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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA 
Vážení čtenáři,
otevíráte třetí číslo obecního zpravodaje Štenga-

ráček pro rok 2020. Skončily školákům prodlouže-
né prázdniny a začala škola, nám skončily dovolené 
a vracíme se zpátky do pracovního procesu. Všich-
ni doufáme, že nás pandemie Covidu-19 nepřemůže 
a nebude potřeba vyhlašovat mimořádné stavy.

Ve zpravodaji najdete obvyklé rubriky, slovo sta-
rosty i zprávy z obce, příspěvky od našich pravidel-
ných přispěvatelů, jako jsou škola, školka, sportovci 
a také zprávy od našich spoluobčanů. V tomto čís-
le se objevuje po delší odmlce díky příspěvku pana 
Františka Fraňka opět tradiční šitbořská mluva, 
která má svoje kouzlo a nese s sebou krásné vzpo-
mínky na naše mládí, když se jí běžně mluvilo.  

Na titulní straně je foto prvňáčků, kterým začí-
ná školní devítiletá docházka, to nám připomíná, že 
již přichází podzim a vstupujeme do času vinobraní, 
sklizně hroznů, výroby burčáků a vín. Již u nás v obci 
proběhla akce spojená s ochutnávkou burčáku. Vi-

nařům počasí moc nepřálo, na-
pršelo v červnu 97 mm, v červen-
ci 51,5 mm a v srpnu 112 milimetrů 
vody a tím se začaly koncem srp-
na a začátkem září objevovat růz-
né nemoci a bylo nutné provést postřiky proti plísni. 
Výsledky práce našich pěstitelů vinic posoudíme na 
místní, již tradiční výstavě vín o velikonocích.

V neděli 4. října se můžeme sejít k uctění památ-
ky 79. výročí smrti oběšením pana Viléma Tocháč-
ka a odhalit pamětní desku na jeho pomníčku v ulici 
Tocháčkova.

Třetí číslo Štengaráčku je plné informací, které 
se udály nebo budou dít v naší obci -  výstavba nové 
komunikace na ulici Osvobození, jak správně třídit 
odpad, pořádání tradičních hodů a podobně. Děkuji 
všem autorům příspěvků a článků uveřejněných ve 
zpravodaji, poděkovaní patří také fotografům, kteří 
poslali své fotografie do fotogalerie. 

Milan Němeček   

SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY 
      Vážení spoluobčané,
v  minulém čísle jsem vám 

slíbil, že vás budu informo-
vat o  probíhajících pracích na 
stavbách, které byly zahájeny 
v  druhé polovině roku. Práce 
v ulici Osvobození jsou již v pl-
ném proudu. Stavba byla za-
hájena od spodní části, to zna-
mená od ulice Brněnské smě-
rem k  prodejně textilu. V  prv-
ní fázi se bude pracovat pouze 
na tomto úseku, aby rodinné 
domy od prodejny textilu smě-
rem nahoru měly zatím zajiš-
těný příjezd do domu autem. 
V  druhé fázi, až bude spodní 
úsek provizorně průjezdný, se 
začne s  horním úsekem. Chtěl 
bych uklidnit obyvatele domů, 
kteří budou mít touto stav-
bou omezený příjezd ke svému 
domu, že pan stavbyvedou-
cí je bude operativně a s před-
stihem informovat o  termí-
nech, kdy nebude možné autem 
z  domu vyjet. S  touto stavbou 

souvisí i  přeložka vodovodní-
ho řadu. Realizace bude probí-
hat tak, aby jednotlivé domác-
nosti byly bez pitné vody na co 
nejkratší možnou dobu. O výlu-
ce jednotlivých domů bude také 
informovat pan stavbyvedoucí. 
Součástí stavby je také přepo-
jení všech domů do nové kana-
lizace. Stávající kanalizační pří-
pojky jednotlivých domů, které 
nyní ústí do hlavní kanalizač-
ní stoky v  parku, budou využi-
ty pro odvod dešťové vody. Cel-
kové dokončení stavby by mělo 
být na začátku prosince 2020.

Současně byla zahájena de-
molice a  stavba nové autobu-
sové čekárny. Zhotovitelem 
je místní stavební firma. Roz-
počet na demolici a  stavbu je 
709.693 Kč. Zastávka bude vy-
padat stejně, jako ta napro-
ti, ale bude větší. Dokončení by 
mělo být nejpozději do konce 
listopadu. V souvislosti s těmi-
to stavbami došlo k  dočasné-

mu přesunu-
tí autobu-
sových za-
stávek před 
zdravotní 
středisko. 

V minulém čísle jsem se také 
zmínil o  tom, že jsme zada-
li pořízení architektonické stu-
die na přístavbu školy a  stav-
bu sportovní haly. Dílo bylo již 
dokončeno a  paní architektka 
nám předala objednanou doku-
mentaci. Jeden snímek z  vizu-
alizace si můžete prohlédnout 
v  tomto vydání zpravodaje. Je 
z  něj patrná přístavba celého 
křídla školy a částečně zakopa-
ná sportovní hala před školou 
se „zelenou“ střechou. Rozpo-
čty na tyto stavby zatím nejsou 
zpracovány, ale odhad pořizo-
vací ceny podle kubických met-
rů objektů je asi 40 mil. za ško-
lu a asi 100 mil. za halu. Z toho 
je jasné, že bez dotací nebude 
možné tyto stavby realizovat. 
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V  současné době se zaměřu-
jeme na přístavbu školy, což je 
nyní pro obec prioritou. Stav-
ba haly bude závislá na tom, 
jak se budou dále vyvíjet veřej-
né finance a jaké budou dotační 
možnosti.

Vážení spoluobčané, vlivem 
stále se šířící nákazy Covid-19 
byly v  naší obci v  tomto roce 
zrušeny téměř všechny kul-
turní a  společenské akce. Je-
dinou výjimkou snad byla sou-

těž ve vaření gulášů s poseze-
ním u burčáku. Akce se odehrá-
la venku za sokolovnou a lze ji 
považovat ze velmi vydařenou. 
Soutěž tentokrát vyhráli rybáři, 
kterým gratuluji, ale pochvá-
lit musím i ostatní soutěžící za 
vynikající guláše. Téměř s  jis-
totou můžeme již dnes prohlá-
sit, že se tentokrát nebude ko-
nat tradiční setkání se seniory, 
které každoročně obec pořádá. 
Situace se šířením Covidu-19 

se nezlepšuje, a navíc se jedná 
o rizikovou skupinu občanů nad 
65 let věku, takže letošní ročník 
budeme muset vynechat.

Začíná podzim a  s  ním spo-
jená sklizeň hroznů a  výroba 
vína. Přeji všem vinařům, aby 
se jim podařilo zúročit celoroč-
ní práci ve vinohradě a  už se 
všichni těšíme na první burčá-
ky.

Antonín Lengál - starosta

vizualice ZŠ 

rekonstrukce silnice ul. Osvobození foto: Antonín Lengálstavba nové autobusové čekárny  foto: Antonín Lengál
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ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE 
Rada obce se od minulého 

Štengaráčku sešla pětkrát a zabý-
vala se těmito body:

Rada obce dne 22. 6. 2020 
schválila rozpočtové opatření č. 6.

Rada obce schválila dodavate-
le – vítěze výběrového řízení, fir-
mu Inženýrské stavby Hodonín, 
s.r.o. na akci Šitbořice - ul. Osvo-
bození – kanalizace a  komunika-
ce, II. etapa, za cenu 10.246.582,50 
Kč vč. DPH.

Rada obce schválila Smlou-
vu o  poskytování hostingových 
služeb č. INSO 1396/1 s Alis, spol. 
s r.o., Česká Lípa, za cenu 2.900 Kč 
bez DPH/za rok.

Rada obce schválila cenovou 
nabídku na zpracování Pasportu 
místních komunikací, dopravních 
značení a  veřejného osvětlení od 
firmy Dataprocon, s.r.o., Brno, za 
cenu 91.000 Kč bez DPH.

Rada obce schválila bezplatné 
využití prostor sokolovny ke stra-
vování účastníků Chaloupek.

Rada obce schválila prodlouže-
ní nájmu v  penzionu v  Šitbořicích 
na ul. Divácká 583 panu Antonínu 
Tesařovi do 31. 7. 2022.

Rada obce zamítla žádost 
pana Kameníka o umístění tram-
políny na obecním pozemku par. č. 
160. Současné herní prvky je mož-
no přemístit k rybníčku. S původ-
ním místem má obec jiný záměr.                                                                                                           
Rada obce schválila zveřejnění 
záměru propachtovat pozemek 
par. č. 1835/2 o vým. 499 m2, ža-
dately jsou Marek a  Jana Tihlaří-
kovi, Karpaty I 617, Šitbořice.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru propachtovat pozemek 

par. č. 1283 o vým. 116 m2, žadate-
lem je Marek Tihlařík, Šitbořice.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru propachtovat pozem-
ky o celkové vým. 30,4855 ha. Jde 
o změnu Smlouvy o zemědělském 
pachtu č. 1092/2018“, pachtý-
řem je Zemax Šitbořice, a.s. (Pacht 
bude označen dle nového stavu 
evidovaného v  katastru nemovi-
tostí, výměra i pachtovné zůstává 
stejné.)

Rada obce schválila uzavření 
nájemní smlouvy na část pozemku 
par. č. 222 o vým. 60 m2 panu Jiří-
mu Hanákovi, Šitbořice.

Rada obce schválila uzavře-
ní pachtovní smlouvy na pozemek 
par. č. 1196/1 o vým. 265 m2 Ladisla-
vovi a Mileně Lejskovým, Šitbořice.

Rada obce schválila prodlouže-
ní nájemní smlouvy na obecní byt 
Nikolčická 531, Šitbořice panu Janu 
Tihlaříkovi, Šitbořice do 31. 7. 2022.

Rada obce schválila uzavření 
pachtovní smlouvy na pozemek par. 
č. 1441/1 o  vým. 579 m2 a  část po-
zemku par. č. 1446/1 o vým. 160 m2, 
panu Janu Vozdeckému, Šitbořice.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru pronajmout pozemek par. 
č. 1549 o  vým. 86 m2 panu Andrii 
Tsapovi, Šitbořice.

Rada obce souhlasila s uzavře-
ním smlouvy o  pronájmu prostor 
v Orlovně mezi paní Maryany Bru-
sso a paní Lucií Božkovou.

Rada obce souhlasila s uzavře-
ním smlouvy o  pronájmu prostor 
v Orlovně mezi paní Maryany Bru-
sso a paní Jarmilou Cagáškovou.

Rada obce schválila záměr pro-
najmout část par. č. 1237 k  vybu-

dování par-
kovacího stá-
ní pro 2 osob-
ní automobily 
panu Jiřímu 
Kaňovi, Šit-
bořice.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru propachtovat pozemek 
par. č. 1561 o vým. 165 m2 panu Janu 
Kleinovi, Šitbořice.

Rada obce souhlasí s prominu-
tím nájemného za budovu textilu 
v době koronakrize za březen a du-
ben 2020 v částce 10.000 Kč, žada-
telem je paní Anna Roznosová. 

Rada obce souhlasí s  vybudo-
váním parkovacího místa na obec. 
pozemku par. č. 1836/3 zhotove-
ného ze zatravňovacích pásů, ža-
datel pan Václav Svoboda.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru propachtovat pozemek 
par. č. 647 o vým. 719 m2, žadatel 
paní Lenka Kalendová.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru propachtovat pozemek 
par. č. 758/1 o vým. 370 m2, žadatel 
pan Miroslav Klimeš.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru prodat obec. pozemek 
par. č. 1010/1 o vým. 9 m2 a par. č. 
1010/2 o vým. 10 m2, žadatelé jsou 
Alena a Jiří Drškovi.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru prodat obec. pozemek 
par. č. 559/2 o vým. 3 m2 (parcela 
vznikla dle GP), žadatelem je paní 
Olga Číhalová.

Rada obce souhlasí s  opravou 
nájezdu na obec. pozemku par. 
č. 178, žadatelem je pan Vladimír 
Stejskal.

O   
Vážení občané, zveme Vás na slavnostní odhalení pamětní desky panu Vilému Tocháčkovi, bývalému 

mlynáři ze Šitbořic, popravenému německým gestapem v roce 1941 v Kounicových kolejích v Brně. Akce se 
koná v neděli 4. října v 17:00 na ulici Tocháčkova.
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Rada obce schválila zhotovi-
tele na rekonstrukci autobusové 
zastávky ul. Nikolčická, jediného 
uchazeče výběrového řízení, pana 
Pavla Relicha. Rada obce schválila 
Smlouvu o  dílo na opravu stavby 
za cenu 709.692,77 Kč a  pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy.                                                                                                                

Rada obce schválila dne 
17. 8. 2020 rozpočtové opatření č. 9.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru obce prodat část obecního 
pozemku par. č. 1619/1 o vým. dle 
GP, žadatelem je paní Bronislava 
Bullová, Šitbořice.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru obce prodat obecní poze-
mek par. č. 69/3 o vým. 48 m2, ža-
datelem je pan Jiří Viktorin, Šitbo-
řice.

Rada obce schválila uzavře-
ní pachtovní smlouvy na obecní 
pozemky o  celkové vým. 30,4855 
ha se Zemax Šitbořice, a.s. Jed-
ná se o  nové označení zeměděl-
ského pachtu č. 1092/2018 dle ak-
tuálního stavu evidovaného v ka-
tastru nemovitostí, výměra i pach-
tovné zůstávají stejné. Rada obce 

pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy.

Rada obce schválila uzavření 
pachtovní smlouvy na par. č. 1561 
o vým. 165 m2 s panem Janem Klei-
nem, Šitbořice do 31. 5. 2025.

Rada obce schválila uzavření 
pachtovní smlouvy na par. č. 1283 
o  vým. 116 m2 s  panem Markem 
Tihlaříkem, Šitbořice.

Rada obce schválila uzavře-
ní pachtovní smlouvy na par. č. 
1835/2 o  vým. 499 m2 s  Markem 
a Janou Tihlaříkovými, Šitbořice.

Rada obce schválila cenovou 
nabídku na vypracování Aktua-
lizace stávajících stromů na ná-
vsi za cenu 14.500Kč + DPH a vy-
pracování Odborného posud-
ku (tj. zpracování projektu) za 
cenu 41.000 Kč + DPH od firmy 
Atergia s.r.o., Vážného 10, Brno.                                                                                                                                     
Rada obce schválila cenovou na-
bídku na studii „Úprava parku 
v  centru obce Šitbořice“ za cenu 
53.240Kč s  DPH a  Vizualizaci-fi-
nální podobu návrhu - 2 pohledy 
za cenu 16.940Kč s  DPH od firmy 
Atergia s.r.o., Vážného 10, Brno.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru obce pronajmout obecní 
budovu - bývalou Jednotu za cenu 
10.000Kč /měsíc.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru obce prodat obecní poze-
mek par. č. 1579 o vým. 86 m2, ža-
datelem je pan Andrij Tsap, Šitbo-
řice.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru prodat obecní poze-
mek par. č. 1549, žadatel pan Andrij 
Tsap, Šitbořice.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru prodat obecní pozemek 
dle GP par. č. 723/6 o  vým. 2  m2 
a par. č. 723/7 o vým.1 m2, žadatelé 
jsou Štefan a Dana Kováčikovi, Šit-
bořice.

Rada obce povolila vybudová-
ní parkovacího místa o rozměrech 
6x3 m na obecním pozemku par. č. 
1828/2 zhotoveného ze zatravňo-
vacích dlaždic, žadatelem je pan 
Tomáš Rez, Šitbořice.

Rada obce schválila Řád veřej-
ného pohřebiště obce Šitbořice.  

Jarmila Cagášková
místostarostka   

SLOVO ŘEDITELKY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní rok 2020/2021 byl úspěšně zahájen. Z dů-
vodu nepříznivého počasí však slavnostní zahá-
jení neproběhlo tradičně za školou, ale žáky jsme 
společně s  panem starostou vítali individuálně ve 
třídách. V  letošním školním roce do základní ško-
ly nastoupilo celkem 193 žáků, z toho 22 prvňáčků. 
V mateřské škole jsme zahájili provoz s 84 dětmi, 
čímž je kapacita mateřské školy zcela naplněna.

O letošních prázdninách jsme úspěšně dokonči-
li řadu investičních akcí v ZŠ, které započaly téměř 
hned po uzavření škol v březnu letošního roku. Byla 
kompletně dokončena rekonstrukce školní kuchy-
ně, jídelny a přilehlých umýváren. Proběhla 2. eta-
pa výměny elektroinstalace a osvětlení. První a tře-
tí třída byla vybavena novým nábytkem. Jsem veli-
ce ráda, že za významné podpory zřizovatele ško-
ly dochází k  postupným opravám a  modernizaci 
budovy a tím i stálému zkvalitňování materiálních 
podmínek pro výchovu a vzdělávání na našich ško-
lách.
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Stejně jako loňský, tak i letošní školní rok je a bude 
ovlivněn řadou hygienických opatření. Přestože do-
cházka do školy byla zahájena bez nutnosti použí-
vání roušek, dne 10. 9. 2020 se situace změnila a pro 
žáky i zaměstnance základní školy začala nařízením 
ministerstva zdravotnictví platit povinnost nošení 

roušek ve společných prostorách školy mimo třídy. 
Jsme rádi, že alespoň výuka ve třídě může probíhat 
za běžných podmínek. 

Věříme, že i přes řadu hygienických opatření škol-
ní rok proběhne bez komplikací a nebude třeba pře-
cházet na distanční formu výuky. 
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Z       2020/2021

Z       2020/2021

Vedoucí učitelka Neugebauerová Táňa
Žlutá třída Bc. Konečná Simona, učitelka

Votavová Eva, učitelka
Mátlová Karla, asistent pedagoga

Zelená třída Brančová Vladimíra, učitelka
Sedláčková Veronika, učitelka

Oranžová třída Neugebauerová Táňa, učitelka
Nečasová Marta, učitelka

Vedoucí kuchařka Libuše Hanáková
Kuchařka, uklízečka Dana Kováčiková

Ředitelka školy Mgr. Monika Ondroušková
zsmssitborice@email.cz

Zástupkyně ředitelky 
školy

Mgr. Romana Müllerová
mullerova@zssitborice.cz

Výchovná poradkyně Mgr. Renata Rubešová
Metodička prevence Mgr. Helena Rýznarová
Metodik ICT Mgr. Tomáš Mottl
Třídní učitelé:
1. třída Mgr. Helena Rýznarová

ryznarova@zssitborice.cz
2. třída Mgr. Veronika Kokešová

kokesova@zssitborice.cz
3. třída Mgr. Dagmar Guráňová

guranova@zssitborice.cz
4. třída Mgr. Dana Relichová

relichova@zssitborice.cz
5. třída Mgr. Iveta Koutná

koutna@zssitborice.cz
6. třída Mgr. Jakub Popela

popela@zssitborice.cz
7. třída Mgr. Renata Rubešová

rubesova@zssitborice.cz
8. třída Mgr. Tomáš Mottl

mottl@zssitborice.cz
9. třída Mgr. Božena Pažická

pazicka@zssitborice.cz
Učitelé: Mgr. Petra Trubáková

trubakova@zssitborice.cz
Mgr. Andrea Hrodková
hrodkova@zssitborice.cz
Bc. Darina Zelinková
zelinkova@zssitborice.cz
Mgr. Marie Růžková
ruzkova@zssitborice.cz
PaeDr. Jarmila Novotňáková
novotnakova@zssitborice.cz

Asistenti pedagoga: Ivana Rozkydalová
rozkydalova@zssitborice.cz

Školnice Dana Košvicová
Vedoucí školní jídelny Jana Valíčková

Dovolte mi poděkovat paní Ludmile Matýškové, 
která v naší mateřské škole pracovala 18 let a která 
se rozhodla odejít do důchodu a změnit pracovní po-
zici školnice na „babičku na plný úvazek“. Za její dlou-
holetou, zodpovědnou a  kvalitní práci jí patří velký 
dík a uznání. Přeji jí mnoho radosti z vnoučat a užívá-
ní důchodu naplno a ve zdraví.

Bc. Darina Zelinková
Mgr. Andrea Hrodková
Mgr. Marie Růžková
Alena Ryšavá
rysava@zssitborice.cz
Ilona Galušková
galuskova@zssitborice.cz
Petra Kroupová
kroupova@zssitborice.cz

Vedoucí vychovatelka Ivana Rozkydalová
rozkydalova@zssitborice.cz

Vychovatelé ŠD, ŠK: Alena Ryšavá 
Bc. Darina Zelinková
Mgr. Marie Růžková
Mgr. Tomáš Mottl
Mgr. Monika Ondroušková
PaedDr. Jarmila Novotňáková

Účetní Miriam Paštiková
Účetní pro 
doplňkovou činnost

Eliška Lengálová

Vedoucí školní jídelny Jana Valíčková
Vedoucí kuchařka Jana Nováková 
Kuchařka Hana Matýšková 
Uklízečky Jana Psíková
Ludmila Burešová
Školník Zdeněk Nekvapil

Další poděkování a  uznání patří paní magistře 
Daně Relichové, která na naší základní škole půso-
bila 20 let jako zástupkyně ředitelky. Od letošního 
školního roku se rozhodla zase naplno učit a předat 
funkci zástupkyně naší nové kolegyni Mgr. Romaně 
Müllerové. Děkuji paní Relichové za její letitou kva-
litně a  zodpovědně vykonávanou práci zástupky-
ně ředitelky a přeji jí mnoho úspěchů a spokojenosti 
na naší škole ve funkci učitelky. Zároveň vítám v na-
šem kolektivu novou paní zástupkyni a věřím, že se jí 
u nás na škole bude líbit a dařit.
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V  letošním roce školy popr-
vé obdržely porovnání výsledků 
žáků, kteří se zúčastnili jednot-
né přijímací zkoušky na střední 
školy s maturitou. Velmi nás těší, 

že naši deváťáci dosáhli v  tes-
tu z českého jazyka i matematiky 
výrazně lepších výsledků, než byl 
celorepublikový průměr. V  čes-
kém jazyce překonali celorepub-

likový průměr o 11,5 % a v mate-
matice o  17,3 %. Blahopřejeme 
našim absolventům k  vynikající-
mu výsledku při završení devíti-
leté školní práce.

Vokální kroužek naší školy vystoupil u příležitos-
ti 25. výročí založení firmy Pramos. Pásmem šesti 
vícehlasých písní doplnil kulturní program a záro-
veň pro naše školy převzal od pana ředitele Rado-
míra Zelinky sponzorský dar v hodnotě 37.500 Kč. 

Tímto děkuji firmě Pramos a  celému zeměděl-
skému družstvu za dlouholetou podporu našich 
škol. I tento sponzorský dar bude ve škole plně vy-
užit, konkrétně budou pořízeny nové herní prvky na 
školní zahradu za mateřskou školou.

Všem čtenářům přeji pevné zdraví a  našim dě-
tem, žákům, jejich rodičům a všem zaměstnancům 
přeji také úspěšný školní rok.

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka 
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KULTURNÍ KOMISEKULTURNÍ KOMISE

Vzhledem k  nařízeným opatřením mi-
nisterstva zdravotnictví se vítání občánků 
bohužel neuskuteční. Rodiče nových ob-
čánků budeme dopisem informovat o pře-
dání gratulace k narození dítěte i předání 
finančního daru obce Šitbořice. 

Přejeme rodičům i  novým občánkům 
hodně štěstí, zdraví, síly a  lásky, smíchu 
a něhy a také mnoho trpělivosti.

Za kulturní komisi Renata Stříbrnská

Od září 2019 se novými občánky obce Šitbořice staly:
Pospíšil Mikuláš, Lejsková Izabela, Novotňák Nikolas, Voj-

tíšková Karolína, Zoubková Alžběta, Zelinková Anna, Brzos-
ková Eliška, Zavadil Viktor, Zelinková Dorota, Kuklová Rozá-
lie, Konečná Anastázie, Číhal Teodor, Valová Sofie, Gratzlová 
Eliška, Šodková Natálie, Mrkvica Richard, Sáček Tobiáš, Lo-
větinská Barbora, Tesař Dominik, Vozdecký Ondřej, Zelinko-
vá Dana, Lengál Jeremiáš, Lengál Richard, Mrázková Natálie, 
Klanica Eduard, Bárková Lara, Lengálová Karolína, Rumánek 
Petr, Konečná Eliška.

Seneca starší (otec) * 54 př. Kr. - 40 po Kr., řím-
ský řečník, právník a spisovatel

Seneca mladší (syn) * 4 př. Kr.  - 65 po Kr., římský 
filozof, básník a politik

1) Není pravda, že máme málo času; pravdou ale 
je, že ho hodně promarníme.

2) Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
3) Zákon má být stručný a logický, aby si jej každý 

snadno zapamatoval.
4) Cizí vady máme před očima, vlastní za zády.
5) I po špatné sklizni je třeba zasít.
6) Čím prudší je bouře, tím kratší má trvání.

Citátem se často přesněji vyjádří podstata a ře-
šení jakéhokoliv problému.

Uvedené citáty jsou aktuální i v dnešní době.
František Navrátil      

26. 9. 2020 Svatováclavské hody-průvod stárků od hasičské zbrojnice ve 14:00 hod. 
Taneční zábava u sokolovny-hrají Sobuláci

27. 9. 2020 Svatováclavské hody-mše svatá ve 14:00 hod. v 15:00 hod. průvod stárků
Taneční zábava u sokolovny-hrají Sobuláci

10. 10. 2020 Sběr železného šrotu

11. 10. 2020 Okresní turnaj přípravek – místní hřiště

14.11.2020 Martinské hody od 20:00 hod. 
Hrají Vracovjáci

Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.

Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se 

brzo uchytí.

Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod 

zimy to oznamuje.

Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.

Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smut-

ně oči mhouří.
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SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH

Jablečník obecný je statná, vy-
trvalá, teplomilná rostlina z čele-
di hluchavkovitých, která dorůstá 
výšky až 50 cm. Kvete od července 
do září drobnými bílými kvítky. Ve 
volné přírodě ji najdeme jen zříd-
ka, neboť u nás roste pouze v su-
chých oblastech na jižní Moravě. 
Nejlépe dostupná je v prodejnách 
léčivých bylin, či v lékárnách, nic-
méně vypěstovat si ji můžeme i ze 
semen na vlastní zahrádce nebo 
dokonce i v místnosti.

Rostlina má příjemnou jab-
lečnou vůni, která je intenzivněj-
ší při rozetření mezi prsty. Velkým 
kontrastem k libé vůni je její ostrá 
hořká chuť. Obsahuje velké množ-
ství minerálních látek, silic a také 
vitamín C.

Léčivé účinky
Pomáhá léčit choroby jater 

a  žlučníku, uvolňuje žlučové ka-

užívat dlouho-
době v  kombi-
naci s  hlohem. 
Ve středově-
ku byl jablečník využíván při lé-
čení tuberkulózy, dnes se použí-
vá především při léčbě průdušek 
a  chronické bronchitidy. Připrav-
me se ale na to, že je velmi hoř-
ký a jeho užívání nebude příliš pří-
jemné. Jablečník léčí i zevně. Jeho 
nať povařenou v trošce sádla při-
kládáme na těžko se hojící, hnisa-
jící rány, na různá kožní onemoc-
nění, na ztvrdlou pokožku.

Kontraindikace:
Jablečník je bezpečnou dro-

gou jak pro dospělé, tak i pro děti, 
avšak nepřekračujte doporučené 
dávky. Předávkování může mít za 
následek srdeční arytmii a  příliš 
vysoký pokles krevního tlaku.

meny, zlepšuje chuť k  jídlu, po-
máhá při léčbě žloutenky, posi-
luje činnost jater, čistí krev, zmír-
ňuje menstruační bolesti, zasta-
vuje průjmy, pomáhá při zácpě, 
zklidňuje srdeční arytmii, uvolňu-
je nervovou soustavu, pomáhá při 
léčbě špatně hojících se ran.

Použití a přípravky
K  léčení se používá nať jab-

lečníku nejčastěji v sušeném sta-
vu. Jeho chuť je silně hořká, voní 
po jablkách, proto se rostlině říká 
jablečník. V  léčitelství má něko-
likeré uplatnění. Díky hořké chuti 
je předurčen k  léčbě chorob trá-
vení. Bývá součástí mnoha čajo-
vých směsí určených k  léčbě or-
gánů trávicího traktu. Velmi pří-
znivé účinky má také na srdce, 
neboť vyrovnává nepravidelnou 
a  zrychlenou srdeční činnost. Při 
těchto problémech je možné jej 
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ÚVAHY KACÍŘSKÉ – 3
V  F  N ,  „F  P “ (*1923). 
J          .

PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

V minulém čísle našeho obec-
ního zpravodaje Štengaráček bylo 
s  určitým uspokojením konsta-
továno, jak úspěšně se nám naše 
obec rozrůstá a  jak probíhá vý-
stavba nových rodinných dom-
ků. Název té nové části obce je “Za 
školou“. Po přečtení této informa-
ce jsem si s jistým smutkem vzpo-
mněl na jinou situaci, a to že jsme 
asi něco propásli. V  červnu roku 
2001 se slavnostně otevírala nově 
opravená Orlovna. Slavnost to 
byla veliká, Přijeli významní hos-
té, zúčastnilo se mnoho občanů, 
mládež byla krojovaná a také při-
jelo mnoho našich rodáků. Tehdy 
za mnou jako za místostarostou 
obce přišel jeden z  nich i  se svý-
mi dospělými syny a řekl mi „Jož-
ko, jak to, že dědina Šitbořice ješ-
tě nemá žádnou ulici pojmeno-
vanou po Vilému Tocháčkovi a po 
bratrech Stejskalových! Není vám 
hanba!“.  Dost mně tato výtka vza-
la. Tocháčkovu ulici již máme, ale 
chlapci Stejskalovi, kteří prožili 

Protože František Nevídal utekl ze Šitbořic před 
komunistickým režimem v  roce 1948 do Ameriky, 
jsou jeho memoáry čili zakonzervované vzpomínky 
podány v tehdejším šitbořském nářečí.

Hostinec a řeznictví Františka (později) Emila Holcapfla    

neskutečné utrpení v koncentrač-
ních táborech a Antonín tam zahy-
nul, tak na ně se trochu zapomně-
lo. Jejich trpký osud i smutný osud 
celé jejich rodiny byl dost podrob-
ně popsán ve Štengaráčku v  čís-
lech 4/2015 a 1/2016, kdy byly pu-
blikovány vzpomínky Aloise Stej-
skala. Pro mladší generaci uvá-
dím celou jejich anabázi. Gestapo 
si pro celou rodinu Stejskalových 
přijelo 17. září 1942. Zároveň byla 
zatčena i  rodina Urbánkova. Ro-
diče se po čase vrátili, ale synové 
Arnošt (1909), Alois (1912) a Anto-
nín (1922) zůstali ve vězení. Krátký 
čas v  Kounicových kolejích a  po-
tom následoval pobyt v koncent-
račních táborech Osvětim do srp-
na 1943, Buchenwald, Dora a pod-
zemní továrně na díly pro střely 
V1 a  V2 Nordhausen. Osvobozeni 
byli v táboře Bergen Belsen. Domů 
se dostali až 2. června 1945, ale 
bez Antonína, který byl v té době 
nezvěstný. Až později se zjisti-
lo, že byl zavražděn ještě v Nord-

hausenu jako nežádoucí svědek. 
Doma je čekala smutná zpráva 
o smrti otce Jana a setry Marie. Po 
popraveném mlynáři Vilému To-
cháčkovi se pojmenovala nová vý-
stavba rodinných domků naproti 
bývalého mlýna, takže nebylo tře-
ba žádnou ulici složitě přejmeno-
vávat. Byla šance najít jméno pro 
novou výstavbu za školou. Asi se 
ani moc nehledalo a  na chlapce 
Stejskalovy si nikdo nevzpomněl. 
Nevím, zda někdy vznikla otázka, 
jak by se tato nová výstavba měla 
jmenovat.  Asi už je pozdě, ale je to 
škoda, protože si myslím, že naše 
generace by na svoje nešťastné 
rodáky a občany neměla tak rych-
le zapomínat, a to i kvůli mladé ge-
neraci. Snad v budoucnu, pokud se 
bude stavět ještě nějaká nová část 
obce nebo se bude budovat nějaké 
sociální zařízení pro potřebné, tak 
snad při jeho pojmenování si ně-
kdo vzpomene na nešťastné bra-
try Stejskalovy.

Josef Zelinka

„Franto! Co ti mám povidat. Jednó v  lítě, to už 
nám belo kolem vosumnácti roků, tvůj tata, Břeťa 
Franěk, už po vyučení, jako mladé řezník sem tam 
pomáhal v horní hospodě u stréca Emila na poráž-
ce. Dež jednó došlo na „haldamáš“ (zapití a vyrov-
nání zúčastněných za vykonanou práci), tak Břeťa, 
že za to nic nechce, ale ešli be mu stréc půčile bryč-
ko s koněm do Těšan na muziko. Stréc Emil, člověk 
na všecko akorádní, von na nejaký půčivání moc ne-
bel. Na svý věci bel dosť vopatrné a kór na svó bryč-
ko, na ňu nedál dopustit, tu vopatruvál jako voko 
v hlavě. Ale tenkrát že jo.

Dež v  soboto kvíčeró Břeťa zapříhl koňa do 
bryčke, a  vejížděl ze vrat hospode, tak mu stréc 
kladle na srdce: Břetislave, jeď pomalo! Kůň už néni 
némlačí a bryčko zbytečně nepřetěžuj! Břetislav to 
strécovi samozřejmě všecko svatosvatě slíbil. Že H ti ř i t í F tišk ( ději) E il H l fl
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se pojede na muziko do Těšan bryčkó, se po dědině 
mezi nama klukama okamžitě rozkřiklo. 

 Emil Holcapfl        Břetislav Franěk

U krchuva, kde sme měle domluvené sraz, už stá-
la pěkná řádka kluků, dobře na žebřiňák. Kluci naská-
kale na bryčko a razilo se k Těšanům. Bryčka nacvak-
lá k prasknutí, kola rozčaplý, ale protože bela dobře 
hodržuvaná, tak toto nekřesťanské přetížení vedrže-
la. Koňa s bryčkó Břeťa v Těšanech hovázal ke klan-
dru ho kovárně naproti Rotnáglové hospode a v mo-
mentě nás bel plné lokál. Mladí Těšaňáci bele tenkrát 
široko daleko známí jako hrubiáni a neurvalci. Když 
došel mladé Těšaňák do hospode na pivo, tak neřekl 
hostinskému: „Pane hostinský, dal bych si pivo“. Ale 
zavolal: „Hospodo! Dé pivo tlamě!“

Za první republike jit do Těšan na zábavo a ne-
porvat se, to v té době jaksi nešlo. Každý vodvode 
v Klobókách (v jednom termínu šli vždy branci šit-
bořští s těšanskými) končívale na náměstí v hospo-
dě u Štefana mezi nama a Těšaňákama rvačkó. Co 
Těšaňák, to rváč. Me, homírnění, katoličtí Šitbořá-
ci, (miluj bližního svého, jako sebe samého) sme se 
rvávale jenom z donucení. Ale Těšaňáci si pokaždý 
našle záminko, aby se muhle s nama porvat. Tak to 
dopadlo aji tentokrát.

Šitbořáci bele vodjakživa dobří zpěváci a taneč-
níci. A to se ví, že mladý děvčiska vo muzice ráda 
tancuvala. U  svobodnéch se to mělo tenkrát tak, 
že chlapec za večer prováděl tancem pokaždý jiný 
děvče. Pokud ale šel pro jedno děvče víc jak dvakrát 
po sobě, nedej Bože třikrát, tak už bel „sódnó sto-
licó“ brané jako nápadník. („Sódná stolica“ byl po-
mlouvající ancábl starších vdaných žen, sedící na 
lavkách kolem sálu). Take belo neslušný dožaduvat 
se víckrát tanca děvčiska eště svobodnýho, ale už 
zadanýho, kerý už mělo svýho kluka. Pokaváď se to 
stalo, decký z teho bela rvačka.

No a jak na potvoro se toto stalo tehdá v Těša-
nech zrovna mně. Tenkrát se mně s  tém jedném 
děvčiskem (už zadaném) tak pěkně tancuvalo, že 
sem ju provedl tancem hneď nekolikrát. No, a to už 
belo na těšanský chasníke moc.

Kovárna na Výhoně. Kovář Fr. Nevídal st.
Fr. Nevídal ml., autor tohoto vyprávění

Kovář Fr. Nevídal st. + hospodský a řezník Emil  Holcapfl, byli 
také mecenáši šitbořského, prvorepublikového fotbalového 

mužstva SK Šitbořice.

Když sem tanečnico veprovázel po třetím nebo 
štvrtým kósko do roha hospode, kde děvčiska 
stávale, (tenkrát svobodní na muzice nesedáva-
li u stolů), tak už sem kótkem voka zmerčil, jak se 
kolem mě stahuje ta těšanská smečka. No a v tem 
nekeré Těšaňák zařvál na celé lokál: Tak ho huder! 
No a  už sem ležel na zemi. Jak sem se zvedál ze 
země už voči hledale hospocký dveři, kadyma se 
vepařit. 

To už další Šitbořáci skákale votevřenéma vok-
nama na holic, protože jim te dvoukřídlový dveři 
Rotnáglové hospode bele malý.

Poté sme se navěšale na Břetěm kočírova-
nó bryčko a už se mazalo Močilkama k Šitbořicím 
s  Těšaňákama v  patách. Tenkrát sme měle štěstí, 
že se nám podařilo Těšaňákům hojet. Všecko belo 
dobrý, ale jak sme přejížděle ho Petra (velký topol 
u  brodu v  Močilkách) potok z  těšanské strane na 
šitbořskó, tak se na přetížený bryčce vezul ráf zad-
ního kola. Bryčka se v momentě rozčapla a me zby-
tek ceste mosele dohotěkat pěške.

Stréc Emil měl asi zlý tušení, protože nás už če-
kál na schodkách mezi dveřima hospode a pro ne-
šťastnýho kočího Břetislava, spěněnýho koňa s tor-
zem bryčke bele votevřený vrata. Chudák Břeťa. Ten 
to tenkrát vod stréca Emila pěkně schytál a škodo 
na bryčce mosel poctivě voddělat. No a já to zasék 
vobsrál duma vod tate, protože von jako kuvář tó 
bryčko Emilovi mosel vopravit.

Dež sme na te naše prvorepublikový klukovine 
ho vás po mnoha letech vzpomínale, tak tvůj tata 
Břeťa take vzpomněl ten zoufale zděšené půlnoč-
ní pohled stréca Emila na svýho starýho, schváce-
nýho koňa, vjíždícího do vrat hospode s bryčkó na-
dranc rozlámanó, s jedném kolem bez ráfu, jenom 
tak po špicách (loukotích).
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Co ti mám Franto víc povidat. No nic! Me dež sme 
bele mladí, tak v nás take nebelo nic moc dobrýho. 
Jeden horší grázl jak druhé. Jak řikál můj tata: „Lotři 
vod Božího hrobu“.

Úryvek z připravované publikace „Šitbořská dě-
dina“, Šitbořské hospody.

František Franěk.

S    Š

L   

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍPŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ

pořádá dne 10. 10. 2020 sběr železného šro-
tu. Prosíme všechny spoluobčany, kteří se chtějí 
zbavit nepotřebného železného odpadu, ať jej při-
chystají před svá obydlí, v případě že by vystěho-
vání těžkého kusu bylo nad vaše síly, přihlaste se 
nám v pátek 9. 10. od 17:00 v naší hasičské zbrojni-

I letos se šitbořským myslivcům podařilo uspo-
řádat Letní odpoledne pro děti a zvěřinové hody. 
Kvůli špatné předpovědi počasí jsme jej museli 
přesunout na pozdější víkend. A dobře že jsme tak 
udělali. Myslivecké akce v Šitbořicích často přita-
hují déšť a původní termín opravdu celý propršel. 
Naštěstí ani změna termínu kvůli počasí neodradi-
la šitbořské i přespolní, aby dorazili na dobré jídlo 
a vypustili své ratolesti po připravených stanoviš-
tích. Bylo pěkné vidět, jak i mladí tatínci s dětmi do 
dvou let obíhají stanoviště a na startovní kartičku 
sbírají podpisy za splněné disciplíny. Odměnou jim 
pak byla zmrzlina a limonáda.

A  již tradičně děkujeme koňákům, a  hlavně 
paní Drabálkové za to, že trpělivě vozili děti na 
této akci.

Už teď se těšíme na příští rok na viděnou!
Zbyněk Honzák

ci nebo na tel. čísle +420608502054 (Miroslav Va-
hala) a s vystěhováním těžkých břemen vám rádi 
pomůžeme.

Vítěžek ze sběru bude použit na výrobu nových 
loukoťových kol hasičské koňky. 

František Konečný
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S      Š

D       2020

K myslivci patří kladný vztah k přírodě a ke zví-
řatům. Proto nás velmi mrzí, že i když máme v Šit-
bořicích funkční sběrný dvůr, tak i nadále potkává-
me černé skládky kolem Šitbořic. Vede nás to k za-
myšlení, proč lidi svůj nepořádek odvezou do polí 
či do sadu... Nemá snad v sobotu dopoledne člo-
věk čas na to, aby zajel do sběrného dvora? Nebo 
je to lenost? Nechce se nám snad zaplatit za to, že 

Tak jako v každém roce, se i le-
tos naše místní rybářská skupi-
na rozhodla uspořádat rybářské 
závody a dětský den na rybníku. 
Když jsme někdy v  lednu začali 
plánovat termín, ještě jsme bo-
hužel zdaleka nevěděli, jak nejen 
s touto naší akcí, ale i s většinou 
ostatních kulturních akcí v  naší 
obci, zamává epidemie COVID-19. 
Původní termín tak musel být 
zrušen, ale naštěstí nám přá-
la situace a podařilo se nám na-
jít vhodný termín pro uspořádá-
ní alespoň dětských rybářských 
závodů a  dětského dne. Tento 
náhradní termín připadl na ne-
děli 16. srpna. Jak již je tradi-
cí, rybářské závody byly odstar-
továny v 6:00 a skončily v 11:00. 
Závodu se zúčastnilo celkem 
35  závodníků, kteří dohroma-
dy ulovili 207 ks ryb. S nejdelším 
a  nejtěžším uloveným kaprem 
o délce 77 cm a váze velice pěk-
ných 7,5 kg zvítězil Adam Walter. 

vyvážíme suť? Přece když už ten nepořádek nalo-
žím, mohu ho vyložit a roztřídit ve sběrném dvo-
ře. Nebo jde snad o občasnou frontu ke sběrnému 
dvoru? I ta se dá přece vydržet a aspoň se dozvíte 
nějaké novinky od sousedů.

Nebuďme prosím líní a  přemýšlejme nad tím, 
co tu na zemi necháme pro své děti a vnoučata.

Zbyněk Honzák

Na druhém místě se umístila Lin-
da Bedřichová, které se podařilo 
ulovit 4 ks kapra a třetí místo ob-
sadil Michal Putna, který ulovil 
celkem 34 ks ryb.

Od 9. hodiny byl pro všechny 
návštěvníky připraven dopro-
vodný program. Děti, které zrov-
na nezávodily, si mohly vyzkou-
šet svoje dovednosti v rozmani-
tých soutěžních disciplínách a po 
jejich absolvování na ně čeka-
la malá odměna. Tak jako každý 
rok se i letos soutěžilo ve 2 kate-
goriích ve střelbě ze vzduchov-
ky. V kategorii mladších žáků se 
na 1. místě umístil Alex Matýšek, 
2.  místo obsadila Kateřina Ma-
týšková a  3. místo vystřílel Voj-
těch Kačur. V  kategorii starších 
žáků pak zlato bral Šimon Daniel, 
na stříbrném postu skončil Matěj 
Jan Vaněrka a na bronzové příčce 
pak Martin Kříž. 

Možná díky přesunutému ter-
mínu či kolizi s  obdobím pláno-

vaných dovolených byla letos 
účast mírně nižší než v  před-
chozích letech, ale i  tak se dět-
ského dne účastnilo více než 
100  dětských návštěvníků. Po 
celou dobu bylo pro všechny ná-
vštěvníky připraveno občerstve-
ní. Po skončení lovu a  vyhláše-
ní výsledků závodu a soutěže ve 
střelbě ze vzduchovek proběh-
lo slosování tomboly, kterým byl 
dětský den oficiálně ukončen.

Byť se tato akce neuskuteč-
nila v  takovém rozsahu jako 
v předchozích letech, jsme veli-
ce rádi, že jsme ji nakonec mohli 
uspořádat a že nám i letos přá-
lo počasí. Velký dík patří všem 
sponzorům, kteří konání rybář-
ských závodů a  dětského dne 
podpořili a také těm, kteří obě-
tovali svůj čas a  podíleli se na 
přípravě, samotné realizaci i ko-
nečném úklidu.

Za rybáře ze Šitbořic
Lukáš Franěk
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SPORTSPORT

Co se událo v šitbořické kolové v druhém kvar-
tálu letošního roku?

Stejně jako všechny ostatní sporty se musela 
i šitbořická kolová vzpamatovávat z pauzy způso-
bené koronavirem. Do tréninků jsme však naskočili 
hned, jak to bylo možné, se vší intenzitou. Turna-
jová sezóna se obnovila na konci května. Násled-
ně čekaly všechny naše kategorie důležité turnaje.

Na konci května se šitbořická jednička (Topo-
lář/Starý) zúčastnila 2. kola 1. ligy, ve které bojuje 
o postup do nejvyšší české ligy Extraligy. Turnaj se 
šitbořickým bohužel příliš nepovedl a  skončili na 
4. místě ze 7. V celkovém hodnocení si drží druhou 
postupovou příčku a  o  tom, zda do extraligy po-
stoupí nebo ne, bude rozhodovat závěrečné 3. kolo 
ligy, které se uskuteční 19. září.

Šitbořickou dvojku (Martin Drabálek/Ště-
pán Urbánek) čekala kromě kategorie do 23 let 
i 2. mužská liga. V 2. lize bojují rovněž o postup do 
1. ligy. V půli června odehráli Martin se Štěpánem 
2.  kolo 2. ligy, ve které se stabilně drží na 2. po-
stupové pozici. V září kluky rovněž čeká rozhodu-
jící 3. kolo, ve kterém se rozhodne, zda postoupí 
do 1. ligy. V  ideálním případě se podaří postoupit 
oběma šitbořickým týmům o ligu výše. V našlapa-
né kategorii do 23 let odehráli Martin se Štěpánem 
začátkem července a v půli srpna kvalifikační kola 
na Mistrovství ČR. První turnaj v Olomouci vyhrá-
li, v druhém turnaji, konaném v Šitbořicích, skon-
čili se stejným počtem bodů jako vítěz na 2. místě 

pouze kvůli horšímu skóre. V září Martina se Ště-
pánem čeká Mistrovství ČR do 23 let, na kterém se 
bude rozhodovat, kdo pojede na Mistrovství Evro-
py. Kluci v současnosti drží 1. postupové místo.

V  první půli června jsme v  Šitbořicích pořáda-
li Mistrovství ČR žáků, kterého se celkově zúčast-
nilo 8 týmů včetně dvou domácích. Šitbořická jed-
nička Dominik Šabata/Šimon Urbánek prošla ce-
lou žákovskou sezónou naprosto suverénně bez 
ztráty bodu. Ambice na zisk domácího titulu byly 
tedy velmi vysoké. Stejný scénář se opakoval i na 
MČR, klíčový zápas proti Zlínu kluci ale bohužel 
nezvládli a  titul mistra ČR jim tak unikl. Skončili 
na celkovém 2. místě, které bylo zklamáním. I to je 
bohužel sport a suverénní postup v sezóně ještě 
neznamená jistý zisk titulu. Šitbořická dvojka Ond-
ra Valíček/Petr Novotný skončila na 5. místě.

Hned další červnový týden se Šimon s  Domi-
nikem zúčastnili i  MČR juniorů. Oběma klukům je 
v současnosti 14 let a v juniorech nastupují i pro-
ti 18letým soupeřům. Po zisku 2 bodů za 2 remízy 
skončili kluci na 7. místě. I to však lze za součas-
ných podmínek považovat za úspěch. V juniorech 
je čekají další 4 sezóny a toto MČR pro ně zname-
nalo spíše sbírání zkušeností.

V  současnosti se všechny šitbořické týmy in-
tenzivně připravují na závěr sezóny. V dalších mě-
sících neplánujeme žádné lokální šitbořické turna-
je.  

Marek Topolář

Ukázka střelby z luku  foto: Jiří TesařVítězové dětských rybářských závodů  foto: Jiří Tesař
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Loňská florbalová sezóna skončila předčasně, 
ale o to intenzivněji jsme se začali připravovat na 
tu další. Ženský i mužský tým má za sebou letní pří-
pravu, která byla zaměřena na zvyšování tělesné 
síly a  kondice. Celá letní příprava završila florba-
lovým kempem, který probíhal již klasicky v Křeno-
vicích. Soustředění se zúčastnily týmy žen, mužů, 
juniorů a dorostenců/starších žáků. Hráči a trenéři 
měli k dispozici sportovní halu, ve které probíhaly 
tréninky taktiky a venkovní sportoviště, na kterých 
se cvičilo a posilovalo. 

Zároveň s kempem probíhalo dětské soustředě-
ní, které se uskutečnilo v Kloboukách. Trenéři měli 

Po dlouhé době bych vás chtěl 
krátce informovat o  tom, co se 
událo v našem fotbalovém oddí-
lu.

Po tom, co byla jarní část sezó-
ny 2019/2020 zrušena kvůli koro-
naviru, jsme v létě mohli začít po-
malu a jistě znovu trénovat.

Všechna naše mužstva zůsta-
la pro novou sezónu ve stejných 
soutěžích jako v té minulé. Co se 
týče změn v  sestavě, přes léto 
nás opustil jeden z  našich klíčo-
vých hráčů minulé sezóny, 

Kuba Husák, který odešel hrát 
vyšší soutěž do sousedních Ni-
kolčic. Na druhou stranu se nám 
povedlo dovést k  nám z  Šardic 
Martina Brhela, bratra staršího 
Ondry, který už za nás pár sezón 
nastupuje.

Po dvou domácích přátel-
ských zápasech před sezónou 
jsme začali soutěž v srpnu vítěz-
ně v Uherčicích, kde jsme vyhrá-
li 3:0. Bohužel to bylo vykoupeno 

pro děti připravené různé aktivity, od atletických 
disciplín po florbalová cvičení. Poslední den probě-
hl mezi mladými florbalisty a florbalistkami turnaj, 
který si za podpory rodičů velmi užili.

Nyní nás čeká začátek sezóny, ve které zástupci 
mužského a ženského A-týmu odehrají Pohár Čes-
kého florbalu a  ostatní kategorie zahájí soutěže 
koncem září. Snad se sezóna vydaří a nebude pře-
rušena jako ta loňská. 

Na závěr chci poděkovat všem rodičům a trené-
rům za podporu při letní přípravě a těšíme se na 
sezónu nadcházející. 

Za klub Aligators Tereza Baranová

zraněním dvou našich hráčů. Na 
tuto výhru jsme navázali doma 
výhrou proti Popicím po přestřel-
ce 5:3. Další dva zápasy jsme bo-
hužel prohráli, 0:3 v  Kloboukách 
a po vyrovnaném utkání 1:2 doma 
s Velkým Dvorem. V dosavadním 
posledním zápase jsme remizo-
vali v  Brumovicích 1:1... Trápí nás 
marodka a  taky neúčast našich 
klíčových hráčů, převážně z pra-
covních či rodinných důvodů.

Co se týče našeho B-týmu, ten 
začal prohrou doma s Pavlovice-
mi 1:4, následovala výhra v derby 
v Divákách 2:1, na kterou bohužel 
nenavázali a  následovaly prohry 
doma s  Ivaní a v H. Bojanovicích. 
I  béčko trápí jak časté absence 
hráčů, tak i špatná tréninková mo-
rálka. Vzhledem k  tomu, že naše 
mužstva nemá v současnosti ani 
v nejbližší budoucnosti kdo dopl-
nit, je budoucnost udržení obou 
mužstev velice pochybná...

Co se týče našich dětí, tam 

je „problém“ úplně opačný. Po 
tom, co jsme začali po prázdni-
nách trénovat, tak nám na trénin-
ky chodí klidně i 30 dětí, z čehož 
máme samozřejmě radost. Toto 
teď musí být pro nás hlavní pri-
orita, obnovit mládežnický fotbal 
v  Šitbořicích. Od těch úplně nej-
menších, kteří nám v  současné 
době chodí, přes žáčky a  dorost 
až do mužů. Jinak fotbal u  nás 
nemá budoucnost. Zatím se nám 
to daří, děti fotbal baví, na trénin-
ky chodí v hojném počtu a účast-
níme se i  okresních turnajů, kde 
naše děti patří k  těm lepším tý-
mům. Jak jsem ale zmínil, tím, že 
dětí chodí tolik, rostou nároky na 
počet trenérů a celkově lidí, kteří 
mají děti na starost. Už třetí se-
zónu jsou to v podstatě tři trené-
ři, kteří mají celou mládež na sta-
rost. Což není moc, tím spíš, když 
dojde na trénink 30 dětí, potom 
kvalita tréninku dost klesá. Na-
víc i trenéři mají svoje zaměstná-
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE
POSEZENÍ U BURČÁKU A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ GULÁŠ 2020  POSEZENÍ U BURČÁKU A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ GULÁŠ 2020  FOFO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁFOFO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ

GRATULACE ZASLOUŽILÝM ZAHRÁDKÁŘŮM K NAROZENINÁM  GRATULACE ZASLOUŽILÝM ZAHRÁDKÁŘŮM K NAROZENINÁM  FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁFOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ

ní a starosti, takže se občas sta-
ne, že je na hřišti jen jeden nebo 
dva na celou naši „smečku“. Pro-
to bych chtěl poprosit, kdo by měl 
zájem nám pomoct, je vítán. Tré-
ninky máme v úterý a ve čtvrtek 
od 17:30. Aktuální informace na-
jdete na našich facebookových 
stránkách pod skupinou Fotbal 
Šitbořice – přípravka.

V  poslední řadě bych chtěl 

zmínit, že i  přes koronavirovou 
„krizi“ máme v plánu pořádat tra-
diční svatováclavské hody. Sice 
tradiční, ale letos netradičně, je-
likož vnitřní akce jsou vícemé-
ně zakázané. Proto budeme mu-
set uspořádat hody venku za so-
kolovnou. Tím, že jsou hody až 
na konci září, tak se může stát, 
že nám počasí překazí plány, ale 
doufáme, že nám počasí vyjde 

a podaří se nám hody uspořádat. 
Myslím si, že je potřeba se i v této 
době, kdy člověk poslouchá jed-
nu katastrofickou zprávu za dru-
hou, trošku odreagovat, pobavit, 
zatancovat. Snad nám to všech-
no vyjde a doufám, že nás v na-
šem společném snažení spolu se 
stárky podpoříte.
Za TJ Sokol Šitbořice, oddíl kopané

Vladimír Navrátil ml.
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