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ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou druhé letošní číslo našeho obecního zpravodaje. Od jarního vydání došlo k celé řadě událostí v obci, o kterých Vás chceme informovat. Jak postupují stavební práce v obci, Vás informuje ve svém příspěvku pan starosta. Tak, jak to ani jinak nejde,
se vyskytují stavební komplikace a je nutné je řešit. Se špatným podložím měli zkušenost již naši
předkové, když se svými domy ustoupili ze stavební čáry až o 10 m zpět. Snad se podaří sehnat
dobrou firmu pro provedení staveb na hřbitově.
Dobrých výsledků dosáhli naši sportovci. Nikdo
nepamatuje, že by chlapci ze Šitbořic reprezentovali Českou republiku na mistrovství Evropy ve
Švýcarsku a že získali třetí místo ve své kategorii na mistrovství ČR. Stále dobří jsou florbalisté
a florbalistky. Daří se školákům ve sportu, který
já ani neumím správně nazvat (softbal). Více by
se mohlo dařit fotbalistům, jak nám ve svém příspěvku sami napsali. Zdařilé akce uspořádali rybáři a hasiči. O tom všem v tomto čísle Štengaráčku píšeme. Svoje příspěvky nám tradičně zaslaly obě naše školy. Paní ředitelky obou škol po
tomto školním roce odcházejí do důchodu. Zanechávají za sebou obrovský kus záslužné práce
pro děti a obec. Je třeba jim oběma upřímně a sr-

dečně poděkovat. Zemědělce
a zahrádkáře již několikátým
rokem trápí sucho a nebývale vysoké teploty. A to některé
části naší republiky trpí přívalovými dešti a krátkodobými
povodněmi. Úroda ovoce se
po několika letech ukazuje dobrá a bylo by škoda,
kdyby teď v posledních dnech došlo k jejímu snížení nebo zničení. Musíme to nechat na přírodě.
Děti čekají prázdniny, dospělí se chystají na dovolenou, a tak my jim všem přejeme, aby prožili
hezké příjemné léto. I v této letní době však bude
probíhat celá řada událostí, o kterých Vás budeme
v příštích číslech informovat. V naší redakci končí
paní Terezie Matýšková. Starala se o to, aby naše
a Vaše články a příspěvky byly v pořádku po mluvnické stránce, aby v nich nebyly chyby. Nastupuje do zaměstnání a má pro to i osobní důvody. Terezo, děkujeme. Kdyby mezi Vámi, našimi čtenáři,
se našel někdo, kdo umí češtinu a nevadilo by mu
pročítat a opravovat jednou za čtvrt roku články
a příspěvky, tak ho rádi mezi námi přivítáme.
Pište nám a zachovejte nám přízeň i po prázdninách a dovolených.
Josef Zelinka, šéfredaktor

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přichází čas prázdnin a dovolených, dovolte mi, abych vám
ještě před tím než se svými rodinami vyrazíte někam na dovolenou, poskytl pár čerstvých informací z naší obce.
Jak jste zajisté zaznamenali,
tak od 6. června nám do obce teče
vírská voda. Téměř šestileté úsilí o realizaci tohoto projektu bylo
završeno. První ohlasy nasvědčují tomu, že s novou vodou budete
více spokojeni. V množství chlóru
a tvrdosti je rozdíl markantní.
Rekonstrukce ulice Osvobození je již v plném proudu. Nová
kanalizace je hotová a v současné době se pracuje na komunikaci. Na této stavbě se vyskytly tři
problémy. První se objevil u hospody, kde se po odkrytí stávají-
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cí kanalizace zjistilo, že v místě
pod křižovatkou není potrubí, ale
kvelbená stoka. Do té bylo nutno navléknout potrubí o průměru
1000 mm v délce 12 m. Kvůli křížení jiných sítí, to nebylo nic jednoduchého. Další problém nastal
v křižovatce u pekárny, kde se kanalizace s vodovodem dostala
do výškové kolize. V tomto místě je nečekaně vodovodní potrubí umístěno v hloubce 2 metry,
takže bude nutná jeho přeložka.
Tím největším problémem, který
se na této stavbě objevil, je však
nestabilní podloží pod vozovkou.
Měření únosnosti zeminy ukázaly katastrofální výsledky. Na většině plochy se ve spodnější vrstvě
vyskytuje nepropustný jíl, který
se pod koly nákladních aut bořil
i za sucha. Na dvou místech bylo

provedeno
další měření
a testy možného opatření. Nakonec
bylo rozhodnuto o celoplošné sanaci pláně
do hloubky dalších 30 cm s pokládkou geotextilie. Nové měření ukázalo, že toto opatření bylo
účinné a nosnost podloží již vyhovuje normě. Součet všech těchto nepředpokládaných nákladů
bude činit přibližně 1 mil. korun.
Podle plánu práce by se měl asfaltový povrch pokládat na přelomu měsíce července a srpna.
Poté se teprve budou dělat chodníky a místa pro stání vozidel. Hotovo by mělo být do konce prázdnin. Další rozpracovanou akcí je
zateplení a nová fasáda na bu-
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dově zdravotního střediska. Tam
probíhá vše podle plánu a během
prázdnin to bude dokončeno. Při
této akci byla na budově provedena příprava pro umístění klimatizačních jednotek. Dvě z toho
byly již instalovány a to v ordinaci
paní doktorky Klausové a v čekárně. Pokračovat s instalací dalších
se bude v příštím roce.
Dne 8. června proběhlo na radnici výběrové řízení na zhotovitele stavby nové márnice a kolumbária. Bohužel do této soutěže
se přihlásila pouze jedna firma a
ta navíc nesplnila zadávací podmínky, takže byla vyřazena. Zjistil
jsem, že řada stavebních firem má
problém se stavbou kolumbária,
proto se asi do soutěže nehlásily.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl
vypsat výběrové řízení zvlášť na
márnici a zvlášť na kolumbárium.
Doufám, že se podaří nějakou stavební firmu vysoutěžit a do konce
roku postavit alespoň tu márnici.
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Výstavba inženýrských sítí za
školou měla být tou největší investiční akcí v tomto roce. Bohužel podle nových pravidel, se k takovéto stavbě musí vyjádřit nově
vzniklý odbor územního plánování a ten si vyžádal vyhotovení
územní studie, aby se pro danou
lokalitu mohl vytvořit závazný
regulativ pro budoucí stavebníky. Tento proces trvá již od ledna
a vyjádření stále není. Situaci kolem toho stále sleduji, takže vím, že
to neleží někde v šuplíku, ale nutná součinnost tohoto úřadu s architektem a projektantem je prostě zdlouhavá. Teprve po získání
tohoto vyjádření můžeme žádat
o územní souhlas, případně o stavební povolení. Předpokládám, že
do konce tohoto roku budeme mít
stavební povolení a vysoutěženého zhotovitele stavby, aby se
mohlo dle počasí začít co nejdříve
v roce 2019. Opět se potvrzuje, že
byrokracie nebrzdí jen rozvoj naší

obce, ale celý stavební průmysl.
Vážení spoluobčané, s koncem tohoto školního roku končí ve svých
funkcích obě ředitelky našich škol,
které odchází do penze. Já bych
chtěl využít této příležitosti a poděkovat oběma ředitelkám za jejich dlouhodobou a obětavou práci v těchto školských zařízeních.
V obou školách jsou velmi dobré
výsledy jak v oblasti vzdělávání,
tak i ve vybavení, údržbě a modernizaci budov. Za to bych chtěl paní
ředitelce Kominacké a paní ředitelce Novotňákové veřejně poděkovat. Předpokládám, že se bude
v tomto trendu pokračovat i po
sloučení obou škol pod jedno vedení.
Vážení spoluobčané, to je asi to
nejdůležitější, co jsem vám chtěl
v polovině roku sdělit. A protože se blíží červenec, dovolte mi,
abych vám popřál krásnou dovolenou a dětem hezké prázdniny.
Antonín Lengál – starosta obce

ANKETA
Vážení spoluobčané,
opakovaně jednám s různými bankami o možnosti umístění bankomatu v naší obci. Bohužel žádná banka nemá zájem v Šitbořicích bankomat provozovat s výjimkou FIO banky. Ta má však podmínku, že z instalovaného bankomatu bude uskutečněno nejméně 850 výběrů měsíčně. Pokud bude výběrů méně, tak
za každý neuskutečněný výběr bude muset obec zaplatit do uvedeného počtu 30Kč + DPH. To znamená,
že bychom potřebovali přibližně 30 výběrů denně. Obracím se proto na vás s otázkou, zda byste o výběry z tohoto bankomatu měli zájem. To znamená, jestli byste uskutečnili alespoň jeden výběr měsíčně.
Pokud ano, napište prosím e-mail na adresu redakce@stengaracek.cz. Pište co nejdříve, nejpozději však
do 15. 7. 2018.
Stačí napsat krátký text, např. „Ano mám zájem o bankomat“.
Budeme rádi, když k tomuto textu napíšete i svoje jméno. Počet zájemců pak bude brán v potaz při rozhodování zastupitelstva o tom, jestli bankomat v naší obci bude, či ne.
Antonín Lengál - starosta

ZPRÁVY Z OBCE
Žádost o dotaci Diakonie ČCE – Betlém Klobouky
církevní právní osoba ve výši 10.000,- Kč – pro zajištění služeb osobám s těžkým zdravotním postižením. Rada obce schvaluje částku ve výši 5.000,- Kč.
Domovinka Němčičky o.p.s., žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce Šitbořice ve výši 6.000,- Kč, na

zajištění sociálních služeb pro
své seniory a potřebné občany.
Rada obce schvaluje dotaci ve
výši 6.000,- Kč.
Myslivecký spolek Šitbořice,
žádá o individuální dotaci z roz-
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počtu obce ve výši 15.000,- Kč na chov bažantů,
setí krmení, orbu, hnojiva atd. Rada obce schvaluje
tuto žádost.
Místní rybářský svaz Šitbořice, žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši 12.000,- Kč na
údržbu parkového porostu, sečení trávy a pokrytí nákladů při pořádání dětského dne na rybníku
dne 20. 5. 2018. Rada obce schvaluje dotaci ve výši
12.000,- Kč.
Základní umělecká škola Klobouky, žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč,
pro 11 žáků, kteří navštěvují školu v Kloboukách.
Rada obce schvaluje dotaci v dané výši.
Obec Šitbořice obdržela žádost od společnosti BiliculumMikulov z.u.o poskytnutí sponzorského daru na svoji činnost ve výši 10.000,- Kč. Rada
obce tuto žádost zámítá.
Společnost Dotyk II Vysoké Popovice 253, žádá
o individuální dotaci z rozpočtu obce Šitbořice.
Využití dotace, poskytování celoroční sociální služby rané péče terénní formou pro jednoho uživatele z obce Šitbořice. Rada obce tuto žádost zamítá.
TJ Sokol Šitbořice oddíl kopané, žádá o poskytnutí finanční podpory ve výši 120.000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2018, na výstavbu pergoly mezi sociálním zařízením a kioskem na fotbalovém hřišti.
Rada obce tuto žádost zamítá.
Pan Ing. Vojtěch Čech, Brněnská 358, žádá o přesunutí dětského hřiště, které leží na parcele p.č. 160.
Rada obce schvaluje přesunutí dětského hřiště do
horní části pozemku. Obec zhotoví vstupní branku
v drátěném plotu.
Ondřej a Ludmila Diváčtí, žádají o možnost uložení
stavebního materiálu na obecním pozemku sousedícím se stavbou a před radnicí na dobu 2 – 4
týdnů. Rada obce žádost schvaluje.
Pořadatelé tradičního stavění máje dne 27. dubna
2018 žádají o prominutí nájmu za vnitřní a venkovní prostory sokolovny, nebude vybíráno vstupné.
KDU – ČSL podali žádost o prominutí nájmu ze sálu
sokolovny na den 13. dubna 2018, při uspořádání
divadelního představení, nebude vybíráno vstupné.
Rada obce obdržela dodatek č. 1 ke smlouvě o odběru a zpracování odpadu ze dne 7. 10. 2015. Od
1. 3. 2018 se doplňuje a mění cena a dodací podmínky na paušální ceny, vždy podle druhu odpadu:
1 x vývoz komunálního odpadu 1.700,- Kč bez DPH
1 x vývoz dřeva
3.900,- Kč bez DPH
1x vývoz papíru
1.200,- Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o odběru a zpracování odpadu ze dne 7. října 2015 se nemění a zůstávají v platnosti. Rada obce pověřuje starostu obce
podpisem dodatku.
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Rada obce schválila dodatek číslo 001 k pojistné
smlouvě č. 2730318246 o zrušení automatického prodlužování smlouvy. Smlouva je podepsána
dodatkem na termín od 19. 2. 2018 do 19. 2. 2019.
Rada obce pověřila starostu obce podpisem dodatku.
Ad 1) Rada obce rozhodla o spojení příspěvkových
organizací Mateřské školy Šitbořice a Základní škola Šitbořice pod jedno ředitelství od 1. ledna
2019. Rada vyslechla názory obou ředitelek organizací a rozhodla pro sloučení.
Obec Šitbořice obdržela nabídku z Holandska na
odkup promítacího zařízení z kina v Orlovně za
cenu 850,- €, pro sběratele. Rada obce souhlasí
s prodejem.
Mgr. Mottl Tomáš, bytem Školní 425, Šitbořice, žádá o prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu č. 1. v bytovce na ulici Školní. Rada obce
schvaluje pronájem bytu do 31. 7. 2022.
Pan Mottl požádal Obec Šitbořice o opravu topení
a výměnu 7 ks radiátorů v pronajatém bytě. Rada
obce odsouhlasila opravu topení a výměnu radiátorů.
Rada obce bere na vědomí ukončení pracovního poměru a vzdání se funkce ředitelky Mateřské
školy Šitbořice k 31. červenci 2018. Důvod vzdání
se funkce je odchod do starobního důchodu.
Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
12207945 o připojení k distribuční soustavě E –
ON. Tímto dodatkem se prodlužuje termín dokončení z 15. 11. 2018 do 15. 12. 2018. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem dodatku č.1.
Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
13007765 o přeložce
distribuční soustavy E – ON.Tímto dodatkem
se prodlužuje termín dokončení z 15.11.2018 do
15.12.2018.Rada obce pověřuje starostu obce podpisem dodatku č.1.
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením
Rady Obce Šitbořice č. 75 ze dne 11. 4. 2018
1. j m e n u j e konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení
pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve složení:
- Jarmila Cagášková, člen určený zřizovatelem –
předseda
- Antonín Lengál, člen určený zřizovatelem
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- Mgr. Hana Poslíková, člen určený ředitelem
krajského úřadu
- Mgr. Jitka Gebauerová, odborník v oblasti státní
správy ve školství, organizace a řízení
- Mgr. Tomáš Mottl, pedagogický pracovník příspěvkové organizace
- PhDr. Renata Horáková, školní inspektor České
školní inspekce
- Jana Urbánková, člen školské rady
2. p o v ě ř u j e paní Miluši Zelinkovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní
komise
Paní Helena Rýznarová, Školní 491, Šitbořice, podala výpověď z obecního bytu druhé patro, bytovka číslo popisné 491, k 1. září 2018. Nájemní smlouvu od 1. 8. 1998 má na dobu určitou. R.O. schvaluje
ukončení pronájmu obecního bytu.
Rada obce obdržela žádost o pronájem obecního
bytu od Jaroslava Navrátila a Veroniky Navrátilové + syna M. Navrátila. Rada obce schvaluje pronájem obecního bytu od 1. 9. 2018 do 31. 7. 2021 na
ulici Školní č. 491 po dobu výstavby nového rodinného domu.
Rada obce schvaluje pro pana Jaroslava Steinbocka, Výhon 300, Šitbořice pacht pozemku par. číslo
1834 o výměře 740 m2 v k.ú. Šitbořice, Karpaty I.
Rada obce vybrala ve výběrovém řízení paní Martu
Hladůvkovou na místo sokolnice a ulízečky od 1. 7.
2018 v místní sokolovně a úklid na obecním úřadu.
Paní Radka Poláková, Nikolčická 531, Šitbořice
žádá o prodloužení nájmu obecního bytu nad tělocvičnou ZŠ Šitbořice. Rada schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy do 31. července 2020.
Pan Vlastimil Vozdecký, Školní 491, Šitbořice žádá
o prodloužení nájmu obecního bytu v bytovém
domě na ulici Školní. Rada schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy do 31. července 2020.
Linka důvěry, z.s. (zapsaný spolek), zastoupený
ředitelkou Soňou Petroškovou, žádá o příspěvek
ve výši 7.500,- Kč na svoji činnost. Rada obce tuto
žádost zamítá.
Rada obce projednala na svém jednání obnovu
vybavení obecní knihovny a vytvoření dětského
koutku. Rada doporučuje nyní zakoupit nejnutnější vybavení do 20.000,- Kč. Další požadavky dát do
rozpočtu roku 2019.
Paní Dagmar Doležalová, 671 64 Božice 134, žádá
o povolení provozování lunaparku na obecním pozemku při akci stavění máje v roce 2019. Rada obce
tuto žádost schvaluje.
Rada obce schválila zpracování pasportu veřejného osvětlení za cenu 55.000,- Kč a zanesení daného pasportu veřejného osvětlení včetně podzemního vedení do geometrického informačního systému obce za cenu 15.000,- Kč.
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Rada obce schvaluje zadávací podmínky pro provedení výběrového řízení na akci – stavba márnice
a kolumbária – na místním hřbitově.
Rada obce na svém zasedání projednala a schválila směrnici pro ochranu osobních dat, dále schválila organizační, spisový a pracovní řád Obce Šitbořice na rok 2018.
Rada obce byla starostou obce seznámena s kupní smlouvou na vodoměry, které jsou namontovány na odběrných místech bývalé společnosti VaK
Břeclav. Cena jednoho kusu vodoměru je dohodnuta za cenu 300,- Kč bez DPH. Při počtu 609 kusů
vodoměrů je celková suma 182.700,- Kč bez DPH.
Rada obce souhlasí s kupní smlouvou a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Rada obce jmenovala ředitelkou ZŠ Šitbořice paní
Mgr. Kateřinu Muchovou. Hlasování: PRO – 3 hlasy
M. Němeček, J. Daniel, Ing. J. Kaňa
PROTI – 2 hlasy A. Lengál a Martin Konečný
Obec Šitbořice obdržela žádost od Spolku včelařů
Šitbořice na neinvestiční dotaci 29.800,- na pořízení parního tavidla vosku ze starých plástů. Rada
obce schvaluje dotaci ve výši 20.000,- Kč.
Rada obce schválila Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků, provozně souvisejících k vodovodu. Pověřujeme starostu obce
podpisem smlouvy.
Rada obce schválila smlouvu pro ZEMAX Šitbořice,
a.s. Smlouva o právu vyklučení trvalých porostů
a o změně využití parcel. Jedná se o přestárlé meruňkové sady Prosňáky. Dřevo nepožadujeme. Pověřujeme starostu podpisem smlouvy.
Pan Tomáš Kurdiovský, Horní 579, Šitbořice požádal obec o pronájem části obecní parcely pč. 1214
k uložení stavebního materiálu. Rada obce souhlasí s uložením stavebního materiálu na obecní parcele za obvyklých podmínek (bude zajištěna bezpečnost uloženého materiálu).
Rada obce projednala Smlouvu o zřízení věcného břemene pro obec Šitbořice č. HO –
014330048428/001 od společnosti E-ON České
Budějovice na zřízení přípojky elektrické energie
nn. ke stavbě rodinného domu p. Konečného. Přípojka bude provedena kabelem k přípojné skříni v pilíři. Platba pro obec 4.000,- Kč. Pověřujeme
starostu podpisem smlouvy.
Mezi Obcí Šitbořice a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha 3, vznikla smlouva o umístění veřejné komunikační sítě, na zřízení služebnosti optického kabelu k telekomunikačnímu rozvaděči u obchodu Jednota, za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč. Pověřujeme starostu obce podpisem
smlouvy.
Milan Němeček
místostarosta
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Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
DEN MATEK
Pro maminky si děti připravily dárek v podobě „nazdobeného
srdíčka“. Ve školce také 9. května
proběhla dílna, tam děti za přítomnosti maminek kreslily jejich
portrét.
V neděli 13. 5. 2018 čekalo děti vystoupení v místní sokolovně. Děti dlouho nacvičo-

valy a s pomocí paní učitelek si
připravily pásmo tanců, básničky a písničku. Vystoupení začaly mladší děti a předvedly lidové
tance a písničky -Čížečku, čížečku; Červený šátečku; Čtyři koně.
Následovalo účinkování starších dětí, které si připravily nelehké „Country tance.“ Promená-

da, Zuzana a La Raspa. Na závěr
všechny děti zarecitovaly, zazpívaly, dostaly sladkou odměnu
a předaly pomyslnou štafetu dětem ze základní školy. Myslíme
a doufáme, že si nedělní odpoledne všichni užili a budeme se těšit opět za rok.
Vladimíra Brančová, učitelka

POZNÁVÁME DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Letos jsme dostali do mateřské školy dvě pozvání na pozorování domácích zvířat. Již tradičně, každoročně od pana Kurdiovského na kůzlátka. Některé děti poprvé v životě na vlastní oči viděly, jak vypadá stará koza Rozárka a její tři kůzlátka.
Druhé pozvání bylo od paní Valíčkové. Na její zahradě děti pozorovaly ovce, jehňátka, králíky, slepice, kuřátka, kohouta a psa. Děti už vědí, jak se
nazývají mláďata domácích zvířat, čím se živí, jaké
vydávají zvuky, jak se musí o ně pečovat a jaký užitek dávají člověku. Měly také možnost si zvířata
pohladit a nakrmit je. Nejvíce se děti naučí vlastním prožitkem. Děkujeme za obě pozvání.
Marta Nečasová, učitelka

Výtvarná soutěž 1.místo PO Jiříček Kunovský

SLAVÍČEK 2018
Koncem školního roku tradičně pořádáme pěveckou soutěž „Šitbořický slavíček“, letos se
uskutečnila 21. - 22. 5. Nejprve
proběhla třídní kola, ve kterých
mohl každý sám zazpívat píseň,
a děti mezi sebou vybraly 3 nejlepší zpěváky. Z oranžové třídy

to byla Kristýnka Konečná, Kristýnka Tsap, Klárinka Benýšková.
Ze žluté třídy Jiříček Kudyn, Zuzanka Hanáková a Emička Viktorinová a ze zelené třídy postoupil Lukášek Urbánek, Klárinka Stejskalová, Adélka Fialová.
Tito se představili v kole škol-

DEN DĚTÍ V MŠ - RYBIČKOVÝ DEN
Letošní Den dětí se v mateřské škole nesl ve
znamení rybiček. Děti namalovaly obrázky rybiček, kterými jsme vyzdobili plot MŠ. Na zahradě
byla pro děti nachystaná čtyři stanoviště. U prvního stanoviště děti vytahovaly z pytle různé věci
a určovaly, co ryba sežrala. Druhé stanoviště bylo
rybaření. Děti se snažily prutem ulovit rybu. Třetí
stanoviště byla plavba na lodi. Děti utvořily dvojice
a s lodičkou dělaly slalom kolem kuželů. U posled-
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ním, v něm už hodnotila porota
složená z paní učitelek. Všichni
krásně zazpívali a byli odměněni
medailemi a diplomy. Zazpívali jsme si také všichni společně.
Odměnou pro všechny byl oplatek a omalovánky.
Šárka Soukopová, učitelka
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ního čtvrtého stanoviště se děti postavily za
sebe a popořadě se svou vlastní silou přitahovaly na lavičkách. Protože bylo velmi teplo, odměnou byl výborný ledňáček, kterým se všichni
osvěžili, a na památku děti dostaly rybičkovou
medaili.
Darina Vedralová, učitelka

OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN
Vážení občané,
končím ve funkci ředitelky
školy, a proto mi dovolte krátké
ohlédnutí za mým 28letým působením v naší škole a v obci. Výchovu a vzdělávání našich šitbořických dětí jsem brala jako mé
životní poslání. Práce byla často
velmi náročná, přesto ji však hodnotím jako důležitou a smysluplnou.
Do rozvoje školy jsem vkládala velké úsilí. Trvalým cílem bylo
pro mě vytvoření školy, která by
nabídla dětem a rodičům prostředí vzájemné úcty a také dobře připravila děti k dalšímu studiu a pro život. Ke splnění tohoto
cíle bylo zapotřebí v týmové spolupráci pedagogů zvládnout nespočet běžných, ale i velmi náročných úkolů. Nejtěžší období před
10 lety zvládla škola díky zřizovateli. Dobrou školu netvoří totiž jenom profesně zdatní učitelé, ale rovněž podpora pana starosty, zastupitelů obce a Škol-

ské rady. Bez podpory zřizovatele
by se škola nemohla vypracovat
na současnou úroveň. Již v roce
2000 se řadila v rámci ČR mezi
20 nejúspěšnějších a nejaktivnějších škol zařazených do sítě projektu „Zdravá škola“. Učitelé neustále zkvalitňovali a obohacovali vzdělávací podmínky realizací více než třiceti projektů, včetně
projektů z evropských fondů. Svojí
prací, mimořádným úsilím a projektovými aktivitami škola trvale zvyšovala svůj kredit, podmínky a úroveň vzdělávání, zaměřila
se také na rozvoj zájmů a talentu žáků. V letošním školním roce
Česká školní inspekce ohodnotila odbornou práci pedagogů jako
příkladnou. ČŠI pozitivně hodnotila rovněž chování žáků, a to je výsledek výchovy nejen učitelů, ale
zejména rodičů.
S úctou k práci všech zúčastněných bych chtěla při příležitosti naplnění mé práce ve funkci
ředitelky školy poděkovat učite-

lům a dalším pedagogickým pracovníkům za jejich odbornou práci a spolupráci, za dosažení vysoké úrovně vzdělávání, mimořádně vstřícný přístup k žákům
a přípravu dětí k aktivnímu zapojení se do života. Děkuji pedagogům a žákům za výbornou reprezentaci v naukových, recitačních
a pěveckých soutěžích a za vynikající sportovní výsledky v rámci
ČR. Děkuji provozním zaměstnancům za vytváření kvalitního zázemí školy.
Panu starostovi, Obecní radě,
členům zastupitelstva a Školské radě děkuji za aktivní přístup
k rozvoji školy. Rodičům žáků
a místním organizacím a firmám
děkuji za podporu.
Nové paní ředitelce, pedagogům, pracovníkům školy, žákům,
rodičům a zřizovateli přeji, aby se
škola v dalších letech dále rozvíjela ve vzájemné spolupráci.
PaedDr. Jarmila Novotňáková,
ředitelka školy

SOFTBALLOVÝ KROUŽEK 2017/2018
V letošním školním roce navštěvovalo v rámci
školního klubu softballový kroužek celkem 31 žáků
od třetí do deváté třídy. Všichni žáci měli možnost,
pokud o to stáli, zahrát si za školní softballový/
coachballový/beeballový tým i za sportovní softballový oddíl SK Sever Brno. Za Brno nastupujeme
v různých věkových kategoriích již třetím rokem.
Školní softballový kroužek funguje od roku 2009
s roční přestávkou. V posledních letech se dostavují výsledky naší společné tvrdé práce na trénincích.
Největšího úspěchu na školní úrovni jsme dosáhli loni na mistrovství ČR základních škol v beeballu, kde jsme v Chocni slavili bronzové medaile.

Ve stejném roce jsme také dosáhli na čtvrté místo na mistrovství ČR v teeballu ZŠ. Letos jsme se
opět těchto finálových soutěží zúčastnili. V beeballu jsme byli čtvrtí a stejně tak i v teeballu.
MČR v beeballu se zúčastnili žáci našeho kroužku z 1. stupně. MČR se konalo v Praze dne 30. 5. 2018.
Měli jsme pravděpodobně nejnáročnější skupinu.
V té jsme skončili druzí po jediné prohře (o bod) se
ZŠ Pastviny Brno – s pozdějším vítězem celého MČR!
Pak už jsme mohli hrát pouze o 4. – 6. místo. Zde
jsme všechno vyhráli a skončili jsme tedy na krásném 4. místě mezi 12 školami z celé republiky!
Finále se zúčastnili: Daniela Shymon, Ema
Vozdecká, Michaela Nečasová, Daniel Mottl, Sa-
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muel Němeček, Jáchym Franěk, Šimon Daniel, Dominik Bajcsi a Patrik Rusňák.
MČR v teeballu se zúčastnili žáci 2. stupně.
Ti hrají celý rok softball. MČR škol se však koná
v teeballu, tedy s odpalem ze stativu. Finále se konalo v Chocni dne 6. 6. 2018. Zde jsme také skončili na druhém místě ve skupině. Opět jsme prohráli s pozdějším vítězem – ČAG České Budějovice.
O celkové třetí místo jsme o bod poté prohráli se
Slováckou Břeclav. V tomto utkání jsme celý zápas
vedli, ale nakonec bohužel soupeř otočil. Z osmi
týmů jsme tedy skončili na 4. místě.
Finále se zúčastnili: Adam Drabálek, Alexandr
Lengál, Daniel Holub, Jitka Kurdiovská, Zdeňka Přibylová, Jonáš Rozsíval, Vít Urbánek, Sára Němečková, Tomáš Matýšek, Vojtěch Zouhar, Michal Hájek, Radim Pokorný, Petr Novotný, Šimon Urbánek
a Dominik Šabata.
Také jsme se v rámci školy účastnili mnoha turnajů Školní ligy Brno v beeballu, coachballu a softballu. V beeballu jsme již vyhráli celý ročník, v coachballu jsme průběžně druzí a v softballu zatím
vedeme.
Co se týká naší účasti v týmu SK Sever Brno –
zde naši žáci a žákyně nastoupili v 2. lize žáků,
2. lize kadetek, v Moravskoslezské lize žákyň,
v Moravské lize kadetek, v Moravskoslezské lize
kadetů, v Moravské lize žáků, v celostátní coachballové lize a v Moravské teeballové lize.
Zejména v coachballové lize, kadetech a v teeballové lize jsme reprezentovali v hojném počtu.
Veškeré informace o všech soutěžích kde členové našeho softballové kroužku nastupují, veš-

Školní beeballový tým na MČR

foto: T.Mottl

Školní teeballový tým na MČR

foto: T. Mottl

keré fotografie a další naleznete na našem webu:
www.sitboricke-straky.webnode.cz.
Na závěr bych rád poděkoval všem hráčům za
vzornou reprezentaci školy a obce, starším žákům
kroužku za pomoc s těmi nejmenšími na trénincích
a všem rodičům, kteří s námi jezdili na zápasy i do
velmi vzdálených destinací jako byly např. Pardubice, Kostelec nad Orlicí, Choceň nebo Praha.
Tomáš Mottl

PĚVECKÝ SBOR COLORATA
Pěvecký sbor Colorata a vokální kroužek zakončil své roční působení tradičním Jarním koncertem, který proběhl 3. 6. 2018 v sokolovně. Všechny písně spojovalo společné téma „Láska“ a zcela
ho vystihoval citát Ralpha Smarta: „Dělejte vše z lásky a bude-

Jarní koncert pěveckého sboru Colorata
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te vždy vítězem“. Všichni zpěváci
předvedli profesionální výkon na
vysoké úrovni a zaslouží si obrovskou poklonu. Za vedení pěveckého sboru a vokálního kroužku děkuji dětem za aktivní a zodpovědný přístup, rodičům, vedení školy a kolegům za podporu a přízeň.

foto: M.Kačur

Vokální kroužek

Děkuji sponzorům a také všem,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci koncertů, kterých v letošním roce opravdu nebylo málo. Pěvecký sbor a vokální kroužek přeje všem krásné léto
a těší se na další společná setkání.
Mgr. Monika Ondroušková

foto: F.Dvořák
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KULTURNÍ KOMISE
JE NÁM VELKOU CTÍ POPŘÁT V LETOŠNÍM ROCE K TOLIKA ZLATÝM SVATBÁM
Dne 20. 4. 2018 oslavovaly 50té výročí sňatku
hned tři manželské páry: Marie a Ondřej Vozdečtí,
Jenovéfa a Jiří Danielovi, Libuše a František Majerovi. Dále 27. 4. 2018 Libuše a Josef Němečkovi,
4. 5. 2018 Marie a Jaroslav Lengálovi, 1. 6. 2018 Marie a Jaroslav Dvořákovi a 8. 6. 2018 Antonie a Ludvík Němečkovi.
Všem ještě jednou blahopřejeme do dalších společných let hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Danielovi

M
j
i
Majerovi

f t Z
L
ál
foto:
Z.Lengál

Ně čk i
Němečkovi

f
Z
L
ál
foto:
Z.Lengál

Němečkovi

foto: Z.Lengál

á
foto: Z.Lengál

á
Dvořákovi

á
foto: Z.Lengál

Lengálovi

foto: Tihlaříková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V naší obci se uskutečňuje vítání občánků dvakrát
do roka. Na podzim, v neděli 1. 10. 2017, jsme přivítali
16 dětí narozených od března do září 2017 a v neděli
22. 4. 2018 se dostavili rodiče s 12 dětmi narozenými
od září 2017 do března 2018. Malým občánkům pokaždé přijdou popřát i děti z Mateřské školy.
Představuji vám naše občánky z 1. 10. 2017: Marie Zoubková, František Partyka, Michal Kostka, Nela
Horáková, Zora Lengálová, Jan Franěk, Valerie Nevídalová, Benedikt Macek, Alex Číhalová, Vojtěch
Konečný, Aneta Kaňová, Klaudie Kleinová, Lia Šály,
Theodor Zelinka, Kryštof Kaňa a Michaela Kudinová.

A občánky z 22. 4. 2018: Jakub Novák, Oliver Čech,
Aneta Majerová, Jorika Rysková, Alena Brzobohatá,
Vanesa Matušková, Marek Kačura, Zuzana Valoušková, Rostislav Zelinka, Adam Zoubek, Vanessa Di
Lenardo a Václav Lengál.
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DEN MATEK
V neděli 13. 5. 2018 v 15 hod
v sále sokolovny proběhla opět
krásná oslava Dne matek. Největší podíl na ní měly děti Mateřské
a Základní školy. Připravily si pro
své nejmilejší veselé i dojemné
vystoupení a odměnou jim pak byl
dlouhý a hlasitý potlesk.
Tato společná akce a mnoho
dalších, jež tradičně a pravidelně celá léta připravují Mateřská
a Základní škola, je úspěšná především také díky výbornému vedení jejich ředitelek paní Miroslavě Kominacké a Jarmile Novotňákové. V letošním roce obě končí
ve své funkci, a proto mi dovol-

Foto:Filip Dvořák

te, abych jim srdečně poděkovala
za jejich obětavou a svědomitou
práci a v osobním životě popřála

hodně štěstí a spokojenosti.
Jarmila Cagášková
kulturní a školská komise

PLÁNOVANÉ AKCE
14. 7. 2018

16. 7. 2018
21. 7. 2018
2. 9. 2018
15. 9. 2018
28. 9. 2018
29. 9. 2018
30. 9. 2018

Veterán sraz „ELEGANTNĚ STOPOU T.G.M.“
Program:
Prezentace 9-10 hodin.
11:00 – závod Jízda pravidelnosti.
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 deseti druhů piv vybraných z celé ČR.
Od 20:00 taneční zábava se skupinou Na2fáze.
Start Babetta Gangu na další výpravu po České republice
9.00 hodin od sokolovny
Memoriál Zdeňka Fialy – hasičské závody s vl. pravidly (u sokolovny)
Oslavy 120 let založení SDH Šitbořice
Ukliďme Česko
Svatováclavské hody – hrají Sobuláci
Svatováclavské hody – hrají Sobuláci
Svatováclavské hody – hodový průvod, posezení na sokolovně se Sobuláky

RADY A MOUDRA
Diana Frances Spencerová
„Dělejte jen to, co vám radí srdce.“
Johann Wolfgang von Goethe
„Ty pláčeš? Ale proč? Vždyť i v slze je síla. Tak jdi a žij!“
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FARNOST
ČTENÍ Z KRONIK - POTRAVNÍ SPOLEK
Po zrušení roboty roku 1848
nastal nový rozvoj hospodářství
ve všech směrech.
Vzmáhal se obchod, průmysl i zemědělství. Sedlák se stal
svobodným občanem, mohl svobodně statek prodávat i kupovat.
Židé, kteří se nesměli volně pohybovat a nakupovat půdu, nyní
ji mohli volně nabývat. Většinou byli obchodníky, provozovali pohostinství a hlavně půjčovali
sedlákům peníze na vysoký úrok.
Do Šitbořic se přistěhoval žid
Lampl. Od Neuwallů koupil část
panského dvora, kde postavil
hostinec, obchod a palírnu lihu.
U něho mnoho hospodářů propilo celý svůj majetek. Mnohý byl
rád, když mu zbylo na chaloupku a pak chodil s rodinou pracovat na panské za pár krejcarů. Rozumní hospodáři brzy poznali, že další takový stav by vedl
k ožebračení vesnice a uvažovali
o založení svépomocného spolku. Šitbořští začali uvažovat, jak
se osamostatnit, aby nemuseli
všechno nakupovat u žida.
Roku 1868 si založili Potravní
spolek s ručením omezeným. Je
to nejstarší družstevní podnik na
Moravě a možná v celé republice.
Sami si zboží nakupovali a prodávali s malým výdělkem. Část výdělku se vracela členům ve formě dividendy. Zakládajících členů bylo málo a jejich jména upadla v zapomnění. První obchod byl
v domě Matěje Konečného č 28,
jednoho ze zakládajících členů.
Roku 1902 byl koupen dům č 142
od Pavla Kocmana, který se odstěhoval do Slavonic. V této budově je prodejna doposud. Jistě
to byl od našich předků odvážný
čin, který přes veškeré nástrahy doby čestně obstál. Dokonce donutil žida Lampla aby prodával za tytéž ceny co ve „spol-

strana 12

ku“. Roku 1904 spolek vyhořel,
při tom shořely i listiny o založení
spolku. Stále se rozvíjející spolek
si získal veškerou důvěru lidí.
Po první světové válce bylo
v obci pět obchodů: Konečný
František č. 124, Franěk Metoděj č. 117, Klein Jan, Konečný Josef
a žid Ludvík Šťastný, které zanikly, jen u Kleinů se udržel do roku
1945. Za první republiky vznikly dva obchody. V jednom z nich
u Majerů byla po válce prodejna
textilu a pak pošta.
Židé se u nás nikdy nezmohli.
Většina občanů se jejich obchodu i hostinci vyhýbala a ke konci
první republiky žid Šťastný jen živořil.
Spolek z čistého zisku každoročně vyplácel členům dividenda.
První podíly zakládajících členů byly 30 zlatých. Roku 1902
byl členský podíl snížen na
120 K předválečných. Po válce se
členský podíl snížil na 20 Kč, aby
i nemajetní mohli být členy spolku. A brzy se téměř celá obec stala členy spolku. Roku 1928 byla
budova spolku opravena a prodejní místnosti byly předělány
nákladem 60.000 Kč.
Na památku desetiletého trvání spolku byl roku 1878 na

cestě k Novým Dvorům postaven kříž, který tam stojí podnes.
Na památku 25letého trvání byl
u Lích roku 1893 postaven kříž. Na
památku 50letého trvání spolku byl tento kříž roku 1918 opraven a roku 1968 ke stému výročí
znovu opraven a dána nová nápisová deska. V tomto roce byla
opravena také prodejna a zřízena
v ní prodejna průmyslového zboží. Prodejna jako potravní spolek
trvala až do roku 1940, kdy byla
napojena na družstevní prodejny
Vzájemnost – Včela v Brně.
Po roce 1945 to byla Včela.
Když byly na okrese vytvořeny
prodejny „Jednota“, přešla 1. ledna 1964 na družstevní prodejnu Jednoty Mikulov i s členskými podíly. Na místě obchodu žida
Šťastného byla postavena roku
1967 samoobsluha a po vybudování nové velké samoobsluhy
v těsném sousedství v roce 1975
se ze staré samoobsluhy stala
prodejna textilu a obuvi.
Abychom se naučili žít dobře
v přítomnosti, musíme umět zapomenout na minulost a neznepokojovat se budoucností (Chiara Lubichová)
Petr Krupička

PRANOSTIKA
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
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SERIÁL O BYLINKÁCH
ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ
Šavěj je původem ze
Středomoří, Itálie a Řecka. Kořenilo se jí už ve
starém Římě. Ve staročeské kuchyni byla šalvěj dokonce postavená na roveň
s petrželkou. Šalvěj lékařská a její léčivé účinky mají bohatou minulost. Dříve byla na našich zahradách hojně
pěstována s ostatním zeleným kořením. Dnes se bohudík tato doba vrací a šalvěj opět získává na oblibě
Popis
Šalvěj lékařská (Salvia officinalis), lidově také nazývaná babské ucho, je víceletá polokeřovitá rostlina,
vysoká 20 – 70 cm. Její stonek je dole dřevnatý, nahoře
bylinný. Má vejčité, plstnaté, vroubkované listy zbarvené zelenošedě až stříbrošedě. Kvete v červnu a červenci fialovými pyskatými květy. Roste na slunných
místech v chudších suchých půdách. Jako koření se po
celý rok používají čerstvé listy, pro sušení je nejlépe je
sbírat před květem.
Použití šalvěje
Šalvěj má velmi silně kořenité aróma a výraznou
chuť. Je to nedráždivé, zdravé koření, pokud ho neužíváme denně v nadměrných dávkách. Šalvěj používáme
do skopové a jehněčí pečeně, k telecímu masu, k rybám
a do jídel s dršťek. Dále se přidává do karbanátků, sekané, paštik a bylinkových směsí. Čerstvá šalvěj se používá také do bylinkového másla, do nádivek, na kuřata
a podobně. Pro její výraznou chuť a vůni jí nepoužíváme
mnoho, na jednu porci stačí jeden až dva lístečky čerstvé nebo malá špetka sušené šalvěje. Jako koření se
nejvíce používá v italské a francouzské kuchyni, ale i jinde. Šalvěj je medonosná rostlina, proto se pěstuje jako
pastva pro včely. Slouží také jako aromatizující přísada při výrobě likérů. Šalvěj, z hlediska lidové medicíny,
zmírňuje nadbytečné pocení, podporuje trávení, zlepšuje funkci žlučníku a jater, působí protizánětlivě a ničí
baktérie. Připravuje se z ní také kloktadlo při zánětech
v ústní dutině, používá se v lékařství i v kosmetice.
Šalvěj lékařská a její léčivé účinky
Šalvěj lékařská je oblíbená léčivá bylina, hojně využívaná vnitřně i zevně. Má stahující a dezinfekční
účinky. Používaná část šalvěje jsou listy, které obsahují velmi aromatický etherický olej, látky tříslovinné
a hořčinu. Látky tříslovinné ji propůjčují nahořkle kořenitou chuť. Z prospěšných látek šalvěj obsahuje například ještě vitamíny skupiny B, estrogenní hormony,
salviol a thujon.
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Vnitřní účinky
Šalvějový čaj je nejčastěji užíván při problémech
s trávením, při nadýmání (zklidňuje žaludek a střeva),
povzbuzuje chuť k jídlu a působí také dobře při jaterních onemocněních. Ve spojení s levandulí pomáhá při
nadměrném nočním pocení.
Jelikož obsahuje estrogenní hormony, je vhodná i při gynekologických potížích. Naopak při potřebě
zmenšit vyměšování mateřského mléka nebo ukončit
kojení se může užívat prášek z dobře roztlučených listů 3× denně na špičku nože.
Žaludeční choroby
Při těchto problémech se pijí dva šálky denně čaje
připraveného spařením 2 lžiček listů šalvěje 1/4 litrem
vody, nechá se krátce odstát a přecedí. Tento nálev
pomáhá i při nočním pocení. Na žaludeční problémy
si můžeme také připravit nálev z 1 lžičky listů šalvěje
a 1 lžičky natě pelyňku připravený a užívaný stejným
způsobem.
Domácí šalvějový sirup
Při nachlazení, na podporu imunitního systému,
pro dobré trávení a na podporu pocení se dá udělat
z čerstvých šalvějových lístků domácí šalvějový sirup.
Recept naleznete níže.
Zevní účinky
Pro její dezinfekční účinky se používá jako kloktadlo při bolesti v krku, zánětech mandlí, zánětech hrtanu, ústní dutiny, krvácení dásní a bolesti zubů. Pro
svůj obsah vitamínů skupiny B se užívá na zklidnění, při nečisté pleti a křečích v dolních končetinách.
Zevně se šalvěj lékařská a její léčivé účinky využívají ještě na špatně se hojící rány, plísně a mykózy. Na
rány a po štípnutí hmyzem můžeme být použita čerstvá šťáva, vytlačená z šalvějových listů nebo se přiloží
rozdrcený list na postižené místo.
Bolest v krku, zánět mandlí, problémy v ústní dutině. Čaj ze šalvěje velmi dobře poslouží jako kloktadlo
i při těchto problémech. Používá se také při krvácení
dásní a uvolněných zubech. Kloktá se vždy teplý nebo
se přikládají namočené tampóny (při paradentóze).
Odvar se používá také k vymývání ran nebo obkladům.
Nemoci nervové soustavy, gynekologické problémy. Na tyto problémy se používá šalvějová koupel.
200 g sušené šalvěje se spaří 1 litrem vroucí vody, nechá se vylouhovat a nalije se do připravené koupele.
Nežádoucí účinky
Dlouhodobé používání šalvěje se nedoporučuje pro
svůj obsah thujonu, který působí omamně a toxicky.
Protože snižuje tvorbu mateřského mléka, nedoporučuje se také v těhotenství a při kojení.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
KVĚTINKOVÝ DEN V ŠITBOŘICÍCH
16. 5. se v Šitbořicích uskutečnil Český
den proti rakovině. Letos proběhl již 22. ročník této nejstarší sbírkové akce v ČR, při které můžete zakoupit žlutý kvítek měsíčku lékařského.
Cílem sbírky je především prevence občanů, letos byla zaměřená na rakovinu tlustého střeva.
Získané prostředky za nabízené kvítky
měsíčku lékařského jsou využity na boj proti
rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality onkologických pacientů, podporu
onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří na sbírku proti rakovině přispěli a věřím, že se květinkový den v Šitbořicích nekonal naposledy. Měl docela
úspěch. Z nabízených 200 ks kytiček bylo „zakoupeno“ 175 ks a na sbírku přispěno částkou 6065 Kč.
Dík patří i Terezii Matýškové, která s touto myšlenkou přišla a sbírku u nás zorganizovala.

Květinkový den

foto: T. Matýšková

Pokud jste si kytičku nestihli zakoupit a chtěli byste i tak pomoci, můžete si zakoupit e-kytičku
prostřednictvím dárcovské sms. Více na stránkách
www.cdpr.cz/dms
Lucie Kačurová

NAŠE OBECNÍ KNIHOVNA
Dlouho jsem přemýšlela, zda
mám na článek o knihovně reagovat. Po konzultaci s několika
čtenáři a pracovníky obce jsem
se rozhodla odpověď napsat.
Paní Troppová v článku píše,
že jí v knihovně chybí služby jako
je MVS (meziknihovní výpůjční služba), VF (výměnný fond),
internet apod. Kdyby za mnou
s tímto požadavkem přišla, dověděla by se, že tyto služby naše
knihovna již spoustu let poskytuje.
MVS (meziknihovní výpůjční služba) – na vyžádání je možné vybranou knihu zapůjčit z kterékoliv knihovny v České republice. Vzhledem k tomu, že čtenář si
veškeré náklady hradí sám (např.
poštovné), je tato služba využívána jen výjimečně.
VF (výměnný fond) – jsou to
knihy zapůjčené z nadřízené
knihovny v Břeclavi a jsou obměňovány minimálně 2x ročně.
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Internet pro veřejnost –
v knihovně dosud byly pro veřejnost určeny 2 počítače, které jsou umístěny v samostatné
místnosti, vedle hlavního prostoru knihovny. Tyto počítače jsou
již zastaralé, je však dohodnuto
s vedením obce zakoupení nového počítače pro veřejnost. Pro
malý zájem čtenářů o tuto službu (nejspíše proto, že dnes má
většina občanů internet doma
i v mobilu) bude nadále k dispozici pouze 1 počítač s přístupem na
internet.
Dále paní Troppové chybí
v naší knihovně cizojazyčná literatura. V naší knihovně je několik knih dvojjazyčných, není však
o ně zájem. Myslím si, že toto
je záležitost velkých knihoven,
malé knihovny nemají kapacity
(finanční ani prostorové) pro nabídku cizojazyčných knih. Knihy
se snažím nakupovat dle zájmu
čtenářů a dle doporučení nadří-

zené knihovny tak, aby si vybral
co nejširší okruh čtenářů.
Pro děti se snažíme pořádat
zábavné odpoledne jednou až
dvakrát ročně. V současné době
probíhá již druhý ročník soutěže „lovci perel“, kdy děti za každou přečtenou knihu s „perlorodkou“ dostanou 1 perličku. Na konci roku bude pro ně připraveno
vyhodnocení soutěže s pestrým
programem.
Srovnávání naší knihovny
s knihovnou ve Velkých Pavlovicích je neúměrné. Velké Pavlovice jsou město a velkopavlovická knihovna je profesionální
knihovnou s nesrovnatelně jinými podmínkami. Obecní knihovny
v malých obcích jsou neprofesionální knihovny, takže nemají takové možnosti jako knihovny ve
městech. Přesto doufám, že se
bude čtenářům v naší knihovně
líbit a zůstanou jí i nadále věrni.
Marie Halasová, Knihovnice
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JAK DOPADLA JARNÍ ÚKLIDOVÁ AKCE „UKLIĎME ČESKO“ V ŠITBOŘICÍCH
Vážení spoluobčané, máme za sebou v pořadí již druhou úklidovou akci Ukliďme Česko, která
se konala v Šitbořicích v sobotu 14. dubna. Pokusím se tedy o stručnou rekapitulaci. K úklidu jsme
se sešli ve 13:00 u staré školy v Šitbořicích v počtu
60 účastníků (v poměru 1:1 děti a dospělí). Účast
tedy byla velice hojná i přesto, že panovalo nádherné jarní počasí, které přímo vybízelo k jiným
venkovním aktivitám než k úklidu odpadků. Díky
tomu, jsme se mohli rozdělit do více skupinek,
než se předpokládalo a uklidit tak větší část obce.
V celkem 7 skupinkách jsme se vydali uklidit okolí silnic směrem na Těšany a Nikolčice, dále cestu
od ČOV k rybníku, ulici Diváckou až ke sklepu Maryša, Hradisko, cestu pod Domaninami, část Svatojánku a ti, kterým zbýval čas, tak ještě uklidili cestu
od bytovek k zemědělskému družstvu a část parChtěla bych navázat na Lukáše
a ráda bych Vás pozvala na podzimní úklid, který se bude konat
v sobotu 15. 9. 2018. Tento den bude
zároveň dnem největšího světového úklidu – World Cleanup Day, kdy
se do úklidu zapojí 150 zemí.
V Tallinnu v Estonsku proběhla Konference WorldCleanUp za
účasti představitelů občanské společnosti z asi 90 zemí, které se zavázaly postavit se proti znečištění odpadu ve svých zemích a spolupracovat na celosvětové úrovni
s cílem zvýšit povědomí o rychle se
rozvíjejícím problému s odpady.
Světový úklidový den je výsledkem masivní dobrovolnické iniciativy nazvané Let‘s Do It! vzniklé v Estonsku v roce 2008, kdy

ku. Úklid jsme pak zakončili zhruba okolo čtvrté
hodiny zase na staré škole, kde bylo pro všechny
účastníky připraveno občerstvení. Celkem byly sesbírány zhruba 2 tuny odpadu, z čehož bylo alespoň 1,5 tuny odpadu vytříděno, což je ještě o trochu
víc než při podzimní úklidové akci. Během úklidu
jsme narazili i na několik míst, na které se zaměříme při dalších úklidech v budoucnu, jelikož nebylo
v našich silách vše uklidit během jednoho odpoledne. Také se ukázalo, že na některých místech, která
jsme již na podzim uklízeli, znovu přibyly další odpadky, takže úklidové akce budou v budoucnu určitě pokračovat. Závěrem bych rád poděkoval všem
účastníkům úklidu, a vybídl ostatní, aby se zúčastnili některé z dalších úklidových akcí, o jejichž konání se určitě v předstihu dozvíte.
Lukáš Franěk

během pouhých pěti hodin vyčistilo 50 000 dobrovolníků (4%
obyvatel) 10 000 tun nelegálního odpadu. Úředníci odhadovali, že iniciativa ušetřila místní vládě tři roky práce a 22,5 milionu
EUR. Nápad se rychle uchytil a od

Účastníci jarní akce Ukliďme Česko

té doby se celosvětově rozšířil.
V České republice bude koordinátorem celosvětového úklidového
dne 15. září iniciativa Ukliďme svět,
ukliďme Česko, pořádající tradičně
úklidové akce.
Terezie Matýšková

foto: J.Matýšek

LÍPA OD NAŠICH PŘÁTEL
Naši přátelé ze švýcarské obce Dinhard při návštěvě u nás v loňském červenci přivezli jako dárek
malou lipku. Stromek byl zasazen nedaleko radnice
oběma starosty, tedy abych byl přesný, naším starostou a presidentem obce Dinhard pod dohledem
ostatních zastupitelů. Na podzim jsme sledovali, jak
se ujme. Vzhledem k tomu, že absolvovala dlouhou
cestu autem, vypadala všelijak. Měli jsme proto velkou radost letos na jaře, když se zazelenala a má se
čile k světu. Vedle stromku byla osazena také deska
od našich přátel: „Dík od obce Dinhard (Švýcarsko)
obci Šitbořice za 22 leté srdečné a přátelské part-

Lipka s věnováním

foto:Jiří Kaňa

nerství“. Fotografie lípy s pozdravy našim přátelům
byla samozřejmě zaslána i do Dinhardu.
Jirka Kaňa
strana 15

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

červen 2018

ŠITBOŘICKÝ POTOK - ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ
Při odsouhlasování podkladů pro vytvoření malované mapy
našeho regionu, kterou si již můžete prohlédnout v dolní části
parku a na Rovince, jsem narazil na skutečnost, že málo znám
náš Šitbořický potok. To že pramení v horní části obce nad ulicí
Přátelství a teče zatrubněný přes
obec je věc známá. Po vyčištění
veškeré protékající vody, samozřejmě mimo období přívalových
dešťů, naší čistírnou odpadních
vod, pokračuje směrem k Dvorskému rybníku, kde se do něho
vlévá malý potůček pramenící pod Odměrkami. Dále směřuje
na osadu Nový dvůr, kterou míjí,
před silnicí spojující Moutnice
a Velké Němčice se do něho vlé-

vá Nikolčický potok. Po překročení Rumunské bažantnice ho můžeme spatřit ze silnice Jalovisko
– Blučina, kterou křižuje nedaleko dálnice D2. U osady Albrechtov se vlévá do Moutnického potoka, který se po překročení silnice Měnín – Blučina vlévá asi po
900 metrech do Litavy.
Pro mne byla tato oblast naprosto neznámá, proto jsem se
jednu neděli koncem dubna vypravil soutoky toků prozkoumat.
Auto jsem zaparkoval u mostu
přes Litavu kousek za Měnínem
a šel podél Litavy hledat soutok
s Moutnickým potokem. Tento
je asi 400 metrů po proudu – viz
foto. Dále jsem pokračoval proti
proudu Moutnického potoka vy-

Soutok Moutnického potoka s Litavou

foto: Jiří Kaňa

sokou trávou, soutok se Šitbořickým potokem je asi 100 metrů
za posledními baráky osady Albrechtov – viz další foto. Bylo pro
mne velkým překvapením, že Šitbořický potok byl úplně vyschlý
přesto, že vím kolik vody vytéká
jenom z naší obce. Kde se voda
ztrácí jsem nezjistil, tok je zde
dost nepřístupný. U křížení potoka se silnicí u dálnice voda ještě
v potoku tekla. Zná někdo z Vás
příčinu?
Ještě malé doplnění - na internetu jsou přístupná data z centrální evidence toků Ministerstva
životního prostředí: Správcem
toku je Povodí Moravy, celková
délka toku je 10 281 m.
Jirka Kaňa

Vyschlý Šitbořický potok

foto: Jiří Kaňa

HÁDANKA Z MINULÉHO ČÍSLA

HÁDANKA

Setkání důchodců před mnoha lety, poznáte je?
Na setkání důchodců před mnoha lety jsou zachyceni:
Vlevo Mistr kovář Lengál, Ladislav Kokeš, stolař
Jan Urbánek, stojící je pan Káňa zvaný“Komšta“, sedící je Josef Urbánek elektrikář také zvaný „technik“.
Písemnou odpověď jsme nedostali, ale věřím, že
starší čtenáři je všechny poznali.

Poznáte starečky na fotografii? Foto zaslal pan
Josef Urbánek.

Odpovědi posílejte na adresu: redakce@stengaracek.cz nebo vhoďte do schránky obecního úřadu.
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
SDH ŠITBOŘICE
V neděli 10. 6. se v místním
sportovním areálu uskutečnily
dětské závody v kategorii starší
a mladší žáci. Pro šitbořické mladé hasiče to byla prověrka generační obměny, protože odešli věkově starší žáci a jejich místa zaplnily nové děti. Bylo jasné, že se
nedají očekávat špičkové výkony,
ale šlo o to, aby se nové tváře sehrály a na vlastní kůži zažily atmosféru závodu.
Závodů se účastnilo 5 týmů
starších žáků a 5 týmů mladších

žáků. Šitbořice postavily v kategorii mladších 2 družstva, které
se umístily na 3. a 4. místě.
Samotným závodům předcházela malá slavnost. Starostka
OSH Břeclav Leona Žárská předala zástupcům místních hasičů
stuhu, kterou jim udělilo Krajské
sdružení při příležitosti 120. výročí založení SDH Šitbořice, které
si v letošním roce připomínáme.
Oslavy jsou rozděleny na dvě
části. První proběhla 6. května,
kdy byla slavnostní mše za živé

a zemřelé členy SDH, uctění památky zemřelých členů na místním hřbitově a předání ocenění
všem zasloužilým členům. Druhá část oslav proběhne 2. září
a půjde hlavně o ukázky pro veřejnost. Před OÚ proběhne ukázka hasičské techniky od té nejstarší, až po tu současnou a hasičská zbrojnice bude po celý víkend otevřena pro veřejnost.
Bližší program bude k dispozici
krátce před slavností.
Miroslav Vahala

Dětské hasičské závody

foto: J.Lejska

Dětské hasičské závody

foto: J.Lejska

Dětské hasičské závody

foto: J.Lejska

Dětské hasičské závody

foto: J.Lejska

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY A DĚTSKÝ DEN 2018
Rok se s rokem sešel a opět je mou milou povinností vás informovat o letošním ročníku rybářských závodů a dětského dne na Dvorském rybníku
v Šitbořicích. Oproti loňskému roku se rybářské závody a dětský den konaly v pozdějším termínu a to
19. a 20. května. Sobotních rybářských závodů pro
dospělé se zúčastnilo pouze 40 lovících závodníků

a účast tak byla nakonec ještě horší než v loňském
roce. Je to trochu zklamání, jelikož v minulosti se
závodů běžně účastnilo 70 a více závodníků. Lov začal tradičně v 6:00 a ukončení lovu proběhlo zhruba
ve 12 hodin. Závodníkům se podařilo celkem ulovit
65 kaprů a 161 kusů ostatních ryb. Vítězem závodů se stal Jaroslav Matýšek st., kterému se podařilo
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ulovit kapra o délce 55 cm. Druhé místo pak obsadil
František Matýšek s největším počtem ulovených
kaprů (7 kusů) a na třetím místě se umístil Milan Kadlec se 39 kusy ulovených ryb. Po ukončení závodu
a vyhlášení vítězů pak proběhlo slosování tomboly,
po kterém byl sobotní program oficiálně ukončen.
Během celého dne bylo pro všechny závodníky i návštěvníky nachystáno občerstvení v podobě guláše, uzené cigáry a široké palety nápojů.
Dětské rybářské závody a dětský den se pak konaly v neděli 20. května. Stejně jako dospělých závodníků, bylo letos méně i těch dětských, kdy se závodu zúčastnilo okolo 40 dětí. Oproti sobotě byla
i mírně nižší aktivita ryb, ale závodníci se nedali odradit a bojovali až do konce. Vítězem závodu se tak
stal Michal Smetana s kaprem o délce 53 cm. Na
druhém místě se 6 ulovenými kapry se umístil Roman Kopřiva a třetí místo obsadil David Procházka,
který ulovil celkem 15 ks ryb. Celkem se během neděle ulovilo 65 kaprů a 71 kusů ostatních ryb.
Pro všechny návštěvníky byl od 9 hodin připraven doprovodný program. Všichni účastníci dětského dne dostali při vstupu kartičku, do které při splnění úkolu na stanovišti dostali razítko. Při splnění úkolů na všech stanovištích pak každý účastník
dostal u registrace malý dárek. Kromě soutěžních

disciplín byly pro děti připraveny i další nesoutěžní atrakce. Děti si tak mohly vyzkoušet jízdu na koni,
střelbu z luku či práci s hasičskou technikou. Součástí programu byla rovněž soutěž ve střelbě ze
vzduchovky, kde se soutěžilo ve dvou kategoriích
(mladší a starší žáci). Dětí, které se zúčastnili dětského dne a soutěžili v disciplínách, nakonec bylo
více než 200, k čemuž určitě přispělo i skvělé počasí, které po celý den panovalo. Pro všechny návštěvníky bylo během celého dne připraveno občerstvení
v podobě smažených či uzených ryb, guláše a uzené cigáry. Po skončení závodů po vyhlášení výsledků pak ještě proběhlo slavnostní pasování nových
rybářů, kteří úspěšně absolvovali rybářský kroužek
a složili zkoušky pro získání prvního rybářského
lístku. Všech 18 mladých rybářů a rybářek pasoval
hospodář místní organizace MRS p. Přibyl. Nedělní
program pak byl ukončen slosováním tomboly.
Závěrem bych rád poděkoval všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě
soutěží pro děti, případně zajišťování atrakcí. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří dlouhodobě konání rybářských závodů a dětského dne podporují. Bez jejich přispění by nebylo možné dětský
den, v takovémto rozsahu uskutečnit.
za rybáře ze Šitbořic Lukáš Franěk

Vítězové rybářských závodů v kategorii dospělí

foto: J. Tesař

Pasování nových rybářů

foto: J. Tesař

Vítězové rybářských závodů v kategorii mládež

foto: J. Tesař

Soutěžní disciplíny v rámci dětského dne

foto: J. Tesař
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SPORT
KOLOVÁ - ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA 2017/2018 ODDÍLU KOLOVÉ TJ SOKOL ŠITBOŘICE
Skončila sezóna kolové, která
se hraje od září do června. V následujícím vzpomenu hlavní turnaje a úspěchy hráčů oddílu kolové všech věkových kategorií
v uplynulé sezoně.
Žákovskou kategorii obsazujeme v rámci celorepublikové soutěže Český Pohár a kvalifikace na
M ČR dvěma družstvy: Šitbořice
I - Šimon Urbánek/Dominik Šabata a Šitbořice II – Ondřej Valíček
/Patrik Hochman. Ani jedno družstvo se neprobojovalo do finálových turnajů uvedených soutěží,
což pokládáme za neúspěch a je
motivací k zintenzivnění tréninku.
Juniorská kategorie je zastoupena nejúspěšnější dvojicí v historii oddílu kolové v Šitbořicích
– Martin Drabálek/ Štěpán Urbánek. Kluci splnili skoro všechny cíle, které na začátku sezony

měli. Vyhráli mistrovství ČR v juniorské kategorii. Tím se kvalifikovali na mistrovství Evropy ve švýcarském Bazenheidu. Ambice získat medaili nebyla nereálná. Po
základních zápasech skončili na
2. místě. Poté však zapracovala
neblaze psychika a semifinálový
zápas s Rakouskem a poté zápas
o 3. místo se Švýcarskem kluci
prohráli a obsadili „nešťastné“ 4.
místo. Kluci ještě hráli celorepublikovou soutěž v kategorii do 23 let
– U 23. V průběhu se pohybovali
na 3. místě. Na mistrovství ČR konaném 16. 6. 2018 v Letovicích nezklamali a dle očekávání obsadili
3. místo, což je velký úspěch vzhledem k věku hráčů. Tento úspěch
dává šanci, že kluci uspějí i ve vyšší
věkové kategorii, ale je nutné posílit tréninkovou aktivitu, což v tomto věku není jednoduché…

Foto: J.Urbánek

Nejstarší kategorie ELITE je celorepublikově zastoupena dvojicí
Marek Topolář/ Miroslav Starý. Po
loňské nejvyšší soutěži, Extralize,
sestoupili do 1. ligy. Naše nejlepší mužská dvojice však bojuje a je
před posledním kolem 1.ligy, které
se hraje v září, na druhém postupovém místě.
Na konci prázdnin pojede celý
oddíl s výše jmenovanými hráči
na prestižní turnaj do německého Zscherbenu. Zde dojde k první konfrontaci a úpravě ambic do
další sezony.
Věřím, že úspěchy našich hráčů těší nejen je samotné a trenéry, ale také naše sponzory. Účast
a úspěchy šitbořických „kolistů“
na mistrovství Evropy a zahraničních turnajích budují skvělé povědomí o malé obci na jihu Moravy.
Robert Zvolánek st.

Foto: J.Urbánek

FLORBAL - 20 LET OD ZALOŽENÍ ALIGATORS
A 20 LET OD PŘÍCHODU DO FLORBALU DO ŠITBOŘIC
Jak již víte z předchozích článků, oslavil náš
klub v právě ukončené sezóně 2017/18 20 let od
svého založení. Málo kdo však ví, že oslavujeme
20 let i od počátků florbalu v Šitbořicích. Vše začalo
tenkrát v roce 1997, kdy Pavel Halas přinesl na volejbalový trénink florbalové hole a my jsme si poprvé vyzkoušeli, co je to florbal.
Začalo to v Orlu na přelomu roku 1997/98, kdy
pár nadšenců ze Šitbořic (Pavel Halas, Richard Ha-

nák, Michal Hofferík, Pavel Drabálek, Marek Nečas
a další) začalo hrát jednou týdně v sokolovně hokej s umělými hokejkami a děrovaným míčkem. Postupně jsme navštívili pár Orelských turnajů, časem
se k nám přidalo pár mladíků, z nichž už za muže
hraje jen Petr Konečný. Kolem roku 1999 jsme začali
spolupracovat i se základní školou Šitbořice a provedli první nábor, navštívili několik mládežnických
turnajů. Až v roce 2002, po velmi podařeném nábo-
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ru, mě napadla myšlenka přihlásit tým do celoroční
soutěže České florbalové unie (ČFbU).
Prvním týmem v sezóně 2002/03, tehdy ještě
pod hlavičkou Orel jednoty Šitbořice, byl tým mladších žáků. A nevedlo se jim špatně, v konkurenci deseti družstev skončili na výborném pátém místě.
Chtěli jsme původně přihlásit i muže, ale jelikož nás
bylo málo, přihlásili jsme spolu s Orlem Těšany tým
do Amatérské florbalové ligy.
Už další sezónu 2003/04 jsme se spojili se Sokolem Brumovice a přihlásili do soutěží ČFbU dvě
družstva, starší a mladší žáky, a to pod dnes již
známým názvem 1.FbC Aligators. Nemá cenu dále
podrobně popisovat historii, tu si každý může přečíst na stránkách klubu, ale rád bych zmínil několik
úspěchů našeho klubu.
Prvním úspěchem bylo právě již v roce 2003/04
druhé místo mladších žáků, vystupujících pod názvem Orel Šitbořice 1.FbC Aligators, a to v Jihomoravské lize (tehdy ještě podle starého krajského rozdělení). Kluci bojovali i o postup na mistrovství republiky, ale to se jim nepovedlo. Těmto klukům se dařilo
pak i ve starších žácích, vyhráli i Orelský přebor. Bohužel z této generace Šitbořáků už nikdo florbal nehraje. Určitě ale nejúspěšnější generace florbalistů,

Mistrovství republiky základních škol

foto: J.Hála

Počátky florbalu v Šitbořicích r. 1998

foto:J.Hála
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respektive florbalistek ze Šitbořic je generace ročníků narození 1996-97, kde holky v roce 2011 skončily na mistrovství republiky žákyň základních škol na
třetím místě a v roce 2012 dokonce mistrovství republiky vyhrály. Největším úspěchem je titul vicemistryň republiky v lize dorostenek v rámci soutěží
ČFbU. Dodnes z této generace hraje ještě Tereza Baranová, morální tahoun týmu žen v 1. lize, Maruška
Halasová, která si již dokonce vyzkoušela Extraligu.
Jak již víte, v loňské sezóně 2017/18 jsme měli
jako klub 23 družstev, v kterých bylo především
v dívčích kategoriích zastoupeno kolem 40 Šitbořáků. Děvčata máme zastoupena od mini-žákyň až po
ženy. U chlapců se situace oproti minulosti zlepšila
a zastoupení máme především v přípravce, elévech
a mladších žáků + jednoho dorostence Jirky Daniela v dorostencích. Pro sezónu 2018/19 máme sice
o družstvo míň, a to 22, ale družstva jsou více zastoupena hráči a hráčkami ze Šitbořic. Jednou velkou změnou je to, že jsem skončil jako předseda
a sekretář klubu i jako člen vedení a to z důvodu
přestěhování se za svojí novou rodinou na Zlínsko.
Dále budu působit jen jako trenér žen. Šitbořice teď
bude ve vedení klubu zastupovat Terezka Baranová. Tréninky dětí už poslední dvě sezóny po mně
přebrali u holek trenéři Radim Machálek a Lidia Konečná a u chlapců Petra Ondráčková, tedy určitě
mým odchodem jistě nekončí florbal v Šitbořicích,
ale právě naopak. Nová generace trenérů přinese
do klubu nové myšlenky. Já jim předávám 20tiletého Aligátora, kterému jsem věnoval kus svého života a věřím, že ho povedou minimálně tak dobře jako
já a lidi kolem mě do teď. Loučím se i s čtenáři Štengaráčku, v příštím čísle jim jistě Terezka nebo někdo
jiný z vedení klubu popíše co se v Aligators zajímavého děje. Touto cestou bych rád poděkoval základní škole, a to především paní ředitelce Jarmile Novotňákové, dále vedené obce Šitbořice, Orlu Šitbořice, firmě PRAMOS, ale i rodičům, hráčům a dalším
občanům obce, za dlouhodobou podporu florbalu v
naší obci. Doufám, že florbal v Šitbořicích bude ještě
dlouho fungovat. :-)
Jaroslav Hála

Současnost florbalu v Šitbořicích

foto:J.Hála
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KOPANÁ
Jarní část sezóny bývá již tradičně pro naše mužstva, bůhví
proč hlavně kolem stavění máje,
mnohem slabší než část podzimní. Že bude ale až tak špatná, konkrétně tedy pro naše “A” mužstvo,
to nikdo nečekal. Po velice slibném podzimu, kde jsme dokonce po prvních kolech byli na prvním místě tabulky, a celkově jsme
uhráli solidních 18 bodů, jsme
doufali v klidnou jarní část, kde
si zajistíme setrvání v Okresním
Přeboru. Bohužel opak byl pravdou. Po prvních pěti zápasech,
kdy jsme měli na ukazateli vstřelených gólů pouze 2, a co se týče
bodů svítila velká 0, nám bylo jasné, že boj o záchranu bude ještě
hodně tuhý. Bohužel se nám ale
díky naší špatné koncovce, a ještě horší obraně, povedlo v celé
jarní části získat jen 5 bodů, což
málokdo pamatuje. Nakonec nám
tedy celkových 23 bodů stačilo na
předposlední místo tabulky OP,
což neoficiálně znamená (článek
vznikal před rozlosováním nového ročníku), že se po roce v Okresním Přeboru vrátíme zpět do
III.třídy. Je to určitě škoda. Narazili
jsme sice v OP na týmy které byly
mnohem lepší než my, ale myslím si, že s většinou týmů jsme se
mohli rovnat, jen bychom nesměli
dělat tolik chyb. To už je ale kdyby…
Co se týče našeho “B” týmu, ten
měl jarní část veselejší. Klukům
se povedlo na jaře vyhrát 4 z jejich 8 zápasů a celkově skončili na
6. místě tabulky IV.C třídy. Alespoň oni tedy dělali našim fanouškům na jaře trochu radost. Nejlepším střelcem “A” týmu se stal Mirek Matuška s celkovým počtem
13 gólů za sezónu, na druhém
místě skončil nestárnoucí David
Urban spolu s Jarkem Novotným
se 7 góly. Za “B” tým byl nejlepší
Petr Kaňa se 6ti brankami.
Na jaře se nám taky podařilo úspěšně znovu rozjet tréninky

přípravek. Po úspěšném květnovém náboru, kam nám přišlo cca
20 dětí, jsme začali s pravidelnými
tréninky na hřišti 2x týdně. Na tyto
tréninky chodí pravidelně zhruba 15 dětí od 4 do 10 let, z čehož
máme velkou radost. Proto jsme
se rozhodli pro nadcházející sezónu přihlásit naše děti do turnajové soutěže Okresního Přeboru
mladších přípravek a předpřípravek, kdy děti v průběhu sezóny absolvují několik turnajů proti stejně starým týmům z celého okresu.
Zde nám vůbec nejde o výsledek,

jde pouze o to, aby se děti hrou bavily a něco nového se naučily.
Kdyby měl někdo zájem přivést
svého syna, dceru, nebo vnouče,
ideálně ve věku od 5 do 8 let na
fotbal, rozhodně se nebojte. Tréninky budou probíhat i o prázdninách a to v úterý a pátek od 17:30
na fotbalovém hřišti.
Snad tedy budeme v příští sezóně na našem hřišti zažívat zase
o trochu víc fotbalové radosti,
nově nejen u mužů, ale i u našich
nejmenších.
Vladimír Navrátil ml.

Nábor přípravky

Poslední zápas sezony proti Hustopečím
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OBRAZOVÁ KRONIKA
STAVĚNÍ MÁJE ROČNÍKU 1999
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FOTO:F.DVOŘÁK
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