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ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou poslední letošní číslo našeho obecního zpravodaje. Končí nám rok, který se vžil do podvědomí jako rok osmičkový, tedy
rok, ve kterém se vzpomínalo na mnoho významných událostí pro naši společnost, které se staly
v letech končících číslem osm. Nejvýznamnějším
výročím bylo sto let od konce první světové války a především sto let od vzniku samostatné Československé republiky. I náš zpravodaj se k těmto oslavám a vzpomínkám vrací. Také v tomto roce
jste si Vy, naši občané, zvolili nové obecní zastupitelstvo. Jsou v něm nová jména. Věřím, že budou
pokračovat v dobré práci pro naši rodnou obec.
O tom, co se podařilo v obci vybudovat v letošním
roce, Vás informuje pan starosta. I náš zpravodaj
se celý rok snažil informovat Vás slovem i obrazem
o tom, jak si naše Šitbořice v této činnosti vedou.
Doufám, že se nám to trochu dařilo. V tomto posledním letošním čísle je dost fotografií ze všech
oblastí a činností našich občanů. Tradičně obsáhlé
jsou příspěvky z obou našich škol, které mají nové

vedení. Jako vždy se také koncem roku bilancuje, co se podařilo, co ne, nebo co mohlo být lepší. O tom jsou mnohé příspěvky ze všech oblastí. Jak vznikala republika před
sto lety, jsme vyčetli ze zápisů
tehdejšího obecního písaře a pokladníka Jana Konečného, který byl také prvním kronikářem obce.
V tomto čísle jsou všechny obvyklé články, tak jak
to bývá ve Štengaráčku již 24 let zvykem. Od příštího roku se ani náš zpravodaj nevyhne některým
zákonitým změnám, ale věřím, že bude dál čtyřikrát ročně vycházet a všechny občany a rodáky
dobře informovat nejen o současném dění v obci,
ale bude také pro mladší generaci připomínat bohatou historii a významné rodáky ze Šitbořic.
Jménem redakční rady Vám, milí čtenáři, přeji
hezké a pohodové prožití konce roku 2018, požehnané Vánoce, veselého silvestra a mnoho
zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Josef Zelinka

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
právě otevíráte poslední číslo Štengaráčku v tomto roce. Pokud se ohlédneme za uplynulým
rokem, tak můžeme konstatovat, že většina naplánovaných
akcí je již hotova. Bohužel ta největší, výstavba inženýrských sítí
za školou, nabrala roční zpoždění kvůli stále se měnící a narůstající byrokracii. V současné
době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby, takže zahájení prací se předpokládá brzy na jaře. Přeložka vysokého napětí je již hotova a v provozu je i nová trafostanice pro
tuto lokalitu. Pracuje se také na
geometrickém plánu, kde jsou
jednotlivé parcely již vyměřeny pro budoucí prodej stavebníkům. Zastupitelstvo obce zatím
nestanovilo cenu za tyto stavební pozemky, ale předpokládám, že k tomu dojde na počátku roku 2019.
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V letošním roce se také nestihne nainstalovat bankomat,
o kterém jsem Vás již informoval dříve. Toto nevázne na nás,
ale na bance a firmě, která pro
ni dělá stavební úpravy, zabezpečení a konektivitu. Původně nám to slíbili do konce listopadu a nyní termín posunuli až na konec ledna. Uvidíme,
zda bude tento termín konečný.
Bohužel to nemohu nijak ovlivnit a urychlit.
Zajisté jste si všimli, že stavba
márnice na hřbitově byla již dokončena. Kromě skladu je v této
budově nově zřízeno také sociální zařízení. O podmínkách provozování a využívání Vás budu
informovat příště. Chci Vás také
informovat o tom, že 18. prosince budeme na veřejném zadání
schvalovat rozpočet obce na rok
2019. Zveřejněný návrh rozpočtu počítá s výdaji i příjmy okolo
60 mil. korun. Takto vysoký roz-

počet
jme
ještě neměli. Téměř polovinu z toho
vyčerpá
stavba inženýrských sítí k rodinným domkům za školou. Pokračovat se
také bude v opravách komunikací, na ty je vyčleněno cca 3,7 mil.
korun. 4,5 mil. korun je potřeba
na provoz, vybavení a údržbu ZŠ
a MŠ. Pro zkvalitnění zimní i letní
údržby chodníků a silnic budeme
pořizovat víceúčelový stroj za
téměř 1,5 mil. korun. Přes 700 tisíc korun bude stát rekonstrukce
kadeřnictví a úprava na lékárnu,
která byla v rodinném domě zrušena. Na tuto službu si všichni
již tak zvykli, že obec má zájem ji
dále provozovat prostřednictvím
nájmu ve vlastních prostorách.
Stavební povolení bylo vydáno,
rekonstrukce by měla být hotova do konce března 2019. Tyto a
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další výdaje vytvořily v rozpočtu nehezký součet. Na příjmové straně si pomůžeme úsporou
z minulých let a také úvěrem ve
výši 5 mil. korun, abychom měli
dostatečnou rezervu pro neplánované výdaje.
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Vážení spoluobčané, to je asi
to nejdůležitější, co jsem Vám
chtěl na konci roku sdělit. Jak napovídá rozpočet, tak příští rok
nebude žádná nuda. Doufám, že
se nám podaří uskutečnit vše, co
jsme si pro příští rok naplánovali.

Blíží se vánoční svátky a konec roku. Chtěl bych Vám popřát,
abyste je prožili v klidu a pohodě se svými rodinami a přáteli.
Do nového roku 2019 Vám přeji
hodně zdraví a štěstí.
Antonín Lengál - starosta

ZPRÁVY Z OBCE
Rada obce se zabývala body, které souvisí
s nutnými změnami v rejstříku škol při spojení MŠ
a ZŠ Šitbořice.
Rada obce Šitbořice v souladu s ustanovením §
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) schválila podání žádosti o zápis změny údaje
vedeného v rejstříku škol a školských zařízení
pro základní školu, školní družinu, školní klub
a školní jídelnu, jejichž činnost vykonává Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, v tom smyslu, že se s účinností od 1. 1. 2019 mění název právnické osoby
na Základní škola a mateřská škola Šitbořice,
příspěvková organizace,
b) schválila podání žádosti o zápis změny údaje
vedeného v rejstříku škol a školských zařízení
pro mateřskou školu s místem poskytovaného
vzdělávání Školní 485, 691 76 Šitbořice s kapacitou 84 dětí v tom smyslu, že se s účinností
od 1. 1. 2019 mění údaj o právnické osobě, která
vykonává její činnost, na Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace,
c) schválila podání žádosti o navýšení kapacity školní jídelny ze 400 na 495 stravovaných
a zápis nového místa výkonu činnosti Základní
školy a mateřské školy Šitbořice, příspěvkové
organizace, na adrese Školní 485, 691 76 Šitbořice, s účinností od 1. 1. 2019,
d) schválila podání žádosti o výmaz školní jídelny na adrese Školní 485, 691 76 Šitbořice, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Šitbořice,
okres Břeclav, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2019,
e) schválila podání žádosti o zápis změny údaje
vedeného v rejstříku škol a školských zařízení pro základní školu s místem poskytovaného vzdělávání na adrese Nikolčická 625 – sokolovna a přilehlé sportoviště (fotbalové, tenisové, florbalové hřiště),

f) pověřila ředitelku příspěvkové organizace Základní
školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvkové organizace, k podání výše uvedené
žádosti Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odbor školství a Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
Dále rada obce schválila zadávací podmínky –
projekční a inženýrskou činnost, výběr dodavatele
a stavební dozor k výstavbě inženýrských sítí pro
plánovanou výstavbu rodinných domů za školou.
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 10
ze dne 22. 10. 2018.
Společenský dům Orlovna projevil zájem uspořádat dne 5. 12. 2018 oslavu Mikuláše pro místní děti. Pachtýř pan Konečný společně s fotbalisty požádali obec o příspěvek ve výši 5.000,- Kč
na nákup ovoce a cukrovinek pro 200 dětí. Rozhodnutí rady obce bylo, aby tuto akci uspořádala
Obec Šitbořice + Společenský dům Orlovna.
Paní Halasová podala stížnost, že na pronajatém pozemku p.č. 1179 stavební firma svojí činností poškodila vzrostlé keře a žádá o náhradu škody a uvedení pozemku do původního
stavu. Parcela p.č. 1179 bude upravena po stavbě márnice na místním hřbitově. Dále se stížnost
týkala parcely p.č. 1181, kterou má pronajatu do
30. 9. 2022. Na této parcele začínají pracovat budoucí stavebníci rodinného domu. Nutno vyvolat
jednání o parcele p.č. 1181 s budoucím žadatelem.
Kateřina Malovaná a Vojtěch Čech požádali obec Šitbořice o dlouhodobý pronájem části
pozemku p.č. 160 o výměře asi 140 m2 na zemědělskou činnost. Rada obce schválila dlouhodobý pacht pozemku pro žadatele. Pozemek je nutno vytýčit a užívat jako řádný hospodář. Záměr na
pacht byl vyvěšen od 21. 8. 2018 do 20. 9. 2018.
Rada obce odsouhlasila pronájem obecních
pozemků pro Zdeňka a Janu Kilingerovy, Diváky
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197, jedná se pozemky par. č. 519 – 350 m2 a p.č.
520/2 o výměře 74 m2, před a za rodinnými domy
č. 607 a 321.
Rada obce schválila záměr výpůjčky místnosti ve staré škole pro skupinu Akord, k uskladnění
aparatury a zkouškám.
Rada obce obdržela žádost o dlouhodobý pronájem parcely p.č. 1746 – ostatní plocha o výměře
353 m2. Žadatel p. Josef Němeček, Arbesova, 638
00 Brno. Rada obce schválila záměr na dlouhodobý pronájem dané parcely.
Pan Tomáš Kurdiovský žádal o povolení překopu obecní komunikace na ulici Družstevní na parcele p.č. 1214 z důvodu připojení kanalizace od
novostavby rodinného domu. Rada obce schválila provedení překopu.
Pan Jan Vozdecký, V Akátkách 629, žádal obec
o pronájem části pozemku p.č. 1446/1 o výměře
160 m2 na dobu do 31. 5. 2020. Rada obce schválila záměr pronajmout danou část parcely.
Paní ředitelka MŠ Šitbořice požádala o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ dle zákona č. 561/2004 Sb. na školní rok 2018 – 2019.
Oranžová třída…………..28 dětí
Žlutá třída……………….28 dětí
Zelená třída……………...28 dětí
Celkem 84 dětí. Rada obce souhlasila s povolením výjimky na počet dětí v MŠ.
Rada obce schválila nákup nového osvětlení
vánočního stromku k rozšíření stávajícího a dále
opravu světelných ozdob na vánoční stromek
před Společenským domem Orlovna.
Dne 5. 11. 2018 se rada obce poprvé sešla v novém složení,
kdy schválila užívání státního znaku pro starostu a místostarostu,
schválila jako oddávajícího starostu a místostarostu a určila oddávajícím dnem sobotu
v čase od 10.00 do 17.00 v obřadní síni obecního
úřadu v Šitbořicích.
Dále zřídila komisi životního prostředí, do které jmenovala předsedu pana Mgr. Lukáše Fraňka,
člena Ing. Jiřího Nevídala a člena Ing. Ondřeje Valíčka. Rada obce zřídila komisi kulturní a školskou
a jmenovala předsedkyni paní Renatu Stříbrnskou, členku paní Janu Urbánkovou a členku paní
Petru Němečkovou.
Rada obce posoudila cenové nabídky na dodávku plynu a rozhodla zůstat u stávajícího dodavatele Pražská plynárenská za cenu 699 Kč/MWh a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
Rada obce schválila pořízení vánočního osvětlení v ceně do 30.000 Kč na vánoční strom před
Společenským domem Orlovna.
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Rada obce schválila dne 12. 11. 2018 úhradu nákladů na stavební úpravy a instalaci bankomatu
v Šitbořicích v ceně 112.450,- Kč + DPH.
Dále projednala doručenou žalobu a dle doporučení právních zástupců rada obce rozhodla
o tom, že Obec Šitbořice ve věci soudního sporu
s Energií Pro podá odpor a vyjádření ve věci s tím,
že cílem je ukončit spor mimosoudně. Rada obce
pověřila starostu obce podpisem plné moci pro
právního zástupce k provedení výše uvedených
právních úkonů.
Dne 19. 11. 2018 rada obce revokovala původní usnesení ze dne 19. 2. 2018, účetní závěrku MŠ
s výsledkem hospodaření 151.267,26 Kč.
Rada obce schválila zlepšení hospodářského
výsledku MŠ.
Rada obce schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření MŠ do rezervního fondu.
MŠ Šitbořice, příspěvková organizace, požádala o převedení části rezervního fondu ve výši
zlepšeného hospodářského výsledku do investičního fondu. Rada obce souhlasila s převedením části rezervního fondu ve výši zlepšeného
hospodářského výsledku do investičního fondu a
uložila MŠ, příspěvkové organizaci, odvod ve výši
151.267,26 Kč do rozpočtu zřizovatele.
Rada obce schválila dne 19. 11. 2018 rozpočtové opatření č. 11.
Rada obce na žádost pana Romana Zelinky
a paní Ing. Evy Stejskalové schválila umístění dopravního zrcadla na par. č. 120 z důvodů bezpečného výjezdu.
Rada obce projednala stížnost paní Miroslavy
Němečkové a souhlasí s přidáním překážky, a tak
zamezení objíždění retardéru u Štengaru.
Rada obce schválila záměr pronájmu Dvorského rybníka MO MRS Hustopeče v zastoupení panem Miroslavem Dohnálkem, a to na 4 roky.
Rada obce schválila od 1. 1. 2019 výpůjčku místnosti ve staré škole skupině Akord.
Rada obce schválila nájem pozemku par. č.
1746 – ostatní plocha o vým. 353 m2 panu Josefu
Němečkovi, Brno, a to na dobu 5 let.
Rada obce schválila nájem pozemku par. č.
1446/1 o vým. 160 m2 panu Janu Vozdeckému, Šitbořice na dobu do 31. 5. 2020.
Rada obce byla seznámena s výsledkem výběrového řízení na inženýrskou činnost pro výstavbu sítí za školou a pověřila starostu obce podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
Rada obce schválila odpisy z Mateřské školy
Šitbořice a Základní školy Šitbořice.
Jarmila Cagášková
Místostarostka
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PODĚKOVÁNÍ
V rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Šitbořice poděkoval starosta obce Ing. Josefu Zelinkovi za dlouholetou práci v zastupitelstvu a práci kronikáře. V ZO Ing. Zelinka působil
nepřetržitě od prvních svobodných voleb v roce
Poděkování p. J. Zelinkovi

1990 až do letošního roku.

Foto: Jiří Kaňa

VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Výsledky voleb – Obec Šitbořice – souhrnné informace
Počet volených
Počet
Okrsky
Voliči
Vydané Volební
Odečlenů
volebních celkem zpr.
v
obálky účast v % vzdané
v%
zastupitelstva
obvodů
seznamu
obálky
15
1
1
1
100,00
1 630
997
61,17
995
Výsledky voleb – Obec Šitbořice
Kandidátní listina
č. název

Hlasy
celkem v %

1 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 5 411 42,42
2 Sdružení nezávislých kandidátů 7 345 57,58

Počet
kandidátů
15
15

Platné
hlasy
12 756

Přepočtený Přepočtezáklad dle né % plat- Počet Podíly
ných hla- mandátů hlasů
počtu
sů
kandidátů
12 756,00
42,41
6
X
12 756,00
57,58
9
X

100 LET VÝROČÍ
VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V ŠITBOŘICÍCH
Ve dnech okolo 28. října všechen tisk, rozhlas, televize i další média podávaly informace
o vzniku Československa. Citoval
se tehdejší tisk, zobrazovaly historické fotografie a dokumenty,
vyhledávaly se vzpomínky dnes
už nežijících pamětníků. O tom,
jak tyto události proběhly v Praze, Brně a ve velkých městech
bylo důkazů a dokumentů mnoho. O tom, jak tato historická událost proběhla v Šitbořicích, mnoho informací nebylo. Pamětníci
již nežijí, rozhlas a televize tehdy
ještě neexistovaly a tehdejší tisk
se o naši obec příliš nezajímal. In-

formace se tak mohly získat pouze ze stručných zápisů ve starých
kronikách a ze vzpomínek na vyprávění pamětníků. V té době se
ještě nevedla obecní kronika. Ale
několik zápisů si pořídil tehdejší
obecní tajemník a pokladník Jan
Konečný, kterému se po otci Edmundovi říkalo „Munda“ ( od roku
1927 první kronikář obce).
Občané Šitbořic pouze zaregistrovali, že skončila strašná
I. světová válka. Vznikem Československé republiky byli ohromeni. Vždyť do války za císaře pána
bylo ze Šitbořic odvedeno 420
mladých mužů. Z jejích bojišť při-

šlo zpět 130 zraněných, 11 invalidů a 55 mladých Šitbořáků bylo
zabito. V obci po dobu války zůstali jen staří muži, ženy a mladí
chlapci. Ti museli zvládnout těžkou práci, především na polích. Z
toho mála, co se na poli urodilo, se
značná část musela odevzdávat
pro potřeby armády. Roku 1918 v
červnu část úrody pomrzla, ale
rekvírování obilí a dobytka nemilosrdně pokračovalo. Objevili se
žebráci a do obce přicházeli různí překupníci a lidé z měst, kteří
sháněli potraviny. Radost z konce
války byla veliká, ale mnoho rodin
s obavami čekalo na návrat svých
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drahých z bojišť. Mnoho vojáků bylo ještě na válečných frontách po celé Evropě. Po několika
dnech se začali vojáci jednotlivě i
po skupinách vracet do svých domovů. Překvapivě dobře v té době
fungovaly vlaky a železniční spoje. Z Itálie a Francie přijely po jednom a z Ruska po mnoha měsících legionáři. Ruští legionáři jeli
lodí okolo celé Asie a Suezským
průplavem přijeli do Evropy a někteří dokonce přes Ameriku Panamským průplavem. V italských,
francouzských a ruských legiích
bojovalo 19 šitbořických občanů,
dva naši občané bojovali v Rudé
armádě.
Hospodářské poměry v nové
republice se zpočátku měnily jen
pozvolna. Obilí a dobytek se rekvírovaly i nadále, a to už ne pro
Rakouskou říši, ale už pro nový
stát. Úřady se musely vyrovnat
s odchodem německých úředníků. Pořádek a bezpečnost udržovalo pouze četnictvo. Situace se
ustálila až po měsíci. Lidé se snažili napravit škody způsobené
válkou. Bylo pro ně těžké mít pochopení pro stále trvající rekvizice
a také dost neradi přijímali některá nepopulární nařízení nové vlády. Šitbořáci s nelibostí příjímali
útoky na církev, které se po válce
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objevily. Situaci v naší obci popsal
budoucí kronikář Jan Konečný takto: „Po převratu nedaly se poměry
přes noc změniti, protož muselo
se hospodařiti tím způsobem jako
za války, než mladý stát svoje poměry upraví. Tak rekvizice zůstávaly jak dobytka též všeho obilí. Vojsko se po převratu rozprchlo do svých domovů, takže pořádek udržovalo jen četnictvo
a dobrovolníci. V obci naší
vzchopili se též všichni ku
pilné práci jež byla na všech
místech též zanedbána.“ Tolik napsal pamětník.
Obec těsně po válce řídil
ustanovený obecní tajemník a pokladník Jan Konečný
a v půli roku se konaly volby obecního zastupitelstva
a starosty. Ve volbách tehdy
podle nového kandidovaly
tři strany.

Strana lidová, Strana agrární a Strana samostatných rolníků. Starostou byl zvolen Zoubek
František č. 5, I. radní Valíček Josef
č. 264, II. radní Holcapfel František
č. 62.
Pomník padlým vojákům, občanům Šitbořic, byl postaven
v roce 1927.
Josef Zelinka

ukázka ze staré kroniky jak Jan Konečný
popsal první chvíle po 28. říjnu

100 let ČR

100 let ČR
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VÝZVA
Prosíme manžele, kteří v roce 2019 oslaví výročí zlaté nebo diamantové svatby a jejich svatební
obřad neproběhl v Šitbořicích, aby se přihlásili na obecním úřadě.
Ivana Lengálová

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
C
K naplňování výchovně vzdělávacího programu nám pomáhají v mateřské škole i jiné aktivity, které organizujeme:
- Byli jsme na podzimní ekologické vycházce. Děti si zopakovaly, jak se třídí odpad
a proč, kde je sběrný dvůr, čistička odpadních vod a k čemu
slouží.

- Předškolní děti se zúčastnily projektu Státní veterinární správy „Máme rádi zvířata“.
Děti se učily, která zvířata jsou
domácí, hospodářská a volně žijící, jak se mají o ně starat
a kam se obrátit o pomoc, když
zvířátkům někdo ubližuje.
- Uspořádali jsme již tradiční pracovní dílnu pro rodiče a

děti „Dýňáci a řepáci“. Letos
nám opravdu zdařilé výtvory zdobily zahradu mateřské
školy hodně dlouho.
- Umožnili jsme rodičům focení dětí v MŠ a vyšetření zraku
dětí.
- Navštívilo nás divadlo „Řád
červených nosů“ a zahrálo
nám pohádku Tři prasátka.
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- Na zahradě MŠ jsme uspořádali „ drakiádu“ - s malými
draky, které si děti vyrobily,
ale i s velkými draky, kteří létali až do oblak.
- Pro výtvarně nadané děti organizujeme jednou za 14 dnů
„Pastelku“. Výtvory dětí můžete vidět v MŠ nebo na zdravotním středisku.

M

prosinec 2018

- Pro hudebně a pohybově nadané děti organizujeme „Písničku“.
Jak umíme zpívat a tancovat,
jste mohli vidět na rozsvěcení vánočního stromu u Orlovny,
na vystoupení dětí při Besedě
s důchodci nebo na „Vánočních
slavnostech“ v MŠ pro rodiče
i prarodiče, spojených s pracovní dílnou. Letos jsme vyrá-

běli vánoční stromeček z papíru
zdobený bambulkami.
- Pro nejstarší děti máme každé pondělí „Předškolák“. Děti
plní pracovní listy z grafomotoriky, zrakového vnímání či
matematických představ.

je velký lenoch a spáč. A opravdu,
než se ho podařilo dětem vzbudit,
chvíli to trvalo. Anděl již dokonce
zvažoval, zda nepořídit náhradního čerta z řad dětí. Vybrané děti
se musely předvést, zda by v roli
čerta obstály.

Pak už ale konečně přišel Mikuláš. Se svojí kouzelnou berlou
a zvonečkem pečlivě proklepl
každého kluka a každou holčičku. Nad některými se zvoneček
opravdu rozezněl, což bylo znamení, že trošičku zlobili.
Všechny třídy potom postupně předvedly, co si pro Mikuláše přichystaly. Zelená třída s nejmladšími
dětmi zazpívala písničku „Mikuláši, Mikuláši“. Oranžová třída zazpívala písničku
„Ententýky dva špalíky“ a děti ze žluté třídy
zazpívaly koledu „Půjdem spolu do Betléma“.
Čert pak všechny
děti obdaroval sladkostí a dokonce si s Mikulášem podali ruku.
Něž Mikuláš s čertem
odešli, děti slíbily, že
budou jen a jen hodné a
budou doma i ve školce
poslouchat.

Další aktivity a spousta akcí
nás čeká opět v novém roce.

MŠ

Ve čtvrtek 2. 11. 2018 se s menším předstihem zastavil v naší MŠ
Mikuláš se svojí družinou. Úvodní písnička „Zima“ přítomné vesele naladila a pak už krásný anděl
přivítal všechny děti. Ujistil je, že
se nemusí čerta bát, protože čert

Mikuláš v MŠ

R
Jako každý rok, tak i tento nám bylo milou povinností zúčastnit se rozsvěcování místního vánočního
stromu. Přestože vládlo sychravé zimní počasí, sešli jsme se v hojném počtu před Orlovnou. Po úvodním přivítání z úst pana starosty mohly děti z MŠ
pro početnou veřejnost začít své vystoupení. Děti
měly připraveny několik vánočních básniček a písniček. Po účinkování dětí z MŠ přišly na řadu také
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děti ze ZŠ. Všechny děti byly moc šikovné. Následovalo společné odpočítávání do rozsvícení vánočního stromu. Vše se povedlo, a tak i tento rok jsme se
dočkali krásně osvětleného stromečku, který nás
bude provázet celým adventem.
Veselé Vánoce přejeme Vám, ať na Štědrý večer
není nikdo sám.
Kolektiv MŠ

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice
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OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN
Školní rok je již v plném proudu a blíží se nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Během 1. čtvrtletí
jsme všichni aktivně pracovali a zaznamenali jsme
již řadu úspěchů. Aneta Valíčková, žákyně 9. třídy,
se umístila na 2. místě v okresní soutěži Přírodovědný klokan. Na turnaji v Brně vybojovali naši teebalisté 2. místo a softbalisté se dokonce umístili
na 1. místě.
V rámci oslav stého výročí vzniku Československa naše škola zorganizovala řadu vydařených
akcí pro žáky i veřejnost.
Tradičními Vánočními dílnami, které proběhly
v pátek 30. 11., jsme tvořivě zahájili přicházející adventní období. Děti si společně s dospělými mohly
vytvořit řadu tematických výrobků. Součástí akce
byla také prodejní výstava výrobků, které naši žáci
vyrobili v rámci keramického kroužku.
I v letošním školním roce se pěvecký sbor Colorata pilně připravuje na své tradiční adventní
koncerty v Brně na Zelňáku a v místním kostele.
Pěvecký sbor vystoupil také při rozsvěcování vánočního stromu v obci a Vokální kroužek společně s žáky 2. a 8. třídy vystoupil na setkání seniorů
v sokolovně.
V souvislosti s blížícím se začátkem nového roku
je také vhodné se zmínit o plánovaných změnách
a potřebách naší školy. Během tohoto čtvrtletí jsme
provedli veškeré potřebné kroky, aby se plánované
sloučení mateřské školy a základní školy úspěšně
realizovalo. Od nového roku obě školy získají společný název Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace. Věříme, že společně vytvoříme kvalitní fungující systém spolupráce
obou škol, který bude i nadále postavený na vysoké
kvalitě výchovy a vzdělávání.
Při vyhodnocování potřeb školy, kterými jsme
se zabývali z důvodu vytváření plánu rozpočtu na

P

C

Jak již bylo zmíněno, i letos se
naše pěvecké kroužky připravují
na řadu adventních koncertů.
Zahájení adventního období při
rozsvěcování vánočního stromu
máme úspěšně za sebou, stejně jako koncert Vokálního kroužku v Brně na Zelném trhu, který se
uskutečnil 10. 12. 2018.
Dovolte nám Vás srdečně po-

další rok a také z důvodu zařazení do plánu obce
na další čtyři roky, jsme vyhodnotili řadu oblastí potřeb školy, které bude třeba v budoucnu realizovat. Jako priorita pro rozpočet na příští rok byla
stanovena kompletní oprava elektroinstalace, jejíž současný stav je nevyhovující a způsobuje řadu
komplikací při běžném provozu školy. Z důvodu
postupného dosluhování řady spotřebičů ve školní kuchyni a nevyhovujícím odpadům, což vyplývá
ze stáří školy a kuchyně přes 30 let, by měla v příštím roce proběhnout také kompletní rekonstrukce
školní kuchyně.
Současně si také společně se zřizovatelem
uvědomujeme navyšování počtu žáků, které bude
nadále min. 6 let pokračovat, a s tím související nedostačující kapacitu školy. Tento stav bude
třeba v horizontu čtyř let řešit a vážně se začíná uvažovat o zvýšení kapacity školy nástavbou
nebo přístavbou dle původního plánu školy z roku
1979. V tomto plánu se počítalo, že pro úplnou devítiletou školu bude třeba navýšení o min. 6 dalších tříd (aktuální velikost školy byla plánovaná
pouze pro 1. stupeň).
Výhledově si také uvědomujeme potřebu výstavby nové tělocvičny. I ta byla v původním plánu školy obsažena. Vzhledem k vysoké finanční
náročnosti realizace v blízké době nebude možná. Přesto věříme, že se nám v budoucnu za pomoci dotačních programů podaří i tuto stavbu zrealizovat, a tím vyřešit kvalitní sportovní vyžití našich
dětí a také vytíženost sokolovny a současné tělocvičny pro veřejnost.
V závěru mi dovolte Vám všem popřát klidné
svátky v kruhu rodiny a úspěšné vykročení do nového roku 2019.
Mgr. Monika Ondroušková,
ředitelka

V
zvat na další plánované koncerty. V Brně na Zelném trhu vystoupí pěvecký sbor ve středu
19. 12. 2018 od 17:15. Na tento koncert máme také zajištěný autobus
pro účinkující a veřejnost, který
odjede ve středu v 15:45 od obecního úřadu. Zájemci o místa v autobusu se mohou hlásit na emailu
školy zs.sitborice@email.cz. Ob-

dobí adventního zpívání společně zakončíme tradičním Tříkrálovým koncertem v kostele v neděli
6. 1. 2019 od 17 hodin.
Věříme, že všechny koncerty
budou úspěšné stejně jako v loňském roce a přijdete je prožít společně s námi.
Mgr. Monika Ondroušková,
vedoucí kroužků
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P
V letošním školním roce jsme
zaznamenali velký zájem dětí
o výuku lyžování a výuku snowboardingu. Z tohoto důvodu připravujeme pro předškoláky a žáky
1. – 2. ročníku týdenní lyžařský
kurz v Němčičkách. Pro žáky 3. –
9. ročníku připravujeme kurz lyžování a snowboardingu v areálu SKI Kohútka (Javorníky). Výcvik
zajistí kvalifikovaní instruktoři učitelé naší školy.
V rámci oslav 100. výročí Čes-

O

„

koslovenské republiky pracují žáci v matematice v 8. ročníku
na projektu „Šitbořice v číslech a
grafech“. Nejzdařilejší práci žáků
v příštím čísle zveřejníme.
V rámci Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání pokračujeme v realizaci grantového projektu „Inkluzivní vzdělávání
ZŠ Šitbořice“, který je zaměřen na
podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a prohlubování vzdělávání učite-

lů. Součástí projektu je i nabídka
kroužku čtenářského a Klubu zábavné logiky, o které mají děti velký zájem. Čtenářský kroužek je
určen pro prvňáčky a jeho cílem
je navodit pozitivní vztah k četbě
a vytvářet prvotní čtenářské dovednosti. V Klubu zábavné logiky
mohou starší žáci rozvíjet logické
a matematické schopnosti. Více
informací na www.zssitborice.cz.
PaedDr. Jarmila Novotňáková,
vedoucí kroužků

“

Na podzim u nás v základní škole vyvrcholily připomínkové akce k významným událostem v historii
České republiky. Do mnoha vyučovacích hodin učitelé zařazovali tématické připomínky konkrétních
událostí, nacházeli s dětmi souvislosti s dneškem
a seznamovali se více než jindy s významnými osobnostmi naší historie.
V říjnu jsme slavnostně vysázeli mladé ovocné
stromky. Už dva měsíce je zaléváme a těšíme se, že
zjara vyraší. Uvidíme…
Pro starší děti byl určen program „Staleté kořeny“.
Jedná se o mediální projekt, který má za cíl připomenout a oslavit 100 let od založení Československa.
Kým jako národ jsme? Jaká je naše identita a kořeny?
Národními kořeny se rozumí tyto hodnoty: pravda,
křesťanská víra, svoboda a důstojnost lidského života. A šlo o propojení minulosti s přítomností. Propojit
kořeny s kmenem a listy. Kmen - to jsou významné
osobnosti českého národa a listy - příběhy současných lidí. Hlásíme-li se k našim staletým kořenům,
posilujeme každý z nás identitu českého národa.
Historie posledních sta let se pro všechny naše
žáky završila projektovým dnem. Každá třída si vybrala jedno desetiletí, učitelé pak vybrali přiměřené
téma nebo průřez obdobím. Metody také byly při-

způsobené věku dětí – všichni udělali veliký kus práce a na webu školy máte podrobnější informace a fotogalerii. Děti v průběhu jednoho dne zúročily svou
předchozí přípravu v různorodých dílech – někde se
hlavně vymalovávalo a kreslilo, ve vyšších ročnících
propojovali žáci informace do větších celků, pracovalo se ve skupinách, probíhaly živé diskuze, zkoušely se dobové účesy, tvořily se novinové rubriky, natáčely se televizní zprávy z 90. let. Nejstarší se učili
pracovat s kronikou obce, matrikami a databází vojenského archivu, aby získali nové informace o svých
předcích, kteří bojovali v 1. světové válce, třeba i jako
legionáři.
V listopadu navštívili žáci Památník národního písemnictví na Moravě a SOkA (okresní archiv) v Rajhradě. Ve výchovném programu nazvaném Příběh
knihy se seznámili s tím, jak vznikaly první knihy,
první tisky, čím a na co se psalo. V archivu zase viděli, co všechno a jakým způsobem se zde uchovává,
prohlédli si depozitář, restaurátorskou dílnu a zkusili
si něco přečíst ve starých kronikách. V prosinci jsme
jeli do Moravského zemského muzea do Brna. Děti
si prohloubily své znalosti v expozici věnované Velké
Moravě a na výstavě věnované slovensko-moravským vztahům těsně před a po vzniku republiky.

Z
Tak jako celá republika si i my
ve škole průběžně připomínáme
100. výročí vzniku Československé republiky. V sobotu 20. října
2018 jsme si s žáky naší školy a jejich rodiči připomenuli toto velké
výročí rodinnou výsadbou ovoc-
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ných stromků.
Slavnostní zahájení probíhalo pod vlajkami vyzdobenou lípou.
Ta byla vysazena již v roce 2005
u příležitosti 750. výročí založení
obce Šitbořice a 20. výročí otevření nové budovy školy.

V úvodu zazněla státní hymna.
Pak jsme vyslechli slova paní ředitelky, starosty obce
a pana faráře. Zaznělo připomenutí událostí z doby před
sto lety, slova vděčnosti za život v míru, provázanost lidské-
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ho života se symbolikou stromu.
Všichni vyzdvihli pocit sounáležitosti při společné práci. Úspěšné
výsadbě a budoucímu růstu všech
stromů požehnal pan farář.
Žáci ze školního pěveckého
sboru zazpívali dvě oblíbené písně našeho prvního prezidenta T.
G. Masaryka. Poté si každá rodina vysadila v areálu školní zahrady svůj ovocný strom. Zájem byl

prosinec 2018

opravdu veliký. Celkem jsme vysázeli 45 stromků - dvacet třešní,
osm jabloní, dvanáct hrušní, čtyři
jeřabiny. Navíc pan starosta, pan
farář a paní ředitelka společně
vysadili moruši na znamení vzájemné spolupráce.
Všechny stromky byly vysazeny v areálu školy. Společnou
výsadbou jsme chtěli podpořit
a upevnit vztah k rodnému mís-

tu a ukázat, že musíme myslet na
budoucnost naši i našich dětí. Děkujeme, že nám při výsadbě svou
odbornou radou pománali i zahrádkáři.
Po příjemně stráveném odpoledni se snad každý vracel domů
s pocitem, že dnes zanechal pro
budoucí generace svou stopu –
svůj strom.
Mgr. Dana Relichová

Vánoční dílny

Foto: Zuzana Nekvapilová

Vánoční dílny

Foto: Zuzana Nekvapilová

Vánoční dílny

Foto: Zuzana Nekvapilová

Vánoční dílny

Foto: Zuzana Nekvapilová

Vystoupení u příležitosti setkání seniorů Foto: Mgr. M. Ondroušková

Vystoupení u příležitosti setkání seniorů Foto: Mgr. M. Ondroušková
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Foto: Filip Dvořák

Sázení stromů u příležitosti 100. výročí vzniku republiky
Foto: Mgr. Dana Relichová

Sázení stromů u příležitosti 100. výročí vzniku republiky
Foto: Mgr. Dana Relichová

Projektový den u příležitosti 100. výročí vzniku republiky
Foto:Mgr. Dana Relichová

Projektový den u příležitosti 100. výročí vzniku republiky
Foto:Mgr. Dana Relichová

Projektový den u příležitosti 100. výročí vzniku republiky
Foto:Mgr. Dana Relichová

Rozsvěcování vánočního stromu
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KULTURNÍ KOMISE
P
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám představila členky kulturní komise pro rok
2018 – 2022:
Renata Stříbrnská – předsedkyně,
členky Petra Němečková a Jana Urbánková.
Budeme pokračovat v akcích, které jsou náplní
kulturní komise a budeme Vás navštěvovat
při příležitosti Vašich jubileí, tak jak bylo doposud zvykem.
Mou premiérou byla gratulace opravdu velmi
významná. Měla jsem tu čest popřát panu Matuškovi k jeho nádhernému stoletému výročí. Vitalita
pana Matušky je obdivuhodná, i filmaři byli překvapeni jeho tancem a společenskou elegancí.
Všechny členky komise měly premiéru při slavnostním vítání občánků a pokračovaly setkáním
s důchodci, které bylo letos tak trochu jiné. Ptáte
se proč jiné? Bylo zpestřeno natáčením dokumentu
České televize při příležitosti stoletého výročí narození pana Matušky. Tento dokument podle námětu
Pavla Chalupy a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou televizí a Českým rozhlasem připravuje Společnost Retro Film. Vznikne

ojedinělý projekt nazvaný „Narozeni 1918“. Tento
rozsáhlý projekt bude v průběhu následujících let
sledovat životní osudy občanů narozených v roce
1918.
Hlavním uměleckým i společenským cílem tohoto projektu byl pokus nalézt a oslovit dosud žijící občany narozené v roce 1918 na území československého státu, získat je ke spolupráci na projektu a ztvárnit jejich životní portrét. Autoři nechtěli
jen zdokumentovat jejich životní osudy, prolínající se s osudy československého státu, ale i pokusit
se definovat ideály generace 1918, vstupující do neklidných dějin Evropy. Zároveň bude i prozkoumán
fenomén jejich vysokého věku.
Koncem listopadu proběhlo i natáčení v rodině
pana Matušky a dokument by se měl vysílat ke konci roku, nebo počátkem příštího roku. Termín vysílání bude zveřejněn na kabelové televizi naší obce.

Z
Padesát let společného života, zlatou svatbu,
oslavili dne 19. 10. 2018 v kruhu svých nejbližších
manželé Ludmila a František Krupičkovi, manželé
Marie a Václav Onucovi a manželé Jiřina a Vladimír
Kulíškovi.

Manželé Krupičkovi

Foto: A. Lengál

Manželé Onucovi

Při této slavnostní příležitosti jsme jim s panem
místostarostou v obřadní síni popřáli hodně zdraví
a pohody do dalších společných let a předali kytku
s darem za obec Šitbořice.

Foto: A. Lengál

Manželé Kulíškovi

Foto: A. Lengál
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V
Slavnostní vítání občánků má
v Šitbořicích dlouholetou tradici
a bylo nám ctí uvítat v neděli
18. listopadu 2018 do života
i do naší obce 17 nových občánků.
Po uvítání všech přítomných
v obřadní síni Obecního úřadu
zahájily se slavnostní náladou
děti mateřské školy svůj krátký

program, který si pod vedením
své paní učitelky připravily.
Po představení dětí k rodičům
promluvila paní místostarostka
Jarmila Cagášková. Popřála rodičům k narození dítěte hodně
štěstí, zdraví, síly a lásky, smíchu
a něhy a také mnoho trpělivosti.
Zápisem do pamětní knihy po-

kračovala slavnostní chvíle fotografováním miminek v kolíbce.
Rodičům dětí jsme předaly peněžní příspěvek, knihu říkadel a
maminkám předaly děti z mateřské školy připravené květiny.
Závěrem jsme ještě jednou
popřály rodičům i dětem pevné
zdraví, štěstí a vzájemnou lásku.

Přivítány byly tyto děti:
Daniela Sáček, Romana Němečková, Jiří Kurdiovský, David Nevídal, Matyáš Šodek, Eliška Tihlaříková, Matěj Formann, Barbora Kaňová

Vítání občánků
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Tomáš Brzoska, Anežka Marková, Lukáš Benýšek, Amálka Ryzá, Samuel Konečný, Tamara Kleinová,
Alfréd Kaňa, Adam Divácký, David Krejčiřík

Vítání občánků

foto: Z. Lengál

S
Setkání s důchodci bylo letos uskutečněno 29. listopadu 2018 od 12 hodin
v sokolovně.
Zahájeno bylo proslovem pana starosty Antonína Lengála. Uvítali jsme
také filmaře České televize, kteří natáčí dokument o osobnostech ke stému výročí jejich narození.
Po obědě, zákuscích a kávě zpříjemňovala odpoledne všem přítomným
skupina Akord. Nechybělo samozřejmě
sólo panu Matuškovi a i pan starosta si
užil tanečky s přítomnými dámami.
Setkání se vydařilo a poslední účastníci odcházeli ve večerních hodinách.

Setkání s důchodci

Foto: A. Lengál

strana 15

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

prosinec 2018

R
První adventní neděle je u nás
již tradičně spojena s rozsvěcením vánočního stromu. I letos
přivítal všechny přítomné starosta obce Antonín Lengál. Po
jeho přání příjemného prožití vánočních svátků se představily
děti z mateřské školy svými vánočními písničkami a básničkami.
Dojemné vystoupení bylo odměněno potleskem všech diváků.

Rozsvěcení vánočního stromu
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Děti ze základní školy předvedly také svůj program a naladily nás nejen na probíhající advent, ale i na blížící se vánoční
svátky. Krásné písničky pohladily
i potěšily.
Všem dětem byl odměnou nejen potlesk, ale i malá sladkost.
Poté jsme již všichni odpočítali start rozsvěcení stromu. Letos
byla přidána další světla, čímž je

náš vánoční strom zase o něco
zářivější. Dovolte, vážení čtenáři, abychom Vám za kulturní komisi popřály prožití nejkrásnějších svátků v roce v co nejlepší
náladě, ve zdraví a spokojenosti v kruhu svých rodin. Přejeme
Vám splněná přání, dárky co potěší a v novém roce jen vše dobré.
Za kulturní komisi
Renata Stříbrnská

Foto F. Dvořák
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FARNOST
C
Začátkem prosince jsme jako
farnost vstoupili do posvátné
doby adventní, doby očekávání
Kristova příchodu na konci časů
(první část adventu do 16. prosince) a doby přípravy Kristova narození (17. až 24. prosince). Tento úvod považuji za důležitý pro
pochopení křesťanského adventu, který je primárně zaměřen na
druhý Kristův příchod. Proto žehnáme symbol adventu, kterým
je adventní věnec, který není jen
atypickým módním doplňkem našich domovů, ale i symbolem Krista-Světla. Postupným rozsvěcováním svící se zvětšuje světlo,
které projasňuje temnotu. A tímto světlem pro každého z nás je
Bůh, který se stal člověkem a přišel na tento svět jako bezmocné
dítě. U adventního věnce se máme
společně setkávat k modlitbě a
prosit Boha, abychom do temnot našich životů nechali vstoupit
Světlo, které nás povede bezpečně cestami života.
Letošní advent jsme zahájili v sobotu 1. prosince v podvečer
žehnáním adventních věnců, kterých bylo 68, a následnou modlitbou se zpěvy z Taize v setmělém kostele, kterou vedla schóla
mladých s hosty. Hodinový program nás příjemně naladil a uvedl do letošního adventu. Před
kostelem jsme měli už několikátý rok velký nádherný adventní
věnec, který pro farnost vytvořil
pan Mirek Viktorin, za což mu patří velký dík.
Od pondělí 3. prosince jsme
opět měli možnost slavit brzké ranní bohoslužby, tzv. roráty,
které jsou v naší farnosti už minimálně sto let krásnou tradicí.
Tyto bohoslužby jsou zaměřeny hlavně na děti, kterých chodí
50-60. Děti přicházejí s lucerničkami, které na začátku mše při-

…
nášejí průvodem do setmělého
kostela před oltář. Kostel je nasvícen pouze lucerničkami a svícemi a v této atmosféře probíhá
první polovina bohoslužby. Místo kázání čte kněz dětem zajímavý a poučný příběh na pokračování. Na konci bohoslužby nese
vybrané dítě ovečku do připraveného betléma a zaroveň všem
přítomným prozradí, co by chtělo od Ježíška pod stromeček. Děti
při žehnání dostávají chutný perníček a slámu, kterou dávají do
betlémské stáje pro Ježíška. Pokud ušetřily nějakou drobnou korunku za pamlsky, tak tu dávají do černouška pro farností dva
adoptované černoušky ze Zambie. Pro děti, které ještě nemusí
do školy, je připravená snídaně
v Klasu. Pokud budete číst tento
článek ještě v adventní době, neváhejte a přijďte si prožít skutečný advent při svíčkách do našeho kostela ráno v 6.00 hodin (poslední roráty budou 24. prosince). Těšíme se na Vás.
Naše roráty zaujala letos i veřejnoprávní média. Sobotní žehnání, nedělní bohoslužbu a pondělní roráty natáčela Regionální televize (příspěvěk odvysílala
TV NOE v pořadu Noeviny v úterý
4. prosince večer v 19.30 hodin).
V úterý 4. prosince přijela mezi
nás Česká televize Brno a natáčela celé roráty i rozhovory s paní
Kaňovou, Samuelem Němečkem
a nakonec i s Otcem Jiřím. Záznam byl odvysílán už v poledním regionálním zpravodajství
a večer v Regionech v 18.00 hodin. Ve středu 5. prosince přijeli z Českého rozhlasu Brno. Tak
moc jsou naše roráty v centru pozornosti médií.
Ve čtvrtek 6. prosince se setkali v kostele naše děti se svatým
Mikulášem a jeho doprovodem.

V neděli 9. prosince odpoledne byla možnost opět navštívit
výstavu betlémů a perníkových
výrobků, na které opět nechyběl
náš farní unikát v podobě pohyblivého betléma pana Zbyňka Valíčka.
Do Vánoc můžeme vstoupit už
v neděli 23. prosince v 17.00 hodin, kdy před Orlovnou požehnáme symbol Vánoc – Betlémské
světlo, které si můžeme odnést
do svých domovů a na hroby našich blízkých na hřbitov.
Štědrý den začneme posledními roráty, které budou při svíčkách a na závěr bohoslužby budou požehnány Jezulátka z domácích betlémů, které si můžete přinést. Dopoledne v 10.00
hodin nabízíme dětem i rodičům
tradiční vycházku se zakrmováním zvířátek. Odpoledne zveme
rodiče s dětmi v 16.00 hodin na
tzv. „půlnoční“ do Nikolčic. U nás
bude půlnoční bohoslužba ve
22.00 hodin, na kterou vás srdečně zveme.
Na Boží hod vánoční a na
sv. Štěpána budou bohoslužby
jako v neděli (7.30 a 10.30).
Ve čtvrtek 27. prosince při ranní bohoslužbě bude žehnání vína.
V pátek 28. prosince na svátek
svatých Mláďátek (dětí z Betléma
zavražděných králem Herodesem) bude odpoledne v 15.00 hodin zvonit umíráček k modlitbě za
zabité (nenarozené) děti.
V neděli 30. prosince na svátek Svaté rodiny bude při bohoslužbách obnova manželských
slibů a žehnání manželům. Jste
srdečně zváni i se svými partnery. Odpoledne v 16.15 bude ve Žlebě betlémské zastavení s modlitbou za rodiny.
V pondělí 31. prosince bude
odpoledne děkovná bohoslužba
za přijatá dobrodiní a v noci od
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23.30 do 00.15 možnost soukromé adorace v kostele.
V sobotu 5. ledna se uskuteční v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka. Ráno v 8.00 hodin budou při bohoslužbě požehnáni a
vysláni tříkráloví koledníci a od
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9.00 hodin budou procházet vesnicí a koledovat. Děkujeme Vám
za ochotné přijetí a obdarování
pro potřebné.
V neděli 13. ledna končí vánoční doba a odpoledne bude mít ZŠ
vánoční koncert v kostele.

Kostelní umělecky a historický
cenný tyrolský betlém z roku 1917
si bude možné prohlédnout vždy
před a po bohoslužbách a navíc
25. prosince od 14.00 do 18.00
hodin a 26. prosince od 14.00 do
16.00 hodin.

K
Vstoupili jsme do adventu, doby očekávání, vrcholící slavením Vánoc.
Začínáme tedy další běh našich dnů radostným vyhlížením dobré budoucnosti. Výhled do budoucnosti je důležitý. Ať už do ní hledíme s nadějí či
s obavami. Patří to k lidské existenci.
Je to součást našich plánů, našeho přemýšlení
o životě, kam jej chceme směřovat, čeho chceme dosáhnout. To, co očekáváme, nás ovlivňuje v tom, jak
se na to připravujeme, a zároveň nás to také vnitřně formuje. Jestliže čekáme spíše zlé věci, stavíme se
mnohem více do obranné pozice, hledáme ochranu,
kde se dá, jsme nejistí a ustrašení. Jestliže jsme naladěni pozitivně a předpokládáme také mnoho dobrého, sami se již chystáme aktivně vykročit vstříc
dalším událostem. Přemýšlíme, jak bychom je mohli
urychlit, případně jak je ještě vylepšit. Takové aktivní
očekávání je někdy docela náročné. Známe to dobře
právě z našich příprav na Vánoce.
Často se ty přípravy změní v soutěž s ostatními
o nejkrásnější slavení.
Necháváme si vnutit, že k tomu patří dokonale uklizený a slavnostně vyzdobený byt, spousta
dárků, hojnost cukroví a jiných vánočních specialit
a šťastná a spokojená rodina kolem zářícího stromečku. Ale je to opravdu to, co od Vánoc očekáváme?
Nenahrazují nám vánoční dekorace jejich vlastní smysl?
Nestavíme kolem sebe kulisy, ve kterých nevíme, co vlastně chceme hrát?
Má to být jen pohádka pro děti, aby si do svého
života odnesly vzpomínky na krásné dětství? Jestliže dnes mnohým nevyhovuje ta křesťanská kulisa,
proč by si nemohli vytvořit svůj vlastní způsob slavení Vánoc bez zneužívání Ježíška jakožto garanta
všech splněných přání?
Naše očekávání vyrůstá z našich zkušeností.
Když budeme neustále zdůrazňovat to, co se nepovedlo, co nás zklamalo, nepohneme se z místa. Musíme čerpat z toho dobrého a na tom stavět. Dětské očekávání je tak radostné a čisté právě proto,
že ještě nebylo zraněno ve své důvěře. Dítě je dostává ve své životní výbavě, aby si snadněji vybudo-
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valo tu základní důvěru v běh našeho světa a s radostí se do něj zapojilo. Proto je také mládí nositelem pokroku.
S nadějným očekáváním se znovu pouští do věcí,
které jsme my staří již vzdali či odepsali.
Vezměme si příklad z našich dětí a učme se očekávat dobré věci a vycházet jim aktivně vstříc.
Pro křesťany je čekání dobré budoucnosti spojeno s Ježíšem Kristem.
Je to úplně jiné očekávání, než to „ježíškovské“,
a ve vánočních kulisách hojnosti se většinou ztrácí.
Je to naděje nového života, jakou spojujeme s právě
narozeným dítětem.
U něj ještě nevidíme ani nepředvídáme něco nedobrého. Je to naděje, která nevychází z nás samých, z našich úspěchů či neúspěchů, ale z dobrého prvotního nastavení našeho světa a z důvěry, že
právě proto bude i to vyústění dobré. A to tím spíše,
že nám Bůh v Kristu ukázal, že jeho zaslíbení platí,
ano, že jeho království již v Ježíši přišlo a stále přichází s jeho duchem, že je mezi námi všude tam,
kde mu otvíráme svá srdce.
Chci vám přát takovou dobrou naději nejen pro
tento advent, ale i do dalších dnů a let.
Jiřina Kačenová, evangelická farářka v Letohradě
převzato z časopisu OKÉNKO farnosti Letohrad
Petr Krupička

RADY A MOUDRA
Člověk je tak krásný, jak krásná je jeho duše.
Velký, jak velké je jeho srdce.
Starý, na kolik se cítí.
Silný, jak umí pomoci slabým.
Šťastný, jak se umí těšit z maličkostí v životě.
Moudrý na to, aby inspiroval a zkvalitňoval život ostatních.
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PLÁNOVANÉ AKCE

PRANOSTIKA

19. 12. 2018 Koncert pěveckého sboru Colorata – Brno
Zelný trh – 17:15
6. 1. 2019 Tříkrálový koncert v kostele – 17:00
12. 1. 2019 Myslivecký ples, hraje DH Horenka z Bořetic
2. 2. 2019 Hasičský ples, hraje DH Lácaranka
9. 2. 2019 Obecní zabíjačka
23. 2. 2019 Turnaj GP Šitbořice
16. 3. 2019 Karneval – sokolovna – 15:00

Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.

SERIÁL O BYLINKÁCH
D
Dle starých pověr měla dobromysl na starosti
štěstí, lásku, harmonii a klid domova. Vánoce byly
svátkem dobromysli, která si právem získala toto
své místo. Byla užívána jako prostředek proti fyzickým i psychickým onemocněním a byla i používána jako přírodní antibiotikum.
Byla velmi oblíbenou bylinou v každé kuchyni
nejen pro svou chuť a vůni, ale i pro svou nenáročnost. Je možno ji sklízet až 2x ročně a na jednom
místě vydrží až 20 let.
V lidové magii se odvar z dobromysli používal
k vnitřnímu omývání zdí jako ochrana před negativní energií.
Dobromysl obecná je vytrvalá, vlnatě chlupatá
bylina vysoká 20 až 90 cm. Lodyha je načervenalá
a čtyřhranná. Výběžky oddenku dřevnatějí. Vstřícné listy mají krátký řapík, jsou vejčité
a celokrajně nebo nezřetelně vroubkované.
Spodní jsou největší, k vrcholu se zmenšují.
Květenství jsou vidlanovité laty shlukující se
v hlávku. Květenství tvoří až 25 květů. Květy jsou
drobné, nachově růžové. Koruna má trojcípý dolní pysk a vykrojený pysk horní. Kalich je trubkovitě
zvonkovitý. Kvete od července do září. Celá rostlina příjemně aromaticky voní.
Nať dobromysli se používá zejména jako koření
pod názvem oregano; typickým použitím je kořenění pizzy. Kromě toho je též součástí provensálského koření. Chuť je výrazná, ale odlišná od majoránky. Sbírá se kvetoucí nať, přítomnost plodů je
nežádoucí.
Používá se též v léčitelství pro své aseptické
a protizánětlivé účinky, usnadňuje odkašlávání
a zvyšuje vyměšování žluči. Droga je silným prostředkem uvolňujícím křečovité stažení hladkého
svalstva (spazmolytikum). Používá se i na obkla-

dy a osvěžující koupele. V nati obsažené barvivo
se dříve používalo k barvení ovčí vlny. Jako doplněk stravy bývá ve formě oleje s dávkováním kapátkem, nebo pro přesnější dávkování a užívání ve
formě želatinových kapslí.
Pěstování
Preferuje slunečné polohy, propustné půdy
s obsahem vápníku. Lze ji pěstovat bez zálivky.
Množí se semeny, kultivary vegetativně - dělením
trsů, ve velkovýrobě řízkováním. Roste rychle,
Sama se mírně šíří do blízkého okolí, ale není
považována za plevel.
Dobromysl obecná může být použita v záhonech, ve skalkách nebo suchých zídkách, ale i v sadovnické výsadbě ve větších skupinách některých
úprav, i blízko cest - listy jsou vonné.
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Letošní rok 2018 je plný samých významných
výročí.
I pro nás, kteří jsme se narodili v roce 1968, je
milníkem nebo také přelomem našeho života.
I když velký den, kdy vstoupila vojska do naší
vlasti, prožila většina z nás v kočárku, případně
ještě pod máminým srdcem, v mnohém naše životy ovlivnil.
První náznaky problémů začaly, když si naši kluci nechali vyrobit u pana Tomance „vařéku“ na velikonoční mrskut, na které nesměl chybět napsaný
náš ročník.
Před koncem dubna 1986, kdy se podregruti
chystali pomalovat naším krásným číslem a svými duchaplnými myšlenkami celou vesnici, byli
všichni pozváni na MNV. O důkladném a rázném
pohovoru s předsedou, tehdy ještě B. Kemsou, by
Vám měl říct spíše některý kluk. My holky to slyšely už jen v jejich barvitém podání ve sklepě při
skleničce vína.
Na jaře 1987 několik kluků rukovalo na vojnu.
Ostatní kamarádi je v tom nechtěli nechat samotné, a tak je doprovodili do Brna na vlak. Loučení
bylo asi velmi nápadné a příslušníkům VB se nelíbilo, ale hlavním problémem bylo to výrazné rudé

číslo 1968 na ročníkovém praporu, který nenechali
doma. Tři kluci byli zadrženi i s ním pro nepatřičnou
propagandu.
Nic nás neodradilo. Z naší vysoké, štíhlé máje
přivezené z Pozořic zářila 68 do velké dálky.
Letos v říjnu jsme se i se svými partnery sešli tu
naši padesátku oslavit.
Na radnici nás mile přivítal pan starosta. A i když
zmínil, že jsme se narodili v poněkud nešťastném
roce, smutek nás dostihl až na hřbitově, kde jsme
v modlitbě zavzpomínali nejen na malou Haničku,
ale hlavně na naše tři velké kamarády.
Další vzpomínky, přípitky, dobré jídlo a hudbu
jsme si vychutnali ve společenském sále Pramosu.
Opět jsme byli „ta děcka“, co právě opustila školní lavice, a alespoň na chvíli pustili z hlavy svoje každodenní starosti.
Nechyběl ani pochod s jucháním a závěr s písničkou na rtech: „S Pánem Bohem, iděm od Vás, neublížil jsem žádnému z Vás…“
A protože se někteří z nás už stali babičkami
a dědečky, tak novým generacím přejeme, ať se stále rádi, tak jako my, setkávají a veselí s kamarády
z našich milovaných Šitbořic.
Jarmila Viktorinová

Stárci ročníku 1968

Stavění máje ročníku 1968 - 30. 4. 1987

Regruti ročníku 1968 - 1. 5. 1987

Sraz ročníku 1968 - 20. 10. 2018
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S
U nás v Šitbořicích platí asi
jiná pravidla, to můžeme vidět
u našeho hřbitova, kde se vesele parkuje na chodníku a nikdo
si neuvědomuje, jaké vzniká nebezpečí, a přitom na druhé straně silnice je krásné parkoviště.
Na tohle bezohledné chování řidičů pamatuje zákon o provozu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb., kde v § 53 odstavci 2 se uvádí: „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí
chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto

zákoně stanoveno jinak,“ konec
citace.
Již hodně našich spoluobčanů si stěžuje na toto bezohledné parkování našich řidičů, kteří si neuvědomují, že maminka
jdoucí s kočárkem musí vstoupit do silnice, kde ohrožuje sebe
i dítě v kočárku a nedej bůh, že jí
doprovází ještě malé dítě chůzí
a musí na něj dávat pozor. Takové ohrožení zažívají i naši starší
spoluobčané, kteří již nejsou tolik
pohybliví a nemají postřeh, aby
rozpoznali blížící se nebezpečí,
které může hrozit od blížícího se

A
Vážení příznivci folklóru, rodiče, babičky a dědečci, letos v září jsme zahájili již třetí sezónu našich tanečků v Šitbořáčku.
Děti jsme rozdělili do tří kategorií dle věku, a to:
- „Malé děti“ – tyto děti učíme především rytmu a základním tanečním krokům, a to formou
her, říkanek a jednoduchých tanečků.
- „Děti I. stupně ZŠ“ - děti v této kategorii zvládají postupně taneční kroky valčíku a polky.
V této kategorii klademe důraz na to, aby kluci
bez ostychů tancovali s holkami a aby pochopili, v čem spočívá párový tanec.

auta (špatný odhad vzdálenosti)
a ke svojí chůzi používají pomůcky - hůl nebo francouzskou hůl
apod. Proto všechny rozumné řidiče vyzývám, dodržujme zákon,
chovejme se ohleduplně a nebojme se tolik o své plechové miláčky. Můžeme využít parkoviště, rozšířenou krajnici komunikace za hřbitovem, nebo zůstat stát
na silnici v obci, vytvořit překážku, kterou každý objede, což není
proti zákonu. Pro ilustraci situace
přikládám několik fotografií našich hříšníků.
Milan Němeček

ŠITBOŘÁČEK
- „Děti II. stupně ZŠ“ – na konci loňského školního roku jsme měli ve střední kategorii 25 dětí
a z toho téměř polovina přecházela na druhý
stupeň ZŠ. Oslovili jsme proto děcka, jestli by
nechtěla pokračovat i po prázdninách. K našemu překvapení byl o tuto kategorii velký zájem, a proto jsme založili i tuto skupinu.
Na každé zkoušce všech těchto kategorií zpíváme (učíme se písničky nejen z Valašska, Brněnska, ale i písničky z Moravského Slovácka,
tzn. dobrý základ pro budoucí stárky), učíme se
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nové říkanky, tance a hry. Samozřejmostí je, že
vše přizpůsobujeme věku dle konkrétní kategorie.
Aktuální počet dětí v jednotlivých kategoriích
je následující:
- Malé děti – 18 dětí
- Děti I. stupně ZŠ – 22 dětí
- Děti II. stupně ZŠ – 23 dětí

Všechny děti jsou moc šikovné a nás vedoucí
těší, že je o tuto aktivitu stále zájem.
Abyste mohli sami posoudit, že výše uvedené
není jen pár pěkně napsaných vět, dovolujeme
si vás pozvat na naši „Vánoční zkoušku“, která
se uskuteční 18. 12. 2018 od 17.00 do 18.00 hod.
v sále naší sokolovny.
Tanci zdar a šikovným dětem zvlášť
Zuzka Baranová, Radek Pudil a Terka Baranová.

D
Milí spoluobčané,
chtěla bych Vás seznámit
s výsledky mého dotazníkového
šetření. Než se dostanu k číslům,
chtěla bych vše od začátku shrnout.
Jak vše vlastně začalo: bylo
to asi mým prvním článkem ve
Štengaráčku, kde jsem si trošku
postěžovala, že mi v obci chybí objekt pro naše starší občany, kteří žijí v domech třeba osamoceni nebo i s rodinou a chtěli
by si zase užít klidu ve svém malém bytečku, který zvládnou jak
finančně, tak i svými silami obhospodařit.
Oslovilo mě pak několik občanů a já slíbila, že vše dotáhnu do
konce v podobě dotazníku – jestli
je vůbec mezi lidmi zájem o takovou stavbu nebo je to jen zájem
můj a pár místních obyvatel.
V té době, koncem minulého roku, se mi naskytla možnost
zúčastnit se pracovní skupiny
na mikroregionu Hustopečsko
- Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Chtěla jsem je poprosit
o pomoc se sestavením dotazníku. Chodila jsem každý měsíc
na jednotlivé schůzky a získávala informace i nápady nejen pro
téma dotazníku, ale i pro mou
práci zdravotní sestry a i pro
obecnou prospěšnost. Nakonec jsem vypracovala dotazník
a pod vedením vedoucího skupiny a sociologa jsem ho upravila
do konečné podoby. Bylo mi doporučeno nemít to jako svoji iniciativu, ale ať to zaštítím něja-
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kou autoritou, např. obcí – to se
u nás bohužel nesetkalo se zájmem o tuto věc.
Při přípravě mi také bylo řečeno, že lidé nemají motivaci vyplňovat dotazníky, natož je někam nosit. Že pokud sami službu
nevyužijí, nemají důvod se s tím
zdržovat a návratnost je minimální.
Nyní se dostávám k tomu, co
jsem chtěla říct hned první větou.
DĚKUJI VÁM VŠEM, CO JSTE
MĚLI CHUŤ A ZÁJEM DOTAZNÍK
PŘEČÍST, VYPLNIT A NAKONEC
I DONÉST DO BOXU.
Už jen za toto Vám patří poděkování, že MÁTE NÁZOR – jakýkoliv, a že jste ho nejen odpověďmi v dotazníku vyjádřili,
ale napsali i poznámky, pro mě
velice cenné.
Výsledek dotazníkového šetření:
• Dotazník jsme se snažily roznést do všech domů – rozdaly
jsme 635 dotazníků.
• Dotazník odevzdalo 223 občanů (neskutečné množství
– díky). Z toho bylo 72 mužů
a 149 žen (ve dvou dotaznících nebylo pohlaví uvedeno).
• Trvalé bydliště mělo 98 % odpovídajících.
• 101 dotázaných bylo starších
63 let a 100 dotázaných bylo
mladších 63 let (zbytek neuvedl věk).
• Vybudovat penzion v obci by
si přálo 220 obyvatel, dva nechtějí, jeden neví.

• Většina souhlasí s místem
„Česnekovo“, dále jste jednotlivě navrhli na Výhoně, na
Mlýně nebo stodola naproti
OÚ.
• Většina odpovídajících by si
přála mít v domě zahradu
s parkovou úpravou s možností posezení a odpočinku,
využili by rádi i dovozy obědů, balkon, sušárnu s prádelnou i společenskou místnost
na setkávání.
• Mladší respondenti by využili
zahradu na drobné zahrádkaření, většina občanů starších
63 let pak jen na posezení.
V jednom dotazníku bylo připsáno, že by bylo vhodnější mít
v obci domov pro seniory se stálou pečovatelskou službou.
Myslím si, že je to výzva spíše pro stát a jeho péči o seniory.
Naší snahou by mělo být aspoň
vybudovat pro naše seniory komunitní domov (penzion pro seniory – pro soběstačné občany).
Navazující péče o ty seniory, kteří se o sebe a domácnost již nedokáží postarat a potřebovali by
stálou 24 hodinovou péči pečovatelek, se v našem okolí nedostává.
Děkuji Vám za vstřícnost, těm
co se nevyjádřili – třeba se aspoň
zamysleli, a já budu pokračovat
v získávání informací a budu zastupitelstvo – ať souhlasí či nikoli – informovat o mém snažení.
Zuzana Baranová (spolupracovnice Tereza Baranová)
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Poznáte naše rodáky, kteří se zasloužili o stavbu sokolovny v Šitbořicích?
Odpovědi posílejte na adresu:
redakce@stengaracek.cz
nebo vhoďte do schránky obecního
úřadu.

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
SDH Š

-P

Vážení občané,
i když do konce kalendářního roku zbývá ještě několik dní,
tak už v tuto dobu můžeme začít hodnotit uplynulý rok. Co do
počtu zásahů byl tento rok velmi
podobný tomu loňskému. K tomu
výrazně přispěly klimatické podmínky.
Od ledna do konce listopadu jsme vyjížděli k 28 zásahům,
z toho bylo 20 požárů, 7 ostatních pomocí a 1 technická pomoc.
Co se týče požárů, tak ve většině
případů se jednalo o požáry trávy. V loňském roce to bylo 30 zásahů a z toho 23 požárů. Z těchto
dvaceti požárů byly čtyři na katastrálním území obce Šitbořice,
a to dva požáry trávy, požár polní boudy a požár zemědělského
lisu na balíky. Ostatní požáry byly
v katastrech okolních obcí.
Tak, jako v loňském roce, se na

2018
velkém počtu požárů podepsalo
velmi teplé počasí s malým počtem dešťových srážek a hlavně
nedbalost občanů.
Letos naše jednotka strávila
u zásahů něco málo přes 58 hodin, což je oproti loňským 28 hodinám výrazný nárůst.
Co se týče náročnosti zásahů, tak přes čtyři hodiny jsme byli
u komplikovaného požárů střechy
rodinného domu v Borkovanech.
V tomto adventním čase Vás
žádám o obezřetnost při používání zapálených svíček na adventních věncích či jinde v domě,
protože je to také období vzrůstajících počtů výjezdů požárů domácností.
Přeji Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.
Jiří Nevídal
velitel JSDH Šitbořice

Blahopřání panu Matuškovi
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1. listopadu oslavil člen SDH
Šitbořice bratr Jan Matuška své
sté narozeniny. K tomuto významnému životnímu jubileu
mu přišli pogratulovat jak místní členové, členky a zástupci OSH
Břeclav, tak i členové aktivu “Zasloužilý Funkcionář Zasloužilý
Hasič“, jehož je pan Matuška čle-

Blahopřání panu Matuškovi

Oslava 100 let pana Matušky

Natáčení dokumentu „Narozeni 1918“
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nem a rád se setkání se svými
dříve narozenými kolegy účastní.
Ve dnech 29. 11. - 3. 12. pak přijel
do naší vesnice televizní štáb a natáčel s panem Matuškou dokument
o jeho životě, jeho práci a jeho zálibách. Na jejich přání předvedli hasiči v historických uniformách
ukázku hašení požáru s ruční, koň-

mi taženou stříkačkou. Této ukázky
se jako „závozník“ kočího osobně
zúčastnil i pan Matuška.
Do dalších let mu přejeme
hlavně hodně zdraví a životního
optimismu, aby se i nadále mohl
věnovat těm činnostem, které ho
baví a naplňují.
Miroslav Vahala

Oslava 100 let pana Matušky
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Uspořádáním této nejvyšší soutěže o titul Všestranný vítěz NKO 2018 byla ve dnech 14.
- 16. 9. 2018 pověřena Jihomoravská pobočka Klubu chovatelů
německých krátkosrstých ohařů
Praha v čele s jejím předsedou Jiřím Studýnkou. Pořadatelský výbor se rozhodl umístit její konání tentokrát do kraje Hanáckého
Slovácka, kraje vinic a meruňkových sadů na jižní Moravě. Centrum a zázemí se nacházelo v obci
Šitbořice. Volba této lokality nebyla náhodná, ale naopak prověřená řadou velice úspěšných akcí
myslivecké kynologie, které se
zde pravidelně konají.
Nejedná se jenom o zkoušky národního významu. V roce
2012 se zde konaly porovnávací
zkoušky Klubů chovatelů německého krátkosrstého ohaře Rakouska a České republiky, v roce
2014 Mezinárodní soutěž Memoriál Jindřicha Steinitze za účasti
německých krátkosrstých ohařů z České a Slovenské republiky,
Rakouska, Německa, Slovinska
a Ukrajiny. Hlavním důvodem ale
je, na dnešní dobu neuvěřitelná,
ochota a vstřícnost místního Mysliveckého spolku, v čele s jeho
předsedou Antonínem Zoubkem
a hospodářem Miroslavem Matuškou, spolupodílet se na zajištění této soutěže. Nejedná se jenom o propůjčení revíru pro polní práce. K dispozici nám jsou po
celou dobu soutěže od pátku do
neděle z řad jeho členů vedoucí
skupin a štáb lidí zajišťující občerstvení od ranních do pozdních nočních hodin včetně jeho
rozvozu na místa zkoušení psů.
Tato vrcholná soutěž je pro každého pořadatele finančně velmi
náročná a proto si velice ceníme,
že obec Šitbořice, v čele s jejím
starostou Antonínem Lengálem,
nám pro tuto akci bezplatně poskytla důstojné prostory krásně
upravené místní sokolovny.
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V pátek odpoledne se sjeli účastníci z celé republiky včetně nominovaných rozhodčích do
místa konání. K prezenci a losování se dostavilo všech 21 přihlášených vůdců se svými psy. Tato
část zkoušek se konala v prostorách chaty Mysliveckého spolku
Šitbořice. Po ní následovalo přátelské posezení až do pozdních
hodin, protože se mnoho účastníků sešlo po roce nebo i delší
době a měli mnoho zážitků k vyprávění.
V sobotu ráno se konalo za
zvuků mysliveckých fanfár slavnostní zahájení před místní sokolovnou. K tradičně vyzdobeným
a čísly označeným postům nastoupilo, podle vylosování, všech
21 vůdců se svými psy. Mezi nimi
a nastoupenými rozhodčími byl
myslivecky upravený výřad veškeré zvěře použité ke zkoušení
ohařů. Všechny účastníky přivítal
v honitbě hospodář mysliveckého spolku Miroslav Matuška a na
půdě obce Šitbořice její starosta
Antonín Lengál.
Po slavnostním úvodu se slova ujal vrchní rozhodčí, který přítomným představil vůdce a jimi
předváděné psy, dále sbor rozhodčích a disciplíny, které budou
posuzovat. Poté se všichni rozjeli podle pokynů na jednotlivá
pracoviště. Polní práce se konaly
v porostech vojtěšky a cukrovky.
Zde jsme byli ihned zrána doslova šokováni, na dnešní dobu
neskutečným, množstvím zajíců,
populací divokého bažanta a i koroptví. Pochopitelně, jak dnes ani
jinak nejde vyzkoušet ohaře, vypustili organizátoři do prostoru hledání uměle odchovanou
bažantí zvěř, což nebylo vůbec
v tomto případě nutné. Potvrdila
se známá skutečnost, že vojtěška a cukrovka, kterou zdejší zemědělská společnost ZEMAX, a.s.
pěstuje, jsou zdrojem vegetační vody pro drobnou zvěř od jara

do podzimu. I zde panovala velké
vedra, která zapříčinila vyschnutí všech vodotečí, ale na stavy
drobné zvěře zásadní vliv neměla. Zdejší zemědělci chovají totiž
skot, proto byly k dispozici lány
vojtěšky. V sousedním revíru, kde
pěstují pouze obiloviny a technické plodiny, zmizel v letošních vedrech i zajíc a zůstala pouze spárkatá zvěř. Vodní a lesní práce se
konaly v revírech firmy ZEČI, spol.
s r. o. Boleradice, která patří Ing.
Pavlu Veselému. I když sám není
aktivním kynologem a svého jezevčíka používá pouze pro výkon
práva myslivosti, velice ochotně
pronajímá tyto prostory, rovněž
bez finančních nároků, několikrát
ročně ke konání vodních a lesních
zkoušek a soutěží, za což mu patří veliký dík! Vodní a lesní práce byly rovněž vzorně připravené
a řádně označené. Začátek lesních prací byl v sobotu a v neděli ráno u rozhledny Nedánov. Zde
jsme měli propůjčenou mysliveckou chatu jako centrum soutěže.
Tradičně byly zahájeny disciplínou Přinášení lišky přes překážku, které přihlížela vždy početná
korona. K dispozici byl listnatý les
a všechny disciplíny se nacházely v rovinatém nebo mírně svažitém terénu. Vodní práce tradičně
přivítal rybník v Horních Bojanovicích, který plně vyhovuje požadavkům kladeným na práci ohařů
při zkouškách.
Z 21 přihlášených psů obstálo 13 psů, z toho 10 v 1. ceně,
dva psi v 2. ceně a jeden pes v 3.
ceně. Všestranným vítězem NKO
pro rok 2018 se stal pes Cleo od
Tekly vedený MUDr. Pavlem Pilařem z Bystřice pod Hostýnem. Na
druhém místě se umístnil chovný
pes Ir od Hradu Lukova majitele
pana Bedřicha Černobili z Vigantic, třetí na stupni vítězů stanul
Cirk Javořice, kterého předváděl
pan Jiří Studýnka ze Šitbořic. Bohužel 8 psů neobstálo. Tento po-
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čet odráží současnou realitu situace v naší přírodě. Není na čem
psy připravit, proto řada vůdců
cvičí ohaře pouze na uměle doma
chované zvěři (křepelka, bažant).
Za zajícem je nutné jezdit tam,
kde je. A vše je finančně náročné.
Proto naše poděkování patří všem ochotným pořadatelům a myslivcům, kteří nezištně
zkoušky připravují a samozřejmě
všem majitelům a chovatelům
ohařů, kteří jim zůstávají věrni
i přes kritickou situaci s drobnou
zvěří v přírodě.
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
vrchní rozhodčí
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Ir od Hradu Lukova, majitel Bedřich Černobila - 2. místo
Cleo od Tekly, majitel MUDr. Pavel Pilař - vítěz memoriálu
Cirk Javořice majitel Jiří Studýnka - 3. místo

SPORT
K

-Ž

V nové sezoně 2018/2019 se
dosud odehrály pouze žákovské turnaje, a to celkově 4 turnaje soutěže Český pohár žáků
v rámci Moravy. Družstvo Šitbořice 1 – Dominik Šabata / Šimon
Urbánek se oproti minulé sezoně výrazně zlepšilo a po výborných výsledcích je v této soutěži na průběžném 3. místě. Kluci

předvedli skvělou hru zejména
v Šitbořicích dne 1. 12. 2018, kdy
po divácky vyburcovaných utkáních skončili na pěkném 2. místě. Šitbořická dvojka Patrik Hochman / Ondřej Valíček se také
zlepšila a v průběžném pořadí se
pohybuje na 8. místě - ve středu
startujících družstev. Za pořadatelský oddíl při 4. kole v Šit-

Stupně vítězů 4. kola ČP v Šitbořicích 1. 12. 2018
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bořicích startovali za Šitbořice 3
bratři Petr a Lukáš Novotní. Kluci se ještě učí pravidla hry a byla
to pro ně první turnajová zkušenost.
Dvojice Martin Drabálek /
Štěpán Urbánek se kvalifikovala do baráže o 2. ligu. Dle jejich
trenéra Karla Bergera zahráli
nejlepší turnaj ve své dosavadní
sportovní kariéře v mužské kategorii. Prohráli pouze jediný zápas, přesto skončili smolně na 3.
nepostupovém místě. Tuto dvojici čekají první turnaje v kategorii do 23 let, stejně jako extraligové Marka Topoláře a Mirka
Starého, až v lednu 2019.
Oddíl kolové však již žije přípravou na tradiční mezinárodní turnaj Grand prix Šitbořice
a jeho doprovodné turnaje žáků
a kategorie do 23 let. Tyto turnaje se uskuteční od 22. do 23.
února 2019. Věříme, že všechny
věkové kategorie budou divácky
atraktivní.
Za TJ Sokol Šitbořice
- oddíl kolové
Robert Zvolánek st.
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F
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám představila vstup florbalového klubu Aligators do nové sezony 2018/19.
Letošní sezonu odehraje celkem 22 družstev,
pro Šitbořice je to už tradiční družstvo žen A hrající 1. ligu, ale hlavní zájem máme určitě na účasti
mládežnických družstev s co nejvíce dětmi. Šitbořické holky hrají soutěže elévek, přípravky, mladších a starších žákyň v rámci Jihomoravského
a Zlínského kraje. V kategoriích dorostenek a juniorek v současné době zastoupení ze Šitbořic nemáme, ale vzhledem k dostatečnému počtu mladších žákyň věříme, že se nám povede zase tyto kategorie za pár let taky obsadit.
Chlapecké a mužské zastoupení ze Šitbořic
máme v soutěži přípravek, elévů, mladších žáků,
juniorů, mužů D a veteránů.
Děti z florbalového klubu se úspěšně zúčastňují i školních soutěží ve florbale, letos ČEPS cup, kde
reprezentují naši obec až do krajských kol. Mladší
a starší žákyně úspěšně ve svých soutěžích konkurují i družstvům z celé Moravy, což značí, že florbal
snad u nás pořád dělat umíme. Starší žákyně FbC
Aligators v letošní sezóně i se zástupkyněmi z naší
obce obsadily na MČR v konkurenci nejlepších družstev z celé republiky výborné 6. místo. Družstva žákyň a žáků se každoročně účastní i Orelské florbalové ligy, kde v loňské sezoně naše mladší žákyně vyhrály svoji divizi, když hrály jako jediné dívčí
družstvo v kategorii mladších žáků.
Mimo tyto úspěchy je ale potřeba pořád myslet
na to, abychom minimálně udrželi, spíše ale rozšířili základnu hráčů a hráček a abychom co nejvíce
dětí přivedli ke sportu jako takovému. A k tomu je
potřeba i těch, kteří se tomu věnují ve svém volném čase. Za to jim patří velký dík. Tohle ovšem
platí pro všechny mimoškolní aktivity, nejen pro

florbal. Takové lidi je potřeba stále hledat, jelikož
se neustále potýkáme s nedostatkem trenérů.
Letošní sezona začala již v září, kdy elitní týmy
mužů i žen odehrály Pohár České pojišťovny. Ženy
A postoupily až do osmifinále, ve kterém podlehly extraligovému týmu FBS Olomouc. Aktuálně se
v 1. lize pohybují na šestém místě z celkových 10
týmů. Muži A se v Poháru České pojišťovny probojovali do 3. kola, kde prohráli s týmem FBC Hranice a nyní v tabulce Národní ligy obsazují 8. místo
z celkových 12 týmů.
Na konci loňské sezóny jsme se rozloučili s Jarkem Hálou na pozici předsedy klubu. Tímto bych
mu za celé vedení klubu ráda poděkovala za mnoholetou práci, kterou v oddílu vykonával. Patří mu
velké díky za přivedení florbalu do Šitbořic a doufám, že zde bude florbal i nadále vzkvétat. Na místo předsedy klubu nastoupil dlouholetý hráč Jakub
Gremmel, který klub povede do dalších sezon společně s osmičlenným vedením.
Důležitým krokem pro náš oddíl bylo spuštění
oficiálního aligátorského fan-shopu, který nabízí pro hráče i fanoušky oblečení a sportovní vybavení. Jako druhý sen, který jsme dlouho v hlavách
nesli, bylo uspořádání společenské akce pro hráče,
přátele oddílu a každého, kdo se rád pobaví. Tento
sen se nám splní již 28. prosince, kdy se uskuteční Předsilvestrovská zábava v sokolovně v Kloboukách. Ten největší sen je ovšem ještě ve hvězdách,
a to postavení domácí haly, ve které budou moci
všechna naše družstva trénovat a hrát zápasy. Na
to si ale ještě budeme muset počkat.
Děkujeme všem za podporu, jak rodičům, hráčům, tak i ostatním příznivcům florbalu, protože
bez nich by florbal nebyl takový, jaký je.
Za klub Aligators Tereza Baranová
a Radim Machálek.

K
Zima je tu a s ní utichlo dění na
našem fotbalovém hřišti.
Dovolte mi tedy krátce zhodnotit, co se v našem oddíle na
podzim událo.
Výkony a hlavně výsledky našeho “A” mužstva byly celý podzim jako na houpačce. První dvě
utkání jsme smolně prohráli, další dvě jsme vyhráli vysoko
5:0 a 4:2, po kterých následovala opět prohra, tentokrát na půdě

jasně posledního celku… Nejlepší
výsledkovou sérii jsme měli mezi
8. a 11. kolem, kdy jsme dokázali
vyhrát 4 zápasy v řadě, zato z posledních 4 zápasů jsme dokázali vyhrát jen ten poslední. Suma
sumárum nám tyto výsledky stačí na 6. místo v tabulce s počtem
21 bodů… Určitě máme v týmu
kvalitu na to, aby těch bodů bylo
víc, bohužel vinou mnoha okolností se nám to nepodařilo. Na-

ším nejlepším střelcem podzimu
se stal Mirek Matuška s 11 góly,
druhý byl Petr Kaňa se 7 a třetí Jiří
Viktorin se 4 góly.
Náš “B” tým měl začátek sezony mnohem lepší. Za prvních
5 zápasů kluci nepoznali hořkost
porážky a drželi se v horních patrech tabulky.
Přemožitele našli až v 6. kole
proti suverénním Brumovicím.
S koncem soutěže a přibývajícími
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zápasy už ale klukům trošku došel dech a několik posledních zápasů se úplně výsledkově nepovedlo. Poslední zápas podzimu
jsme ale zvládli, když jsme porazili našeho oblíbeného soupeře
z Velkých Pavlovic na jeho hřišti
7:3, takže nakonec se podzim dá
zhodnotit určitě kladně. Podzim
jsme zakončili na 7. místě tabulky
s počtem 15 bodů.
Nejlepším střelcem béčka se
stal Ondra Brhel s 5 góly, druhý
je Radim Košvica se 4 a třetí Petr
Kaňa s 3 góly.
Největší novinkou letošní sezony je soutěžní účast naší přípravky. Po tom, co jsme začali na
jaře trénovat, celé jaro i léto jsme
s dětmi poctivě trénovali, jsme se
na podzim přihlásili do turnajového způsobu Okresního přeboru
přípravek. Tento turnajový způsob je specifický v tom, že se nehrají zápasy každý víkend, jako je
to u mužů, ale jednou až dvakrát
do měsíce uspořádá jeden klub
turnaj, kam se každý tým může
či nemusí přihlásit. Následně potom podle věkových kategorií
hrají systémem každý s každým.
Na výsledek se v těcho kategoriích nehraje, důležitá je radost
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z pohybu, děti si zahrají proti týmům z celého okresu a naučí se
tak týmové práci apod.
My jsme se v průběhu podzimu zúčastnili turnaje v Hustopečích, Břeclavi, Mikulově a jako
vrchol sezony jsme 14. 10. 2018
uspořádali turnaj u nás. Počasí nám vyšlo jako na objednávku,
přijelo celkem 20 mužstev z celého okresu a celkově hodnotili náš
turnaj jako veliký úspěch. Proto tento turnaj určitě během jara
zopakujeme.
Jsme rádi, že děti fotbal baví,
chodíme v hojném počtu trénovat i přes zimu do sokolovny, takže doufáme, že náš fotbal čeká
světlá budoucnost.
Co se týče mimofotbalových
aktivit, úspěšně jsme zvládli
uspořádat, ve spolupráci se stárky, tradiční Svatováclavské hody.
Díky tomu, že státní svátek vyšel
na pátek, tak se oslavy o den posunuly na pátek a sobotu.
Toto řešení mělo řadu odpůrců, ale i řadu příznivců. Bohužel
se nám za posledních několik let
potvrdilo, že se zkrátka nevyplatí dělat hodovou zábavu v neděli, chodilo tam zhruba 100 lidí, což
nezaplatilo ani kapelu.

Na druhou stranu souhlasím
s tím že je škoda, aby v neděli nebyl žádný průvod, nebylo kam zajít s návštěvou apod… Proto bych
chtěl vyzvat stárky ročníku 2001,
aby jsme se spolu sešli a zkusili
pro příští hody najít řešení, které
bude vyhovovat co nejvíce lidem.
Jako další bod bych zmínil spolupráci se Společenským domem
a dalšími sponzory na uspořádání veřejné Mikulášské nadílky.
Tento článek vznikal před touto akcí, ale doufáme, že se nám
to povede, rodičům i dětem se
bude líbit a vznikne tak další pěkná tradice.
Nakonec bych chtěl jménem
našeho oddílu popřát vše nejlepší k životnímu jubileu 80 let bývalému kanonýrovi našeho oddílu, panu Janu Studýnkovi. Mnoho
štěstí a pevné zdraví přejí všichni
fotbalisté.
Chtěl bych Vám všem za TJ
Sokol Šitbořice, oddíl kopané,
popřát krásné a klidné Vánoce
v kruhu Vašich nejbližších a vše
nejlepší do nového roku 2019.
Vladimír Navráti ml.
Fotky z turnaje přípravek
v Šitbořicích 14. 10. 2018,
fotila Zuzana Navrátilová
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OBRAZOVÁ KRONIKA
Vánoční čas nám již klepe pomalu na dveře, přesto mi dovolte zveřejnit foto z podzimních Šitbořic. O fotky
jsem požádala Jaroslavu Steinbockovou, Filipa Dvořáka a pana A. Karmasina.
Myslím, že se jim fotky velmi povedly a i Vám ukáží Šitbořice z jiného pohledu.
Renata Stříbrnská

Ve Žlebě

Foto: A. Karmasin

Foto: A. Karmasin

Foto: A. Karmasin

Foto: A. Karmasin

Foto: A. Karmasin

Foto: A. Karmasin
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Podzim na Výhoně
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Foto: F. Dvořák

Foto: A. Karmasin
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FOTO: Z. LENGÁL

Ve spolupráci s obcí, fotbalisty a Pramosem uspořádali pracovníci Orlovny pro děti i rodiče Mikulášskou nadílku. Pro děti byly připraveny sladké odměny, pro ty zlobivé - uhlí.
Krásní andělé spolu s Mikulášem za básničku nebo písničku rozdávali dětem připravené balíčky.
Raubířští čerti topili pod kotlem, vážili na váze hříchů zlobivé děti a četli i ve velké knize prohřešky všech zlobilů. Akce se velmi vydařila, pro rodiče bylo zajištěno občerstvení na zahřátí. Večer jsme zakončili posezením
u cimbálové muziky Vinica.
Renata Stříbrnská
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