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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA
Milí čtenáři,
v rukou držíte poslední číslo tohoto ročníku Štengaráčku a věřím, že v něm každý najde pro sebe informaci nebo zprávu z obce, která ho zaujme. Není
to dlouho, co děti začaly chodit do školy a už je zde
plno zpráv ze Základní a mateřské školy v Šitbořicích. Slovo pana starosty informuje o výstavbě inženýrských sítí Za školou, což byla největší investiční akce obce v letošním roce. O čem jedná rada obce
a zastupitelstvo, se dočtete ve zprávách z obce. Vítání nově narozených občánků je u nás již velkou
tradicí a z obřadů můžeme vidět fotografie zúčastněných. Podařilo se vysázet ovocné stromy za To-

cháčkovou ulicí, v této lokalitě buduje obec památník našemu občanovi, panu Tocháčkovi. Chci poděkovat všem, kteří přispívají do
našeho časopisu různými články
a fotografiemi, neboť bez jejich obětavé pomoci by
nebylo možno náš pěkný časopis vydávat.
Přichází období, kdy jsme k sobě hodnější
a upřímnější, takové vysněné ideálno na zemi.
Dovolte mi, abych i já vám všem popřál v klidu a pohodě prožité svátky vánoční, v novém roce
2020 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Milan Němeček

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a tedy
i čas pro bilancování toho, co
nám ten uplynulý přinesl. Bezesporu nejnáročnější letošní akcí
byla výstavba inženýrských sítí
za školou. Celkové náklady činily 23,5 mil. Kč. Navýšení proti
původní ceně způsobilo především dodatečné rozhodnutí, že
v rámci této stavby budou položeny nové asfaltové povrchy
v okolí školy včetně příjezdové
cesty z ulice Nikolčické. V současné době je stavba dokončena a kolaudace se předpokládá v polovině ledna 2020. Tuto
stavbu provázelo více problémů, než kolik bych si dokázal představit, ale nakonec vše
dobře dopadlo a jsem rád, že je
to již za námi. Tyto problémy
nevznikly vinou zhotovitele, ale
nešťastným nesouladem mezi
projektem a nově vzniklou povinnou územní studií. Dnes jsou
již všechny pozemky rozprodány místním mladým stavebníkům, takže kdo je připraven,
tak může na jaře začít stavět.
Začátkem roku byly položeny
nové asfaltové povrchy na ulici
Přátelství a za zahradami ulice
Nikolčické. Po kompletní rekonstrana 2

strukci bývalého kadeřnictví
byla uvedena do provozu nová
lékárna, včetně opravy fasády.
V sousedních technických budovách byla provedena oprava elektroinstalace. V letošním
roce byl také v budově zdravotního střediska zprovozněn bankomat. V základní škole proběhla generální oprava kotelny
vč. výměny kotlů. Tato oprava
vyšla na více jak 1,8 mil. korun.
Kompletní modernizací prošel náš infokanál a videokanál.
Nově pořízené videonahrávky
již budeme moci sledovat v HD
kvalitě. Letos byly také spuštěny nové internetové stránky obce. Samozřejmě v průběhu roku probíhalo mnoho dalších oprav a udržovacích prací
na obecním majetku, ale uvádím jenom ty větší akce. V souvislosti s novými internetovými
stránkami byla také spuštěna
funkcionalita, díky které mohou
být na vašem chytrém mobilním telefonu zobrazovány veškeré aktuality, hlášení rozhlasu, fotky v galerii apod. Abyste
mohli této vymoženosti využívat, stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci „V OBRAZE“, v ní si
zadat sledovanou obec Šitbo-

řice a je hotovo, již vám
nic
neuteče. Na úvodní
internetové
stránce obce
Šitbořice je v levé části pod kalendářem odkaz na krátké video, kde se o této aplikaci dozvíte více.
16. prosince byl na veřejném zasedání schválen rozpočet obce na rok 2020. Tento rozpočet o celkovém objemu
cca 40 mil. korun byl sestaven
jako vyrovnaný s dostatečnou rezervou. Největší položkou ve výdajích je druhá etapa
rekonstrukce ulice Osvobození, o které jsem vás již informoval dříve. Pro základní školu je
vyčleněna částka 6 mil. korun.
Z toho 2 mil. mají být použity
na opravu a vybavení kuchyně a také na přípravu rozšíření školy. Zvýšení kapacity školy začíná být akutní a zastupitelé obce se začínají také vážně
zabývat myšlenkou vybudování sportovní haly u této školy.
Je to samozřejmě ještě běh na
dlouhou trať, ale v tomto rozpočtu jsou již vyčleněny peníze
na zahájení přípravy. Schvále-
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ný rozpočet také počítá s částkou 200 tis. Kč na výmalbu kostela. Rozpočet obce se skládá
z mnoha položek, podrobnější
informace o něm lze získat na
elektronické úřední desce obce,
kde je zveřejněn.
Určitě vás také bude zajímat
informace o Štengaru. Rada
obce již dávno schválila pořízení UV lamp pro dezinfekci. Lampy jsou objednány již dva a půl
měsíce a přes mnohé urgence výrobce zboží stále nedodal.
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Jakmile budou lampy nainstalovány, budeme vás neprodleně
informovat. Doufám, že to bude
dříve, než vyjde toto číslo Štengaráčku.
V tomto čísle také najdete
I.C.E. kartu, která velmi pomáhá zdravotníkům v případě naléhavé pomoci u vás doma. Především starší lidé by měli mít
tuto kartu vyplněnou a umístěnou na viditelném místě
v bytě, aby zdravotníci v případě potřeby o vás dostali cenné

a rychlé informace. Tato karta
je v tomto vydání Štengaráčku
jako jeden list, který si můžete
vystřihnout a vyplnit. Kartu si
lze také stáhnout a vytisknout
z portálu JMK.
Vážení spoluobčané, blíží se vánoční svátky a konec
roku. Chci vám popřát radostné a klidné prožití těchto svátků a šťastné vykročení do roku
2020.
Antonín Lengál
starosta

ZPRÁVY Z OBCE
Rada obce schválila dne 29. 9. 2019 rozpočtové
opatření č. 11.
Rada obce zamítla žádost o pronájem předzahrádky na par. č. 154 panu Miroslavu Novotnému,
ale povolila na pozemku nízký jednoduchý okrasný plot.
Rada obce zamítla žádost o finanční podporu
paní MUDr. Martě Kaňové pro připravovanou kampaň ke Světovému dni předčasně narozených dětí.
Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí práv
k užívání software za cenu 40.944 Kč + DPH od firmy Alis, spol. s r.o., Česká Lípa.
Rada obce projednala a schválila cenovou
nabídku na zemní plyn od firmy Pražská plynárenská, a.s. Výše této fixní jednosložkové
ceny pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 činí
551 Kč / MWh + DPH.
Rada obce schválila nákup nábytku do jídelny
ZŠ v hodnotě 208.451 Kč vč. DPH od firmy JP-KONTAKT, s. r. o, Pardubice.
Rada obce schválila opravu schodů u Orlovny dle cenové nabídky 155.872 Kč vč. DPH od firmy
Pavel Relich.
Rada obce schválila dne 14. 10. 2019 rozpočtové opatření č. 12.
Rada obce schválila záměr pronájmu pozemku
par. č. 1981/1 o vým. 402 m2 pro paní Allu Vaculínovou, k užití na sečení sena a pastvu pro koně.
Rada obce schválila záměr výpůjčky místnosti
ve staré škole pro hudební skupinu Akord v zast.
Jiřím Jenišem.
Rada obce schválila vybudování příjezdové
cesty k domu č. 358 na pozemku par. č. 154, žadatelem je pan Ing. Vojtěch Čech. Cesta a parkovací stání bude zhotoveno z rozebíratelné zámkové
dlažby.
Rada obce schválila pořízení dvou UV lamp pro

dezinfekci Štengaru od firmy
TS-UV s. r. o, Blansko v částce
22.860 Kč vč. DPH a 10.548 Kč
vč. DPH.
Rada obce schválila dne
30. 10. 2019 rozpočtové opatření č. 13.
Rada obce schválila žádost ZŠ a MŠ Šitbořice
o zaslání 1.375.000 Kč na účet školy dle schváleného rozpočtu.
Rada obce schválila žádost ZŠ a MŠ Šitbořice
o přesun finančních prostředků ve výši 300.000 Kč
z rezervního fondu do fondu investic a převod
zůstatku fondu investic z minulých let ve výši
63.570,91 Kč, celkem tedy 363.570,91 Kč.
Rada obce schválila žádost ZŠ a MŠ Šitbořice o přesun investičního příspěvku ve výši
1.000.000 Kč z opravy kuchyně na částečnou
úhradu pořízení nových kotlů.
Rada obce schválila plán inventur na rok 2019.
Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo mezi Obcí Šitbořice a Inženýrskými stavbami Brno, spol. s r.o.
Rada obce projednala a schválila provedení
opravy veřejného osvětlení dle cenové nabídky od
firmy Elektroinstalace Urbánek za cenu 110.634 Kč
bez DPH. Jde o výměnu kabelů v ulicích Úzká, Výhon, Dolní, Horní, doplnění a opravy svítidel.
Rada obce schválila finanční příspěvek ve výši
7.000 Kč na mikulášskou nadílku.
Rada obce schválila dne 18. 11. 2019 rozpočtové
opatření č. 14.
Touto cestou bych chtěla všem popřát příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
Jarmila Cagášková
místostarostka
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SLOVO ŘEDITELKY
Školní rok již naplno běží
a opět jsou zde nejkrásnější svátky, Vánoce. Naše školy je společně prožívají, učitelky pro děti připravují řadu krásných akcí, společně připravují akce pro veřejnost. Vše s cílem co nejkrásněji
společně prožít adventní období,
připomenout si tradice, užít si pohodu a klid.
Jsem velice ráda, že vás opět
mohu informovat o úspěších našich žáků. Naše florbalistky zvítězily v krajském kole. Tímto jim srdečně gratuluji a děkuji za kvalitní reprezentaci naší školy a obce.
Tomuto úspěchu je dále věnován
článek, kde se o tomto vítězství
dozvíte bližší informace.
V našich školách proběhla řada úspěšných akcí. V MŠ si
děti užily Drakiádu, proběhlo vánoční focení, dětem byl vyšetřen
zrak, užily si divadelní představení a zapojily se do barevného týdne. V ZŠ proběhla beseda Cyrila
Podolského, tvůrce animovaného
seriálu Krysáci. Pro žáky 1. stupně byly v rámci zapojení do projektu zorganizovány Medové snídaně, které si děti užily zdarma.
Pro veřejnost byly zorganizovány
tradiční Vánoční dílny a děti z MŠ
pozvaly rodiče a prarodiče na
čertovské odpoledne s písničkami, básničkami a tanci. Obě školy
společně vystoupily u příležitosti Dne seniorů a na rozsvěcování
vánočního stromu a ve spolupráci učitelek MŠ a ZŠ bylo pro děti
zorganizováno Mikulášské odpoledne s nadílkou.
V souvislosti s blížícím se začátkem nového roku se také zmíním o rekonstrukcích a investicích, které proběhly a které jsou
plánovány v dalším období. Na
ZŠ byla v tomto roce prováděna
postupná oprava elektroinstalace a postupná výměna osvětlení ve třídách. V opravách se bude
pokračovat i v příštím roce. Do jístrana 4

delny v ZŠ byl zakoupen nový nábytek a postupně dochází k výměně spotřebičů
ve školní kuchyni.
Největší investici představovala výměna kotlů
na topení a ohřev
teplé vody v ZŠ.
Ty by již v roce
2020 nesplňovaly emisní limity.
Původně plánovaná rekonstrukce školní jídelny
v ZŠ byla z tohoto důvodu přesunuta do rozpočtu
na příští rok. Do
MŠ budeme pořizovat interaktivní tabuli, bude
vyměněno osvětlení v zelené třídě
a v rámci zapojení do grantového
projektu věříme,
že se nám podaří upravit zadní část zahrady jako
centrum environmentální výchovy. V MŠ i ZŠ budeme také zvažovat možnosti, jak snížit vysoké teploty, s kterými se potýkáme
v jarních, letních a někdy i podzimních měsících.
Současně si také se zřizovatelem uvědomujeme potřebu navýšení kapacity obou škol. Mateřská škola je zcela naplněna. Pouze díky výjimce v počtu dětí jsme
mohli přijmout 84 dětí místo 72.
Přesto je několik dětí, které nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity přijmout. Se stejným
problémem se potýká i ZŠ. Díky
nedostatečnému počtu tříd jsme
omezeni v možnostech komfortnějšího dělení tříd, které by nám
mohl umožnit nový způsob financování regionálního školství. Ve
škole chybí odborné učebny i do-

statečně velká tělocvična. Za tři
roky bude aktuální kmenová třída
7. ročníku prostorově nedostačující a bude potřeba hledat nový
prostor s větší kapacitou. V současném stavu se jako možné varianty jeví učebna ICT a horní družina. To však není zcela komfortní a představuje pro žáky určitá
omezení.
Z tohoto důvodu budou se zřizovatelem v příštím roce probíhat projektová plánování, jak navýšit kapacitu škol případnou přístavbou ZŠ. Tím by byl vyřešen
problém nedostatečné kapacity
v ZŠ i MŠ.
V závěru mi dovolte všem popřát klidné svátky v kruhu rodiny
a úspěšné vykročení do nového
roku 2020.
Mgr. Monika Ondroušková,
ředitelka
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B

ZŠ

V říjnu jsme zařadili do výuky
na prvním stupni projekt Barevný
svět, který umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých
kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Zařazená témata prolínají do všech vzdělávacích oblastí.
Pro zpestření výuky vycházíme
z pěti barev, které jsou přisouzeny jednotlivým světadílům (viz
olympijské kruhy) a každá třída
má přidělenou svou barvu.
Prvňáčci během barevného
týdne odcestovali do Asie a nejdéle se zdrželi v Číně. Seznámili se s čínským písmem, tradicemi a hudbou. Vytvořili si vlastního asijského draka, vyzkoušeli si
psaní čínských znaků, a nakonec
si společně vytvořili krásné barevné lampionky.
Druháci cestovali po Evropě
a ve skupinách zpracovali úkoly. Měli k dispozici velkou mapu
i dětské obrazové mapy, kde se
seznámili s nejzajímavějšími
stavbami, zvyky, tradicemi, evropskou měnou a výrobky typickými pro daný stát. Shlédli i zajímavá videa. Vytvořili papírovou
Eiffelovku, Lochnesskou nestvůru, namalovali holandské mlýny a tulipány. Poslechli si hudbu
a zatančili si polku, valčík, balet,
mazurku i španělské flamenco.
Třeťáci se zaměřili na černou Afriku a dle svých možností
ji probírali ve všech předmětech.
V českém jazyce si vyzkoušeli pomocí mapy odpovídat na kvízové
otázky, každý si pod svým jednodenním africkým jménem zapsal
zajímavost o kontinentu a vyslechli si pohádku. Přírodní rekordy si přepočítali v matematice s kalkulačkou, protože některá čísla byla opravdu veliká. V hudební výchově se děti rozezpívaly
s písničkou 5 minut v Africe a vyzkoušely africký tanec. Prvouka byla věnována africké měně,
vlajkám a prezentaci o Keni. Anglická slovíčka zvířat doprováze-
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MŠ
la kreslení masek,
zvířat a tradičních
ozdob.
4. třída se zaměřila na Austrálii.
Projekt se prolínal
do všech předmětů
a žáci se dozvěděli
spoustu informací
a zajímavostí z této
země.
Pracovali
s mapou, seznámili se s netypickými
australskými živočichy, vyhledali na
mapě velká města
a povídali si o památkách UNESCO.
Už ví, co “protinožci“ rádi jedí, co to
je Velký bariérový
útes a jak vypadají
původní obyvatelé
Aboriginové.
U páťáků dominovala červená
barva a světadíl,
kterému žáci věnovali pozornost,
byla Amerika. Žáci
se seznámili s historií objevení Ameriky, poznávali kulturu, tradice a každodenní způsob
života
domorodých kmenů tohoto kontinentu. Vyhledávali a třídili informace o jednotlivých státech
Ameriky, které ve
skupinách zpracovávali a před ostatními žáky třídy
nakonec prezentovali.
Cílem tohoto projektu v rámci
multikulturní výchovy, jako průřezového tématu Školního vzdělávacího programu, bylo seznámení žáků se způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových
schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty

k životu ve všech jeho formách,
posilování smyslového vnímání, utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi, výchova k odpovědnosti a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků
vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti a aktivní spolupodílení se
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dle svých možností na přetváření
společnosti.
Děti mateřské školy se zapojily do projektu také barevným laděním. Zaměřily se na barvy podzimu. Barvy účinkovaly v pohybových hrách s padákem, hlavní roli měly v písničkách, děti
prováděly barevné pokusy s barvami a ubrouskem, procvičily si
také jemnou motoriku navlékáním barevných korálků nebo tvořením obrázků z korálků. Důležité
bylo povídání o barvách, které nás
denně obklopují. Všechny aktivity,
které učitelky s dětmi tento týden
dělaly, byly zaměřené kromě barviček i na procvičování tvarů, sluchového vnímání, zrakového vnímání, matematických představ,
paměti a pozornosti. Na vycházce
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pak společně pozorovaly podzimní barvy v přírodě.
I ve školní jídelně se každý den
barevně vařilo. Tak například červená rajská nebo zelená brokolicová polévka, černé nudle s mákem, modrý borůvkový koláč anebo žluté maso na kari.
Projekt Barevný svět je součástí Školního vzdělávacího programu
ZŠ a celý je zaměřen na průřezové
téma Multikulturní výchova. Cílem
tohoto projektu bylo seznámení
žáků se způsobem života jiných
kultur, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu
ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání, utváření
pocitu sounáležitosti se světem,
přírodou a lidmi, výchova k odpo-

M
5. prosinec 2019 probíhal i ve
škole ve znamení andělů a čertů. Mikulášskou nadílku si užili nejen žáci základní školy. Pro
děti z mateřské školy bylo navíc
připraveno mikulášské soutěžní dopoledne. Na šesti stanovištích se vystřídala všechna oddělení MŠ. Správné plnění úkolů
pečlivě hlídali andělé, čerti, vánoční stromky, ježibaby a sněhuláci, za které se převlékli žáci
z 9. ročníku. Malí andílci, čertíci
a dokonce i jeden Mikuláš si vyzkoušeli překážkové dráhy, hod
bramborou, skládání vánočního
puzzle, loupání perníčků a hod
na sněhuláka. Při čekání na vý-
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měnu stanovišť se nesly školou
vánoční říkanky a písničky, které nám všem připomněly blížící
se nejkrásnější svátky v roce. Za
splnění všech úkolů děti dostaly
od Mikuláše zaslouženou sladkou odměnu.
Mgr. Helena Rýznarová

vědnosti a přispění každého jedince za odstranění diskriminace
a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti a aktivní spolupodílení se dle svých možností na
přetváření společnosti.
Každé dítě tedy během prvního stupně zažije návštěvu v jiných
kulturách, odnese si zajímavé
znalosti a poznání ze všech koutů
světa. Přitom stavíme do popředí
národní hrdost, upevňujeme pocit sounáležitosti se svým okolím
a tolik potřebné vlastenecké cítění.
Mgr. Dagmar Guráňová
a kolektiv
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Sport v MŠ
Potřeba pohybu je pro děti
přirozená činnost. Sport obecně přináší dětem radost a také
je velmi důležitý pro zdravý
vývoj. V mateřské škole se zaměřujeme na rozvoj všestranného pohybu. Každý den mají
děti zařazen pohyb. Například:
zdravotní cviky, pohybové hry,
pohyb s různými cvičebními
pomůckami, básničky a písničky s pohybem, aj. Od října mají
všechny děti bez rozdílu věku
možnost navštěvovat v rám-

V

ci MŠ sportovní kroužek „Hopík“, kde protáhneme celé tělíčko. Využíváme zde také různé pomůcky (kužely, švédskou
bednu, lavice, míče, žíněnky, odrážedla, lana, švihadla,
kruhy, trampolínu, padák). Při
soutěžních disciplínách dbáme na dodržování bezpečnosti
a správného sportovního chování. Na konci každého cvičení
jsou zařazeny uvolňovací cviky
a dechová cvičení. Pohyb děti
provází také každý den ve formě vycházky a pobytu na škol-

ní zahradě. Tam děti využívají
prolézačky, kladiny, koloběžky, houpačky, balanční kostky, šplhací lano. Většina dětí
má ráda pohyb a my se jim ho
snažíme dát co nejvíce. Přidejte se i vy rodiče a zařazujte
pohyb do volnočasových aktivit svých dětí. Ať už například
procházkou po lese nebo projížďkou na kole. Určitě zažijete
spoustu zábavy, radosti a nezapomenutelných chvil s vašimi nejbližšími.
Vladimíra Brančová

?

Již několik let spolupracuje naše MŠ se společností Prima Vizus, která provádí preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. To zajišťují zdravotničtí pracovníci přímo v MŠ, takže rodiče
nemusí nikam jezdit. K vyšetření se používají speciální vyšetřovací videokamery, které jsou přizpůsobené tak, aby děti zaujaly. K motivaci mají zdravotníci pro děti připravené obrázky i nějakou sladkost. Zjištění dioptrické vady je důležité pro celkový zdravý vývoj dětí. Čím dříve je oční vada zjištěna
a léčena, tím vyšší je šance na úspěšnou léčbu. Vyšetření je vhodné pro děti již od batolecího věku.
Důležité je provádět ho opakovaně každý rok, tak
je vysoká šance vyléčení. Každé dítě do 14 dnů obdrží v zalepené obálce potvrzení o vyšetření, děti
s pozitivním nálezem dioptrické vady obdrží rovněž
doporučení k návštěvě očního lékaře. Rodiče v naší
MŠ zdraví svých dětí nepodceňují, o čemž svědčí
velký zájem o toto vyšetření.
Táňa Neugebauerová
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Č
V úterý 10. 12. 2019 děti pozvaly své rodiny do
školky na „čertovské odpoledne“ s písničkami,
básničkami a tanci. Děti byly tematicky převlečeny za čertíky, což ještě více navodilo čertovskou
atmosféru. Všem třídám se vystoupení velice podařilo a bylo se opravdu na co dívat. Po skonče-

ní vystoupení byli všichni pozváni na ochutnávku
pomazánek, které mají děti pravidelně zařazovány do jídelníčku ve školce. Rodiče mohli pomazánky ochutnat a v případě zájmu si odnést domů i recept.
Mgr. Monika Ondroušková

OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN
Krajské finále ZŠ ve florbalu mladších žákyň - Pohořelice, 28. 11. 2019
Po delší době naše škola opět zazářila na florbalové mapě základních škol. Lépe řečeno, zazářily naše žákyně. Po hladkém postupu před týdnem
z okresního kola, které se konalo v Břeclavi, jsme usilovali o co možná nejlepší výsledek na kole krajském.
Tajným přáním byla medaile. Tento cíl jsme si začali plnit hned po rozlosování skupin. V Pohořelicích se krajského kola účastnilo 7 nejlepších týmů ze
7 okresů Jihomoravského kraje. V naší čtyřčlenné
skupině jsme změřili síly se ZŠ Horní Brno, ZŠ Boskovice a ZŠ Tasovice.
S nejlepší brněnskou školou jsme hráli povedený
zápas. Zejména v obraně jsme nepouštěli soupeře do
šancí. Trpělivým výkonem jsme postupně protivníka
přehráli. Vstřelili jsme nakonec 3 branky a vyhráli 3:0.
V dalším zápase s Boskovicemi jsme již jasně dominovali. Soupeř absolutně nestačil a náš tým složený převážně z hráček florbalového oddílu FBC Aligators zvítězil 7:1.
V posledním zápase skupiny jsme paradoxně i po
2 výhrách mohli o postup do semifinále přijít. A to,
kdyby nás Tasovice dokázaly porazit o 4 góly. To se
naštěstí nestalo. Ač byla na našich děvčatech znát
únava, výhru 1:0 jsme urvali a postoupili tak z 1. místa skupiny A.
Skupina B spolu svedla ZŠ Vyškov, domácí Pohořelice a ZŠ Dolní Bojanovice. Zejména Bojanovice
svou hrou budily respekt a bylo jasné, že se dostanou daleko.
V semifinále jsme změřili síly s druhým týmem
skupiny B - tedy Vyškovem. V utkání jsme se dostastrana 8

li do vedení 1:0.
Soupeř byl však
velmi
nebezpečný. Ani ne
tak florbalovým
umem jako velkou bojovností
a skvělou kondicí svých hráček.
Vyškov
srovnal. Naše děvčata pak naštěstí v závěru vydolovala poslední
zbytky sil a stočila
Vyhráli
l skóre
kó na naši
ši stranu. V
h áli
jsme 2:1, měli vysněnou medaili v kapse a čekalo
nás finále.
Ve finále jsem si osobně přál námi dnes poražené Horní Brno. Věřil jsem, že je porazíme i podruhé. Dolní Bojanovice vedly 3:1, Brno však srovnalo, a nakonec vyhrálo na nájezdy.
Ve finále tedy měříme síly opět se ZŠ Horní
Brno. Soupeř z moravského velkoměsta od začátku tahá za kratší konec. Rozhodčí nám sice neuzná 2 branky, ale to nás nezlomí. Jdeme trpělivě
dál, a nakonec z převahy vytěžíme vítězný gól. Vyhráváme tak 1:0 a získáváme titul nejlepšího florbalového týmu mezi ZŠ, a navíc jako bonus postupujeme do kvalifikace o republikové finále! To by
se mělo konat v březnu 2020.
Krajský titul je pro naši vesnickou školu velkým
vítězstvím. Je nutno poděkovat holkám za maximální nasazení. V posledních dvou zápasech hrá-
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ly většinou bez střídání! Dále je třeba poděkovat
také trenérům a trenérkám FBC Aligators. Bez jejich práce na trénincích by naše děvčata a potažmo naše škola na tak dobrý výsledek nedosáhla.
Malá škola jako je ta naše nemá v týmových sportech šanci na větší úspěch, pokud naši žáci v těchto sportech nehrají závodně (viz úspěchy v softballu a florbalu).
Mgr. Tomáš Mottl

S
Do softballového kroužku ve šk. roce 2019/2020
chodí 29 žáků. 16 žáků si zvolilo tzv. výkonnostní variantu - nehrají pouze za naši školu, ale tak jako loni
za softballový oddíl SK Sever Brno.
Kroužek pro výkonnostní složku probíhá 2x v týdnu, nadhazovači mají trénink dokonce 3x v týdnu.
Ostatní mají trénink 1x týdně. Letos jsme již stihli absolvovat první školní soutěže. 1. kolo školní teeballové ligy jsme vyhráli a v softballu (2. stupeň) jsme byli
třetí.

V prosinci se chceme zúčastnit také školní beeballové ligy. Tým chci poskládat ze šikovných třeťáků a za tímto účelem také navštěvuji hodiny tělesné výchovy ve 3. třídě. Zde společně trénujeme. Akce
se uskuteční 14. 12. v Bílovicích nad Svitavou. V lednu
2020 čekají první přípravné zápasy také na naše žáky
hrající za SK Sever Brno. V roce 2020 za Brno nastoupíme v kategoriích teeball, coachball, žáci, kadetky,
kadeti, juniorky a junioři.
Mgr. Tomáš Mottl

V
A je to tady zase! Vánoce jsou za dveřmi! A k adventu již každoročně patří vánoční dílny, Letos si děti,
rodiče i další zájemci přišli vyrobit adventní věnce,
vánoční ozdoby všeho druhu - z ořechu, na polystyrenovém základu nebo taky ze speciální hmoty, vánoční přání se zdobenými vizitkami, svíčky z včelích
plástů, sněhuláky se svítícími nosy, zasněžené větvičky, netradiční stromečky ze špachtlí. Kdo chtěl, vyzdobil si vlastnoručně perníčky. V jiné dílničce se malovalo na kameny, vyráběly se magnety a zdobilo se
sklo.
Všichni si užili nejen předvánoční atmosféru, ale
taky radost z tvoření a odnášeli si domů vánoční dekorace a dárečky pro své nejbližší.
Mgr. Dana Relichová
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Už druhé pokračování známé televizní soutěže přejmenované na „Co na to Šitbořáci?“ se pod vedením žákovského parlamentu uskutečnilo 6. 12. Utkaly se proti sobě smíšené týmy žáků a pedagogů za
velké podpory ostatních dětí, učitelů a občanů Šitbořic. Samotné soutěži předcházelo dotazování 100 občanů Šitbořic na
10 otázek. Po základním kole postoupil do
finále tým „modrých“, kteří ovšem nedosáhli na metu 200 bodů. Vítězové jsou jak
žáci, tak učitelé, kteří museli prokázat pohotovost a umění vcítit se do myšlení občanů Šitbořic. V přestávkách vyplňoval čas
pěvecký sbor, který nás příjemně naladil na
vánoční svátky.
Mgr. Helena Rýznarová

P

C

V

Adventní období představuje pro naše
pěvecké sbory pořádnou dávku nácviků
a zodpovědné práce. I letos jsou připravovány koncerty, na které všechny srdečně zveme. Rozsvěcování stromu máme
úspěšně za sebou, Vokální kroužek také vystoupil v Boleradicích u příležitosti adventního tvoření. V Brně na Zelňáku proběhlo
dne 9. 12. 2019 od 17:00 vystoupení Vokálního kroužku. Na koncert pěveckého sboru
Colorata se v Brně na Zelňáku můžete těšit ve středu 18. 12. 2019 od 18:00. Období
adventních koncertů zakončíme tradičním
Tříkrálovým koncertem v kostele v neděli
5. 1. 2020 od 17:00.
Věříme, že všechny koncerty budou
opět úspěšné a přijdete je prožít společně
s námi.
Mgr. Monika Ondroušková

strana 10

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

prosinec 2019

KULTURNÍ KOMISE
V
Slavnostní vítání občánků má v Šitbořicích dlouholetou tradici a bylo nám ctí uvítat v neděli 20. listopadu 2019 do života
i do naší obce 19 nových občánků.
Po uvítání všech přítomných v obřadní síni Obecního úřadu zahájila děvčata ze
základní školy pod vedením paní ředitelky Moniky Ondrouškové slavnostní chvíli.
Jejich vystoupení rodiče i přítomné hosty
velmi dojalo.
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 pokračoval program vítání fotografováním miminek v kolíbce. Rodičům
dětí jsme předali peněžní příspěvek, knihu
říkadel a maminkám předaly děti z mateřské školy připravené květiny.
Závěrem jsme ještě jednou popřáli rodičům i dětem pevné zdraví, štěstí a vzájemnou lásku.

Foto: Zdeněk Lengál
Přivítány byly tyto děti:
Viktorinová Karolína, Partyková Tereza, Stejskal
Tadeáš, Škodová Lucie, Chloupek Jan, Lengál Antonín

Foto: Zdeněk Lengál
Búžková Julie, Janková Františka, Janko Karel, Kubalík Vojtěch, Hrnčiříková Miriam, Týbl Daniel, Zelinka Jakub

Foto: Zdeněk Lengál
K
č ýP
říb
ká V
ik K
č á Vi
Konečný
Petr, S
Stříbrnská
Veronika,
Konečná
Victoria, Navrátil Viktor, Kovařík Dominik, Krupár Filip
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ZLATÁ SVATBA
Zlatá svatba je bezpochyby nejznámějším výročím svatby, které slaví manželé po 50 letech
společného manželského soužití. Za půl století, které spolu manželé strávili, jim život do cesty přinesl nejen idylické chvíle bezstarostného
štěstí a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle strachu či obav, které dostatečně vyzkoušely pevnost jejich manželských pout lásky. Strávit padesát let s jednou milovanou osobou, to je nádherný dar manželského života, který si žádá být
po zásluze oslavován.
Padesát let společného života oslavili 11. října
2019 v kruhu svých nejbližších manželé Jarmila
a František Tihlaříkovi.

Manželé Tihlaříkovi, foto: Antonín Lengál
Padesát let společného života oslavili 15. listopadu 2019 v kruhu svých nejbližších manželé
Jenovéfa a Josef Zelinkovi.

Manželé Kaňovi, foto: Václav Němeček
K manželskému jubileu jim popřál starosta Antonín Lengál, aby i ta druhá padesátka jejich manželského života přinášela tolik radosti,
uspokojení a štěstí, jako ta první.
Děvčata ze základní školy pod vedením paní
ředitelky Moniky Ondrouškové přispěla k dojemné chvilce svými verši a písničkami.
Kytičkou i věcným darem byli manželé Kaňovi potěšeni.
Po předání kytičky a věcného daru jsme manželům popřáli mnoho dalších let ve zdraví, spokojenosti, toleranci i lásky v kruhu svých rodin
a přátel.

T

Manželé Zelinkovi, foto: Antonín Lengál
Při této slavnostní příležitosti jsme oběma
manželským párům s panem starostou popřáli
hodně zdraví a pohody do dalších společných let
a předali kytičku s darem za obec Šitbořice.
Dne 15. listopadu 1969 byl svatebním dnem
také pro Antonii a Antonína Kaňovy. Na obecním
úřadě obce Šitbořice jsme v sobotu 30. 11. 2019
manžele přivítali při obnovení manželského slibu po padesáti letech.
strana 12

Setkání s důchodci bylo letos uskutečněno
20. listopadu v sokolovně od 12 hodin.
Zahájeno bylo proslovem pana starosty Antonína Lengála. Uvítali jsme také autora projektu pana Chalupu, který informoval o natočeném
dokumentu Narozeni 1918, ve kterém byl jedním
ze sedmi osobností, o kterých byl dokument natočen, i náš rodák pan Jan Matuška. Představil
i knihu o osobnostech Narozeni 1918, kterou si
mohli naši občané přímo na setkání zakoupit.
Pan Chalupa pozval přítomné na promítání natočeného dokumentu, které se konalo v Orlovně
22. a 23. listopadu.
Po obědě, zákuscích a kávě zpříjemňovala
všem přítomným odpoledne hudební skupina
Akord.
Setkání se vydařilo a poslední účastníci odcházeli ve večerních hodinách.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Neděle 1. prosince byla první adventní nedělí
a je již tradičně spojena s rozsvícením vánočního stromu. I letos přivítal všechny přítomné starosta obce Antonín Lengál. Po jeho přání příjemného prožití vánočních svátků se představily děti
z mateřské i základní školy se svými vánočními
písničkami. Dojemné vystoupení bylo odměněno
potleskem všech diváků.
Program připravily paní učitelky z mateřské
školy, sbor Colorata vystoupil pod vedením paní
ředitelky Moniky Ondrouškové.
Věříme, že svým programem všechny přítomné naladily 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 rozsvícení stromu.
Za kulturní komisi
Renata Stříbrnská

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám jménem kulturní komise popřály spokojené a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých rodin i přátel. V novém roce
pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy a splnění všech přání
vám přejí Renata Stříbrnská, Jana Urbánková
a Petra Němečková.

R

P

Za prvé, nezapomeňte se podívat na
hvězdy, a ne dolů na nohy. Za druhé, nikdy se nevzdávej práce. Práce vám dává
smysl a účel a život je bez ní prázdný.
A za třetí, pokud máš to štěstí najít lásku, pamatuj si, že tam pořád je a jen tak
to nezahazuj.

18. 12. 2019 od 18:00 Koncert pěveckého sboru Colorata
v Brně na Zelňáku
5. 1. 2020 od 17:00

Tříkrálový koncert v kostele v Šitbořicích

18. 1. 2020

XI. Rybářský ples – od 20:00 hod. hrají
Blučiňáci

Stephen Hawking

19. 1. 2020-24. 1. 2020 Lyžařský a snowboardový kurz ZŠ ve
skiareálu Kohútka
Život je jako knížka: hlupák ji roztržitě
prolistuje, ale moudrý člověk si ji velmi pozorně čte, protože ví, že si ji může
přečíst pouze jednou.

1. 2. 2020

Hasičský ples – od 20:00 hod. hraje
DH Lácaranka

Jean Paul

22. 2. 2020

34. ročník mezinárodního turnaje
v kolové Grand Prix Šitbořice

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl
na svět trochu lásky a dobra.

29. 2. 2020

Den obecní pospolitosti

Alfred Delp

21. 3. 2020

Dětský maškarní ples
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P
Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.
Když 10. ledna slunce svítí, budem žita i vína hojnost míti.
V lednu mráz-těší nás; v lednu voda-věčná škoda.
Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

SERIÁL O BYLINKÁCH
•
•

má dezinfekční a antibiotické účinky, ničí bakterie
používá se jako prostředek proti nachlazení, kašli,
chřipce

S
Skořice je aromatická kůra
skořicovníků,
stálezelených
tropických stromů. Je i léčivá,
vyrábí se z ní silice, tinktury, olej. Má kořenně nasládlou
chuť a příjemnou vůni.
Zmínky o skořicovníku pochází již z Číny 4000 let před n.
l. Jako léčivo i aromatickou přísadu ji používali staří Egypťané. Také ve starověkém Řecku
byla skořice známá a Řekové
přikládali jejím léčebným účinkům velký význam. Skořice byla
vzácná a drahá, a tak se o ni
vedlo mnoho bojů. V českých
zemích byla skořice známa od
15. století.
Účinky
pomáhá krevnímu oběhu,
snižuje krevní tlak, zmírňuje krvácení z nosu a silné
menstruace
• zlepšuje trávení - štěpí
tuky, zlepšuje metabolismus tuků a cukru u lidí
s cukrovkou, zahřívá a stimuluje zažívací trakt, uklidňuje koliky, průjmy, nevolnosti, nadýmání
• podporuje chuť k jídlu
• zevně se používá proti revmatismu
•
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V
Vanilka (Vanilla planifolia)
pochází z mexického druhu orchideje. Tato rostlina upřednostňuje horké a vlhké klima ve
střední Americe a Mexiku. Byla
nejprve pěstována indiány Toltéky ve východním Mexiku. Aztéci dobyli Toltéky ve 14. století
a přijali rostlinu pro své vlastní účely. V roce 1520 španělský
objevitel Hernan Cortes dobyl
aztécké kmeny
a přinesl vanilku spolu s jiným zbožím do Španělska. Slovo “vanilka” pochází ze španělského slova “vainilla“, což je ve
španělštině označení pro malou
čerň nebo černý lusk.
Při sklizni vanilky musí rostlina dosahovat určité výšky,
odstínu a v půdě musí být přítomen organický materiál. Vanilkové lusky rostou na stoncích
orchidejí, jejich vývin trvá minimálně šest měsíců. Ve většině
případů je dnes vanilka pěstována na vanilkových plantážích.

Vanilka patří k nejoblíbenějším kořením vůbec. Má úžasnou
vůni, pro kterou ji využíváme
jako dochucovadlo v potravinách, jako vůni do svíček, výrobků osobní hygieny i čisticích
prostředků. To, co většina lidí
ale netuší, je to, že vanilka nejen pěkně voní, ale má také léčebné schopnosti jako bylinný
doplněk. Podle vědeckých studií
provedených během posledních
dvou desetiletí má potenciál
zabíjet rakovinu, pomáhá léčit
depresi a působí jako afrodizia
kum.
Hlavní složkou vanilky je
vanilin. Jsou přítomny další
složky, včetně cukrů, pryskyřic
a olejů. Obsahuje také přibližně 150 různých aroma, z nichž
mnohé jsou přítomné jen jako
stopové prvky. Jako přítomné
chemikálie patří vanillylethylether, kyselina octová, p-hydroxybenzaldehyd a kyselina kapronová.
Využívá se jako ochucovadlo
nejrůznějších pokrmů, sladkých
jídel a nápojů. Díky svému aroma je častou přísadou nejrůznějších kosmetických přípravků, čajů a čisticích prostředků.
Další uplatnění nachází extrakt z vanilky při přípravě voňavek a parfémů.
V současné době se vanilka používá v potravinářském
průmyslu a v kuchyni jako přísada do sladkých jídel, především moučníků, pochutin jako
je zmrzlina, čokoláda a výrobky
z ní, pudinky apod. Je také součástí řady nealkoholických i alkoholických nápojů.
Renata Stříbrnská
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
F
Seděl jsem na terase pod
pergolou a v podzimním říjnovém slunci jsem loupal fazoli
(po šitbořsky fazulu). Na mysl
mi přišlo, jaká je to dokonalá
rostlina, když její plod fazole
uživila mnoho generací lidí. Většinou v každém domě pěstovali na poli nebo v zahradě fazoli
a minimálně jednou týdně se
vařila fazulová polívka s noky,
(samozřejmě fazolová polévka) a k tomu další jídlo z mouky
nebo brambor.

Vzpomínka došla až tak daleko, že jsem si vzpomněl na to, že
když jsme trávili školní prázdniny u babičky Anežky v Šitbořicích a měla se vařit fazulová
polívka, tak jsme dostali za úkol
přebrat fazoli. Po sklizni se fazole vyčistila na sítě jen na hrubo a před každým vařením se
musela přebrat a dát do hrnečku namočit. To byla naše práce
přebírat fazoli a vybrat všechny
zbytky lusků a také někdy kamínek. Fazole se namáčela do

druhého dne, nejlépe do štengaru, aby nabobtnala a neměla
tolik nadýmavé účinky a pak se
druhý den začalo vařit. Samozřejmě polévka musela být hustá, aby v ní lžička stála a všichni
se najedli do syta, k fazulové
polívce se přikusovaly buchty
nebo vdolky. Šikovnost našich
babiček a maminek byla taková,
že stihly při tomto vaření ještě
vyprat, pokrmit prase i drůbež
na dvoře.
Milan Němeček

Níže uvedené příspěvky pana Blahy Antonína zveřejňujeme tak, jak byly zaslány, jsou pouze
zkopírovány a nebyla na nich provedena jazyková korektura. Redakce Štengaráčku nenese
právní odpovědnost za neoprávněné užití autorského díla.

S
Miluji stromy, mlčenlivé soudruhy,
protože všichni nakládají s nimi,
jako by nebily,
a ony zatím žijí a dívají se na nás
jak věrní psi pohledy soustředěnými
a trpí,
že žádný člověk k nim nepromluví.
Ostýchají se první dát do řeči,
mlčí, čekají, mlčí,
a přeci
tolik by chtěly trochu si porozprávět!
Proto miluji stromy
a také celý svět.
/V této básni od Jiřího Wolkra jsem záměrně vyměnil jedno slovíčko, poznáte o jaké slovíčko jde?/
Antonín Blaha

Z

,

!

Země se bude točit dál, i když se změní klima.
jistě na ní bude existovat život, nenastane konec
světa.
Naše planeta se však stane nehostinným místem s povodněmi, bouřemi, válkami o docházející zásoby surovin a pitné vody, s karavanami
uprchlíků z oblastí postižených suchem a záplavami. Čím méně bude surovin, tím nelítostněji se
bude o ně bojovat, a to je další důvod, proč zasadit strom. Zajistit mír proti zbraním stromy. Kdo
chce zachránit klima, měl by vysazovat stromy.
Péčí o existující lesní porost a zakládání nových

lesů rozšiřujeme kapacitu, kterou má příroda
pro ukládání uhlíku. každý může odebrat z atmosféry trochu oxidu uhličitého prostě tím, že
zasadí strom...
Každý člověk může vyhrabat do země díru
a zasadit do ní strom. Na to nepotřebuje diplom.
Stromy ukládají oxid uhličitý. Zasazení stromu je
proto optimální příspěvek k ochraně klimatu ...
Oxid uhličitý lze ukládat např. ve dřevě, poděkujme za to procesu fotosymtézy. Chlorofyl
v listech zelených rostlin dokáže využívat energii slunečního záření k tomu, že proměňuje oxid
uhličitý a vodu na kyslík a sacharidy. Z takto
získaného cukru vytvářejí stromy své mohutné
kmeny. Jinými slovy, každý les je mohutný pohlčovač oxidu uhličitého. Na ploše jednoho hektaru
vytvářejí naše lesy /Nizozemsko/ 300 kubických
metrů dřeva, přičemž každý kubík /usušeného/
dřeva obsahuje zhruba půl tuny uhlíku, což odpovídá přibližně 1,85 tuny CO2. Všechny lesy na
naší planetě obsahují odhadem 1000 miliard tun
uhlíku - pravý zázrak přírody.
Tolik překlad z Německého originálu z roku
2008 pod názvem: Zachraňte klima, ještě není
pozdě.
Autory článku jsou Toralf Staud a Nick Reimer,
do češtiny přeložil Jiří Vodvárko.
K záchraně klimatu by mohl a měl přispět každý z nás, ať už ochranou přírody, jako konzument, volič, každý podle svých možností. Způsobů je nepřeberné množství. Jediné, co by tuto civilizaci mohlo ještě zachránit, je okamžitá celosvětová revoluce na ochranu přírody a klimatu.
Antonín Blaha
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ZVONKY Z RÁJE
Na kostele zvony krásně zněly,
nemohl jsem tomu uvěřit.
O ráji mi cosi vyprávěly
a já začal o tom ráji snít.

E

Probouzím se do svěžího jitra,
k potůčku jdu čistou vodu pít.
To jen proto, abych mohl zítra
k zvonkům z ráje svůj hlas připojit.
Autor: Antonín Blaha

S

V sobotu 16. 11. se v naší obci konala akce s názvem „Sázíme stromy“, kterou uspořádala Obec
Šitbořice ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy, z. ú. Cílem bylo vysadit 60 ks
ovocných dřevin na obecním pozemku, který odděluje krajní řadu domů na ulici Tocháčkova od
sousedních zemědělských pozemků. Sraz účastníků byl stanoven na 10:00 u sběrného dvora.
Přes původní očekávání se zde během celého
dopoledne vystřídalo více než 70 dobrovolníků,
kterým šla práce pěkně od ruky. Stromy a veškerý další materiál i nářadí pro výsadbu zajistila výše zmiňovaná nezisková organizace, která na tuto výsadbu získala finanční prostředky
od ČSOB. Díky tomu, že se všichni pustili s vervou do práce, nebylo již po necelých 3 hodinách
co sázet. Po skončení výsadby bylo pro všechny účastníky připraveno v areálu sběrného dvora občerstvení v podobě svařáku a uzené cigáry. Věřím, že se všem nově vysazeným třešním,
jabloním, hrušním, švestkám i jeřábům bude dařit a budeme se moci časem nejen kochat pohledem na kvetoucí alej ovocných stromů, ale
i ochutnat něco z jejích plodů.
Lukáš Franěk

K

Sázení stromů Tocháčkova, foto: Pavel Chalupa

M

Během školního roku se pravidelně scházíme
v klubovně Mikeše s malými dětmi, které ještě
nechodí do školky. Vídáme se pravidelně každou
středu od 9 do 11 hodin. Mikeš je určen pro všechny
děti, které mají chuť si spolu pohrát. Tímto zveme
maminky s dětmi mezi nás. Od října do března běží
čtvrteční dílničky pro děti od 3 let, kde si procvičují
stříhání, malování či modelování. Děti si vyrobily
papírové dalekohledy, lucerničky na světelný
průvod nebo stromečky z keramiky. Maminky
se zase pustily do vyrábění keramických ozdob,
ručníků a pytlíků na pečivo. Ty jsme nabídly k prodeji
na Vánočním jarmarku, který jsme pořádaly při
příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Letos
Vánoční jarmark připadl na 1. prosince – tedy na
první adventní neděli. Mezi prodejci byli tradičně
místní i přespolní řemeslníci se svými výrobky
– šitými a háčkovanými hračkami, vánočními
dekoracemi, keramikou, zdobenými perníčky
a domácími koláčky. Výtěžek z prodeje bude použit
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Sázení stromů Tocháčkova, foto: Pavel Chalupa

na nákup didaktických hraček a materiálu na
vyrábění pro děti do Mikeše. Děkujeme všem, kdo
nás podpořili.
Jana Fraňková

Vánoční jarmark, foto: Jana Fraňková
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HÁDANKA
Poznáte partu kamarádů, rekrutů v roce 1950
z ročníku 1931?
Odpovědi můžete zasílat na:
redakce@stengaracek.cz
nebo do schránky Obecního úřadu.

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
POZVÁNKA NA XI. RYBÁŘSKÝ PLES
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás jménem všech členů Místní
rybářské skupiny Šitbořice pozval na XI. Rybářský
ples. Tento, troufám si říct již tradiční ples, se bude
konat v sobotu 18. 1. od 20:00 na sokolovně. Plesem
nás bude provázet moderátor Zbyněk Háder,
připravena je pro vás bohatá tombola, a těšit se
můžete i na vystoupení profesionálních tanečníků

Ú
Členové základní organizace českého svazu
chovatelů v Šitbořicích organizovaní ve
speciálních chovatelských klubech, které
sdružuje ústřední výbor chovatelů se sídlem
v Praze v rámci České republiky, byli velmi
úspěšní ve výstavnické činnosti. Králíkář, člen
klubu německých obrovitých strakáčů ČR, se
sídlem klubu v Oseku u Lysé nad Labem, přítel
František Vozdecký, Osvobození 78 na národní
výstavě mladých králíků v Přerově získal titul
„Mistr České republiky“ a na klubové speciální
výstavě v Kolíně na obě pohlaví králíků obdržel
ocenění 2x vicemistr klubu. Holubář přítel
František Hanák, Osvobození 89, člen klubu
Moravský voláč sedlatý ČR, se sídlem klubu
v Kojetíně, byl velmi úspěšný na speciální
klubové výstavě v Křenovicích, kde jeho holubi
dosáhli na ocenění 2x šampion speciální výstavy.
Člen klubu německých výstavních holubů ČR,
přítel Jiří Studýnka, Rovinka 514, se sídlem klubu
v Horoměřicích u Prahy na speciální výstavě
v Holicích v Čechách, získal 3x titul “Mistr klubu“,
3x šampion výstavy a stal se vítězem memoriálu
v soutěži o putovní pohár. Na okresních
a krajských výstavách tuto trojici úspěšně
doplňuje v podobě čestných cen holubář,
chovatel holubů Lahore, přítel Pavel Kaňa, Nová
501. Přátelé, chov domácích hospodářských
zvířat v posledních letech stagnuje, generace

z taneční školy Starlet. K tanci i poslechu bude
hrát dechová hudba Blučiňáci a během celého
večera budete moci rovněž ochutnat tradiční
rybí speciality. Předprodej vstupenek a místenek
proběhne v pátek 17. 1. od 17:00 na sokolovně.
Těšíme se na vaši účast
Za místní rybářskou skupinu Šitbořice
Lukáš Franěk

2019
chovatelů starších ročníků narození stárne
a mládež zajímají především sociální sítě, a ne
něco živého. Starost o živého tvora je velmi
náročná a proto toto hobby každého neosloví.
Chovu zdar: předseda ZO ČSCH Šitbořice
Jiří Studýnka
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FARNOST
PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
V horečném tempu předvánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co
všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Přestali jsme dbát na význam Vánoc – poselství míru mezi lidmi, příslib radosti lidem dobré
vůle. Opravdová krása Vánoc se spíše nachází
v jednoduchosti pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze
a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými lidé
trpí. Jedním z největších darů, které můžeme přinést světu, každému člověku, kterého potkáme
v této vánoční době, je „prokazovat laskavost
a konat nezištné krásné skutky“. V jednom humoristickém seriálu vystupuje postava hledající
odpovědi na nejzávažnější otázky života. Jedna
z těch otázek je velmi prostá, a přesto velmi ak-

tuální. Na otázku „Co se stalo s laskavostí?“ text
pokračuje:
Proč lidé nelitují síly, aby jiným trable způsobili?
Proč schválně druhým štěstí hatí,
ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí?
Proč tak rádi zraňujeme i ty, které milujeme?
Proč člověk milá slova sotva svede?
Vždyť jedna rána k druhé vede.
Proč se nechováme, jak nám velí jeden slogan známý? Veďme si tak, jak bychom chtěli, aby
se jednalo s námi. Darujme o těchto Vánocích dar,
který má trvalou hodnotu, dar, který nás nadlouho
přežije. Prokazujme laskavost a konejme nezištné
krásné skutky. Jen do toho! Zkusme to! Pro nás je
to maličkost. A jsem si jist, že lidé kolem nás budou
udiveni a svět bude ohromen. Jen do toho, buďme
laskaví ostošest. Takové šoky svět moc potřebuje.

ŠŤASTNÉ VÁNOCE
VÁNOČNÍ VELEPÍSEŇ LÁSKY PRO HOSPODYNĚ
Vánoční rozjímání (srv. 1 Kor 13,1-8) nejen pro
hospodyňky. Kdybych svůj dům perfektně ozdo
bila světelnými řetězy, jedlovými větvičkami a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke
své rodině, nejsem nic víc než dekoratérka. Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, navařila labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v domově pro seniory a všechen
svůj majetek darovala pro dobročinnost, ale neměla lásku ke své rodině, nic by mi to neprospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a vánočními hvězdami, zúčastnila se
úchvatných slavností, zpívala sóla v kostelní sboru, ale zapomněla na Ježíše, potom jsem neponepo
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chopila, oč o Vánocích běží. Láska přeruší pečení,
aby mohla vzít dítě do náručí. Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu
a stresu. Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy. Láska neokřikuje děti, ale je vděčná
za to, že jsou. Láska nedává jen těm, od kterých
může něco očekávat, ale ráda obdarovává právě
ty, kteří to nemohou oplácet. Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá, všechno snáší. Láska
nikdy nepřestává. Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí, golfové hole zrezaví.
ALE DAROVANÁ LÁSKA ZŮSTANE.
Petr Krupička
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CO BYLO A CO NÁS ČEKÁ …
Začátkem prosince naše farnost vstoupila 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
a který není jen módním doplňkem našich domovů, ale symbolem Krista – Světla. Postupným
rozsvěcováním svící se zvětšuje světlo, které projasňuje temnotu. A tímto světlem pro každého z nás je Bůh, jenž 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 bezpečně povede cestami života.

Před kostelem jsme měli už
několikátý rok velký adventní věnec, který pro farnost vytvořil pan
Mirek Viktorin, za což mu patří
velký dík.
Od pondělí 1. prosince jsme
opět měli možnost slavit brzké
ranní bohoslužby – roráty, které
jsou v naší farnosti už minimálně
sto let krásnou tradicí. Tyto bohoslužby jsou zaměřeny hlavně
na děti, kterých chodí kolem padesáti. Děti přicházejí s lucerničkami, ty na začátku mše přinášejí 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 na pokračování zajímavý a poučný příběh. Na konci bohoslužby nese vybrané dítě
ovečku do betléma. Zároveň také
všem přítomným prozradí, co by
chtělo od Ježíška pod stromeček.
Děti při žehnání dostávají perníček (který jim napekly ochotné
maminky a babičky) a slámu, tu

nesou do betlémské stáje pro zvířátka. Pokud ušetřily nějakou korunu, tak tu dávají černouškovi pro
naší farností adoptované dvě děti
ze Zambie. Pro děti, které ještě
nemusí do školy, je připraven čaj
v Klasu.
Pokud budete číst tento článek
ještě v adventním čase, neváhejte
a přijďte si prožít skutečný advent
při svíčkách do našeho kostela.
Těšíme se na vás.
Naše roráty zaujaly i letos veřejnoprávní média. Ve čtvrtek
5. prosince přijela mezi nás ČT
Brno. Natáčela celé roráty a rozhovory s dětmi, P. Krupičkou, P. Pažickým, a nakonec i s otcem Jiřím.
Do vánočních svátků můžeme
vstoupit už v neděli 22. prosince v 17.00 hod., kdy před Orlovnou
požehnáme symbol Vánoc – Betlémské světlo. To si můžeme odnést do svých domovů.
24. prosince v 10:00 hodin nabízíme dětem i rodičům tradiční
vycházku se zakrmováním zvířátek (sraz na dolní zastávce).

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAM:
V adventní době jsou roráty každý všední den v 6:00 hod. se čtením pro děti.
V sobotu jsou roráty také v 6:00 hod. při svíčkách.
Neděle 22. prosince – pravidelné bohoslužby v 7:30 a v 10:30 hod. V 17:00 betlémské světlo u vánočního stromu před Orlovnou s charitativním svařákem – dobrovolné příspěvky pro hospic v Rajhradě.
Hrníčky na svařák si přineste vlastní.
Pondělí 23. prosince – roráty při svíčkách
Úterý 24. prosince v 6:00 – roráty při svíčkách s žehnáním Jezulátek z domácích betlémů
10:00 – vycházka pro děti
16:00 – dětská půlnoční v Nikolčicích
22:00 – půlnoční u nás v Šitbořicích
Středa 25. prosince – Slavnost Narození Páně – mše sv. v 7:30 a 10:30 hod.
15:00 - živý Betlém
19:00 - vánoční koncert v Nikolčicích
Čtvrtek 26. prosince – sv. Štěpána – mše sv. v 7:30 a v 10:30 hod.
Pondělí 30. prosince – 7:00 – mše sv.
16:00 betlémské zastavení ve Žlebu
Úterý 31. prosince – Svátek sv. rodiny – mše sv. v 7:30 a v 10:30 s obnovením manželských slibů
Středa 1. ledna – Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. v 7:30 a v 10:30
Pondělí 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně – mše sv. v 8:00 s požehnáním a rozesláním koledníků na Tříkrálovou sbírku po vesnici
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Prohlídka kostelního betléma – jedná se o výjimečné řezbářské dílo s původní pestrobarevnou
polychromií.
Abychom se mohli pokochat mimořádným uměleckým dílem, bude kostel otevřen k prohlídce tyto dny:
25. 12. – 14:00 – 16:00 hod.
26. 12. – 14:00 – 16:00 hod.
1. 1. – 14:00 – 16:00 hod.
Jinak je možné si betlém prohlédnout před a po každé bohoslužbě během vánoční doby.
Aktualizované časy bohoslužeb jsou na internetových stránkách farnosti: www.farnostsitborice.cz
Vytvořil a z různých pramenů vybral Petr Krupička

M
V pátek 6. 12. jsme slavili svátek svatého Mikuláše
a právě ten nás i se svými anděly navštívil v 17 hodin
v našem kostele. Nabádal děti k tomu, aby uměly být
vděčné, aby uměly poděkovat a aby si vážily svých
rodičů, kterým donesl také dárek. Děti nakreslily sv.
Mikuláši obrázky nebo vyrobily Mikuláše z papíru.

Odměnou jim byl perníkový Mikuláš, kterého dostaly od krásných andělů. Zmínil také to, že má velkou
radost z dětí i dospělých, kteří každé ráno navštěvují
roráty. Nakonec obdaroval i otce Topenčíka, kterému
udělal radost perníkem s Helenkou Vondráčkovou.
Terezie Matýšková

SPORT
K
Podzimní část sezóny je za námi a tak můžeme
hodnotit. Áčko po slabém začátku, kdy z prvních
4 zápasů jsme měli jen 3 body za 3 remízy, začalo po prázdninách sbírat body a důležité výhry.
Hlavně šnůra posledních tří zápasů s třemi výhrami, z toho dvě na hřištích soupeřů, nám hodně pomohla. Podzimní část jsme tak zakončili na 8. místě tabulky s 23 body ze 14 utkání.
Osmé místo nevypadá kdoví jak dobře, ale ztrácíme „pouze“ 5 bodů na 3. a 8 bodů na 1. místo, takže není nic ztraceno... Našim nejlepším střelcem
po podzimu je Jirka Nevídal s dvanácti brankami,
nejvíc minut odehrál Kuba Husák, a to přesně 1177.
„B“ tým na podzim doplatil na to, že se kluci prakticky vůbec nescházeli na trénink a výsledky
tomu odpovídaly. Celkově kluci na podzim získali
8 bodů z jedenácti utkání, a to prozatím stačí na
předposlední, 11 místo v tabulce IV.B třídy. Nejlepším střelcem za podzim je Petr Kaňa s čtyřmi góly.
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Naše přípravka na podzim odehrála několik turnajů, jmenovitě v Hustopečích, u nás, v Dolních
Dunajovicích a v Nikolčicích. Výsledky se nezapisují, ale na hře našich dětí je vidět veliké zlepšení a na některé naše zápasy byla radost se dívat.
Především naši nejmenší, kategorie předpřípravek
U-7, většinu našich zápasů vyhráli a je zde vidět velký
potenciál. Je jen na nás, aby děti u fotbalu zůstaly.
Nakonec bych se chtěl zmínit o dvou akcích, které jsme v průběhu podzimu a zimy pořádali.
První z nich jsou tradiční Svatováclavské hody.
Letos jsme je pořádali spolu se stárky ročníku
2001. Počasí se nám vydařilo a celkově si myslím, že můžeme hody hodnotit jako povedené.
Jen bych se chtěl zastavit u nedělní hodové zábavy. Oblíbenost této nedělní hodové zábavy rok
od roku klesá, letos přišlo necelých 90 platících
na večerní zábavu. Toto nás nutí zamyslet se nad
změnou formátu hodových zábav. Organizace ta-
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kové zábavy totiž jde to desetitisíců korun a pokud nepřijdou lidi, nemůžeme jako fotbalisti tuto
akci dotovat ze svých prostředků. Z mého pohledu je to ostuda, že v obci s 2000 obyvateli nepřijde ani 100 lidí na zábavu... Takže do příštích let
pravděpodobně budeme muset nedělní zábavu
zrušit, případně přesunout na pátek apod. Jistě se
najdou tací, kteří tuto změnu budou kritizovat se
slovy, že kazíme tradice... Otázka je, kolik z těchto zastánců tradic na tu zábavu opravdu dojde...
Naopak se nám podařilo ve spolupráci s týmem společenského domu zavést novou tradici, a to veřejnou mikulášskou nadílku. Tato nadílka proběhla 5. 12. již druhým rokem a těší se
narůstajícímu zájmu rodičů s dětmi. Dle odhadu
Mikuláš rozdal dětem zhruba 250 balíčků, čerti děti postrašili a zvážili na pekelné váze, rodiče se mohli zahřát u svařáku nebo punče. Celkově tuto akci hodnotíme jako velmi povedenou.
Díky celému týmu společenského domu, fotbalistům a obci Šitbořice za finanční podporu.
Na závěr bych chtěl všem našim fanouškům, hráčům, rodičům a sponzorům popřát krásné a klidné Vánoce a vše nejlepší do nového roku
2020. Ať se všichni sejdeme na jaře
ve zdraví na našem krásném fotbalovém hřišti.
Za Tj Sokol Šitbořice,
Oddíl kopané Vladimír Navrátil ml.
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K
Nejmladší hráči oddílu kolové začali skvěle sezónu 2019/2020.
Sezóna kolové v ČR začíná v říjnu a končí v červnu.
Nejlepší žákovské šitbořické družstvo Dominik
Šabata/ Šimon Urbánek po loňské bronzové medaili z MČR pomýšlí tento rok po metě nejvyšší.
A začali skvěle. Dosud vyhráli přesvědčivě 3 turnaje českého poháru – oblasti Morava. Kvalifikovali
se do 1. ligy juniorů. Právě díky účasti v této soutěži si trenér Karel Berger slibuje kvalitativní posun
družstva. Druhé žákovské družstvo Petr Novotný/
Ondřej Valíček se pohybuje na 5. místě na Moravě.
Na šitbořickém turnaji českého poháru 30. 11. startovali i nejmladší hráči (Lukáš Novotný, Jindřich Urbánek a Matěj Šabata). Kluci skončili poslední, ale
turnaj si užili po svém a poznali, že bude potřeba
přidat na tréninku.
Štěpán Urbánek/Martin Drabálek po loňské
bronzové medaili v kategorii do 23 let dosud neabsolvovali turnaj letošní sezóny. Cílem je vylepšit
loňské umístění. Kluci se ale kvalifikovali do 2. ligy,
což je třetí nejvyšší soutěž v ČR. Kvalifikační turnaj
hrála dvojice Marek Topolář/Štěpán Urbánek a jednoznačně jej vyhrála.

S

Stupně vítězů 1. místo Dominik Šabata a Šimon
Urbánek - foto Marek Topolář.

2019

V soutěžním ročníku 2018-19 měl náš oddíl
2 družstva v okresních soutěžích.
Družstvo A hrálo v nejvyšší okresní soutěži
OP1 a obsadilo zde 9. místo z 12 účastníků.
B družstvo hrálo nejnižší soutěž OP4
s 15 účastníky a skončilo na pěkném 5. místě
z 15 družstev.
V právě probíhající sezóně 2019-20 si vede
A družstvo velmi dobře - bojuje o účast v elitní
čtveřici soutěže. Umístění mezi prvními čtyřmi
by znamenalo účast v play-off o postup do krajské soutěže.
Ještě lépe se zatím daří našemu B družstvu,
které se snaží skloubit zkušenost starších hráčů s elánem hráčů, kteří se stolním tenisem začali teprve nedávno. Po první polovině soutěže
je bez porážky na čele soutěže OP4 a doufáme,
že se nám podaří postupovou pozici udržet. Naše
výsledky můžete sledovat na internetu na adresách:
Áčko:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/
svaz-420704/rocnik-2019/soutez-3628,
Béčko:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz420704/rocnik-2019/soutez-3631 Rádi mezi sebou přivítáme i další zájemce o tento náš sport,
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Šitbořickou jedničkou, která v této sezóně bude
hrát po sestupu z extraligy 1. ligu, je Marek Topolář/Miroslav Starý. Dvojice spolu v uplynulé sezóně nemohla hrát z důvodu zahraniční pracovní
zkušenosti Marka Topoláře. To byl také důvod sestupu z extraligy.
Oddíl již také žije přípravou na 34. mezinárodní turnaj v kolové, který již několik let nese
název „Grand Prix Šitbořice“ a bude se konat
22. února 2020.
Robert Zvolánek

který se dá hrát v každém věku. Nejbližší příležitostí bude vánoční turnaj 3. 1. 2020 v sokolovně, případně nás můžete navštívit každé úterý po
19. hodině v tělocvičně základní školy.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Šitbořičtí stolní tenisté zvou všechny zájemce
na jubilejní 20. ročník vánočního turnaje.
Hraje se v sokolovně v pátek 3. 1. 2020 od
10 hodin.
Kategorie - mládež
- neregistrovaní
- registrovaní bývalí a současní hráči
- Šitbořic a pozvaní hráči
Startovné – dospělí 100 Kč, studenti 50 Kč, mládež do 15 let zdarma.
Pro všechny jsou připraveny hodnotné ceny
i vydatné občerstvení.
Těšíme se na všechny tradiční účastníky i na
nově příchozí.
Pavel Halas
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM
DATUM VYPLNĚNÍ

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL

DAT. NAROZENÍ
NEBO R.Č.

ALERGIE

NEMOCI

OD KDY ?

LÉKY – NÁZEV

DÁVKA

DÁVKOVÁNÍ

KONTAKTY NA BLÍZKÉ OSOBY
POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MĚSTO

VZTAH

TELEFON

1
2
3

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.

2019

JMÉNO A KONTAKT NA
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

podpis

www.seniorivkrajich.mpsv.cz
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

155 Záchranná služba
150 Hasiči
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Integrovaný záchranný systém

www.seniorskapolitikajmk.cz
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FOTOGALERIE

Rozsvícení vánočního stromu
Foto: Filip Dvořák a Jaroslava Steinbocková
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Sázení stromu Tocháčkova
Foto: Pavel Chalupa
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Pouť do Žarošic 2019
Foto: Jaroslava Steinbocková
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