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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA 
Vážení čtenáři,
právě máte v rukou druhé číslo Štengaráčku to-

hoto ročníku. Zde je nutno zmínit, že došlo k malé 
změně v  redakční radě. Dlouholetý šéfredaktor 
pan Ing. Josef Zelinka na vlastní žádost, z  důvo-
du časového zaneprázdnění, odstoupil z  funkce 
šéfredaktora. Po rozpravě, jak budeme pokračo-
vat dál, jsem se stal šéfredaktorem. Jmenuji se Mi-
lan Němeček, bydlím v Šitbořicích na Divácké uli-
ci. Panu Ing. Josefu Zelinkovi za vedení redakční 
rady Štengaráčku děkujeme a jsme rádi, že zůstal 
členem rady a my budeme moci využívat jeho ne-
přeberných znalostí z historie naší obce. Věřím, že 
tato změna nenaruší psaní příspěvků a článků od 
našich čtenářů, zájmových spolků i  našich spor-
tovních oddílů, abychom mohli tyto zajímavé in-
formace předávat všem občanům v  Šitbořicích, 

i rodákům žijícím mimo Šitbořice. 
Pan Ing. Josef Zelinka píše ve svém článku o ná-

vštěvě zasloužilého přispěvatele do Štengaráčku, 
p. Josefa Krupičky ve Valašském Meziříčí. Tato ná-
vštěva dala celé redakční radě poznání, že když se 
dělá práce poctivě a s láskou, přináší pravdivý ná-
hled na minulost i  složitou současnost. Také dě-
kujeme paní Krupičkové za pohoštění a pohostin-
nost, kterou nás zahrnovala. 

Druhé číslo Štengaráčku je plné informací, kte-
ré se udály nebo budou dít v naší obci. Děkuji všem 
autorům příspěvků a článků uveřejněných ve Šten-
garáčku. Poděkování patří také fotografům, kteří 
poslali své fotografie do galerie. Všem čtenářům 
přeji příjemné prožití letní dovolené a dětem pěk-
né prázdniny bez úrazů.

Milan Němeček

 SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
druhé letošní vydání Štenga-

ráčku nám připomíná, že jsme 
již v polovině roku. Rád bych vás 
chtěl informovat o  tom, co se 
v tom prvním pololetí v obci udá-
lo. Tak, jak jsem psal v  minulém 
čísle o tom, že byla zahájena vý-
stavba inženýrských sítí za ško-
lou, tak tato stavba zdárně po-
kračuje, a  to i  přes velmi mokrý 
měsíc květen, který stavbařům 
moc nepřál, ale na druhou stra-
nu pro přírodu a  zemědělce to 
byl měsíc velmi prospěšný. Nej-
náročnějším stavebním oddílem 
při výstavbě inženýrských sítí za 
školou byla oddělená kanaliza-
ce. Ta je v některých místech více 
než 4 metry hluboko a vzhledem 
ke složení zeminy v  této části 
obce to byla práce velmi nároč-
ná. V současné době je však ka-
nalizace jak splašková, tak i deš-
ťová dokončena, a to včetně pří-
pojek k  jednotlivým rodinným 
domům. Momentálně probíhá 
výstavba vodovodu. Zatím ne-
mám žádné zprávy o tom, že by 
byl termín dokončení celé stav-
by ohrožen. V  nejbližších dnech 

by se mělo začít se stavbou ply-
novodu. Následovat budou dal-
ší stavební objekty jako veřejné 
osvětlení, rozhlas, rozvody NN, 
televize, internet a komunikace.

Jak asi všichni víte, v první po-
lovině měsíce června byla ote-
vřena lékárna v  nově zrekon-
struovaných prostorách bývalé-
ho kadeřnictví a noclehárny řidi-
čů autobusů. Myslím si, že se tato 
rekonstrukce velmi povedla. Při-
tom dostala tato budova i  nový 
kabát. Celé dílo vyšlo na cca 
1,2 mil. Kč. V mezidobí, kdy neby-
la v  Šitbořicích lékárna v  provo-
zu, jsem se od vás spoluobčanů 
dozvídal, jak moc tady ta služba 
chybí. Doufám, že nová prodejna 
bude nejenom místním občanům 
sloužit ke spokojenosti po dlou-
há léta.

Plánované nové povrchy ko-
munikací, o kterých jsem vás in-
formoval v  minulém čísle, byly 
dokončeny na začátku května. 
Cena díla byla shodná s vysoutě-
ženou cenou, to znamená cca 2,8 
mil. Kč.

S potěšením vám mohu ozná-
mit, že provoz bankomatu na bu-

dově zdra-
votního 
střediska je 
zcela bez-
problémový. 
Myslím tím 
četnost výběrů, kde jsme se za-
vázali k minimálnímu počtu 800 
výběrů za měsíc. Hned od prv-
ních měsíců dosahujeme počtu 
přes 1100 výběrů, což dokazuje, 
že tato služba je u nás také vel-
mi žádaná.

V příštím roce se plánuje dru-
há etapa rekonstrukce ulice 
Osvobození. Konkrétně se jedná 
o  úsek od „mostku“, kolem pro-
dejny textilu, až po křižovatku 
s ulicí Brněnskou. V tomto úseku 
se bude opět budovat oddělená 
kanalizace, vozovka a  chodník. 
Nedávno byla vybrána společ-
nost, která bude provádět pro-
jekční a inženýrskou činnost této 
stavby. Předpokládané výdaje 
na tuto stavbu činí asi 8,5 mil. Kč 
včetně DPH. Pokud půjde vše bez 
problémů, tak stavba by mohla 
začít na jaře 2020.

Vážení spoluobčané, v  minu-
lém čísle se ve funkci šéfredakto-



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice červen 2019

strana 3

Rada obce schválila 18. 3. 2019 rozpočtové 
opatření č. 4.

Rada obce schválila dohodu o  provedení zá-
chranného archeologického výzkumu mezi Obcí 
Šitbořice a  Ústavem archeologické památkové 
péče Brno v  zastoupení Mgr. Andreou Matějíčko-
vou. Cena za dílo je 20.000 Kč bez DPH.

Rada obce pověřuje starostu podpisem dohody.
Rada obce projednala a schválila finanční pod-

poru ZO ČZS Šitbořice pro pořádání 54. výstavy vín 
dne 21. 4. 2019 v hodnotě 5.000 Kč.

Rada obce schválila smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene NN s E.ON Distribuce, 
a.s., Č. Budějovice a pověřuje starostu obce podpi-
sem smlouvy (místo - pan Kubalík u cihelny).

Rada obce schválila záměr pachtu části pozem-
ku par. č. 1859/1 o  výměře 532,78 m2 a  dne 6. 5. 
2019 schválila pacht pozemku manželům Ludíko-
vým.

Rada obce schválila záměr pronájmu obec-
ní budovy (výkupna ovoce a  povidlárna) ZO  ČZS 
Šitbořice v zastoupení panem Tomášem Kurdiov-
ským na par. č. 765.

Rada obce schválila záměr pachtu pozemku 
par. č. 952/2 o výměře 733 m2 a par. č. 954 o vý-
měře 308 m2 a dne 6. 5. 2019 schválila pacht po-
zemku panu Jaroslavu Konečnému.

Rada obce zamítla žádost o  dlouhodobém 
pachtu části pozemku na par. č. 160 paní Mgr. Ka-
teřině Malované a panu Ing. Vojtěchu Čechovi.

Rada obce schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo „Šitbořice – odloučené oddělení výdejny lé-
čiv a  zdravotnických prostředků“ a  pověřuje sta-
rostu obce podpisem dodatku.

Rada obce projednala a  schválila dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo „Šitbořice  – odloučené oddělení 
výdejny léčiv a zdravotnických prostředků“. V do-
datku smlouvy jsou uvedeny vícepráce v hodnotě 
34.800 Kč a méněpráce v hodnotě  34.800 Kč. Zho-
tovitelem je Pavel Relich. Rada obce pověřila sta-
rostu obce podpisem dodatku.

Rada obce projednala a  schválila dodatek ke 
smlouvě o  pojištění č. 2730318246 s  pojišťovnou 

UNIQA, a.s., Praha. Pojistná 
smlouva se prodlužila o 3 roky 
do 18. 2. 2022. Proběhla  inde-
xace pojištění (např. navýše-
ní pojistné částky o 26 mil. Kč 
u nemovitostí, 1 mil. Kč u movi-
tých věcí – metací stroj, pojiš-
tění cenností, aktualizace MŠ a ZŠ v návaznosti na 
jejich sloučení a dále dle dodatku). Celková částka 
za pojištění je 62.297 Kč/rok. Rada obce pověřila 
starostu obce podpisem dodatku.

Rada obce projednala a schválila provedení fa-
sády – Lékárna Šitbořice – dle doloženého rozpoč-
tu v celkové částce 98.671 Kč. Zhotovitelem je Pa-
vel Relich.

Dne 8. 4. 2019 rada obce schválila rozpočtové 
opatření č. 5.

Rada obce projednala a schválila žádost o do-
taci pro ZO ČSV Diváky, z.s., v  zastoupení panem 
Mgr. Lukášem Fraňkem. Dotace v částce 7.500 Kč 
bude použita k  pořízení materiálu a  odměn pro 
děti ZŠ a MŠ Šitbořice, které se zúčastní akce Den 
s včelami a hmyzími kamarády konané 26. 5. 2019 
v areálu ZŠ Šitbořice.

Rada obce zamítla žádost ČZS Šitbořice, v  za-
stoupení panem Antonínem Stejskalem, o proná-
jem budovy bývalé Jednoty. Rada obce zatím ne-
rozhodla o jejím využití.

Rada obce schválila záměr pronajmout prosto-
ry Odloučeného oddělení výdejny léčiv a zdravot-
nických prostředků Šitbořice.

Rada obce projednala a  schválila žádost o  fi-
nanční příspěvek na činnost sociálních služeb 
Diecézní charity Brno – Oblastní charita Rajhrad 
v částce 4.800 Kč.

Rada obce schválila záměr pachtu pozemku č. 
par. 950 o výměře 1167 m2 a dne 6. 5. 2019 schváli-
la pacht pozemku manželům Kutějovým.

Rada obce schválila smlouvu č.: H O – 
014330053645 o zřízení věcného břemene s E. ON 
Distribuce, a.s., České Budějovice za jednorázovou 
náhradu za zřízení v  částce 43.000 Kč bez DPH. 
Rada obce pověřila starostu podpisem smlouvy.

ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE 

ra Štengaráčku loučil Josef Zelin-
ka. Já bych chtěl využít této příle-
žitosti a poděkovat mu za ta dlou-
há léta, která společně s redakční 
radou pro vás připravoval a  za-
jišťoval zajímavý obsah místního 
zpravodaje. Vím, že zajistit dosta-
tek zajímavých příspěvků od ob-

čanů i  různých spolků bývá těž-
ké, o to víc si té nevděčné práce 
šéfredaktora vážím a  ještě jed-
nou mu za to moc děkuji. Novým 
šéfredaktorem byl jmenován pan 
Milan Němeček. Přeji si, aby se 
mu v této práci dařilo stejně tak 
dobře, jako panu Zelinkovi.

Vážení spoluobčané, to je asi 
vše, co jsem vám chtěl v  tom-
to vydání sdělit. Blíží se doba 
prázdnin a dovolených, přeji vám, 
abyste si tento krásný letní čas 
užili a načerpali hodně sil do dru-
hé poloviny roku.

Antonín Lengál, starosta
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Rada obce schválila dotaci pro Malovaný kraj, 
z. s. ve výši 3.000 Kč.

Rada obce projednala a  schválila smlouvu 
č.  19/2019 na svoz tříděných odpadů a  jejich do-
třiďování, svoz směsných odpadů a  odstraňování 
odpadů, uzavřenou podle zák. č. 185/2001 Sb. a zák. 
č. 89/2012 Sb. Poskytovatelem svozu je STKO, spol. 
s r.o., Brněnská 1090/65, 692 01 Mikulov. Rada obce 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.  Dne 6. 5. 
2019 rada obce schválila rozpočtové opatření č. 6.

Rada obce schválila pronájem obecní budo-
vy Odloučené oddělení výdejny léčiv a  zdravot-
nických prostředků Šitbořice pro Lékárnu Těša-
ny s.r.o., Těšany 380, v  zastoupení Alverou Záru-
bovou. Pronájem je sjednán na dobu neurčitou za 
cenu 6.000 Kč/měsíc.

Rada obce schválila pronájem obecní budo-
vy (výkupna ovoce a povidlárna) na par. č. 765 pro 
ČZS Šitbořice v  zastoupení jednatelem Tomášem 
Kurdiovským. Pronájem se sjednává na dobu neur-
čitou za cenu 500 Kč/rok.

Rada obce souhlasí s  připojením budovy ze-
mědělského družstva k  ČOV Šitbořice. Rada obce 
schválila žádost o uskladnění stavebního materiá-
lu na dobu nezbytně nutnou na par. č. 1261 a par. č. 
269 manželům Mrázkovým.

Rada obce zamítla žádost o  finanční podporu 
pro Linku bezpečí, z.s.

Rada obce schválila zhotovení nových webo-
vých stránek obce od firmy Galileo Corpora-
tion s.r.o  dle cenové nabídky 29.500 Kč za výrobu 
a 8.900 Kč za roční provoz.

Rada obce schválila pořízení fotografií obce ve 
vysokém rozlišení + grafickou a tiskovou přípravu 
pro portrét obce v klasické knize Jižní Morava krás-

ná – známá, neznámá a e-knize + neomezená prá-
va k fotografiím dle vlastního zadání od fotografa 
Zdeňka Vošického za cenu 14.900 Kč bez DPH.

Rada obce zamítla žádost o pronájem bytu paní 
Pavlíně Nevídalové z  důvodů obsazenosti obec-
ních bytů.

Rada obce schválila žádost o  prodloužení ná-
jmu panu Karlu Zoubkovi na dobu 2 let, tj. do 31. 7. 
2021.

Rada obce schválila dotaci ve výši 9.000 Kč pro 
sdružení Petrov na letní dětský tábor (Chaloupky).

Rada obce schválila softwarový a hardwarový 
upgrade hlavní stanice kabelové televize od fir-
my NOEL s.r.o. (provozovatel kabelové televize) za 
cenu 253.574 Kč vč. DPH.

Rada obce schválila užití obecního znaku v logu 
TJ Sokol Šitbořice, oddíl kopané.

Rada obce schválila zhotovení altánu na fot-
balovém hřišti od pana Jana Bělouška, Hustopeče 
u Brna dle cenové nabídky 119.950 Kč vč. DPH.

Rada obce chválila dlouhodobý pronájem po-
zemku par. č. 11136/9 o výměře 346 m2 manželům 
Urbanovým k vybudování parkovacích míst. 

Rada obce schválila zhotovení garážových vrat 
na obecní stodole od firmy Canadoor dle cenové 
nabídky 49.890 Kč bez DPH.

Rada obce schválila pořízení klimatizace ve 
Společenském domě Orlovna od firmy Klima 
Lengál s.r.o., Brno – Tuřany, dle cenové nabídky 
126.350 Kč bez DPH.

Rada obce schválila smlouvu o  odvádění od-
padních vod s odběratelem Pramos a.s., Šitbořice, 
za cenu 79.200 Kč bez DPH/rok. Rada obce pově-
řuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Jarmila Cagášková, místostarostka

S  

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Úspěšný školní rok 
2018/2019
Školní rok se nachýlil ke kon-

ci a jsem velice ráda, že jej mohu 
zhodnotit jako úspěšný.  Naše 
děti a  žáci reprezentovali naše 
školy (základní i  mateřskou) 
v různých soutěžích, na kultur-
ních vystoupeních a  sportov-
ních akcích. Dosáhli řady úspě-
chů a  jako ředitelka jsem na ně 
velice pyšná.

Po sloučení MŠ a ZŠ mají obě 
školy za sebou řadu akcí. Jako 

nejzdařilejší hodnotím Den se 
včelami a  hmyzími kamará-
dy, který proběhl v neděli 26. 5. 
2019. Děkuji všem organizáto-
rům, především místnímu spol-
ku včelařů, kteří připravili pro 
děti řadu netradičních a  atrak-
tivních aktivit, při nichž se děti 
i  dospělí mohli seznámit se ži-
votem užitečného hmyzu.

Proběhly také zápisy do ma-
teřské a základní školy. K zápi-
su do MŠ se dostavilo celkem 
27 dětí. Všechny děti, které do-

sáhnou věku 3 let do konce roku 
2019, jsme přijali. Díky navý-
šené kapacitě s  největší prav-
děpodobností přijmeme i  děti, 
které dosáhnou 3 let v průběhu 
prvního pololetí. Děti dvouleté 
bohužel z kapacitních a bezpeč-
nostních důvodů nebude možné 
přijmout. Na základní školu bylo 
pro školní rok 2019/2020 přija-
to celkem 23 budoucích prvňáč-
ků. 

Mgr. Monika Ondroušková, 
ředitelka
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Č  

Mateřská škola se od ledna 
2019 sloučila se základní školou. 
Jsem ráda, že společně pracuje-
me na tvorbě nového školního 
vzdělávacího programu, priori-
tách spolupráce v dalších letech 
a  na zkvalitňování výchovně 
vzdělávacího procesu. V souvis-
losti s  tvorbou nového školní-
ho vzdělávacího programu (dále 
ŠVP) a změnou vedení proběhlo 
v  MŠ dotazníkové šetření, díky 
kterému jsme získali zpětnou 

vazbu od rodičů. Jejich podně-
ty budeme zapracovávat do ŠVP 
a využijeme je pro možné změny 
v další činnosti. Jednou ze změn, 
které nás od září čekají, je vytvo-
ření třídy předškoláčků. Chceme 
tak posílit cílenou přípravu dětí 
na školu. Rodiče tuto změnu ví-
tají. 

V  rámci využití prostoru za 
MŠ se pokusíme zapojit do pro-
jektové výzvy Národního pro-
gramu Životního prostředí na 

vytvoření přírodní zahrady. 
V rámci tohoto projektu bychom 
mohli vybavit zahradu MŠ další-
mi herními prvky zaměřenými na 
environmentální výchovu, zajis-
tit zastínění pískoviště, vytvořit 
prostory pro poznávání života 
hmyzu - přírodní učebnu apod. 

O tom, že naše MŠ aktivně 
pracuje i  ke konci školního roku, 
se přesvědčíte v dalších článcích.

Mgr. Monika Ondroušková, 
ředitelka

Z NAŠÍ ŠKOLIČKYZ NAŠÍ ŠKOLIČKY

V pondělí 29. 4. 2019 čekalo děti v mateřské ško-
le „Čarodějnické rejdění“. Nikomu nevadilo, že nám 
počasí nepřálo a  čarodějnický den místo na za-
hradě probíhal v prostorách mateřské školy.  Kdo 
chtěl, mohl se převléct do čarodějnického kostý-
mu. Přidaly se i všechny paní učitelky. 

Děti si hned ráno přečetly dopis od pana ředi-
tele, čaroděje Modrovouse, který jim přišel čaro-
dějnou poštou. V psaní jsme se dočetli, jaké máme 
plnit úkoly, aby se z nás stali opravdoví čarodějové 
a čarodějky. 

Prvním úkolem bylo vyrobit perníčky na opravu 
střechy perníkové chaloupky (děti nazdobily vy-
střižené papírové perníčky, které potom připevni-
ly na střechu perníkové chaloupky). K dalším úko-
lům patřila znalost lexikonu (poznej rostliny a zví-
řata), zkouška trpělivosti (sestav puzzle s  moti-
vy čarodějnic), znalost pohádkových bytostí (urči 
pohádkové bytosti, např. trpaslík, víla,...), základy 
létání na koštěti (prolétni se na koštěti připrave-
ným slalomem), zkouška odvahy (překonej strach 

a strč ruku do černého pytle a vytáhni z něj něco 
tajemného). Po splnění úkolů se všechny děti sešly 
v zelené třídě, kde proběhlo rozdávání vysvědčení, 
odznáčků a sladké odměny. Zazpívali jsme si čaro-
dějnickou písničku a paní učitelky nakreslily dětem 
na ruku, popř. na obličej, pavoučky s pavučinou.

Čarodějnické rejdění v MŠ

Zdravá 5 v MŠ

Z  5
2. května 2019 přijela do naší MŠ paní lektorka 

s výukovým programem Zdravá 5. Tento program 
seznamuje děti s pěti základními zásadami zdra-
vého stravování. Vše probíhalo hravou formou tak, 
aby výuka bavila a zaujala. Na příběhu kamarádů 
Evičky a Péti měly děti možnost pochopit, pozoro-
vat a porovnávat, co je pro naše tělo zdravé a co 
ne.

S pomocí paní lektorky si pak všechny děti moh-
ly poskládat zdravou snídani, svačinku, oběd i ve-
čeři. A nebylo to vůbec jednoduché, neboť každý 
má rád něco jiného.
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Na závěr jsme si vyrobili obrázek. Ale ne-
byl to jen tak ledajaký obrázek. Byl z  ovoce 
a zeleniny, takže jsme si na něm pak všichni spo-

lečně pochutnali. Tento výukový program byl pro 
děti připraven zcela zdarma v rámci projektu, kte-
rý realizuje společnost Ahold.

D  

Š  

Ke květnovému svátku mami-
nek se u  nás v  MŠ váže několik 
tradičních akcí. Jednou z  nich je 
výroba srdíčka pro maminku. Le-
tos ho děti vytvořily z hrnčířské 
hlíny s  obtiskem látky. Pan Ne-
kvapil nám srdíčka na základní 
škole vypálil, děkujeme. Stačilo 
přivázat mašličku a bylo hotovo. 
Maminky měly ze srdíčka radost.

Druhou akcí byla pracovní 
dílna pro maminky a děti. Letos 
děti nakreslily portrét maminky, 
který ozdobily rámečkem z  ba-
revných papírových kousků. Vý-
tvory dětí jsou vystavené na ok-
nech MŠ. Máme radost z tak vel-
ké účasti na dílnách ve školce.

Maminky asi nejvíc potěšilo 
vystoupení dětí ke Dni matek v so-
kolovně - letos s  názvem „Naše 
školka“. Celý nácvik vystoupení 

Dne 22. května 2019 se v  naší mateřské 
školce uskutečnil už 23. ročník „Šitbořického 
slavíčka“.

Slavíčci ze zelené třídy – Anabelka Macko-
vá, Simonka Nevídalová a Zuzanka Smrčková                                                                        

Slavíčci z oranžové třídy – Klárka Stejska-
lová, Adélka Fialová a Lumírek Hanák

Slavíčci ze žluté třídy – Lucinka Hanáková, 
Jindříšek Cagášek a Michálek Urbánek

Všem „slavíčkům“ gratulujeme!
Kolektiv MŠ  

probíhal již měsíc předem. Využili 
jsme netradiční pomůcky, a proto 
se děti na každou zkoušku těšily. 
Připravili jsme pro maminky tan-
ce. Děti ze zelené třídy tancovaly 
s barevnými šátky, děti z oranžo-
vé třídy s PET lahvemi a třásněmi 
a děti ze žluté třídy se židličkami. 

Společně děti přednesly básničku 
„Moje maminka“ a  zazpívaly pís-
ničku „Ještě ty koníčky“. Všechny 
děti se snažily a  byly odměněny 
velkým potleskem.

Co budeme tancovat a  zpí-
vat maminkám příště? Musíte se 
přijít podívat.
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OKNA ŠKOLY DOKOŘÁNOKNA ŠKOLY DOKOŘÁN

M   

S   2018/2019 

Kvalitní výuku v naší škole jednoznačně potvr-
zují i  výsledky, které žáci dosahují v  naukových 
soutěžích. Žáci tradičně dosahují výborných úspě-
chů v  okresních kolech matematických soutěží 
a v konkurenci se žáky z gymnázií dosahují prestiž-
ních umístění. V letošním roce se v okresním kole 
„Pythagoriády“ umístili v  první desítce žáci: Soňa 
Přibylová z 6. třídy, Veronika Danielová a Šimon Ur-

Softballová sezona je před 
svou letní přestávkou, vrcho-
lit bude v  září. Naše školní se-
zona končí v  podstatě 12. 6., 
kdy se koná MČR v  teeballu 
ZŠ. Mistrovství se účastní vy-

Také v  tomto čísle budu in-
formovat o  úspěších žáků naší 
školy. Cílem každé základní ško-
ly, tedy i naší, je kvalitně připra-
vit žáky na zvládnutí přijíma-
cích zkoušek a další studium na 
středních školách. Jsem upřímně 
ráda, že naši deváťáci byli všich-
ni přijati na jejich zvolené střed-
ní školy. Tímto jim všem gratulu-
ji a v dalším studijním životě jim 
přeji mnoho úspěchů. Věřím, že 
na naši školu budou rádi vzpo-
mínat a budou se za námi vracet.

Musím vyzdvihnout přede-
vším Vojtěcha Daniela z  9. roč-
níku za jeho výbornou reprezen-
taci školy v matematických sou-
těžích, za aktivní přistup k sebe-
vzdělávání, ale i  za jeho stálou 
ochotu pomoci při jakékoli škol-
ní a mimoškolní akci. 

Škola také dosahuje úspěchů 
v  rámci zájmové činnosti. Naši 
softballisté a teeballisté úspěš-
ně reprezentují školu a  obec 
v  rámci celorepublikových sou-
těží, kde se umísťují na předních 
pozicích a úspěšně konkurují tý-
mům, které se tomuto sportu 
věnují závodně. Těchto výsledků 

bánek ze 7. třídy a Radim Pokorný z 8. třídy. Vojtěch 
Daniel z 9. třídy byl vyhodnocen jako úspěšný ře-
šitel okresního kola matematické olympiády (MO) 
a  velmi úspěšně reprezentoval školu v  krajském 
kole MO. V mezinárodní soutěži „Matematický klo-
kan“ se Vojtěch v okresním kole umístil na druhém 
místě. Ředitelství školy děkuje žákům za výbornou 
reprezentaci školy a obce.

by však nedosahovali bez pra-
videlných tréninků, zodpověd-
né přípravy, týmového ducha 
a kvalitního vedení od pana uči-
tele Tomáše Mottla. Děkuji všem 
členům týmu za úspěšnou re-
prezentaci školy a  obce a  panu 
učiteli za jeho zájem o sportovní 
vyžití našich žáků a čas strávený 
na soutěžích a turnajích, kterých 
bylo v letošním školním roce ne-
spočet a  často probíhaly mimo 
výuku a o víkendech. Všichni naši 
reprezentanti pojedou v  rám-
ci „Vstupenek zdarma pro školy“ 
na mistrovství světa v softballu 
mužů v Havlíčkově Brodě. 

Kvalitní výkony také v  tomto 
školním roce podávaly pěvec-
ký sbor a  vokální kroužek. Těší 
mě, že je o zpěv v našich krouž-
cích stále velký zájem a že se při 
všech vystoupeních mohu opřít 
o  zodpovědné zpěváky, kteří 
vždy podávají profesionální vý-
kony. Na základě srovnání s  ji-
nými pěveckými soubory ze zá-
kladních a  jiných škol jsou naše 
vystoupení vždy na velmi vysoké 
pěvecké úrovni. 

Škola se také aktivně zapojila 

do řady projektů. Letošní školní 
rok byl zaměřen na zdravý život-
ní styl. Žáci zdarma v rámci bez-
platného projektu Zdravá 5 ab-
solvovali přednášku paní Jarmily 
Cagáškové zaměřenou na zdra-
vá záda a zdravou výživu.

Škola úspěšně ukončila Šab-
lony I. vypisované v  rámci 
OPVVV. Díky tomu získala fi-
nanční prostředky na činnost 
kroužků (doučování, čtenářský, 
zábavná logika), zakoupení ICT 
techniky, personální podporu 
a vzdělávání pedagogů v oblasti 
rozvoje čtenářské a matematic-
ké gramotnosti. V příštím škol-
ním roce se zapojíme do granto-
vého programu Šablony II. Jeho 
realizací podpoříme vzdělává-
ní dětí v MŠ i v ZŠ v rámci výuky 
i mimo výuku v ZŠ i v MŠ ve vzdě-
lávacích dílnách. V rámci projek-
tu budou realizovány dílčí aktivi-
ty k  rozvoji dovedností, talentu 
a zájmu dětí a pořádány exkurze 
zaměřené na seznamování dětí 
s  řemesly a  uměním. Díky pro-
jektu budeme moci rovněž snížit 
finanční zatíženost těchto akcí 
ze strany rodičů. 

braní žáci od 6. do 9. ročníku. 
MČR v teeballu prvního stupně 
již proběhlo. Náš tým obsadil 
pěkné čtvrté místo a  zopako-
val tak loňské umístění. Škol-
ní tým poskládaný převážně ze 

žáků 4. třídy (7 hraje závodně) 
však v  Praze zanechal pozitiv-
ní softballové dojmy. Příští rok, 
kdy bude většina v  páté třídě, 
se chceme poprat o  medaile! 
V letošním školním roce krou-
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žek softballu navštěvovalo asi 
30 dětí. Navíc 16 dětí pravidelně 
nastupovalo a ještě nastupovat 
bude za softballový klub SK Se-
ver Brno. Tyto děti trénují 2-3x 
týdně. Někteří se i  specializují 
na nadhazování a kečrování. To 
jsou nejobtížnější a  nejdůleži-
tější posty v softballu. 

Největší úspěchy zazname-
naly děti z  naší školy v  Coach-
ballové lize, kde máme nejví-
ce zástupců. Coachball je for-
ma softballu, kdy svým hráčům 
nadhazuje vlastní trenér. Zde 
jsme získali dvě turnajová ví-
tězství a jedno druhé místo v di-
vizi Morava. Tady za tým SK Se-
ver Brno nastupuje 7 žáků naší 
školy. V této kategorii již máme 
jistý postup na MČR, kam si za-
jistí postup vždy 3 týmy z  kaž-
dé divize. Také velmi úspěšná 
je kategorie teeballu. Zde jsme 
s  těmi nejmenšími zrovna ne-
dávno slavili 3. místo na poháru 
ČSA v Havlíčkově Brodě v té nej-
těžší - celorepublikové konku-
renci. A Šitbořáci byli důležitou 
součástí týmu! A v  Moravské 
lize teeballu jsme s týmem sla-
vili již čtvrtý rok po sobě titul! 

Ve starších kategoriích se 
sice tolik nedařilo, ale věříme, 
že i  to se do budoucna zlepší. 
Vždy je pro hráče nejtěžší pře-
chod od stativu (teeball) přes 
nadhoz od trenéra (coachball) 

až k dospělému softballu. Tady 
už dominují nadhazovači s  vy-
sokou rychlostí hodu. Děti se 
na takové rychlosti musí na-
učit reagovat ve velice krátkém 
okamžiku. A musí vyhodnotit, 
zda míč pálit nebo ne. 

Naši žáci letos pravidelně 
nastupovali a nastupují v těchto 
nejvyšších ligách v  ČR: Coach-
ballová liga, Liga žáků, Liga žá-
kyň, Liga kadetů, Liga kadetek 
a  v druhých nejvyšších soutě-
žích: 2. liga juniorů a  2. liga ju-
niorek. 

Chtěl bych poděkovat vede-
ní školy za podporu našeho vel-
mi úspěšného kroužku. Mé díky 
patří také těm rodičům, kte-
ří s  námi jezdí na turnaje tak-
řka každý víkend od března do 

června. Členům našeho krouž-
ku děkuji za maximální nasaze-
ní na trénincích i zápasech a vě-
řím, že největší úspěchy ještě 
přijdou v září. 

A jenom pro představu:
Turnaj v  mladších kategori-

ích vypadá tak, že děti hrají za 
den 5 zápasů po 45 minutách. 
Co se týká starších (zhruba od 
11 let), ti hrají víkendové turna-
je - sobota + neděle. Každý den 
2-3 zápasy zhruba po 80 minu-
tách. 

Vše o  našich výsledcích, 
o tom jak se nám daří nebo tře-
ba fotogalerii najdete na strán-
kách www.sitboricke-straky.
webnode.cz.

Mgr. Tomáš Mottl, 
vedoucí kroužku

Školní teeballový tým na MČR

Školní teeballový tým na cestě do PrahyŽáci ZŠ v rámci SK Sever Brno
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Jarní koncert

Den dětí  v MŠ 

P   C , V  , D  

D    MŠ

O kvalitě našich pěveckých kroužků bylo již ho-
vořeno v  úvodu. Pěvecký sbor a  vokální kroužek 
zakončil svou činnost v tomto školním roce tradič-
ním Jarním koncertem, který se uskutečnil v pátek 
31. 5. 2019 v  sokolovně. Opět jsme se rozloučili 
s našimi odcházejícími členkami z 9. ročníku a za-
zpívali řadu vícehlasých písní. Jednu i  s komplet-
ním melodicko-rytmickým doprovodem. To, že 
máme výborné zpěváky také dokazuje, že se umís-
ťují v  pěveckých soutěžích na předních pozicích. 
Na Nikolčické lyře, kde soutěží zpěváci z okolních 

Letos poprvé si žáci 9. roční-
ku ve spolupráci s  paními uči-
telkami MŠ připravili pro děti 
mateřské školy „Písničkový 
den“ u příležitosti Dne dětí. Děti 
z  mateřské školy absolvovaly 
na školní zahradě celkem 8 sta-

škol, byli naši žáci nejúspěšnější a  téměř všichni 
získali umístění na „stupních vítězů“.

Nemůžeme ale ani opomenout krásné a srdeč-
né vystoupení našich žáků a zpěváků u příležitos-
ti Dne matek. Naši žáci dali do vystoupení oprav-
du vše s cílem dokázat maminkám, jak je mají rádi 
a jak si jich váží. Jsem ráda, že tradice vystoupení 
žáků 1. a  9. třídy byla zachována, přestože na ji-
ných školách není běžná a děti obecně vystupovat 
nechtějí.

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka

novišť, na kterých je očekávali 
žáci 9. ročníku. Ti měli připrave-
ny kostýmy a  tematickou akti-
vitu ke zvolené písničce, kterou 
měly děti MŠ poznat a  společ-
ně si zazpívat. Tento dětský den 
se velice vydařil a my věříme, že 

bude do budoucna představo-
vat novou tradiční akci, kterou 
budeme společně s našimi „de-
váťáky“ organizovat. Tímto jim 
také děkujeme za jejich zodpo-
vědný přístup a kvalitní přípra-
vu Dne dětí.

Š
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S  - U   ?

SLOVO NA ZÁVĚR

V polovině dubna se vybra-
ní žáci 8. a 9. třídy zúčastnili na-
táčení televizní soutěže pro děti 
a  mládež s  názvem Už tam bu-
dem? Cílem soutěže bylo vycvi-
čit astronauty pro cestu na Mars. 
Soutěž měla prověřit jejich fyzic-
ké schopnosti i vědomosti. Téma-
tem byly SMYSLY. V soutěži pro-

Za vedení základní a  mateřské školy mi dovol-
te na závěr školního roku poděkovat všem zaměst-
nancům mateřské i základní školy za jejich kvalitní, 
profesionální a obětavou práci.

Děkuji všem sponzorům naší školy, především 
Zemědělskému družstvu Šitbořice, firmám Pra-
mos a Zemax, za podporu školy a zájmových krouž-
ků. Také děkuji místním spolkům, skupinám, rodi-

ti sobě nastoupily dva pětičlen-
né týmy. Protihráče jsme měli ze 
ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně. Prů-
vodcem soutěží a jejich mise na 
Mars byl donátor Tečka a  jeho 
pomocník Ducháček.

Soutěž byla až do poslední-
ho úkolu velmi napínavá. Ve vě-
domostních soutěžích byli lep-

čům a veřejnosti za přízeň a spoluorganizaci řady 
akcí ve škole i mimo školu. Děkuji také zřizovateli za 
stálou podporu obou škol. A také děkuji všem na-
šim dětem a žákům za aktivní přístup a reprezen-
taci škol a obce. Dětem přeji krásné prožití letních 
prázdnin a načerpání sil do dalšího školního roku. 
Ostatním čtenářům krásné léto.

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka

ší protihráči, ve zručnosti a  po-
střehu byli lepší naši žáci. A jak 
to dopadlo? Podívejte se sami! 
Soutěž byla vysílána v  neděli 
2. června 2019 na stanici Déčko, 
pořad můžete zhlédnout na: htt-
ps://decko.ceskatelevize.cz/uz-
-tam-budem 

Mgr. Lucie Staňková

Soutěž Už tam budem

Velikonoční řádění v ŠDHledání velikonočního zajíčka v MŠŠ Š
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Z   
Diamantová svatba patří do trojice nejznáměj-

ších a  nejoslavovanějších výročí svatby. Zname-
ná to, že jste měli ve svém životě štěstí na toho 
pravého partnera a prožili jste s ním krásných 60 
let v manželství, a to je hned dvojnásobný důvod 
k oslavě.

V naší obci diamantovou svatbu oslavili Blaže-
na a Miroslav Srbovi, ul. Dlouhá.

Při této slavnostní příležitosti jsme jim s  pa-
nem starostou popřáli hodně zdraví a pohody do 
dalších společných let a předali kytku s darem za 
obec Šitbořice.

Slavnostní vítání občánků má v  Šitbořicích 
dlouholetou tradici a bylo nám ctí uvítat v neděli  
19. května 2019 do života i do naší obce 10 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 štěs-
tí, zdraví, síly a lásky, smíchu a něhy a také mnoho 
trpělivosti.

Zápisem do pamětní knihy pokračovala slav-
nostní chvíle fotografováním miminek v kolíbce.

Rodičům dětí jsme předali peněžní příspěvek, 

Zlatá svatba je bezpochyby nejznámějším výro-
čím svatby, které slaví manželé po 50 letech spo-
lečného manželského soužití. Za půl století, které 
spolu manželé strávili, jim život do cesty přinesl 
nejen idylické chvíle bezstarostného štěstí a  po-
hody, ale i  chvíle smutné, chvíle strachu či obav, 
které dostatečně vyzkoušely pevnost jejich man-
želských pout lásky. Strávit padesát let s  jednou 
milovanou osobou, to je nádherný dar manželské-
ho života, který si žádá být po zásluze oslavován.

V naší obci padesát let společného života osla-
vili 7. června 2019 v kruhu svých nejbližších man-
želé Jana a Vladimír Ryzí.

Při této slavnostní příležitosti jsme jim s  pa-
nem starostou popřáli hodně zdraví a pohody do 
dalších společných let a předali kytku s darem za 
obec Šitbořice.

Manželé Srbovi  foto: Antonín Lengál Manželé Ryzí foto: Antonín Lengál

foto: Zdeněk Lengál

KULTURNÍ KOMISEKULTURNÍ KOMISE

knihu říkadel a maminkám předaly děti z mateřské 
školy připravené květiny.

Závěrem jsme ještě jednou popřáli rodičům 
i novým občánkům pevné zdraví, štěstí a vzájem-
nou lásku.

Za kulturní komisi Renata Stříbrnská

f t Zd ěk L ál
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Přivítány byly tyto děti: 
Rozálie Svobodová, 
Nikol Konečná, 
Linda Zavadilová, 
Lucie Němečková, 
Michal Urbánek 

Linda Zelinková, 
Gabriela Chvátalová, 
Ela Viktorinová, 
Aneta Horáková, 
Richard Navrátil  

foto: Zdeněk Lengál

Vítání občánků foto: Zdeněk Lengál

foto: Zdeněk Lengál

Richard Navrátil 
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RADY A MOUDRARADY A MOUDRA

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním 

a odkládáním, život utíká.“ 

 Seneca, římský filozof 

„Tomu nevěř, 

od koho jsi jednou odešel zklamán.“ 

 Walther von der Vogelweide, německý lyrik

„Myslím, že dokonalé štěstí může poznat 

člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.“

Liz Taylor, britsko-americká herečka 

Den matek  foto: Filip Dvořák

D  
Každou druhou neděli v květ-

nu slavíme Den matek – svátek, 
který si nejspíše každý pama-
tuje už od školky. Kdo z nás pro 
svou maminku tehdy nemaloval 
obrázek nebo nevyráběl drob-
ný dáreček? V tento den oslavu-
jeme mateřství a  všechny mat-
ky. Pozornost bychom tedy měli 
věnovat i  babičkám a  prababič-
kám, velký dík dozajista patří 
i nevlastním a adoptivním mat-
kám. Řada dospělých se o tom-
to svátku vydává za svými žen-
skými příbuznými a obdarovává 
je květinami.

I v naší obci se v neděli 12. květ-
na mužská část zastupitelů v čele 

s  panem starostou ujala vítání 
maminek a  babiček v  sokolovně 
k oslavě Dne matek. Všechny pří-
tomné ženy byly obdarovány ky-
tičkou karafiátů a mohly se těšit 
na připravená vystoupení dětí.
Děti z  mateřské i  základní školy 
pod vedením svých paní učitelek 
si připravily dárek v  podobě vy-
stoupení, které s  velkou vervou 
a láskou předvedly všem přítom-
ným. Oslava Dne matek měla ob-
rovskou účast rodičů i prarodičů, 
kteří se přišli na své vystupují-
cí ratolesti po-
dívat. Všechny 
děti byly skvělé 
a zcela zaplně-

ná sokolovna je odměnila obrov-
ským potleskem.

Ráda bych za kulturní ko-
misi touto cestou poděkova-
la paní ředitelce, paním učitel-
kám a všem pracovníkům školky 
i školy za přípravu Dne matek, za 
nácvik vystoupení, za jejich sna-
hu a trpělivost s dětmi. Poděko-
vání patří i  všem pracovníkům, 
kteří se na přípravě nedělního 
odpoledne podíleli.

Za kulturní komisi 
Renata Stříbrnská

 SV. PŘIJÍMÁNÍ 2.6. 2019   1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 2.6. 2019  
FOTO:  IVETA TIHLAŘÍKOVÁ

zleva: Jolanka Flesarová, Nikolka Franco-
vá, Sára Guldanová, Vendulka Lipovská, Terez-
ka Smrčková, Ivanka Valíčková, Hanka Divišová, 
Erik Galuška, Vojta Nečas, Jakub Formánek, Kris-
tián Vozdecký, Jirka Schnirch a Pavlík Tihlařík.
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razitům. Díky svým účinkům lze 
tymián využít při léčbě nachla-
zení, kašle, bolestí v  krku, in-
fekcích v  ústech. Je vynikajícím 
dezinfekčním prostředkem pro 
plíce. Dá se použít v  inhalacích, 
jako ústní voda či kloktadlo. Po-
máhá také při infekcích močo-
vých cest a  močového měchý-
ře, účinkuje také jako diuretikum. 
Stimuluje produkci bílých krvi-
nek čímž zvyšuje odolnost or-
ganizmu. Stimuluje krevní oběh. 
Čerstvou nať lze použít na poští-
pání hmyzem. Využívá se i v kos-
metickém průmyslu (ústní kos-
metika) a v aromaterapii. 

Jeho nadužívání může způ-
sobit tyreotoxikózu, proto by se 
k  jeho použití hlavně ve formě 
čaje mělo přistupovat s  mírou. 
Nejlépe působí ve formě klok-
tadel, koupelí (působí výborně 
na regeneraci buněk pleti) a jako 
koření do různých jídel (zlepšení 
trávení, proti nadýmání).

PLÁNOVANÉ AKCEPLÁNOVANÉ AKCE

pátek 
28. 6. 2019 

Slavnostní ukončení školního roku v ZŠ 8:00 – 8:45, po ukončení 
žáci odchází domů

sobota 
6. 7. 2019 Setkání historických vozidel – 10:00 u sokolovny

pondělí 
2. 9. 2019 

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ 8:00 – 8:45, po ukončení 
žáci odchází domů

úterý 
3. 9. 2019 Přehlídka dravců pro MŠ a ZŠ na hřišti v Šitbořicích

SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH
T  

Tymián obecný, také mateří-
douška obecná, je rostlina z če-
ledi hluchavkovitých. Jedná se 
o druh rodu mateřídouška (Thy-
mus), pocházející ze Středomoří. 
Jedná se o nízký polokeř vysoký 
20–30 cm. Na bázi dřevnaté lo-
dyhy jsou hustě obrostlé drob-
nými čárkovitými listy. Tymi-
án začíná kvést v květnu a kve-
te až do září. Poté, aby tymián 
nezvadl, ostříhají se odumřelé 
květy. Plody jsou čtyři vejcovité 
tvrdky. 

Roste na slunných, sušších 
a lehčích půdách.

Léčivé účinky
Působí proti průjmům, na-

dýmání, při zánětech zažívací-
ho traktu. Mírní i  kašel, obecně 
působí protizánětlivě. Tymián 
je jedna z  nejsilněji působících 
rostlinných antiseptických drog, 
která je účinná proti bakteriím, 
plísním, střevním prvokům a pa-

V kuchyni
Tymián je koření, tvořené su-

šenými větévkami s listy a květy 
nebo odrhnutými listy tymiánu 
obecného. Sklízí se nať v létě po 
začátku kvetení. Je výborný jako 
koření do polévek, omáček, ná-
divek a salátů nejen v české ku-
chyni. 

Pro svou výraznou chuť a vůni 
se používá k  přípravě zvěřiny, 
ryb, drůbeže, sekaných mas, ná-
divek, paštik, dušené zeleniny, 
polévek a omáček. Tymián by se 
měl dlouho vařit s ostatními pří-
sadami. Jídlu dodává pikantní 
příchuť.

Renata Stříbrnská
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A     80 
Na svět jsme přišli v roce 1939, kdy zanikla Čes-

koslovenská republika a vznikl fašistický protektorát 
Čechy a Morava. Pro český národ doba složitá a ne-
radostná. 

I naši rodiče to tehdy neměli lehké, ale narodilo 
se nás v tomto roce celkem 44 dětí, 25 děvčátek a 19 
chlapečků. 

Zdravotní péče byla tehdy hodně vzdálená. Nej-
bližší lékař byl MUDr. Králík v Kloboukách, a tak se 
rodilo jen doma a na svět nám pomáhaly porodní ba-
bičky. 

To mělo za následek i poměrně vysokou úmrtnost 
dětí. Některé děti zemřely hned po porodu a  další 
v dětském věku, a to celkem 11. 

Předškolní zařízení pro děti tehdy žádné nebylo. 
A tak jsme si hráli a bezstarostně pobíhali po ulici. 
Postupně nás ale rodiče vedli k menším pracím a na-
prostou povinností dětí tehdy bylo pást husy. 

Druhou světovou válku jsme prožili pod ochranou 
svých rodičů ve vinných sklepích. 

V této válce zahynulo i 9 místních občanů. Mezi 
nimi i  z našeho ročníku Toník Košvica, který je po-
hřben s  ostatními obětmi ve společném hrobě za 
kostelem.  

Do školy jsme začali chodit až od 1.září 1945 a ti 
z nás, kteří se narodili po 1. září 1939, až příští rok. 
První třídu tehdy učila paní učitelka Marie Matýško-
vá, která i všechny děti připravovala na 1. svaté příjí-
mání. Náboženství učil jen pan farář Jaroslav Hudec. 

Ve škole nás učil i vynikající učitel z Morkůvek Jo-
sef Babáček, který nás vedl i ke zpěvu a učil hrát na 
housle. Šitbořickou školu jsme po 5 letech opustili 
a začali chodit do nově postavené školy v Těšanech, 
kam chodily i  děti z  okolních obcí. Tehdy bylo tolik 
žáků, že každý ročník musel být rozdělen do 3 tříd, 
ale Šitbořičáků vždy bylo nejvíce. Ředitelem školy byl 
velice přísný, ale spravedlivý Jiří Jerson. Dále učitelé 
profesor Stejskal, Hanousek, Liška, Janoušek a další 
učitelky. 

Po ukončení školy, jsme se z rodné obce začali po-
malu vytrácet. Děvčata šla do textilek, a tak různě. 
Nejdále se dostala Věra Valíčková do Chebu a Anna 
Káňová do Náchoda. 

Kluci šli většinou do učení. Tehdy byl státní pro-
gram „výstavba těžkého průmyslu“ a tak 4 kluci se 
šli učit slévači a bydleli na učilištních internátech. Po 
vyučení jsme se vrátili zpět a začali si užívat bezsta-
rostného mládí. Tradiční zvyklosti jsme dodržovali, 
začali i sportovat a reprezentovat naši obec, hlavně 
ve fotbale.  Nejlepším fotbalistou z ročníku byl Jož-

PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

ka Hanák, kterému však při pohárovém utkání zlo-
mili nohu. My ostatní jsme hráli za B mužstvo, kde 
nám dělal kapitána legendární Ladislav Brzobohatý. 

Jako podrekruti jsme chodili na 1 máje s namašle-
ným vrškem po děvčatech z ročníku. Večer nás však 
kluci z ročníku 1938 nepustili s vrškem do sálu soko-
lovny, a tak jsme odmítli tancovat bosí sólo a došlo 
k vzájemnému postrkování, a dokonce padla i něja-
ká facka. V pondělí na Ostatky jsme chodili po děvča-
tech jako maškarádi a večer na zábavě dostali sólo. 
Ostatky patřily po Václavských hodech ke druhé vel-
ké akci v Šitbořicích a je škoda, že již zanikly. Pro máju 
jsme byli v Pozořicích a pak ji naše šikovná děvčata 
namašlila u Němečků, naproti Kašparové hospodě. 
Na máju nám vylezl Franta Tomanec. Ten jako prv-
ní v historii stavění lezl v teplákách a pracovní obuvi 
po laně. Dříve lezl rekrut na máju po kmenu vysvle-
čený, jen v trenýrkách a když došly síly, tak sjel dolů 
a  měl spálené ruce a  strženou kůži na břiše. Mája 
nám však vydržela stát jen 4 dny. 4. května přišla tak 
silná vichřice, že ulomila vršek a ten odlítl až do míst, 
kde nyní stojí mateřská škola.

Koncem května nás vezl s 2 koňmi a námi šlech-
těným vozem „platoňákem“ k odvodům do Hustope-
čí pan Jiří Studýnka. Dohled nad námi, abychom před 
lékařskou prohlídkou moc nepili, měl ředitel místní 
školy František Srba. Ten nám však s pitím, kterého 
jsme vezli větší množství, dost pomáhal, a tak pře-
padl přes bočnici vozu a zůstal kratší dobu ležet na 
tvrdém kamenném hustopečském náměstí.

Cesta k odvodům do Hustopečí, kočí Jiří Studýnka (květen 1958)

Na vojnu jsme rukovali po odvedenecké zábavě 
1.  listopadu. Na této zábavě všichni odvedenci do-
stali sólo a hned jak jsme dotančili, tak nás na galer-
ce sokolovny ostříhal dohola Honza komisař Kulič-

p
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ka. Z vojny jsme se po 2 letech vraceli zpět. Některá 
děvčata z ročníku byla již vdaná. Jako první se vdáva-
la Maruška Lengálová za Václava Vozdeckého. S při-
bývajícím časem však již došlo k prvnímu úmrtí v do-
spělosti. Jako jediný svobodný zemřel Jožka Lengál 
a potom Evžen Káňa. 

Naše padesátiny jsme oslavili 24. července 1989 
v malém sále sokolovny. Toto setkání bylo moc pěk-
né a účastnila se ho většina z ročníku i se svými part-
nery. Z učitelů se dostavil Rudolf Liška, se kterým 
jsme se prošli i po obci a ten byl velice překvapen, jak 
Šitbořice vzkvétají ke kráse. Naše děvčata nachysta-
la tak velké množství dobrot, že učitel Liška přiznal, 
že to neviděl ani na svatbě. K tanci nám hrála sku-
pina Akord a pozvání přijal i nový pan farář Jaroslav 
Horák. V 52 letech nám zemřel kamarád a vynikají-
cí zpěvák František Tomanec, který podlehl rakovině.

Výročí 50 let, samostatný ročník 24. června 1989

Výročí 50 let, se svými nejbližšími – uprostřed Rudolf Liška 
(24. června 1989)

Další setkání k našim šedesátinám jsme oslavili 
na Orlovně, kde nám hrál na harmoniku Václav Len-
gál a pěkně jsme si zazpívali písničky z našeho mládí. 
Poslední setkání bylo při oslavě našich sedmdesátin, 
kde již někteří spolužáci bohužel chyběli. 

Foto: Výročí 70 let – r. 2009

Většina z nás žije již bez svých partnerů, kteří nám 
před oltářem slibovali lásku a věrnost manželskou 
a nyní již odpočívají na místním hřbitově. V Šitboři-
cích nás již žije jen 11, 8 dívek a 3 muži a setkáváme se 
již jen v čekárně ordinace MUDr. Klausové. 

Na závěr všem z  ročníku 1939 k  výročí našich 
osmdesátin přeji hlavně pevné zdraví, stále dobrou 
náladu, nepolevovat a vydržet až do 1OO let. 

Jan Konečný

HÁDÁNKA 
Na fotografii jsou Rozkydalová Petronila s dce-
rou Annou, Františka Matušková, paní Kubíčko-
vá, Marie Káňová, Františka Vozdecká – Něm-
čičky. Anna Vozdecká, paní Krupičková (Pod Vr-
bami), paní Podbřecká (Karpaty), pan Vozdecký 
(Výhon), paní Rozkydalová roz. Pěčková, Marie 
Konečná – čistírna.
Na hádanku z  minulého čísla nám přišla od-
pověď podle znalců správná. Bohužel nevíme 
komu poděkovat, chyběl podpis.
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O  
„Jak to, žes nic nenapsal k jubi-

leu našeho ročníku!!!“, tuto výčitku 
jsem dostal na konci roku 2018 od 
svých spolužáků, bývalých regru-
tů z ročníku 1948. Takové a podob-
né připomínky mně byly pronese-
ny několikrát. Asi proto, že Šten-
garáček v minulých ročnících otis-
koval vzpomínky k  významným 
jubileům jiných pamětníků k  80. 
nebo 70. výročím. To, že nám bylo 
v roce 2018 již 70 let, však nezna-
mená, že bychom měli na proži-
té mládí zcela zapomenout. Proto 
se pokusím zavzpomínat a  záro-
veň se omlouvám za toto zpoždě-
ní. Narodili jsme se ve významném 
roce 1948, který byl rokem velkých 
společenských a politických změn. 
Do první třídy jsme začali chodit 
v  roce 1954. Ve třídě nás bylo 34 
a  oproti dnešním časům nastou-
pili i ti, kteří se narodili až v prosin-
ci, čili ještě jim nebylo 6 let. Prvním 
učitelem byl tehdejší ředitel školy 
pan František Srba. První až pá-
tou třídu jsme vychodili v Šitboři-
cích. Na pana učitele Kabelu, kte-
rý nás učil ve druhé třídě, až tak 

nevzpomínáme, protože moc rád 
a často používal rákosku. Naopak 
moc rádi vzpomínáme na paní uči-
telku Olgu Kuchařovou, která nás 
učila ve čtvrté a  páté třídě. Zají-
mavé na té době bylo to, že si ne-
pamatuji, že by v naší třídě byl ně-
kdo v pionýru, ani žádný pionýrský 
oddíl u nás neexistoval. Na školní 
léta v prastaré škole máme mno-
ho krásných vzpomínek, které ne-
jsou rušeny tím, že doba byla pro 
naše rodiče hodně složitá a probí-
haly velké změny. Tak jako ostatní 
Šitbořáci jsme i my dokončili škol-
ní docházku v  sousedních Těša-
nech. Tam jsme byli podle abecedy 
rozděleni do třech tříd v  každém 
ročníku. Získali jsme nové spo-
lužáky a  kamarády z  Borkovan, 
Moutnic, Nesvačilky, Těšan i Jalo-
viska. Mnohé kamarádství vydr-
želo až do dnešních časů. Naučili 
jsme se jezdit přeplněným auto-
busem, někdy se chodilo i  pěšky 
po dnes už neexistující polní cestě 
přes Strážky k Tříčvrtníku a  nebo 
trochu delší cestou okolo potoka 
Močílkami. V té době byla rozšíře-

na povinná školní docházka o de-
vátou třídu. Po skončení základní 
školy se naše osudy začaly roz-
cházet. Někteří odešli do učení, 
někteří šli dál studovat na střed-
ní školy, mnozí začali bydlet na in-
ternátech. Scházeli jsme se vždy 
při různých svátcích a  výročích 
a hodech a také na stavění máje. 
To nás čekalo v roce 1967. Tradice 
naší obce byly tím, co nás jako roč-
ník spojovalo a sdružovalo. Podre-
gruti, regruti, stárci, mája, chození 
o vajíčka na Velikonoce, ministro-
vání v šibořském kostele v kroji na 
Vánoce a Nový rok. Všichni máme 
na tyto časy množství vzpomínek 
a zážitků. Máju jsme měli pěknou 
vysokou, vylezl na ni Vašek Ka-
dlec. Na odvody do Klobouk jsme 
jeli na třech koňských povozech 
(asi jako poslední). Po nás se už 
v dalších letech jezdilo Vétřieskou. 
Potom už přišla vojna. Děvčata se 
začala vdávat, i  kluci se po voj-
ně ženili, a tak jako ročník jsme se 
scházeli po letech třeba ve škole 
v Těšanech nebo i jinde. Přišly děti, 
dnes už i  vnoučata, také nás už 
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někteří z našich spolužáků přede-
šli v cestě na věčnost. Hezké bylo 
setkání v padesáti letech, na které 
přijela paní učitelka Olga Horáko-
vá, dřív Kuchařová, která přinesla 
i několik fotografií z dob, kdy uči-
la v  Šitbořicích. Velmi hezké bylo 
i setkání, když jsme měli 60 let, to 
jsme se sešli nejdříve jen Šitbořá-
ci, a potom ještě jednou i se spo-
lužáky z  Těšan, Moutnic, Borko-
van, Nesvačilky a  s učiteli ze zá-
kladní školy. Před několika lety se 
nás dost sešlo a vstoupili jsme do 
projektu „Adopce na dálku“. Na po-
třebnou částku jsme se každoroč-
ně složili. Podpořili jsme tak školu 
a studium nejdříve chlapce z Afri-
ky a po něm ještě děvčete z Indie. 
Za tuto finanční pomoc jsme obdr-
želi poděkování. Takhle nějak jsme 
v rodné obci i jinde zestárli. Trochu 
se spožděním zavzpomínal a ně-
kolik fotek přidal.

J. Zelinka.

N   I . J  K
Letos koncem března měl významné 88. naroze-

niny náš rodák a také autor mnoha článků, příspěv-
ků a vzpomínek na rodnou obec, pan Ing. Josef Kru-
pička.

V roce 1998 přišel redakci Štengaráčku dopis 
s článkem „Šitbořský historke ze staréch časů“. Člá-
nek byl napsán krásným nářečím, kterým se v Šit-
bořicích kdysi mluvívalo. Dnes už ho mladí moc ne-
znají a ti starší na něj jen vzpomínají. Podepsaný byl 
písmeny „Ká“. Články s  tímto podpisem přicháze-
ly pravidelně před každým novým číslem Štenga-
ráčku mnoho dalších let. Vtipné, veselé, popisova-
ly vzpomínky na stréčky a tetičky a také na veselé 
události, které se v obci udály. Vyprávění veteránů 
z první světové války, zavádění elektriky, jak se teh-
dy léčilo, jak se pilo a podobně. Vše bylo psáno ve 
starém nářečí, a  popis rázovitých stréců a tetiček 
a míst v obci nám napovídal, že autor je velmi dobrý 
znalec starých Šitbořic, jejich historie, ale i znalec 
typický šitbořských postaviček. Časem jsme vyti-
povali, kdo by to mohl být, a on se nám také přiznal. 
Byl to náš rodák a velký šitbořský patriot pan Ing. 
Josef Krupička. Inženýr chemie, který žil a pracoval 
mimo jiné v Ostravě, v Košicích a ve Valašském Me-
ziříčí a  nikdy nezapomněl na rodné Šitbořice a  na 
své mládí tam prožité. Na postavy a události, kte-
ré tam prožil nebo o nich slyšel vyprávět. Také mu 

Návštěva Ing. J. Krupičky  Šitbořáci s Ing. J. Krupičkou 
foto: Renata Stříbrnská

Návštěva Ing. J. Krupičky  Šitbořáci a manželé Krupičkovi  
foto: Milan Němeček
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D       – 
V neděli 26. května odpoledne 

se v areálu Základní školy v Šit-
bořicích konala vzdělávací akce 
pro děti s  názvem „Den se vče-
lami a hmyzími kamarády“. Akce 
byla koncipovaná jako praktic-
ká ukázka činností spojených se 
včelařením, doplněná o  vzdělá-
vací aktivity, výtvarné worksho-
py a dovednostní soutěže. Poča-
sí akci vyloženě přálo, takže na-
konec se odpoledního programu 
zúčastnilo více než 110 dětských 
návštěvníků, kteří se vydali plnit 
připravené úkoly.

V bohatém programu si při-
šly na své nejen děti, ale i  rodi-
če, kteří mohli ochutnat několik 
druhů medovin od místních vče-
lařů. Děti chodily po tematických 
stanovištích, kde poznávaly vy-
bavení, které potřebuje včelař 
k práci na včelnici nebo v medár-
ně. Účastníci akce měli možnost 
vyzkoušet si odvíčkovat rám-
ky plné sladkého medu a poté je 
vytočit v  medometu. Vytočený 
med také ochutnali.

Velký úspěch sklidil rovněž 
pozorovací úl. Tento úl byl obsa-
zen živými včelami a děti v něm 
pozorovaly nakladená vajíč-
ka, larvy, zakuklené včely a také 
označenou matku. Na dalším 
stanovišti se děti věnovaly vý-
robě hmyzích hotelů. Žáci 8. 
a  9. třídy připravené desky svr-

v paměti zůstala vzpomínka na typické podbrněn-
ské hanácké nářečí našich předků. Za těch více jak 
dvacet let poslal mnoho nádherných historek ze 
starých časů ale i dalších různých článků k historii 
Šitbořic.

Proto, když jsme se dověděli o  jeho význam-
ném výročí, tak padl návrh ho navštívit. Dojednání 
této akce se ujal pan Fantišek Krupička, bratranec 
oslavence. Návštěva byla dohodnuta na 22. břez-
na 2019. Za Štengaráček jeli paní Renata Stříbrnská, 
Milan Němeček ( řidič), bývalý šéfredaktor Josef Ze-
linka a  pan František Kupička. Milan s  Renatou si 
na ten den vzali dovolenou. Do Valašského Meziří-
čí, kde pan Krupička dnes bydlí, jsme přijeli až před 
jeho dům bez problémů. Čekala nás paní Zdenka 

Krupičková i pan Josef Krupička. Za naši obec jsme 
mu přivezli několik dárků (koláče, víno a  písemné 
dokumenty, týkající se Šitbořic). Poseděli jsme, po-
povídali si o rodné obci, o lidech i o tom, jak šel ži-
vot. Poděkovali jme mu za skutečnost, že nikdy ne-
zapomněl na rodnou obec a  jak potěšil naše čte-
náře svými historkami. Nás potěšilo to, že je věr-
ným a pozorným čtenářem Štengaráčku a že vždy 
netrpělivě čeká na nové číslo našeho zpravodaje. 
Domů jsme odejeli s pocitem, že naše návštěva ne-
byla zbytečná a i my jsme byli obohaceni ze setká-
ní s člověkem, který tak zajímavým způsobem nám 
všem, tedy čtenářům Štengaráčku, dával najevo 
svou lásku k rodné obci.

Josef Zelinka

tali v  rámci pracovních činnos-
tí a  během nedělního odpoled-
ne je všechny děti naplnily např. 
dutými cihlami či bezovými vět-
vemi. Do hotelů by se měl příští 
jaro nastěhovat užitečný hmyz – 
samotářské včely či škvoři. Žáci 
tak budou moci přímo ve školní 
zahradě pozorovat, zda se hmyz 
do hotelů opravdu nastěhoval. 
Jak samotný pozorovací úl, tak 
i  materiál na výrobu hmyzích 
hotelů byly pořízeny z prostřed-
ků poskytnutých v rámci projek-
tu Místní akční plán vzdělávání 

pro SO ORP Hustopeče II, který je 
zaměřený na podporu spoluprá-
ce škol s rodiči.

Lákadlem byla také ochut-
návka medu. Zde byla mož-
nost ochutnat medy jak typic-
ké pro Šitbořice a okolí - řepko-
vý, slunečnicový a  akátový, tak 
medy ze vzdálenějších oblastí 
- pohankový, medovicový či li-
pový. Největší vášně vzbuzoval 
med pohankový, který rozdě-
lil návštěvníky na dvě skupiny – 
buď jim jeho chuť byla příjemná, 
nebo je naopak ochutnávka od-

Poznávání včelařských bylin  foto: Milan Kačur
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radila od případné koupě tohoto 
druhu medu. Dětem se ale líbila 
sladká chuť všech medů.

Paní učitelky z Mateřské ško-
ly si připravily výtvarné okén-
ko. Děti vyráběly papírové včel-
ky a ty si potom odnášely domů. 
Děti si vyrobily také svíčku ze 
včelího vosku, kterou umotaly 
z  mezistěn. Cestu domů ovšem 
nevydržely perníčky, které si děti 
pomalovaly bílkovou polevou.

Po úspěšném absolvování 
všech stanovišť, které si pro děti 
nachystali včelaři a  učitelé, si 
děti na konci dne mohly u regist-
race vyzvednout odměnu.

Z ohlasů účastníků je zřejmé, 
že akce splnila svůj účel, a to se-
známit děti a jejich rodiče s fun-
gováním včelařského spolku 
v  Šitbořicích, s  činnostmi, kte-
ré obnáší chov včel a s přínosy, 
které mají včely a  ostatní opy-
lovatelé pro společnost. Záro-
veň akce přispěla k tomu, že se 
rodiče mohli neformálně setkat 
s učiteli i ostatními zaměstnan-
ci školy.

Za organizátory 
Mgr. Monika Ondroušková 

(ředitelka ZŠ a MŠ Šitbořice) 
a Mgr. Lukáš Franěk 

(jednatel ZO ČSV Diváky)

Práce se včelařským vybavením  foto: Milan Kačur Pozorovací úl se živými včelami  foto: Milan Kačur

Práce se včelařským vybavením  
foto: Milan Kačur

U  ,  Č   Š
Na sobotu 6. dubna připadl další termín úklido-

vé akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. U nás v Šit-
bořicích jsme se k úklidu sešli již počtvrté. Sraz byl 
jako již tradičně ve 13:00 u staré školy. V místnosti 
KLASu jsme se rozdělili do celkem 9 skupinek a po 
nezbytném focení vyrazili na úklid. Tématem letoš-
ního úklidu byly pneumatiky, takže jednotlivé sku-
pinky mezi sebou soutěžily, která najde a uklidí více 
pneumatik. I přes původně nepříliš příznivou před-
pověď počasí bylo nakonec poměrně hezky a mož-
ná i proto se k úklidu sešel rekordní počet účastníků 
– celkem nás bylo 64, z toho 34 dětí. Letos jsme se 
vydali uklízet například okolo skládky v Torhetech, 
odtud pak směrem k  Šitbořicím po ulici Divácké, 
dále od bytovek směrem k meruňkovým sadům, na 
Svatojánku, okolo Dvorského rybníka a na řadě dal-
ších míst. Některé lokality jsme uklízeli již podruhé 
či potřetí a stejně jsme zde znovu našli nové odpad-

ky. Doufám, že ti, co je tam vyhazují, si toto přečtou 
a chytí se za nos. S ohledem na to, že máme dobře 
přístupný sběrný dvůr, kde občané za uložení odpa-

Ukliďme Česko  foto: Terezie Matýšková
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du nic neplatí, je pohazování odpadu volně v okolí 
obce úplná zbytečnost.

Po skončení úklidu jsme se opět sešli okolo 4. ho-
diny na staré škole, kde bylo pro všechny účastní-
ky úklidu nachystáno občerstvení, které zajistila 
společnosti PRAMOS. Odpadků 
se nakonec sesbíraly skoro 3 plné 
vlečky (cca 2 tuny) z čehož se vel-
kou část podařilo vytřídit. Z to-
hoto množství bylo navíc celkem 
13 kusů pneumatik, na které se 
tato úklidová akce tematicky za-
měřovala. Letošní specialitou 
bylo losování o  ceny, které po-
skytla společnost Moje Odpadky.

Závěrem bych rád poděkoval 
všem účastníkům úklidu i  part-
nerům akce. Další úklidová akce 

se bude konat v Šitbořicích pravděpodobně až za 
rok na jaře a doufám, že se opět sejdeme v hojném 
počtu. O přesném termínu konání akce se v před-
stihu dozvíte.

Lukáš Franěk

Sestava 2019  foto: Terezie Matýšková

HÁDANKAHÁDANKA
Poznáte kapelu 
a její členky?

Odpovědi můžete zasílat 
na redakce@stengaracek.
cz nebo do schránky Obec-
ního úřadu. 

Fotografii zaslala paní Ně-
mečková, Rovinka 445.

S postupujícím časem ubývá 
řešitelů fotografických hádanek 
uveřejňovaných v  každém čísle 
Štengaráčku. Je to škoda, pro-
tože fotografie ukazují nejen 
tváře našich předků v  různých 
dobách jejich života, ale i  jejich 
oblečení a prostředí. ve kterém 
žili. 

Aby se do řešení uveřejňo-
vaných hádanek mohla  zapojit 

i  mladší generace, předkládám 
následující hádanku:

Český novinář Jan Müller po-
skytl rozhovor o své knize Prů-
vodce  budoucností, ve které na 
konci pro čtenáře uvedl hádan-
ku, která kdysi zazněla v  jed-
nom hollywoodském filmu: 
Jsem věčný a  nikdy nenastanu. 
Každý o  mně mluví a  nikdo mě 
neviděl.

Na dotaz interwievjící no-
vinářky, kolik čtenářů hádan-
ku vyluštilo? odpověděl: jedna 
dáma z Brna; byla jediná.

Počet úspěšných luštitelů je 
tedy možno rozšířit, podaří se 
to šitbořákům?

Na první pohled hádanka při-
pomíná řešení kulatého čtverce, 
oproti kterému je však reálná.

František  Navrátil
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Letošním tématem sbírky bylo ná-
dorové onemocnění plic. Dobrovolní-
ci po celé republice vyrazili do ulic ve 
středu 15. května a nabízeli kvítek mě-
síčku lékařského tentokrát s  meruň-
kovou barvou stužky. Podruhé se daly 
kvítky zakoupit i v naší obci. I přesto-
že stejně jako loni část dne propršelo, 
podařilo se nám prodat zhruba 140 
ks s výtěžkem 4799 Kč. Touto částkou 
jsme přispěli do celkové sumy, která 
přesáhla 19,74 milionů Kč.

Terezie Matýšková

V sobotu 22. června se po-
dařilo uspořádat za sokolov-
nou v  Šitbořicích, ale proto-
že nás zastihla nepřízeň poča-
sí i  v sokolovně, krásné dětské 
odpoledne společně s devátým 
ročníkem babských hodů. Vy-
stoupení folklórního souboru 
„Šitbořáček“ přispělo k  ožive-
ní a  zdárnému průběhu hodů. 
Zde patří poděkovat všem ve-
doucím tohoto souboru, a také 
maminkám i  tatínkům, kteří 
podporují ve svých dětech do-
držování zvyků, tradic a  hod-
not našich předků. Celé odpo-
ledne bylo přichystáno pro děti 
mnoho soutěží a her, tradiční již 
soutěž ve zpěvu, nebo předne-
su básniček. K poslechu i  tan-

Den proti rakovině  T. Matýšková

Babské a dětské hody  foto: Milan Němeček

ci hrála dechová kapela Bluči-
ňáci, která provázela svojí mu-
zikou celé odpoledne i  večerní 
zábavu babských hodů. Půl-
noční taneček vzbudil veliký zá-
jem návštěvníků, co si pro nás 
ženy (baby) nachystaly? Náš 
půlnoční ta-
neček byl ve 
svižném ryt-
mu a  je patr-
no, že nejsme 
žádné padav-
ky, svoji šikov-
nost, tempe-
rament a  lad-
nost pohybu, 
jsme předved-
ly přihlížejícím 
divákům. Na 

tomto místě bychom rády po-
děkovaly všem organizátorům 
a  příznivcům, že se taková ve-
liká kulturní akce podařila při-
chystat a  dovést do zdárného 
konce.    

„Šitbořický babinec“
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍPŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
R      2019

Jak již bývá tradicí, i  v le-
tošním roce rybáři ze Šitbo-
řic uspořádali rybářské závo-
dy a dětský den. Tentokrát ter-
mín konání připadl na 18. a 20. 
května. Rybářské závody pro 
dospělé začaly v sobotu v 6:00 
zahájením lovu. Někteří závod-
níci na místo dorazili už v noč-
ních hodinách, aby se jim po-
dařilo získat co nejlepší mís-
to k  lovu. Závodníci se ale na 
rybníku nijak nemačkali, jelikož 
trochu smutným trendem po-
sledních let je značný úbytek 
závodníků. Nejinak tomu bylo 
i letos, kdy se závodu zúčastni-
lo 40 závodníků. Lov byl ukon-
čen v 11:00 a následně proběhlo 
vyhlášení výsledků a  slosová-
ní tomboly. Vítězem letošních 
závodů se stal Jiří Godlewski 
s kaprem o délce 80 cm a váze 
7 kg. Na druhém místě se umís-
til Josef Gracl s 9 ks ulovených 
kaprů a  3. místo obsadil Mi-
lan Kadlec, kterému se povedlo 
ulovit celkem 48 ks ryb. Celkem 
se závodníkům během soboty 
podařilo ulovit 34 kusů kapra, 

3 kusy amura a 165 kusů ostat-
ních druhů ryb.

Dětské rybářské závo-
dy a  dětský den se pak kona-
ly v neděli 20. května. Samotný 
lov začal rovněž v 6:00, ale ně-
kteří menší závodníci se do zá-
vodů zapojili až později. I přes 

červen 2019

Vítězové rybářských závodů v kategorii mládež   foto: Jiří Tesař

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky  foto: Jiří Tesař

Nejtěžší ulovená ryba rybářských  
závodů   foto: Jiří Tesař
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nižší aktivitu ryb se nakonec 
i  v neděli podařilo ulovit krás-
né ryby. S nejdelším uloveným 
kaprem o  délce 79 cm a  váze 
6,6 kg zvítězil Dominik Šabata. 
Na druhém místě se umístil Já-
chym Lejska a  třetí místo ob-
sadila Kateřina Vokálová. Mi-
mořádně bylo letos vyhlášeno 
i  4. místo, které připadlo Mi-
chaele Kaňové, které se poda-
řilo ulovit nejtěžší rybu obou 
dvou závodních dnů, a to kapra 
o váze 7,6 kg.

Doprovodný program v rám-
ci dětského dne začal od 9 ho-
din. Návštěvníci, kteří zrov-
na nezávodili v  lovu ryb, si tak 
mohli změřit svoje síly v  roz-
manitých soutěžních disciplí-
nách, případně si vyzkoušet 
jízdu na koni, střelbu z  luku či 
práci s  hasičskou technikou. 
Tak jako každý rok se i  letos 
soutěžilo ve střelbě ze vzdu-
chovky, opět ve 2 kategoriích 
(mladší a  starší žáci) a  na ví-
těze čekaly medaile. S velkým 
úspěchem se také již tradičně 
setkalo stanoviště, kde si moh-
ly děti nechat namalovat ob-

Vítězové rybářských závodů v kategorii dospělí   foto: Jiří Tesař

G       SOS 
Dostali jste se někdy do situace, že jste zů-

stali sami a nemohli si pomoci vlastními silami 
nebo pomoc vám nebyla na blízku? Možná jsme 
to právě my, kteří vám můžeme zajistit bezpeč-
ný život v  domácnosti. Sdružení Girasole, z. s., 
které sídlí v  Hustopečích poskytuje dvě regis-
trované sociální služby, a  to osobní asistenci 
a tísňovou péči. Tísňová péče je sociální služba, 
jejímž cílem je zajištění bezpečného života osob 
se sníženou soběstačností nebo zdravotními ri-
ziky. Uživatel této služby má k dispozici speciál-
ní telefon a SOS tlačítko v podobě hodinek, kte-
ré stiskne v případě nouze a my přivoláme po-
třebnou pomoc. Zavoláme rodině, blízkým, sou-
sedům nebo přímo přivoláme složky IZS. SOS 
tlačítko uživatel může využít v situacích jako je 
zhoršení zdravotního stavu, pád v  domácnos-
ti, nevolnost nebo nezvaný host v domácnosti… 
Služba funguje 24 hodin denně včetně víkendů 
i svátků. Součástí této služby je jak SOS tlačítko 

pro přivolání pomoci v  krizových situacích, tak 
i výjezd naší pohotovostní služby. Hustopečská 
tísňová péče je výjimečná v  tom, že dokážeme 
člověku nabídnout komplexní pomoc a  podpo-
ru. Speciální telefon s SOS tlačítkem zapůjčuje-
me bezplatně a náklady na službu činí 150 Kč za 
měsíc. Více informací vám můžeme poskytnout 
na telefonním čísle 775 246 954 nebo nás nalez-
nete na internetových stránkách www.girasole.
cz. Také se můžete osobně dostavit do kancelá-
ře v Hustopečích na ulici Hybešova 5 (v budově 
polikliniky). V případě zájmu vám také můžeme 
přijet ukázat přístroj přímo do vaší domácnosti.

Ivana Kronovetová, DiS. (Girasole, z. s.)

Poskytovatelé sociálních služeb
Síť pomoci na Hustopečsku – Evropský so-

ciální fond
Více informací o  poskytovaných službách 

naleznete na: ipss-hustopece.cz

rázek na obličej. Díky příznivé-
mu počasí se i  letos dětského 
dne zúčastnilo okolo 200 dět-
ských návštěvníků. Po skon-
čení lovu a  vyhlášení výsledků 
závodu a soutěže ve střelbě ze 
vzduchovek proběhlo slosová-
ní tomboly, kterým byl dětský 
den oficiálně ukončen.

Na zajištění hladkého prů-
běhu této akce je každý rok tře-

ba nemalého množství dobro-
volníků, které se naštěstí po-
dařilo zajistit. Všem, kteří se 
na přípravě a  realizaci v  obou 
dnech podíleli, patří velké po-
děkování. Dík patří také všem 
sponzorům, kteří konání rybář-
ských závodů a  dětského dne 
podpořili. 

Za rybáře ze Šitbořic
Lukáš Franěk
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SPORTSPORT

K
Zhodnocení první poloviny 

roku 2019 šitbořického oddílu 
kolové

Kolovácká sezóna se pře-
houpla do své druhé poloviny 
a  my přinášíme zhodnocení čin-
nosti a výsledků šitbořického od-
dílu kolové.

V mužské kategorii Šitbořice 
po dvou letech opět postoupi-
ly do nejvyšší české ligy - Extra-
ligy. Původní dvojice Marek To-
polář/Miroslav Starý však byla 
z  důvodu nepřítomnosti první-
ho jmenovaného obměněna. Na 
postu brankáře tedy letos po 
boku Miroslava Starého odehrál 
Extraligu Martin Drabálek. Po 
třech kolech Extraligy se šitbo-
řická dvojice nachází na sestu-
povém místě, což se už bohužel 
pravděpodobně nepodaří změ-
nit. Letošní extraligový ročník 
se uzavírá čtvrtým kolem, kte-
ré se uskuteční 14. září na do-
mácí půdě v šitbořické sokolov-
ně. Tímto bychom rádi pozva-
li všechny čtenáře, aby si toto 
datum poznamenali a  přišli se 
podívat na nejlepší českou ko-

lovou a  podpořili domácí tým. 
Druhá šitbořická mužská dvojice 
ve složení Marek Topolář/Ště-
pán Urbánek v  současnosti plní 
své povinnosti a vede kvalifikač-
ní tabulku o baráž do druhé ligy.

Kategorii do 23 let letos hraje 
Martin Drabálek společně se Ště-
pánem Urbánkem. Dvojice doká-
zala navázat na předešlé úspě-
chy z  dorostenecké kategorie. 
Vedla od prvního kola celorepub-
likovou soutěž až do finálového 
turnaje Mistrovství ČR, když kluci 
vyhráli 3 turnaje ze 4. Ve sportu 
občas bývá, že nevyhraje favo-
rit – to se stalo právě této naděj-
né dvojici na mistrovství ČR. Klu-
ci skončili na třetím místě a bron-
zová medaile byla pro ně velké 
zklamání.  I přes tento nezdar po-
stupují jako druhý tým ČR na mis-
trovství Evropy v Německu 21. 9. 
2019.

Žákovskou kategorii repre-
zentují dvě šitbořické dvojice – 
Šitbořice 1 ve složení Dominik Ša-
bata/Šimon Urbánek a  Šitbořice 
2 ve složení Patrik Hochman/On-
dřej Valíček. Šitbořičtí žáci trénu-

jí od letoška nově pod taktovkou 
zkušeného trenéra Karla Berge-
ra, což se výrazně projevilo na 
výkonnosti obou týmů. Jednič-
ka dokázala na začátku června 
vybojovat třetí místo v celostát-
ním finále Českého poháru. Hned 
o týden později potvrdili svoji po-
zici na české scéně, když získali 
bronz i na Mistrovství ČR. Dvojka 
stále sbírá zkušenosti, ale z  vý-
sledků turnajů je zcela zřejmé, 
že výkonnost se rovněž rapidně 
zlepšila. 

Z obou bronzových medailí 
z Mistrovství ČR je patrná relati-
vita. Pro žáky to byl velký úspěch 
a pro U 23 velké zklamání… Přes-
to je zisk bronzových medailí 
v obou kategoriích dalším úspě-
chem mládežnických kategorií 
šitbořické kolové.

Nutno podotknout, že vel-
ký podíl na současných úspěších 
šitbořické kolové má trenér Karel 
Berger, jehož zkušenosti a  herní 
nadhled znamenají pro tréninky 
velkou přidanou hodnotu. Tímto 
mu děkujeme.

Marek Topolář

MČR žáci, 3. místo Dominik Šabata - Šimon Urbánek
foto: Marek Topolář

MČR U 23 - 3. místo Martin Drabálek -Štěpán Urbánek  
foto: Marek Topolář
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K   

F

V průběhu jara se nám na hři-
šti i  mimo něj udála hromada 
věcí, o  kterých bych vás tímto 
chtěl informovat. Dále bych se 
také v  tomto článku chtěl zmí-
nit o našich odchovancích, kteří 
se dostali ze šitbořské přípravky 
až do první ligy, případně dokon-
ce až do zahraničí.

Náš A-tým letos hraje asi po 
pěti letech sezonu, ve které ne-
musí řešit starosti s  postupem 
či sestupem. Ačkoliv jsme si na 
začátku sezony říkali, že by-
chom se chtěli držet mezi prv-
ními, několik nepovedených zá-
pasů, hlavně na venkovních hři-
štích, nám toto umístění zhatilo. 
Každopádně si myslím, že ak-
tuální pátá příčka tabulky III.A 
třídy (článek vznikal dvě kola 
před koncem soutěže) není žád-
ná ostuda. Někdo může namít-
nout, že by měl být naším cílem 
postup zpět do okresního pře-
boru, ale ti, kteří nás sledují delší 
dobu a ví jak to u nás chodí, musí 
být se současným stavem spo-
kojeni.

Naše B-mužstvo také plní 
svůj účel a to hlavně umožnit si 
zahrát fotbal i  klukům, kteří by 
normálně za áčko nenastoupili 
a taky trošku potěšit domácí fa-
noušky. To se myslím daří a ak-
tuální 9. místo tabulky IV.B třídy 
je slušný výsledek. Hlavně proto, 
že předsezonní cíle byly, aby se 

Florbalová sezona 2018/2019 je již úspěšně za 
námi. Všechny kategorie ji ukončily na společné 
akci „Aligator’s day“, na které se předvedli hráči, od 
těch nejmenších až po ty úplně veliké. Každý tým se 
utkal v exhibičním zápase, ve kterém mohl předvést 
své kvality a užít si poslední zápasy sezony.   

Program pro hráče tímto dnem ovšem nekončil, 
další akcí byl první ročník florbalového turnaje pod 
otevřeným nebem, a  to Open Air Klobouky 2019. 
Tento turnaj byl určený pro všechny příznivce flor-
balu, jak hráče aktivní, tak i pro ty rekreační. Usku-

kluci vždy sešli v hojném počtu, 
udělali si žízeň a  pokud možno 
se nezranili, což mnohdy nevy-
šlo, že Radime, Milane… Hlav-
ně ale je na místě opět podotk-
nout, že obě naše mužstva jsou 
složena téměř výhradně z  hrá-
čů ze Šitbořic, což je v  součas-
né době, kdy se různé obce musí 
spojovat, aby daly dohromady 
jedenáct fotbalistů, jistě dobrá 
zpráva. Jak tomu ale bude do bu-
doucna, se uvidí. Hráčské zásoby 
totiž nejsou nekonečné a mladé 
fotbalisty, kteří by mohli výhle-
dově doplnit mužstvo, zatím ne-
máme.

Co se týče naší mládeže, zde 
pokračujeme v  trénování naší 
přípravky 2x týdně. Na trénin-
ky nám chodí pravidelně kolem 
12-15 dětí, z čehož máme velkou 
radost. S přípravkou se učastní-
me okresního přeboru mladších 
přípravek a  předpřípravek. Ten-
to turnajový způsob se nám ve-
lice zalíbil a v průběhu jara jsme 
se zúčastnili 3 turnajů, z toho je-
den se nám povedlo (napodru-
hé) uspořádat u nás. Počasí nám 
dovolilo uspořádat tento tur-
naj v neděli 12. 5. a ač jsme měli 
všichni strach, jestli nezmokne-
me, tak se vše vydařilo a na na-
šem hřišti se fanouškům a rodi-
čům ukázalo cca 20 týmů z  ce-
lého okresu Břeclav. Několikrát 
jsme si taky zahráli proti Nikolči-

tečnil se na náměstí v Kloboukách ve dnech 15. - 16. 
6. 2019. 

Během června taktéž započaly letní přípravy, 
které vyvrcholí na prázdninových kempech. Mlá-
dežnické soustředění se bude konat 28. ¬– 30. 8. 
a kemp pro dospělé ve dnech 21. – 24. 8. 2019. 

Touto cestou bych ráda poděkovala všem rodi-
čům a dalším florbalovým příznivcům za podporu 
dětí i dospělých v letošní sezoně a těšíme se spo-
lečně na sezonu příští. 

Za klub Aligators Tereza Baranová.

cím v rámci tréninkových zápasů. 
Dále se nám taky podařilo uspo-
řádat první ročník pálení čaroděj-
nic. V úterý 30. 4. jsme připravili 
pro děti na fobalovém hřišti řadu 
stanovišť, kde musely plnit různé 
úkoly. Po jejich úspěšném splnění 
si mohly složit malou papírovou 
čarodějnici, kterou na konci akce 
mohly upálit spolu s  velkou ča-
rodějnicí v ohni. Akce byla zakon-
čena opékáním špekáčků. Jelikož 
jsme tuto akci pořádali poprvé, 
tak nás zájem o ni velice příjem-
ně překvapil, přišlo více než 120 
dětí. Věřím, že si toto odpoledne 
všichni užili a  že jsme tímto za-
ložili další pěknou tradici v  naší 
obci.

S tréninky mládeže budeme 
pokračovat i  v průběhu prázd-
nin, přesné informace najdete 
na našem facebooku ve skupině 
Fotbal Šitbořice – přípravka.

Dále bych ze zde chtěl zmí-
nit o dvou našich odchovancích, 
kteří můžou jistě sloužit jako 
vzor pro všechny naše děti, kam 
až to můžou fotbalem ze Šitbo-
řic dotáhnout.

Jako první bych chtěl zmínit 
Katku Vokálovou. Ta začala zhru-
ba před deseti lety chodit do naší 
nově založené přípravky jako je-
diná holka. Na jejích výkonech to 
ale od začátku nebylo vůbec znát 
a vždy patřila mezi nejlepší a čas-
to na hřišti převyšovala všechny 
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kluky. Po tom, co se nám nepo-
vedlo složit žákovské družstvo, to 
Katka nezabalila, ale protože má 
fotbal ráda, zkusila štěstí v Brně. 
Tam už za svoji krátkou kariéru 
prošla Spartou Brno, Zbrojovkou 
Brno a v současné době hraje za 
Lokomotivu Horní Heršpice první 
ligu juniorek, kde nastupuje pro-
ti nejlepším týmům z celé repub-
liky včetně Sparty a Slavie Praha, 
VIktorie Plzeň apod. Zároveň byla 
už několikrát v průběhu své karié-
ry vybrána do různých reprezen-
tačních výběrů.

Druhý, pro mnohé jistě zná-
mější odchovanec, je Jarek Na-
vrátil. Ten taky začal u nás v pří-
pravce pod vedením svého otce. 
Z přípravky potom přešel ješ-
tě s  pár dalšími kluky do Šardic, 
kde bylo tou dobou vynikající re-
gionální centrum mládeže. Odtud 
potom přes Hodonín přestoupil 
až do MSK Břeclav, kde nastupo-
val za muže ve 3. lize. Tady v roce 
2012 zažil životní sezonu, kdy dá-
val jeden gól za druhým, nebyl 
výjimkou i zápas s dvěma a více 
góly. Shodou šťastných náhod 
byl na jednom zápase přítomen 
zástupce týmu z  první holand-
ské ligy Heracles Almelo. Jarda 
se mu zalíbil a tak si na přelomu 
roku 2012/2013 sbalil věci a  jel 
zkusit štěstí do Almela. Od za-
čátku v Holandsku musel ukazo-
vat, že tam není jen náhodou, ale 
že fotbal hrát umí. To se mu taky 
povedlo a  postupem času začal 
sbírat starty i góly a stal se plno-
hodnotným členem kádru prvo-
ligového klubu. Celkově v  první 
holandské lize nastoupil (zatím) 
do 78 zápasů a vstřelil 9 branek. 
Zahrál si taky kvalifikaci o postup 
do Evropské Ligy UEFA. Aktuál-
ně nastupuje za druholigový klub 
GA Eagles, se kterým mu letos 
jen těsně v posledních vteřinách 
utekl postup zpět do první ligy. 

Tihle dva ať slouží jako pří-
klad pro všechny naše děti, které 
fotbal baví, Pokud se budou sna-
žit a  budou mít fotbal rádi, nic 

není nemožné a i z našeho klubu 
se dá dostat mnohem výš a zažít 
s fotbalem veliké věci. 

Věřím, že se nám povede vy-
chovat víc takových Katek a Jar-

dů, a že se u nás bude hrát fotbal 
ještě dlouhé roky.

Za Tj Sokol Šitbořice, oddíl ko-
pané 

Vladimír Navrátil ml.

Katka Vokálová v re-
prezentačním dresu

Mladši připravka turnaj Šitbořice  foto: Vladimír Navrátil ml.

Pálení čarodějnic organizační tým  foto: Vladimír Navrátil ml

Katka Vokálová  
- aktuální sezona

Jaroslav Navrátil v dresu 
GA Eagles
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE
BABSKÉ A DĚTSKÉ HODY  BABSKÉ A DĚTSKÉ HODY  FOTO: FILIP DVOŘÁKFOTO: FILIP DVOŘÁK
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STAVĚNÍ MÁJE ROČNÍKU 2000  STAVĚNÍ MÁJE ROČNÍKU 2000  FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁFOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ
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