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Jan Matuška s místními hasičkami

Jan Matuška při podpisu do knihy
členů zasloužilých hasičů

Předání ocenění od náměstka SH ČMS Lubomíra Janeby

Slavnostní přípitek

Jan Matuška a náměstek SH ČMS Lubomír Janeba
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Vážení čtenáři,
osmého března roku 1995 vyšlo
první číslo našeho obecního zpravodaje „Štengaráček“. Psané bylo
na starém psacím stroji a štěné
bylo na tehdy velmi moderním zařízení na kopírce obecního úřadu.
Úvodní strana byla ručně kreslená. Obecní úřad sídlil ve staré neomítnuté budově. K sokolovně se urychleně dodělávala přístavba. Fotek v prvním čísle bylo málo, protože z kopírky vycházely dost nekvalitní. Vodovod pro celou obec se teprve budoval a Štengar se ještě pumpoval
starou pumpou.
Téměř celá obec byla rozkopána. Z nás, kteří si to pamatujeme, jsou dnes pamětníci, důchodci a někteří už
nejsou. Postupně se změnilo mnohé. Naše obec je krásnější, stala se moderní moravskou vesnicí, staré dobré
tradice se udržely, mladí si jích váží a uchovávají a nové
tradice vznikají. V některých oblastech (sport, kultura)
jsme celorepublikově známí.
O této postupné proměně Šitbořic se Vás, naše občany,
snažil čtyřikrát do roka informovat i náš Štengaráček.

I on se za těch 24 roků postupně měnil. Ručně kreslená
úvodní strana se změnila v barevnou fotografii, místo
na psacím stroji se píše na počítači, příspěvky jsou nám
posílány dnes už výhradně elektronicky, fotky jsou kvalitní a část je jich už barevných. Všechna čísla za těch
skoro 24 let si dnes může každý najít a přečíst na internetu. A bude se to lepšit. I toto první letošní číslo
Vám přinese obvyklé informace o naší obci. Pan starosta píše, co nás čeká na úseku budování a zvelebování
Šitbořic. Část obce bude chvíli rozkopaná, ale historie
i ta nedávná nám říká, že to tak musí být, když chceme
pokročit dál. Není dobré, abychom si ničili nově vybudované, když s m jenom jedinec ze svých osobních důvodů nesouhlasí (hřbitov). Jednou tam budeme všichni a mělo by to být důstojné místo. Trochu se omlouvám, že toto první letošní číslo vychází až po Velikonocích, ale ty poslední událos těsně před Velikonocemi
byly tak významné, že jsme na ně počkali. Věřím, že si
toto číslo rádi přečtete a zachováte nám přízeň a napíšete nám svoje názory a příspěvky. Protože jsme obecní zpravodaj pro Vás a chceme psát Vaše připomínky
a názory. Za redakční radu přeji všem hezké proži jara.
Josef Zelinka, šéfredaktor

S
Vážení spoluobčané,
tak, jak jsem avizoval v minulém
čísle, bude tento rok z hlediska inves čních akcí mimořádně náročný. Jednou z rozestavěných akcí
z minulého roku je vodovodní přivaděč z Těšan. V současné době je
již celý úsek o délce 4438 metrů
položen a odtlakován. Momentálně probíhá zásyp. Poté přijde na řadu zprovoznění nových vodárenských technologií, které jsou v čerpací stanici Moutnice, ve vodojemu Těšany, v čerpací stanici Šitbořice a ve vodojemu Šitbořice. K přepojení na vírskou
vodu by mělo dojít někdy na přelomu května a června.
Určité neshody se zastupitelstvem obce Nikolčice se již
podařilo zažehnat a zastupitelé v obci Nikolčice rozhodli poměrem hlasů 9:5, že budou ve společné stavbě vodovodního přivaděče pokračovat. Mnoho debat se vede
na téma kvality současné vody z VAK Břeclav a té nové
z vírského oblastního vodovodu (VOV). Nechci tady podrobně porovnávat rozbory obou vod, ale největší rozdíl
vidím ve dvou hodnotách a to je volný chlór a tvrdost.
Současná voda z VAKu dle jednoho z rozborů vykazova-

la 7x vyšší množství volného chlóru než je limit. Tvrdost
je asi na dvojnásobku. Voda z Víru má obě tyto hodnoty v normálu. Ještě důležitějším tématem než je kvalita
vody dodávaná společnos VAK Břeclav, je její množství.
Za m jsme nebyli množstvím vody nijak omezováni, ale
podle různých písemných vyjádření nemá VAK Břeclav
vody na rozdávání. Je všeobecně známo, že Jižní Morava je jedna z nejsušších míst v republice. Důkazy o tom,
že vody na Jižní Moravě značně ubylo a stále ubývá, jsou
prokazatelné. O tom, že v suchých oblastech České republiky bude o vodu nouze se dnes již mluví nahlas. Bohužel hydro předpovědi, kterým jsme dříve nevěnovali
příliš pozornos , dnes už musíme brát vážně. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se zastupitelstvo obce již
před pě lety rozhodlo využít možnos přivést vodu do
Šitbořic až z Vysočiny. Využili jsme také náklonnos ředitele a představenstva vírského oblastního vodovodu
pro tento projekt. Společnost VOV musela pro realizaci toto projektu investovat do jejich čerpacích stanic cca
7 mil. korun. Jsem rád, že jsme se tenkrát tak rozhodli,
protože podle slov pana ředitele VOV, by se dnes tento
společný projekt už asi nedal prosadit. Jenom pro zajímavost uvádím, že délka potrubí od prameniště v Březostrana 3
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vé, má až do Šitbořice délku 94 Km. U Čebína se do této
pramenité vody přimíchává voda z moderní úpravny ve
Švařci, kterou zásobuje vírská přehrada. Oba dva zdroje vody mají takovou vydatnost, že se v případě potřeby dokážou stoprocentně vzájemně nahradit. Finanční
podíl naší obce na tomto vodovodním přivaděči je cca
10 mil. korun. Je to hodně peněz, ale jsem přesvědčen
o tom, že je to velmi dobrá inves ce nejen pro nás, ale
hlavně pro budoucí generace. Myslím si, že dlouhodobě zabezpečit obec dostatkem kvalitní pitné vody, je
jedna z priorit a nejdůležitějších potřeb vůbec.
Další dlouhodobě připravovanou akcí je rekonstrukce v ulici Osvobození. Jak jsem psal již dříve, jedná
se o první etapu, která bude začínat u dolní hospody
a končit u staré školy. V tomto úseku se bude pokládat
nová splašková kanalizace a ke každému domu bude
také přivedena přípojka na odvod dešťových vod. Současný žlab mezi vozovkou a domy bude zrušen. Úzké
předzahrádky před domy zůstanou zachovány. V celé
délce stavby bude vybudován také nový chodník, který
povede parkem. 13.3.2018 proběhlo výběrové řízení na
tuto veřejnou zakázku. Do soutěže se přihlásilo celkem
7 firem. Nejlevnější nabídku podala společnost Strabag
Brno za cenu 6,3 mil. Kč včetně DPH. Nejdražší nabídka
byla za 7,8 mil. Kč s DPH. Společnost Strabag a.s. splnila i po formální stránce všechny zadávací podmínky
a tuto soutěž vyhrála. Smlouva o dílo bude podepsána
9.4 2017, a zahájení se plánuje na přelomu měsíce dubna a května. Předpokládaný termín dokončení je v polovině prázdnin.
Největší letošní inves ční akcí bude výstavba inž. sí za
školou pro výstavbu nových 34 rodinných domků. Vydání stavebního povolení se nám oddálilo díky novele
stavebního zákona o cca 3 měsíce. Tato akce bude stát
asi 30 mil. korun. Finančně jsme na to připraveni s m,
že máme u Komerční banky schválený účelový úvěr ve
výši 20 mil. Kč. Zbytek budeme financovat z rozpočtu
obce. Na podzim tohoto roku se bude v této lokalitě
také překládat vedení vysokého napě . Projekty a povolení vyřizuje společnost E-on, ale financovat to bude
obec. Předpokládaná cena je 1,5 mil.Kč.

Ú

Další letošní akcí je zbourání a výstavba nové márnice
na hřbitově a vybudování urnového háje. Tato stavba by
měla být ze strany stavebního úřadu každým dnem povolena. Poté bude následovat výběrové řízení na zhotovitele. O této stavbě vás budu informovat v příš m čísle,
až budu znát podrobnější informace a přesná čísla.
Letošní rozpočet také počítá se zateplením zdravotního
střediska. Výběrové řízení za m neproběhlo a podrobnos o této akci vám také sdělím v příš m čísle.
Kromě těchto větších stavebních akcí budou v průběhu
roku také probíhat i různé drobnější, jako např. stavební
úpravy v prostorách bývalého kadeřnictví, kde by měla
vzniknou nová lékárna. Rozpočet na tuto opravu je asi
800 s. Kč. Dále by mělo na Svatojánku vzniknou nové
oddechové místo s malou vyhlídkou, možná dojde i na
úpravu prostor před radnicí, za důležité považuji provést celkovou opravu veřejného osvětlení výměnou volných vodičů za izolovaný kabel, předpokládaná oprava
bude stát asi 100 s. Kč. Při každém silnějším větru je
problém, proto je nutné tuto opravu provést co nejdříve. Samozřejmě budou probíhat po celý rok běžné provozní a údržbářské práce na obecním majetku a na veřejné zeleni.
Vážení spoluobčané, začátek roku byl jako vždy bohatý
na různé společenské akce. Jednou z nich byla oslava vítězství v soutěži Energy Globe 2017, spojená s obecní zabíjačkou. Předpokládám, že kdo se zúčastnil, tak byl spokojen. Tímto bych chtěl velice poděkovat místnímu mysliveckému sdružení za jejich odvedenou práci na této
akci. Zhos li se svého úkolu se c a všechny jejich výrobky byly vynikající. O tom svědčí i to, že se vše spotřebovalo a nic nezbylo. Poděkovat bych chtěl také zaměstnancům obce, všem zastupitelům a jejich partnerům, kteří
pomáhali s obsluhou.
Vážení spoluobčané, ve zkratce jsem vám popsal co se
v letošním roce bude v obci dít a doufám, že se vše podaří do konce roku splnit.
Přichází jaro, nejkrásnější roční období. Přeji vám, abyste si ho vychutnali co nejvíce a dobrá nálada, která s ním
přijde, ať vám vydrží co nejdéle.
Antonín Lengál - starosta

OÚ

Vážení občané,
jak všichni víte, obecní úřad má pro styk s veřejností
stanoveny úřední dny v pondělí a ve středu. Doposud
jsme dodržování těchto úředních dnů nevyžadovali
a občané je také nerespektovali. Doba se však mění.
Administrativy stále přibývá a zavedení nové evropské
směrnice GDPR nás přimělo k provedení několika organizačních změn. Proto budeme vyžadovat dodržování úředních dnů, tak jak je to běžné na jiných úřadech.
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Vím, že to bude pro někoho nepříjemné, ale tato změna je již nevyhnutelná. S platností od 9.4.2018 respektujte prosím úřední dny a to pondělí a středu. V pátek bude možné od 7:00 do 10:00 vyřídit pouze naléhavé případy, které nesnesou odkladu do pondělka.
Tato změna se netýká kanceláře starosty. Po telefonické dohodě jsem ochoten se vám věnovat kterýkoliv
den. Děkuji vám za pochopení.
Antonín Lengál – starosta
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2017

Přihlášeno .......41 občanů
Odhlášeno ......19 občanů
Narozeno ........27 občánků
Zemřelo ...........23 občanů
Stav obyvatel k 1.1.2018 ......2026 občanů.
Ivana Lengálová

U

STKO,

.

.

Žádáme občany, aby si pečlivě zkontrolovali nádoby na odpad (všechny popelnice, do kterých ukládají odpad z domácnos ), zda jsou všechny označeny kódy následovně:
U BIO je čipový kód ve formátu: STKO00002222.
Nádoby na směsný odpad jsou opatřeny 5místným čárovým kódem a to z boku nádoby.
V případě, že na popelnicích uvedené označení chybí

nebo jsou nějak poškozené, nahlaste tuto informaci na firmu STKO, spol. s r.o. tel. 519 511 456, mail: isno@stko.cz,
případně na vašem Obecním úřadě
Upozorňujeme, že svozová společnost nebude vysypávat
neoznačené nádoby.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
STKO, spol. s r.o. – Vaše svozová společnost

Z
I
Rada obce projednala a odsouhlasila smlouvu o smlouvě budoucí s JMK na průtlaky pod
silnicí ulice Nikolčická, v případě potřeby vybudování veřejného osvětlení pro nové rodinné domy v tra Za Školou. Cena
průtlaku 1m/400,- Kč. R.O. pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Rada obce schvaluje rozpočet
příspěvkové organizace Základní škola Šitbořice na rok
2018. Výnosy i náklady 13,181 mil korun. Rozpočet je vyrovnaný.
Rada obce schvaluje výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Šitbořice na roky 2019 a 2020. Rok
2019 výnosy i náklady 13,650 mil korun, rok 2020 výnosy a náklady 14,150 mil korun. Rozpočty jsou vyrovnané.
Rada obce schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Šitbořice na rok 2018. Výnosy i náklady
680 síc korun. Rozpočet je vyrovnaný.
Rada obce schvaluje výhledy rozpočtů příspěvkové orga-

nizace Mateřská škola Šitbořice na roky 2019 a 2020. Rok
2019 výnosy i náklady 740 síc korun, rok 2020 výnosy
a náklady 760 síc korun. Rozpočty jsou vyrovnané.
Rada projednala žádost Lékárny Těšany, zastoupená Alverou Zárubovou, na pronájem nebytových prostor kadeřnictví a skladu materiálu OÚ za účelem provozování
lékárny respek ve výdejny léčiv. Rada odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor.
Rada obce projednala a odsouhlasila žádost Mysliveckého spolku Šitbořice, o odpuštění nájmu ze sokolovny při
pořádání poslední leče. Na akci nebude vybíráno vstupné.
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky klubovny pro A-TOM sluníčko ve staré škole do 31. 12. 2018.
Rada obce schvaluje Smlouvu o pachtu a provozování
vodovodů s Vodárenskou Akciovou Společnos a.s. se
sídlem v Brně, Soběšická 820/156 a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Rada obce schválila prodloužení smlouvy o dodávkách
plynu pro Obec Šitbořice od Pražské plynárenské do konce roku 2018. Cena 1MW je 539,- Kč bez DPH. Pověřujeme starostu obce podpisem smlouvy.
Společnost NOEL Hodonín by rád ukončila analogové
vysílání televizního signálu na kabelových rozvodech
strana 5
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v obci. R.O. navrhuje termín k 1. 3. 2018 ukončit analogové vysílání.
Rada obce schvaluje výpůjčku klubovny pro oddíl
A-TOM Sluníčko ve staré škole do 31. 12. 2018.
Rada obce se dohodla a schválila podání žádos o dotaci na stavbu rekonstrukce ulice Osvobození z Ministerstva pro místní rozvoj.
Obec nechá vypracovat pasport na komunikace v celé
obci od společnos Modrý Projekt s.r.o. Slovácká
3223/83, 69002 Břeclav za cenu 51.000,- Kč bez DPH.
Pasport je důležitý k podání žádos na dotace.
Rada obce projednala a schválila Smlouvu o dílo
č. 190/18 na akci „Šitbořice – márnice a kolumbárium
za cenu 190.000,- Kč bez DPH. Smlouva obsahuje kompletní vypracování projektové dokumentace, stavební
povolení, dozor na stavbě, kolaudace až po DPS. Což je
dodání dokumentace o provedení stavby.
R.O. navrhuje zastupitelstvu obce požádat o vypracování návrhu smlouvy na úvěr u KB Břeclav. Výše úvěru by
měla činit 20.000.000,- Kč. Smlouva se bude schvalovat
na Z.O. 30. ledna 2018.
Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Šitbořice a společnos E-ON distribuce a.s. č. HO- 014330046904/001 na přípojku elektrické
energie k rodinnému domu na ulici Tocháčkova.
Mezi Obcí Šitbořice a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha 3, vznikla smlouva na zřízení služebnos přívodního kabelu NN k telekomunikačnímu
rozvaděči u obchodu Brněnka za jednorázovou úplatu
2.350,- Kč. Pověřujeme starostu obce podpisem smlouvy.
Oddíl kolové požádal o příspěvek na poháry při pořádání mezinárodního turnaje v kolové Grand prix Šitbořice ve výši 3.000,- Kč. Rada obce souhlasí s poskytnu m
příspěvku na poháry.
Paní Jarmila Korytářová, U Cihelny 324, Šitbořice požádala o propachtování zahrady par. číslo 1748 o výměře
292 m2 v k.ú. Šitbořice. Rada obce schvaluje zveřejnění
záměru na pacht daného pozemku.
OREL Jednota Šitbořice žádá o prominu nájmu ze sálu
sokolovny při pořádání turnaje ve stolním tenise ve
dnech 6. a 7. ledna 2018. Úhrada energií bude provedena.
Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření
č. 1 ze dne 16. ledna 2018.
Rada obce bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní školy Šitbořice k 31. červenci 2018. Důvod
vzdání se funkce je odchod do starobního důchodu.
Rada obce projednala a schválila žádost o pořízení
územní studie S2 v Šitbořicích. Pořízení studie se vyžaduje k projektu inženýrských sí , pro výstavbu rodinných domů v tra „ Za Školou.“
Rada obce schválila podání žádos na dotaci z JMK,
k rekonstrukci nebytových prostor, úprava prostoru pro
lékárnu.
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Obci Šitbořice byla podána žádost o pronájem obecního bytu od Navrátilových, Dlouhá 108, Šitbořice. Rada
obce žádost projednala a sděluje, že žádný byt není
volný a k dispozici.
Pan Bedřich má stále zájem o obecní byt. Rada obce
žádost projednala a sděluje, že žádný byt není volný
a k dispozici.
Pan Vojtěch Čech a Kateřina Malovaná mají zájem
o pronájem obecního pozemku p.č. 160. Rada obce
tuto žádost odkládá na příště.
E-ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, žádá obec Šitbořice o povolení provést
stavbu č. 1030041571/002. „Nová kabelová přípojka
nízkého napětí k zrekonstruovanému obchodu Jednota,“ z ulice Divácká. Rada obce se stavbou souhlasí.
E-ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, navrhuje uzavřít smlouvu o Smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi Obcí Šitbořice a společností E-ON Distribuce, a.s. na položený nn kabel za
cenu 2000,- Kč + DPH. Rada obce smlouvu projednala
a schvaluje. Pověřila starostu podpisem smlouvy.
Rada obce projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodovodů ze dne 27. 12. 2017. Pachtovné za infrastrukturu v Šitbořicích od společnosti
VAS Brno bude činit 250.000,- Kč bez DPH za rok 2018.
Rada obce dodatek č. 1 schválila.
Pan Lukáš Brzoska, bytem Stavební 6/1219, 73535
Horní Suchá, žádá o prodloužení nájmu obecního bytu
č. 4 na ulici Nikolčická 531. Rada obce schválila pronájem bytu do 31. 7. 2019.
Česká asociace odpadového hospodářství požaduje
po obcích, projednání informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst – určeno
k projednání na zastupitelstvech obcí a měst.
Rada obce obdržela výzvu k zastupitelům obcí a měst
české republiky k doplacení odměn členům okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu.
Návrh: 500,- Kč pro členy okrskových komisí, kteří se
zúčastnili dvou kol voleb mimo zapisovatele a předsedy OVK (okrsková volební komise).
1600,- Kč všem členům OVK, kteří pracovali v obou kolech voleb.
ZŠ Šitbořice příspěvková organizace, žádá o převod
výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 68.972,17
Kč do rezervního fondu. Rezervní fond bude použit na
opravy a údržbu školy. Převod byl schválen.
Rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 Základní školy Šitbořice. Rada nezjistila, že by uzávěrka
neposkytla věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetní závěrku
zpracovala ředitelka školy paní Jarmila Novotňáková.
MŠ Šitbořice příspěvková organizace, žádá o nařízení
odvodu hospodářského výsledku za rok 2017 na účet
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obce. Jedná se o částku 151.267,26 Kč, která vznikla
rozdílem nákladů ve vybavení kuchyně při rekonstrukci.
Rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 Mateřské školy Šitbořice. Rada nezjistila, že by uzávěrka
neposkytla věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetní závěrku
zpracovala ředitelka paní Miroslava Kominacká.
Rada obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene domovní přípojky kabelem nn, k RD paní Valentové a Horákové na ulici Tocháčkova za úplatu
1.000,- Kč + DPH jednorázově. Rada obce pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
Základní organizace ČZS Šitbořice žádá, o příspěvek
ve výši 3.000,- Kč při příležitosti uspořádání 53. výstavy vín v Šitbořicích. Příspěvek bude použit na ocenění šampiónů výstavy, vítěze odrůdových vín a vystavovaných kolekcí vín. Rada obce souhlasí s poskytnutím
příspěvku.
Městský úřad Hustopeče – stavební úřad Dukelské
nám. 2/2, Hustopeče požaduje po Obci Šitbořice vyrozumění k podanému odvolání pana MUDr. Rudolfa Jurišice, Nikolčická 365, 69176 Šitbořice na černou stavbu v zahradě souseda. Obec vyjádření doloží.
Rada obce na svém jednání schválila zadávací podmínky na akci Šitbořice – ul. Osvobození – kanalizace
a komunikace I. Etapa.
Rada obce ve výběrovém řízení vybrala společnost
Atelier pro Regio s.r.o., Chládkova 898/2, 61600 Brno,
na vytvoření územní studie pro zastavitelné plochy vyplývající z Územního plánu obce Šitbořice. Pověřujeme starostu obce podpisem smlouvy.
Anežka Kaňová žádá o poskytnutí příspěvku na dětský
tábor Chaloupky 2018 ve výši 9.000,- Kč pro 30 dětí ze
Šitbořic. Rada žádost projednala a schválila.
KESI, Libor Kepák, Říčany 158, žádá o umístění prodejního stánku s vlastními výrobky na pozemku obce.
Rada obce tuto žádost zamítla, obec má dobré pokrytí obchodních sítí 5 obchodů, kantýna v ZD Šitbořice.
Paní Jarmila Korytářová, U Cihelny 324, Šitbořice požádala o pacht pozemku par. číslo 1748 o výměře 292
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m2 v k.ú. Šitbořice. Rada obce schválila pacht zahrady.
Záměr byl zveřejněn 16. 1. 2018
Diecezní Charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, žádají o příspěvek na svoji činnost sociálních služeb, které
naší obci zajišťuje Oblastní charita Rajhrad. Výše příspěvku činí 900,- Kč za služby, které poskytly v roce
2017 v rámci hospice sv. Josefa v Rajhradě.
Pan Jaroslav Steinbock, Výhon 300, Šitbořice požádal o pacht pozemku par. číslo 1834 o výměře 740 m2
v k.ú. Šitbořice, Karpaty I. Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na propachtování daného pozemku.
E-ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, navrhuje uzavřít smlouvu o Smlouvě budoucí č. 1030041516 o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Šitbořice a společností E-ON Distribuce, a.s. na
zřízení přípojky nn ke stavbě rodinného domu Tomáš
Kurdiovský. Rada obce smlouvu projednala a pověřuje
starostu obce podpisem.
Rada obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 / 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a) vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní Škola Šitbořice.
b) odvolává PaedDr. Jarmilu Novotňákovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní
škola Šitbořice, příspěvková organizace, a to ke dni 30.
6. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Šitbořice,
příspěvková organizace je den 30. 6. 2018. Důvodem
odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Šitbořice, příspěvková organizace podle ustanovení
§ 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Milan Němeček
místostarosta

Z
Z

2018-2019

Ve čtvrtek 10. května 2018 se uskuteční zápis dě do
mateřské školy. Dopoledne od 10,00 hod do 11,30 hod
a odpoledne od 14,30 hod do 16,00 hod. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Obdrží registrační číslo, vyplní „ Žádost o přije k předškol-

nímu vzdělávání“ a souhlas se zpracováním dat, následně obdrží evidenční list, který vyplněný a potvrzený lékařem odevzdá do MŠ nejpozději do pátku 25. 5. 2018
(včetně). Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné
nejpozději do 8. 6. 2018.
Miroslava Kominacká,
ředitelka
strana 7
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Koncem ledna děti shlédly divadlo „Loupežník a Štěstipírko“. Zábavnou formou se dozvěděly, že je správné po sobě uklízet a třídit odpad, a také že bychom si
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měli pomáhat. Hned v únoru následovala Masopustní slavnost. Děti si přinesly masky, do kterých se nastrojily a za doprovodu nástrojů jsme prošli průvodem
po celé školce. Následovalo představení všech masek
a malá diskotéka. Na obědě jsme si pochutnali na koblížcích.
Další únorovou akcí byla zimní ekologická
vycházka, při které jsme pozorovali krajinu
a nakrmili ptáčky a zvířátka. A protože celá
republika napjatě sledovala olympijské hry,
nemohli jsme se tomuto tématu vyhnout
ani my. Uspořádali jsme si proto vlastní
olympiádu. Po několikáté se naše mateřská škola také zapojila do výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dě “. Dě tvořily
různými technikami situace, při kterých hasiči pomáhají. Teď už se těšíme, až vyneseme Morenu, přivítáme ve školce jaro a budeme slavit Velikonoce.
Šárka Hosová, učitelka

Z

MŠ

V únoru probíhala zimní olympiáda v Pchjongčchangu.
I děti sledovaly výkony našich sportovců, radovaly se
z jejich úspěchů a chtěly se jim vyrovnat. Proto jsme
olympiádu uspořádali i v naší mateřské škole. Celý týden se děti na olympiádu připravovaly. Cvičily, seznamovaly se se zimními sporty, s udělováním bronzové,
stříbrné a zlaté medaile, s českou vlajkou a hymnou
i s ohleduplností a čestností při sportovních soutěžích.
Počasí nám nepřálo, sněhu bylo málo, tak olympiáda
proběhla ve třídách. Děti soutěžily ve třech disciplínách. Jeden
den to byla „jízda na bobech“ – to
se děti v lehu na břiše přitahovaly
po švédských lávkách na čas. Druhý den to byly „skoky na lyžích“ –
to děti lyžovaly na papírových lyžích a skákaly do dálky ze švédské
bedny na žíněnku. A další den to
byl „biatlon“ – to děti běžely jako
na lyžích slalomem a trefovaly se
míčky do terče z kuželek. Nejlepší
sportovci z každé třídy postoupili
do celoškolní olympiády. Při zápolení těch nejšikovnějších bylo nejvíc slyšet
fanoušky s českými vlaječkami na
tvářích. Nejrychlejší výkon v „jízdě na bobech“ předvedl Jiřík Kunovský, Míša Urbánek a Kristýnstrana 8

ka Konečná. Ve „skocích na lyžích“ nejdále doskočila
a neupadla Katuška Matýšková a Davídek Konečný a v
„biatlonu“ byl nejrychlejší a trefil nejvíce kuželek Jiříček Hanák, Sárinka Kutějová a Klárinka Stejskalová.
Vítězové dostali pravé medaile s trikolorou, diplomy
a malé dárky. Za snahu v třídních kolech byly nakonec oceněny všechny děti. To bylo radosti! Naší zimní
olympiádu jsme si užili úplně všichni.
Marta Nečasová,učitelka
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V měsíci lednu 2018 proběhla na naší škole inspekce.
Inspekční tým se zaměřil na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Zpráva ČŠI je zveřejněna na
stránkách školy: www.zssitborice.cz
Naše škola dosáhla vysoké úrovně, ať už se to týká moderního vybavení, odborné práce pedagogů, chování
a výsledků žáků a mezikolegiálních vztahů. Jenom v heslech: „příkladná úroveň“, mimořádně vstřícný přístup učitelů k žákům“, „respekt“, „vědomě ukáznění žáci“, „kvalitní diferenciace“, „kvalitní interakce učitel - žák“, „slušné a kul vované chování žáků“, „výborná úroveň řídící
práce“, „účinné plánování, „efek vní organizace vzdělá-

Ž

Č
vání“, „profesně zdatný a stmelený pedagogický sbor“,
„promyšlené hodiny“, „pestré metody“, „příkladné využi učebních pomůcek“, „nadprůměrná úroveň v kogni vní oblas “, „podnětné a rozvíjející situace“, „včasná prevence“, „výborná kvalita sledovaného průběhu“,
„spolupráce s ins tucemi“, „úspěšná škola“.
Vzájemně oceňujeme, že na kvalitních výsledcích mají
velkou zásluhu: odborná úroveň pedagogů, kolegiální
vztahy ve škole, spolupráce s žáky i rodiči, ak vní Rada
školy a podpora zřizovatele.
PaedDr. Jarmila Novotňáková,
ředitelka školy

Č

V úterý 27. 2. 2018 jsme s pě žáky naší školy vyrazili na
cestu za zábavou, soutěžením a vědou do Centra VIDA
v Brně, kde se každoročně natáčí několik dílů pořadu U6.
Zážitek pro nás začal o půl deváté ráno, kdy jsme byli seznámeni s druhou soutěžící školou, se kterou jsme měli
i společné zázemí pro celý natáčecí den. S hli jsme se jen
trošku představit a už si dě vzala do péče maskérka a kostymérka. Všichni dostali trička a jmenovky a stali se týmem OMEGA. A potom už nastal kolotoč natáčecích scén,
kdy se plní jednotlivé úkoly a soutěže. Všechny to moc ba-

L
19. - 23. 2. 2018
I když letošní „zima“ lyžařům a snowboardistům přes vysoké teploty příliš nepřeje, týden který jsme měli naplánovaný pro „lyžák“ byl nakonec naprosto ideální. Týden
poté tady máme sibiřské mrazy a týden před bylo zase
teplo.
Na kurz se přihlásilo 18 žáků od páté do deváté třídy. O žáky pečovali a novým dovednostem žáky učili:
Mgr. Lucie Staňková, Mgr. Tomáš Mo l a ředitelka PaedDr.
Jarmila Novotňáková.
Díky paní ředitelce a jejímu časovému harmonogramu
jsme měli svah v Němčičkách, dlouhý 350 m s převýšením 60m, zcela pro sebe. Na svah jsme chodili pozdě dopoledne a poté znovu kolem 16 h. Zažili jsme tedy i oblíbené večerní lyžování.
Mezi lyžaři byli asi dva začátečníci, kteří po třech dnech
plynule sjížděli celou sjezdovku v bezpečném lyžařském
postavení. Ostatní byli různě pokročilí lyžaři. Mezi snow-

vilo a i mimo záběr kamer vládla přátelská a zábavná atmosféra jak mezi soutěžícími a štábem, tak i mezi našimi
žáky a jejich soupeři. I když čas tohoto natáčeného pořadu
je jen necelou půlhodinu, dotočili jsme až v sedm večer.
Naštěs nám z České televize zajis li i odvoz domů a před
osmou hodinou večerní jsme dorazili zpět do Šitbořic.
Soutěž se vysílala na TV stanici pro dě Déčko. V pořadu
účinkovali: Adam Drabálek, Vojtěch Daniel, Mar n Klein,
Zdeňka Přibylová a Natálie Novotná.
Mgr. Kateřina Muchová

N

2018

boarďáky byli takřka všichni začátečníci. Vlastně mezi
snowboardistkami, protože to bylo čistě dívčí družstvo.
Obědy jsme měli zajištěny z nedalekých Boře c a o snídaně a večeře se staralo osazenstvo střediska. Pan vedoucí Jaroslav Stávek nám zajis l i exkurze v Němčičkách. U skutečného pilota jsme si mohli prohlédnout letecký simulátor přímo u něho doma a také jsme navš vili Vinařský dvůr. Tady jsme viděli nejenom proces výroby
vína, ale také třeba pomlázku dlouhou přes 60m. Tímto
chceme panu Stávkovi poděkovat, protože ve Sportovním areálu Němčičkách se díky jeho vstřícnos cí me
vždy jako doma.
Jedno dopoledne jsme také navš vili nedalekou rozhlednu v Boře cích a ranč Black rose. Tady nás, současně
s personálem, přivítali psi o velikos telat. Dále jsem si
prohlédli stáje, různé druhy koňů a poníků.
V našem programu nemohla chybět naučná videa týkastrana 9
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jící se lyžování a snowboardingu, nějaký ten film nebo
oblíbená diskotéka. S sebou jsme také měli spoustu deskových her.
Poslední den všichni účastníci absolvovali dvoukolový slalom. Zejména pro snowboardistky a začínající lyžaře to
rozhodně nebyla procházka růžovým sadem, ale zvládli to
skvěle všichni.
V pondělí ve škole obdrželi diplomy nejen nejrychlejší zá-
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vodníci, ale také , kteří dosáhli pokroku ve svých dovednostech.
Celkově se kurz velice podařil a proto doufáme, že se bude
konat pravidelně, třeba i každý rok. Proč jezdit do dalekých předražených středisek s pochybnými službami, když
máme patnáct minut cesty od svého bydliště nejníže položené lyžařské středisko ve střední Evropě s pestrým programem a vstřícným zázemím.

S
V letošní sezoně se žáci našeho kroužku zúčastní rekordního počtu so ballových soutěží. Už se rozeběhla Školní beeballová liga (průběžné 1. místo) a 18. 4. pořádáme Školní
coachballovou (1. stupeň) a so ballovou ligu (2. stupeň)
na fotbalovém hřiš v Šitbořicích. Další dvě kola budou
následovat ve Šlapanicích a v Brně, s nimi školní ligy hrajeme.
Velký počet zápasů čeká naše žáky a žákyně hlavně v soutěžích za SK Sever Brno, za který hrajeme již čtvrtým rokem. Mladí teeballisté (třeťáci) již mají za sebou dva tur-

naje. A oba vyhráli! Za SK Sever Brno pravidelně nastupuje
5 žáků našeho kroužku a to v základní sestavě! Jmenovitě jsou to Daniel Mo l, Samuel Němeček, Jáchym Franěk,
Dominik Bajcsi a Šimon Daniel. Letos se ale kromě teeballu zúčastníme také celostátní ligy coachballu (zvláštní
forma, kdy vlastním hráčům nadhazuje sám trenér),
2. ligy žáků, Moravské ligy žáků, Moravské ligy žákyň, 2. ligy
kadetek, Moravské ligy kadetek a Moravskoslezské ligy kadetů. Už se moc těšíme na venkovní tréninky a zápasy!
Mgr. Tomáš Mo l

Naši žáci v teeballovém týmu SK Sever Brno
foto Mgr.Tomáš Mo l

Školní beeballový tým foto Mgr.Tomáš Mo l

K
Z
Dne 6.1. oslavili
manželé Marie a Josef Lengálovi
výročí 50 let uzavření sňatku.
Bylo nám s panem starostou velkým potěšením,
že jsme jim mohli osobně popřát hodně zdraví, štěs a rodinnou pohodu a za obec Šitbořice
předat kytku a dar.
Jarmila Cagášková
Foto: Lukáš Lengál
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P
• 13. 4. 2018
Muzikál Nestříhat (příběh o Samsonovi) v 19.hodin
Sokolovna
• 14. 4. 2018
Ukliďme Česko, ve 13.00 hod.sraz u staré školy
• 21. 4. 2018
Dovoz máje – sraz u Obecního úřadu
• 22. 4. 2018
Vítání občánků v 14.30 a 15.00 (podrobnější info
v osobních pozvánkách)
• 27. 4. 2018
Tradiční stavění máje ročníku 1999.
V 16.00 průvod od Hasičské zbrojnice.
Od 20.00 hod. posezení u máje s živou hudbou.
• 28. 4. 2018
Májová zábava ročníku 1999
V 16.00 hod.průvod od Vokálů, ul.Nikolčická
Od 20.00 hod. Májová zábava - hrají Sobuláci
• 13. 5. 2018
Den matek v 15.00 v sokolovně
• 16. 5. 2018
Den pro rakovině - Ky čkový den
• 19. 5. 2018
Rybářské závody pro dospělé
• 20. 5. 2018
Rybářské závody pro mládež a Dětský den
• 16. 6. 2018
Babské a dětské hody 2018
hraje DH Lácaranka
• 21. 6. 2018
Tradiční předprázdninový běh pod Svatojánkem pro
žáky ZŠ.
Organizátor AVZO technické sporty Šitbořice

• 14. 7. 2018
Veterán sraz „ELEGANTNĚ STOPOU T.G.M.“
Program:
Prezentace 9-10 hodin.
11:00 – závod Jízda pravidelnos .
Po závodech vyhlášení výsledků + vyhlášení divácké
soutěže o nejkrásnější auto-moto.
cca 13:00 vyjížďka - „ELEGANTNĚ STOPOU T.G.M.“
Během celého dne bude zdarma k dispozici trenažer
F1 a bohaté občerstvení s ochutnávkou dese druhů
piv vybraných z celé ČR.
Od 20:00 taneční zábava se skupinou Na2fáze.

R
Robin S. Sharma
„Právě během nejtěžších životních období zjišťujeme, kdo skutečně jsme a jaká síla se v nás ve skutečnos skrývá.“
Theodor W. Adorno
„Existuje jedna neomylná známka, podle které můžeme poznat, kdo je nám opravdu přítelem: je to
způsob, jakým se tvůj přítel staví k nepřátelským či
nezdvořilým soudům o tobě.“

F
Z OBECNÍ KRONIKY……. Z
1938
* 27. ledna zvečera za chého -10 mrazu se ukázala velká
polární záře, která zářila dlouho do noci. Celé severní nebe
od západu až po východ a do velké výše bylo rozzářené ohnivou září. Byla to nádherná polární záře měnivých barev,
hned byla ohnivě rudá a po chvíli sví vě žlutá a zase naopak. Ve vzduchu bylo slyšet zvláštní šustot a praskot. Ten
den bylo jasno, takže tento přírodní úkaz skýtal čarokrásnou podívanou. Něco podobného jsme ještě neviděli. Polární záře zářila skoro celou noc a byla viditelná v celé Ev-

ropě. Staří lidé říkají, že přijde válka o které se mluví už dva
roky.
1948
* po dlouhém jednání, konečně bylo povoleno v naší obci
zavedení a zřízení poštovního úřadu v domě Fran ška Majera č. 48. Slavnostní otevření se uskutečnilo 1. dubna.
* 20. června, v neděli se konala slavnost odhalení pamětní desky na rodném domě zemřelému Antonínu Stejskalovi č. 13, který prošel za války mnohými německými konstrana 11
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centráky a zahynul na pochodu smr a hladu, neznámo kde
v Německu. Slavnost uspořádala místní skupina svazu osvobozených vězňů. Slavnostním řečníkem byl krajský tajemník
SOV Horejs z Brna. I přes nepříznivé počasí se tam sešlo velké
množství lidí, aby svojí přítomnos uc li památku zemřelého. Byl to mladý hoch, kterého měli všichni rádi. Třebaže počasí nepřálo, slavnost se vydařila.
* 29. června Tajemné zjevení – tohoto dne o půl 9 hodině večer se stalo tajemné zjevení velkého tmavého kříže v Rozdílech. Viděli jej čtyři dospělé osoby. Na kraji v Starých horách
mají na svých pozemcích postavené dvě venked chaty, Kocman a Krček. Oba z Brna. V ten den byli oba ve svých chatách.
Krček tam byl se ženou a u nich byla na návštěvě p. Lengálová
z krajního domku v Šitbořicích. Kocman tam byl sám a toho
večera vyšel před chatu. Lengálová právě opouštěla Krčkovi.
Krček se ženou stál před chatou a díval se po krajině, když se
ten zjev stal. První jej uviděl a volal na Kocmana, aby se podíval co to je. Ten upozornil Lengálovou a všichni
s utajeným dechem hleděli do Rozdílů. Tam v polích bylo vidě veliký tmavý kříž. Všechny obešla hrůza s toho zjevení.
Zjev se po nějaké době ztra l. Právě v tu dobu bylo po západu slunce, kdy červánky vydávají poslední zář. Krček i se
ženou se hned druhý den ráno odstěhoval do Brna. Báli se
v chatě bydlet. Když odjížděli, říkala paní Krčková: „proč právě mi to museli vidě “. I Krček byl postrašen z toho zjevení,
ač je sám nevěrec.
Lidé to různě posuzovali, jedni tomu věří, jedni zase ne. Těžko
věřit když nevidím, ale viděli to osoby čtyři, tak tam něco muselo být. Zaznamenáno tak, jak se vypráví.
* 7. listopad – Sbor dobrovolných hasičů dnešního dne přivezl motorovou stříkačku v ceně 80 000 Kčs. Peníze na stříkačku
si vydělali sami a zbytek asi 33 000 Kčs, slibují, že si vydělají
a zapla ze svých podniků. Stroj pracuje velmi dobře a třemi
proudnicemi vrhá velikou rychlos a silou.
Za 5 minut vyčerpá přes 800 litrů vody.
1958
* letos MNV v akci Z vybudoval nový hřbitov který je rozšířen vedle starého hřbitova. Postavil novou márnici, hřbitov
obsel travou a vysázel okrasnými keři a stromky. 4. prosince
byli první pochovaní, dopoledne 89letá
L. Nevídalová č. 18 a odpoledne 18letý Jiljí Vozděk jako první na novém hřbitově.
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1968
* 30.dubna navečer se konalo tradiční stavění máje. Letos
měli regru máji 36 m vysokou. Dalo hodně práce než ji
postavili. Když pak chlapci lezli pro provazy, tak první vylezl
do výše asi 18 m, tam mu vypověděli (...) a on sjel z té výše
po provaze dolů. Popálil si ruce a poranil nohy, takže musel
být lékařsky ošetřen. Teprve tře tam vylezl a provazy sdělal. Vyvinula se u mládeže nezdravá soutěž, když jedni měli
máji 34 m vysokou, druzí ji pak chtějí mít ještě vyšší. A tak
to jde stále (…).
* oslava 100 let od založení Potravního spolku (kronika
obce - str. 192)
(…) Jednota se velmi stará o toto významné výročí, shání
dokumenty jak k založení došlo a připravuje toto výročí náležitě oslavit. Nechala kříž u Lích opravit a doplnit nápis, že
kříž byl znovu opraven roku 1968 na 100leté výročí založení. Dodatečně bylo zjištěno že bývalí členové spolku postavili u novodvorské cesty kříž na památku 10 letého trvání
r. 1878. Na původní budově spolku je pamětní deska. Původní slavnost měla být první neděli v září, ale vzhledem
k srpnovým událostem byla slavnost odložena až na hody
29. 9. 1968.
* Slavnost – v neděli 29. září se konaly u nás václavské hody
a konala se slavnost 100leté výročí založení první družstevní prodejny v Šitbořicích. Přijelo k nám veliké množství lidí
z celého okolí a program byl velmi pestrý. Od rána se konal
u sokolovny a u školy jarmark, kde se prodávalo různé zboží
a látky. Bylo plno křiku a vyvolávání. Nechyběly ani kolotoče, houpačky a střelnice. Dopoledne v sokolovně vystupoval strýček Jedlička se svým souborem a bavil dě . Sál byl
přeplněný. V malém sále se konala výstava vína a ochutnávání. Odpoledne ve 14 hodin se konalo odhalení pamětní desky a odchod na sokolovnu, kde se konala velká módní přehlídka ku které vyhrávala hudba Jednoty. Po přehlídce hrál orchestr Karla Vlacha, kde vystupovali známí zpěváci Iveta Simonová, Jana Petrů, Jiří Štědroň a Petr Altman.
Skvělé bylo vystoupení i Felixe Holzmanna. Lidem se to velmi líbilo a zpěváci sklízeli veliké ovace. Sál byl přeplněn. Že
to narušilo hody to nikomu nevadilo. Večer se pak ještě
všichni vytancovali víc jak dost. Dlouho se pak na tuto slavnost vzpomínalo. Počasí bylo pěkné ale chladné.

Z FARNÍHO DIÁŘE…
* neděle 29. dubna – žehnání Štengaru spojené s žehnáním polí, zahrad a vinohradů
* neděle 6. května – v 10.30 mše za hasiče
* neděle 27. května – slavnost prvního svatého přijímání dě
* sobota 2. června – farní den
* další informace kolem dění ve farnos sledujte průběžně na farních stránkách farnos ...
Petr Krupička
strana 12
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foto: Filip Dvořák

S
P
Roste hned, jak roztaje sníh a to na místech, kde se udržuje voda. Název equisetum rostlinu přirovnává ke koňskému ocasu. Přeslička byla pro své účinky populární již
ve středověku.
Plevelovitá vytrvalá bylina, vysoká 15-60 cm. Oddenek
je vysoký, plazivý, větvitý, článkovitý, černohnědý a hluboko v zemi, lodyhy z něj vyrůstají dvojího druhu – plody jarní a později jalové letní. Jarní jsou pleťově až červenohnědě zabarvené, příčně článkované a končí válcovitým kláskem (plodní šiš cí). Vyrůstají v březnu až

dubnu. Po vysypání výtrusů odumírají a jsou nahrazeny zelenými, vyššími a přeslenovitě větvenými letními lodyhami. Větve jsou tenčí, drsné
a brázdité. Oddenky v článcích vytvářejí hlízky.
Použi a sběr přesličky rolní
Od června do září sbíráme zelenou nať. Tu je třeba
očis t a odstranit příměsi cizích čás . Poté sušíme na
vzdušném místě, či při umělé teplotě 60°C. Je doporustrana 13
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čeno si rostlinu předsušit předchozí den na slunci. Dbáme na pořádné vysušení, rostlina snadno plesniví.
Přeslička obsahuje asi 7% kyseliny křemičité, saponiny,
equisetonin, také organické kyseliny a flavonové glykosidy.
Je značně močopudná, má schopnost rozpouštět močové
kameny. Výborně čis cévní systém a celý organismus. Zabraňuje tak kornatění cév, zlepšuje krevní oběh a činnost
srdce, snižuje krevní tlak. Dále obnovuje zastavené močení, je vhodná při dně, revma smu a loupání v kloubech. Její
další výbornou schopnos je schopnost zastavit krvácení,
stejně třeba jako turanka a kokoška pastuší tobolka. Zastavuje krvácení z ran, hemeroidů, ženských orgánů či zvracení krve. Není vhodné pít čaj z přesličky delší dobu. Je osvědčená i při vnějším využi – slouží k omývání ekzémů, od-
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straňuje pocení nohou, neboť má značné dezinfekční účinky a podporuje hojivé procesy. Jako kloktadlo ji lze využít při
zánětu dásní a mandlí. Je vhodná do sedacích koupelí. Zbavuje nás lupů či svědivé a podrážděné pokožky po holení.
Přesličkový čaj
Čaj připravíme z 2 lžiček přesličky, které zalijeme 250 ml
vroucí vody.
Parní zábal z přesličky
Dvě hrs vložíme do síta, které zavěsíme nad hrnec s vroucí
vodou. Když nať změkne a je horká, zabalíme ji do lněného
ručníku a přiložíme na pos žené místo. Necháme působit
více hodin, případně celou noc.
Pěstování přesličky
Roste v suché, kamenité půdě.

P
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Jaký duben - takový říjen.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

P
Vážená redakce,
na zájezdě, který vysílal šitbořický TV kanál jsme s Pavlem Zoubkem zpívali „jézéďáckou hymnu“ a spousta
lidí po mně chce text této písničky. Napadlo mě, že
to napíši do Štengaráčku, abych to nemusel každému
psát.
V tom našem jézédé tam se dobře vede,
ráno o deví když sluníčko sví
na pole se jede.

R

“

Koukejte telata tohle je váš táta,
jede na motorce vercajk má v aktovce
švarný Nádeníček.
Jenom tak pro vysvětlení, pan Nádeníček byl inseminátor z Borkovan a do družstev jezdil na „péráku.“
Václav Nečas

,

Pod tímto titulkem píši do Štengaráčku již třetí příspěvek. První vyšel v listopadu roku 2012, tehdy existovala pouze studie stavebního řešení vyhlídky na Domaninách. Druhý vyšel někdy v polovině roku 2014, kdy
vyhlídka byla těsně před dokončením, její slavnostní
otevření následně proběhlo 13. července 2014.
K napsání tohoto příspěvku jsem byl inspirován při příchodu na vyhlídku těsně před loňskou silvestrovskou
půlnocí. Počasí bylo stejně jako na vánoce teplé, všude plno bláta. Možná právě tato skutečnost byla přístrana 14

Třista jaloviček jenom jeden býček,
jede na motorce vercajk má v aktovce
švarný šohajíček.

činou, že o půlnoci nás bylo na místě pouze 11. K vyhlídce vedl stejně jako loni chodníček osvětlený lucerničkami, které rozsvítil „správce“ a duchovní otec vyhlídky František Krupička. Velká lucerna zavěšená pod
zastřešením osvětlovala nově instalovanou „meteorologickou službu“ – viz foto. Silvestrovskou půlnoc
jsme zde s přáteli slavili už počtvrté za sebou. V roce
2014 se nás sešlo 22. Díky krásnému výhledu do kraje jsme mohli sledovat nejen ohňostroje odpalované
v dědině, ale i v okolí směrem k Brnu. Následující rok
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už bylo účastníků půlnočního setkání 47 a zatím rekordní účast byla na Silvestra 2016, kdy se zde potkalo
okolo 70 lidí.
Jsem rád, že vyhlídka se za uplynulé čtyři roky zapsala
nejen do povědomí obyvatel naší obce, ale i návštěvníků ze širokého okolí. I když nerad používám cizí výrazy, tak cí m, že se zde hodí mluvit o tzv. „Genius loci“,
to je o duchu místa či specifické atmosféře. O tom, že
místo je hojně navštěvováno mimo jiné svědčí vyšlapané chodníčky, jak směrem od Krupičků, tak směrem na
Němčičky, který byl před m dlouhou dobu zarostlý.
Možná i díky zájmu o tuto vyhlídku byl v loňském roce
zastupitelstvem obce schválen záměr vybudovat další
na Svatojánku. Ve srovnání s Domaninami bude stavba skromnější, tvořena bude posezením s lavičkami
a malým zastřešením. Na podzim již byly provedeny
terénní úpravy, její dokončení je plánováno na jaro.
Věřím, že i toto místo si přitáhne své návštěvníky a tře-
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ba na příš ho Silvestra budou Domaniny se Svatojánkem obohaceny přítomnos lidí, pro které je důležitý
třeba i pocit sounáležitos s naší krásnou vesnicí.
Jirka Kaňa

B

N
Sándor Márai maďarský spisovatel (1900 – 1989) řekl:
„Knihovny nejsou muzea knih ani zatuchle páchnoucí semináře, jsou domovem, kde spolu lidé mohou diskutovat,
souhlasit i navzájem si oponovat... a nikdo je nepřerušuje,
nenapomíná k pořádku, není tu snobismus ani zkostnatělé
poučování... Ano, ten pravý domov je knihovna!... Vše je,
jak bylo: tak jak dřív, i teď má knihovna otevřeno každý den
v roce, i dnes vám přinesou knihu ze skladu na minutu přesně, za těžkými bytelnými dubovými stoly sedí tytéž postavy, nocležníci ducha, tuláci hřející se v útulku duše, hippies,
staří knihomolové, mladá děvčata, zbloudilí lidé od pera, lid
Ducha obého pohlaví.“ Deníky. Praha, Academia 2008

Proč jsem se rozhodla psát tento článek? Znepokojuje mě
špatný stav naší knihovny, nejen z hlediska technické, ale
také obsahové úrovně, a to nemluvím o nedostatku služeb,
které určitě naše knihovna postrádá. Jsou to služby jako je
například meziknihovní výpůjční služba a další.
V současném knihovnictví se objevuje mnoho nových moderních, ale i klasickými přístupy v rámci informačních a knihovnických služeb.
Knihovny vždy byly, jsou a budou místem vzdělanos . Každá obecní knihovna by měla vyhovovat různým věkovým
skupinám. V naší knihovně sice nějaký náznak je, vyhovět
co největší skupině obyvatel, ale dle mého hlediska nedostrana 15
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statečný. Také by měla splňovat požadované služby čtenářů a uspokojit je, co se týče náročnos . Poradenská služba,
které knihy jsou vhodné pro koho.
Pro dě by bezpochyby mohl vzniknout například dětský
koutek. Kromě knih, by bylo dobré dětem nabídnout různé deskové hry či hračky. Mo vovat dě ke čtení různými
soutěžemi. Pořádat různé téma cky zaměřené workshopy.
Pro maminky s dětmi klidné zázemí. Případně jim nabídnout vyřazené dětské knihy, které v případě poškození budou zlikvidovány. Pro střední vrstvu a seniory zabezpečit
dostastatečné množství beletrie, případně zprostředkovat
základní kurzy s PC. V našem fondu chybí mimo jiné cizojazyčná literatura.
Na internenových stránkách knihovny Šitbořice je naše
knihovna prezentována jako knihovna, kde je 7,5 síc svazků knih. Čtenáři si mohou vybírat z beletrie pro dospělé, beletrie pro dě , naučné literatury pro dospělé a naučné literatury pro dě . Pozastavme se však nad m v jakém stavu jsou tyto sbírky knih. Obevuje se zde mnoho knih, které
byly použity při zrodu knihovny a jsou buď v katastrofálním
stavu nebo svým obsahem nezajímavé pro dnešní uživatele. Když s dětmi navš vím knihovnu, není pořádně z čeho
vybírat.
Mnohé knihovny staví na své sícileté tradici, ale měly by
být schopné nabídnout také moderní služby spojené s online prostředím.
V dnešním moderním světě je třeba i do naší knihovny zavést moderní prvky současné informační společnos . To, že
máme v knihovně elektronický katalog, neznamená, že je
naše knihovna dostatečně modernizovaná. Je třeba proto
uvést do praxe podmínky pro komplexní služby knihoven jihomoravského kraje v reálném i digitálním prostoru. Měli
bychom soustředit pozornost na využi dostupných informačních a komunikačních technologií ke koncipování nových služeb veřejnos .
Moderní knihovny, dnes také nazývané mediatéky, nabízí
svým uživatelům nejen půjčování knih a periodik, ale nabízejí také další datové nosiče (MC kazety, CD disky, nejnověji i čtečky e-knih) a přístup na internet, někdy včetně přístupu do některých placených databází. Myslím, si že bychom i my, naše obec, mohli některé tyto další služby využít. V dnešní době, kdy náročnost návštěvníka knihovny

P
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Vážení spoluobčané, rád bych Vás touto cestou informoval o v pořadí již druhé úklidové akci Ukliďme Česko, která se bude konat v sobotu 14. dubna. Akce navazuje na předchozí úklid okolí obce, který se konal
21. října 2017. Při něm jsme se zaměřili na okolí cesty
od bytovek do meruňkových sadů a dále také Svatojánek, cestu pod Domaninami a část Starých hor. Letos
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bezpochyby stoupá, by bylo zavedení těchto služeb namístě. Myslím si, že bychom se mohli inspirovat například knihovnou ve Velkých Pavlovlovicích, která nabízí tyto služby:
• absenční půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů
všem zaregistrovaným uživatelům
• knihy z výměnného fondu (VF) v pravidelně obměňovaných souborech pro širší nabídku tulů
• zprostředkování literatury z jiných knihoven prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba)
• bezplatný přístup k internetu pro všechny zájemce
(6 míst)
• zprostředkování výpůjček zvukových knih
• možnost zarezervovat si rozpůjčené knihy
• možnost využi kopírovací služby a sku na TIC
• kulturně výchovná činnost pro školy a veřejnost: návštěvy knihovny, vzdělávací programy, besedy, zábavná odpoledne pro dě , Noc s Andersenem, akce v rámci Měsíce
čtenářů a Týdne knihy, setkání se známými osobnostmi,
výstavní činnost, organizace návštěv divadelních představení, organizace zájezdů pro občany.
Přístup k informacím je jedním z předpokladů pro vývoj
informační společnos . Role knihoven, které jsou tradičně vnímány jako informační a kulturní ins tuce, je v tomto
směru mimořádná. S rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT) knihovny poskytují také přístup k informacím na internetu. Nezbytným předpokladem k zajištění přístupu k tomuto druhu informací, jsou odpovídající
technologie a připojení počítače k internetu. V České republice přístup k informacím na internetu knihovny poskytují
v rámci ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění zákona č.1/2005 Sb., týkajícího
se poskytování služby dle § 4, odst. 1, písm. d) knihovního
zákona.
Knihovny měly svoje důležité postavení již od počátku zrodu lidstva. Ve starověku to byla Alexandrijská knihovna. Na
tuto éru navázaly ve středověku klášterní, církevní a univerzitní knihovny. Novověk s sebou přínáší rozvoj vzdělanos .
Dneší dobu lze nazvat jako virtuální svět.
Zamysleme se proto tedy nad touto problema kou a udělejme víc nejen pro nás, ale zejména pro naše potomky.
Blanka Troppová

na jaře bychom se chtěli zaměřit na úklid v oblasti Hradiska, vyhlídky na Domaninách, části ulice Přátelství
a znovu i cesty pod Domaninami, kde se stále vyskytuje spousta odpadků. Pokud se sejdeme v hojném počtu, můžeme samozřejmě počet míst, která se budou
uklízet rozšířit. Sraz účastníků tentokrát bude u staré
školy a to v sobotu 14. 4. ve 13:00. Po skončení úklidu
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zde bude pro všechny účastníky připraveno malé občerstvení. Pytle na odpad a ochranné pomůcky budou
zajištěny. Akce je určena pro účastníky všech věkových
kategorií, kterým záleží na tom, jak okolí naší obce vy-
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padá. Závěrem mi tedy dovolte, abych vás za všechny pořadatele vybídl k účasti, a věřím, že se sejdeme
v hojnějším počtu než vloni na podzim.
Lukáš Franěk

K
Komise schválila několik rozhodnutí o kácení stromů
na základě žádostí občanů i firem.
U každého rozhodnutí je zdůvodnění povolení kácení
a povinnost výsadby nových listnatých stromů
dle dohody s obecním úřadem.
Odsouzeníhodné je zlomení nově vysázeného stromku na místním hřbitově, kde byly stromky vysazeny na
základě rozhodnutí rady obce a zastupitelstva obce
z března 2017.
Stromky byly vysázeny odbornou firmou Bc. Marka
Kašpara, Brno, cena jednoho stromku, včetně výsadby
činila cca 3600,-Kč. Vzniklá škoda je tedy nejen zničený stromek, ale i náhrada za něj, což je 7 200,-Kč.
Z uvedeného vyplívá, že toto barbarství je možné považovat za trestný čin, hodnota škody je nad pět tisíc.
Viník se zřejmě dobrovolně nepřizná, musíme tedy za-

pla t novou výsadbu všichni
z prostředků obce.
Doufáme, že ničení stromku
bylo poslední a nebude zapotřebí řešit poničení další výsadby.
Uvádíme také ilustrační foto,
jak budou vypadat vysázené
stromy na hřbitově.
Katalpa je listnatý opadavý strom a jedná se o zakrslou,
pomalu rostoucí formu. Takovýto stromek vytváří kompaktní kulovitou korunu, ve 20 letech věku cca 2,5 metru v průměru. Velké zelené listy mají srdčitý tvar s krátkou ostrou špičkou. Tato odrůda většinou nekvete.
Za komisi ŽP
Renata Stříbrnská
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Vážená redakce!
Moc Vás zdravím a nejprve vám chci poděkovat za
príma čtení a informace, co se u nás ve vsi děje.

Setkání důchodců před mnoha lety, poznáte je?

Tak a teď abych se dostala k odpovědi na hádanku.
Kde je nejhezčí zahrádka?
Je to na ulici Dolní místo lípy, která musela být pokácená.
O zahrádku se stará paní Veronika Smrčková, která
ji i s manželem udržuje.
Jenom je nám líto, že mladá rodina, která se zapojila o péči o okolí na naší ulici, nemá aspoň trochu
lepší cestu k domu, ale i tu si udržují sami na vlastní
náklady, i když jim nepatří. Stejně jako zahrádka...
A jenom dodatek, měli jsme štěs na rodiny, které
se přistěhovali do našeho okolí. ;-)
Ještě Vám chci popřát spokojené svátky a zdraví
v roce 2018.
Mercineriová Ludmila
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Odpovědi posílejte na adresu:
redakce@stengaracek.cz nebo vhoďte do schránky
obecního úřadu.
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SDH Š
Sto let není žádný věk...
... vzkazuje Zasloužilý hasič Jan Matuška z SDH Šitbořice.
Dnes 24. března 2018 v 11 hod. převzal bratr Jan Matuška nejvyšší ocenění dobrovolného hasiče, titul Zasloužilý hasič z rukou náměstka starosty SH ČMS Lubomíra Janeby a starostky KSH JmK Zdeňky Jandové.
Slavnostní chvíle se zúčastnila rodina bratra Matušky a členové SDH Šitbořice, přítomní byli i další Zasloužilí hasiči okresu Břeclav v čele s vedoucím aktivu
ZH Rudolfem Součkem. Přítomen byl i poradce hejtmana JmK, pan Zdeněk Melkes. Nechyběli ani občané
obce Šitbořice a starosta obce, pan Antonín Lengál.
Bratr Matuška oslavil 1. listopadu 2017 krásných 99 let.
My všichni mu přejeme zdraví, štěstí a tu nezdolnou vitalitu, kterou nás obohacoval celý dnešní den a těšíme se,

Společné foto s Janem Matuškou
Pro členy SDH Šitbořice, rodinné příslušníky i pro občany Šitbořic je velkou ctí, že se vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Jihomoravského kraje,
rozhodlo ocenit jednoho z nás. Za celou stodvacetiletou historii trvání našeho sboru, se žádnému z našich členů nedostalo tak vysokých vyznamenání. Není
to proto, že by u nás v dřívějších dobách nebyli poctiví a pracovití lidé, ale ocenění se předávala spíše
na okrskové, maximálně okresní úrovni. Těší nás tedy,
že i v dnešní době se v Brně a v Praze ví, že někde na
vesnici žije člověk, který byl ochoten, mimo svou každodenní práci, pomáhat svým spoluobčanům a dokáží
tuto jeho práci ocenit.
Bratr Jan Matuška se narodil 1. 11. 1918, jako jeden ze
sedmi dětí. Jeho otec Jan byl synem větrného mlynáře
Františka Matušky, který se do Šitbořic přistěhoval se
svou manželkou ze Střílek v roce 1884.
Vyrůstal ve skromných poměrech nově se rodící první

že společně oslavíme v listopadu jeho úžasných 100 let.
Gratulejeme bratru Janu Matuškovi a děkujeme za
jeho čas a lásku, které věnoval a stále věnuje hasičům.
Miroslav Vahala – starosta SDH Šitbořice

Ocenění Jana Matušky

Jan Matuška
republiky a stejně jako jeho otec se vyučil stolařskému řemeslu. Dveře, vrata i okna od Matušky byly svého času ve většině domů v Šitbořicích a blízkém okolí.
V roce 1942 se oženil a s manželkou vychovali tři děti.
Do hasičského sboru vstoupil v roce 1948 – možná po

Slavnostní posezení s Janem Matuškou
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vzoru svého strýce Viléma Matušky, nebo svého bratra i když je někdy málo viditelná, fyzicky i časově náročná,
Fran ška – a zůstává mu věrný až do dnešních dnů. Ve je přesto i v dnešní době stále potřebná.
sboru zastával 15 let funkci hospodáře a dlouhá léta měl Bratr Matuška oslaví 1. listopadu 2018 krásných 100 let.
na staros topení v hasičské zbrojnici. Sbor již byl vyba- My všichni mu přejme stále dobré zdraví, štěs , stále tak
ven cisternou a bylo nutné ji udržet v akce schopném dobrou náladu, chuť do života a aby ho ta obyčejná prástavu i v zimních měsících.
ce, která ho provázela celý život, ještě dlouho těšila a naNa výročních valných hromadách, které každoročně na- plňovala.
vštěvuje, se dokáže dobře pobavit a patří k lidem, kteJiří Nevídal - velitel SDH Šitbořice
ří nezkazí žádnou zábavu.
Dobré jídlo, zpěv i tanec
stále patří k jeho oblíbeným činnostem, a když se
ho někdo z mladých zeptá, zda ho něco ve 30,
40, nebo v 50 letech bolelo, odpovídá jasně, že si to
nepamatuje. Hlavní prý je
mít mladého ducha.
Jeho velikost, ať už v hasičském nebo civilním životě,
je v každodenní obyčejné,
ale poc vé práci, která je
až do dnešních dní náplní a smyslem jeho život,
foto: Jan Klein
a který také pro něj nebyl Předání ocenění starosty OSH Miroslava Adámka
vždycky jen procházkou
růžovým sadem. To, že mu
bylo dopřáno dožít se tak
vysokého věku, s sebou
nese i nega vní skutečnos . Ztra l všechny své
vrstevníky, přátele a kamarády a měl tu nemilou
povinnost dívat se do hrobu své manželky, svého
syna, i svého vnuka.
Doufáme a věříme, že toto
ocenění pro našeho nejstaršího člena, bude i pro
nás ostatní povzbuzením
v naší další práci, která Jan Matuška se starostkami KSH Zdeňkou Jandovou a OSH Leonou Žárskou

ŠITBOŘICE A RYBAŘENÍ
20 let místní skupiny Moravského rybářského svazu
Počátek organizovaného rybaření u nás v Šitbořicích
začal v roce 1982, kdy díky panu Janu Krupičkovi proběhly první rybářské zkoušky v místní, v té době ještě, požární zbrojnici. Následující léta, až do roku 1998,
šitbořičtí rybáři patřili do místní skupiny Boleradice.
Přibýváním dalších nových rybářů, jsme se rozhodli v roce 1998, že si zde v Šitbořicích založíme vlastní
skupinu Moravského rybářského svazu.
strana 20

Lejska Fran šek, Jarnot Fran šek, Matýšek Fran šek,
Konečný Pavel, Lengál Vilém
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V té době nás bylo 27 členů, od každého se vybralo po
300 Kč , abychom měli nějaký finanční základ pro fungování místní skupiny. Zvolil se také výbor místní skupiny Moravského rybářského svazu ve složení:
František Matýšek, Lengál Vilém, Konečný Pavel, Jarnot František a Lejska František.
Čtyři členové po složení patřičných zkoušek vykonávali
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rybářskou stráž (porybní).
Pátý člen výboru Pavel Konečný se věnoval mladým
rybářům, další roky se počet členů místní rybářské skupiny zvyšoval, i díky oblíbenému rybářskému kroužku pro
dě , který začal vést p. Pavel Konečný. V dnešní době,
pokud je třeba, tak kroužek vede Lukáš Franěk.
V lednu 1998 jsme na místní rybník dopravili vyřazené

Leden 1998, přivezení buňky z JZD Šitbořice
k rybníku. Matýšek F., Vokál Radek, Matýšek Jaroslav,
Klimeš Miroslav, Lengál Vilém, jeřábník p . Pospíšil.

Nové posezení na rybníku

Leden 2018, chata u rybníka

Řačák Radim, Vokál Radek, Matýšek Fran šek, Franěk Lukáš,
Lengál Václav, Matýšek Jaroslav ml.
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torzo stavební buňky z JZD Šitbořice, která se pracně začala
přestavovat na chatu.
Po čase byla elektrifikována a díky finančním ziskům z rybářských závodů a plesů vybavena. V dalších letech se opravovala a vylepšovala až do dnešní podoby. Dnes je chata naším
zázemím pro pořádání rybářských závodů a pobytu našich
rybářů u vody.
Rybářské závody v tomto roce budeme pořádat v sobotu
19. 5. 2018 pro dospělé. V neděli 20. 5. 2018 pro dě , tradičně spojené s dětským dnem. Tímto vás všechny k rybníku
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zveme, přijďte se podívat, pobavit či ochutnat něco dobrého.
V letošním roce máme v místní skupině MRS 94 dospělých členů a 26 členů mládeže.
Náš 1. rybářský ples jsme pořádali 15. 1. 2000. Letos v lednu jsme pořádali již jubilejní 10. ples. Zároveň
v tomto roce slavíme 20. výročí od založení místní rybářské skupiny Šitbořice.
Všem šitbořským rybářům přeji do dalších let příjemné chvíle strávené u vody, bohaté a zajímavé úlovky.
PETRŮV ZDAR, Vilém Lengál

Z
Drazí sousedé,
dovolte mi, abych Vás krátce informoval o tom, co se
odehrálo v poslední době v zahrádkářském svazu Šitbořice.
Začátkem února jsme začali se školením degustátorů
tentokrát nazvaným „Bodování nanečisto“, které jsme
rozdělili do tří pátečních večerů. Primární účel byl srazit
hrany nervozitě u nových degustátorů. Dvě setkání jsme
věnovali bílým vínům a jedno červeným. Sešlo se nás téměř tři desítky a vzorku k degustaci bylo na každém setkání obdobné množství. Sešla se velmi různorodá společnost degustátorů i vzorků. Podařilo se dát dohromady
pěkný průřez vzorků vín, od vín nejvyšší kvality po vína,
která si vinaři na běžnou výstavu vín netroufnou dát, ale
zde pro studijní účely byly ideální. Bylo velmi dobré, že
zkušení „matadoři“ přišli předat své zkušenos mladším,
ale nadšeným degustátorům. Jako všude jinde i v degustaci vína pla , že žádný učený z nebe nespadl, a tak je
potřeba na sobě pracovat. Bodování vín se jinak, než bodováním nedá naučit. Každý degustátor seděl v bodovací
komisi jako učeň nebo nováček a koukal, jak z jara na to,
co se kolem něj děje. Pro zapáleného mladého degustátora je velmi přínosné, aby mimo šitbořického bodování
vyrazil i do okolních obcí hodno t vína před jejich výstavami vín. Věřte, je spousta příležitos . Téměř každý víkend je někde hodnocení vín. V nejbližší budoucnos to
budou Brumovice 8.4 od 9 hodin, Blučina 8.4. od 13 hodin, Dambořice 8.4. od 9:30, Popice 6.5. od 13 hodin.
25.3 Proběhlo v Šitbořicích hodnocení vín před 53. místní výstavou vín za účas 71 odborníků ze Šitbořic a okolí. Sešlo se 607 vzorků vín 45 odrůd, z toho 360 bílých,
41 růžových a 206 červených, 478 vín ročníku 2017
a 129 archivních vín. Patronát nad odbornou stránkou
výstavy vín převzal a předsedou subkomise byl tradičně Ing. Aleš Urbánek. Další členové subkomise, kteří se
starali o korektnost hodnocení vín, byli Ing. Kamil Prokeš (Velké Němčice), Ing. Petr Otřísal (Hustopeče) a Josef
Novák (Borkovany). Degustátoři byli usazeni ke stolům
strana 22

takto: Předseda komise byl určen tak, aby pokud možno
neměl u stolu své víno a další členové komisí byli losováni. Degustační komise přidělily všem vínům body a nejlepší vzorky odeslaly do rozstřelu o šampiona výstavy,
kterého následně vybrala subkomise. Šampion výstavy
byl udělen celkem v pě kategoriích: mladé bílé, archivní
bílé, mladé červené a archivní červené víno. Pátou kategorii neurčovala subkomise, ale konečný bodový průměr
čtyř nejlépe hodnocených vín jednoho vystavovatele.
1.4. se konala 53. místní výstava vín. V 10 hodin dopoledne proběhlo ocenění šampionů výstavy a vítězů odrůd. Byl jsem mile překvapen návštěvnos , na zahájení
bylo více než 200 hostů a celkově za celou výstavu více
než 450. Od 15 hodin zahrála cimbálová muzika Švarcava a zazpíval mužácký sbor Švarcavan. Na sále panovala
uvolněná atmosféra, jedni si povídali, druzí poslouchali cimbál a mužáky, jiní si s nimi zazpívali. Je pravdou, že
hudba nebyla tak hlasitá, jak bychom si představovali.
Myslím, že zesilovače, mikrofony a reprobedny by uškodily folklórnímu charakteru této krásné hudby.
Můj dědeček říkával, že výstava vín je největší svátek každého vinaře a já dodávám, že by měla být objek vním
zhodnocením celoroční práce, ať už ve vinohradu, nebo
ve sklepě. Samozřejmě nelze dělat závěry po jedné výstavě vín. Kvalita vín a vinařů šla za posledních 10 let neuvěřitelně nahoru. Při hodnocení vín se dnes nesetkáváme s vadami v takové míře jako dřív, a naopak vzorků
nejvyšší kvality je veliké množství. Za každou sedmičkou
vína, která byla v chladícím boxu, jsou stovky hodin práce, spousta dřiny, únavy a lásky, kterou vinař do svého
vína vkládá. Všichni žena pánové jistě potvrdí, že se jejich koníček neobešel bez hádek. Ale jejich drahé polovičky jim při prvním doušku toho vznešeného nápoje, jistě odpus ly. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste ve víně
hledali to krásné a při degustaci vzorků mysleli na to, že
ve sklenici máte jedinečný poklad.
Za ZO ČZS Šitbořice
Tomáš Kurdiovský
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53.
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Šampion bílých vín ročníku 2017:
1. RV 20 Ing. Šabata Mar n
2. VZ 15 Kolouch Josef
3. OB 16 Flodr Oldřich

Šitbořice 376
Krumvíř 368
Unkovice

94 b.
93 b.
92 b.

Ryzlink Vlašský, p.s.
Veltlínské zelené, kab.
Aurelius

Šampion archivních bílých vín:
1. VZ 8 Šťastný Jiří
2. RB 12 Novák Josef
3. RV 35 Ing. Šabata Mar n

Blučina 605
Borkovany 106
Šitbořice 376

94 b.
93 b.
92 b.

Veltlínské zelené, 2016
Rulandské bílé, 2015, p.s.
Ryzlink Vlašský, 2015, v.h.

Šampion červených vín ročníku 2017:
1. DF 16 J.+F. Tomancovi
2. FR 18 Kurdiovský Tomáš
3. AN 3 Konečný Pavel

Šitbořice
Šitbořice 579
Šitbořice 587

94 b.
93 b.
92 b.

Dornfelder
Frankovka
André

Šampion archivních červených vín:
1. FR 20 Novotný Jaroslav
2. CS 1 Schmied Miroslav
3. RM 3 Majer Lubomír

Šitbořice 118
Krumvíř 53
Boleradice 54

94 b.
93 b.
92 b.

Frankovka, 2015, v.h.
Cabernet Sauvignon, 2016, p.s.
Rulandské modré, 2013

Nejlepší kolekce:
(Bodový průměr 4 nejlépe hodnocených vín jednoho vystavovatele)
1. Novotný Jaroslav
Šitbořice 118
90,5 bodů
1. Ing. Šabata Mar n
Šitbořice 376
90,5 bodů
3. Kurdiovský Tomáš
Šitbořice 579
90 bodů
Vítězové jednotlivých kategorií:
Cabernet Moravia
Chardonnay
Muškát Moravský
Modrý Portugal
Muller Thurgau
Neuburské
Pálava
Rulandské bílé
Rulandské šedé
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Svatovavřinecké
Zweigeltrebe
Cuvée bílá vína
Cuvée červená vína
Ostatní bílá vína
Ostatní červená vína
Růžová vína

CM 6
CH 15
OB 4
MP 10
MT 15
NG 26
PA 4
RB 12
RŠ 2
RR 27
SG 10
SV 42
ZW 16
SB 5
SČ 7
OB 16
CS1
RO2

Kupka Petr
Nevídal Petr
Melová Alexandra
Kurdiovský Tomáš
Hudec Antonín
Kurdiovský Tomáš
Lengálovi
Novák Josef
Šabata Miloš
Novák Josef
Tauvinkl Alois
Novotný Jaroslav
Němeček Milan
Ing. Dřímal Miroslav
Vinařsví Válka
Flodr Oldřich
Schmied Miroslav
Samson Petr

Šitbořice 338
Šitbořice 518
Blučina
Šitbořice 579
Lovčičky 8
Šitbořice
Nikolčice 49
Borkovany 106
V. Němčice 7
Borkovany 106
Bošovice 101
Šitbořice 118
Šitbořice 82
Šitbořice 21
Nosislav
Unkovice
Krumvíř 53
V. Němčice 107

90 b
90 b
86 b
88 b
89 b
90 b
90 b
93 b
87 b
91 b
91 b
89 b
89 b
89 b
88 b
92 b
93 b
90 b

Odrůdy s menším počtem vzorků než 10 byly zahrnuty do kategorie ostatních vín.
V případě shodného bodového ohodnocení vzorků ve stejné odrůdě/kategorii upřednostnil pořadatel v pořadí malovinaře či místní vinaře.
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foto: Filip Dvořák
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Ochutnával i starosta obce
Antonín Lengál

Oceněný Jiří Tomanec

D
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PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až
80 % informací z našeho okolí. Proto je dobré o oči
pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky
k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou
totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším
65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat
očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná
doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby
byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních
pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo
517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič
medbusu v den vyšetření objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření
nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci
s lékařem.
Pokud bude při preven vním vyšetření zjištěno oční
onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava
k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči sícům pacientů ročně,
se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnos ku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje
se to ž, že pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a m pádem
k vyloučení nemocného ze společnos . Se zhoršujícím
se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční
vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají
tušení, že právě jejich problém je možné léčit.
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům
starším 65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy
a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.
Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku
a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů,
kteří využili nabízených služeb.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli
u očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond Josefa
Hycla – projekt medbus.
Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz
Web: www.medbus.cz

S
K
32. ročník mezinárodního turnaje v kolové Grand Prix
Šitbořice
Mezinárodní turnaje v kolové se v Šitbořicích pořádají od
roku 1984 a letos 24. 2. 2018 se konal již 32. ročník. Největším tahákem mělo být družstvo z rakouského Höchstu - 4 x mistr světa za posledních 5 let (Schnetzer/Bröll).
Den před turnajem se však Schnetzer zranil a tak jsme museli narychlo hledat náhradu, kterou se stala zkušená dvojice Šmíd/ Skoták z Favoritu Brno. Kromě týmu pořadatelského oddílu Topolář/Starý doplnila družstva z ČR dvojice Havlíček/Zvolánek – nově utvořené první družstvo Favoritu Brno. Zahraniční družstva reprezentovalo tradiční
družstvo z německého Zscherbenu – Gerdes/Uhlirsch.
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Dalšími zahraničními družstvy bylo nejlepší francouzské
družstvo z Dorlisheimu- bratři Seyfriedové a tře rakouské družstvo z Dornbirnu – Bachmann/Feuerstein. Vítězem se stalo nečekaně družstvo ze Zscherbenu. Druhé
bylo družstvo z Favoritu Brno –Zvolánek/Havlíček. Šitbořické družstvo skončilo i po dobře odehraných zápasech
s nešťastnými výsledky na posledním místě.
Děkujeme za diváckou podporu všech kategorií, zejména mužské kategorie, kterou pomohli utvářet po jejich
vystoupení členové folklorního souboru Šitbořáček pod
vedením Zuzany Baranové. V mládežnických turnajích se
našim družstvům dařilo. Junioři Mar n Drabálek a Štěpán Urbánek obsadili již tře rok za sebou 2. místo za
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největším soupeřem ze Zlína. Žákovská dvojice Dominik
Šabata – Šimon Urbánek obsadila ve skvělé konkurenci
2. místo a dvojice Patrik Hochman/Ondřej Valíček obsadila 5. místo.
Po skvělých zážitcích, se však musíme soustředit na nadcházející turnaje.
Pro hráče extraligy Mirka Starého a Marka Topoláře, bude
hlavní úkol této sezony pokusit se o návrat do extraligy. Není
to nereálný cíl. Juniorské družstvo bojuje i letos naposled
o nominaci na mistrovství Evropy juniorů. První žákovské
družstvo atakuje v rámci ČR medailové pozice a druhé družstvo roste velice rychle technicky. Pro ně je velice důležité absolvovat co nejvíce turnajů, neboť rozdílný způsob hry soupeře je překvapí… Máme ještě v přípravce další hráče z první
třídy ZŠ a předškolního věku, které jsou nadějí oddílu.
Závěrem, jménem všech ak vních hráčů oddílu kolové, dě-
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kuji všem sponzorům a příznivcům za finanční, materiální
a diváckou podporu, pro zajištění 32. ročníku již legendárního turnaje.
Robert Zvolánek st.
foto: R.Zvolánek

F
FBC ALIGÁTORS
MÁ JEDNY Z NEJLEPŠÍCH DÍVČÍCH TÝMŮ V KRAJI
Již z předchozích článků víte, jak hodně se náš klub
rozvinul, a to nejen kvantitativně (23 družstev), ale
i kvalitativně (muži hrají Národní ligu - třetí nejvyšší
soutěž, ženy hrají 1. ligu žen - druhou nejvyšší soutěž).
Věnovali jsme se i tomu, že v Šitbořicích se dlouhodobě daří dostávat do florbalu především dívky. Když
nepočítám muže D, kde hraje hned několik Šitbořáků,
včele s Rosťou Zouharem, tak od kategorie dorostenců
až po mladší žáky hraje ze Šitbořic jen jeden dorostenec, Jirka Daniel. Ale i tato situace se pozitivně mění,
hodně kluků máme v kategorii elévů a přípravky, dokonce i mini-přípravky (ročníky v rozsahu ročníku 2007
až 2011). Tento článek bych ale rád věnoval právě té
ženské části, kde se nám dlouhodobě daří.
Naším nejvýše postaveným ženským družstvem jsou
ženy-A nesoucí název PRAMOS Šitbořice FbC Aligators, hrající 1. ligu žen. Na začátku sezóny tým přijal do
kádru několik nových hráček, a to jak z řad juniorek,

tak i z jiných klubů v okolí. Tento tým vstoupil do sezóny trochu rozpačitě. Nesehranost týmu stála holky pár
bodů. Postupně se však tým zvedal a v druhé polovině
sezóny už prohrál ze 14 zápasů v řadě za sebou jen dva
v základní části, s prvním a druhým týmem tabulky, a
dvakrát v prodloužení. Dokonce se jim jednou podařilo porazit první tým (iteligence Bulldogs Brno) a druhý
tým tabulky (Florbal Vsetín), díky čemuž skončily na

Ženy B-2

foto: Jaroslav Hála
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výborném třetím místě, o pouhý bod právě za Vsetínem. Můžete být v základní části úspěšní jak chcete,
ale pokud vám nevyjde play off, je sezóna neúspěšná.
V sobotu 3. 3. 2018 začalo play off 1. ligy žen, a to osmifinálovými zápasy. Našim ženám byl přidělen nevyzpytatelný tým SK Jihlava, vítěz loňské základní části
1. ligy – skupiny východ. Tým Jihlavy má ve svém kádru spoustu kvalitních hráček, i ty s extraligovou zkušeností, a naše ženy tak čekaly nelehké zápasy. První
zápas se odehrál v domácím prostředí v Křenovicích
minulou sobotu. Před zraky 72 diváků se odehrálo neskutečné drama zakončené krásným gólem Aligátorek
hned na začátku prodloužení, s konečným stavem 8:7.
Druhý den v Jihlavě byl zápas stejně dramatický, jen
padalo výrazně méně branek. Gólmanky doslova čarovaly v bráně, a když po vyrovnané základní hrací době
nerozhodlo ani prodloužení, za stavu 3:3 se rozhodovalo až v nájezdech. V něm byl bohužel soupeř šťastnější a vše tedy musel rozhodnout třetí zápas, který se
odehrál 10. 3. 2018 opět v Křenovicích. V příjemné divácké atmosféře slušně zaplněného hlediště se 121 diváky, nastoupily v 17:30 naše ženy k utkání, odhodlané
zápas urvat na svoji stranu. Od začátku to byl boj plný
důrazných soubojů, skvělých kombinací a gólových
akcí. Aligátorky ale měly o maličko navrch, což dokázaly využít ve vedení dokonce 3:0. V polovině druhé tře-
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tiny se sice soupeři ještě povedlo stáhnout náskok našich holek na 3:2, ale to už bylo od soupeře vše. Pak se
rozjel brankostroj Aligátorek, který se zastavil na skóre
8:2, a v klidu si pak odpočítaly poslední vteřiny utkání
spolu s diváky. Naše ženy-A tedy postoupily do čtvrtfinále, kde se střetnou s Florbalovou Akademií Mladá
Boleslav, která skončila na druhém místě základní části v 1. lize – skupině západ (naše ženy hrají skupinu východ). O výsledcích můžete najít informace na našich
stránkách, http://fbc-aligators.cz/.
Opro fotbalu se ve florbale hraje na samostatné zápasy pouze v nejvyšších soutěžích žen a mužů a nejvyšší
soutěži juniorů a juniorek. U nás se to týká pouze mužů-A a žen-A. Ostatní družstva hrají turnajovým způsobem. Tedy každý tým se účastní průměrně 10 turnajů,
na které jede tým odehrát vždy dvě utkání. Z těchto dese turnajů pořádá každý tým zhruba dva turnaje, kde
se odehraje průměrně pět utkání dané soutěže (mírně se může lišit podle počtu účastníků). Podobně je to
i u mládeže, jen v kategoriích mladších žáků a žákyň,
elévů a elévek i přípravky, kde se nehraje na tabulku,
odehraje každý tým čtyři utkání. Dospělé kategorie, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky a starší žáci hrají systém 5+1 (pět hráčů na hřišti a brankař) a tedy na
své domácí zápasy i tréninky musí jezdit do hal jako
TEZA Hodonín, Křenovice, Rousínov a Slavkov. Starší

Mladší žákyně na domácím turnaji

Mladší žákyně a elévky na vánočním tréninku

Elévky a kluci přípravka na domácím turnaji v Šitbořicích
foto: Jaroslav Hála

Elévové na domácím turnaji v Šitbořicích
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žákyně a mladší žáci sice hrají také 5+1, ale mohou
hrát na menším hřišti, tedy pořádají své zápasy v tělocvičně v Dambořicích. Pouze mladší žákyně, elévové,
elévky a přípravka, hrající systém 3+1, mohou hrát své
domácí turnaje v Šitbořické sokolovně. Stále věříme,
že se v nejbližších letech postaví v Šitbořicích nebo
Kloboukách sportovní hala, v které by se mohly hrát
zápasy a turnaje všech našich družstev.
Když už píšeme o ženské části, musíme se zmínit
i o ostatních družstvech. Náš klub má hráčky, které již
nemohou tolik florbalu dávat jako dřív, jako třeba Lenka Kadlecová a Maruška Kaňová, ale nechtějí s florbalem končit. Ty hrají za náš tým žen-B, hrající 2. ligu
žen, nebo dokonce i žen-C, hrajících Orelskou ligu.
Obě družstva vládnou svým soutěžím. Ženy-C již teď
vyhrály celou soutěž, třeba že je čekají ještě tři utkání.
Ženy-B vedou 2. ligu s pětibodovým náskokem a v posledních dvou zápasech jim stačí jeden bod, aby vyhrály celou soutěž. Juniorky nemají zatím dostatečný
kádr hrát 1. ligu, která se hraje podobným způsobem
jako 1. liga žen, tedy hrají 2. ligu juniorek, kde v konkurenci deseti týmů ze čtyř krajů (Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský) skončily na čtvrtém místě základní části a právě se připravují na nástavbu, kde budou bojovat o postup do play off. Náš
nejúspěšnější mládežnický tým jsou dorostenky, které už teď obhájily loňské první místo Jihomoravsko-Zlínské skupiny 1. ligy dorostenek, i když je čekají ješ-
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tě čtyři zápasy této sezóny. Dlouhodobě se nám daří
i v kategoriích starších a mladších žákyň, elévek i mini-žákyň, kde se sice nehrají soutěže na tabulku, ale
i z výsledků jejich zápasů můžete vidět, jak kvalitní
ženská družstva máme. Jako předseda klubu a hlavní
trenér ženské části sem si dal za cíl, nebo spíš takový
sen, do dvou let hrát 1. ligu juniorek a do pěti let extraligu žen. Zní to možná hodně naivně, ale neznělo
by hodně naivně říci v roce 2002 (když jsem přihlašoval první družstvo ještě pod Orlem do soutěže a žádal
obec o první finanční podporu), že za patnáct let bude
mít náš klub 23 družstev?
Dlouhodobě si vážíme podpory naší obce, ať už finanční podporou, tak i možností trénování našich mládežnických družstev v sokolovně, nákup mantinelů a tím
vytvoření skvělého zázemí pro naše nejmenší hráče.
Děkujeme i za podporu PRAMOSU Šitbořice, hlavního
partnera žen-A. Bohužel stále nás nejvíce trápí to, že
nemáme domácí sportovní halu soutěžních rozměrů.
Nejen, že by na zápasy našeho A-týmů žen došlo daleko více fanoušků, než třeba do Křenovic, kam jsme
na poslední zápas dostali 121 diváků, ale i na ostatní naše družstva by se jistě rád někdo podíval. Dále
je problém u mládeže, jelikož od kategorie mladších
žáků a žákyň potřebujeme, aby hráči trénovali na větším hřišti, za kterým musíme jezdit buď do Dambořic a ve starších kategoriích do Slavkova, a to je někdy
problém, díky kterému nám spoustu šikovných dětí

ženy - A Pramos Šitbořice FbC Aligators
po vítězném zápase pro vedoucímu týmu tabulky inteligence Bulldogs Brno
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končí. Letos jsme takhle přesunuly mladší žákyně a jistě vám rodiče např. Natálky Zouharové, Míši Nečasové
a Verči Danielové potvrdí, že není jednoduché holky
dostat v úterý na 18:00 do Dambořic. Už se ani nezmiňuji o tom, že naše ženy jezdí každý čtvrtek trénovat
do Křenovic na 20:00. Stále ale věřím, že se v nejbližších letech povede tuto halu postavit, a bude přínosem nejen pro florbal, ale i pro další sporty, jako je
fotbal, skvěle se rozvíjející softbal, volejbal, i kolová,
které na tréninky sice sokolovna rozměrově stačí, ale
turnaj mistrů světa ve velké sportovní hale by jistě na-

A

F CA
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lákal daleko více diváků. Určitě by byla přínosem i pro
školu, pro kterou nejen že je u starších dětí tělocvik
v malé sokolovně nedostačující, ale kdyby tato nová
tělocvična byla hned za školou, neztráceli by žáci prvního stupně kvůli přechodu do sokolovny, převlékání
a oblékání v zimě zbytečných 20 minut. Takto mají tělocvik místo 45 minut jen 25. Tedy sám se těším, až za
pár let odehrají naše ženy v naplněné sportovní hale
v Šitbořicích svůj první extraligový zápas
Jaroslav Hála
předseda klubu

:

17. 3. 2018 – Tělocvična ZŠ Dambořice: Turnaj mladších žáků
18. 3. 2018 – 14:00 v SH Rousínov: PRAMOS Šitbořice FbCAligators – Florbalová Akademie MB
7. 4. 2018 – SH Rousínov: Turnaj muži D
14. 4. 2018 – Tělocvična ZŠ Dambořice: Turnaj mladších žáků

K
Závěr podzimní části sezóny 2017/2018 se našemu
A mužstvu nevydařil dle plánu. Z posledních 4 zápasů
podzimní části se nám podařilo uhrát jen jeden bod,
což v důsledku znamená, že jsme přezimovali v tabulce na 9 místě s celkovým počtem 18ti bodů. Tento závěr trošku kazí celkový dojem z výborně rozjeté sezóny, kdy jsme po postupu do Okresního přeboru byli po
prvních kolech mezi vedoucími týmy v tabulce.
S tréninky naše mužstvo začalo začátkem února, kdy
jsme začali jak s tvrdou fyzickou přípravou pod vedením Martina Klusky, tak výběhy po nedalekém okolí.
Koncem února jsme absolvovali tradiční zimní soustředění v penzionu Rumburak v Bítově. Tam jsme
odehráli první letošní přípravné utkání proti místnímu
týmu z Jevišovic. Tento zápas jsme prohráli 4:2. Dále
jsme v průběhu zimy odehráli další dvě utkání, jedno
vítězné proti Bošovicím, druhé jsme prohráli v Brně
proti Troubsku.
Jarní část sezóny začne naše “A” mužstvo v sobotu
31. 3. doma proti Podivínu. Béčko začíná 7. 4. ve Velkých Pavlovicích.
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Za nejdůležitější novinku ze zimního období považuji rozhodnutí o obnovení mládežnických týmů u nás
v Šitbořicích. Uvědomujeme si totiž, že bez mladých
fotbalistů by nám naše krásné travnaté hříště mohlo
být za pár let na nic a to nemůžeme dopustit.
Našim cílem je přihlásit do nadcházející sezóny
2018/2019 týmy mladší a starší přípravky, tzn. Ročníky narození 2008 a mladší. Samozřejmě vše bude záležet na členské základně a zájmu dětí o fotbal.
První trénink, spojený s náborem dětí, proběhne ve
středu, 2. 5. 2018 na fotbalovém hřišti. Tato informace bude dostupná i na infokanále, ve škole a školce na
nástěnkách a krátce před termínem ji necháme vyhlásit rozhlasem. Na tento první trénink zveme všechny
děti ročník narození 2008 a mladší, kluky i holky, včetně těch, kteří už fotbal hráli nebo hrají, i s jejich rodiči.
Na místě probereme naše plány do budoucna a seznámíte se s novými trenéry. Věřím, že spolu můžeme obnovit tradici dětských fotbalových týmů u nás.
S pozdravem za TJ Sokol Šitbořice, oddíl kopané
Vladimír Navrá l ml.
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Robert Zvolánek s Jindřichem Pospíšilem
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