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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA 
Vážení čtenáři,
otevíráte první číslo časopisu Štengaráček 

v  roce 2020. Již začínáme psát 26. ročník obec-
ního zpravodaje, který přináší informace o životě 
v naší obci. Ve zprávách z obce se dozvíme, jaké 
problémy řeší starosta, rada a  zastupitelstvo 
obce. Paní ředitelka základní školy a  mateřské 
školy se svými kolegy učiteli nám přinášejí zprávy 
o tom, jaké máme šikovné děti a žáky v různých 
soutěžích, ať vědomostních, talentových nebo 
sportovních. Také nás informuje o  plánovaných 
investičních akcích v základní škole ve spolupráci 
s obecním úřadem, které přinesou zkvalitnění vý-
uky žáků, zlepšení podmínek a bezpečnosti v cel-
kovém provozu školy a školky. 

Do redakce Štengaráčku byl doručen dopis, 
abychom jenom nechválili, ale i  kritizovali špat-
ně provedené investiční akce v  obci. Stížnost se 
týká přechodu a nájezdu na chodník v křižovatce 
silnic na ulici Nikolčická, že není proveden podle 
zákona a předpisů o budování nájezdů pro osoby 
se sníženou mobilitou. K tomu názoru se nepřidá-
me, protože si v redakci myslíme, že zpravodaj je 
zde hlavně od toho, aby podával informace o dění 

v  obci, a  ne posuzoval nedokon-
čená stavební řešení před kolau-
dací. 

Ve Štengaráčku vám připo-
mínáme pořádání různých akcí 
v obci do pololetí. V prvních měsících roku 2020 
jsme měli dva plesy, mezinárodní turnaj v kolové 
„Grand Prix Šitbořice“ a naši občané se mohli po-
tkat na již tradičním „Dni obecní pospolitosti“, což 
byla obecní zabijačka v sokolovně.

Přejeme vám příjemné čtení Štengaráčku a dě-
kujeme všem přispěvatelům za dodání článků 
a fotografií do zpravodaje.           

V rubrice Plánované akce může vlivem ak-
tuálních opatření v ČR, která zasahují do všech 
oblastí života lidí, nastat situace, že plánova-
ná akce nebude uskutečněna nebo bude přelo-
žena na jiný termín. Pokud vás některá plánova-
ná akce oslovila a máte zájem se zúčastnit, sle-
dujte prosím zprávy na místním infokanále, zda 
bude vše tak, jak je napsáno v kalendáři akcí.

Milan Němeček  

SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
právě jste dostali do své 

schránky první letošní vydání 
místního zpravodaje. Jako ob-
vykle bych vás chtěl informovat 
o současném dění i o tom, co se 
letos připravuje. V minulém čís-
le jsem se zmínil o tom, že obec 
má v plánu rozšířit budovu Zá-
kladní školy o  několik učeben. 
Již proběhlo předběžné jednání 
s  projektantem a v nejbližších 
dnech nás navštíví paní archi-
tektka, se kterou se chceme do-
hodnout na zpracování staveb-
ní studie a  následně bychom 
chtěli řešit projekt.

Další připravovanou akcí je 
rekonstrukce ulice Osvobození, 
II. etapa. Projekty jsou již hoto-
vé a připravují se podklady pro 
výběr zhotovitele. Částečnou 
komplikací u této stavby je po-
třebná a  doposud nepředpo-

kládaná přeložka vodovodní-
ho řadu v úseku cca 100 m. Dle 
projektu bude nová vozovka po-
sunuta dále od rodinných dom-
ků a tím se v určitém úseku do-
stává do kolize s  vodovodním 
řadem. Stavba by se měla rea-
lizovat v  druhé polovině roku. 
V letošním roce se také plánuje 
stavba nové autobusové čekár-
ny, kolumbária a  odpočinkové-
ho místa před radnicí.

Ovšem s  ohledem na ne-
předvídatelný vývoj situace ko-
lem epidemie a vyhlášení stavu 
nouze nelze vůbec odhadnout, 
jak se bude vše dále vyvíjet. Lze 
jen doufat, že tato nepříjem-
ná a neočekávaná situace neo-
vlivní stavebnictví v  této zemi 
natolik, abychom naplánované 
akce nemohli realizovat.

Lepší zprávou je skuteč-
nost, že se již podařilo vyřešit 

problém se 
Štengarem. 
Dodávka UV 
lamp velmi 
dlouho vázla, 
ale nakonec 
je český výrobce po delší době 
dodal. Po instalaci průtokové 
lampy do studny jsme ne-
chali udělat rozbory vody a  ty 
prokázaly její nezávadnost. 
Rozbory budeme pravidelně 
opakovat.

Vážení spoluobčané, letoš-
ní leden a únor proběhl tradičně 
v  duchu společenských akcí – 
plesy, kolová a zabíjačka. Bohu-
žel, následující plánované akce 
se ruší a nikdo dnes neví, kdy se 
náš společenský život zase na-
vrátí k normálu. Chtěl bych však 
touto cestou poděkovat všem 
pořadatelům lednových a  úno-
rových akcí za jejich práci a obě-
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tavost potřebnou k  jejich reali-
zaci. Jako vždy se toho zhostili 
se ctí a všechny tyto akce měly 
vysokou úroveň.

V  následujících dnech by 
měla začít celkem rozsáh-
lá údržba dřevin v obci. Komise 
životního prostředí vytipovala 
stromy po celém území obce, na 
kterých je třeba provést zdra-

votní nebo bezpečnostní řez.
Některé nemocné a  nebez-

pečné stromy se budou i kácet. 
Zakázku bude realizovat odbor-
ná firma GOZ GARDEN s.r.o. za 
cenu 93.654 Kč vč. DPH, která 
vyhrála výběrové řízení.

Vážení spoluobčané, očeká-
vaný a  nádherný příchod jara 
nám v  poslední době kazí epi-

demie, která se šíří celým svě-
tem. Chci vás vyzvat k  tomu, 
abyste zodpovědně dodržovali 
nařízení a  doporučení, které se 
na vás sypou ze všech sdělova-
cích prostředků. Pomůžete tím 
k tomu, aby se život nejen v naší 
obci vrátil co nejdříve do sta-
rých kolejí.

Antonín Lengál 

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V ROCE 2019DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V ROCE 2019
V roce 2019 se narodily tyto děti:
Viktorinová Ela, Navrátil Richard, Horáková Ane-

ta, Krupár Filip, Kovařík Dominik, Navrátil Viktor, 
Konečná Victoria, Stříbrnská Veronika, Konečný 
Petr, Zelinka Jakub, Týbl Daniel, Hrnčiříková Miriam, 
Kubalík Vojtěch, Janko Karel, Janková Františka, 
Lengál Antonín, Bůžková Julie, Chloupek Jan, Ško-
dová Lucie, Stejskal Tadeáš, Pospíšil Mikuláš, Par-
tyková Tereza, Lejsková Izabela, Viktorinová Karo-
lína, Novotňák Nikolas, Zelinková Anna, Zoubková 
Alžběta, Vojtíšková Karolína.

U dvou narozených dětí jsme neobdrželi souhlas 
rodičů s uveřejněním jmen ve zpravodaji.

V roce 2019 zemřeli tito občané:
Šulc Dominik, Klein Alois, Kaňa Antonín, Vokálo-

vá Božena, Konečná Viera, Schäfferová Cecilie, Ka-
lášková Marie, Lengál Jiří, Kokeš Josef, Peštal Václav, 
Nevídal Pavel, Studýnková Marie, Urbánek Richard, 
Brázda Ivan, Blahová Emílie, Konečná Hana, Bělou-
šek Jan, Konečný Antonín, Zetel Karel, Hanáková Jo-
sefa, Zoubková Pavlína

Evidence obyvatel za rok 2019

muži ženy Celkem

Narodilo se 16 14 30

Zemřelo  12 9 21

Přistěhovalo se 40

Odstěhovalo se 22

Stav obyvatel k 31. 12. 2019 2045

Uzavřeno manželství celkem 15

Před obecním úřadem 9

Před církví římskokatolickou 6

Významná životní výročí 
našich nejstarších občanů v roce 2019

102 let 
Matuška Jan 

97 let   
Vozdecký František, 

Nevídalová Marie

94 let   
Fraňková Božena

93 let   
Zoubková Marie, 

Tihlaříková Anežka

91 let 
Valíčková Marie, 

Foretníková Antonie, 
Konečná Anna, 

Tihlaříková Marie

90 let 
Navrátilová Marie, 
Lengálová Antonie

85 let
Němečková Marie, 

Kaňová Marie, 
Podbřecký František, 
Kokešová Filoména

  

Ivana Lengálová
matrikářka
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ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE 
Vážení občané, od minulé-

ho Štengaráčku se rada obce 
sešla šestkrát a  projednala 
následující body:

Dne 9. 12. 2019 byla rada 
obce seznámena s  Výroční 
zprávou 2018/2019 ZUŠ Klo-
bouky u Brna.

Rada obce schválila roz-
počtové opatření č. 15. 

Rada obce schválila zámě-
ry pronájmu prostoru lázní 
v 2. n. p. Společenského domu 
Orlovna od 1. 1. 2020. 

Rada obce schválila a  po-
věřila starostu podpisem 
Smlouvy o  zřízení věcného 
břemene NN s E.ON Distribuce 
a.s. za jednotnou cenu 1.000 
Kč bez DPH (akce Kubalíkovi). 
Rada obce schválila a pověři-
la starostu podpisem Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o  následném 
vedení majetkové a  provozní 
evidence a  o  jejím předávání 
s  Vodárenskou a.s. Brno, jed-
norázový poplatek činí 1.000 
Kč bez DPH. 

Rada obce schválila vý-
půjčku místnosti ve staré 
škole hudební skupině Akord 
v zast. Jiřím Jenišem. 

Rada obce schválila dlou-
hodobý pronájem pozemku 
par. č. 1981/1 paní Alle Vacu-
línové, Šitbořice, pro pastvu 
koní. 

Rada obce schválila dota-
ci oddílu kolové TJ Sokol Šit-
bořice na pořízení pohárů pro 
hráče mezinárodního turnaje 
v kolové konaném 22. 2. 2020 
v hodnotě 3.000 Kč. 

Rada obce povolila umís-
tění dopravního zrcadla na 
obecním pozemku napro-
ti domu č. 586, ul. Nikolčic-

ká. Důvodem je bezpečné pře-
cházení a vyjíždění vozidla na 
komunikaci. 

Rada obce povolila usklad-
nění stavebního materiálu na 
obecním pozemku vedle domu 
Osvobození 675, žadatelem je 
Martin Navrátil, Šitbořice. 

Rada obce schválila žádost 
o prominutí nájemného za so-
kolovnu při konání turnaje ve 
stolním tenise ve dnech 3. - 
5. 1. 2020. 

Rada obce schválila Smlou-
vu o  zemědělském pach-
tu č.  1092/2018 na dobu 5  let 
mezi Obcí Šitbořice a  Ze-
maxem Šitbořice za částku 
106.699 Kč za rok.

Rada obce schválila Doda-
tek č.1 ke Smlouvě o  spolu-
práci ze dne 12. 5. 2014 mezi 
obcí Šitbořice a  Dimetexem 
CS, s.r.o., Stráž nad Nisou. 
Jedná se o  změnu odměny za 
umístěné kontejnery na textil 
z  1.000 Kč na 0 Kč/rok. Rada 
obce obdržela žádosti od Dia-
konie Betlém a  Domovinka 
na dotaci na soc. služby. Žá-
dosti budou přesměrovány 
na Sociální odbor Hustopeče 
u  Brna. Rada obce jmenova-
la zástupce obce do školské 
rady, a to: Jarmilu Cagáškovou 
a Janu Urbánkovou. Rada obce 
schválila záměr obce prona-
jmout pozemek par. č. 834/2 
o výměře 239 m2, pozemek se 
nachází v  oplocené části za-
hrady za mateřskou školou. 
Rada obce schválila záměr 
pronajmout Společenský dům 
Orlovna, Osvobození 403, Šit-
bořice, od 1. 1. 2020. 

Rada obce nařizuje Základ-
ní a  Mateřské škole Šitboři-
ce, okres Břeclav, příspěvko-
vá organizace, vrácení finanč-

ních pro-
středků, 
které na za-
sedání dne 
30. 10. 2019 
projednala 
a  schválila 
v celkové výši 1.793.105,09 Kč. 

Dne 19. 12. 2019 rada obce 
schválila uzavření Mediační 
dohody v  kauze Energie Pro 
s.r.o. Rada obce schválila ná-
vrh rozpočtu ZŠ a  MŠ Šitbo-
řice na rok 2020. Rada obce 
schválila návrh střednědobé-
ho výhledu ZŠ a  MŠ Šitbořice 
na roky 2020-2022.

Dne 16. 1. 2020 rada obce 
schválila pronájem ambulan-
ce a  lázní ve Společenském 
domě Orlovna paní Jarmile 
Cagáškové, Šitbořice, po dobu 
měsíce ledna 2020 za nájem-
né ve výši 3.000 Kč.

Rada obce schválila pro-
nájem prostor koupele v  láz-
ních ve Společenském domě 
Orlovna paní Lucii Střelcové, 
Šitbořice, po dobu měsíce led-
na 2020 za nájemné ve výši 
1.500 Kč.

Rada obce zamítla žádost 
o  sjednání nájmu v  prosto-
rách lázní ve Společenském 
domě Orlovna paní Simoně 
Koláčkové, Brno, a  souhla-
sila s  bezplatným provozem 
v měsíci lednu. 

Rada obce schválila roz-
počtové opatření č.1. 

Rada obce schválila dlou-
hodobý nájem obecního po-
zemku par. č. 834/2 o  vým. 
293 m2. základní a  mateřské 
škole Šitbořice, příspěvková 
organizace. 
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Rada obce schválila žádost 
o  uskladnění stavebního ma-
teriálu na části obecního po-
zemku par. č. 1236, žadate-
lem je pan Mgr. Dominik Jan-
ko, Šitbořice.

Rada obce schválila žádost 
o poskytnutí dotace pro Malo-
vaný kraj, z.s., ve výši 3.000 Kč. 

Rada obce schválila žá-
dost o finanční příspěvek Klu-
bu maminek Mikeš Šitbořice 
ve výši 5.000 Kč na pořízení 
vybavení klubu (vysavač, ku-
chyňka). Rada obce vybrala 
na základě podnikatelského 
záměru a  osobního pohovoru 
nového nájemce Společenské-
ho domu Orlovna, a to manže-
le pana Jana Macka a Mar´Ya-
nu Brusso z Němčiček.

K výběrovému řízení se do-
stavili 4 uchazeči:

1. Lukáš Bílek, Nikolčice, 
2. Spinu Niculae, Dolní Kou-
nice, 
3. Manželé Jan Macek 
a  Mar´Yana Brusso, Něm-
čičky, 
4. Lukáš Doležal, Šitbořice. 
Rada obce schválila pro-

nájem Společenského domu 
Orlovna pro paní Mar´Yanu 
Brusso, manželku pana Jana 
Macka, Němčičky 124.

Rada obce schválila odpisy 
Základní a mateřské školy Šit-
bořice.

Dne 24. 1. 2020 rada obce 
schválila uzavření Smlouvy 
o  pronájmu Společenského 
domu Orlovna s  paní Mar´Y-
anou Brusso, manželku pana 
Jana Macka, Němčičky 124 od 
1. 2. 2020 na dobu neurčitou. 
Rada obce pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy. 

Dne 17. 2. 2020 rada obce 
schválila zprávu o  inventa-
rizaci majetku a  závazků Zá-

kladní a mateřské školy Šitbo-
řice, příspěvkové organizaci. 

Rada obce schválila účet-
ní závěrku Základní a  mateř-
ské školy Šitbořice, přísp. or-
ganizaci. Rada obce schváli-
la vyřazení majetku v Základ-
ní a mateřské škole Šitbořice, 
a to: v MŠ v hodnotě 61.391,18 
Kč; v ZŠ v hodnotě 725.905,85 
Kč; v  jídelně ZŠ 57.063,75 Kč. 
Rada obce schválila Základ-
ní a  mateřské škole Šitboři-
ce přidělení zlepšeného hos-
podářského výsledku za rok 
2019 do rezervního fondu 
158.638,88 Kč a do fondu od-
měn 0 Kč. Rada obce schválila 
žádost o úhradu materiálu na 
renovaci obecního bytu panu 
Kačurovi, Šitbořice. Rada po-
žaduje předložení cenové na-
bídky na dveře a  obložkové 
zárubně. Rada obce schváli-
la žádost o finanční příspěvek 
v hodnotě 15.000 Kč pro Mys-
livecký spolek Šitbořice. 

Rada obce schválila žádost 
o  dotaci v  hodnotě 12.000 Kč 
pro Moravský rybářský svaz 
Hustopeče. Rada obce schvá-
lila žádost ŘKF Šitbořice o fi-
nanční příspěvek v  hodnotě 
200.000 Kč na výmalbu kos-
tela. Rada obce schválila pří-
spěvek na financování sys-
tému IDS JMK pro rok 2020 
v  celkové výši 101.550 Kč. 
Rada obce schválila finanční 
příspěvek pro Diecézní chari-
tu Brno-oblastní charitu Raj-
hrad v  hodnotě 16.300 Kč. 
Rada obce schválila žádost 
o snížení nájmu prodejny tex-
tilu. Rada obce schválila zá-
měr pronajmout prodejnu 
textilu paní Anně Roznoso-
vé za částku 5.000 Kč měsíč-
ně. Rada obce nemá námitek 
k požadovanému záměru roz-
šíření těžby za cihelnou v Šit-
bořicích. Rada obce schválila 
pořízení WIFI zařízení do Or-

lovny od firmy Noel v hodnotě 
cca 35.000 Kč. 

Dne 9. 3. 2020 rada obce 
schválila Základní a mateřské 
škole Šitbořice vypsat výbě-
rová řízení: Oprava školní ku-
chyně, Vybavení školní kuchy-
ně, Modernizace ICT techniky. 

Rada obce schválila Zá-
kladní a  mateřské škole Šit-
bořice pořízení pánve do škol-
ní jídelny od firmy Progas-
tro za cenu 145.788 Kč vč. 
DPH, nejvýhodnější nabídka 
porovnávána s  dalšími dvě-
ma. Rada obce schválila zá-
měr propachtování pozem-
ků par. č. 1881, 1883, 1885 pro 
sl. Ing. Soňu Psíkovou na ze-
mědělskou a  zahrádkářskou 
činnost. Rada obce schváli-
la uzavření Smlouvy o  nájmu 
plynárenského zařízení s  fir-
mou Gasnet s.r.o., Ústí nad La-
bem, za cenu 17.831 Kč za rok. 
Rada obce schválila uzavření 
Smlouvy o  poskytování slu-
žeb v  odpadovém hospodář-
ství 2/2020 s Hantály a.s.

Rada obce schválila žádost 
o poskytnutí finanční podpory 
na rok 2020 TJ Sokol Šitboři-
ce v hodnotě 49.000 Kč. Rada 
obce obdržela poděkování od 
předsedkyně PhDr. Evy Ko-
vaříkové z  časopisu Malova-
ný kraj za finanční podporu. 
Rada obce schválila na dopo-
ručení výběrové komise firmu 
na kácení stromů Goz Garden 
s.r.o., Brno, za cenu 93.654 Kč. 
Rada obce schválila snížení 
nájmu na 5.000 Kč za prodej-
nu textilu pro pí. Annu Rozno-
sovou, Borkovany. Rada obce 
souhlasí se zapůjčením po-
třebných komunikací ve vlast-
nictví obce pro pořádání zá-
vodů Autoklubu Agrotec v ter-
mínu 19. - 20. 6. 2020.

 Jarmila Cagášková
 místostarostka



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice březen 2020

strana 6

SLOVO ŘEDITELKY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní rok se přehoupl do 
své druhé poloviny a  mohu 
konstatovat, že obě školy mají 
za sebou velký kus práce. Zá-
kladní škola a  mateřská škola 
zorganizovaly opět řadu vyda-
řených akcí. V  mateřské ško-
le měla speciální pedagožka 
Mgr. Alena Vlková přednáš-
ku na téma „Rodič – partner 
v  dialogu“ a  nechyběl ani ma-
sopustní karneval. Základní 
škola zorganizovala týdenní 
lyžařsko-snowboardový kurz 
ve skiareálu Kohútka, nově 
jsme do hodin TV zařadili pla-
vání pro žáky 2. stupně v kry-
tém bazénu v Blučině. Také ve 
školní družině si děti mohly 
užít maškarní odpoledne. Ak-
tuálně jsme pro žáky zařadili 
přednášku Ing. Jaroslava Ma-
týška zaměřenou na správný 
postup při mytí rukou a  o  zá-
kladních pravidlech dodržo-
vání hygieny v  období chřip-
kových onemocnění. Ve spo-
lupráci základní a  mateřské 
školy probíhá 10 lekcí edukač-
ně stimulačních skupin, které 
hravou formou děti připravu-
jí a  motivují na školu a  rozví-
jí u  nich kognitivní schopnos-
ti potřebné pro hladký nástup 
do školy. Děkuji paní Bc. Simo-
ně Konečné, Janě Kovaříkové, 
DiS., Mgr. Heleně Rýznarové 
a  Mgr. Veronice Kokešové za 
přípravu a organizaci.  

Na tento školní rok byla 
ve spolupráci se zřizovate-
lem naplánována řada inves-
tičních akcí, jejichž cílem je 
zkvalitňování podmínek pro 
vzdělávání. Některé z  nich se 
již podařilo uskutečnit: v  zá-
kladní škole došlo k  výměně 
kotlů na vytápění, školní jí-
delna byla vybavena novým 
nábytkem, do mateřské školy 

byl zakoupen interaktivní dis-
plej, se kterým pracují přede-
vším děti v  předškolní třídě. 
Postupně se pracuje na vý-
měně osvětlení v zelené třídě 
MŠ a v budově základní školy. 
Probíhá plánování oprav škol-
ní kuchyně v  ZŠ, vybudování 
přírodní zahrady v  areálu MŠ 
a  hledáme možnosti navýše-
ní kapacity MŠ i  ZŠ. Aktuálně 

Edukativně 
stimulační skupiny

ZŠ přednáška - správné mytí rukou

děti se svými učiteli připravu-
jí program ke Dni matek a naši 
zpěváčci chystají Jarní kon-
cert.

Věříme, že všechny pláno-
vané akce proběhnou úspěš-
ně a  budeme se těšit na dal-
ší společná setkávání s  rodiči 
a přáteli školy. 

Mgr. Monika Ondroušková, 
ředitelka
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Z  
Kapacita mateřské školy je 

zcela zaplněna, každou třídu na-
vštěvuje 28 dětí, a  i  přes jejich 
vysoký počet ve třídách školka 
úspěšně naplňuje výstupy no-
vého školního vzdělávacího pro-
gramu. Paní učitelky pro děti 
a veřejnost připravují řadu akcí, 
které dětem a  rodičům zpříje-
mňují pobyt v  mateřské škole. 
Současně probíhají přípravy na 
vystoupení ke Dni matek, vítá-
ní občánků a další akce, na kte-
ré se můžete těšit.

Mgr. Monika Ondroušková

P  
V  pátek 24. ledna 2020 proběhl v  naší MŠ 

„Pyžamový den“. Tento den mohly děti přijít do 
školky ve svých oblíbených pyžamkách a  strá-
vit v  nich ve školce celý den. Ve třídě byly pro 
děti připravené odpočinkové kouty, kde si mohly 
např. odpočinout, prohlédnout pohádkovou kni-
hu, zahrát stolní hru nebo si pohrát s oblíbenou 
„školkovou“ hračkou. Děti také během dne po-
píjely horký čaj a poslouchaly pohádky. Povída-
li jsme si o tom, co děláme doma, když jsme ne-
mocní, proč je důležité jíst hodně vitamínů, pít 
horký čaj s  medem a  odpočívat. Ve třídě si děti 
vyráběly např. peřinky a  polštářky, „hajánky“ 
z  látek nebo pyžamka. Po odpočinkových čin-
nostech jsme se všichni přesunuli do zelené tří-
dy na pyžamovou „módní přehlídku“. Všechny 
třídy se postupně předvedly ve svých krásných 
pyžamkách. Ostatní děti je za to vždy odměni-
ly obrovským potleskem.  A protože je pro naše 

zdraví důležitý nejen odpočinek, ale i pohyb, den 
jsme završili „pyžamovou párty“, v níž si děti za-
tancovaly. Celý den byl plný radosti a nových zá-
žitků.

Bc. S. Konečná, 
učitelka

Interaktivní displej v MŠ

M   MŠ
Dne 24. února 2020 jsme ve školce uspořádali kar-

neval. Děti přišly v  různých kostýmech, nejčastěji 
jako princezny, rytíři, čarodějnice, hrdinové, víly, věz-
ni apod. S  masopustním programem nás navštívilo 
divadlo „Kejkle“. Děti si zatancovaly a  zahrály různé 
soutěže. V  jedné z  nich děti od slaměného panáčka 
dostávaly kus slámy, což dříve znamenalo, že budou 
mít úrodný rok, měly předvést hru na hudební nástroj, 
který slyšely v ukázce, házely pěnové koblížky do vel-
ké papírové tlamy medvěda. Z karnevalového maso-
pustu jsme si všichni odnesli krásný zážitek.

V. Sedláčková, učitelka   
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E   

27. února 2020 byl krás-
ný slunečný den, a proto se 
všechny tři třídy mateřské 
školy vydaly na každoroční 
ekologickou zimní vycház-
ku do polí. Vzali jsme s  se-
bou zrní a semínka pro ptáč-
ky. Děti měly za úkol pozo-
rovat okolní krajinu, zvířata 
a  upozornit své kamarády, 
pokud uvidí něco zajímavé-
ho. Kdo z  dětí chtěl, mohl 
nabrat do hrsti semínka 
a  zrní a  rozsypat je po poli, 
aby si je tam mohli ptáčci 
najít. Některé ptáčky-vrab-
čáky jsme i  viděli. Bohužel 
víc lesních zvířátek jsme ne-
potkali, ale zato jsme vidě-
li spoustu domácích zvířá-
tek (králíky, slepice, husy, 
psy, kočky). Děti také mohly 
spatřit věci, které do přírody 
nepatří: igelitové sáčky, že-
lezo, sklo, láhve od plecho-
vek…

Na konci vycházky děti 
nasypaly zrní do krmítek 
na zahradě mateřské ško-
ly, aby i ptáčci, kteří přilétají 
na školkovou zahradu, měli 
něco dobrého do zobáčku.

V. Brančová,
 učitelka
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L      K  19. - 24. 1. 2020

Takřka přesně po roce jsme se 
znovu vydali na lyžařský a snow-
boardový kurz na Kohútku do Ja-
vorníků. Vybrali jsme si toto stře-
disko, protože jsme tady byli 
v loňském roce naprosto spoko-
jeni – pěkné ubytování, výborná 
strava, hromada sněhu a krásné 
počasí.

Letošní zima byla však vel-
mi slabá. Sněhu bylo málo, a tak 
jsme přesně nevěděli, jak to na 
Kohútce bude vypadat. Opět jsme 
byli ubytovaní na chatě Javorka 
nedaleko všech sjezdovek. Větši-
na z nich byla naštěstí v provozu.

Co se týká zmiňovaného po-
časí, měli jsme opět štěstí. Ne-
bylo sice tolik sněhu jako loni, 
ale z části přírodní a z části umě-
lý sníh nám k výcviku plně stačil. 
Navíc nám celý týden svítilo slu-
níčko a  teploty byly kolem pří-
jemného bodu mrazu.

Výcvikového kurzu se zúčast-
nilo přes 40 dětí. Byli jsme rozdě-
leni do čtyř skupin. Tři družstva 
lyžařů a  jedno „snowboarďáků“. 
Výuku lyžařů zajišťovali učitelé 
naší školy – tedy já, paní učitel-
ky Novotňáková, Rýznarová, On-
droušková a  Zelinková. Snow-
board byl v režii instruktora Jirky 
Hrabiny.

Výcvik na svahu probíhal dvě 
hodiny dopoledne a  dvě hodi-
ny odpoledne. Na každý večer 
byl připraven program. Jednou 
to byla zajímavá přednáška in-
struktora Jirky o  lavinách a sně-
hu obecně. Dále jsme se jeden 
večer dívali na video, které jsme 
se natočili přímo na sjezdovkách. 
Ke každému výkonu dětí jsme si 
něco řekli. Další večerní progra-
my byly naplněny různými spole-
čenskými hrami a poslední večer 
nechyběly ani tradiční karneval 
a diskotéka.

Celý výcvikový kurz hodnotí-
me velmi pozitivně. Počasí se vy-

dařilo. Na chatě se nám líbilo. Jíd-
lo nám velmi chutnalo. Družstva 
spolu s  instruktory skvěle spo-
lupracovala. Dobrá nálada byla 
všudypřítomná. Vyhnuli jsme se 
vážnějším zraněním.

Velké díky patří všem dětem 
za jejich snahu o  zlepšení a  velmi 
dobré chování v  průběhu celého 
výcviku. Děkujeme také provozo-
vateli chaty Javorka za jeho skvělý 
servis. Učitelům za trpělivou a kva-
litní práci a  instruktorovi „snow-
boarďáků“ Jirkovi za jeho skvělý 
přístup k dětem a odbornost. Věří-
me, že se zúčastní i příště!

Tomáš Mottl
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LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 
KOHÚTKA 19. - 24. 1. 2020
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OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN
Jsem ráda, že i v tomto vydání mohu čtenáře in-

formovat o  dalších úspěších našich žáků. Velice 
mě těší, že se naši žáci účastní soutěží a akcí, na 
kterých dosahují výborných výsledků a reprezen-
tují naši školu a obec.

Žáci 1. stupně se zúčastnili soutěže ve šplhu, kte-
rá se konala v  Křepicích. Jiří Chovanec (1. třída) se 
umístil na 3. místě, Hynek Halas (3. třída) získal 2. 
místo, Šimon Daniel a Alex Hoško (5. třída) získali 2. 
a 3. místo a 1. místo obsadil Jindřich Franěk (4. tří-
da). Naši žáci také reprezentovali školu na soutěži 
ve skoku vysokém v Nikolčicích. Neuvěřitelných 140 
cm překonala a 1. místo získala Daniela Stejskalová 
(9. třída). Daniela Shymon (7. třída) a Samuel Něme-
ček (5. třída) získali 2. místo, 3. místo obsadila Zuza-
na Tihlaříková (5. třída).

I  naše šikovné zpěvačky si poměřily ve vel-
ké konkurenci své pěvecké schopnosti v krajském 
kole soutěže Karlovarský skřivánek. Martina He-

čová (9. třída) získala čestné uznání a Adéla Vikto-
rinová (9. třída) si vyzpívala 2. místo.

Neuvěřitelný postup do republikového kola vy-
bojovaly naše žákyně Liliana Jarnotová (5. třída), 
Nikol Zoubková, Denisa Konečná, Natálie Zouha-
rová (6. třída), Kateřina Schnirchová, Ema Vozdec-
ká, Soňa Přibylová, Michaela Nečasová (7. třída) 
a  Veronika Danielová (8.třída). Ty se po vítězství 
v okresním a krajském kole i po následné kvalifi-
kaci do kola republikového utkají o titul republiko-
vého vítěze. Vzhledem k tomu, že se jedná přede-
vším o  dívky, které současně navštěvují klub Fbc 
Aligators, patří také velké poděkování jejich trené-
rům Radimovi Machálkovi, Lence Kadlecové, Mila-
novi Veselému, Jindře Žáčkové, Josefu Kopečkovi 
a Jaroslavu Hálovi.

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezenta-
ci školy a obce a přejeme jim řadu dalších úspěchů.

  Mgr. Monika Ondroušková

F      

Takřka po osmi letech se žákyně naší školy opět 
dostaly do republikového florbalového finále žá-
kyň ZŠ. Tým složený převážně z hráček florbalové-
ho oddílu Fbc Aligators nejprve bez problémů vy-
hrál okresní kolo v listopadu loňského roku v Břec-
lavi. Po tomto okresním kole následovalo mnohem 
náročnější kolo krajské v  Pohořelicích. Zde naše 
děvčata postupně zdolala ZŠ Horní Brno, ZŠ Bo-
skovice, ZŠ Tasovice, ZŠ Vyškov a  ve finále opět 
již zmíněnou ZŠ Horní Brno v poměru 1:0. Vyhrála 

tak nečekaně krajský titul a po-
stoupila do tzv. kvalifikace o re-
publikové finále. Zde porazila 
nejlepší tým kraje Vysočina ZŠ 
Seifertova Jihlava 5:0 a nejlepší 
tým kraje Pardubického ZŠ Choceň 6:0.

Postupujeme tak na republikové finále (MČR), 
které se koná 15. a 16. 4. v Hostinném (okres Trut-
nov). Držte palce!

Mgr. Tomáš Mottl
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KULTURNÍ KOMISE                       KULTURNÍ KOMISE                       

S  

Zcela nečekaný úspěch jsme slavili s nejmlad-
šími softballisty. Asi 4x jsme v rámci tělesné vý-
chovy žáků 3. třídy potrénovali základy beeballu. 
Poté jsme s vybranými žáky jeli  na turnaj základ-
ních škol do Bílovic nad Svitavou a zcela nečeka-
ně jsme vypálili rybník i  dvěma brněnským ško-
lám s  mnohem zkušenějšími hráči a  celý turnaj 
vyhráli. Dobrá zpráva pro příští rok a  nábor no-
váčků!

V  rámci kroužku se již pečlivě připravujeme na 
sezónu 2020. Vrcholem školního kroužku bude 

MČR v teeballu ZŠ, kde chce-
me získat medaili! Čekají nás 
minimálně dva turnaje v rám-
ci školních lig a bezpočet zá-
pasů v  rámci klubu SK Sever 
Brno v nejvyšších softballových soutěžích v ČR.

Za SK Sever jsme nastoupili nebo nastoupíme 
v kategoriích teeball, coachball, žáci, žákyně, ka-
deti, kadetky, junioři, juniorky a muži. Většina sou-
těží začíná v dubnu.

 Mgr. Tomáš Mottl

Z  –   B
Ve čtvrtek 27. února odpo-

ledne zorganizovali učitelé tě-
lesné výchovy pro žáky 8. a  9. 
ročníku projektový den v  pla-
veckém bazénu v Blučině.

Žáci si nejenom dobře zapla-
vali a zahráli pod vedením pana 
učitele Mgr. Mottla vodní pólo, 
ale zúčastnili se rovněž setkání 
s plavkyní Radkou Podešťovou, 
která v  současné době závodí 
za Fakultní klub Brno. Nejprve 
se rozpovídala o historii plavá-

ní, podělila se o  zážitky z  tré-
ninků a  soutěží, seznámila je 
s plaveckými tréninkovými po-
můckami a jejich správným po-
užíváním. Nejvíce žáky zaujala 
předvedením plaveckých sty-
lů.  Žáci si mohli prohlédnout 
i  medaile, které získala v  mi-
strovských světových soutě-
žích. Radka v  současné době 
pracuje rovněž jako trenérka 
plavání a žáci si mohli některé 
technické prvky vyzkoušet pod 

jejím odborným vedením.  
Na závěr se žáci zúčastnili 

exkurze ve fitness centru, zde 
využili možnosti vyzkoušet si 
posilovací lavice, pásy a  další 
zařízení.  

Tuto akci jsme realizova-
li v  rámci grantového projektu 
„Šablony II“, a  proto mohli mít 
žáci dopravu autobusem zdar-
ma.

 PaedDr. Jarmila 
Novotňáková

Při příležitosti významných 
výročí se s panem starostou vy-
dáváme blahopřát jednotlivým 
oslavencům k jejich kulatým nebo 
půlkulatým narozeninám. Osla-
vence vždy obdarujeme věcným 
darem a  kytičkou. Tato setkání 
jsou vždy velmi srdečná a  milá, 
plná vzpomínek a zajímavých vy-
právění. Je skvělé si poslechnout 
rozdílné lidské osudy, radosti 
i  strasti prožitých let. Děkujeme 
za milá odpoledne. 

Na návštěvě u  oslavenkyně 
dožívající se 85. narozenin, paní 
Marie Němečkové, Nikolčická uli-
ce, jsem byla požádána o zveřej-
nění básně z  pozvánky na sraz 
a  fotografie ze setkání ročníku 
1935 při příležitosti setkání pade-
sátníků z roku 1985. 

  Renata Stříbrnská

Cestička k domovu známě se vine,
hezčí je, krásnější, než všechny jiné.
I kdybych ve světě, Bůh ví kam zašel, 

tu cestu k domovu vždycky bych našel.
  J. V. Sládek
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Vážení oslavenci, 
vzhledem k situaci a opatřením vlády ČR odkládáme osobní návštěvy a přijdeme za vámi s gratu-

lacemi po skončení nouzového stavu a po osobní domluvě s vámi.
 Za kulturní komisi
 Renata Stříbrnská

RADY A MOUDRARADY A MOUDRA
„Celý život čekáme na výjimeč-
ného člověka místo toho, aby-
chom obyčejné lidi okolo nás 
změnili na výjimečné.“ — Hans 
Urs Von Balthasar, švédský ka-
tolický teolog 1905–1988

„Chovej se ke svým rodičům 
tak, jak chceš, aby se tvé děti 
chovaly k  tobě.“ — Isokratés, 
starověký řecký řečník 436 - 
338 př. n. l.

„Závist je skrytý obdiv.“ — Se-
ren Kierkegaard, dánský filo-
zof a teolog 1813–1855

PLÁNOVANÉ AKCEPLÁNOVANÉ AKCE
  4. 4. 2020 Ukliďme Česko – sraz ve 13.00 hod. u staré školy
  7. 4. 2020 Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Šitbořice
19. 4. 2020 Okresní fotbalový turnaj přípravek – na hřišti 
30. 4. 2020 Pálení čarodějnic na hřišti
Duben 2020   Nábor dětí do fotbalové předpřípravky
   – datum náboru bude upřesněno
13. 5. 2020 Zápis dětí do MŠ Šitbořice
16. 5. 2020 Rybářské závody pro dospělé od 6:00 hod.
17. 5. 2020 Dětské rybářské závody od 6:00 hod.
17. 5. 2020 Dětský den – od 9:00 hod. u rybníka
21. 5. 2020   Večerní závody v požárním sportu
Červen 2020 Jarní koncert pěveckého sboru
   a vokálního kroužku ZŠ Šitbořice
21. 6. 2020   Dětské závody o pohár velitele sboru   
27. 6. 2020 Babské hody a dětské krojové hody – hrají Blučiňáci
18. 7. 2020   Dětský den na myslivně

PRANOSTIKYPRANOSTIKY
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik 

bude ještě mrazů po Velikonocích.
Svatý Matěj přidá polínko, 

svatý Josef dvě
 a Panna Maria celou náruč.

Jak hluboko v dubnu namokne, 
tak hluboko v máji vyschne.

Na svatýho Lva papeže, 
travičky se už nařeže.

Sníh v máji – hodně trávy.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
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SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH
T  

je vytrvalá rostlina, velice ob-
líbená pro své léčivé účinky. Její 
jméno je odvozeno od latinského 
slova echinos, což v překladu zna-
mená ježek.

Třapatka nachová je známá 
více pod svým latinským názvem 
Echinacea purpurea. Má přímou 
drsnatě chlupatou lodyhu. Listy 
jsou řapíkaté, drsné a  chlupaté. 
Pro pěstování této byliny je po-
třeba pouze trpělivost. Pěstování 
je velice jednoduché a zvládne ho 
každý a  i  ten, pro kterého by to 
měla být první vypěstovaná rost-
lina. Semínka se vysévají v  břez-
nu. Po dobu dvou měsíců vyrůstají 
malé sazeničky. Přezimování rost-
liny probíhá pouze pomocí rozvět-
veného kořene, ze kterého později 
na jaře začne vyrůstat lodyha.

Zajímavostí o  této rostlině je, 
že byla využívaná indiány pro 
místní znecitlivění kůže, např. po 
bodnutí hmyzem nebo jako proti-
jed po kousnutí chřestýšem.

Čaj: 
 Čaj z echinacey je vhodné uží-

vat během chřipky a  nachla-
zení. Pro jeho přípravu je za-
potřebí 1 polévková lžíce su-
šených okvětních lístků, kte-

rou zalijeme půllitrem horké 
vody a  necháme vylouhovat. 
Po 15 minutách louhování sce-
díme.

Léčivé účinky
 Pomáhá při léčbě nachlazení.
 Podporuje léčbu infekcí dýcha-

cích cest a močových cest.
 Používá se na špatně hojící se 

rány a na zánětlivá onemocně-
ní.

 Využívá se k léčbě rýmy a bo-
lení v krku.

 Zabraňuje rozšiřování jedu 
v krvi po hadím uštknutí.

 Značně zvyšuje imunitu orga-
nismu.

 Obsahuje látky tlumící bolest.

Použití a přípravky
 Echinacea se ve farmaceutice 

využívá celá. Její nejúčinnější 
částí je kořen, poté květ a  list. 
Sběr kořene je na podzim. Květy 
a listy se sbírají v době květen-
ství, které má purpurově červe-
nou barvu. Extrakt z této rost-
liny působí např. proti zánět-
livým onemocněním, zvláště 
proti bakteriím a virům. V sou-
časnosti patří k  jedním z  nej-
prodávanějších léčivých rostlin. 

Používá se především k  léčení 
nachlazení či proti infekcím.

Kontraindikace:
 Nepoužívejte při těhotenství, 

kojení a přecitlivělosti na rost-
linu a  jiné byliny ze stejné če-
ledi (např. arnika, řebříček či 
měsíček). Neužívejte společně 
s imunosupresivy a glukokorti-
kosteroidy. Echinacea je rovněž 
zapovězena lidem s  autoimu-
nitními chorobami, leukémií 
nebo AIDS. Přípravky s  echi-
naceou mohou být podávány 
u  dětí od 7 let, u  dětí náchyl-
ných k alergiím se pak tato hra-
nice posunuje na 12 let. Kon-
traindikací je také tuberkulóza, 
onemocnění kostní dřeně, roz-
troušená skleróza, onemoc-
nění jater a užívání léků, které 
zhoršují funkci jater (např. ana-
bolické steroidy, amiodaron, 
metotrexát, ketokonazol).

T  
je jednoletá bylina, která 

bývá hojně využívána při one-
mocnění dýchacích nebo močo-
vých cest.

Truskavec ptačí (Polygonum 
aviculare) je jednoletá bylina, 
která je rozšířená jako plevel 
takřka po celém světě. Bylina je 
to velice proměnlivá a má nepře-
berné množství poddruhů, které 
jdou bezpečně určit mnohdy jen 
podle semen. Z lékařského hle-
diska nebyly u byliny však zatím 

zjištěny žádné rozdíly.
Truskavec obsahuje hlav-

ně tříslovinu s  hemostatickým 
účinkem, kyselinu křemičitou, 
sliz, flavonový glykosid avikula-
rin, pryskyřice, vosk a vitamin C. 
Nejvyššího obsahu kyseliny kře-
mičité dosahuje rostlina v  září. 
Dříve se truskavec hojně užíval 
při léčbě tuberkulózy, ale sku-
tečné účinky proti této nemoci 
nebyly nikdy s jistotou potvrze-
ny.
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Domácí recepty
• Odvar: 2-3 čajové lžičky ře-

zané sušené natě na 250 ml 
vody, přivedeme k  varu a  ne-
cháme 15 minut stát, poté sce-
díme a  pijeme chladný nápoj, 
2  šálky denně. Vhodné jako 
močopudný prostředek při 
onemocnění ledvin, při cho-
robách žlučníku, močového 
měchýře, proti průjmu nebo ke 
snížení horečky při nachlazení.

• Čaj na urologické potíže: 
2  lžičky řezané natě vaříme 
minutu ve čtvrtlitru vody. Poté 
10 minut spařujeme. Používá-
me 2x až 4x denně.

• Obklady z truskavce na těžce 
se hojící, mokvající a  hnisa-
vé rány: přikládáme celé roz-
mačkané nebo spařené byliny.

• Odvar: Pro léčbu chřipky a na-
chlazení, k  pročištění ledvin 
a  odplavení toxických látek 
z  těla použijeme tři lžičky su-

šené bylinky, kterou zalijeme 
250 mililitry vody. Povaříme pět 
minut a dalších patnáct minut 
necháme louhovat. Přeceděný 
odvar popíjíme dvakrát denně.

Léčivé účinky
• přispívá k  léčbě chřipky a  na-

chlazení
• uvolňuje dýchací cesty
• podporuje vykašlávání, léčí 

kašel a uvolňuje hleny
• má pozitivní účinky při léčbě 

zánětu průdušek či astmatu
• napomáhá při léčbě ledvin 

a zánětu močového měchýře
• působí močopudně a rozkládá 

ledvinové kameny
• tlumí menstruační křeče 

a upravuje krvácení

Použití a přípravky
• Truskavec ptačí je obecně po-

važován za plevel, díky svému 
rychlému a  nekontrolovatel-

nému růstu. V lidovém léčitel-
ství je používán pro jeho vše-
stranné léčivé účinky. Vyrábí 
se z něj odvar a čaj, který napo-
máhá při akutních problémech 
ledvin, chřipce i nachlazení.

Kontraindikace:
• Neužívejte truskavec ptačí, tr-

píte-li alergií na sluneční pa-
prsky, anginou pectoris, rozší-
řenými cévami, onemocněním 
herpes, diabetem nebo pokud 
jste v  minulosti prodělali in-
farkt nebo k němu máte dědič-
né sklony. Není vhodný během 
těhotenství a kojení.

• Používá se nať, v lékařství bý-
vala využívána do čajových 
směsí proti kašli, na močo-
vé problémy nebo v  čajových 
směsích pro diabetiky. Sbírá-
me kvetoucí nať v  období od 
června do září.

Renata Stříbrnská

FOLKLORNÍ KROUŽEK ŠITBOŘÁČEKFOLKLORNÍ KROUŽEK ŠITBOŘÁČEK
Ve folklórním kroužku Šitbořáček se s  mladšími 

dětmi učíme základní tance a taneční kroky, s většími 
už obtížnější párové tance, cifry a Šitbořské písničky. 

S druhostupňáky máme za sebou vystoupení na 
kolové s pásmem Variace na čardáš, které už dosa-
huje vysoké obtížnosti a máme radost, že jsou všich-
ni nadšení a  nebojí se tancovat v  párech. Nacviču-

jeme také na vystoupení na 
Babských hodech, kde snad 
vystoupíme se všemi katego-
riemi. Děkujeme všem za účast 
a těšíme se na další zkoušky. 

Za folklórní kroužek Šitbořáček 
Tereza Baranová

KLUB MIKEŠKLUB MIKEŠ
Klub maminek s dětmi Mikeš funguje od roku 2005. Od té doby klub 

navštívily desítky dětí se svými maminkami. Setkávání dětí probíhá 
v budově staré školy.

Místnost je vybavena kobercem, na kterém si děti mohou poho-
dlně hrát s hračkami, které jsou příležitostně obměňovány. Vyhrají si 
malí kluci i holčičky. Klub je vybaven spoustou vozidel malých i vel-
kých, ponkem, obchůdkem, domečkem i skluzavkou. Mezi hračkami 
najdete i hudební nástroje a různé skládačky vhodné pro jemnou mo-
toriku. Nově si děti mohou pohrát s dřevěnou kuchyňkou, která byla 
pořízena z dotace obce.

Zatímco se děti přirozeně socializují a přitom se vzájemně oboha-
cují, maminky si popovídají o svých radostech i starostech.

Těšíme se na další nové děti a  jejich maminky každou středu od 
9 do 11 hodin. Přijďte si pohrát.

     Lucie Konečná
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení Šitbořáci,
je mi líto, ale musím pouká-

zat na nešvar v naší obci. Šitbo-
řice (bohužel použití slova ne-
švar je v  tomto případě pravdi-
vé). Máme krásnou obec nejen 
podle mého názoru. Škoda jen, 

že některým pejskařům je to úpl-
ně jedno. V celé vesnici jsou poří-
zeny koše se sáčky na úklid psích 
exkrementů. Co chcete víc? Psí 
výkaly jsou všude, na trávě, ces-
tách i chodnících.

Jít s dítětem je za trest, vždyť 

i u těchto košů je toho plno, při-
tom stačí jen sáhnout po sáčku. 
Vždyť i  vaše děti to mohou při-
nést na botech. Buďte prosím 
ohleduplnější.

 J.N. (Redakce zná 
jméno pisatelky)

Ú  :
V loňském podzimním zpravodaji, v rubrice „Pří-

spěvky občanů“, vyšel článek „Ročník 1949 se doží-
vá 70 roků“. Řadě sousedů se příspěvek líbil a sklidil 
jsem od mnohých pochvalu. Někteří dokonce vyslo-
vili přání, abych do zpravodaje přispíval. Pravda, jed-
nalo se o zářijové, tedy hodové číslo a přívětivé mí-
nění sousedů mohla ovlivnit povznešená hodová 
nálada. Ale i tak jsem o tom začal přemýšlet. Mám 
doma v šuplíku zpracováno několik originálních věcí 
z různých odvětví života, které se nedají (i když by se 
někdo sebevíc snažil) nikde „vygooglovat“. (Omlou-
vám se za toto neslušné slovo.) S těmito myšlenka-
mi a úvahami bych se mohl se čtenáři Štengaráčku, 
pokud bude zájem, podělit. Člověk ale, když vstou-
pí na veřejnou půdu se svými názory, musí být troš-
ku soudný a počítat i s názory odlišnými. Proto jsem 
se rozhodl tyto příspěvky nazvat „Úvahy kacířské“. 
No a s kacířem nesouhlasit? Vždyť ono je to vlastně 
v pořádku, „Jak se u nás říká, slovo není sekyra“.

Tenhle příspěvek se týká politického převratu 
před 30 lety. (Na prvním programu ČT se minulý pod-
zim nadšeně slavilo 30. výročí sametové revoluce.) 
Já budu v titulku skromnější, a vyhnu se slovu sla-
víme. Takže: Je to již 30 let od politického převra-
tu na sklonku roku 1989, tzv. „sametové revolu-
ce“. Jen tak mimochodem, v té době se jí říkalo také 
„něžná revoluce“. 

Moje cesta k Občanskému fóru
Od svého útlého mládí jsem veškerý volný čas 

věnoval sportu. V dospělosti od r. 1973 jsem bydlel 
v Hustopečích. V létě jsem tam hrával fotbal, v zimě 
stolní tenis. Když zdravotní důvody řekly dost, staly 
se středem mého zájmu věci veřejné. Najednou jsem 
měl spoustu času na přemýšlení, jak v  životě dál. 
Kromě zaměstnání, jsem pracoval ve výboru svazu 
zahrádkářů, udělal si trenérské kurzy a  věnoval se 
mládeži. Protože jsem byl veřejně aktivní a  praco-
val s mládeží, tak jsem neunikl pečlivému hledáčku 
kovaných komunistů. Téměř všude, kde jsem půso-
bil, tak mě straničtí funkcionáři lákali ke vstupu do 
KSČ. Jsme v roce 1987. V té době už byli komunisté 

tak vlezlí, že mně dali diplom a k tomu finanční od-
měnu za můj ušlý čas věnovaný mládeži. Na mě to 
však mělo opačný efekt. Doslova jsem ty jejich stra-
nické „kecy“ a navíc oslovení „soudruhu“ doslova ne-
snášel.

Totiž: Obsazením republiky vojsky Varšavské 
smlouvy v  roce 1968 nastala Husákovská normali-
zace. Následnými stranickými prověrkami v nepro-
šlo tisíce komunistů se základním vzděláním (tzv. 
dělnická třída), kteří se vstupem vojsk nesouhlasili. 
O tyto přesvědčené komunisty strana přišla s komu-
nistickým obvyklým: „Když se kácí les, létají třísky“. 
Na uvolněná místa komunisté dosadili v 80. letech 
kádrové rezervy, v této době ale již převážně se stře-
doškolským nebo vysokoškolským vzděláním. No 
a většina běžných občanů dělnických profesí tehdy 
upadla do jakési letargie. 

A tak se stalo, že ve straně, za 15 let po okupaci, 
převládali povětšinou vzdělaní lidé, sice s nalome-
nou páteří, ale se stranickou knížkou. Ta jim zaručo-
vala před nestraníky jakous, takous výhodu v  pra-
covní kariéře a lépe se jim vyplňovala řada debilních 
dotazníků, kde prezentovali svou angažovanost, aby 
své děti dostali na školu. No a ve straně jaksi začala 
chybět klasická dělnická třída. Proto tehdy ve stra-
ně potřebovali iniciativní lidi dělnických profesí, jako 
jsem byl tehdy já.

Já ale cestou svědomí přehodnotil důležité život-
ní hodnoty. Má touha po jakémsi ukotvení ve společ-
nosti mě přivedla k vlastní cestě vzdělávání. Jednalo 
se o studium historie, náboženství, trošku filozofie, 
něco psychologie atd. No a zde jsem narazil. Knihy, 
které jsem si chtěl koupit nebo přečíst, jaksi neby-
ly nebo autoři byli zakázaní. Namátkou: Josef Pe-
kař, T.G. Masaryk, Jaroslav Goll, C. G. Jung, Franz Ka-
fka a další. Čím více jsem pokoutně sháněl literaturu 
zakázaných autorů, tím více se mi odhalovala komu-
nistická demagogie a  její ubohý, již tehdy vyčerpa-
ný potenciál. (Např: Ekumenická Bible nebyla v knih-
kupectví k dostání vůbec a ekumenický Nový zákon 
jsem sehnal pašovaný z  Polska, od známého, jenž 
jezdil u vlakové pošty Brno – Ostrava.) 
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Naštěstí jsem navázal dobrý kontakt v  antikva-
riátu v Brně na České, kde jsem našel kýžený zdroj 
v  podobě prodavače knih, který mně požadovanou 
literaturu dle možností obstarával. Tenhle vzdělaný 
člověk měl mimo jiné na starosti i třídění přivezených 
knih. Jako stálého zákazníka mě vzal jednou dozadu 
za plentu, kde byly stovky svazků církevní literatury 
jako katechismy, římské misály, zpěvníky, Bible a po-
dobně složené do tří stožků. Knihy byly zřejmě ulou-
pené z nějaké fary. Poté mě oslovil: Pane, tak tohle 
půjde do prodeje, tohle do sběrných surovin, no a to-
hle (ukázal na největší hromadu) půjde na spálení. 
Potom jen tak suše utrousil: To z nás bude mít v nebi 
páter Koniáš určitě radost!

Zakázaným poslechem rádií Hlasu Ameriky 
a Svobodné Evropy jsem se začal orientovat i v po-
litice. Odtud bylo slyšet názory známých osobnos-
tí, jako např. Pavla Tigrida, Landovského, Škvorec-
kého, novináře Ferdinanda Peroutky, Ivana Medka 
a  dalších osobností. Nejznámější osobou vysílání 
Hlasu Ameriky byl hlasatel pan Ivan Medek, pozdější 
kancléř prezidenta republiky Václava Havla. Kdyko-
liv si vzpomenu na poslech tohoto nočního rušeného 
zahraničního vysílání, tak dodnes slyším jeho neza-
měnitelný, příjemný a pevný hlas: „Ivan Medek, Hlas 
Ameriky, Vídeň.“

Národní pouť na Velehradě, 7. července v  roce 
1985

Z Hlasu Ameriky jsem se dozvídal o zakázaných 
akcích, které z  velké části organizovala Charta 77. 
Z této rozhlasové stanice jsem se dozvěděl o pouti 
na Velehradě k 1100 letému výročí úmrtí věrozvěs-
ta Metoděje v roce 1985. Pouť organizovala katolická 
církev pod vedením církevní veličiny Kardinála Fran-
tiška Tomáška. Konání tehdejších oslav bylo ještě 
pod přísným dohledem Veřejné a Státní bezpečnos-
ti. Jel jsem tam tenkrát z Hustopečí autem. Policajti 
mě odstavili na provizorním parkovišti (lánu poseče-
né jeteliny) asi 2 km před Velehradem, kde byla ko-
lem osmé ráno již pěkná řádka aut. Dál se nikdo ne-
dostal. Zbytek cesty se muselo dojít pěšky. Policajti 
každého legitimovali, zapsali si jeho jméno, následo-
vala zběžná technická prohlídka auta, prohlídka kuf-
ru, úložného prostoru auta i za sedadly a poté mini 
výslech. Kam člověk jede, proč tam jede a jaký to má 
pro něho smysl. Potom nás pustili dál. Tenhle spon-
tánní protest proti tehdejšímu režimu si budu pama-
tovat celý život. Největší zastoupení na velehradské 
pouti měli Slováci. 

Ti se zřejmě nějak domluvili a do Velehradu dora-
zili již v sobotu. S těmito tisíci Slováků STB 

a VB nepočítala. Než se v sobotu tyto složky na-
dály, bylo kolem baziliky malé stanové městečko 
a některé rodiny přespaly na zemi přímo v kostele. 

Když říkám rodiny, myslím to doslova. A to od stařeč-
ka a stařenky v selských sukních až po malá vnou-
čata. Tehdy většina kněží sloužila mši v  civilu, aby 
estébáci stojící po stranách baziliky neměli o  nich 
přehled. STB se snadno poznala. Jejich muži stá-
li po stranách chrámu na několika místech většinou 
opření o zeď se založenýma rukama. Mše svatá kon-
čila písní „Bože cos ráčil před tisíci lety“, kdy celý kos-
tel povstal. Chytli jsme se nad hlavou za ruce a píseň 
přezpívali za kolébavého pohupování v kyčlích. Ten-
krát to bylo tak živelně dojemné, že i nám chlapům 
při zpěvu tekly slzy.  

Ještě se vrátím kousek nazpátek. Před samotnou 
bohoslužbou pořadatelé rozdávali věřícím na cyklo-
stylu tištěnou píseň „Bože, cos ráčil.“ Tomu jsem se 
podivil, protože zde na Moravě ji každý katolík zná 
nazpaměť. Po závěrečné šesté sloce jsem po mši 
svaté automaticky zavřel nový kancionál, zatímco 
ostatní věřící znatelně přidali na hlase a zpívali dál 
z papíru sloku sedmou. V tom jsem pochopil. Rozdá-
vání tištěné písně přede mší svatou bylo kvůli sed-
mé, komunisty zakázané sloce, která v  tehdejších 
nových kancionálech být nesměla. 

Zakázaná 7. sloka: 
I když se pyšná nevěra kol zmáhá 

a peklo seje koukol nových zmatků, 
nebudem dbáti odvěkého vraha, 

 nedáme bráti sobě věčných statků.  

Víře vždy věrni budou Moravané:
Dědictví otců zachovej nám Pane!
Víře vždy věrni budou Moravané:

 Dědictví otců zachovej nám Pane!

Obrovská duchovní síla tohoto protestu, umoc-
něná tisíciletou cyrilometodějskou tradicí v  kadi-
dlem provoněné velehradské bazilice, mě utvrdila, 
že moje tehdejší hledání po jakémsi ukotvení ve spo-
lečnosti má smysl a je na dobré cestě.

Nedlouho po téhle nádherné bohoslužbě zazněly 
před bazilikou oficiální projevy. Vedoucí síle ve státě, 
tj. komunistům, se doopravdy tohle vystoupení hru-
bě nepovedlo. Tehdejší ministr kultury Milan Klusák 
si vůbec neuvědomil, že je na nejvýznamnějším křes-
ťanském poutním místě v republice. Projev začal tím 
nehorším, jak mohl. Že nás všechny na této mírové 
demonstraci vítá, s tím, a teď pozor, že Cyril a Meto-
děj přišli na Moravu v roce 863 jako první komunis-
té. Tenhle z hola nešťastný začátek jeho projevu nás 
poutníky tak nadzvedl, že jsme mu znemožnili projev 
dočíst a následně ho vypískali. Kardinálu Tomáškovi 
STB tehdy jeho připravený projev zakázala. Tomu ale 
stačilo na úvod jeho krátké řeči k věřícím jediné slo-
vo: Moravané! A obrovské ovace.



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice březen 2020

strana 18

Musím přiznat, že k  mému překvapení jsem se 
v  průběhu poutě nesetkal s  nějakým nátlakem na 
věřící ze strany Veřejné bezpečnosti ani STB. Je ale 
možné, že si na Velehrad, přeplněný poutníky až 
k prasknutí (asi 150 000 lidí), prostě netroufli.

Moje vystřízlivění přišlo hned za několik dní. Hlas 
Ameriky svoje posluchače v  Československu infor-
moval, kolik katolických organizátorů poutě bylo ná-
sledující dny obžalováno a uvězněno.

Následně proběhlo nesčetně domovních prohlí-
dek, při nichž byly zabaveny cyklostyly a tisíce svaz-
ků náboženské literatury.  

Petice „Několik vět“
Asi v  polovině roku 1989 v  republice probíha-

la podpisová akce nazvaná „Několik vět“. Na Hlasu 
Ameriky to bylo přečteno a vlastně tam nebylo až tak 
nic provokativního. Ale i to v té době komunistům va-
dilo. Poté vždy na konci vysílání byl přečten seznam 
osob, které se s touto výzvou ztotožnily a svým pod-
pisem podpořily. Byly to známé osobnosti veřejného 
života jako Hana Zagorová, Marta Kubišová a další. 
Štvalo mě, že se tato výzva nedostane mezi zaměst-
nance do podniků. Věřil jsem, že by to byli, samozřej-
mě podle řečí, schopni podepsat kromě mé osoby 
i další zaměstnanci. Netrvalo dlouho, než mi jedno-
ho dne spolupracovník, kotelník Ivo Šťastný z Brna, 
řekl, abych šel s ním, že mně něco ukáže. V kotelně 
mi předal listinu „Několik vět“. To prý si mám pře-
číst, popřípadě na druhé straně podepsat. Poté, že 
to mám dát podle uvážení dalším spolehlivým lidem 
na podepsání a odešel po své práci. Polilo mě horko. 
Okamžitě jsem byl v obraze. Jenom párkrát za život 
se člověk ocitne ve stavu „lámání chleba“, kdy si buď 
zachová charakter a nese následky, nebo zkrátka si 
se svým svědomím vytře zad.k. Nebyl jediný důvod, 
abych to nepodepsal, kromě překonání strachu. 

Posléze jsem listinu podepsal, napsal svou adre-
su a předal dalšímu dílenskému spolehlivému kole-
govi, aby si to přečetl, popřípadě podepsal a poslal 
to dál. Na konci směny mně listinu vracel jiný dělník 
s tím, že on tu listinu také nemůže podepsat, že má 
syna na škole a že by ho mohli za ten jeho souhlas 
s peticí ze školy vyhodit. No, a tak jsem zůstal na té-
hle listině podepsaný sám. Nevím ale, zda těchto pe-
tic nebylo v podniku nabízeno více a zda to nepode-
psalo více lidí. Předal jsem tuhle petici dotyčnému Br-
ňákovi s dotazem, kdy to bude zveřejněno. Odpověď 
zněla: To nevím. Zbytek dne bylo po mně jak po žábě. 

Já, stále pamětliv nedávných represí STB po pou-
ti na Velehradě v roce 1985, kdy jsem byl jako jeden 
z účastníků pouti u nich také zapsán, jsem naráz do-
stal strach. Ne že bych byl úplný po.era, ale moje do-
savadní zkušenosti s komunisty mě nabádaly k opa-
trnosti. Ještě to odpoledne jsem v plechové bedně na 

„vercajk“ odvezl do sklepa na zahradu některé věci, 
hlavně knihy, které by mně mohly být v případě do-
movní „šťáry“ zabaveny. Udavačů a  pomocníků VB 
bylo tehdy mezi námi stále dost. Doba ale již tak po-
kročila, že na nějakého zámečníka Fraňka už komu-
nisté neměli čas. Přihořívalo. 

V republice mezi komunistickým režimem a opo-
zicí, zastoupenou Chartou 77, v  té době i  církví re-
prezentovanou stařičkým, ale statečným kardiná-
lem Františkem Tomáškem, včetně nás, osamělých 
rebelů, vzrůstalo napětí a v Praze 17. listopadu, při 
studentské demonstraci, to prasklo. (Až hodně poz-
ději jsem se dozvěděl, že autory petice „Několik vět“ 
byli scenárista Jiří Křižan, který tomu dal i hlavičku, 
a Václav Havel.) 

Po brutálním zásahu proti studentům v Praze do-
staly události rychlý spád. Jejich odhodlání a  oka-
mžitý protest pražských umělců nastartovaly stov-
ky akcí, jež v konečném důsledku vyzněly v politický 
převrat. Dne 19. listopadu vzniká v Praze Občanské 
fórum, nedlouho po něm i v Brně. Hlas Ameriky in-
formoval o protestních akcích i v Brně, a tak díky této 
rozhlasové stanici jsem se protestů účastnil. Myslím 
si, že na té první velké demonstraci došlo k zásadní-
mu přelomu. Když z balkonu jednoho domu byla me-
gafonem zahájená demonstrace, začaly Avie policaj-
tů a modré Avie Lid. milicí na demonstranty najíždět 
v ulici České a v ulicích přilehlých. Tímto se masa lidí 
na „narvaném“ Svoboďáku začala posouvat směrem 
k nádraží, kde jsem byl i já. Zpočátku jsme ustupova-
li směrem k nádraží krokem, poté jsme začali utíkat. 
Ale v momentě nás zastavili studenti. Nadali nám do 
zbabělců, řekli nám, ať neutíkáme, že nás je 50 000 
a policajtů a modřáčků (Lid. milicí v modrém) je je-
nom pár stovek. Tato přetlačovaná trvala půl hodiny 
nebo hodinu, nevím. Ztratil jsem pojem o čase. Po-
tom se začalo skandovat: Už jedou pryč! Už jedou 
pryč! 

To platilo o policajtech a Lidových milicích. 
Na dalších demonstracích už byli policajti jenom 

jako dvojčlenné hlídky, které dohlížely na běžný po-
řádek. V  této hektické době jsem tímto převratem 
žil. Jezdil jsem do Brna na tyto demonstrace větši-
nou sám. Spolupracovníci tam moc nejezdili. Většině 
lidí to bylo totiž jedno. Jednou jsem tam chtěl s se-
bou vzít svého staršího 14 letého syna, ale ani ten 
neměl až tak zájem. Po jedné z těchto demonstrací 
nacházím ve schránce na dopisy obálku se zprávou: 
Pane Fraňku, dostavte se zítra ve 20 hod. k Frantovi 
Husárovi (organizátor gen. stávky). Vemte si s sebou 
tašku. Druhý den mě v bytě u Franty Husára, kromě 
něho, čekalo ještě několik mladých lidí, které jsem 
neznal. Sdělili mně, že (podepsáním „Několika vět“) 
jsem vhodná osoba k organizování generální stáv-
ky v podniku Agrostav Hustopeče. A že se uskuteč-
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ní 27. listopadu. Já souhlasil a odcházel s plnou ka-
belou letáků ohledně připravované generální stáv-
ky. Za dva dny, na dalším domluveném srazu, už bylo 
u Husára takových lidí jako já několik. Na této schůz-
ce jsme obdrželi podrobné instrukce, jak sestavit 
stávkový výbor a další letákové materiály. Největší 
problémy a potíže při organizaci stávky dělali kova-
ní komunisté. Ti mně likvidovali letáky s informacemi 
od OF, které jsem roznášel po nástěnkách jak na pra-
covišti, tak na administrativní budově. Dále tvrdili, 
že stávka je nezákonná, kde že máme ke stávce po-
volení, že ohrozíme plnění plánu podniku, ochromí-
me národní hospodářství atd. To už se o pracovních 
přestávkách (o  svačině nebo obědě) vedly vzruše-
né debaty. Jednou jsem vstoupil do debaty informací 
z Hlasu Ameriky, že příštím prezidentem Českoslo-
venska bude Václav Havel. To jsem tenkrát od kolegů 
schytal šťavnatých nadávek. Až po několika letech 
se mně jeden kolega z práce omluvil slovy: „Franto, 
při tom převratě, tys jediné byl v tý době v obraze“. 

Jakž, takž se tehdy podařilo ustavit stávkový vý-
bor, ale nikomu se do toho moc nechtělo. Jak se blížil 
termín generální stávky, tak stále více a více zaměst-
nanců bylo ochotno se stávky zúčastnit. Zpočátku 
jsem měl obavy z malé účasti, ale jak začali někte-
ří komunisté veřejně zahazovat stranické legitima-
ce, bylo vyhráno. Nejmenší účast měli pracovníci 
a vzdělanci z okolí ředitele a náměstků. Nakonec nás 
do stávky šel docela slušný průvod včele s českoslo-
venskou státní vlajkou. Projevy na náměstí v  Hus-
topečích ještě filmovala z  věže radnice státní bez-
pečnost. Tomu už ale nikdo nevěnoval pozornost. Ze 
stávkových výborů poté vznikla podniková Občan-
ská fóra. V AGS Hustopeče vzniklo OF 4. 12. 1989. Do 
čela byli zvoleni dva mluvčí, a  to Franěk František 
a Ing. Schvarz.

Pod naším tlakem byla v podniku zrušena komu-
nistická buňka a  kádrový útvar. Kádrové materiály 
byly následně předány zaměstnancům. Na naši vý-
zvu odstoupil také ředitel AGS a řádným konkurzním 
řízením byl zvolen ředitel nový, ale také bývalý ko-
munista, protože v té době jiných vzdělanců až tak 
moc nebylo. 

Byli jsme tenkrát velice aktivní. Zaměstnanci z ce-
lého podniku přispěli po 10 Kčs a 20 Kčs na konto stu-
dentů, celkem 3 250 Kčs. Nejvíce, a to 100 Kčs, přispěl 
Jan Vozdecký ze Šitbořic, roč. 1949. Na půdě podni-
ku vznikla nová odborová organizace a  já jsem byl 
zvolen předsedou. Poté jsem byl v Břeclavi zvolen do 
Ústředního výboru pracovníků zemědělství a výživy 
Čech a Moravy se sídlem v Praze. Tím pádem jsme 
pokládali náš úkol OF na území podniku za splněný. 
Naši činnost jsme ukončili 5. 6. 1990. 

V tom čase proběhl v prostorách hustopečského 
kina mítink, na kterém promluvili herci z Brna a syn 

brněnského chartisty Jaroslava Šabaty. Poté jsem se 
také stal členem hustopečského OF. Při prvních svo-
bodných volbách do obecního zastupitelstva v Hus-
topečích (23. - 24. listopadu 1990)  jsem se stal zá-
stupcem OF v okrsku Kurdějov. Po volbách i zde mé 
působení v OF skončilo. 

 Těmito volbami také skončila dlouhá doba ne-
omezené moci jedné strany, která 40 let ovláda-
la všechny sféry života ve státě, počínaje hospo-
dářstvím a konče školstvím. V tehdejším Českoslo-
vensku bylo v té době na dva milióny straníků. Bylo 
tedy samozřejmostí, že skoro v každé širší rodině byl 
alespoň jeden straník. To nemluvím o jejich nástup-
cích, tedy svazácích, pionýrech a jiskřičkách, jimž byl 
předkládán Vladimír Iljič Lenin, jako jejich nejhodněj-
ší strejda. Převratem se po komunistech naráz slehla 
zem. Rokem 1989 se sice propastně        změnil režim, 
ale my hlavně starší lidé jsme zůstali stejní. Starýho 
psa novým kouskům  nenaučíš. Z bývalého režimu, 
jsme si ale do toho nového přinesli s  sebou, včet-
ně mě, jakýsi  zakonzervovaný strach. Proto dodnes 
jaksi nemáme odvahu říci svým dětem a vnoučatům 
pravdu o té době a o nás. Že jsme za tu uplynulou 
dobu 40 let nesvobody byli všichni nějak s tímto re-
žimem spřaženi, protože jinak to asi nešlo. Za určitý 
čas totiž člověk zjistil, že je výhodné (nikoliv správné) 
na veřejnosti a v práci sekat stranickou latinu a poté 
v hospodě nebo doma to kompenzovat tvrdou kriti-
kou režimu. A protože jsme v tomto (po stránce mo-
rální) zvráceném prostředí tak dlouho žili, bylo nor-
mální, že každá rodina si za určitý čas našla k rozum-
nému přežití svou vlastní, kompromisní cestu. A že 
bylo tehdy výhodné uhnout než si stát za svým, to 
je prostě fakt. Mám obavy, že toto alibistické jednání 
převzaly částečně od nás jako standard i naše děti.

A skrze tenhle zakonzervovaný strach se ve vět-
šině rodin o minulém režimu dodnes nemluví. Proto 
nemáme doma odvahu říci dětem nebo vnoučatům, 
proč otec nebo děda vstoupil do strany. Bylo mnoho 
důvodů. Buď z přesvědčení, z mladistvé naivity, z dů-
vodu udržení zaměstnání, z důvodu lepšího kariérní-
ho postupu, z důvodu dostání dětí na školu, z hlou-
posti, z prospěchu, z naivity, že to bylo pro něj v tu 
dobu výhodné, ze strachu, nebo jenom prostě proto, 
že na něj byl od kovaných komunistů neustále vytvá-
řený psychický nátlak (jako třeba na mě). 

Pokud si tuto skutečnost nepřiznáme a nebude-
me o ní mluvit, bude nás toto trápit dál, jako nás ka-
tolíky pronásleduje hřích před zpovědí. Nejvíce ko-
munistickou ideologií utrpělo školství. Dobří kantoři 
to měli vždycky těžké, za každého režimu. Takže i za 
vlády KSČ byl na učitele, aby vstoupili do strany, vy-
tvářen mimořádný tlak. Učitelé straníci měli před ne-
straníky obrovskou kariérní výhodu. Neznal jsem v té 
době ředitele školy, který by nebyl ve straně. Kdo ale 
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tomu vábení, přes prospěch, až po vydírání od ko-
munistů podlehl, mohl to po převratu brát jako svoje 
selhání. Z toho pramení i ta dnešní zbabělost neučit 
v dějepise dobu komunismu po dnes. „No a v dějepi-
se, jak známo, nahradili vyučovací látku 40 roků ne-
svobody bezproblémoví dinosauři“.

Abych nebyl nespravedlivý. Právě studenti ze 
škol, mladí vzdělaní lidé, ti měli tu odvahu postavit se 
v roce 1989 jako první proti vládě jedné strany, proti 
zlu, proti násilí a nesvobodě a za tu jejich odvahu (já 
toho byl svědkem) jim patří dík a můj obdiv, protože 
vím, co je to ten neviditelný a všudypřítomný strach. 
Poděkování patří také všem těm, kteří se na těchto 
převratných změnách podíleli. 

Tenhle článek jsem samozřejmě napsal s  vědo-
mím, že se s mými názory řada občanů neztotožní, což 
je správné a je to dobře. Ale můžu být klidný, protože 
žijeme v době jakési demokracie, kdy za napsání téhle 
vzpomínky a vyjádření svých názorů člověk nepůjde, 
alespoň doufám, na nějaký čas do „šatlavy bručet“.

A na závěr, protože je lidská paměť krátká, pou-
ze odkázaná na délku života, pokládal jsem za nut-
né dobu od roku1968 až po tenhle historický politic-
ký převrat v roce 1989 jako přímý účastník v kostce 
zaznamenat. 

Zrovna tak jsem považoval za nutné uchovat ve 
svém archívu příslušné dobové materiály. Jedním 
z nich je i výše zobrazený plakát Václava Havla, pe-
tice „Několik vět“ a prorocký článek signatáře Char-
ty 77 Jaroslava Šabaty z Brna, jenž jsem si vystřihl 
z Moravských novin, ze 4. 1. 1990, nazvaný „Až pře-
jde euforie“. 

To člověk zírá, kolik prorockého se v jeho článku 

potvrdilo. Tehdy autor článku nabádá a varuje ob-
čany před růžovými brýlemi revoluční euforie, před 
přílišným optimistickým očekáváním, jež může 
v budoucnu zapříčinit přílišné zklamání. 

Článek začíná takto: „Co se stane, až přejde eufo-
rie „Něžné revoluce“? 

Především se ve vší syrovosti obnaží bída našich 
politických poměrů. A mnoho nevyřešeného se vy-
jeví i pokud jde o dosavadní podobu československé 
státnosti. …….

Tyto vzpomínky byly zpracovány s  odstupem 
několika let dle prožitých událostí. Letáky a dobo-
vé materiály dodávané z centra OF, včetně generál-
ní stávky, mám uloženy v mém osobním archívu.

Co k tomu dnešnímu politickému dění?
Po 30 letech tzv. demokracie, v nadoraz rozděle-

né společnosti, co na to já?
Protože se již docela slušně kácí v našem lese, 

tak jsem se nedávno zúčastnil v  Hustopečích po-
hřbu kolegy z práce. Po smutečním obřadu se člo-
věk podáním ruky jen tak letmo pozdraví se starý-
mi známými nebo kamarády. A  protože se s  pro-
tějškem dobře zná, stačí k  důvěrnému sdělení jen 
málo. Při setkání s bývalým fotbalovým spoluhrá-
čem NHKG Hustopeče Františkem B. a podání rukou 
bylo chvíli ticho. Poté se jmenovec stručně vyjád-
řil k dnešnímu politickému dění po 30 letech života 
v demokracii. „Franto, k.rva, toto sme přece nechce-
li! Já nato: Toto určitě né!“  

František Franěk 

 Poznáte partu kamarádů, rekrutů v roce 
1950 z ročníku 1931?

Horní řada zleva:
Ing. Krupička Josef, 

Kovařík Vojtěch, Nevídal Vendelín

Dolní řada zleva:
Konečný František, 

Valíček Vilém, Konečný Oldřich

Odpověď přinesl 
pan František Krupička, 

Zámeček 260
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Hádanku zaslal pan Josef Krupička, šitbořský ro-
dák žijící ve Valašském Meziříčí

Poznáte, kdo je na fotografii z roku 1938?

Odpovědi můžete zasílat na 
redakce@stengaracek.cz 
nebo do schránky Obecního úřadu.  

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍPŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ

H

120 let stará jednatelská 
zpráva, která pojednává o tom, 
s  jakými problémy se potýkali 
šitbořští hasiči po prvním roce 
své činnosti 

Zpráva Jednatelská 1899
 Můžeme si zde přítomní 

členové jeden druhému přáti, 
že jsme šťastně jeden rok tr-
vání naší dobrovolné jednoty 
hasičské, přečkali ve svornos-
ti a  lásce Boží a  ku prospěchu 
svých bližních proti všem ná-
strahám a  pomluvám čelícím 
spolek náš dosud jak v  novi-
nách ,,Hlasu“ bylo poznamená-
no na papíře zničili. Někteří dali 
se svésti a  většina nás zůsta-
la až do dnešního dne. Pomluvy 
byly hlavně dvojího směru.

Za 1. Morální (mravní).
Za 2. Peněžní nebudu o těch 

dvou zvláště mluviti, protože 
jsou každému známy.

Odpusťte jim, neb nevědí, co 
činí. Dle písma svatého.

Uvedením naší dobrovolné 
jednoty hasičské v činnost po-
znali i  naší nepřátele, že ne-
lze na dále brojiti a tím jsme se 
usmířili a  ženské samy nerep-
taly a  nedaly na podobné po-
mluvy.

První činnost naší dobro-

volné jednoty hasičské byla 
o  svátcích velikonočních, kdy 
naši hasiči stáli po dvou stří-
davě u  Božího hrobu a  pak při 
všech svátcích zúčastnila se 
naše dobrovolná jednota ha-
sičská kooperativně slavných 
služeb božích a všech průvodů.

Na tomto místě jest mi také 
vzpomenouti nám nade vše 
milé a drahé Jejího Veličenstva 
císařovny Alžběty, která tak 
zákeřnickým způsobem muse-
la odejíti z tohoto světa. Při kr-
vavých službách Božích za ze-
mřelou Jejího Veličenstva císa-
řovnu zúčastnila se naše jed-
notka těch služeb Božích s tou 
vroucí modlitbou by milostivý 
Pán Bůh ráčil se nad námi smi-
lovati a nám při tak velikém zá-
rmutku našeho milovaného cí-
saře Pána ještě dlouhá léta po-
nechati mezi námi.

Naše dobrovolná jednota 
hasičská zúčastnila se slav-
ných služeb Božích na den 
2. prosince 1898 za příčinou ju-
bilea padesátiletého panování 
Jeho Veličenstva císaře Pána. 
Ku zvýšení té slavnosti zúčast-
nila se naše jednota již den 
přede-dnem 2. prosince 1898 
večer slavnostního průvodu 
po dědině pochodněmi, lam-

piony při hlaholu zdejší hudby 
nesčíslným provolávaní slávy 
Jeho Veličenstvu císaři Pánu.

V den slavnosti po slavných 
službách Božích zúčastnila se 
naše jednota slavnostního po-
děkovaní vysloužilých vojínu 
jubilejními medailemi na pro-
stranném místě před školou 
od obecního představenstva za 
přítomnosti velikého davu lidí 
naší celé dědiny.

Jaká další činnost jest naší 
dobrovolné jednoty hasičské 
poznali naši lidé obojího po-
hlaví přítomní u  vchodu dom-
ku Vavřina Vozdeckého, když 
viděli, jak naši hasiči se namá-
hali, aby nejen rozšíření požáru 
zamezili, nýbrž aby co nejvíce 
před živlem uchránili.

Na otázku přítomných se 
tázajících, co za to mají hasi-
či, přestala na dobro nenávist 
proti naší jednotě a doufám, že 
se nám co nejvíce podpory do-
stane ze strany rolnictva, když 
vlastně naše dobrovolná jed-
nota hasičská je na venkově jen 
pro rolníky.

Naše jednota byla dvakráte 
při ohni v  Nikolčicích a  jednou 
v Těšanech.

Naše jednota byla pozvána 
ku slavnosti svěcení stříkačky 
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v Bošovicích od tamního hasič-
ského sboru.

Dále se naše jednota zú-
častnila slavnosti desetiletého 
trvání hasičského sboru v Klo-
boukách spojenou se slavnos-
tí památky stoletého narození 
Františka Palackého otce vlas-
ti.

Naše jednota pořádala výlet 
do lích a  večer věneček v  hos-
tinci p. Ant. Kincla ve prospěch 
naší jednoty.

M
V  období nouze musí mys-

livec myslet na strádající zvěř, 
která na sněhu či ve zmrzlé 
půdě není schopná najít dost 
potravy k  přežití zimy. A  tak 
myslivci po celou zimu vyrá-
ží ke svým krmelcům, kde má 
zvěř své stávaniště a předklá-
dají jim seno, kukuřici, jablka 
a  další dobroty... Takto již 68. 
sezónu vyráží přikrmovat my-
slivec Václav Nečas a jak je vi-
dět na fotografiích, svých ná-
sledníků má dost. :-) Pravi-
delně s  sebou bere nadšené 
děti i jejich rodiče, a to hlavně 
o Štědrém dnu, kdy se má my-
slet na strádající. Je totiž dů-
ležité dětem ukazovat, co zvěř 
v zimě potřebuje. Stává se to-
tiž, že i dospělí v nevědomos-
ti předloží zvěři něco špatné-
ho, z čehož může v extrémním 
případě i uhynout. Divoká zvěř 
má totiž jiné zažívání... a  tak 
jim uschlým pečivem spíše 
ublížíme-nedej bože plesni-
vým... V  městě je velmi oblí-
bené krmení kachen pečivem. 
Málokdo ví, že jim ve větší míře 
ubližuje. Jsou pro ně mnohem 
lepší jadrná krmiva jako pše-
nice a ječmen. Když už pečivo, 
tak aspoň bez soli nebo třeba 
obyčejná kukuřice z plechovky 
či z klasu.

Myslivci si v  zimě plánu-
jí, co všechno stihnout do té 
další zimy. Na jaře zasejí po-

Naše jednota odbývala šest 
výborových schůzí. A  při těch 
vždy byla povolána pokladnič-
ní zpráva. Dle usnesení výbo-
rových byla nesčíslná rada na 
všecky strany podána žádostí 
o udělení podpory.

Na kterou žádost nebyla 
dána žádná-bude se opakovati.

Dle přiložených účtů, příjmů 
a  vydání je za celý rok trvání 
naší jednoty nemáme-žádného 
dluhu nýbrž hotovost přes pa-

desáte zlatých. Tím tedy jsem 
Vám vylíčil krátký život za celý 
rok naší jednoty a přeji ze srdce 
mnoho zdaru naší jednotě za 
budoucnost a volám ,,Na zdar“ 
naší dobrovolné jednotě hasič-
ské v Šitbořicích při valné hro-
madě ze dne 11. února 1899.

 
Václav Jedlička    

 Jednatel  
přepsal: 

František Konečný
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líčka, která se nesklízejí-zvěř 
má dostatek krytiny. A  třeba 
zajíci, kteří jsou leckdy v  srp-
nu v šoku, že mají za jeden den 
pole sklizené a zorané, se mají 
kam schovat a  kde najíst. Jak 
praví stará myslivecká zása-
da, „Poslední zrno z pole, prv-
ní zrno do krmelce a zásypu“,

Nebojte se tedy mysliv-
ců zeptat. Ono kolikrát sta-
čí i  pravidelně sypat ptákům 
do krmítka slunečnici a nabíd-
nout jim misku vody. Protože 
nejen zvěř, ale i  zpěvné ptac-
tvo a hmyz rapidně ubývá. 

A  jelikož má práce s  dět-
mi velký smysl, dovolte mi, 

abychom vás 
za všechny šit-
bořské mysliv-
ce pozvali na již 
tradiční Dětský 
den na myslivně, 
který proběhne 
v  sobotu 18. 7. 
2020. Bude zde 
spoustu oblíbe-
ných disciplín 
nejen pro děti, 
jako je střel-
ba ze vzduchov-
ky a  kuše, a  tradiční zvěřino-
vé hody. Přijměte také pozvání 
na Myslivecký ples, na kterém 
se s vámi rádi potkáme v pod-
večer 20. 2. 2021. Těšit se mů-

R

Pozvánka na rybářské 
závody a dětský den

V  sobotu 16. května od 6:00 se na Novodvor-
ském rybníku v  Šitbořicích budou konat tradiční 
rybářské závody pro dospělé závodníky. V neděli 
17. května se pak od 6:00 budou konat dětské ry-
bářské závody a od 9:00 pak dětský den. Na dět-
ském dni bude pro děti připravena řada disciplín 

a  atrakcí, kde si budou moci děti zasoutěžit. Po 
celou dobu závodů bude pro soutěžící připraveno 
občerstvení a po skončení obou závodů a vyhlá-
šení výsledků bude připravena tombola o  hod-
notné ceny. V neděli pro vás budeme, tak jako ka-
ždý rok, připravovat rybí speciality. 

Těšíme se na hojnou účast
Zvou rybáři ze Šitbořic

žete na zvěřinové speciality 
a bohatou tombolu. 

K  tanci a  poslechu zahraje 
Horenka.

  Zbyněk Honzák
A  jelikož má práce s  dět-

mimi vvelký ssmymyslsl,, dodododovovovoltltlteee mimmiii,,,,
se s vámi rádi potkáme v pod-
vevevevev čečečer rr 202020202 .. 2.22.22 2222020202020 11. TTTTěšěšěšititiii ssseeee můmůmůů--

Horeenknka.a.
 ZbZbZbZbZbynynynynynyyyyy ěkěkěkěkěkěkkě HHHHononononno ázázázázááázákkkkk
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Při tříkrálové sbírce bylo v  naší obci vybráno 
101.964 Kč.

Děkujeme občanům za příspěvky a  poděkování 
patří také dětem i všem zúčastněným.

Petr Krupička

SPORTSPORT

K

Přes zimu utichly boje na fot-
balovém hřišti, proto bych vás 
chtěl informovat jen krátce, co 
se v  našem oddíle událo a  co se 
chystá.

Po posledním podzimním zá-
pase, kdy jsme vyhráli v  Morav-
ském Žižkově, jsme si dali pauzu 
až do konce ledna, vyplněnou jen 
turnajem v nohejbale a pátečními 
fotbálky v sokolovně. 

Od začátku února potom hráči 
našeho mužstva začali s trénin-
ky 2x týdně, kdy jsme celý únor 
nabírali fyzičku v  okolních kop-
cích. 1. března jsme odehráli prv-
ní přípravné utkání na umělé trá-
vě v Pohořelicích, kde jsme pora-
zili Hrušovany u Brna výsledkem 
7:2. O  branky se postarali Petr 
Kaňa 3x, Jiří Nevídal, Jarek No-
votný, Karel Novák a  David Bu-
reš. Další utkání jsme odehráli 
týden nato v Lednici proti Zaječí. 
To jsme porazili výsledkem 4:0 
po brankách Jirky Nevídala, Kar-
la Nováka, Davida Bureše a  Ro-
mana Kresy. Další dva týdny ješ-
tě odehrajeme přípravná utkání 
proti Nosislavi a Vranovicím. Za-
čátek jarní části sezóny je naplá-
nován na 29. 3., kdy A tým bude 
doma hostit Kostice a B tým Při-
bice (viz přiložená tabulka). Co 
se týče hráčského kádru, tak ten 
zůstal v  podstatě beze změny, 
marodi se nám do začátku sezó-

ny snad uzdraví, prozatím jedi-
ný dlouhodobě zraněný je Lukáš 
Lengál. 

Co se týče naší mládeže, tak 
kluci chodí přes zimu trénovat 2x 
týdně na sokolovnu, v  průběhu 
zimy jsme si také jednou pozvali 
na přátelské utkání tým z  Křepic 
a  jednou jsme vyjeli na turnaj do 
Lednice do haly. Děti chodí tréno-
vat pravidelně a jsou na nich vidět 
velké pokroky. Už se těšíme, až 
nám počasí dovolí a budeme moct 
začít chodit na hřiště. V průběhu 
jara bychom chtěli uspořádat ná-
bor dětí ročníků 2016 a  starších 
do předpřípravky. Termín náboru 
bude ještě upřesněn a zveřejněn 
na nástěnkách, facebookových 
stránkách a v rozhlase. Dále také 
budeme, 
jako již 
tradičně, 
pořádat 
okres-
ní turnaj 
přípra-
vek. Ten 
proběh-
ne na na-
šem hři-
šti 19. 4. 
od 09:30. 
Tímto sr-
dečně 
zveme 
všechny 

naše fanoušky, aby 
přišli podpořit naše 
nejmenší.

Na závěr tohoto příspěvku 
bych chtěl poblahopřát k  život-
nímu jubileu dvěma, již bývalým, 
strážcům šitbořské fotbalové 
branky. 

První z nich, Josef Drabálek, se 
letos dožívá 70. narozenin. Ten-
to legendární šitbořský gólman 
začal chytat za A-mužstvo již ve 
svých 16 letech a o 26 let pozdě-
ji pomohl našemu mužstvu k his-
torickému postupu do Okresního 
přeboru. Tímto může sloužit na-
šim současným hráčům jako vzor 
oddanosti a sportovní vytrvalosti.

Druhý, neméně legendární po-
strach soupeřů, Antonín Musil, 

Foto: Petr Kaňa
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letos oslavil 40. narozeniny. Stej-
ně jako pan Drabálek tak i  Ton-
da patřil vždy k  oporám našeho 
mužstva a  byl stavebním kame-
nem při památném postupu ze 
IV. třídy až do okresního přeboru 
v letech 2013-2015. 

Oběma přejeme za celý oddíl 
kopané vše nejlepší, pevné zdra-
ví a ať se můžeme spolu na hřišti 
ještě dlouho těšit z  úspěchů na-
šich fotbalistů.

Za TJ Sokol Šitbořice, 
oddíl kopané

Vladimír Navrátil ml.

 K
V  roce 2019 se nám v  šitbořic-

kém oddílu kolové podařilo pře-
devším upevnit základnu mladých 
hráčů, což je pro budoucí vývoj od-
dílu naprosto klíčové. Velký podíl na 
tom má práce trenérů Karla Berge-
ra a Roberta Zvolánka.

V  žákovské kategorii dokázalo 
první šitbořické družstvo (Šabata 
Dominik/Urbánek Šimon) ukořis-
tit ve své předposlední žákovské 
sezóně 3. místo z MČR. Letos klu-
ci soutěži naprosto dominují. Zá-
roveň jsme dali dohromady další 
žákovský tým ve složení Petr No-
votný/Ondřej Valíček. Nakonec je 
potřeba zmínit i  ty nejmladší na-
děje z  našich řad – přípravku Lu-
káše Novotného, Jindřicha Urbán-
ka a Matěje Šabatu.

V juniorské kategorii se podaři-
lo naší žákovské dvojici vybojovat 
postup do 1. juniorské ligy, ve které 
kluci sbírají cenné zkušenosti proti 
až o 4 roky starším soupeřům.

Sezónu U23 měli Martin Drabá-
lek se Štěpánem Urbánkem velice 
slibně rozehranou. Bohužel se jim 
nevydařil závěr a po 3. mís-
tě na MČR jim těsně unikla 
účast na ME.

V  mužích odehrála šit-
bořická jednička extraligu 
v  netradičním složení Dra-
bálek/Starý. Udržet sou-
těž se bohužel nepodařilo. 
V současnosti hrají Šitbořice 

opět v  původním složení Topolář/
Starý 1. ligu a  drží se na postupo-
vém 2. místě. Navíc se podařilo do-
stat do tuzemských lig další šitbo-
řický tým – po vítězství v baráži nyní 
hraje 2. ligu družstvo Drabálek/Ště-
pán Urbánek. Kluci se momentálně 
rovněž drží na 2. postupové pozi-
ci a oba ligové týmy tak mají dobře 
nakročeno k postupu o ligu výše.

V únoru jsme v Šitbořicích uspo-
řádali tradiční mezinárodní turnaj 
Grand Prix Šitbořice. Skvělou zprá-
vou je, že se nám daří držet vyso-
kou úroveň turnaje, který velmi po-
zitivně hodnotí i účastnící se zahra-
niční hráči. V dalších letech bychom 
rádi pokračovali v  po-
řádání turnaje a posou-
vali jeho úroveň stále 
dál. Turnaj se tradičně 
skládal ze tří katego-
rií. Páteční U23 turnaj 
byl historicky nejlé-
pe obsazený. Turna-
je se zúčastnily 4 nej-
lepší české týmy dopl-
něné třetím nejlepším 

rakouským a  špičkovým němec-
kým družstvem. Šitbořická jednič-
ka Drabálek/Urbánek skončila na 
celkovém 2. místě, když prohrá-
la pouze se suverénním Zscherbe-
nem. Sobotní turnaj žáků s přehle-
dem vyhrála domácí dvojice Šimon 
Urbánek/Dominik Šabata. V  nabi-
té konkurenci hlavního elite turna-
je skončila šitbořická mužská jed-
nička Topolář/Starý na posledním 
šestém místě. Turnaj byl však vý-
sledkově velice vyrovnaný a žádný 
z  účastníků se za předvedený vý-
kon rozhodně nemusí stydět.

 Marek Topolář předseda 
oddílu kolové TJ Sokol Šitbořice

foto: Herbert Pischl
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE
HODY ROČNÍKU 2001   HODY ROČNÍKU 2001   FOTO: JAKUB HÁJEKFOTO: JAKUB HÁJEK
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ŽIVÝ BETLÉM   ŽIVÝ BETLÉM   FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁFOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PĚVECKÉHO TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PĚVECKÉHO 
SBORU COLORATA  SBORU COLORATA              FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ            FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ
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OBECNÍ ZABIJAČKA   OBECNÍ ZABIJAČKA   FOTO: JIŘÍ KAŇAFOTO: JIŘÍ KAŇA
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JARO V ŠITBOŘICÍCH   JARO V ŠITBOŘICÍCH   FOTO: PETRA GREGYS GREGUŠOVÁFOTO: PETRA GREGYS GREGUŠOVÁ
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 GRAND PRIX ŠITBOŘICE 2020    GRAND PRIX ŠITBOŘICE 2020   FOTO: STANISLAV PROKOPFOTO: STANISLAV PROKOP
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