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Vážení spoluobčané, blíží se ko-
nec roku a to vždy vybízí k rekapi-
tulaci, jaký ten celý rok vlastně byl. 
Pokud máme tento rok hodnotit 
z hlediska rozpočtu, tak můžeme 
konstatovat, že téměř všechny plá-
nované akce a stavby jsou hotovy. 
Nepodařilo se však letos dokončit  
nové inženýrské sítě pro lokalitu 

Tocháčkova, protože  zima přišla o dost dříve než obvyk-
le. Tyto sítě jsou však již z větší části hotovy a dokončeny 
budou na jaře. S dodavatelskou firmou je dohodnuto, že 
případní stavebníci, kteří již budou vlastnit stavební po-
volení, mohou začít stavět hned na jaře, současně s do-
končováním sítí.

V letošním roce opět pokračovaly rekonstrukce vo-
zovek a chodníků v rozsahu asi 2,5 mil. korun. Nových  
silnic se letos dočkali obyvatelé v ulicích Výhon, hor-
ní část ulice Dlouhé a asfaltové povrchy byly položeny 
v okolí Sokolovny vč. parkoviště.  Nové chodníky  byly 
letos vybudovány na ulici Družstevní, Výhon a Nová. Re-
konstrukcí prošel i interiér místní Sokolovny. Exteriér nás 
teprve čeká a budou to značně vysoké výdaje. Samozřej-
mě jsme po celý rok průběžně pečovali o čistotu a zeleň 
v celé obci a prováděli opravy havarijních stavů kanali-

začních řadů vč. čištění dešťových vpustí. Potěšitelnou 
zprávou je také to, že u nás byla letos otevřena lékárna. 
Sice se zpožděním, ale přece. Tímto se občanská vybave-
nost naší obce opět o kus zvýšila.

Takže z hlediska plnění rozpočtu jsem s uplynulým ro-
kem vcelku spokojen, avšak hodnocení jaký tento rok byl 
z pohledu občan - obec, nechám jen a jen na Vás.

Jak všichni víte, po komunálních volbách vzniklo 
nové zastupitelstvo. Ještě jednou bych chtěl poděkovat 
bývalým členům zastupitelstva za jejich čtyřletou práci. 
Novým členům přeji mnoho úspěchů do nastávajícího 
volebního období. Také děkuji všem kandidátům, kteří 
sice nebyli zvoleni, ale byli ochotni pro obec něco udělat 
a jako členové výborů a komisí, mají tuto možnost. Jsem 
přesvědčen o tom, že všichni zastupitelé, kteří vzešli 
z těchto voleb, budou v celém následujícím období vzá-
jemně spolupracovat, tak jako v minulosti – ve prospěch 
naší obce. 

Vážení spoluobčané, toto vydání se Vám dostane do 
rukou těsně před Vánočními svátky, dovolte mi, abych 
Vám k těmto nadcházejícím svátečním dnům popřál 
hodně radosti, klidu a rodinné pohody. Zároveň Vám 
přeji úspěšné vykročení do nového roku 2011.

Antonín Lengál,  
starosta

Slovo starosty

Vážení čtenáři, blíží se konec roku 
a my vám předkládáme poslední 
letošní číslo obecního zpravodaje. 
Obec má nové zastupitelstvo, které 
vzešlo z komunálních voleb. Vy sa-
mozřejmě již výsledky voleb znáte, 
ale přesto Vám celé zastupitelstvo 
představíme. Já osobně jsem velice 
rád, že volby v naší obci proběhly 
čestně, korektně a že nedocházelo k jevům, o kterých se 
denně dočítáme v denním tisku. Volební strany se ne-
pomlouvaly, nikdo nikoho nenapadal a i po volbách se 
korektně domluvili. Věřím, že dobrá spolupráce bude po-
kračovat po celé volební období. Bude to jen ku prospě-
chu obce. Jako šéfredaktor si přeji, aby zastupitelé pama-
tovali na náš zpravodaj a co nejvíce do něho psali. 

Pan starosta Vás informuje o budování obce v letoš-
ním roce. Asi nejzávažnější akcí je zahájení stavby inže-

nýrských sítí na budoucí ulici Tocháčkova. V pravidelných 
rubrikách Vás informují zastupitelé a pracovnice obec-
ního úřadu. S letošním rokem určitě nebudou spokoje-
ni vinaři. Přinášíme poměrně dost informací o ostatních 
akcích v obci závěrem roku. O své činnosti píší obě školy. 
Aktivní byly i maminky z klubu Mikeš. O udržování kama-
rádství s družební švýcarskou obcí Dinhart nám napsali 
a přidali fotografie naši hasiči. Zajímavé bylo i letošní 
setkání důchodců. Do starých kronik nahlédneme dík 
panu Krupičkovi, který jako rodák je pravidelným a věr-
ným dopisovatelem Štengaráčku. V tomto čísle se ozvali 
i sportovci. 

Protože se blíží vánoce a konec roku tak mi Vážení 
čtenáři dovolte, abych Vám jménem celé redakce popřál 
příjemné a smysluplné prožití svátků vánočních a hodně 
štěstí, zdraví a osobní pohody v Novém roce 2011.

Josef Zelinka,  
šéfredaktor

Krátké zprávy
Zprávy ze zasedání rady obce

Rada obce projednala platbu Daně z převodu nemovi- •
tosti ulice Mléčná č. 46. R.O. rozhodla zaplatit daň z pře-
vodu nemovitosti ve výši 3 % z odhadní ceny, dle znalec-
kého posudku.

R.O. projednala rozpočtové opatření č. 7 ze dne  •
13. 9. 2010. R.O. souhlasí s rozpočtovým opatřením. 

R.O. byla seznámena s možností dotace na Sbor dob- •
rovolných hasičů od JMK ve výši 75 000,- Kč. R.O. postu-
puje schválení na zasedání Z.O.
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Josef Urbánek, Domaninská 564  •
žádá o souhlas k vybudování par-
kovacího místa před rodinným do-
mem. Povrch bude proveden ze za-
travňovacích tvárnic. R.O. souhlasí 
s provedením parkovacího místa.

R.O. projednala žádosti o pro- •
dloužení pronájmu obecních po-
zemků a to:

Josef a Božena Sáčkovi (p.č. 756/1 a 756/2 celk.  –
267 m2)
manželé Valovi (p.č. 756/1 a 756/2 celk. 546 m – 2)
manž. Klimešovi (p.č. 758/1 a 758/2 celk. 370 m – 2)
Jan Konečný (p.č. 759 výměra 208 m – 2)
manželé Kovačíkovi (p.č. 761  výměra 335 m – 2)
Marie Vozdecká (p.č. 763  výměra 503 m – 2)
manželé Čermákovi (p.č. 760  výměra 162 m – 2)
Rostislav Zelinka (p.č. 656 výměra 1109 m – 2)
Antonín Peštál (p.č. 525/2 výměra 137 m – 2)
Františka Vepřeková (p.č. 1832 výměra 889 m – 2)

Rada obce souhlasí s prodloužením pronájmu obec- •
ních pozemků.

Diecézní charita Litoměřice nabízí možnost spoluprá- •
ce jako partner pro oblasti postižené povodněmi. R.O. 
bere na vědomí.

Antonín Tesař, Přátelství 269, žádá o finanční podporu  •
k řešení sesuvu půdy z obecního pozemku na dvůr ro-
dinného domu. Zadarmo byl poskytnut odvoz zeminy na 
skládku. R.O. rozhodnutí odložila, bude provedena ob-
hlídka a bude jednáno dále.

Mgr. Ivana Metelková, žádá o odkup obecních po- •
zemků p.č. 1855/1 a 1854 v trati Karpaty I, v obci Šit-
bořice pro stavební účely. R.O. rozhodla, že pozemky 
se prozatím neprodávají, bude možno až po vyřešení IS  
v dané lokalitě.

Michal Kosorinský a Sabina Konečná, žádají o možnost  •
připojení na budované inženýrské sítě v lokalitě Tocháč-
kova. R.O. rozhodla, že je možno napojit se na IS, ale 
bude požadován příspěvek na zhodnocení pozemku.

R.O. projednala dopis p. Prokeše a zastává stanovisko,  •
že budeme s p. Prokešem jednat jen o problémech spo-
jených s bytem na ulici Nikolčická 231. Obec Šitbořice 
navrhuje jednat a hledat řešení k opravě bytu.

Oddíl A-TOM Šitbořice žádá o pronájem nebytových  •
prostor ve staré škole (klubovna oddílu). R.O. souhlasí od 
15. 9. 2010.

R.O. posoudila nabídky třech dodavatelů na výstavbu  •
plynovodu v lokalitě Tocháčkova.

GASPRO s.r.o., Kunovice (cena vč. DPH 1 059 600,-  –
Kč)
Moravský plynostav, Rosice u Brna (cena vč. DPH  –
1 117 200,- Kč)
MONTGAS, Hodonín (cena vč. DPH 887 640,- Kč) –

Rada obce včetně všech zastupitelů se zúčastnila  •

schůzky s představiteli Hypoteční banky o možnostech 
čerpání hypotečního úvěru na výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Tocháčkova.

RO doporučuje schválit společnost MONTGAS. •
RO projednala a schválila smlouvu o výpůjčce pro svo- •

je zřizovatelské organizace ZŠ a MŠ, dle občanského zá-
koníku §659 a § 662. Ve smlouvě o výpůjčce jsou řešeny  
pozemky pod budovami obou škol.

R.O. obdržela žádosti o pronájem obecního bytu a to: •
Monika Ondroušková, Lažánky 69 – učitelka na ZŠ  –
v Šitbořicích
Blanka Bednářová, Opatovice –

Rada schválila pronájem bytu Monice Ondrouškové,  •
do 31. 7. 2011.

R.O. projednala žádost man. Anny a Jiřího Studýnko- •
vých o pronájem parcel p.č. 757/1, 757/2 na ulici Rovin-
ka 514. Rada schválila pronájem.

R.O. bere na vědomí zprávu, že v ZŠ Šitbořice proběhla  •
kontrola Hygienické stanice Břeclav na dodržování pra-
videl HCCP v jídelně školy.  Ve zprávě je upozornění na 
špatný stav záchodů a sociálního zařízení v budově školy, 
do 31. 12. 2010 má obec podat zprávu o vysvětlení a ře-
šení problému.

R.O. bere na vědomí stav sociální zařízení. Oprava  •
bude řešena podle rozpočtových možností obce.

David Urban, žádá o prodloužení nájmu v obecním  •
bytě na ulici Nikolčická 531. R.O. souhlasí do 31. 7. 2011.

František Vozdecký, Dlouhá 123 dává výpověď z pro- •
nájmu pozemků p.č. 1892, 1893, 1894 v trati Svatojánek. 
R.O. bere na vědomí.

Jiří Chvátal, Přátelství 337, žádá o pronájem zahrady  •
p. č. 522/2 na dobu pěti let. R.O. nesouhlasí s proná-
jmem, z důvodu neplacení obecních poplatků.

Rada obce projednala opět žádost pana Antonína  •
Tesaře, Přátelství 269 o pomoc při řešení sesuvu půdy 
z obecního pozemku na dvůr rodinného domu. R.O. 
schvaluje uhradit cenu materiálu na opravu a zabezpe-
čení proti sesuvu.

SDH Šitbořice, žádá o převedení 25 000,- Kč v rozpočtu  •
obce za účelem nákupu nových svítilen na přilby. R.O. žá-
dost zamítá a doporučuje zařadit požadavek do rozpočtu 
roku 2011.

R.O. schválila SDH Šitbořice prominutí nájmu ze sálu so- •
kolovny pro uspořádání Martinských hodů 13. 11. 2010.

R.O. schválila společnosti Lunapark Dagmar Doležalo- •
vá, možnost provozovat svoje atrakce při stavění máje 
v roce 2011.

R.O. zamítla Lucii Kačurové pronájem obecního bytu  •
v domě na ulici Školní, z důvodu oprav.

R.O. projednala žádost manželů Valíčkových o připoje- •
ní na inženýrské sítě. Rada zamítla žádost, připojení mož-
né až po kolaudaci sítí. Obec bude požadovat poplatek za 
zhodnocení pozemku.

Veronika Drabálková, Divácká 344, žádá o pronájem  •
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pozemků p.č. 2538/1 a 2538/2 o výměře 1103 m2. R.O. 
zamítla, parcely budou prodány na stavební místa.

R.O. odsouhlasila nákup sněhové frézy na údržbu  •
chodníků v ceně 32 900,- Kč.

R.O. projednala a odsouhlasila rozpočtové opatření  •
č. 10 ze dne 3. 11. 2010.

Rada byla seznámena se záměrem distributora elek- •
trické energie zvýšit výkon ve vedení vysokého napětí 
za areálem Zemědělského družstva Šitbořice na 400 kV. 
Obec bude žádat, bude-li možno, přeložku vedení do 
větší vzdálenosti od areálu a sídelního útvaru Šitbořice, 
aby při pozdějším využívání pozemků, nebylo bráněno 
ochranným pásmem vedení vysokého napětí.

Milan Němeček

Výsledky komunálních voleb
Voličů – 1 574, volební účast 62,52 %, odevzdaných 

obálek – 984, platných hlasů – 13 184.

SDRUžENí NEZ. KANDIDÁTů – 8 031 hlasů (60,91 %)

 jméno   počet hlasů
1. Lengál Antonín  708 (8,81%) *
2. Navrátilová Hana 649 (8,08%) *
3. Němeček Milan  604 (7,52%) *
4. Benýšková Marie 449 (5,59%) *
5. Konečný Jaroslav 475 (5,91%) *
6. Halas Pavel Ing.  581 (7,23%) *
7. Guráň Roman Ing. 621 (7,73%) *
8. Nevídal Jiří  510 (6,35%) *
9. Sáček Pavel  475 (5,91%) *
10. Kominacká Miroslava 564 (7,02%)
11. Klein Jan  463 (5,76%)
12. Kříž Martin Ing.  520 (6,47%)
13. Vozděková Pavla 481 (5,98%)
14. Viktorinová Božena 412 (5,13%)
15. Dřímal Miroslav Ing. 519 (6,46%)

KDU-ČSL – 5 068 hlasů (38,44%)

 jméno   počet hlasů
1. Daniel Jiří  368 (7,26%) *
2. Zelinka Josef Ing. 522 (10,29%) *
3. Kaňa Jiří Ing.  433 (8,54%) *
4. Viktorin Pavel  331 (6,53%) *
5. Jelínková Marie Mgr. 362 (7,14%) *
6. Lejsková Jana  328 (6,47%)
7. Schubertová Jitka 354 (6,98%)
8. Jelínek Miloslav  308 (6,07%)
9. Fraňková Hana  321 (6,33%)
10. Lengál Ladislav  293 (5,78%)
11. Dostálová Petra  330 (6,51%)
12. Rozsívalová Leona 229 (4,51%)
13. Lengál Zdeněk  372 (7,34%) *
14. Valíček Justin  275 (5,42%)
15. Přibylová Martina 242 (4,77%)

ZVOLENí ZASTUPITELé (abecedně)

Benýšková Marie, 34 let, pedagožka

Daniel Jiří, 42 let, podnikatel

Guráň Roman Ing., 45 let, pedagog

Halas Pavel Ing., 42 let, správce  
ekonomických systémů

Jelínková Marie Mgr., 37 let, učitelka

Kaňa Jiří Ing., 49 let, technik

Konečný Jaroslav, 46 let, podnikatel

Lengál Antonín, 50 let, starosta obce

Lengál Zdeněk, 52 let, technik

Navrátilová Hana, 55 let, kuchařka
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redakce

Inženýrské sítě – Tocháčkova
Staveniště bylo předáno dne 20. 9. 2010 stavební fir-

mě Strabag. Po té byla zahájena výstavba. 
V první fázi byla skryta ornice do hloubky 30 cm a ulo-

žena pro pozdější využití. Následovaly výkopy pro kanali-
zace. V této lokalitě je kanalizace oddělená, to znamená 
zvlášť na dešťovou vodu a zvlášť na splašky. V jednom 
místě má kanalizace kvůli spádu hloubku až 4m! 
Následovaly výkopy a položení vodovodního a ply-
nového potrubí. Plynové potrubí se nepodařilo do-
končit, protože použitá technologie vyžaduje tep-
lotu vzduchu nad 5 °C. Položeny byly také sdělovací 
kabely a kabel veřejného osvětlení. Ke sdělovacím 
kabelům byla položena dostatečná rezerva prázd-
ného potrubí pro zavlečení jakéhokoliv přenoso-
vého média v budoucnu (např. optické kabely). 
7. 12. 2010 byla stavba z důvodu nepříznivého po-
časí zazimována. Pokračovat se bude na jaře v zá-
vislosti na počasí. Veškeré práce by měly skončit 
nejpozději v měsíci červnu, včetně vozovek. 

Antonín Lengál,  
starosta

Kulturní komise
Zanedlouho se rozloučíme s rokem 2010. Ve kterém 

se nám podařilo zorganizovat pár pěkných akcí pro naše 
občany. Začali jsme obecní zabíjačkou, která se určitě vy-
dařila, a mohli jsme ochutnat tradiční výrobky, které pro 
nás připravili členové Mysliveckého sdružení. Dvakrát 
proběhlo vítání občánků, při kterém jsme mezi nás při-
vítali 20 dětí. S pěti manželskými páry jsme oslavili jejich 
zlatou svatbu a s 31 občany si připomněli jejich krásné ži-
votní jubileum. V květnu jsme si při vystoupení dětí z MŠ 
a ZŠ připomněli svátek našich maminek. 

V půli listopadu se opět sešli naši senioři ke své tra-
diční besedě. Myslím si, že naši mladí by jim mohli závi-
dět jejich elán a dobrou náladu. Každý, kdo by tuto akci 
navštívil, by asi jen těžko uvěřil, že zavítal na besedu 
s „důchodci“. 

Rozsvícením vánočního stromu, kterého se zúčastnila 
velká část občanů jsme ukončili letošní akce. Proto bych 
chtěla poděkovat všem, kteří se jich zúčastnili a zpříjem-
nili je svým vystoupením a popřát jim i nám všem hod-
ně zdraví a spokojenosti jak v osobním tak v občanském 
životě. A přála bych si, aby si tyto akce zachovaly svou 
tradici i nadále.

BESEDA S DůCHODCI

Dne 19. 11. 2010 se uskutečnila už tradiční bese-
da s našimi občany staršími 65 let. Besedu zahájil pan 
starosta a seznámil přítomné s tím, co se vybudovalo 
v tomto roce a co nás čeká v příštím nastávajícím období. 
Kulturní program zpříjemnili členové Opavského divadla 
áriemi s nejznámějších operet. Na co se přítomní nejvíce 
těšili je místní hudební skupina Akord. Při této skupině 
přítomní omládnou a při pohledu na tančící a zpívající 
mladíky a mladice těžko uvěřit že jsme na besedě se star-
šími občany naší obce. 

Myslím si, že se tato akce velmi zdařila a už se všichni 
těšíme na příští.

Hana Navrátilová

Němeček Milan, 53 let, technik

Nevídal Jiří, 31 let, prof. hasič

Pavel Viktorin, 41 let, vedoucí výroby

Sáček Pavel, 27 let,  
informatik, technik

Zelinka Josef Ing., 62 let, učitel

Výstavba inženýrských sítí na budoucí ulici Tocháčkova.   foto: Antonín Lengál
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Názvy ulic podle pravidel
Upozorňujeme, že podle pravidel českého pra-

vopisu, v názvech ulic, které začínají předložkou, 
píšeme s velkým písmenem také první jméno po 
předložce. Prosíme občany, aby se tímto řídili.

V Šitbořicích jsou to tyto ulice: Na Kopečku, 
U Cihelny, U Rybníčka, V Akátkách.

za OÚ Šitbořice 
Růžena Stehlíková

PRAMOS slaví 15 let
V letošním roce oslavila společnost PRAMOS, 

a.s. působící v naší obci 15 let od založení. Počá-
tek výroby plastových oken, se však datuje do roku 
1993. Následně v roce 1995 vznikla jako dceřiná 
společnost Zemědělského družstva Šitbořice pod názvem 
PRAMOS, a.s. Na začátku měla firma okolo 30 zaměst-
nanců. K dnešnímu dni zaměstnává přes 150 pracovníků 
převážně z naší obce. Od založení se zabývá extruzí pro-
filů a trubek a výrobou plastových oken a dveří. V roce 
2006 byla zprovozněna nová hala pro výrobu oken.

Jako významný podnikatelský subjekt se firma výraz-
ně podílí na celkové zaměstnanosti nejen v samotné obci 
Šitbořice, ale také v celém našem regionu.

Pavel Viktorin

Klub Mikeš
Je za námi další rok, což my maminky vidíme přede-

vším na svých dětech. Čas utíká a některé z nás už nasko-
čily do pracovního kolotoče. Ale jsme rády, že jsou nové 
maminky, které chtějí se svými dětmi docházet do Mike-
še a užívat si společné chvíle mateřské dovolené. Neboj-
te se a přijďte mezi nás. Mikeš je tady pro všechny. 

CO SE PODAřILO?

Tento rok jsme opět uspořádali masopustní průvod; 
před velikonocemi jsme v muzeu připravili prodejní vý-
stavu výrobků nejen z pedigu; pozvali jsme ochotníky 
z Jedovnic s pohádkou O Honzovi; na farních akcích jsme 
chystali program pro malé děti. 

Na podzim jsme Vás již potřetí pozvali na Svatomar-
tinské jablečné slavnosti. Děti si mohly vyrobit koníka, 
tvarovat balónky, malovat nebo se svézt na poníkovi. Pro 
všechny byla připravena ochutnávka jablečných dobrot 
a vše bylo zakončeno lampiónovým průvodem. 

Podzim bývá také ve znamení vyrábění na adventní 
charitativní prodej. 

Bohužel nám ubývá maminek, co chtějí vyrábět a tak 
doufáme, že se do příštích let zapojí nové maminky a po-
mohou nám tuto pěknou tradici udržet. Letošní výtěžek 
poputuje opět do Narnie v Morkůvkách. Díky vaší štědros-

ti dostanou postižené děti 8 000 
korun na svůj provoz. Děkujeme.

CO CHySTÁME?

V příštím roce chystáme něko-
lik divadelních představení nejen 
pro děti a doufáme, že se nám 
podaří udržet již zaběhlé akce po-
řádané Mikešem. 

Přejeme Vám příjemné proži-
tí vánočních svátků a hlavně Boží 
požehnání.

Martina Přibylová

Betlémy ze Šitbořic v Hodoníně
Od neděle 21. listopadu do neděle 5. prosince se v Ho-

doníně konala již 9. výstava betlémů. Je to jedna z největ-
ších a neprestižnějších výstav betlémů v České republice, 
která se koná jednou za dva roky. Letos mezi více jak 400 
betlémy z celé republiky, Slovenska i Polska byly i dva bet-
lémy autorů ze Šitbořic. Velkou pozornost upoutal pohyb-
livý betlém Zbyňka Valíčka. Mezi chrámovými betlémy se 
neztratil ani velký betlém pro kostel v židlochovicích od 
Josefa Zelinky. Autorka výstavy paní Miroslava Vlková 
s velkou úctou vzpomínala na náš kostelní betlém, který 
byl v Hodoníně před čtyřmi roky.

Josef Zelinka

Výrobní haly Pramosu.

Beseda s Důchodci.   
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Na kole kolem Šitbořic
V zimě se u nás ukázaly nové značky pro cyklisty. Tak 

jsme se po nich rozjeli.
První zastavení bylo na Novodvorském rybníku. Každý 

se rád podívá na vodníka od pana Zelinky. Na Nikolčic-
kém rybníku se prováděl výlov plevelných ryb. Pak hurá 
na křepickou stezku, která vede celou vesnicí až 
k prameni Svaté. Jaké bylo překvapení. Čekala nás 
nádherná brána, po pravé straně oltář Krista a kří-
žová cesta, pramen sv. Gorazdy a pramen Svaté se 
sochou panny Marie. Po levé straně v životni ve-
likosti sochy Cyrila a Metoděje s křížem a nahoře 
socha Krista, kopie sochy z Rio de Janera. Celé je to 
pěkně upravené a dá se tam posedět na lavičkách. 
Po cestě mezi domy, po modré značce do kopce 
jsme vytlačili kola k Památníku brněnské operace. 
Je tam postavená dřevěná pozorovatelna 18. gar-
dového střeleckého sboru. Z tohoto prostoru dal 
23. 4. 1945 velitel 2. ukrajinského frontu maršál  
R. J. Malinovskij rozkaz k zahájení závěrečného úto-
ku na město Brno. Pozorovatelna byla obnovena 

v letech 2006 – 2008 klubem přátel vojenství. Památník 
je nedokončený, ale Křepice by chtěli z konstrukce udělat 
rozhlednu. Po modré značce pokračujeme polní cestou 
k vysílači. Je odtud pěkný výhled na Pálavu. Hustopeč-
skou cestou po hřebeni se vracíme do Šitbořic.

Jana Konečná

Betlémy Zbyňka Valíčka a Josefa Zelinky na výstavě v Hodoníně.   foto: Josef Zelinka

V Křepicích u Svaté.   foto: Jana Konečná

Ze života farnosti
Duchovní slovo

Milí farníci a vůbec vy všichni 
kdo budete číst tyto řádky. Vánoce 
se pomalu a jistě blíží. Stále ještě 
prožíváme advent, což je doba pří-
pravy na Vánoce. Ale ta příprava, ta 
může být skutečně různá.

Obchodní domy, obchody, rekla-
my, se nás snaží připravit po svém. 
Nabízejí nám obrovské množství 
zboží, abychom je nakoupili, a to nejen dárků, ale i jídla. 
Pokud to všechno stihneme, pak to budou opravdu ty 
„šťastné a veselé“. Tento recept nám nabízejí každý rok 
v dostatečném předstihu. My se necháme vtáhnout do 

těchto nabídek až tak daleko, že se mnohokrát ozývá od 
lidí: „Už aby bylo po svátcích – to bude zase blázinec“.  Co 
takovým lidem zbude z Vánoc?

Možná je to tím, že neumíme prožívat sváteční chvíle 
v tomto uspěchaném světě. Svátky jsou dny, které může-
me a máme věnovat tomu, na co není ve všední dny čas. 
Slavit je umění, a proto je třeba se připravit.

Příprava nespočívá jen v úklidu, shánění dárků, 
přípravě dobrot – to by nám podstata Vánoc unikla  
pod rukama.

Dobrá příprava spočívá hlavně v přípravě vlastního 
srdce. To je zaručený recept na šťastné a veselé Vánoce.

Připravit srdce znamená především zpomalit, umět 
se ztišit a být víc sám se sebou a s Bohem. Jen v tichu 
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svého srdce můžeme naslouchat bohu a stávat se 
tak víc sami sebou, jak nás Bůh stvořil.

Bůh při svém příchodu na zem nepoužil bom-
bastických efektů, ale přišel v tichu a nepozorován 
televizními stanicemi celého světa, jen před zraky 
dvou nenápadných lidiček Josefa a Marie.

Když jdeme na nějaké setkání, připravujeme se 
a těšíme podle toho, jak ten druhý je pro nás dů-
ležitý. Naše příprava v adventu vypadá podle toho, 
jak je pro mě osobně důležitý Bůh v mém životě. 
O Vánocích má přijít do mého srdce ten nejvzác-
nější host – Ježíš. On se má znovu „narodit“ v mém 
srdci.

Stojí mi tento host za to? Chci si pro jeho pří-
chod zase v sobě udělat pořádek?

O Vánocích slavíme také to, že se Bůh pro nás 
stal darem. Zkusme v tyto dny více přemýšlet, jak já chci 
být darem pro druhé. 

Požehnané svátky vám všem přeje  
Váš otec Jiří Topenčík

Svatý Mikuláš má svátek
Neděle 5. 12. 2010 byla pro děti naší obce plná očeká-

vání. Přijde Mikuláš! Odpoledne v 16 hodin bylo v našem 
kostele setkání s biskupem Mikulášem, který v dávných 
dobách za svého života vynikal štědrostí a dobrotou srd-
ce. Potřebným rozdával dárky i peníze. Zdědil je po svých 
rodičích. žil v městě Miře v Turecku.

Naše šitbořická mládež sdružující se ve schole při kos-
tele sv. Mikuláše se ujala této oslavy a sehrála scénku, 
příchod sv. Mikuláše mezi shromážděné děti. Přišel Mi-

kuláš, andělé malí i velcí a také čert, který se tvářil zle, 
ale před dobrotou Mikuláše uprchl. Myslím si, že se hod-
ně malých dětí přestalo bát. Scénka přinesla mezi pří-
tomné humor a dobrou náladu. Některé děti slavnost-
ně povzbuzené říkaly básničky s mikulášskou tématikou 
a na konec také modlitbu, pak se už rozdávaly dárky. Byli 
to čokoládoví Mikuláši. Děti Mikuláše také obdarovaly. 
Dostal od nich namalované výkresy. Nakonec Mikuláš se 
svým průvodem odešel středem kostela za zvonění zvo-
nečků a tak bylo ukončeno radostné setkání s patronem 
našeho kostela.

Už naši předkové zpívali píseň, kterou každý rok zpí-
váme i my.

Slavný světče Mikuláši, jenž jsi v širém světě ctěn, od 
praotců obci naší za ochránce vyvolen.

Marie Dvořáková

I k nám přišel Mikuláš.   foto: Petr Krupička

Škola
Mateřská škola

Od září pracujeme podle školního vzdělávacího pro-
gramu, který máme zpracovaný na tři roky (2010 – 2013). 
Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z vlastního hodnocení školy, 

které bylo zpracované za uplynulé tři roky. Pro objektivní 
zhodnocení MŠ jsme využili dotazník rodičů a vzdělávací 
výsledky práce školy. Velká většina rodičů hodnotila škol-
ku kladně. Rodiče upozornili na některé nedostatky ve vy-
bavení a vzhledu MŠ, toto jsme se snažili do ŠVP zařadit.

Od začátku školního roku se u nás stále něco 
děje. Děti měly možnost vidět tři divadelní předsta-
vení a jeden koncert. Pro rodiče s dětmi jsme zor-
ganizovali pracovní dílnu „Podzimníček“. Umělecké 
výtvory jste mohli vidět ve školce a před školkou.

Druhým rokem jsme zajistili v mateřské škole 
logopedickou depistáž, kterou vedla Mgr. Petláko-
vá z logopedické poradny v Hustopečích, bylo vy-
šetřeno 26 dětí s vadou řeči.

Krajská hygienická stanice JMK v říjnu provedla 
kontrolu mateřské školy, jídelny a kuchyně, nebyly 
shledány žádné nedostatky.

V listopadu jsme zahájili skupinky pro před-
školní děti a jejich rodiče, které budou ukončeny 
přednáškou a besedou s Mgr. Bínovou a psycholo-

Mikulášské hraní v MŠ.   foto: Miroslava Kominacká
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gickou depistáží. Psychologická depistáž se uskutečňuje 
vždy se souhlasem rodičů.

I letos jsme s dětmi vystoupili při slavnostním rozsví-
cení vánočního stromu, který se rozsvěcoval už čtvrtým 
rokem. Tradičně jsme pro děti uspořádali mikulášské 
hraní s nadílkou. Zajistili jsme kulturní program na vítání, 
naše děti tentokrát přivítaly 12 budoucích kamarádů.

V prosinci nás ještě čeká loutkové divadlo, vánoční 
slavnost s rodiči a vánoční pracovní dílna. Protože 
končí další kalendářní rok, jménem dětí a zaměstnanců 
mateřské školy přeji všem občanům hezké a klidné 
vánoční svátky, do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a pohody.

Miroslava Kominacká,  
ředitelka

Základní škola

CO JIž MÁME ZA SEBOU

V měsíci říjnu se toho událo v základní škole 
opravdu hodně. Proběhl Den se seniory, Václavské 
podzimní slavnosti, Svatováclavský běh, autorské 
čtení Arnošta Goldflama v Brně a další. Více in-
formací o proběhlých akcích s veškerou fotodoku-
mentací najdete na webových stránkách školy.

DIVADELNí PřEDSTAVENí

Dne 23. 11. jsme navštívili divadelní představení Jak 
to dělají andělé v brněnském divadle Radost. Předsta-
vení vtipně pojednávalo o počátku světa a bylo zamě-
řeno na prvních sedm dní stvoření. Herci zpívali, tan-
čili, létali vzduchem, což sklidilo u dětí velký úspěch. 
žákům se představení velice líbilo a těšíme se na  
další představení.

VÁNOČNí DíLNy

Dne 26. 11. probíhaly ve škole již tradiční vánoční 
dílny. Předvánoční atmosféru zahájili žáci pěveckým 
vystoupením a v prostorách jídelny tak zazněly známé 

i méně známé koledy. Příchozí si mohli vyzkoušet výrobu 
rozličných dárečků – zdobení perníčků, výrobu náušnic, 
adventních věnců, ozdob z hlíny, produktů ze včelích 
plástů nebo tvorbu vánočního prostírání. Nechybělo ani 
občerstvení. Děkujeme všem příchozím za hojnou účast 
a těšíme se na příště.

ROZSVěCOVÁNí VÁNOČNíHO STROMU

Nedělní podvečer byl ve znamení začátku adventu 
a času vánočního. žáci základní školy si připravili pásmo 
vánočních koled a písní, které zazněly při slavnostním 
rozsvěcování vánočního stromu u místní Orlovny.

ÚSPěCHy NAŠICH žÁKů

Gratulujeme Marii Halasové, která postupuje do kraj-
ského kola v soutěži Bible a my. Podařilo se jí postoupit 
z okresního kola v Nikolčicích, kde se umístila na krás-
ném třetím místě.

Gratulujeme mladším žákyním za postup do kraj-
ského kola v Orion florbal cupu, který se uskuteční v  
lednu 2011.

Taktéž gratulujeme Anežce Kaňové a Haně Košvicové 
za krásná druhá místa v okresním kole přespolního běhu, 
které se uskutečnilo v říjnu v Břeclavi.

ExKURZE ROMSKé MUZEUM A VELETRH SŠ

Dne 26. 11. se žáci osmého a devátého ročníku 
vydali na exkurzi do Romského muzea, kde pro ně 
byl připraven výukový program o tradičních rom-
ských řemeslech. Děti se seznamovaly s vývojem 
romské společnosti od roku 1920 až po součas-
nost, s holocaustem Romů a závěrem besedovali 
s paní Machálkovou, která samotný holocaust zaži-
la na vlastní kůži. Poté se pokračovalo na brněnské 
výstaviště, kde probíhal Veletrh středních škol. Ně-
které žáky překvapila pestrá nabídka a již v osmém 
ročníku si mnozí vybrali školu, na kterou by chtěli 
jít. To se stalo zároveň motivací dosáhnout lepších 
výsledků, které jsou třeba při přijímacích řízeních. 
Učitelé pomáhali žákům při komunikaci se zástupci Žáci třetího ročníku absolvovali kurz plavání. foto: Monika Ondroušková

Rozsvěcování vánočního stromu.   foto: Lucie Kačurová
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jiných škol, kladli jim dotazy ohledně přijímacího řízení 
a jiné.

PLÁNOVANé AKCE:

prosinec   exkurze do Prahy
11. 12.   vánoční trhy v Praze 
prosinec   vánoční koncert v kostele
18. 1.   zápis žáků do 1. ročníku
31. 1. – 3. 2. 2011  lyžařský kurz
6. 3.    dětský karneval

Více informací naleznete na našich webových strán-
kách: www.zssitborice.webnode.cz

Mgr. Petra Strouhalová

ZÁKLADNí ŠKOLA ŠITBOřICE ZíSKALA CERTIFIKÁT

Základní škola vypracovala svůj vzdělávací program 
s motivačním názvem Vzdělání na dlani. Pro nás je tento 
vzdělávací program o to cennější, že jsme za něj získali 

certifikát, jímž je potvrzeno, že náš program obsahuje 
postupy a metody efektivního učení a splňuje všechny 
požadavky kvalitního vzdělávání.

GRANTOVý PROJEKT Z PROSTřEDKů EU

ZŠ Šitbořice vypracovala v roce 2010 v rámci granto-
vého programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
projekt Moderní škola. Projektová žádost úspěšně prošla 
procesem hodnocení a projekt byl schválen k realizaci. Je 
zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností žáků v šesti prio-
ritních oblastech: cizí jazyky, matematika, přírodní vědy, 
ICT, čtenářská a informační gramotnost. Učitelé realiza-
cí tohoto projektu získají pro rozvoj školy v letech 2011 
a 2012 dotaci ve výši 944 230,- Kč. V roce 2011 z peněz 
projektu plánujeme pořídit vybavení počítačové učebny, 
interaktivní tabule a další moderní techniku. 

PaedDr. Jarmila Novotňáková,  
ředitelka školy

Hasiči ve Švýcarsku
Ve dnech 2. – 5. září letošního roku se uskutečnila 

návštěva šitbořských hasičů v družební obci Dinhartd. 
Do 1 000 km vzdáleného Švýcarska vyrazilo 2. září 7 čle-
nů hasičského sboru a nezbytný tlumočník Václav Nečas 
ml., protože jazykové znalosti nás hasičů jsou velice špat-
né. Před samotnou návštěvou Dinhartdu jsme se zastavi-
li v Rakouské vesnici St. Michel, kde se nachází vyhlášené 
lyžařské středisko, které již spousta šitbořáků navštívila 
při zimní či letní dovolené. Využili jsme krásného počasí 
a udělali si výlet lanovkou do okolních hor a obdivovali 
krásy letních rakouských Alp. 

Více nás však zajímala a zaujala návštěva místní hasič-
ské zbrojnice kterou nám zprostředkovala naše ubytova-
telka. Protože vesnice St. Michel se nachází v horách kde 
je spousta dlouhých tunelů, velká část moderní techni-
ky je speciálně upravena na hašení v těchto prostorách. 
Mohli jsme porovnat vybavení rakouských dobrovolných 
hasičů s vybavením hasičů u nás a nezbylo nám nic jiné-
ho než občas nevěřícně a obdivně koukat.

3. září jsme v raních hodinách vyrazili směr Švý-
carsko, kam jsme dorazili okolo 17. hodiny. Před 
místní radnicí už nás očekávalo několik nám dobře 
známých přátel, kteří měli na sobě trička s nápi-
sem „Hasiči Šitbořice“, které jsme jim věnovali při 
návštěvě u nás. Byli jsme srdečně přivítání panem 
starostou Petrem Muclingerem, dostalo se nám 
malého občerstvení a poté si nás „rozebrali“ přá-
telé hasiči a hned se nám omlouvali že nám nemo-
hou poskytnout takové hotelové ubytování jaké se 
jim dostalo když byli u nás – jako by si snad mysleli 
že čeští hasiči jsou nějaké slečínky. Ubytování bylo 
sice pro nás překvapující ale o to víc přátelské a sr-
dečné, prostě takové jaké je na Švýcarské vesnici 

běžné. Byli jsme ubytováni v objektu rodinné farmy se 
kterou sousedil moderní kravín a kde paní domácí nabí-
zela turistům ubytovací atrakci – spaní na slámě. My jsme 
však spali v pěkných, klasických postelích a peřinách. 

Ani jsme si nestihli vybalit zavazadla a u našeho „ho-
telu“ už stálo připravené taxi – hasičská dodávka –  která  
nás dopravila na místní vlakové nádraží, kterému jsme 
důvěrně říkali Švýcarské Sokolnice. Odtud následoval od-
jezd vlakem do asi 40 km vzdáleného města Zurich, který 
jsme si za pomocí našich dvou průvodců Martina a Rou-
se se zájmem prohlédli i když byl už pozdní večer. 

Druhý dne ráno nás po snídani čekal náš hasičský taxi, 
který nás odvezl kousek za Dinhartd na místní střelnici, 
kde jsme si mohli vyzkoušet svoje umění ve střelbě ze 
samopalu. Každý Švýcar na kterého se vztahuje branná 
povinnost má doma zbraň a musí povinně absolvovat 
pravidelný střelecký výcvik. Bylo vidět že naši přátelé ha-
siči mají větší zkušenosti, ale ostudu jsme neudělali. 

Na střelnici. 

http://www.zssitborice.webnode.cz
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Velice nás překvapilo „bezpečnostní opatření“ když 
se těsně za vesnicí střílí – na polní cestě byla obyčejná zá-
vora, která když byla zvednutá bylo volno, byla-li zavřená 
občané věděli že se střílí a plně to respektovali. 

Po střeleckém dopoledni jsme byli odvezeni do asi 
50 km vzdáleného horského střediska. Na vrcholu hory, 
kam jsme vyjeli velkou pohodlnou lanovkou, jsme byli 
pohoštěni místními specialitami a mohli si poslechnout 
lidové písně, které v restauraci zpívala skupinka domá-
cích turistů. Mnohé z nás by jistě zajímala procházka po 
horských vrcholcích, ale neustále nás tlačil čas. Někteří 
z nás ještě stihli využít bobové dráhy a už jsme zase ujíž-
děli k dalšímu bodu našeho bohatého programu – ná-
vštěva nové hasičské zbrojnice ve stotisícovém městě 
známém hlavně příznivcům kolové – Winterthuru. 

Podobně jako v rakouském St. Michelu jsme byli ha-
sičskou technikou a vybavením profesionální zbrojnice 
očarováni. Stanicí nás osobně provedl velitel a podrob-
ně nás seznámil s veškerým vybavením a se systémem 
záchranného systému ve Švýcarsku. Závěrem návštěvy 
jsme veliteli stanice předali malé dary a upomínkové 
předměty a pozvali je na návštěvu k nám do Čech. 

Po skončení této exkurze jsme se tak tak stihli převlék-
nout do svátečního a čekala nás závěrečná akce večera 
a to akce velice příjemná – návštěva soukromé pa-
lírny, která patří jednomu z Dinhartdských hasičů. 
Ten se nám pochlubil svou výrobou alkoholických 
nápojů, ale i jablečného moštu. 

Zajímavý a pro nás překvapující byl prodej to-
hoto produktu. Před jeho provozovnou stála ná-
doba s tímto výrobkem a plechová kasička, každý 
zájemce si nabral do připravených PET lahví a za-
platil požadovanou sumu. Stejně tak místní občané 
ve svých domech, dvorcích, ale třeba i na polích 
nabízí svoje zboží k prodeji jen tak bez prodava-
če a registrované pokladny. Jen jsme tak pořád 
mezi sebou přemýšleli, jak by dlouho takové po-
kladničky v opuštěných dvorech a polích vydrželi  
u nás doma.

Z malé vesnické palírny jsme se pěšky přesu-
nuli do hasičské zbrojnice, kde se pro nás připra-
vovalo posezení a pohoštění. Naši přátelé hasiči 
nám jen tak neoficiálně předvedli svoji techniku 
a vybavení hasičárny, ale větší důraz byl spíš kla-
den na přátelské posezení a klidné zakončení této  
družební návštěvy. 

Když se lide sejdou na několik hodin zbývá čas 
jen na zdvořilosti a formality. Když však mají mož-
nost být spolu několik dní daleko víc se sblíží a spřá-
telí a stihnou si toho o sobě říct daleko víc i přes tu 
velkou překážku, kterou je jazyková bariéra. 

Velice nás těšil zájem kolegů o veškeré dění 
u nás a to nejen okolo hasičů. Zajímalo je jakou 
práci vykonáváme jak je tato práce u nás finančně 
ohodnocena a co si za svůj výdělek můžeme u nás 

dovolit. Stejně tak nám i oni vyprávěli jak to v různých 
oborech funguje u nich. 

Jsou to vesměs venkovští lidé a živí se zemědělstvím, 
které není nikde výnosné a je závislé na státních dotacích 
se kterými nejsou příliš spokojeni. I jim se zdá stejně jako 
nám, že „ti od vedle“ jsou na tom lépe než oni. Ale tak to 
prostě ve světě chodí. To čemu se divíme nebo obdivuje-
me oni berou jako samozřejmost protože je to u nich za-
běhlé a běžné, stejně tak se různým praktikám a zvykům 
velice divili i oni u nás. Proto si my hasiči myslíme, že ta-
kové družební návštěvy mezi městy či vesnicemi různých 
států nejsou zbytečnou finanční či časovou ztrátou. 

Když jsme se na tuto návštěvu asi půl roku připravova-
li byl celkem problém aby se sedmi lidem podařilo najít 
jeden volný víkend. I když byla cesta dlouhá a namáhavá, 
každý musel i trošku hlouběji sáhnout do kapsy (veškeré 
náklady na cestu tam i zpět jsme si hradily ze svého) vě-
řím, že nikdo této cesty nelitoval. 

Při závěrečném loučení, které proběhlo v neděli do-
poledne před Dinhardtským kostelem, to vypadalo jako 
bychom se znali odjakživa a jen se tak setkali na hasičské 
soutěži dvě sousední vesnice.

Miroslav Vahala

Na výletě. 

Pohoštění v hasičské zbrojnici. 
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Za podpory honebního společenstva Šitbořice jsme 
letos v létě v rámci myslivecké činnosti čistili prameniš-
tě Harasky pod Novými horami. Při tom mě napadlo, že 
v šitbořickém katastru máme hned několik pramenišť, 
které tečou na opačné světové strany. Haraska na jihový-
chod a Šitbořický potok na západ. Začal jsem tedy pátrat 
kudy protékají a kde se jejich vody opět setkávají.

HARASKA

Její prameniště je pod Novýma Horama a teče do 
Martinic, kde napájí tamní rybníky. Dále teče kolem di-
váckého mlýna do boleradického rybníka, přes Boleradi-
ce potom do Morkůvek a před Brumovicemi se Haraska 
vlévá do Spáleného potoka, jenž teče z Uhřic u Kyjova. 
Spálený potok se krátce nato, asi tak po 500 metrech od 
soutoku s Haraskou, vlévá do Trkmanky, která přitéká od 
Násedlovic. Trkmanka pokračuje ve svém toku za Brumo-
vicemi přes Kobylí do Bořetic, Velkých Pavlovic, dále pak 
za Rakvice a u Podivína se vlévá Trkmanka u Jamborova 
prahu do Dyje.

ŠITBOřICKý POTOK

Jedno jeho prameniště je na bažině nad Fabišovým, 
kde později Jan Týbl společně s majiteli okolních vinic vy-
budoval studnu, aby měli vodu na výsadbu a postřik vino-
hradů. Druhé prameniště je v cihelně. Přes dědinu tečou 
vody z obou pramenišť v uzavřené kanalizaci, setkávají 
se před hospodou U Kašparů a do volného potoka vyté-
kají za Tocháčkovým. Potok dále teče kolem Novodvor-
ského rybníka. Přes nějž přitéká voda ze studánky (dnes 
už zaniklé) v Kurdějově. Šitbořský potok dále pokračuje 
pod Svatodušním mostem podél Hrubých luk, kde tvoří 
přirozené hranice mezi šitbořickým a nikolčickým kata-
strem. Dále teče přes Rumunskou bažantnici k Blučině, 
kde se vlévá do Litavy, která se nato vlévá u židlochovic 
do Svratky. Ta pokračuje přes Nosislav za Velké Němčice 
a dále okolo Uherčic. Mezi obcemi Vranovice a Pouzdřa-
ny za obcí Ivaň má těsně před ústím do Novomlýnských 
nádrží přítok řeky Jihlavy.

U Nových Mlýnů z nádrže vytéká již řeka Dyje, která 
teče okolo Bulhar směrem k Podivínu, kde se u Jamboro-

va prahu vody ze šitbořického katastru setkávají a tečou 
spolu ve vodách řeky Dyje.

MOČILKy

Prameniště se nachází v Líškách. Jeho voda teče do 
Těšan, kde se vlévá do Borkovanského potoka. Ten dále 
teče za Nesvačilkou a u žatčan se vlévá do Litavy. Za vy-
sokého stavu vody se v Těšanech část vody Borkovanské-
ho potoka přelévá do Moutnického potoka, který se pak 
vlévá do Litavy mezi Měnínem a Blučinou. Je to taková 
částečná Bifurkace (rozvětvení řeky, její rozdělení do 
dvou koryt).

Haraska je několikrát zmíněna i v knize Diváky, z dějin 
Habrůvky bratří Mrštíků z roku 1987.

Jedna zmínka je na straně 31, kde se píše:

„Lovci ze starší doby kamenné potřebovali k lovu 
dobrý rozhled, zemědělci zase vhodnou půdu a blízkost 
zdroje vody. Větší ploch zemědělsky obdělávaných půd 
a vodní tok zvaný dnes Haraska se staly příčinou osídlení 
Nedánova v mnoha obdobích pravěku.“

Na straně 116 pak stojí:

„Hledaly se způsoby, jak získat novou půdu a sou-
časně zvýšit její úrodnost. Po vzoru jiných obcí se stále 
diskutovalo mezi místními rolníky o odvodnění mokrých 
pozemků. Nakonec byla svolána 27. června 1926 první 
schůze, na níž byl zvolen přípravný výbor Zařizujícího 
vodního družstva v Divákách, který zadal u zemského 
stavebního úřadu v Brně vypracování melioračního pro-
jektu. Členy diváckého melioračního družstva se stali ně-
kteří rolníci ze Šitbořic, kteří chtěli odvodnit své luční po-
zemky v sousedství diváckého katastru. Až do roku 1931 
probíhaly přípravné práce a s pracemi se započalo v září 
1932 na bažinách šitbořických rolníků, pak se pokračo-
valo přes Loučky, Pastviska, Rybník (Martinice) ke mlýnu. 
Zároveň se přistoupilo k regulaci potoka Harasky. Na prá-
ci byli přijati z větší části kvalifikovaní dělníci – drenážníci 
ze Šitbořic a také místní diváčtí dělníci se zaučovali“

Václav Nečas st.

Povídání o víně
Testovací rok 2010

Z roku 2010 nám už zbývá jen několik dní a nevím, 
jak na jeho průběh budou vinaři vzpomínat. Testovací byl 
pro všechny, ale vinohradníci dostali úkol určitě nejtěžší. 
Uhlídat kvalitní úrodu bylo opravdu obtížné a nedosta-
tek slunečního svitu v létě i na podzim způsobil, že množ-
ství kyselin je ve vínech mimořádně vysoké. Ano letošní 

vína budou pro milovníky kyselých 
a suchých vín to pravé ořechové.

Uspět v testu je vždycky příjem-
né a motivuje nás to k dalším výko-
nům. Moje představa o letošním, 
jak jsem uvedl testovacím roku, je 
teď zaměřena na co možná nejlep-
ší dokončení vín, bez ohledu na to, 

Kam teče voda z našeho katastru?
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Ze Šitbořických kronik
Duchovní správci v Šitbořické 
farnosti v letech 1864 – 1946

Šitbořačka Blanka Jelínková vy-
hledala v diecézním archivu Bis-
kupství brněnského dokumenty 
týkající se duchovní správy v Šit-
bořicích. Archivované zápisy začí-
nají rokem 1620. Od tohoto roku 
je nynější farář P. Jiří Topenčík za 
390 let dvacátým šestým správcem  
šitbořické farnosti.

Pro čtenáře Štengaráčku jsem vybral zápisy týkající se 
působení 3 farářů v Šitbořické farnosti v letech 1864  –  
1946. Byli to tito: P. Václav Šula, P. Antonín Vogt a P. Edu-
ard Chadim.

VÁCLAV ŠULA (1864 – 1886)

Narodil se roku 1814 v Budišově, vysvěcen byl roku 
1841. Působil jako kooperátor v Kloboukách v žarošicích 
od 5. 4. 1843 v Šitbořicích namísto dosavadního pomoc-
ného kněze Martina Tomáška. Roku 1850 se stal admi-
nistrátorem in spiritualibus pro Šitbořice. Na farní obroči 
byl kanonicky investován 21. 12. 1863. Získal čestný titul 
konzistorního rady. Roku 1881 Václav Šula ze zdravotních 
důvodů nastoupil dlouhodobou dovolenou, administrá-
torem in spirutualibus byl jmenován František Keitel, 
roku 1883 po jeho investituře na faru do Brumovic pak 
ho vystřídal zábrdovický kooperátor František Chalupa. 
Zemřel 9. 1. 1886 v Šitbořicích. 

Za dobu svého působení v Šitbořicích dal opravit var-
hany, roku 1852 byl vysvěcen nový oltářní obraz sv. Mi-
kuláše. Roku 1866 byl za obcí zřízen nový hřbitov. 

V tomto roce postihla Šitbořice  epidemie  cholery.   
P. Šula tehdy na nový hřbitov během srpna a září pocho-
val  214 Šitbořáků, kteří na choleru zemřeli.

Roku 1869 vysvětil růžencový mariánský obraz ak. 
mal. Antona Ference, roku 1874 vysvětil nový kamenný 
kříž, obraz sv. Cyrila a Metoděje (maloval Anton Ferenc, 
darovala Marie Anna Navrátilová), oltářní obrazy Božské-
ho Srdce Páně a sv. Anny (darovala  Marie Anna Viktori-
nová). V roce 1878 nechala obec zřídit v Šitbořicích dva 
kříže k polním cestám – dřevěný s obrazem Krista (ak. 
mal. Zelený) a litinový (Adolf Loos). Do období jeho sprá-
vy spadá i oprava kostelního interiéru v roce1885, i když 
ji už řídil jeho administrátor. Potíže měl s farním sklepem 
v Němčičkách, do kterého se vloupali zloději.

ANTONíN VOGT (1886 – 1908)

Narodil se 11. 12. 1832 v Pohořelicích, vysvěcen 
byl roku 1857. Působil jako kooperátor v Moutnicích 
(1857 – 1858), v Kloboukách (1858 – 1863), v Borko-
vanech (1863), pak jako administrátor v Borkovanech 
(1863 – 1864), v Boleradicích (1864), v Divákách (1864), 
jako farář v Šakvicích (1873 – 1877), v Borkovanech 
(1877 – 1866) a zároveň administrátor v Bošovicích, 
od 28. 4. 1886 do 1. 11. 1907 jako farář v Šitbořicích. Na 
stáří mu vypomáhal jako providující kooperátor Eduard 
Chadim, kooperátor v Netíně (od r. 1903). Roku 1906 
nastoupil zdravotní dovolenou, od 1. 11. 1907 odešel do 
penze, pobýval v Hustopečích, kde zemřel  4. 4. 1910.

Roku 1899 nechala obec rozšířit hřbitov a obehnat ho 
kamennou zdí, pořídila železnou bránu, Antonín Kaňa, 
čtvrtláník, na základě závěti své první ženy pořídil velký 
hřbitovní kříž s plechovým pozlaceným korpusem, farář 
Antonín Vogt pak nový hřbitov i kříž 8. 9. 1889 vysvětil. 
Kvůli otázce, kdo má mít klíč od hřbitova, zda farář, nebo 

jestli jde o víno z vlastních nebo nakupovaných hroznů. 
V posledním měsíci roku jsou většinou již všechna vína 
dokvašená a ten, kdo někdy uvažoval o využití odbourá-
vání kyseliny jablečné pomocí bakterií, měl jedinečnou 
možnost. Vína, která nebudou takto technologicky do-
končena, budou ve většině případů krásně vonět, ale ky-
seliny budou natolik dominantní, že se určitě nemůžeme 
bavit o harmonické chuti.

Kvalita vín bude podle mě velmi různorodá, bez ohle-
du na dosaženou cukernatost jsou to opravdu ostré a vel-
mi svěží kyseliny, které hrají hlavní roli. Nad očekávání se 
určitě dostala barevnost červených vín, která je výborná, 
ale i tady je takové množství kyselin, že bez odbourání 
nebo odkyselení budou vína v prvním roce pro mnoho 
lidí opravdu nepitelná.

Veškeré nástrahy letošního roku ale výrobou vín ne-
končí. Musíme si uvědomit, že masivní výskyt houbo-

vých chorob způsobil ve většině vinic i významné napa-
dení a poškození dřeva a takto zkoušené rostliny se vždy 
hůře připraví na přezimování. Každý má svoje představy 
a svoje zkušenosti, proto věřím, že prvořadým zájmem 
bude opravdové ozdravení a ne zbytečné přetěžování 
oslabených vinic. 

V závěru se budu opakovat, ale upřímně přeji všem 
vinohradníkům a vinařům, ale i včelařům a ovocnářům, 
aby se podobný ročník v budoucnosti vyhnul úplně 
všem. Na všem se dá najít něco pozitivního i neúspěchy 
nás mohou posunovat dopředu, proto se učme vážit 
si štěstí a zdraví a veškerých úspěchů, které si mnohdy 
uvědomujeme až zpětně, když vzpomínáme, jaké to bylo 
a jaké to mohlo být.

Přeji všem do roku 2011 především pevné zdraví 
a mnoho štěstí.

Ing. Aleš Urbánek
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hrobník, a kdo hrobníka vlastně ustanovuje, zda farář, 
nebo obec, pak vznikly rozepře.

V období jeho správy byl kostel v Šitbořicích oboha-
cen o řadu soch a obrazů svatých, v obci vzniklo několik 
drobných sakrálních staveb. 

1890 – Petr Valíček odkázal kostelu peníze na pořízení 
sochy Panny Marie Lurdské, 1893 – Potravní spolek ne-
chal postavit na památku 25 let trvání kamenný kříž na 
cestě k Divákům, Anna Vozdecká odkázala kostelu sochu 
Krista Pána v žaláři, domkař Jakub Tesař odkázal kostelu 
peníze ke zhotovení soch sv. Cyrila a Metoději. Všechny 
tři sochy v životní velikosti zhotovil Josef Krejčík v Praze. 
Dva kamenné polní kříže věnoval roku 1895 farář, další 
kamenný polní kříž nechali roku 1900 zbudovat Ondřej 
a Anežka Stejskalovi, a to na cestě do Borkovan. Roku 
1903 vznikl další kamenný kříž,  a to na cestě do Mout-
nic, a to zásluhou dvoučtvrtníka Františka Vozdeckého. 
Jiný kamenný kříž dal téhož roku postavit u svého pole 
na silnici do Nikolčic František Josef Hladůvka, čtvrtláník 
a kostelní hospodář v Šitbořicích. 1903 byla vysvěcena 
i nová přístavba zdejší školy. 

V následujícím roce byla založena Jednota pro výzdo-
bu chrámu Páně v Šitbořicích pod ochranou sv. Rodiny.

Nejméně od roku 1899 se farář Vogt pokoušel prodat 
nešťastný farní sklep s lisovnou v Němčičkách, teprve 
roku 1907 se našel kupec a prodej se zdařil.

Za faráře Vogta se začalo uvažovat o stavbě nového 
kostela. Už roku 1887 odkázal Peter Valíček, čtvrtláník, 
kostelu čtyři pozemky s tím, že je bude užívat jeho mat-
ka Kateřina a po její smrti pak budou určeny na stavbu 
nového kostela.

Výměnkářka Kateřina Valíčková zemřela roku 1905, 
plány na stavbu nového kostela byly vypracovány  
roku 1908.

EDUARD CHADIM (1908 – 1946)

Narodil se 21. 2. 1874 v Koněšíně, vysvěcen byl 
31. 7. 1898. Působil jako kooperátor v Mutěnicích (1898 
– 1899), Radostíně (1899 – 1903), od roku 1903 pak byl 
investován na faráře. V Šitbořicících byl farářem až do 
roku 1946, kdy odešel do důchodu, zemřel 31. 1. 1957 
v žernůvce u Tišnova. Získal čestný titul biskupský a kon-
zistorní rada a monsignor.

Za faráře Chadima došlo konečně k vybudování no-
vého kostela. Roku 1909 technický znalec c.k. místodr-
žitelství označil stav kostelní budovy za havarijní, boho-
služby se proto přesunuly na farní dvůr (okresní školní 
rada v Hustopečích nedovolila konat mše sv. ve škole). 
Ještě v témže roce byl vysvěcen základní kámen nového 
kostela. Částečně byl umístěn i na pozemku dosavadní 
farní zahrady. Kostel byl dostavěn v roce 1910. Ještě 

v témže roce byla vypsána soutěž na oltářní obraz sv. 
Mikuláše – zůčastnili se ak. mal. Augustin Němeček a ak. 
mal. Jano Köhler. Varhany navrhl varhanář V. Káša. Zpo-
vědnice pocházejí z roku 1911, byly ve stylu románském. 
Zároveň byly navrženy i sochy – pro vedlejší oltář socha 
Božského Srdce Páně, k pěti pilířům sochy sv. Josefa, sv. 
Anny, sv. Filomény, sv. Františka a sv. Antonína, pro kaza-
telnu pak soška Dobrého pastýře. Roku 1912 byla vysvě-
cena křížová cesta, socha a oltářní kříže. Křížová cesta 
se použila stará, jen byla přerámována, socha božského 
Srdce Páně se měla opravit. Zároveň byl navržen oltář 
a obraz pro křestní kapli. Farní úřad předložil konzistoři 
ke schválení i návrhy výmalby presbytáře a lodě nové-
ho kostela. Hlavičky andělu v lodi a anděle nebo svaté 
v presbytáři měl malovat ak. malíř B. Pokorný z Tišno-
va, o malbu se ucházel také malíř V. Doležal z Bučovic, 
o němž píše farář, že jeho „náčrtky se však obecnímu 
výboru nelíbí, jsou prý neveselý a o 525 korun dražší.“ 
Kříž pro chrámovou předsíň zhotovila roku 1913 firma 
Prosecký a Rek z Brna.

Finančně se nemalou měrou na z budování kostela 
podílel jeho patron, kterým byl velkostatek Martinice-
Šitbořice, a to částkou 15 tis. Kč, jeho povinností byla 
také tzv. patronátní tangenta – podíl na nákladech na 
kostel a faru. Velkostatek tedy přispíval i v dalších le-
tech, do roku 1920 to byla částka, která se odvozovala 
z daní celé obce (tvořila jeho jednu třináctinu). Od roku 
1921 byl jeho podíl na základě stížnosti kostelního kon-
kurenčního výboru a na příkaz okresní správy politické-
ho zvýšen na celou jednu třetinu.

Po pozemkové reformě převzala zbytkový velkostatek 
Martinice od Marie Cecilie Fould-Springerové Ústřední 
řepařská jednota a r. 1929 se zavázala k převzetí patro-
nátní povinnosti vůči kostelu a faře v Šitbořicích. Z pří-
kazu Státního pozemkového úřadu však byla nucena sta-
tek prostřednictvím Moravského kolonizačního družstva 
v Brně rozparcelovat, svých patronátních práv vůči far-
nímu kostelu a farnímu obročí se pak vzdala k 1. 1. 1933 
a zavázala se k vykoupení patronátních břemen. Farní 
úřad dostal částku 39 tis. Kč, z výkupního kapitálu byl 
při kostele zřízen zvláštní stavební fond, který spravoval 
výbor (farář, dva kostelní hospodáři, dva členové kostel-
ního konkurenčního výboru). 

Zásluhou faráře Chadima byla také stavba fary a ka-
tolického domu (Orlovny).

Nejstarší Šitbořác i si na P. Eduarda Chadima, na jeho 
působení v Šitbořické farnosti, na jeho hřímavý baryton 
při kázáních a na jeho přísnost v hodinách náboženství 
ve škole jistě ještě vzpomenou.

Ing. Josef Krupička 
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Sport
Fotbal

Vážení příznivci šitbořické kopané. Po delší odmlce 
jsme opět pro Vás v tomto předvánočním čísle Štenga-
ráčku připravili souhrn podzimní části našich družstev.

Na úvod pár slov k našim žákům. Jak zajisté víte, už 
druhou sezónu někteří naši žáci hostují za družstvo Druž-
stevník Nikolčice. Po odchodu P. Chloupka a J. Košvica 
do dorostu zbyli v žácích pouze tito hráči – David Bureš, 
Jan Konečný, Zbyněk Nečas a Karel Novák. Takže počet 
našich hráčů v žákovské kategorii je velice zoufalý a tím 
pádem se naskýtá otázka, co bude za pár let.

Touto cestou bych chtěl pozvat všechny kluky popř. 
i děvčata narozená v roce 1998 a mladší, kteří mají zájem 
o kopanou na první seznamovací trénink, který se bude 
konat dne 5. 1. 2011 od 17:00 hod. v budově sokolovny. 
Rodiče jsou rovněž vítáni.

I. TříDA žÁKů STARŠíCH – SKUPINA B 

rk tým záp + 0 - skóre bod (prav)

1. St. Lískovec 11 9 2 0 40:8 29 (11)

2. Přímětice 11 8 1 2 23:14 25 (10)

3. Nikolčice 11 8 0 3 26:10 24 (6)

4. Kohoutovice 11 7 2 2 32:11 23 (5)

5. Hruš. n. J. 11 7 1 3 39:21 22 (4)

6. Vojkovice 11 6 0 5 19:24 18 (0)

7. Ivančice 11 4 3 4 26:16 15 (0)

8. Vel. Pavlovice 11 3 2 6 18:25 11 (-7)

9. Zastávka 11 2 5 4 11:18 11 (-4)

10. Miroslav 11 1 1 9 6:34 4 (-11)

11. Zbýšov 11 1 1 9 12:41 4 (-11)

12. Pohořelice 11 1 0 10 9:39 3 (-12)

I. TříDA žÁKů MLADŠíCH - SKUPINA B

rk tým záp + 0 - skóre bod (prav)

1. Kohoutovice 11 11 0 0 40:6 33 (15)

2. Vojkovice 11 7 3 1 64:20 24 (6)

3. Zastávka 11 8 0 3 47:22 24 (9)

4. Ivančice 11 7 0 4 37:21 21 (6)

5. Miroslav 11 7 0 4 40:30 21 (6)

6. Zbýšov 11 6 1 4 60:35 19 (4)

7. Nikolčice 11 5 2 4 20:22 17 (-1)

8. St. Lískovec 11 4 1 6 19:36 13 (-5)

9. Vel. Pavlovice 11 2 3 6 30:34 9 (-9)

10. Pohořelice 11 2 2 7 36:48 8 (-7)

11. Přímětice 11 1 0 10 30:64 3 (-12)

12. Hruš. n. J. 11 0 0 11 6:131 0 (-18)

ZHODNOCENí DRUžSTVA MUžů

Družstvo mužů na začátku této sezóny doznalo znač-
ných změn a to z důvodu aby se neopakovaly poslední 
dvě sezóny, kdy jsme se vždy na poslední chvíli zachraňo-
vali setrvání ve III. třídě.

Na trenérském postu vystřídal Romana Hanáka jiný 
Roman a to Kresa. Do mužstva po ročním hostování v že-
lešicích se vrátil D. Urban, z Nosislavi přestoupil R. Ha-
nák, z Vojkovic přestoupil R. Kresa, na hostování přišel 
z Nikolčic J. Dostál a hostování v Divácích ukončil P. Ko-
nečný ml. Realizačí tým se rozšířil o P. Konečného st. Do 
mužstva pro podzimní část byli ještě nominováni i dva 
dorostenci a to Lukáš Chloupek a Radim Košvica. 

Letošní sezóna 2010/11 začala 08. 08. 2010 utkáním 
na Vrbici a podzimní část byla ukončena předehrávkami 
prvních dvou jarních kol 13. 11. 2010 vítězným zápasem 
v Boleradicích.

Mezi divácky nejpřitažlivějším utkáním v tom-
to roce bylo jednoznačně sousedské derby s Ni-
kolčicemi, kdy do „ochozů“ si našlo cestu na 300 
diváků.

HODNOCENí PODZIMU OČIMA  
TRENéRA R. KRESy

Pro podzim jsem měl celkem příjemné starosti 
se sestavou, protože se v létě podařilo dát dohro-
mady 23 hráčů. Účast na trénincích se zvýšila a na 
zápas pravidelně docházelo 17 – 18 hráčů. V zá-
kladní sestavě se také rychle zabydleli dorostenci 
Košvica s Chloupkem. Bohužel kvantita nezaručuje 
kvalitu. Kvalita nám chybí hlavně ve hře dopředu, 
takže fanoušek si příliš krásy a fotbalovosti z naší 
strany neužil. To je způsobeno hlavně nezkuše-

Zápas Šitbořice – Nikolčice. foto: Martin Kříž
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ností kolektivu a tím, že zkušenější hráči málo trénují, či 
nechodí vůbec. Výsledky byly převážně špatné. Ze 13-ti 
zápasů jsme dokázali jen 2x vyhrát, 4x remizovat a 7x 
prohrát. Nedostatek kreativních hráčů se projevil i v po-
čtu vstřelených branek, vstřelili jsme pouhých 12 branek. 
Díky dvěma předehrávkám, které se podařilo vyhrát, je 
ale pohled na tabulku o něco optimističtější. Jsme na 
11. příčce s 16-ti body. Pro jarní část sezóny nás bohu-
žel čeká zeštíhlení kádru, mimo jiné dorostenci Košvica 
s Chloupkem chtějí dohrát zbytek sezóny v dorostu. Cíl je 
tedy jasný a to záchrana v soutěži.

V sobotu 13. 11. 2010 po posledním zápase jsme se 
sešli u Kašparů na zhodnocení podzimní části. Nálada 
byla po výhře v Boleradicích výborná a hodnocení uply-
nulé podzimní části vesměs kladné. Pro zpestření pro-
běhlo po vzoru oblíbeného seriálu „Okresní přebor“ ně-
kolik anket a došlo na vyhodnocení herních statistik:

Anketa „Hráč podzimu 2010“:
1. Sáček Broňa
2. Běloušek Jan
3. Hanák Roman

Anketa „Pozitivum podzimu 2010“:
1. extrémní porce odehraných minut B. Sáčka 
2. počet získaných bodů 
3. zkvalitnění tréninků a lepší účast 

Anketa „Zklamání podzimu 2010“:
1. jarní návrat Radima a Lukáše zpět do dorostu 
2. přístup letních posil
3. rozpad fandící části fanklubu

Trocha statistiky:
Nejlepší tréninková morálka: Bureš Milan
Počet odehraných utkání: 14 
 (Košvica, Stříbrnský, Viktorín)
Počet odehraných minut: 
 1118 – Košvica, 1036 – Viktorín, 
 1021 – Konečný M.
Počet startů v základní sestavě: 
 13 – Konečný M., 12 – Košvica, Sáček 
Nasbírané žluté karty: 3 – Hanák D.
Nasbírané červ. karty: 1 – Hanák D., Běloušek
Vstřelené branky: 5 – Urban, 3 – Košvica, 
 2 – Kresa, Petrla R., Hanák D., 
 1 – Navrátil, Sáček

Doufejme, že nejen dobrá zimní příprava, ale hlavě 
odhodlání všech hráčů se v každém zápase poprat 
v jarní části o 3 body, které by nám zachovaly III. třídu 
i pro ročník 2010/11 v Šitbořicích. K tomu jim popřejme 
hodně sportovního štěstí, a aby se všem hráčům  
vyhýbala zranění.

První jarní utkání mužů začíná 16-tým kolem až 
10. 4. 2011 v 15:30 hod. na domácím hřišti proti mužstvu 
z Klobouk.

III. TříDA – SKUPINA B

rk. tým záp + 0 - skóre bod (prav)

1. V. Pavlovice B 15 11 2 2 52:13 35 (11)

2. V. Němčice 15 10 2 3 37:22 32 (8)

3. Nikolčice 15 9 4 2 31:24 31 (7)

4. Klobouky 15 9 2 4 34:17 29 (5)

5. Uherčice 15 8 4 3 29:18 28 (7)

6. Pouzdřany 15 6 3 6 30:27 21 (0)

7. Kobylí 15 5 4 6 27:23 19 (-2)

8. Sok. Ivaň 15 6 0 9 27:36 18 (-3)

9. Vranovice 15 4 6 5 25:34 18 (-6)

10. Vrbice 15 4 4 7 26:31 16 (-8)

11. Šitbořice 15 4 4 7 16:32 16 (-5)

12. Nosislav 15 4 3 8 21:29 15 (-9)

13. Brumovice 15 3 3 9 17:43 12 (-9)

14. Boleradice 15 0 3 12 8:31 3 (-18)

ODEHRANé ZÁPASy:

Vrbice Šitbořice 2:1

Šitbořice Boleradice 2:1

Klobouky Šitbořice 8:1

Šitbořice Nikolčice 0:1

Vranovice Šitbořice 3:3

Šitbořice V. Pavlovice B 1:1

Nosislav Šitbořice 2:1

Šitbořice Pouzdřany 0:6

Brumovice Šitbořice 0:0

Šitbořice Kobylí 1:0

V. Němčice A Šitbořice 2:1

Uherčice Šitbořice 1:1

Šitbořice Sok. Ivaň 0:3

Šitbořice Vrbice 2:1

Boleradice Šitbořice 1:2

HODNOCENí DRUž. DOROSTU – KřEPICE B / ŠITBOřICE

Pro tuto sezónu 2010/11 nastali v dorosteneckém 
týmu velké změny. Kvůli nedostatku hráčů se tým spo-
jil s týmem Křepic, jenž už byl složen z hráčů z několika 
okolních vesnic. Nyní existují týmy Křepice A a Křepice B. 
Křepice A hrají 1. třídu ve skupině C, své domácí zápasy 
hrávají střídavě na hřištích v Křepicích a Vel. Němčicích. 
Křepice B hrají okresní přebor a své domácí zápasy hrá-
vají na hřišti v Šitbořicích.

Tímto spojením se našim hráčům naskytla možnost 
trénovat a hrát s hráči z krajské soutěže a nabýt tak cen-
né zkušenosti, získat nové kamarády a poznat přístup 
k fotbalu i jinde než v rodné obci.

Tým Křepice B je složen převážně z hráčů ze Šitbořic 
doplněný o hráče, kteří se nevešli do A týmu.
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Začátek sezóny byl hektický, kvůli zařizování spojení 
týmů. Do letní přípravy jsme nastoupili pozdě a hráči ne-
měli moc času na souhru s novými spoluhráči. Netrpěli-
vě jsme čekali na první zápas, který ukázal, jaká bude síla 
a sehranost nového týmu.

První zápas jsme odehráli na půdě silného soupeře 
v Bořeticích. Zápas jsme s přehledem vyhráli a vše na-
svědčovalo tomu, že tým bude šlapat dobře. Dobrá nála-
da a herní výsledky pokračovaly i další tři zápasy. Pohled 
na tabulku byl velice uspokojivý, když jsme po třech ode-
hraných zápasech byli na prvním místě.

Studená sprcha přišla náhle, když si dva hráči z A týmu 
museli jít plnit svoje povinnosti. Hra týmu byla najednou 
rozhozená a přišly i první dvě prohry. Další zápasy jsme 
odehráli v nezměněné sestavě a ve třech zápasech jsme 
získali pět bodů, které nás držely v horní části tabulky.

Krize nastala až v Charvatské Nové Vsi. Kvůli zranění 
byl tým hodně oslaben, ale i přesto jsme v zápase bojo-
vali a potřebná výhra, která by nás v tabulce vynesla na-
horu, byla na dosah. Jenže jsme na výhru nedosáhli a to 
předznamenalo obrovské trápení v následujících třech 
zápasech. Byly to nejhorší zápasy celé sezóny. Morálka 
v týmu se vytratila a to se přeneslo na celý herní projev. 
Od soupeřů jsme si odváželi těžké porážky, podtržené 
chabými výkony.

Naštěstí se problém podařilo vyřešit a v zápase proti 
Tvrdonicím jsme konečně byli zase tým, který dokázal 
zaslouženě vyhrát, a v posledním zápase podzimní části 
jsme ještě dosáhli na důležité body se silným soupeřem.

Na podzim se ještě předehrávaly dva zápasy z jarní 
části. V obou zápasech náš tým ukázal svoji sílu a dotáhl 
je do vítězného konce. Zejména v zápase proti Lanžhotu, 
týmu z druhého místa v tabulce jsme dokázali překvapit 
a vyhrát, což byla krásná tečka za první částí sezóny.

V tabulce zaujímáme šestou příčku, která je po pře-
dešlých ročnících určitě úspěch.

Doufáme, že nás budete i nadále chodit povzbuzovat 
a naše hra vás bude bavit.

Pavel Konečný
OKRESNí PřEBOR DOROSTU

rk. tým záp + 0 - skóre bod (prav)

1. Mikulov 15 13 2 0 80:12 41 (20)

2. Podivín 15 9 3 3 59:14 30 (9)

3. Lanžhot 15 9 2 4 49:26 29 (5)

4. Kostice/Týn. 15 8 5 2 45:22 29 (5)

5. Ch. N. Ves 15 9 2 4 46:27 29 (5)

6. Křepice B 15 7 2 6 30:39 23 (2)

7. Strachotín 15 6 4 5 20:24 22 (1)

8. Hlohovec 15 7 1 7 29:40 22 (-2)

9. Tvrdonice 15 7 1 7 45:61 22 (-2)

10. Mor. N. Ves 15 6 1 8 34:45 19 (-2)

11. Rakvice 15 4 2 9 38:52 14 (-7)

12. Bořetice 15 3 1 11 44:73 10 (-14)

13. Zaječí 15 2 1 12 25:58 7 (-14)

14. Nosislav 15 1 1 13 27:78 4 (-20)

Termíny a soupeři pro přípravné zápasy budou 
zveřejněny ve vitríně, která je umístěná na hospodě  
U Kašparů.

Chtěl bych všem našim sponzorům, diváků a divač-
kám poděkovat za vaši přízeň a za pěkné návštěvy nejen 
na domácích zápasech. 

Dále Vám za oddíl kopané chci popřát Veselé Vánoce 
a šťastný Nový rok 2011.

Ing. Martin Kříž

TJ Sokol Šitbořice 2010 – muži. foto: Martin Kříž
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Florbal
Již více jak 10 let uplynulo od doby, kdy do Šit-

bořic přišel florbal, který vyzkoušelo desítky Šitbo-
řáků. Za ty roky jsme dosáhli ve florbalu nemalé 
úspěchy (mladší a starší žáci 2. místo v kraji, juni-
orky postup do čtvrtfinále 1. ligy, muži postup do 
druhé ligy, žákyně – okresní přebornice a druhé 
v kraji). 

V současné době je o florbal stále větší zájem. 
Na úterní tréninky určené pro první stupeň základ-
ní školy chodí 20 – 25 hráčů, na čtvrteční tréninky 
druhého stupně také kolem 20 hráčů. Když k tomu 
připočítáme hráče neškolnou povinné, hrající v na-
šem oddíle oficiální soutěže ČFbU, aktivně působí 
v našem oddíle kolem 60 hráčů. Většina hráčů hra-
je spolu s hráči z Boleradic, Brumovic, Klobouk u Brna, 
Moutnic, Nesvačilky a Těšan pod záštitou florbalového 
oddílu FbC Aligators.

Pod záštitou tohoto oddílu máme v letošním roce 5 
družstev v oficiálních soutěží ČFbU, 7 družstev v Orel-
ské lize a pro ty nejmenší pořádáme oddílové turnaje. 
1. oddílový turnaj mladších žáků proběhl v Kloboukách  
28. 10. 2010.

Druhého oddílového turnaje mladších žáků a žákyň se 
zhostila základní škola Šitbořice ve spolupráci s Orel jed-
notou Šitbořice v neděli 28.11.2010. Turnaje se zúčastni-
lo 45 hráčů rozdělených do sedmi družstev (Boleradice, 
Klobouky u Brna, Moutnice, Nesvačilka, Šitbořice, Těšany 
a družstvo dívek vybraných z výše jmenovaných vesnic). 
Turnaj se velmi vydařil, účastníci si s nadšením zahráli, 
byla i výborná divácká kulisa. Třešničkou na dortu bylo  
1. místo mladších žáku ze Šitbořic. 

Toto vše by nešlo bez podpory ZŠ Šitbořice, dotací 
z obce Šitbořice a sponzorského daru od společnosti 
PRAMOS, a.s. Za to jim veliký dík. Ke štěstí nám již chybí 
jen větší tělocvična.

Jaroslav Hála,  
předseda FbC Aligators

Stolní tenis v roce 2010
Již devátou sezónu v novodobé historii tohoto sportu 

v Šitbořicích začali hráči všech našich družstev na podzim 
roku 2010. Po právě skončené první polovině sezóny mů-
žeme konstatovat, že se oběma týmům dospělých daří 
naplňovat předsezónní cíle. A družstvu se zatím daří držet 
spolu s dvěma dalšími soupeři na čele tabulky a mělo by 
si v další části zajistit účast v play-off o postup do nejvyšší 
okresní soutěže. B družstvo se prezentovalo výbornými 
výkony a v jarní části se pokusí smazat ztrátu vedoucích 
Vranovic a v OP 3. třídy zvítězit. Družstvo mládeže prošlo 
před sezónou výrazným omlazením a tak prozatím mezi 
převážně staršími hráči sbírá své první zkušenosti.

Mimo ryze sportovní činnost si náš oddíl získává 
dobré jméno i v pořadatelském světě. V roce 2009 jsme 
hostili jako první klub obnovené okresní přebory dospě-
lých a letos na to navazujeme pořadatelstvím okresního 
turnaje mládeže. Již pátým rokem letos pořádáme turnaj 
ve čtyřhrách Štengar CUP, který si oblíbili hráči doslova 
z celé republiky. Kromě kvalitních soupeřů a pěkných cen 
čeká na každého hráče při vyhlašování výsledků i doušek 
z našeho světoznámého pramene.

Turnaj mladších žáků ve florbalu. 

Muži B. 
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Turnaj ve stolním tenisu. 

POZVÁNKA NA STOLNí TENIS

Zveme všechny sportovní příznivce na 
turnaje pořádané ve vánočním období.

27. 12. od 10 hodin startuje 5. ročník 
turnaje čtyřher Štengar CUP

28. 12. v 9 hodin začíná okresní turnaj 
mládeže.

Přijďte v oba dny povzbudit naše zku-
šenější hráče i naše mladé naděje.

Všechny, kdo se chtějí po vánočních 
svátcích bavit aktivně, zveme na Vánoč-
ní turnaj, který začíná 28. 12. v 15 hodin 
v Sokolovně. Je určen pro všechny pří-
chozí, a podle počtu zájemců bude roz-
dělen na turnaj pro registrované a ne-
registrované hráče. Pro všechny jsou 
připraveny zajímavé ceny a občerstvení 
po oba dny.

Pavel Halas

OP II. TříDy, MUžI (PO 11. KOLE) 

poř.  tým záp v r p k sety záp. bod

1. Šakvice B 11 9 0 2 0 414:351 116:82 38

2. Šitbořice A 11 9 0 2 0 489:256 140:58 38

3. Perná A 11 9 0 2 0 474:280 139:59 38

4. MSK Břeclav B 11 8 0 3 0 406:299 121:77 35

5. Boleradice A 11 7 0 4 0 396:327 114:84 32

6. Velké Němčice B 10 7 0 3 0 363:300 101:79 31

7. Křepice B 11 6 0 5 0 395:371 102:96 29

8. Perná B 11 3 0 8 0 304:443 73:125 20

9. Moravan Lednice B 11 3 0 8 0 337:389 88:110 20

10. Němčičky C 11 2 0 9 0 308:443 71:127 17

11. Moravan Lednice A 10 2 0 8 0 267:413 58:122 16

12. Rakvice B 11 0 0 11 0 211:492 47:151 11

OP III. TříDy, MUžI (PO 9. KOLE) 

poř. tým záp v r p k sety záp bod

1. Vranovice C 8 7 1 0 0 371:174 115:29 30

2. Šitbořice B 8 7 0 1 0 359:166 108:36 29

3. Velké Hostěrádky A 8 5 1 2 0 301:228 84:60 24

4. Křepice C 8 4 0 4 0 269:247 75:69 20

5. Šakvice C 8 3 2 3 0 259:243 76:68 19

6. Brumovice A 8 3 1 4 0 268:257 71:73 18

7. Rakvice C 8 1 2 5 0 170:345 41:103 13

8. Kobylí D 8 1 1 6 0 194:345 42:102 12

9. MSK Břeclav C 8 1 0 7 0 169:355 36:108 11

Obrazová kronika

Turnaj ve stolním tenisu – předávání cen. 
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2. – 5. 9. 2010 – Hasiči na návštěvě ve švýcarském Dinhartdu. 

Farní posezení u cimbálu. foto: Petr Krupička Farní posezení u cimbálu. foto: Petr Krupička
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