 50 kusů 

Vážení spoluobčané, jak již všichni víte, stali jsme se vítě-
zem celostátní soutěže E.on Energy Globe, o které jsem 
vás informoval v minulých číslech. Tímto bych vám chtěl 
poděkovat za to, že jste poslali svůj hlas a že třídíte od-
pad. V radě obce jsme se shodli na tom, že z důvodu vý-
hry v této soutěži budou mít na příš   obecní zabíjačce 
všichni místní třídiči vstup zdarma. Zabíjačka se bude ko-
nat 10.2.2018.

Toto je asi tak vše, co jsem vám chtěl v posledním vydá-
ní tohoto roku oznámit. Z výše uvedeného se dá předpo-
kládat, že ten příš   rok bude mimořádně náročný. Vám 
všem však přeji, abyste měli ten nadcházející rok poho-
dový, aby vám sloužilo zdraví a ten zbytek tohoto roku 
prožili v klidu a pohodě v kruhu svých blízkých a to nejen 
o vánočních svátcích.

Antonín Lengál, starosta
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Voleb v naší obci se zúčastnilo 1132 voličů, z 1648 zapsa-
ných voličů ve voličském seznamu, což v procentech činí 
68,69 %. Bylo odevzdáno 1117 platných hlasů.
Poř. Název strany Hlasy %
1. ANO 2011 273 24,44
2. Křesť. Dem. Unie – ČS str. lidová 268 23,99
3. SPD 129 11,54
4. ČSSD 98 8,77
5. ODS 81 7,25
6. KSČM 68 6,08
7. Česká pirátská strana 61 5,46
8. STAN 47 4,20
9. TOP 09 28 2,50
10. Strana svobodných občanů 21 1,88
11. Strana zelených 14 1,25

Další strany až do pořadového čísla č. 31 získaly méně 
než 1 % hlasů.

Milan Němeček, místostarosta

V     
Č    Š

stolů do sokolovny. Celková cena zakázky činí 135.520,- Kč 
s DPH.
Rada obce schválila smlouvu o pachtu obecních pozemků 
pro společnost ZEMAX Šitbořice, a.s. za cenu 2500,- Kč/
hektar.
Pan Radim Řačák, Domaninská 353, Šitbořice, žádá obec 
o schválení vybudování parkovacího místa na obecním po-
zemku před rodinným domem. Rada obce schvaluje vybu-
dování parkovacího místa za obvyklých podmínek daných 
obcí.
Rada obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene mezi Obcí Šitbořice a společnos-
  E-ON za vybudování sítě nn včetně trafo stanice v tra   

za školou. Za věcné břemeno E-ON uhradí Obci Šitbořice 
106.800,- Kč bez DPH. Pověřujeme starostu obce podpi-
sem smlouvy.
Rada obce rozhodla poskytnout dar ve výši 3.000,- Kč pro 
zapsaný spolek Malovaný kraj, z.s. se sídlem v Břeclavi, 
jako poděkování za dosavadní činnost a jeho další podpo-
ru. Vydávaný časopis Malovaný kraj je nekomerční, náro-
dopisný a vlas  vědný časopis Slovácka.
Obec Šitbořice obdržela dopis o vyjádření stanoviska k ná-
vrhu na zapsání památného stromu lípy „Nad Cihelnou“. 
Jedná se o dva kusy líp, které jsou vysázeny vedle kříže na 
rozces   nad cihelnou. Strom vlevo od kříže je lípa velkolis-
tá a vpravo lípa malolistá. Rada obce souhlasí se zapsáním 
do seznamu památných stromů.
Rada obce vzala na vědomí výpověď paní Boženy Jelínko-
vé, kadeřnice v Šitbořicích, z pronájmu nebytových pro-
stor (kadeřnictví) k 31. prosinci 2017, na ulici Osvobození.
Základní umělecká škola Klobouky podala výroční zprávu 
za roky 2016 a 2017. V roce 2016 navštěvovali školu 4 žáci 
a v roce 2017 11 žáků ze Šitbořic. Rada vzala výroční zprá-
vu na vědomí.

Rada obce vybrala na základě výběrového řízení ze dvou 
uchazečů garanta na provoz čis  čky odpadních vod v Šit-
bořicích pana Ing. Jiřího Rozsypala.
Ing. Rozsypal bude poskytovat své služby za cenu 96.000,- 
+ DPH.
Společnost Najrent s.r.o. Hodonín, pachtýř společenského 
domu Orlovna, žádá o výměnu postelí a poškozeného nábyt-
ku ve společenském domě. Celková navržená cena výměny 
postelí a nábytku je 152.000,- s DPH. Rada obce rozhodla za-
řadit tento aktuální požadavek do rozpočtu roku 2018.

Milan Němeček, místostarosta

Z  

Podzim je krásné roční období, příroda nám ukazuje svou 
krásu a my se snažíme, aby ji dokázaly vidět a poznávat 
i dě   u nás v MŠ. Tradičním začátkem podzimního ob-
dobí bylo poznávání různých plodin na polích a zahra-
dách. Na vycházkách jsme pozorovali šípky, dýně, kuku-
řici, řepu, ořechy, kaštany, aj. Dě   si spolu s rodiči moh-
ly vytvořit „dýňáka“ nebo „řepáka“ na tradiční pracovní 
dílně. Hotové výtvory nám zdobily zahradu celý podzim!                                  
Velkou pozornost jsme věnovali ovoci a zelenině, které do-
zrávaly na zahradách. Poznávali jsme ovoce a zeleninu na 
výstavkách, které jsme vytvořili s pomocí rodičů. Povída-
li jsme si o důležitos   ovoce a zeleniny pro zdraví, dělali 
jsme ochutnávky. Také jsme pozorovali a poznávali stro-

P    
my, listy, barvy v přírodě. K dalším podzimním činnostem 
patřila také velká ekologická vycházka do přírody, ze kte-
ré jsme si přinesli nejen spoustu zážitků, ale také obrázky 
z přírodnin, které si dě   samy vytvořily a rodiče je mohli 
obdivovat na chodbách MŠ. V měsíci říjnu jsme byli v so-
kolovně potěšit svým vystoupením „Barevná školka“ ba-
bičky a dědečky na Besedě s důchodci. Jejich srdečný po-
tlesk byl nám všem odměnou! K tradičním podzimním 
činnostem patří u nás pouštění draků. „ Jak létá“, si kaž-
dý vyzkoušel se svým vlastnoručně vyrobeným dráčkem 
na zahradě MŠ. Pozorovali jsme počasí, a když foukal vítr, 
pouštěli jsme také velké draky. K podzimnímu období pat-
řilo také povídání o zvířátkách a ptácích, kteří se připravo-
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Čas předvánoční již tradičně začínáme ve školce nácvikem 
písniček a básniček k příležitos   rozsvěcování vánočního 
stromu. Letos to bylo 3. prosince, kdy dě   všem u orlov-
ny ukázaly, co se naučily. Odměnou jim byl krásný rozsví-
cený strom, potlesk a čokoláda. Ve školce dě   kreslily do-
pis pro Ježíška, který položily na okno a čekaly, jestli si ho 
Ježíšek odnese. Radost byla veliká, všechny dopisy si vzal. 
Další akcí bylo Mikulášské hraní. V každé třídě probíhalo 
dopoledne s prarodiči a odpoledne s rodiči. Na tyto dny se 
dě   moc těšily. Letos se dě   přestrojily za andílky. Všichni 
si společně zatančili, zazpívali, ochutnali vánoční cukroví 
a vyrobili krásného andílka, kterého si odnesli domů. V pá-
tek 8. prosince jsme měli ve školce velké představení „Pu-
tování za Mikulášem“.  Dě   zhlédly divadlo, potom přišel 

V  
opravdový Mikuláš, který dětem přečetl nebeskou poš-
tu. Dozvěděli jsme se, kdo celý rok zlobil, ale také kdo byl 
hodný, kdo si umí uklízet hračky. Všechny dě   slíbily, že se 
polepší. Zazpívaly Mikuláši písničku a za odměnu dostaly 
sladkou nadílku. Další tradiční ak  vitou v MŠ bylo zpívání 
u stromečku a seznamování se s vánočními zvyky. Pouštěli 
jsme skořápkové lodičky se svíčkami, rozkrajovali jablíčka, 
loupali ořechy, házeli botou, nalévali rozpuštěný vosk do 
vody a rozsví  li všechny čtyři svíčky na adventním věnci.
Teď už jenom dě   čekají na to, jestli Ježíšek opravdu při-
jde. Věříme, že si tyto dny užily nejen dě  , ale i dospělí. 
Připojujeme přání: „Pohodové Vánoce přejeme vám, ať na 
Štědrý večer není nikdo sám.“

Kolek  v zaměstnanců MŠ

Mikulášské hraní s prarodiči foto: M.Kominacká

Rozsvěcování vánočního stromu foto: M.Ondroušková

Mikulášské hraní s rodiči foto: M.Kominacká

vali na zimu a poznávali jsme ptáky, kteří odlétají do tep-
lých krajin. Podzimní období jsme zakončili tvořením růz-

ných ces  ček a pelíšků z přírodnin na zahradě MŠ.  Myslí-
me si, že se nám letošní podzim opět vydařil.
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Rozsvěcování vánočního stromu foto: M.Ondroušková 

O   

Vážení rodiče žáků, přátelé školy, vážení občané, jménem 
celého kolek  vu školy vám děkuji za celoroční vstřícnou 
spolupráci i za podporu školy a žáků v soutěži „Naše ško-
la je COOL“.  Hlasování je ukončeno, čekáme na vyhodno-
cení. Velké poděkování náleží Filipu Dvořákovi, absolven-
tu naší školy, který po ukončení devátého ročníku vytvořil 
krásné dílo o naší škole, které můžete shlédnout na h  -
ps://www.facebook.com/consulta.cz?pnref=story. 
Vážení rodiče a žáci, informuji Vás o novém kroužku „Re-
kondičního cvičení pro dě   školního věku, pořádaného 
v ZŠ Šitbořice. Cvičení povede fyzioterapeutka Jarmila 
Cagášková a bude realizováno pravidelně v úterý v tělo-
cvičně školy. Zveme zájemce (i nezávazně) na první lekci 
2. 1. 2018 od 13.30 do 14.30. Podrobné informace a  sko-
pis přihlášky najdete na webových stránkách 
školy: v menu pod odkazem zájmové kroužky 
(informace rovněž na tel. 731 453 026, nebo 
jarmilacagaskova@seznam.cz). Dě   v dnešní 
době dlouho sedí ve škole, u televize, počíta-
če, mobilu a tyto činnos   vedou k vadnému 
držení těla. Nabídku paní Cagáškové považuji 
za velice přínosnou pro zdraví dě  . Přeji na-
šim žákům a všem občanům klidné proži   vá-
nočních svátků a hodně zdraví v roce 2018.
PaedDr. Jarmila Novotňáková, ředitelka školy

Stejně jako v loňském roce i letos pěvecký 
sbor a vokální kroužek základní školy inten-
zivně připravuje svůj program na plánova-
né adventní koncerty. Načerpat první douš-

Z   Š ky předvánoční atmosféry jste mohli již při rozsvěcování 
vánočního stromu v obci. Věříme, že se Vám program lí-
bil a že řadu z vás nalákal k návštěvě našich dalších vy-
stoupení, která se budou tradičně konat například v Brně 
na Zelném trhu. Vokální kroužek zde vystoupí v pondělí 
11. prosince od 17:30, pěvecký sbor Colorata  ve středu 
20. prosince od 17:00. Období adventních koncertů poté 
zakončíme společným Tříkrálovým koncertem v kostele. 
Ten se uskuteční v neděli 7. ledna 2018 od 17 hodin. Tím-
to bychom Vás chtěli na všechny koncerty srdečně po-
zvat. Věříme, že Vám vždy zpříjemní den a společně si 
budeme moci užívat ty nejkrásnější svátky v roce. Celý 
pěvecký sbor a vokální kroužek Vám přeje klidné proži-
  svátků v kruhu svých blízkých a úspěšné vykročení do 

nového roku 2018.
Mgr. Monika Ondroušková

V nové sezoně 2018 se s našimi so  ballisty zúčastníme 
rekordního počtu soutěží. Začínáme vlastně již v prosin-
ci tohoto roku. 16. 12. budou v akci nejmenší na Školní 
beeballové lize v Bílovicích nad Svitavou a ve stejný den 
budou bojovat kade   v Břeclavi na Vánočním turnaji ka-
detů. V následujícím roce se dě   z našeho kroužku zapo-
jí do Školní coachballové a so  ballové ligy a v rámci SK 
Sever Brno také zasáhnou do kategorií coachball, žáci, 
žákyně, kade   a kadetky. Ti nejstarší ze středních škol si 
potom zahrají za muže. Novinkou je pro holky účast čistě 
v dívčích soutěžích. Do loňské sezony soutěžily ve společ-
ných zápasech s kluky. Další novinkou je účast v celostát-
ní 2. lize žáků, která bude náročnější na cestování a bude 
vždy dvoudenní. Do nominace se samozřejmě dostanou 

S  
pouze vybraní hráči ze tří kroužků SK Sever Brno – tedy 
Šitbořice, Brno a Šlapanice. Věřím, že tak jako v loňských 
sezonách budou mít naše dě   velké zastoupení ve všech 
kategoriích. Do našeho kroužku chodí pravidelně kolem 
30 dě  ! Podobně jako kroužek fl orbalu jsme ani nepo-
třebovali dělat nábor a za to jsem velmi rád. V pondělí 
a v pátek trénují pokročilejší a v pátek také začátečníci 
a mladší žáci. Ve čtvrtky bývají speciální tréninky nadha-
zovačů a catcherů (tedy chytačů).
Potěšil by větší zájem ze strany rodičů, zejména jejich 
častější účast na turnajích o víkendech. To bude tedy mé 
skromné přání do nového roku 2018. 

Pěkné svátky všem! 
Mgr. Tomáš Mo  l, trenér Šitbořických Strak
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Setkání se seniory v Šitbořicích má už velkou tradi-
ci a oblibu. Přesvědčuje nás o tom každým rokem stá-
le větší návštěvnost. Letošní ročník se konal ve čtvrtek 
12. října od 12 hod v sokolovně. Pro hosty bylo opět při-
chystané bohaté občerstvení a krásný program v podá-
ní našich nejmilejších, dě   z obou místních škol. K po-
slechu a tanci hrála místní kapela Akord. V souvislos   
s touto akcí bych ráda vyzdvihla obětavou práci všech, 
kteří se ak  vně podíleli jak na vystoupení, tak na celé 
přípravě a obsluze. Věřím, že se jim to povedlo a všich-
ni si to moc užili.

Letos máme nejkratší advent, jenž jsme v Šitbořicích 
zahájili rozsvícením vánočního stromu před Orlov-
nou. Dočkali jsme se opět krásných básniček a zpěvů 
jak dě   mateřské, tak základní školy. Díky nim a tře-
ba i teplým punčem, jsme se vánočně naladili. Domů 
jsme si mohli odnést výzdobu z tradičního jarmarku.
Blíží se konec roku. Ráda bych z celého srdce poděko-
vala opět všem co nám celý rok pomáhají organizo-
vat, připravovat, chystat, prostě podílet se na gratu-
lacích, vítáních, obřadech, vesnické pospolitos  , ve-
řejných a kulturních a dalších akcí obce Šitbořice. Bez 
Vás by to nešlo, patří Vám velký dík.

Dovolte mi na závěr popřát krásné a poklidné Vánoce 
a v novém roce hlavně zdraví a štěs  .

Jarmila Cagášková - kulturní komise

K  

Dne 23.11. 2017 oslavili manželé Jenovéfa 
a Oldřich Němečkovi 60 let sňatku. Bylo nám ctí, 
že jsme jim k tak významnému výročí s panem sta-
rostou mohli osobně popřát a předat dary.

Letos dne 1. listopadu se dožívá náš nejstarší občan pan Jan Matuška 
neuvěřitelných 99 let. Touto cestou mu ještě jednou přejeme hojného zdraví 

a aby mu vydržela jeho obdivuhodná vitalita.

D  

• 20.12.2017  Zelný trh Brno
Koncert pěveckého sboru COLORATA

• 7.1.2018  Kostel sv.Mikuláše
Tříkrálový koncert 

• 13.1.2018  hrají Blučiňáci
10. Rybářský ples

• 3.2.2018  hraje DH Lácaranka
Hasičský ples

• 23.2  a 24.2 2018 
Mezinárodní turnaje žáků a juniorů Pramos Cup

• 24.2 2018 
Mezinárodní turnaj GP  Šitbořice

P  

Jan  Werich 
Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad 

jediný recept na štěs  . 

Matka Tereza
„Pokud jsi úspěšný, získáš falešné přátele a pravé 

nepřátele. Přesto se snaž uspět!“ 

R   



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2017

strana 9

F

Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název po-
chází z la  nského slova „adventus“ (příchod). V křesťan-
ském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiá-
še, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista. Adventní 
doba trvá 4 neděle (ne čtyři týdny!) před slavnos   Naro-
zení Páně (25.12.). První začátky adventu se objevily v jižní 
Galii a ve Španělsku koncem 4. stole  . Od 12. do 13. stole-
  se stal advent začátkem nového liturgického roku, který 

do té doby začínal Vánocemi.

V adventní době jsou každý všední den v 6.00 hodin tzv. 
roráty s čtením pro dě  
v sobotu jsou v 6.00 hodin roráty při svíčkách
nedělní bohoslužby jsou pravidelné v 7.30 a v 10.30 hodin

sobota 23. prosince:
6.00 roráty při svíčkách s žehnáním jezulátek z domácích 
betlémů

Doba adventní je dobou radostného očekávání příchodu 
Ježíše Krista, jeho narození. 
K adventu patří samozřejmě roráty a ty mají v naší far-
nos   již víc než stoletou tradicí. A zvlášť pro dě   mají ne-
opakovatelnou atmosféru.
Už před začátkem adventu si dě   připravují a zdobí své 
adventní lampičky.
Advent - čas připravit především svá srdce na příchod Je-
žíše, očis  t je od zlého, očis  t od zbytečnos  , také něco 
obětovat, překonat se, uvědomit si, co je pro mne v živo-
tě skutečně důležité.
A proto se setkáváme každý den brzy ráno, v 6:00 na ro-
rátech. Roráty (z la  nského rorate „rosu dejte“) předsta-
vují specifi ckou podobu ranní mše sv. v době adventní. 
Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprová-
zejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Původ rorátních 
mší lze hledat v době vlády Karla IV.
A jaké jsou šitbořické roráty dnes? Brzké vstávání na ro-
ráty má své specifi cké kouzlo. Ulicemi ponořenými do 
tmy a zimy spěchají lidé do kostela. Ve třičtvrtě na šest 
se rozezpívá všech pět zvonů z věže, aby nás svými hla-
sy probudilo z ospalos   a zároveň nám připomenulo 
podstatné adventní poselství – „Probuďte se a napři-
mte se neboť se blíží vaše vykoupení“. Dě   si zapalují 

ADVENT

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAM:

ADVENT - RORÁTY V NAŠÍ FARNOSTI
své lampičky, cestou se vítají s kamarády a připravují se 
na světelný průvod ztemnělým kostelem za zpěvu pra-
staré písně „ Ejhle Hospodin přijde”, který je  připomín-
kou naší cesty životem, cesty za Pánem. Lampičky na-
skládané kolem oltáře pak osvětlují to nejvýznamnější 
místo v kostele. Promluva je zaměřená na dě   – čte se 
zajímavý příběh na pokračování. Celá bohoslužba slova 
se odehrává v setmělém kostele za svitu lampiček a ol-
tářních svící.
Sobotní roráty jsou celé jen za světla svíček a určitě stojí 
za návštěvu!
Během adventu dě   vytváří tzv. Adventní cestu – na při-
pravený výkres, kde si namalují náš kostel, si po každých 
rorátech nalepují malou lucerničku a lístek cesmíny a tak 
si vytváří adventní cestu, která zároveň vypovídá o účas-
  na rorátech. Pro dě   je to výzva a pro ostatní možnost 

obdivovat výtvarný talent a krea  vitu zapojených dě  .
Po mši svaté žehná ještě kněz jednotlivě dětem a přitom 
ještě dostanou stéblo slámy, který dávají do betlémské 
jeskyně a chutný perníček na cestu.
A po mši svaté je čeká na staré škole v Klasu snídaně 
s posezením než odejdou do školy. Sobotní snídaně je 
obohacena ještě o hry nebo i pohádky.
Roráty jsou prostě nezapomenutelné.

K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se 
čtyřmi svícemi, které se postupně zapalují vždy následující 
neděli. Tento zvyk nepřímo navazuje na židovskou tradici 
starou více než 2000 let při slavení svátků světla zvaných 
„chanuka“, které spadají na přelom listopadu a prosince. 
V adventní době se při bohoslužbách používá fi alová bar-
va a oltáře se nezdobí kvě  nami - na znamení usebranos-
  a kajícnos   (s výjimkou 3. adventní neděle, kdy je barva 

růžová - zdůraznění radostného očekávání). 

10.00 vycházka pro dě   se zakrmováním zvířátek (sraz na 
dolní zastávce)
17.00 betlémské světlo před Orlovnou

neděle 24. prosince – 4. neděle adventní 
mše svatá jen v 7.30 hodin, v 9.00 hodin Nikolčice
16.00 dětská půlnoční v Nikolčicích, u nás půlnoční ve 
22.00 hodin
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pondělí 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 
mše svatá v 7.30 a v 10.30 hodin
15.00 Živý Betlém, 19.00 vánoční koncert v Nikolčicích

26. prosince – sv. Štěpána 
mše svaté v 7.30 a v 10.30 hodin

30. prosince – sobota 
7.00 mše svatá, 16.00 Betlémské zastavení ve Žlebu

31. prosince – svátek sv, Rodiny 
mše svaté v 7.30 a v 10.30 hodin s obnovením manžel-
ských slibů

1. ledna 2018 – Slavnost Matky Boží Panny Marie 
mše svaté v 7.30 a v 10.30 hodin

6. ledna – Slavnost Zjevení Páně 
8.00 mše svatá s požehnáním a rozesláním koledníků na 
Tříkrálovou sbírku po vesnici

Prohlídka kostelního betlému, který letos slaví sto let, prá-
vě v roce 1917 byl pro nově postavený kostel tento betlém 
zakoupen v tyrolském Grödenu v roce 1917. Jedná se o vý-
jimečné řezbářské dílo s původní pestrobarevnou polychro-
mií. Abychom se mohli pokochat  mto mimořádným umě-
leckým dílem bude kostel otevřen k prohlídce v tyto dny: 
25. prosince – 14.00 až 18.00 hodin
26. prosince – 16.00 až 18.00 hodin
31. prosince – 16.00 až 18.00 hodin
1. ledna – 16.00 až 18.00 hodin
Jinak je možné si betlém prohlédnou před a po každé boho-
službě během vánoční doby. Aktualizované časy bohoslužeb 
jsou na farních stránkách farnos  : www.farnostsitborice.cz. 

Petr Krupička

Všichni asi dobře znáte krásný polychromovaný betlém, 
který se každoročně v době Vánočních svátků vystavu-
je v místním kostele a to už téměř sto let. Několikrát již 
byl také vystavován na mezinárodní výstavě betlémů 
v Hodoníně. Vždy tam patřil k těm nejvíce obdivovaným. 
Křehké 30 cm vysoké postavičky svaté rodiny, třech krá-
lů, pastýřů i darovníků a oveček někdy dost těžko snášely 
především dětské ruce malých obdivovatelů.
 Ovečkám se občas ulomila nožička nebo ouško, pastý-
řovi klobouk nebo jiná část. Své si také vytrpěla část sta-
veb a betlémská stáj. Některé „úrazy“ se během let po-
dařilo více či méně zdařile opravit a něco ještě na opravu 
čeká.  Opravu ale nelze u takové vzácnos   provést pří-
liš laicky. Aby  nedocházelo k dalšímu poškozování, našla 
farnost dobré řešení.  Víte, že ještě před vánocemi v ad-
ventní době může jedno dítě při ranních rorátech při-
nést do prázdné stáje jednu ovečku. Protože ty původní 
jsou příliš křehké již v loňském roce místní pan řezbář vy-
řezal nové ovečky a ty jsou odolnější. O adventní nedě-
li dě   přinášejí do prázdné stáje jednoho pastýře. A tak 

N  
vznikl požadavek vyřezat také čtyři pastýře tak, aby byli 
také odolnější a lépe snášeli dětské zacházení. Dali se do-
hromady dva řezbáři a požadavek splnili. Jeden udělal po 
domluvě návrh a druhý postavičky vyřezal a zase ten dru-
hý je olejovými barvami nabarvil, jak se říká polychro-
moval. Jestli se to povedlo, posuďte vy na přiložené fo-
tografi i.

J. Zelinka

foto: Z.Valíček

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příš  m roce úroda krásná.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.
Svatá Anežka když laskavá, vypus   skřivana z rukáva.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

P
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Jmelí ve vánoční výzdobě nemůže chybět. Váže se 
k němu spousta pověs  , mýtů a legend. Má zajímavý 
způsob života i rozmnožování. Je léčivé i jedovaté, použí-
vané v moderní medicíně i léčitelství

Jmelí se používá i v současné medicíně:
• ke snížení krevního tlaku (rozšiřuje vlásečnice) 
• pro   arterioskleróze 
• pro   poruchám vegeta  vního nervového systému 
• k podpůrné léčbě některých nádorových onemocně-

ní

Jmelí jsou v lidovém léčitelství připisovány i mnohé dal-
ší léčebné účinky: 
Jmelí se nesmí užívat při nedostatečné činnos   srdce 
a ledvin
Působí močopudně. 
Tlumí boles   hlavy, závratě, pocity návalu krve do hlavy 
(zejména v klimakteriu). 
Reguluje vylučování žluči a ovlivňuje činnost slinivky 
břišní. 
Má pro  revma  cké účinky. Potlačuje zvýšenou činnost 
š  tné žlázy. 
Udržuje čilost, pomáhá při tělesném a duševním pře  -
žení, hučení v uších, mírní příznaky stáří. Zastavuje kr-
vácení. 
Omezuje výskyt křečových žil nebo bércových vředů. 
V minulos   bylo jmelí doporučováno též pro   moru a sy-
fi lisu.

Jmelí do domu přináší štěs  , odvahu a lásku. Ale prý 
jen tomu, kdo je jmelím obdarován a ne kdo si je sám 
koupí. Jmelí nechybí ani v klasické květomluvě, v níž zna-
mená “spolu našli jsme štěs  “. Pod snítkou jmelí se mů-

J     

S   

žete zcela beztrestně 
s kýmkoliv líbat. Ale po-
zor – pla   to jen o Štěd-
rém dnu.
Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi stromem, z něhož 
Josef vyřezal kolébku pro Ježíška, po třiatřice   letech 
pak strom porazili Římané a z jeho kmene vyrobili kříž, 
na kterém Ježíše ukřižovali. Strom se hanbou zmenšil 
v malé keříky, které jsou nuceny žít z jiných stromů. Zahr-
nuje však dobrem všechny, kdož pod ním projdou.

Kouzla a čáry
Pro své účinky i nezvyklý způsob růstu je jmelí po  síci-
le   považováno za kouzelnou rostlinu. Takovou pověst si 
vydobylo u mnoha kmenů a národů:
Staroindické básně se o něm zmiňují jako o „kouzelném 
prou  “. 
Keltš   kněží (druidové) používali jmelí nejen jako lék pro-
  otravám či neplodnos  , ale zažehnávali jím války, hlado-

mory, krupobi   i zlé duchy či vlkodlaky. Protože jmelí u  na-
li zlatými srpy, dodnes se zachovala tradice ho pozlacovat. 
V an  ce mělo jmelí otvírat brány do podsvě  , proto se 
kladlo do hrobů. 
Pohanš   Slované nazývali jmelí „metlou duchů“ a odhá-
něli jím nemoci i uřknu  , zloděje i zlé duchy a dokonce 
jím odvraceli i požáry. 
V Itálii se tradovalo, že žena, která nosí kousek jmelí 
u sebe, má naději počít. V jiných zemích se ze stejných 
důvodů jmelí dává do vína. 
Ovšem indiánské ženy jmelí používají ze zcela opačných 
důvodů – jako an  koncepci nebo prostředek vyvolávají-
cí potraty. 
Staří Galové věřili, že elixír ze jmelí jim dodává nadpřiro-
zenou sílu.

Až se bude slavit 100. výročí založení Československa, chce 
mít Nadace Partnerství, která sídlí v Brně, zmapované pří-
běhy stromů vysázených v roce 1918 i později na počest 
republiky a jako připomínku svobody a demokracie. Obje-
vené stromy a jejich příběhy mohou lidé po celý rok vklá-
dat na www.stromysvobody.cz.“

V M   DNES    : „H   
  “

P  

Stoleté stromy svobody
Jako poděkování za návrat z I. světové války, vysazovali na-
vrá  vší se vojáci stromy. Při vzniku Československé republi-
ky v roce 1918 byla lípa jako národní strom symbolem svo-
body. Také v Šitbořicích byly tyto stromy vysázeny a některé 
rostou ještě dnes. V parku na ul. Osvobození před domem 
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č. 4 vysadil lípu pan Josef Lejska. Při zavážení potoka chtě-
li tuto lípu skácet, ale on tomu zabránil. Také před domem 
č. 24 na ulici Osvobození je lípa, kterou zasadil Fran  šek 
Nevídal. Další dvě lípy byly zasázeny za hasičskou zbrojnicí. 
Dvě lípy byly také vysázeny u válečného hrobu Augus  na 

Tihlaříka nad cihelnou. Ty však byly při osvobozování Šitbo-
řic v dubnu 1945 pokáceny vojáky RA jako příliš výrazný ori-
entační bod. Po skončení války v r. 1945 tam byly vysázeny 
nové lípy, které tam rostou dodnes.

Fran  šek Krupička

Jak začít. K zamyšlení mě in-
spirovali dě   z mateřské školy 
v Nikolčicích při svém vánoč-
ním vystoupení plného malých 
andílků. Další inspirací k napsá-
ní pár vět bylo vystoupení šit-
bořské mateřské školy a dě   
pěveckého sboru Colorata.
Vystoupení bylo velmi roztomi-
lé, tak jako u všech dě   v ma-
teřských školkách i školách při 

různých představeních. Paní učitelky se vždy snaží o ně-
jaké poselství.
 Možná to bylo sváteční atmosférou, možná momentál-
ním rozpoložením, ale dě   v podobě andílku mě naladili 
do duševní pohody, do radostné sváteční nálady.
Není tomu tak po celý rok, uspěchaná doba nás vede 
k honění se za něčím, co snad ani nemá hodnotu. Může-
te namítat, myslím si však, že radost, lásku svých blízkých 
nám nenahradí žádné majetky.
 Celý rok se setkáváme s lidmi, co jsou stále nespokoje-
ni, nadávají, záměrně šíří nepravdivé informace, ubližují, 
prostě se zajímají ve zlém o druhé. Snažme se tedy o vzá-
jemnou toleranci, o lásku 
a úctu ke každému z nás nejen o vánočním čase.
Dě    - andílci zpívali nádhernou píseň Kristýny Peterkové  
- Vánoční modlitbička. 

Asi před čtyřmi roky někoho napadla myšlenka 
založit oddíl volejbalu pro všechny pracující a za-
městnané občany, aby se mohli odreagovat, při-
jít na jiné myšlenky a udělat něco pro své zdraví. 
Začátek byl, jako u všeho, pomalý. Zamluvit si ter-
mín tréninků v naší plně vy  žené Sokolovně neby-
lo jednoduché. Díky fotbalistům můžeme i nadále 
trénovat v pondělí od 19 hod. Během našeho spor-
tovního působení se družstvo omlazuje a rychle 
rozrůstá. Hra se zdokonaluje a naše výsledky jsme 
zúročili na dvou, námi pořádaných turnajích.
Kdo má zájem si zahrát a volejbal mu něco říká, 
přijďte bez obav mezi nás. 

Mgr. Helena Sigmundová a členové oddílu

Z

N  

Dovolte citovat text:
„Prosím vás mějte se rádi, ničí nás nenávist, 
otočme se k ní zády, obraťme suchý list. 

Člověk se narodil, aby tu s lidmi žil 
v úžasu dítěte znova se najdete.
Z jesliček dívá se boží neviňátko
každý tu šanci má, ale jen hrozně krátko.

„Prosím vás mějte se rádi, ničí nás nenávist, 
otočme se k ní zády, obraťme suchý list. 

Na českou krajinu napadá čistý sníh.
V půlnoční hodinu odpus  me si hřích.
V krajině upíří lidé se usmíří!
Hleďme si do očí, než nás čas rozloučí!

„Prosím vás mějte se rádi, ničí nás nenávist, 
otočme se k ní zády, obraťme suchý list. 
Můj sen že prý je kýč.
Dar Vánoc je to spíš .
Pozemský nebeklíč! Pozemský nebeklíč!

Ráda bych Vám popřála příjemně strávené vánoční svát-
ky, plné radostných chvil se svými rodinami, přáteli a se 
všemi dobrými lidmi. Mějte se rádi.

Renata Stříbrnská



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2017

strana 13

Není hezký pohled na spáleniště po vypálené suché trávě. 
Nicméně takových scenérií jsme si letos z jara užili víc než 
dost. Vypalovači suché trávy (nebo snad ojedinělý pyro-
man?) se letos opravdu činili. Zkrátka hořelo, kde se dalo 
někde i vícekrát po sobě, pokud byl výsledek vyhoření trá-
vy pro daného pyromana neuspokojivý. Dne 6. 3. asi před 
13. hodinou hořela tráva i Na slaměnce. Byl silný vítr, tu-
díž se požár rychle šířil. I to je důkaz načasování. Výsledek: 
tři ohořelá mraveniště hned zkraje, velké množství vyho-
řelých šnečích lastur, to je jen malý vzorek toho, že v su-
ché trávě to doslova kypí životem. V jediném metru čtve-
rečním žijí miliardy živých mikroorganismů mající pozi  vní 
vliv jak na půdní úrodnost, tak na celý ekosystém. Vypalo-
váním trávy jsou dále ničena čmeláčí hnízda, ptačí hnízda 

Ta naše ulička, hodně uzoučká je, kdysi to byl „Posrané řá-
dek“, dnes se Dolní jmenuje.
V této uličce stával dům Šikovných, dnes ho vlastní pan 
O. Bláha, váš příbuzný. (synovec)
No a z toho domku vede sklep ještě pod užší uličku, dnes 
Horní se jmenuje, tady hrozí, že se cesta utrhne a kdoví, co 
se všechno může stát. 

Mařila myšička kašičku, na zeleném rendlíčku.
Myšátku č.1 dala jednu lžičku kašičky, myšátku č.2 dala 
jednu lžičku kašičky, a že byla popleta nebo co, myšátku 
č. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 a 19 dala každému po 
dvou lžičkách kašičky. Protože si kašičku špatně rozpočíta-
la, na myšátka č.20 až č.31 se nedostalo.
I vymlouvala se myšátkům, na které se nedostalo, že už je 
taková popleta, nebo co.

Pro ty z vás, kteří o akci Ukliďme svět, ukliďme Česko sly-
ší poprvé, bych se na úvod rád zmínil o tom, co je to za 
akci a jaký má účel. Jedná se o společný projekt Spolku 
Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody, který je pojat 
jako dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území 
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vznik-
lé černé skládky a nepořádek a do úklidových akcí se zapo-
jují lidé ze všech koutů České republiky. Srdcem akce jsou 
dobrovolní organizátoři místních úklidů, kterým se dostá-
vá podpory především od organizačního týmu projektu. 
Podpora spočívá především v poskytnu   know-how, pev-
ných pytlů na sesbíraný odpad či pracovních rukavic. Hlav-

Š  

Č  

P

A   ,  Č   Š :

(např. červenky, která hnízdí na zemi v trávě nebo v ke-
řích nízko při zemi). Nelze opomenout ani významnou roli 
mravenců, kromě pozi  vního vlivu na přírodu, slouží též 
jako potrava pro datlovité ptáky. Dále jsou ohroženy ješ-
těrky, různé druhy žab, hmyzu aj.
Nejsou to však jenom živočichové, tedy zkráceně fauna. 
Také fl óra čili traviny těmito nesmyslnými zásahy trpí. Ko-
lik takových travin, jimž se postupně a neprávem říká ple-
vele, bylo během posledních sedmdesá   let vyhubeno, 
jak krásně kvetly, to už ví čím dál méně lidí. Chybí také lou-
ky, kde se to hmyzem jenom hemžilo. Také krásně kvetly.
Nechť je tento článek námětem k zamyšlení hlavně našim 
pyromanům.

Antonín Blaha

Vede tam plyn a klidně to může vybuchnout.
A kdyby ten pan O. Bláha povolení dal, jistě by tam obec 
novou cestu zbudovala, aby možnému neštěs   předešla.
Toto jste myslel, pane Antoníne Bláho!?
Pane Bláho, já bláhová - J.Konečná si myslela, že i Vám jde 
o dobrou věc. 

Jenže myšátka jí řekla „Lepší výmluva než….“, urazila se 
a šla do světa….
Takže, milé dě  , můžete před spaním počítat, kolik měla 
myšička myšátek, kolik myšátek dostalo po jedné lžičce ka-
šičky, kolik po dvou a kolik myšátek nedostalo nic.
Dospělí už jistě přijdou na podobenství naší myší rodinky 
s lidskou událos   tohoto roku.

V Šitbořicích 4.12.2017, Blaha Antonín

ní podíl na celé akci však mají především dobrovolníci, 
kteří se úklidů účastní. Jen pro zajímavost, v roce 2017 na 
území celé ČR proběhlo 2476 organizovaných úklidů, kte-
rých se zúčastnilo 96 133 dobrovolníků a odklizeno bylo 
celkem 1536 tun odpadu, což je celkem úctyhodné číslo.
Nyní ke konání samotné akce u nás v Šitbořicích. Akce se 
uskutečnila v sobotu 21. 10. 2017 v odpoledních hodi-
nách a její organizace se ujala místní organizace KDU-ČSL. 
Vzhledem k velikos   obce jsme si dali za cíl uklidit alespoň 
část obce, jelikož uklidit celý katastr obce naráz by asi ne-
bylo v našich silách. Sraz účastníků tak byl ve 13:00 za by-
tovkami, odkud se postupně jednotlivé skupinky dobro-
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Písemná odpověď nám nepřišla žádná. Na snímku 
z roku 1952 jsou tehdejší fotbalisté.

Horní řada zleva: Karel Zoubek, Josef Stejskal, Fran-
 šek Kincl (hráč z Borkovan), Jaroslav Viktorin, Pa-

vel Zoubek, Fran  šek Sáček, Miroslav Kolegar, dolní 
řada: Oldřich Kaňa, Fran  šek Pěček, Vilém Něme-
ček, Ferdinand Sáček. 
Autor fotografi e není znám a byla pořízena na 
„Rovince“.

H    

volníků přesouvali do různých čás   obce. Pro úklid jsme 
si vybrali východní část katastru obce, přičemž úklid pro-
bíhal především podél zpevněných komunikací, aby byl 
usnadněn následný svoz sesbíraného odpadu. Myslím si, 
že se celkem obstojně podařilo uklidit okolí cesty od by-
tovek do meruňkových sadů, část samotných sadů a dále 
také Svatojánek, část Starých hor, cestu pod Domaninami 
a okolí vysílače. O úspěchu celé akce svědčí i to, že byly 
celkem sesbírány, vytříděny a odvezeny na sběrný dvůr 
2 velké vlečky odpadků, které mohly mít dohromady ur-
čitě hodně přes 1 tunu. V odpadu byla zastoupena celá 
řada nepotřebných věcí od pytlů s komunálním odpadem, 
přes skleněné lahve, pneuma  ky, stará kamna, až po ta-
kové chuťovky, jako jsou plastové pytle s pozůstatky do-

mácích zvířat či zbytky po výrobě omamných látek. Akce 
se celkem zúčastnilo 40 dobrovolníků, v nichž měly výraz-
nou převahu dě   (celkem 25), naopak poměrně málo byla 
zastoupena střední a starší generace. Po skončení úklidu 
se všichni účastníci znovu sešli za bytovkami, kde pro ně 
bylo připraveno malé občerstvení v podobě bagety, oplat-
ků a čaje na zahřá  .
Závěrem bych rád oznámil, že na jaře bychom rádi uspořá-
dali další úklid, kdy bychom se zaměřili na další čás   naší 
obce. Tímto bych tedy rád vybídl všechny, kterým není 
pořádek v obci lhostejný, aby se tohoto úklidu zúčastnili 
a přispěli tak ke zkulturnění prostředí v naší obci a jejím 
okolí.

Lukáš Franěk

Druhá méně plná vlečka sesbíraných odpadků 
foto:Terezie MatýškováÚčastníci úklidu foto: Terezie Matýšková

Opět  jsem požádala naši talentovanou mládež - Filipa 
Dvořáka o fotky upravené zahrádky. Poznáte kde  může-
te upravenou zahrádku najít……

Foto: Filip Dvořák

N    
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Podzimní dílničky foto: Jana Fraňková

V našem zpravodaji se už stalo tradicí, že v daném roce vždy vzpomeneme na ročník našich spoluobčanů, kteří oslaví 
osmdesáté narozeniny. Vzpomínku nám vždy napsal někdo z žijících jubilantů. U ročníku 1937 jsme měli připravený 
krátký text a několik fotografi í. Při změnách okolo  sku Štengaráčku se text nějak zatoulal a do  skárny šly jen fotky. 
Asi jsem to zavinil já a moc se omlouvám. 

Josef Zelinka

Letos se dožívají významného životního jubilea naši spo-
luobčané narození v roce 1937. Už jich není mnoho, ale 
je již tradicí našeho zpravodaje zavzpomínat spolu s pa-
mětníky. 
„Náš ročník stavěl máju v roce 1956 už u sokolovny. Ulo-
žená a nazdobená byla u Němečků za kostelem č. 66. Ze 

O

R  1937
všech předchozích ročníků jsme měli to nejhorší možné 
počasí, protože celý den pršelo a všude bylo samé bláto. 
Máju se ale podařilo postavit s pomocí celé dědiny. Pro-
blém nastal jak vylézt nahoru, odvázat lana, když všechno 
bylo mokré a zablácené. Čerstvě vyučený elektrikář, náš 
regrut Franta Krupička si nasadil stupačky a bez problé-

mů vylezl nahoru a provazy sundal. Příš   neděli se 
sloužila za celý ročník mše svatá. Do kostela se šlo 
od Kaňů v dědině a pak se fo  lo. Z našeho ročníku 
v Šitbořicích žijí již jen dva mládenci a to Josef Ko-
keš a Josef Vozdecký a čtyři děvčata, Marie Kaňová 
(Maryška), Pavla Fialová, Fran  ška Sáčková a Ma-
rie Vozdecká.
Podařilo se najít školní fotografi i ročníku 1937, tak 
budeme rádi, když nám a ostatním čtenářům po-
můžete  iden  fi kovat, kdo byl v roce 1947 kdo. 
(red)

Vzpomínaly Pavla Fialová, Marie Vozdecká.

Koncem prázdnin a i těšně po nich se klubovna zase zve-
lebovala. Tentokrát jsme díky obci vyměnili koberec, ne-
chali vyrobit novou skříň, koupili nějaké nové hračky 
a do některých oken přibyly sítě pro   hmyzu.
 V pátek 3. listopadu jsme měli v Mikeši Podzimní dílnič-
ky. Dě   si vyrobily lucerničky a ježky z lis   a také posta-

M

P  

vičky z kaštánků a šišek. 10. listopadu se některé mamin-
ky sešly, aby se podívaly jaké montessori hračky si mo-
hou doma pro dě   vyrobit.
Aktuálně se v Mikeši scházíme v úterý a ve středu vždy 
od 9-11 hodin.

Terezie Matýšková
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Končí se rok 2017 a rádi bychom Vás občany Šitbořic, in-
formovali o tom, co se podařilo v tomto roce uspořádat. 
Na jaře se konal maškarní ples, jehož ústředním mo  -
vem bylo, „Let světem hudby.“ Navš  vili jsme na výcho-
dě Rusko, na sál sokolovny vjelo trojspřeží koní, klasická 
ruská trojka a končili jsme na západě v Americe s Micha-
elem Jacksonem. Baby (děvčata) se oblékly do uniforem 
letušek, chlapi co by pilo  , zajišťovali pozemní komuni-
kaci a zásobování. Všechny vystupující mrzela malá účast 
cestujících na plese.
S koncem plesové sezony začala příprava na babské 
hody v červnu 2017, s babskými hody proběhly i dětské 
hodečky, dě   nám ukázaly, jak umí pěkně zpívat a před-
nášet básničky, chvíli se soutěžilo v různých hrách a na-
konec vystoupil nový folklorní soubor dě   ze Šitbořic 

Š  „B “
„Šitbořáček“, který měl veliký úspěch u všech hostů. 
S dětmi si zazpívaly již starší ženy s Babince a pěkné 
teplé odpoledne přešlo ve večerní zábavu až do ran-
ního kuropění. Babské hody fi nančně vyšly se ziskem 
a jako poděkování za vystoupení „Šitbořáčku“, věnuje-
me folklornímu souboru 5.000,- Kč. Zde také musíme 
poděkovat našim spoluobčanům, kteří neodmítnou při-
spět do kasičky při zvaní na babské hody. V roce 2018 
nebudeme pořádat maškarní ples, ale 22. června uspo-
řádáme již osmý ročník babských hodů. K tanci a posle-
chu bude vyhrávat kapela Lácaranka z Kobylí. Dovolte 
nám popřát Vám šťastné a pokojné Vánoce a v novém 
roce hodně zdraví, štěs   a úspěchů v osobním životě. 
To vše a ještě více Vám přeje 

Šitbořský „Babinec.“

ČZS,  zájmové, občanské sdružení, které vzniklo v roce 
1957, jeho historie ve své pěs  telské podstatě sahá té-
měř do doby Karla IV. Již od 16. stole   evidujeme prv-
ní písemné záznamy o pěs  telství a vzniku zahrádek na 
okrajích měst. 
V naší obci Šitbořice byl spolek založen v březnu 1964. 
Během krátké doby bylo přihlášeno téměř 100 členů. 
Republiková rada  vybírala základní organizace  aby veš-
keré akce směřovala do slavnostní podoby k 60. výročí. 
Vlastní oslavy 60.výročí vyvrcholily 5. – 8. října 2017 na 
výstaviš   Flora Olomouc, kde kromě výstavy  proběhla i  
Mezinárodní přehlídka ovoce - Europom 2017 .
O činnos   zahrádkářské organizace Šitbořice jste prů-
běžně informováni ve Štengaráčku. Při příležitos   60 let 
Českého zahrádkářského svazu a výročí ZO Šitbořice ob-
drželi naši členové vyznamenání RR Praha Za zásluhy 
o český zahrádkářský svaz.

Drabálek Ladislav, Šitbořice 204 – zlatá  medaile
Nevídal Jan, Šitbořice 24   -  stříbrná medaile
Bečka Tomáš, Šitbořice 48 – bronzová medaile

Z
Za mimořádné úsilí o ČSZ čestné uznání obdrželi:
Nevídal Josef, Podbřecký F., Steinbock Jaroslav, Tesař 
Jiljí, Ryšavý Vlas  mil, Urbánek Fran  šek, Kaňová Anež-
ka, Steinbock Miroslav, Tesař Antonín, Palán Jaroslav

Drabálek  L.

ZUŠ v Kloboukách se během letních prázdnin přestěho-
vala do nových prostor a nyní sídlí na bývalém inter-
nátu MěSOŠ v Kloboukách. ZUŠ využívá ke své činnos   
1. a 2. patro, přičemž přízemí budovy slouží jako ubyto-
vání pro návštěvníky a turisty města Klobouky u Brna. 
Poskytovatelem této služby je MěSOŠ.
A proč se vlastně ZUŠ stěhovala? Je to již asi 5 let na-
zpět, kdy jsme po nějaké letní bouřce zjis  li, že nám sil-

K  ZUŠ   
ný vítr odnesl několik střešních tašek a do školy i trochu 
zateklo. Po zběžné prohlídce střechy a krovů jsme usou-
dili, že může být i hůř a někdy by nám ta střecha moh-
la odletět celá. Šel jsem tenkrát navš  vit pana staros-
tu s  m, jaké by existovaly možnos  , pokud by nějaká 
taková situace skutečně nastala. V diskuzi padaly růz-
né návrhy a podněty, spojené s  m, kterým hmotným 
majetkem město disponuje. Pro účely činnos   ZUŠ však 

foto: J.Steinbocková
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Vážená redakce Štengaráčku,
zasílám vám několik fotografi í z letošního honu, který se 
konal dne 11. listopadu. Byl svým způsobem ojedinělý, 
protože se ho kromě šitbořských myslivců zúčastnilo po-
prvé v historii MS Šitbořice i 12 lovců z Finska a jeden Es-
tonec. Mezi Finy byl i úspěšný fi nský sportovní střelec, 
který byl vyhlášen králem honu (27 ks. bažantů). Všem 
zahraničním lovcům se jak Šitbořice a okolní krajina tak 
samotný hon velmi líbil. Mezi výhrami v tombole byl i od-
lov tetřeva ve Finsku, který vyhrál pan Miroslav Matuš-
ka, a již se do Finska moc těší. Přejeme mu úspěšný lov.  

S pozdravem Václav Nečas

M

nebyly vhodné. Tak to nějak postupně usnulo a pokra-
čovali jsme dál na původním místě. 
Před třemi lety MěSOŠ začala zateplovat celý areál ško-
ly, včetně výměny oken. Navíc, ze strany dojíždějících 
studentů již nebyl dostatečný zájem o ubytování v do-
mově mládeže.  A škola jej tedy jako internát už dále 
přestala provozovat a ten zůstal prázdný a nevyužitý. 
Tenkrát nám pan starosta Ing. Lobpreis nabídl, že by-
chom mohli tuto budovu začít využívat pro činnost ZUŠ 
a že bychom se z původní a chátrající budovy mohli pře-
stěhovat. Již před dvěma lety začala probíhat určitá jed-
nání na radnici, se starostou, s městskou radou a také 
s ředitelem MěSOŠ s p. Ing. Žáčkem. Stěhování mělo 
proběhnout podle původní domluvy již v roce 2016, ale 
poněvadž se nepodařilo včas všechno připravit, tak se 
celý proces musel o rok odložit. V lednu 2017 vše na-
bralo správný směr. Vedení města nechalo zpracovat 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci celého ob-
jektu a zároveň bylo investorem rekonstrukce. V dub-
nu 2017 započali stavební práce a poslední dokončo-

vací malířské práce probíhali koncem července.Jelikož 
bylo tentokrát dost času celou akci důkladně promyslet 
a připravit, tak se vše nakonec zdárně podařilo. Nám 
se z původní budovy ani moc nechtělo, měli jsme ji za-
bydlenou a byly jsme tam zvyklí. Ale nyní jsme za nové 
prostory nesmírně rádi a líbí se nám v novém působiš  . 
Jsou spokojení učitelé, žáci i jejich rodiče. Získali jsme 
nové prostory, více učeben, sborovnu, kterou jsme dřív 
neměli. Máme funkční vstupní telefonní a kamerový 
systém. Je nám v nové škole dobře a jsme na novém 
velmi spokojeni. 
V současnos   má škola 15 pedagogů a 2 nepedagogic-
ké zaměstnance. 172 žáků v hudebním oboru, 40 žákyň 
v tanečním. Již několik let zcela naplněná kapacita ško-
ly. Vyučujeme velmi pestrou škálu hudebních nástrojů. 
Ve škole působí 3 soubory, dechový soubor, cimbálová 
muzika a pěvecký sbor. Naší výkladní skříní je práce kla-
vírního oddělení, které již několik let pracuje na velmi 
vysoké úrovni a kloboucká ZUŠ je  mto známá v celé re-
publice, ale dosahuje i úspěchů mezinárodních. 
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Vážený pane starosto,
v rámci ak  vit Nadačního fondu Josefa Hycla, který pro 
seniory starší 65 let zdarma zajišťuje dopravu a oční vy-
šetření v Brně, jsme v obci Šitbořice v období od říj-
na 2016 do října 2017 bezplatně odvezli na vyšetření 
44 občanů, z toho 10 občanů podstoupilo operaci še-
dého zákalu.

P    
 N   J  H

Jsme rádi, že jsme mohli naším vozidlem Medbus po-
moci obyvatelům Vaší obce a zajis  t jim kvalitní oční 
péči. Poděkování patří panu starostovi za podporu této 
ak  vity s cílem podpořit dostupnost oční péče pro se-
niory.
Děkujeme a doufáme v další úspěšnou spolupráci.

Tým Medbusu

Jako každoročně jsme se i v roce 2017 účastnili župní pou-
tě ve Kř  nách a celonárodní orelské poutě na Hostýně. 
Výsledky naší sportovní činnos  :

Atle  ka
Naše mládež se již po několik let účastní závodů Orelské 
běžecké ligy, což je seriál běžeckých závodů po celé repub-
lice, letos jich bylo celkem 24, do celkového hodnocení je 
nutná účast minimálně na 5 závodech, pro celkové umís-
tění se hodno  lo 12 nejlepších výsledků.
V celkovém hodnocení dosáhli naši mladí sportovci těch-
to výsledků:
- Hoši 2010-11 - Hynek Halas 1. místo 
- Dívky 2002-3 – Ludmila Halasová 7. místo 
- Dívky 2000-1 – Veronika Halasová 3. místo 
- Hoši 2000-1 – Ondřej Slavík 4. místo 
- Hoši 1998-9 – Pavel Halas 3. místo

V hodnocení Orelských jednot jsme si opro   loňsku o jed-
no místo polepšili a skončili na pěkném 7. místě z celkem 
61 zúčastněných jednot Orla.
Dále se naši běžci zúčastnili Brněnského běžeckého pohá-
ru, což je seriál 10 běžeckých závodů, jejichž výsledky se 
sčítají, hodno   se 6 nejlepších výsledků. Zde se Ondřej Sla-
vík umís  l na 6. místě mezi dorostenci a Pavel Halas na 
8. místě mezi juniory. Oba dva byli ve svých kategoriích 
nejmladším ročníkem. Ondřej Slavík dosáhl i několika 
kvalitních výsledků v jednorázových závodech v kategorii 
dorostu:  12. místo v běhu na 1500 m a hlavně 2. místo 
v běhu na 3000 m na mistrovství České republiky 

Stolní tenis
Soutěže družstev: 
Sezónu 2016-17 zakončilo družstvo mužů A na 11. místě 

Č   O    2017

S

v okresním přeboru 1. třídy, což nakonec znamenalo, že 
se v této nejvyšší okresní soutěži udrželo. Družstvo mužů 
B obsadilo v okresním přeboru 3. třídy solidní 8. místo.
V aktuální sezóně si A družstvo v nejvyšší okresní soutě-
ži vede poměrně dobře a po polovině soutěže je s bilancí 
3 výher, 1 remízy a 7 porážek na solidním 8. místě. Druž-
stvo B, jehož hlavním úkolem bylo se v soutěži udržet, se 
stalo š  kou soutěže (jako jediné dokázalo porazit vedoucí 
tým soutěže) a s bilancí 8 výher a 3 porážek fi guruje na vy-
nikajícím 3. místě v soutěži OP3.

Individuální úspěchy mládeže:
Ludmila Halasová (ročník 2003) 
- postup a účast na Mistrovství České republiky starších 

žákyň 2017
- 2. místo ve dvouhře i čtyřhře na krajských přeborech 

starších žákyň 2017
- aktuálně na 25. místě v republikovém žebříčku starších 

žákyň
- v průběhu roku přestoupila do celku Moravská Slavia 

Brno, kde nastupuje za B družstvo ve 2. lize žen

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise se uskuteční ve 
středu 27. 12. 2017 v tělocvičně základní školy. 
Začátek v 9:00 pro kategorie - neregistrovaní dospělí, - ne-
registrovaná mládež.
Dále v 11:00 - kategorie registrovaní hráči Šitbořic, pozva-
ní registrovaní hráči a zájemci z řad neregistrovaných (kte-
ří mohou pokračovat po účas   v ranním turnaji).
Pro všechny zúčastněné hráče ve všech kategoriích jsou 
připraveny věcné ceny. Startovné – dospělí 100 Kč, mládež 
a studující 50 Kč, kategorie neregistrovaná mládež zdarma.

Ing.  Pavel Halas
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Dovolte mi zhodno  t dosažené výsledky družstev oddílu 
kolové za letošní kalendářní rok. 
Nejprve začnu od nejstarších - mužů. Dvojice Marek To-
polář – Miroslav Starý měla jediný cíl po historickém po-
stupu do nejvyšší soutěže – udržet se v extralize. Bohu-
žel se tento cíl v kvalitní konkurencí nepodařilo naplnit 
a družstvo skončilo na posledním místě s  m, že příš   
rok bude hrát 1. ligu. Mladí kluci prohrávali zejména díky 
nedostatku hráčských zkušenos  . Věříme, že nejvyšší 
soutěž neopus  li nadlouho a brzy se vrá  .
Junioři Mar  n Drabálek - Štěpán Urbánek měli dva cíle. 
Vyhrát  tul mistra ČR a postoupit na ME Juniorů. Bohu-
žel se to také nestalo, neboť o  tulu mistra ČR rozhodo-
val penaltový rozstřel, který skončil o jednu branku v ne-
prospěch našich hráčů a  m ztra  li i možnost hrát na 
mistrovství Evropy. Věříme, že v posledním juniorském 
roce se sen klukům, kteří jsou 1 x mistry a 2x vicemistry 
ČR v juniorské kategorii naplní. 
Nyní přejdu k poslední nejmladší kategorii žáků, do kte-
ré vkládáme naděje.  Jsme si jis  , že za 10 – 15 let bude-

K  -   2017     TJ S  Š
me o některých z dnešních kluků, kteří se jmenují Šimon, 
Dominik, Ondřej, Lukáš, Patrik, Jeremiáš, Matěj a další, 
kteří jsou v přípravce, slyšet o jejich úspěchu v rámci ČR 
a možná i zahraničí.
Snahou oddílu je, aby hráči juniorské a žákovské kate-
gorie byli technicky a herně připraveni a patřili v blízké 
budoucnos   ke špičce v ČR. Zde patří největší dík na-
šim mužům Markovi Topolářovi a Mirkovi Starému, kte-
ří svoje hráčské schopnos   uplatňují při tréninku juniorů 
a žáků. Poděkování jim patří zejména proto, že svůj volný 
čas při studiu vysoké školy věnují nezištně i mladým na-
dějím v našem oddíle.
Vážení občané, věřím, že přijdete divácky podpořit 
a zhlédnout hráčské umění tohoto „kultovního“ spor-
tu našich hráčů při legendárním mezinárodním turnaji 
Grand Prix Šitbořice a doprovodných mezinárodních tur-
najů juniorů a žáků PRAMOS CUP, které se uskuteční 23. 
a 24. února 2017.
Přeji Vám klidné proži   Vánočních svátků.

Robert Zvolánek st.

Jak již víte z předchozího článku, v letošní sezoně 2017/18 
má náš klub FbCAligators 23družstev a zájem o fl orbal stá-
le stoupá.V posledních dvou letech jsme měli jako klub 
velký nárůst nových hráčů. Díky tomu narostlpočet druž-
stev, což je jistě pozi  vní pro náš klub. Nastává ale pro-
blém. Máme malý počet trenérů a nestačí i kapacita tě-
locvičen.
To znamená, že když se v malé tělocvičně v Kloboukách, 
v Sokolovně v Šitbořicích, v Brumovicích a v Orlovně 
v Moutnicíchsejde20 a někdy i 25 dě  a je na ně jeden tre-
nér, nikdy nebude takový trénink kvalitní. Např. na trénin-
ku Bulldogs trénuje 20 dě   ve velké hale. Mají hlavního 
trenéra a několikasistentů. My bohužel nemáme velkou 
halu, máme jen malé tělocvičny, které mají takyomezenou 
kapacitu,a tedy není možnost rozdělit třeba těchto 20 hrá-
čů na dvě skupiny na více dní. Nemáme ani dostatek tre-
nérů, třebaže od letošního roku jsou naši trenéři díky do-
taci státu částečně placeni. Mnozí mladí raději půjdou na 
brigádu, než aby trávili čas trénováním dě  . V Šitbořicích 
jeto s trenéry úplně špatné, jelikož po mém odchodu na 
tréninky jezdí tři trenéři z okolí, 2x týdně kluky trénuje Mi-
lan Veselý z Brumovic a 2x týdně holky Radim Machálek ze 
Sokolnic a Lídije Konečná z Brumovic. A to víme už teď, že 
Milan Veselý z pracovních důvodů v červnu s trénováním 
v Šitbořicích končí. Pak budeme doufat, že se za něj najde 
nějaký trenér buď z řad rodičů, nebo bývalých hráčů.  
Zvláště bych zdůraznil problém s prostorem pro tréninky. 
Například v Šitbořicích jsem dělal každý rok nábor nových 

O   Š     
hráčů ve škole. Letos jsem jej udělal až v listopadu, jelikož 
není již prostor kde a kdy nováčky trénovat. Zvlášť když 
v Šitbořicích skončil fotbal dě   a i bez náboru přibylo pár 
nových hráčů. Když k tomu připočítáme i velký zájem těch 
nejmenších děvčat ze Šitbořic, už není další prostor. Už 
teď vznikly velké rozpory mezi fl orbalem, fotbalem a vo-
lejbalem, jelikož jsme museli rozdělit v pondělí tréninky 
kluků a holek na dva po sobě. Bohužel po našich holkách 
chodí volejbal a chtěl chodit ještě fotbal. 
V neposlední řadě je problém i to, že naše malá tělocvična 
nám umožnuje trénovat jen hru tři na tři, tedy zde můžou 
hrát a trénovat jen přípravka, elévové a mladší žákyně.
Mladší žáci hrají už pět na pět a nejbližší tělocvična, kde 

Trénink foto: J.Hála
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se dá trénovat je v Dambořicích. Tam sice máme možnost 
jednou týdně trénovat, ale mnoho hráčů nemá možnost 
se na trénink dopravit.
I tak tento jediný trénink za týden je plně zaplněna více hrá-
čů už by se pomalu na trénink nevlezlo. Díky tomu nám 
pak spousta hráčů končí, a to je škoda. Třeba za dorostence 
už hraje ze Šitbořic jen Jiří Daniel, jelikož je jediný,který je 
ochotný jezdit 1x týdně na trénink do Hodonína a 1x týdně 
do Křenovic. Dambořice jsou vhodné jen pro trénink mlad-
ších a starších žáků.Dorostenci, dorostenky, junioři, junior-
ky, muži a ženy musí jezdit do ještě vzdálenějších tělocvičen, 
jako je Hodonín, Slavkov, Křenovice a Tuřany. Někdy se musí 
smířit i s nevhodným časem, například ženy trénují každý 
čtvrtek v Křenovicích až od 20:00 hod.
Problémy jsou ale od toho, aby se řešily. My hledáme ře-
šení, ale není to jednoduché. Především bez podpory ro-
dičů, obcí i našich hráčů a fanoušků se to neobejde. Zá-
klad je asi v tom, najít lidi, kteří by se dětem věnovali. Ve 
Švédsku to třeba řeší tak, že na trénink jezdí jeden hlav-
ní trenér a jemu pomáhají rodiče jako asisten  , kteří se 
různě střídají. Dále je potřeba najít nové trenéry, a to jak 
z řad hráčů, tak i rodičů. Dále to chce najít více prosto-
rů na trénování. Když to bude mimo obec hráčů, musíme 
najít rodiče, dědečky apod., kteří by hráče na trénink do-
vezli. Můžeme zavést i systém odvozů, aby se rodiče po-
stupně vystřídali a pak se dá častěji trénovat i v Damboři-
cích. Určitě by pomohlo zorganizovat pár mimo-ligových 
turnajů, jako byl minulý rok klubový turnaj přípravky, ale 
problém je z organizací. Většina našich trenérů buď tré-
nuje dvě družstva, nebo při trénování hraje, není už čas Elévky 2017  foto: J.Hála

na organizaci. Muselibyse zapojit rodiče a hráči klubu. My 
jako klub chceme zapracovat na kvalitě tréninků. Trenéry 
a případně i další zájemce o trénování pošleme na školení. 
Sami plánujeme semináře pro naše trenéry. Určitě to sami 
nezvládneme. Potřebujeme pomoc našeho okolí, hráčů 
a především rodičů. Proto prosíme všechny rodiče, pra-
rodiče, hráče i fanoušky, aby se každý zamyslel, jak může 
pomoci. Chápeme, že ne všichni, a ne pořád se můžeme 
zapojit. Ale i malá pomoc, třeba jen s organizací turnaje, 
odvozem hráčů na trénink, sehnáním dalšího tréninkové-
ho prostoru nebo sponzora. Věřím, že se námto společný-
mi silami povede a spolu s kvan  tou se zvýší i kvalita hry 
našich nejmladších týmů. :-) A jednou se snad i dočkáme 
důstojné tělocvičny, a to nejen pro fl orbal, ale i pro ostatní 
sporty a naši základní školu.

Jaroslav Hála – předseda klubu

A  F C A :
14.1.2018 – SH Rousínov: Turnaj muži D
20.1.2018 – 19:00 v SH Rousínov: PRAMOS Šitbořice FbCAligators - FBŠ Jihlava
20.1.2018 – Sokolovna Šitbořice: Turnaj elévů
21.1.2018 – Sokolovna Šitbořice: Turnaj elévů
27.1.2018 – Sokolovna Šitbořice: Turnaj elévek
28.1.2018 – Sokolovna Šitbořice: Turnaj přípravky
28.1.2018 – SH Slavkov u Brna – turnaj dorostenek
3.2.2018 – 19:00 v SH Rousínov: PRAMOS Šitbořice FbCAligators - FBC Dobruška 
17.2.2018 – 20:00 v SH Rousínov: PRAMOS Šitbořice FbCAligators - FBŠ Jihlava
17.2.2018 – Tělocvična ZŠ Dambořice: Turnaj starších žákyň
24.2.2018 – SH Slavkov u Brna – turnaj juniorek
3.3.2018 – Sokolovna Šitbořice: Turnaj přípravky
4.3.2018 – Sokolovna Šitbořice: Turnaj přípravky
10.3.2018 – Sokolovna Šitbořice: Turnaj mladších žákyň
17.3.2018 – Tělocvična ZŠ Dambořice: Turnaj mladších žáků
7.4.2018 – SH Rousínov: Turnaj muži D
14.4.2018 – Tělocvična ZŠ Dambořice: Turnaj mladších žáků
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Tabulka podzimní čás   IV.C Tabulka podzimní čás   Okresní přebor 

Podzimní část sezóny se pro náš A-tým nesla v duchu 
postupu do Okresního Přeboru, kam jsme postoupili po 
umístění na druhém místě v tabulce III.B třídy v sezóně 
16/17. Na počátku jsme měli trošku obavy, zda-li bude-
me na tuto soutěž stačit. Už kvůli zkušenos   z před dvou 
let, a taky kvůli pravděpodobné časté absenci čás   hráčů 
kvůli pracovním povinnostem, ukončení kariéry našeho 
kapitána a téměř žádným nově příchozím hráčům (pouze 
Zbyněk Nečas z dorostu). Tyto naše obavy se ale naštěs-
  nenaplnily, naopak po prvních 5   odehraných kolech 

jsme měli na kontě 4 výhry a v tabulce jsme se pohybo-
vali na předních příčkách. Toto umístění bylo pro všech-
ny velice příjemným překvapením. Bohužel postupem 
času naše forma upadala, stejně tak tréninková morál-
ka a výsledky se horšily. Několik zápasů, hlavně ke konci 
podzimu jsme ztra  li, byť jsme je měli velice dobře roze-
hrané a herně jsme byli často lepší než soupeř. Bohužel 
hlavně díky špatnému proměňování brankových příleži-
tos   jsme tyto zápasy, a s nimi důležité body, ztra  li. Na-
konec jsme zakončili podzim na 9 místě tabulky s počtem 
18 bodů. Výsledek to rozhodně není špatný ale také nám 
to nedáválo jarní čás   žádnou jistotu. Budeme muset 
ještě hodně zabrat, abychom vybojovali účast v Okres-
ním Přeboru i pro příš   sezónu. Dle předváděných vý-
konů tam ale určitě patříme. Nejlepším střelcem našeho 
týmu se v podzimní čás   stal Mirek Matuška s deví   góly 
ve 12 zápasech. Za ním následoval David Urban s šes-
  a Jarek Novotný s pě   góly. Našimi „železnými muži“, 

kteří za podzim v zápasech nevynechali ani jednu minutu 
se stali Broněk Lengál a Jarek Novotný. 
 Stejnou „výkonnost“ vykazoval na podzim i náš B-tým, 
který opět nastupuje v IV.C třídě. Na začátku sezóny se 
nám podařilo první dva zápasy vyhrát a po dvou kolech 
jsme se hřáli na prvním místě tabulky. I zde ale pla  lo, 
že první vyhrání z kapsy vyhání. Bohužel to byly posled-

K    
ní body, které se nám na podzim podařilo vybojovat. Ka-
ždopádně ale náš B-tým nijak nezklamal a jejich zápasy 
jsou pro hráče i fanoušky příjemným oživením. Někte-
ré zápasy, jmenovitě domácí zápas pro   suverénnímu 
lídrovi tabulky z Krumvíře, byl velmi napínavý až do kon-
ce a pro fanoušky velice zajímavý. Obě tyto soutěže hrály 
naše mužstva na skvěle připraveném trávníku, který nám 
mnohé týmy z celého okresu záviděly. Za toto je potřeba 
poděkovat jak obci, tak hlavně našemu novému správ-
ci areálu panu Zouharovi, který je od nástupu do funk-
ce téměř denně na hřiš  , a jeho práce je za ním oprav-
du vidět. 
 Další důležitou podzimní událos   pro náš oddíl je po-
řádání tradičních svatováclavských hodů. I přes nepřízeň 
počasí se nakonec hody povedly a vysoká účast na so-
botní zábavě je toho známkou. V neděli už to tak slav-
né nebylo, jako již v posledních několika letech po sobě. 
Proto je možná na místě promyslet změnu systému ho-
dových zábav.
Na tyto debaty a diskuze budeme mít přes zimu dost 
času. Také chceme v zimě projednat znovuobnovení 
mládežnických družstev (přípravka, žáci), které nutně 
potřebujeme pro udržení budoucnos   fotbalu v Šitboři-
cích. O všech těchto změnách a novinkách Vás budeme 
včas informovat. 
Za Tj Sokol Šitbořice, oddíl kopané bych všem našim fa-
nouškům, hráčům, sponzorům a všem občanům chtěl 
popřát krásné svátky a šťastný nový (fotbalový) rok 2018.

Vladimír Navrá  l ml.  
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Šitbořice očima mládeže Foto: Filip Dvořák Mar  nské hody 2017  foto J. Steinbocková

Výroční sraz ročníku 1957 foto J. Steinbocková

Beseda - Krvavé jahody  foto T. Matýšková
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