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31. 12. 2012 – Silvestr. foto: Štěpán Rozkydal

25. 12. 2012 – Živý betlém. foto: Zdenek Lengál25. 12. 2012 – Živý betlém. foto: Zdenek Lengál

25. 12. 2012 – Živý betlém. foto: Zdenek Lengál 25. 12. 2012 – Živý betlém. foto: Zdenek Lengál

Obrazová kronika (1. část)

16. 2. 2013 – Vyhlášení výsledků turnaje žáků v kolové. foto: Milan Němeček
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Slovo starosty

Tímto číslem začíná Štengará-
ček již svoji devatenáctou sezónu. 
První číslo vyšlo 8. 3. 1995. Minule 
jsme se zamysleli nad tím, zda má 
dnes v době internetu, facebooku 
a obecního infokanálu, ještě smysl 
vydávat tištěný zpravodaj. Celá re-
dakční rada, tedy „všichni“ my dva 
s Frantou Valíčkem, protože víc se 
nás nesešlo, jsme naznali, že to smysl má. A tak se o vy-
dávání Štengaráčku budeme ještě nějaký čas pokoušet. 

Za dosavadní činnost jsme byli také trochu pokárá-
ni a to právem. Jedna naše velmi pozorná čtenářka nám 
sepsala prohřešky proti správnému pravopisu českého 
jazyka. S pokorou musím uznat, že měla pravdu. K naší 
velké radosti nám slíbila, že další čísla Štengaráčku nám 
před odesláním do tiskárny zkontroluje.

Zimu už máme za sebou. Pan starosta napsal, jaké 
starosti se sněhem měli pracovníci obecního úřadu. To, 
že se vyskytli občané nespokojení s úklidem sněhu, je 
také dnes už normální. Uspokojit všechny a včas je pros-

tě nemožné. Zima zatím svým průběhem počasí byla do-
cela hezká a snad i další dny tohoto roku budou příznivé.

Na kulturní akce byl začátek roku docela bohatý. 
Plesy, zabíjačka, kolová, dětský bál. O všech těchto ko-
náních Vás chceme informovat a uveřejnit z nich fotky. 
Přinášíme různé statistiky a čísla za minulý rok. Obecní 
zastupitelstvo už přijalo rozpočet na rok 2013. Občané 
se dvakrát podíleli na první přímé volbě presidenta Čes-
ké republiky. Budeme pokračovat ve vzpomínkách pana 
Eduarda Urbánka na léta, která prožil v Československé 
zahraniční armádě. Sportovcům rok začíná. Doufám, že 
se konečně začne dařit i fotbalistům. To, že Šitbořáci hrát 
fotbal umí, dokazuje náš rodák Jaroslav Navrátil, které-
ho si v zimě vybral holandský tým Heracles Almedo. Po-
dle novin Břeclavský deník již v několika přípravných zá-
pasech dal dvě branky. Velkého úspěchu také dosáhla 
děvčata ze Šitbořic ve florbalu. Farnost čekají v letošním 
roce oslavy 100 let od posvěcení kostela sv. Mikuláše.

Josef Zelinka,  
šéfredaktor

Vážení spoluobčané, toto číslo 
vychází těsně před velikonočními 
svátky, tak snad již můžeme říct, že 
zima je za námi a budeme se těšit 
na jarní sluníčko. 

Letošní zima byla nadprůměr-
ná na srážky a podprůměrná na 
svit slunce. Sněhu a ledovky jsme 
si „užili“ až dost. Vůbec mě nepře-

kvapuje, že si někteří občané stěžovali na kvalitu údržby 
místních komunikací. Proto i já jsem si této zimy „užil“ 
až dost. Problém je v tom, že každý tu údržbu komunika-
cí vidí jen ze svého pohledu a nedokáže pochopit, proč 
zrovna teď není před jeho domem prohrnuto, nebo po-
sypáno. Tito stěžovatelé zřejmě nechápou, že máme 
omezené možnosti. Například jen prohrnutí celé dědi-
ny pluhem trvá 4 hodiny. Pak se teprve může přestro-
jit traktor a začít sypat. Do rána připadne 5 centimetrů 
sněhu a vše začíná znovu. Samozřejmě i včetně stížnos-
tí. Při mém rozhodování v kterém okamžiku začít plužit 
nebo sypat, hraje velmi důležitou roli krátkodobá před-
pověď počasí a jeho vývoj. My nemůžeme bezhlavě na-
sazovat techniku vždy, když se ozve někdo nespokojený, 
kdo přesně ví, jak by se to mělo dělat. To by bylo neú-
čelné plýtvání prostředky nás všech. Pro některé občany 
je obrovským překvapením, že v zimě může být vozovka 
a chodník zasněžená. Ano je zasněžená a klouže do té 
doby, než to někdo odhrne a posype. 

Bohužel ten někdo je většinou obec, protože občanů, 
kteří si dříve zcela automaticky v okolí svých domů uklí-
zeli sníh, hodně ubylo. Těm, kteří s úklidem sněhu v oko-

lí svých domů pomáhají, bych chtěl strašně moc podě-
kovat. Pro ty kritiky, kteří si stěžovali, že málo sypeme, 
uvedu pár čísel: Na zimní údržbu místních komunikací, 
bylo tuto zimu v Šitbořicích spotřebováno 32 tun písku 
a drti, 2 tuny soli a dalších 12 tun písku bylo dodáno do 
65 sudů, které jsou rozmístěny po celé obci. K tomuto je 
nutné dodat, že co největší množství tohoto posypového 
materiálu musíme zamést a uklidit dříve než přijde prv-
ní vydatný déšť, jinak se to všechno dostane do kanaliza-
ce a poté do čistírny, což by byl obrovský problém. Toto 
všechno, kromě jiných prací musíme zabezpečit pouze 
se třemi pracovníky. S ohledem na naše možnosti se sna-
žíme, jak to jen jde i přesto, že někteří z Vás na to mají 
jiný názor. Uznávám, že nikdy není nic dokonalého a vždy 
se dá něco zlepšovat. Proto budeme například na příští 
zimu vyměňovat na pluhu břit, který by měl více krájet  
a méně hladit a to i za tu cenu, že vydrží pouze jen jednu 
sezónu. Vždy si vzpomenu na básníka Jiřího Žáčka, kte-
rý napsal: „Není na světě člověk ten, který by se zavděčil 
lidem všem“. To platí a platit bude. Naštěstí pro letošek 
boj se sněhem skončil a po zametání se budeme připra-
vovat na boj s trávou.

Co se týká kulturních akcí, tak začátek roku byl jako 
vždy velmi plodný. Během ledna a února se konaly tři 
plesy, Turnaj mistrů světa v kolové a obecní zabíjačka. 
Všem pořadatelům bych chtěl za uspořádání těchto akcí 
poděkovat. Obzvlášť pak předsedovi oddílu kolové, jejich 
členům, hráčům i všem příznivcům, kteří se na uspořá-
dání této významné sportovní i společenské akce podíle-
li. Zvlášť bych chtěl poděkovat všem členům místní sku-
piny rybářského svazu, kteří letos zabezpečovali obecní 



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice březen 2013

strana 4

zabíjačku. I v nepříznivém počasí, jak v pátek, tak i v so-
botu, se rybáři zhostili svého úkolu se ctí a jejich zabíjač-
kové výrobky si všichni jen pochvalovali. Děkuji také ku-
chařkám ze základní školy za upečení pečínky a výrobu 
salátu, žákyním deváté třídy za loupání brambor i našim 
pekařkám za upečení koláčů na tuto oblíbenou akci. Bo-
hužel tentokrát nám počasí příliš nepřálo, tak kvůli do-
pravní kalamitě se zúčastnilo méně hostů. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál 
krásné prožití Velikonoc v kruhu svých příbuzných a zná-
mých a abyste si užili co nejvíc přicházejícího jara.

Antonín Lengál, 
starosta obce

Zprávy z obce
Zápis ze zasedání zastupitelstva 
a rady obce

•• RO schválila na doporučení vý-
běrové komise firmu na zpracování 
územního plánu obce, a to Institut 
regionálních informací s.r.o. Betho-
venova 4, Brno a pověřuje starostu 
k podpisu této smlouvy.

•• RO projednala cenové nabídky 
na opravu podlahy, chodby, schodi-
ště a pekárny na Staré škole. Jako 
dodavatele vybrala firmu Maša – stavby s.r.o. Měnín (pe-
kárna 71 950,– Kč s DPH, chodba 71 724,– Kč s DPH).

•• RO projednala žádost skupiny Na2Fáze o prodloužení 
bezplatného užívání nebytových prostor na sokolovně. 
RO schvaluje do 31. 12. 2013.

•• RO projednala žádost firmy Pramos o vybudování no-
vého přechodu pro chodce mezi hřbitovem a parkoviš-
těm firmy. RO požádá Správa a údržbu silnic Jihomarav-
ského kraje o vybudování přechodu.

•• RO projednala žádost KLASu o poskytnutí podpory na 
rok 2013 ve výši 7 000,– Kč. RO navrhuje zařadit do roz-
počtu obce na rok 2013.

•• ZO schválilo rozpočet obce Šitbořice na rok 2013.

•• ZO schválilo otevření 3. třídy MŠ od 1. 9. 2013.

•• ZO souhlasí se začleněním do Místní akční skupiny  
Hustopečsko.

•• ZO schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 1086 
v k.ú. Šitbořice z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví obce.

•• ZO pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s fi. Mi-
lan Veselý na projektovou a inženýrskou činnost na za-
teplení a výměnu otvorových výplní sokolovny. Cena:  
75 tis. Kč bez DPH.

Vice informací na www.sitborice.cz
Hana Navrátilová,  

místostarostka obce

Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce na rok 2013 počítá s příjmy v celkové 

výši 22 124 600 Kč, které nám spolu se zůstatky z před-
chozího období ve výši 10 541 000 Kč dávají disponibilní 
prostředky ve výši 32 665 600 Kč.

Celkové výdaje obce za rok 2013 by měly dosáhnout  
24 212 300 Kč a rozpočtová rezerva bude 8 453 300 Kč.

Struktura nejdůležitějších výdajů [v tis. Kč]:

1030,0 budování a opravy silnic
450,0 opravy chodníků
101,5 dotace IDS JmK
810,0 výstavba vodovodní tlakové stanice Karpaty

1489,0 provoz a údržba čističky
445,0 provoz a modernizace kabelové televize

1163,0 provoz mateřské školy
2676,6 provoz základní školy

165,0 provoz knihovny
500,0 příspěvek na opravu kostela

98,0 rozhlas, Štengaráček
350,0 opravy Orlovny
260,0 akce pro občany

1122,0 provoz a údržba Sokolovny a sport. areálu
123,0 dotace pro sportovní, zájmové složky a chari-

tativní organizace
420,0 provoz a opravy bytových jednotek
492,0 provoz a opravy nebytových jednotek
417,0 veřejné osvětlení

1060,0 shromažďování a odvoz odpadu 
3300,0 inženýrské sítě a územní rozvoj
1835,0 údržba veřejných prostranství

153,0 provoz a údržba penzionu
733,0 provoz jednotky hasičů, stavba nové garáže
968,0 zastupitelstvo

2014,6 místní správa
1056,0 splátka půjčky na stavbu čističky

http://www.sitborice.cz
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Předpokládané příjmy rozpočtu [v tis. Kč]:

850,0 poplatky za odvoz komunálního odpadu
152,0 ostatní poplatky

1400,0 daň z nemovitostí
609,0 dotace na výkon veřejné správy

1250,0 příjmy za stočné
300,0 příjmy za pronájem bytů
420,0 příjmy za pronájmy ostatních budov
400,0 příjmy z prodeje pozemků

15600,0 příjmy z výnosů daní od státu
1143,6 ostatní příjmy

Hlavní výdajovou položkou v letošním roce bude výkup 
inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova od spoluinvesto-
ra. Tímto přejde celá infrastruktura do majetku obce a 
bude pokračovat prodej stavebních pozemků v této lo-
kalitě. Také by v tomto roce již měla být uskutečněna vý-
stavba tlakové stanice Karpaty a dokončena výstavba ga-
ráže u hasičské zbrojnice. 

Proběhne též modernizace technického zařízení ka-
belové televize.

Již druhým rokem přispívá obec na opravu kostela, 
celkem činí příspěvek obce 1 milion korun.

Ing. Pavel Halas,  
předseda finančního výboru

Čipování popelnic
Vážení spoluobčané, v první řadě bych chtěl podě-

kovat všem, kteří se aktivně zapojili do nového systému 
třídění odpadů. Po půl roční zkušenosti můžeme říct, že 
tento systém má smysl a že jsme udělali něco dobrého 
pro ekologii i svoji peněženku. V řadě měst a obcí vyu-
žili zrušení limitu 500 Kč na poplatníka a rok, za likvidaci 
odpadu a cenu ještě navýšili. V naší obci platíme 440 Kč  
a z toho jsme na odměnách za třídění odpadů za půl 
roku, vypláceli zpět téměř 94 000 Kč.

Je však potřeba tento systém dotáhnout do konce, to 
znamená, že v průběhu měsíce dubna se budou všechny 
popelnice vybavovat čipem, který nám poskytne infor-
maci o tom, kolikrát která domácnost, nechala popelnici 
vysypat. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste popelni-
ci k výsypu přistavovali až bude plná, nikoliv poloprázd-
ná, protože svozové firmě budeme platit za kus a ne za 
množství, které v ní je a Vám by to negativně ovlivňova-
lo hodnocení.

Čipování bude probíhat tak, že místní studenti – bri-
gádníci, které znáte ze sobotního sběrného dvora, Vás 
budou průběžně navštěvovat a na Vaši popelnici Vám 
nainstalují čip. Zároveň můžete jejich návštěvy využít 
k diskusi na téma našeho systému třídění odpadů. Ne-
bojte se jich zeptat, rádi Vám poradí, jak ten Váš systém 
ještě více zefektivnit.

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám předem poděko-
vat za spolupráci s těmito studenty a byl bych rád, abyste 
jejich návštěvu považovali za pomoc a dobrou radu, ni-
koliv za obtěžování.

Antonín Lengál,  
starosta obce

Prezidentské volby

Výsledky 1. kola v Šitbořicích

poř. kandidát hlasů %
1. Ing. Miloš Zeman 260 23,05
2. Ing. Jan Fisher, CSc. 215 19,06
3. Jiří Dienstbier 177 15,69
4. Karel Schwarzenberg 176 15,60
5. MUDr. Zuzana Roithová, MBA 172 15,25
6. Ing. Jana Bobošíková 47 4,17
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz 39 3,46
8. Taťana Fischerová 36 3,19
9. MUDr. Přemysl Sobotka 6 0,53

celkem 1128 100,00

Počet zapsaných voličů:  1130
Počet odevzdaných obálek:  1130
Počet platných hlasů: 1128
Volební účast:  70,76 %

Výsledky 2. kola v Šitbořicích

poř. kandidát hlasů %
1. Ing. Miloš Zeman 260 59,65
2. Karel Schwarzenberg 410 40,35

celkem 1016 100,00

Počet zapsaných voličů: 1596
Počet odevzdaných obálek: 1022
Počet platných hlasů: 1016
Volební účast:  64,04 %

redakce

Demografické změny v r. 2012

V roce 2012 se narodily tyto děti:
Kunovský Jiří, Novotňáková Sofie, Viktorin Dominik, 

Šabata Matěj, Hanák Jiří, Majer Patrik, Gagášek Jindřich, 
Doležal Vítek, Urbanová Nicole, Benýšková Lucie, Husa-
říková Tereza, Chovanec Jiří, Kalinová Beáta, Lengálová 
Sofie, Pantůček Luboš, Králová Tereza a Matýšková Ka-
teřina.

V roce 2012 zemřeli tito občané:
Vlastimil Němeček, František Valíček, František Kru-

pička, Pavlína Fraňková, Božena Konečná, František 
Strouhal, Jiřina Chvátalová, Josef Urbánek, Jenovéfa Ma-
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týšková, Marie Matýšková, Božena Vozdecká, František 
Hanák, Miroslav Němeček, Albína Vozdecká, Božena Ne-
časová, Marie Kopečková a Marie Nevídalová.

Evidence obyvatel za rok 2012
   muži ženy celkem

Narodilo se        9       8         17
Zemřelo      10     11              21
Přistěhovalo se           28
Odstěhovalo se           23

Stav obyvatel k 31. 12. 2012      1933

Uzavřeno manželství celkem          15
 před obecním úřadem            4
 před církví římskokatolickou         11

Významná životní výročí našich občanů
101 let: Lengálová Božena – nejstarší občanka obce
97 let: Konečný Ferdinand
95 let: Tyblová Jenovéfa, Matuška Jan
94 let: Kokešová Zdeňka
93 let: Konečná Marie
92 let: Bočková Marie, Fraňková Marie
91 let: Rozkydalová Ludmila
90 let: Stejskal František, Nevídalová Marie,  

Vozdecký František
85 let: Lejsková Pavlína, Vozdecká Emilie,  

Lengálová Růžena
80 let: Lejsková Marie, Košvica Ladislav, Srba Miroslav

Růžena Stehlíková,  
matrikářka

Krátké zprávy
Akce rybářů

Místní skupina rybářů si v letošním roce dala 
za úkol uspořádat především tyto akce: výpomoc 
Obecnímu úřadu při pořádání Dne vesnické po-
spolitosti, uspořádání tradičních rybářských závo-
dů a také Dětského dne na rybníku.

Závody pro dospělé rybáře se pořádají v sobo-
tu 18. 5. od 6.00 a dětské závody v neděli 19. 5. 
taktéž od 6.00. V 10.00 pak již odstartujeme Dět-
ský den na rybníku se všemi soutěžemi, doved-
nostmi a jinou zábavou nejen pro mládež, ale jako 
každý rok si to mohou vyzkoušet i dospěláci. Tyto 
hry a zábavu pro děti připravuje již tradičně oddíl 
TOM Sluníčko. Po oba dny je občerstvení zajiště-
no a v neděli pak rybí kuchyně. Přijďte se podívat.

Také v letošním roce uspořádáme pro naše čle-
ny zájezd na ryby na Františkův rybník, který se rozkládá 
v areálu Lednicko Valtického parku. Termín 1. 6. – 2. 6. 
Podrobnosti budou na naší nástěnce.

Nyní touto cestou si dovolím připomenout našim čle-
nům termíny brigád na rybníku: sobota 16. 3., neděle 
7. 4., sobota 11. 5., neděle 14. 7., sobota 12. 10. Začátek 
vždy v 8.00 hod.

Za místní rybáře Vám všem přeji pěkné jaro a veselé 
Velikonoce 2013. Petrův zdar.

František Lejska

Maškarní ples
Dne 8. února jsme uspořádali již 2. maškarní ples a 

jak dokazují fotografie Kamily Lengálové, našel si své 
příznivce. Jsme velmi rádi za hojnou účast masek, na 
kterých je vidět pečlivá příprava všech zúčastněných. 
Cenu nejlepší masky si účastníci hlasováním zvolili stři-
horukého Edvarda, kterým byl pro tento večer David Ur-

bánek. K veselosti plesu přispěla opět kapela Karla Pešla, 
tanečkem tajemných pirátů a veselou mexickou polkou 
za přispění části kapely Blučiňáci jsme se snažili o zpes-
tření plesu.

Chceme také poděkovat všem sponzorům za příspěv-
ky do tomboly. Obrovský dík patří všem ženám z babin-
ce, které ples připravovaly, jejich manželům, synům a ka-
marádům za pomoc při přípravě a organizaci plesu.

za šitbořský babinec 
Renata Stříbrnská

Co se děje nad Starými horami?
Jistě si vzpomenete na akci probíhající před několika 

roky na území naší obce, kdy jedna polská firma nataho-
vala po zemi spoustu kabelů a prováděla různá záhad-
ná měření. I když to nebylo z její strany nikdy potvrzeno, 
měření zřejmě sloužila jako podklad pro vytipování míst, 
kde by se v podzemí mohly nacházet zajímavé kapalné 
suroviny, především ropa. Několik roků se nedělo nic, až 
v loňském roce se objevila informace, že Moravské naf-

foto: Kamila Lengálová



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice březen 2013

strana 7

tové doly Hodonín plánují v našem katastru – u vi-
nohradů nad Starými horami – provést průzkum-
ný vrt.  

Po získání potřebných povolení, která obsahují 
například i ujednání o provedení oprav příjezdo-
vých asfaltových komunikací v případě jejich po-
škození, byla koncem roku vybudována zpevně-
ná plocha o rozměrech cca 80 x 60 m a připrave-
na vstupní šachta pro vrtnou soupravu. Na konci 
letošního ledna byla na místo osazena souprava 
s vrtnou věží a vybudováno technické zázemí pro 
provedení vrtu. Vlastní vrtné práce byly zahájeny 
kolem 1. března. Dle propozic firmy bude vrt hlu-
boký 3210 +-50 m.

Investor z Hodonína slibuje, že v případě 
úspěšného výsledku by mohla ze zisku profitovat  
i naše obec, jako malou zálohu firma poskytla sponzor-
ský dar na letošní turnaj mistrů světa v kolové.

Nezbývá než věřit, že firma úspěšná bude a hlavně, že 
nedojde k žádnému poškození naší krásné přírody.

Jiří Kaňa

Zprávy z Mikeše
Do klubu Mikeš momentálně dochází děti různého 

věku. Maminky se svými dětmi se zde scházejí 4x týdně. 
Společně si zatancují, zahrají hry, něco pěkného vyrobí. 
Děti si mezi sebou budují přátelské vztahy a nachází své 
první kamarády. Navíc každý pátek odpoledne sem cho-
dí starší děti vyrábět. Pod vedením Kláry Halasové zde 
malují, vyrábí stojánky na tužky, obrázky do oken a dělají 
mnoho dalšího.

V Mikešovi tvoří nejen děti, ale i maminky. Výsledky 
našeho tvoření jste si mohli zakoupit při předvánočním 
prodeji. Chtěly bychom poděkovat všem, kteří na jar-
mark přišli a zakoupili si některé naše výrobky. Jako kaž-
dý rok, i tentokrát šel výtěžek z tohoto prodeje na chari-
tativní účely. Letos jsme podpořily Domov Narnie v Mor-
kůvkách.

1. února jsme se v Mikešovi sešly na kurzu pletení 
z pedigu. Každý, kdo přišel, odnášel si domů vlastnoruč-
ně upletený košíček.

Koncem února k nám přijel divadelní soubor Špílberg, 
který zahrál pohádku Kůzlátka a vlk. Kdo přišel, nelitoval.

V úterý 12. března jsme se s maminkami dohodly, že 
pro děti uspořádáme maškarní ples. Oblékly jsme děti 
do krásných kostýmů, některé maminky masky dokonce 
samy vyrobily a připravily jsme pro ně pár dobrot. Ze za-
čátku jsme děti nechaly, aby se rozehřály na taneční hud-
bu z pohádek, poté jsme jim postavily překážkovou drá-
hu a vymyslely různé pohybové hry, ze kterých byly děti 
velmi nadšené a s radostí plnily zadané úkoly. V poledne, 
kdy už byly děti unavené, jsme se spokojené a plné zážit-
ků odebraly domů.

Letos jsme pro Vás ve spolupráci s Obcí připravili Ve-
likonoční jarmark. V době, kdy budete tento článek číst, 
bude jarmark již za námi a doufáme, že se Vám líbil a sta-
ne se každoroční tradicí. 

Plánujeme také burzu dětského oblečení. Ta by měla 
proběhnout 6. dubna. Stejně jako minule bude výběr ob-
lečení probíhat v pátek odpoledne od 17.00 do 18.00 a 
v sobotu od 8.00 do 10.00 bude prodej a následně výdej.

Kromě Mikeše fungují, v prostorách KLASu, 
ještě hodiny hudební školy YAMAHA, pod vede-
ním zkušené paní učitelky Zdeny Beck. Ve čtvr-
tek se věnuje malým dětem od 2 do 4 let. Společ-
ně se přivítáme, naučíme se jednoduchý taneček, 
k tomu básničku nebo písničku, také si vždy něco 
vymalujeme, či vyrobíme a nakonec si zahrajeme 
hru. Od března se také můžeme těšit z tanečků  
i pro větší děti od 2 do 6 let. Dětem se na hodi-
nách velmi líbí, a proto doufáme, že i nadále se 
najdou tací, kteří budou docházet a tyhle zábav-
né, ale i naučné kroužky nevymizí.

Za klub maminek MIKEŠ 
Bára Jarnotová, Markéta Nečasová, Marie Halasová

Vrt nad Starými horami. foto: Jiří Kaňa

Mikeš maškarní. foto: Markéta Nečasová
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Dětské hody
Činnost Babince se již stala součástí Šitbořic, ale sna-

žíme se vymýšlet pro zpestření i něco navíc. Ladislava 
Lajkebová přišla s nápadem uspořádat 1. dětské krojo-
vané hody.  A protože jsme ženy činu, přidáváme se k La-
ďce a rádi bychom tento nápad spolu s ní zrealizovaly.

Tímto chceme oslovit všechny maminky i babičky, po-
žádat je o přípravu krojů a pokud se chtějí vaše děti zú-
častnit, přihlaste je u p. Laďky Lajkebové (tel: 734 401 
742). Kdo budete mít zájem o vypůjčení kroje (stejný 
jako byl na babských hodech), je potřeba si jej zarezer-
vovat také u paní Lajkebové.

Hody plánujeme na poslední srpnovou sobotu – 
31. srpna pro děti do 15 let. Průvodem od hasičské zbroj-
nice na sokolovnu hody zahájíme, pokračovat budeme 
programem před sokolovnou. Při nepříznivém počasí 
hody proběhnou v sokolovně.

Občerstvení i odměna pro děti bude zajištěna. Chtěly 
bychom i něčím překvapit a pokud budou děti chtít, na-
cvičíme i nějaký ten taneček. Kdo bude mít zájem o tane-
ček, ať se přihlásí u Renaty Stříbrnské (tel: 776 091 705).

Věříme, že si dětské krojové hody najdou i v Šitboři-
cích své příznivce a budou pro děti, rodiče, prarodiče i 
všechny zúčastněné příjemnou tečkou letních prázdnin.

Renata Stříbrnská

Škola
Mateřská škola

Ve čtvrtek 25. dubna se uskuteční zápis dětí do ma-
teřské školy na školní rok 2013 – 2014. Zapisovat bu-
deme děti narozené do 31. srpna 2010, případně do  
31. prosince 2010. 

Dopoledne od 10.00 do 11.30 hod. a odpoledne od 
14.00 do 16.00 hod. bude mateřská škola přístupná 
všem rodičům a dětem, kteří se chtějí s prostředím ma-
teřské školy seznámit. Protože podmínkou přijetí dítěte 
do MŠ je věk a absolvování povinného očkování, přines-
te rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Miroslava Kominacká, 
 ředitelka mateřské školy

Základní škola

Lyžařský výcvikový kurz Němčičky
V týdnu od 21. do 25. ledna se uskutečnil tradiční ly-

žařský kurz v Němčičkách. Z naší školy se jej zúčastnilo 
něco přes 20 žáků prvního stupně. I když některé schvá-
tila zrádná chřipka, kurz se velmi povedl. Však můžete 
sami posoudit z fotografií na našem webu.

Pavel Ryšavý vítězem soutěže s názvem Věříš si? 
Ve čtvrtek 21. února se žáci 6. – 8. ročníku naší školy  

spolu s vyučujícími zúčastnili jako aktivní diváci natáče-
ní vědomostně–sportovní soutěže Věříš si? v České tele-
vizi Brno, kde podpořili Pavla Ryšavého ze 7. třídy v jeho 
soutěžním klání. Samotnému natáčení předcházelo oslo-
vení naší školy ze strany ČT Brno a uspořádání školního 
kola, jehož vítězem se bezkonkurenčně stal právě Pavel. 
Že se jedná o velmi nadaného žáka prokázal i v průbě-
hu natáčení, jelikož se mu podařilo zcela jasně zvítězit 
v konkurenci dalších soupeřů z různých koutů Moravy. 
Vyhrál dokonce i tzv. superfinále. Tímto bychom Pavlovi 
chtěli ještě jednou blahopřát a poděkovat mu za vynika-
jící reprezentaci školy a Šitbořic. Vysílání pořadu může-
me všichni sledovat 27. května v 17.30 na ČT 2. 

Žolíkový program
20. února jsme pro naše žáky připravili již několikátý 

ročník akce s názvem Žolík. Tohoto programu se zúčast-
nili všichni žáci, kterým se podařilo za uplynulé pololetí 
chovat ukázněně bez závažných kázeňských přestupků. 
Z celkového počtu 65 žáků z druhého stupně mělo ná-
rok neuvěřitelných 57 studentů. Tentokrát jsme se vyda-

li do místní Orlovny, kde probíhal turnaj v bow-
lingu a potom následoval slavnostní oběd v míst-
ní Orlovně. Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat panu Hrouzkovi za vynikající servis při zajištění 
celé akce a výborný oběd.

Úspěchy našich žáků
7. února se nejúspěšnější řešitelé školního 

kola soutěže English cup utkali v kole finálovém. 
Naši školu jeli do Brna reprezentovat Anežka Ka-
ňová (9. ročník) a Jakub Nevídal (8. ročník). Mezi 
ostatními účastníky, ze základních škol a vícele-
tých gymnázií z Brna a okolí, se Anežka umístila 
na krásném třináctém místě a Jakub na sedmnác-
tém místě.

Lyžařský výcvikový kurz Němčičky.
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Žák 9. třídy František Tihlařík byl po skvělých výko-
nech v TV i na Nikolčické laťce, kde zvítězil, nominován 
do slavného závodu Hustopečské skákání. Zde skončil v 
silné konkurenci na výborném 6. místě s výkonem 165 cm. 
Tím opět posunul svůj vlastní školní rekord ve skoku vy-
sokém o 2 cm. Také byl jediný, kdo nebyl členem nějaké-
ho sportovního klubu a přesto uspěl! 

Softbalová liga – 7. března vybojovali žáci v 
Lednici úžasné třetí místo.

Orion Florbal Cup – 21. ledna skončily starší žá-
kyně ve Slavkově u Brna na pátém místě v kraji.

Orion Florbal Cup – 24. ledna se umístily mlad-
ší žákyně na druhém místě v kraji.

Gratulujeme a děkujeme všem za skvělou re-
prezentaci.

Karneval
Nedělní odpoledne 10. března patřilo již tra-

dičně dětem a rodičům, kteří se přišli pobavit na 
dětský karneval. Zábavný program, při kterém 
děti soutěžily, zpívaly a tančily, mělo nastarosti br-

něnské duo Tetiny. Všechny masky se předvedly v 
průvodu, při kterém bylo opravdu na co koukat. 
Rej masek vyvrcholil vylosováním nejpovedeněj-
ších převleků a vítězové byli odměněni hodnotný-
mi cenami a sladkostmi, které nám věnovali spon-
zoři. Vše bylo zakončeno velkou tombolou, kde ur-
čitě každý získal některou z lákavých cen. Děkuje-
me za veškeré příspěvky do tomboly a doufáme, 
že příští rok se sejdeme opět v tak hojném počtu!

Plánované akce:
duben – Běh osvobození
30. dubna – Den pro okolní školy
12. května – Den Matek 
31. května – Den dětí

Více informací na www.zssitborice.webnode.cz
za kolektiv učitelů zpracovala  

Mgr. Petra Strouhalová, Mgr. Tomáš Mottl,  
Mgr. Marie Jelínková

Společný oběd v Orlovně.

Hodnocení vín
Tentokrát se rozepíši o proble-

matice hodnocení vín na výstavách 
a zkusím trochu objasnit, v čem 
spočívají konkrétní čísla pro vína, 
která můžeme ochutnat v tom-
to období prakticky na celé Mora-
vě. Zásadní pro zvládnutí hodnoce-
ní vína je dobrá zdravotní kondice, 
vnímavé smysly a ne vždy může být 

výhodou určitá zkušenost. Jsem toho názoru, že i zkuše-
ní degustátoři jsou omylní lidé a nejednou jsem se setkal 
s názorem začínajících a nezkušených, kteří měli větší díl 
pravdy než ti zkušení.

Ochutnávání vín neboli senzorické hodnocení je vyjá-
dření názoru jednotlivce, případně skupiny na předklá-
dané vzorky. Hodnocení je vždy subjektivní a proto se dá 
o každém konkrétním výsledku vždy diskutovat, pokud 
se tedy potkají aspoň dva lidé ochotní tuto diskuzi vést.

Pro lepší pochopení celého kouzla si pomůžu zjedno-
dušenou tabulkou pro hodnocení podle asi nejčastěji vy-
užívané 100bodové stupnice. 

Po nalití vína hodnotíme vždycky nejdříve vzhled. Za-
měřujeme se na čistotu vína, kdy ideální je číré a doko-
nale jiskrné víno. Podle míry nečistoty – přesněji řečeno 
zákalu dáváme méně bodů než je nabízených maximál-
ně 5. Z rozložení čísel v tabulce je jasné, že některé para-
metry se na celkovém počtu získaných bodů podílejí vý-
znamněji než ty, na kterých záleží určitě méně. Dokazuje 

Povídání o víně
Karnevalový průvod masek.

http://www.zssitborice.webnode.cz
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Parašutistický výcvik
Po absolvování výcviku jsme jeli 

do parašutistického kurzu v oko-
lí Manchesteru. Tam nás uvítal 
mladý plukovník, který byl velite-
lem tábora a říkal s anglickým su-
chým humorem: „Máme tu jedno 
z nejlepších parašutistických uči-
lišť v Anglii, věnujeme velkou pří-
pravu absolventům, vše je napros-
to bezpečné, kdyby snad se přeci jen někomu něco stalo, 
máme tu v nemocnici lékaře, kteří z hromádky masa a 
kostí opět udělají vojáka. A kdyby se i to nepovedlo, zde 
vzadu najdete místo kde je tak krásný tichý hřbitůvek, že 
se tam leží jako v pohádce.“

Protože jsme měli dobrou přípravu pro kurz, tak jsme 
si jen prohlíželi a seznamovali se s padáky. Dívali jsme se 
na hromadný seskok a cvičný seskok a pak už tu byl můj 
první seskok. I když se nebojíte a jste na vše připraveni, 
přeci jen jste zvědaví, jak se vám první seskok podaří. Po-
tom, když se nad vámi rozevře padák a pomalu se snáší-
te k zemi a dodržíte všechny naučené cviky, tak se vám 
nemůže téměř nic stát. Byla to skutečně krásná podíva-
ná na zemi dole pod námi. Při druhém seskoku mě udeřil 
podpatkem do hlavy ten, který skákal za mnou, ale dob-
ře to dopadlo.

Při posledním sedmém seskoku v noci jsem měl smů-
lu. Při velkém větru za úplné tmy jsem dopadl na mez 
jen na jednu nohu. Ta se mně podvrtla a převrátil jsem 
se z meze dolů. Nic zvláštního jsem necítil, ale když jsem 
se při balení padáku svalil, nařídil mně anglický důstojník 

II. sv. válka očima přímého účastníka

to hned barva, která může být ohodnocena maximálně 
10 body. Tato nerovnost vyjadřuje skutečnost, že mírný 
zákal má na kvalitu vína mnohem menší vliv než mírná 
odchylka v barvě. 

Vůně je posuzována podle tří předepsaných znaků a 
ten poslední má opět rozhodující vliv na více než polo-
vinu možných bodů. Pokud tedy víno voní slabě, ztratí 
málo bodů, čistota a harmonie vůně spolu úzce souvisí, 
ale vždy je zásadní to, jaký dojem na nás víno udělá po 
přivonění jako celek. Popsal bych to asi tak, že intenzivní 
nečistá vůně je špatná, narozdíl od slabé , ale čisté a kva-
litní právě v té harmonii, kterou vnímáme při doznívání 
a je to vlastně to, na co si při posuzování vůně vzpome-
neme. Vína, která nám připomenou vůni květin a ovoce 
si zaslouží určitě body v kategoriích dobré až vynikající. 

Nejdůležitější je vždycky chuť, celkový dojem, který 
na nás víno udělá a opět to doznívání často označova-
né dochutí vína. Výstižně to vyjadřuje jedna otázka, kte-
rou hodně lidí rádo používá. Jestliže po ochutnání vína 
máme chuť se ho napít znovu, pak je to v našem osob-
ním hodnocení víno, které si zaslouží minimálně 76 až 
84 bodů. Takový rozptyl používám záměrně, protože tato 
stupnice nám nabízí podrobně se nad vínem zamyslet a 
výsledné číslo u jednoho vína se bude většinou oprav-
du lišit, vždycky podle náročnosti a vkusu toho, kdo hod-
nocení dělá. Za kvalitu chuti je tedy podle tabulky mož-
né získat maximálně 55 bodů a to je důkazem důležitosti 
pracovat na kvalitní chuti s velkým důrazem. 

Není možné v jednom článku popsat všechny podrob-
nosti, na které se při hodnocení musí myslet. Pro rychlej-
ší a jednoznačnou odpověď na otázku, jaké víno ochut-
nat je poslední součtový řádek. Pokud je víno ohodno-
ceno ve všech řádcích jako dobré, získává 72 bodů. To 
je pouze matematické čtení této tabulky, ve skutečnosti 
jsou dobrá vína ve vzhledu a vůni mnohem častěji velmi 
dobrá až vynikající, takže se musí k těm 72 bodům přičíst 
ještě 6 až 8 a dostaneme výsledných 78 až 80 bodů. Já 
osobně považuji zisk 80 bodů za úspěch pro vinaře a zna-
mená to, že toto víno má více pozitivních než neurčitých 
nebo negativních znaků. Pokud si tedy v katalogu najde-
te víno ohodnocené 74 body a chutná vám více než jiné, 
které dostalo bodů 82, neznamená to, že hodnotitelé 
jsou špatní, ale váš názor na toto víno je hodně odlišný.

Zatím není jiná možnost hodnocení, než se spoléhat 
na lidské smysly, protože právě kvalitu vůní a chutí nelze 
měřit pouze přístroji. Přeji tedy nám všem dostatek pří-
jemných diskuzí nad podnětnými víny.

Ing. Aleš Urbánek
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VZHLED
čirost 5 4 3 2 1
barva 10 8 6 4 2

VŮNĚ
intenzita 8 7 6 4 2
čistota 6 5 4 3 2
harmonie 16 14 12 10 8

CHUŤ

intenzita 8 7 6 4 2
čistota 6 5 4 3 2
harmonie 22 19 16 13 10
perzistence 8 7 6 5 4

CELKOVÝ DOJEM 11 10 9 8 7
SOUČET 100 86 72 56 40
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instruktor, že mám ležet. Sanitka mě odvezla do 
nemocnice. Byla z toho zlomená noha a na druhé 
natržený sval.

V nemocnici jsem pobyl čtyři týdny a potom 
v ozdravovně čtyři měsíce. Byl jsem mezi samými 
Angličany a jen pár Poláků tam bylo. Tam jsem po-
znal kolik mám přátel, jak mezi našimi vojáky od 
pozemních jednotek, našimi letci i mezi Angličany. 

Každou neděli přijela jedna rodina z Manches-
teru. Byl to drogista a autem vzali mě a ještě jed-
noho a povozili nás po okolí, někde s námi zastavi-
li a vypili cap of tea a snědli nějaký zákusek a po-
povídali, jak jen to šlo. Jednoho syna pozbyli jako 
letce a druhý byl v Egyptě, a tak si chtěli s vojáky 
trochu popovídat a udělat nějaký ten skutek milo-
srdenství. Prý to dělají po celé dva roky, říkal vo-
jenský lékař. Napřed jsem chodil o dvou berlích a 
potom jen o jedné holi. Vše se lepšilo, ale na vojančinu 
to ještě nevypadalo.

Také mě chodila navštěvovat jedna česká holčička, ži-
dovka. Rodiče ji poslali v roce 1938 třináctiletou v před-
tuše budoucích událostí do Anglie. Dlouho jí přes Jugo-
slávii posílali drahé české knihy, obrazy a jiné věci. Byd-
lela u jedné anglické novinářky a když se dověděla, že 
v nemocnici je český voják, nosila mně a půjčovala české 
knihy. A tak mně čas ubíhal, až jsem se cítil téměř zdráv. 
Byl jsem rád, když jsem se v srpnu mohl zase vrátit ke své 
jednotce.

Ti se zatím, nevím, už po kolikáté přestěhovali. Zastihl 
jsem je ve velkém ruchu. Právě přijímali dar od krajanů 
z Ameriky. Byl to prapor, na který připínali stuhy naši přá-
telé Lord Mayer starosta ze Stranpardunu a starosta z La-
werestofu, kde jsme byli kdysi posádkou. Já jsem se na to 
díval z povzdálí, protože jsem ještě chodil o holi.

 Také jsme dostali radostnou zprávu, že naše jednotky 
budou přeorganizovány na tankové. Někteří důstojníci již 
prodělávali kurzy u Angličanů. Pobočník velitele praporu 
si mě zavolal a nabídl mi místo velitele věznice. Někde ve 

Skotsku byla anglická vojenská věznice. Říkal, že na mís-
to je více uchazečů, protože je to místo lákavé, čeká tam 
povýšení a nemusí se na frontu. Hned jsem to odmítl.

Protože jsem neutíkal z domu přes tolik hranic, abych 
v Anglii dělal velitele nějakým gaunerům. Pobočník se 
tomu velice divil, ale jak bych se s tím vykázal já doma. 
Protože jsem byl po celou dobu u telefonistů a radistů a 
zde u tankové jednotky je potřeba cvičených lidí v zachá-
zení s rádiem, velitel spojařů mě s radostí zařadil jako in-
struktora radiovýcviku. Tento obor jsem znal dobře, ale 
horší to bylo až jsme začali cvičit s tanky.

Dostali jsme starší typy „Gensaidorů“. Na tank to šlo, 
ale horší to bylo dolů. Noha mě stále bolela. Proto 

jsem se domluvil s řidičem tanku. Ten vždy první 
seskočil a mě vždy po vylezení z věže zachytil, po-
mohl dolů na zem tak, že nikdo nic nezpozoroval. 
Angličané si potrpěli na dril a my jsme se tomu 
přizpůsobili.

Cvičení a obsluha tanků se nám všem líbila. 
Každý byl nucen ovládat aspoň tři profese. Kupří-
kladu já jsem ovládal rádio, velitele tanku a řidiče 
tanku. U tanků jako u letců je nejdůležitější, aby 
posádka tvořila dobrý a sehraný kolektiv, protože 
jsou všichni na sobě závislí. Chyba jednoho může 
mít zlé následky pro všechny.

To už bylo cítit, že dlouho očekávaná druhá 
fronta je na obzoru. Proto po ukázkovém cvičení 
jak umíme ovládat tanky, jsme dostali nové, dale-
ko lepší tanky „Granwely“. Byl to velmi dobrý tank 

32 tun těžký, byl poměrně dobře pancéřován. Měl slabi-
nu ve spodním plátu, který byl slabší a při najetí na minu 
byl zranitelný. Kanon měl průraznost německých 88 mm. 
Motor a pohyblivost byla velmi dobrá, takže měl velké 
manévrovací možnosti.

Eduard Urbánek

Při návštěvě s P. Hálou a Msgr. Šrámkem. Eda Urbánek druhý zprava, vedle něj 
A. Dohnálek. (Cholmondeley 1940) foto: T. Jambor

S Hanou Benešovou při návštěvě v polní kapli. (Cholmondeley 1940)
foto: R. Dohnálek
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Bitva u Slavkova trvala jen jeden 
den – 2. 12. 1805 – ale stačilo to ke 
značnému postižení všech vesnic 
v prostoru této bitvy, včetně Blažo-
vic. Pohled na Blažovice byl po bi-
tvě smutný. Mnoho domů bylo str-
žených anebo aspoň zbaveno doš-
kových střech. Vojáci v chladných 
nocích tábořili na polích, hledali 
v obcích dřevo a pálili je na ohních. 

Z vrat, dveří a z doškových střech si stavěli na polích bou-
dy a na polích pošlapaných pěchotou a rozdupaných 
koňmi ležely stovky mrtvých a raněných vojáků.

Blažovický kronikář Pavel Štěpánek popsal v jím se-
psané kronice zážitky blažovického rychtáře Martina Ze-
linky s francouzskými vojáky, kteří po bitvě obsadili obec 
a odešli až 12. ledna 1806. Martin Zelinka byl vnukem To-
biáše Zelinky, šitbořického rodáka, který přišel do Blažo-
vic se svou manželkou a s dalšími Šitbořáky v roce 1734 
a bydlel zde na domě č. 29.

Kronikář Štěpánek popisuje situaci v Blažovicích po 
bitvě takto:

Blažovičtí se hned druhý den po bitvě vraceli do 
svých zdevastovaných domů z pivovarského sklepa a 
z vrchnostenského dvora, kde bitvu přežili. Náhle vjela 
na blažovickou náves švadrona francouzských kyrysarů 
na koních. Lesklé přilby na hlavách, lesknoucí se kyry-
sy na prsou a doprovod několika bubeníků bubnujících 
na velké těžké bubny hřměly a volaly: „Berrrte, berrrte,  
berrrte všecko!“ 

Nabádavě vojákům jít v rekvizicích do důsledků a vý-
hružně Blažovským, že vojáci smetou každého, kdo by 
se jim postavil na odpor. Blažovští, krčíce se kolem ma-
lých jednokřídlových oken viděli, jak důstojník obklo-
pen několika kyrysary, jedná s rychtářem před jeho do-
mem, označeným černou rychtářskou tabulkou s bílým 
nápisem. Byl jím Martin Zelinka, rolník na č.p. 29, pra-
strýc v Blažovicích dnes žijících Zelinků. Hovor sílil a mě-
nil se v křik. Bylo vidět, jak několik vojáků sesedá z koní 
a zle na rychtáře dotírá. Vše zřejmě hrozilo neblahým 
koncem, když nečekaně za zády francouzského důstoj-
níka se ozval ženský hlas volající francouzsky: „Messieu-
rs, ayez pitie de mons. Lai ssez nons notre maire! Pitie!“ 
to je česky: „Pánové, mějte s námi slitování! Neberte  
našeho rychtáře!“

Francouzsky mluvící žena byla blažovská selka. Fran-
couzská řeč překvapila všechny vojáky i jejich velitele. 
Francouzská řeč v zemi Moravské, Francii tak vzdálené, 
jej překvapila. Jeho překvapení bylo však tím větší, když 
spatřil, že před ním stojí jen prostá žena z místního lidu, 
věkem již ke čtyřicítce nedaleko, v široké sukni, v kaca-

bajce s rukávy na ramenou v trčky vzedmutými, na hla-
vě květovaný šátek, tvořící vkusným složením a uvázá-
ním nad čelem ladné zaoblení. Vše asi tak, jak když se 
dívala oknem svého domu na celý běh událostí, odkud 
strach a úzkost ji sem nepřipravenou přivedly. „Rychtář 
neposlouchá! Protiví se nám!“ vzkřikl po chvíli ticha ve-
litel hlasem plným zlosti a hněvu. Rychtář Zelinka, který 
asi nejevil zpočátku k Francouzům povolnost a ochotu 
k rekvizicím a který při své neznalosti francouzské řeči 
spád jednání pro něho pak tím nepříznivěji vytvářený již 
zadržeti nemohl a nedovedl, žádal hlasem hrůzou oka-
mžiku dotčeným, přišlou francouzsky mluvící ženu: „Bar-
boro, prosím tě, pomoz mi! Vždyť ani pořádně nevím, co 
chtějí, když jim ani nerozumím. Pomoz mi!“

A tak žena s dítětem na rukou obstoupená eskadro-
nou kyrysarů vysvětlovala, prosila, tlumočila a zase vy-
světlovala a prosila. Plamínky hněvu a zloby v očích ve-
litele pomalu hasly, tváře vojáků, jedny mladé, dosud 
hladké, jiné stářím a jizvami z bitev krabaté, vousisky za-
rostlé, se jasnili. Ženský hlas, mluvící řečí jejich vzdále-
né domoviny, působil. Působila však i srdnatost, výmluv-
nost a jistota ve vystupování venkovanky. Hlavně a ze-
jména působilo asi dítě, jenž držela v rukou. I vojáci za-
nechali doma děti a vzpomínka na ně neopouštěla je ani 
na pochodech, ani v útrapách, strádáních v lítém boji a 
ani v klidu po něm. Zdržovala je v nezávazném vojen-
ském veselí před nerozvážnými skutky. Válkou otrlý voják 
hrající si něžně s dětmi v nepřátelské zemi, nebo obda-
řující dítě na potkání, které před tím nikdy neviděl a jež 
jeho řeči nerozumí, nebyl asi zjev ojedinělý a neznámý.

Nebezpečný začátek plný hrozeb a rozkazů se promě-
nil ve smlouvání a tak nakonec bylo rekvírováno jenom 
to nejnutnější a rychtář Zelinka na svobodě si oddychl.

Francouzsky mluvící žena byla manželkou blažovické-
ho půlláníka Josefa Kubína č.p. 16. U Mouriců se tam ří-
kalo. Bylo to proti domu rychtáře Zelinky. Takže bylo mož-
no odtud viděti a sledovati celý bouřlivý výjev. Vylíčené 
se udržovalo a žilo zkazkami ve vesnici a bylo předáváno 
dalším generacím zejména v rodinách Zelinků, Štěpán-
ků a Kubínů. Babička Barbora zemřela 18. 2. 1855 jako 
55ti letá. Říkalo se jí babička Francouzska. Francouzštině 
se naučila v klášteře Dominikánek u sv. Anny na Starém 
Brně. Z kláštera odešla, když byl klášter Josefem II. zru-
šen. To jí bylo 16 let. Dominikánky u sv. Anny pocházely 
v době Marie Terezie a jistě i dřív většinou z městského a 
úřednického stavu a z nižší šlechty, v kterýchžto vrstvách 
se tehdy mluvilo více francouzsky než německy. Bezpo-
chyby se francouzsky mluvilo i v klášteře brněnských Do-
minikánek a tak nebyl žádný div, když se tam dlící mladé, 
nadané a zvídavé děvče této řeči naučilo tak, že to stači-
lo k dorozumění s francouzskými kyrysary a důstojníky.

Blažovice, Šitbořice a bitva u Slavkova
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Kdo to je? (foto 1) Kdo to je? (foto 3)

Kdo to je? (foto 2)

Francouzský velitel se pak rozhodl ubytovat se v domě 
Barbory, aby mu mohla kdykoliv tlumočit a k domu po-
stavil stráž. Byli to vojáci s těžkými puškami zakončený-
mi dlouhými bodly. Každý z nich měl dva pásy přes prsa 
zkřížené. Na hlavě měli vysokou čepici. Ve vzpomínkách 
dědiny byla tato stráž nazývaná salvou kvadrií. K domu 
č.p. 16 se pak sjížděly ordonance, sem přicházeli rych-
táři a deputace obyvatelstva z okolních vesnic s prosba-
mi a stížnostmi nesměle, uctivě a ustrašeně přednášený-
mi velitelství zde ubytovanému a selka Barbora Kubínová 
byla volána, aby dělala tlumočníka. Mimo tlumočení ona 
i pro důstojníky ve své kuchyni vařila a ve velké světnici 
jídlo předkládala. Z každého jídla musela napřed sama 
pojísti. To proto, aby dokázala, že do jídla není namíchán 
jed. To dělala Barbora celý měsíc až do odchodu Fran-
couzů. Než vojáci odjeli z Blažovic, zavolal k sobě velitel 
hospodáře i hospodyni Barboru. Když přišli povídá jim: 
„Vám oběma za ubytování a Vašemu děvčeti za ošetřová-
ní raněných odměna!“ S těmi slovy podal Josefu Kubíno-
vi (tehdy třiatřicetiletému) peníze. Obdarovaný sedlák, 
překvapený neočekávaným darem se nezmohl na nic ji-
ného, než na obvyklá slova díků, jež patřila při tom vždy 
jaksi k místnímu dobrému mravu. Když pak nastal mír a 

klid, koupili si manželé Kubínovi za peníze, které od fran-
couzských kyrysarů obdrželi, kousek pole.

Statečné a odvážné vystoupení Barbory Kubínové je 
obdivuhodné. Vymáhání rekvizic francouzskými vojáky 
bylo dle dochovaných archivních záznamů bezohledné 
a kruté. Staré listiny uvádějí, že například v sousedních 
Šlapanicích byli dva občané při vymáhání rekvizic zastře-
leni.

Staré zkazky a pověsti z doby Slavkovské bitvy ožily 
v Blažovicích při stoletém výročí této bitvy v roce 1905. 
Tak ožily i vzpomínky na naši babičku Francouzku. Můj 
otec Pavel Štěpánek si tehdy objednal stromky. Nějakým 
nedorozuměním obdržel jen jeden. Byla to višeň. Díval 
se na ten stromek a povídal: „Kam s tím stromkem? Vy-
sadím jej na Odměrku na památku na tu naši babičku, 
která s dědečkem za peníze, které od francouzského voj-
ska obdrželi, toto pole koupili.“ Tato slova se stala skut-
kem. Vysázená višeň se ujala a rostla zde přes 40 let. Při 
pozemkové úpravě prováděné v roce 1950 zemědělským 
družstvem, citový vztah k té višni chyběl a tak ji vykáce-
li. Škoda!

Josef Krupička

Hádanka
Poznáte je?

Vašek Nečas nám poslal fotky z dávného dět-
ského dne na hájence. Ani on už neví, kdo to na 
nich je. Pozná je někdo z vás? Napište nám!

redakce 
redakce@stengaracek.cz
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Sport
Úspěchy Šitbořských a Aliga-
torských holek dále pokračují

Ani letos děvčata ze Šitbořic i FbC Aligators neusnuly 
na vavřínech a získávají trofeje, a to ať už jde o malé žá-
kyně, dorostenky či ženy.

V prosinci loňského roku se zúčastnily žákyně 1. stup-
ně ZŠ Šitbořice krajského kola poháru ČFbU ve florbalu, 
kde se svým úsilím dostaly až do finále. Finále bylo veli-
ce dramatické a rozhodující gól našich děvčat padl až 10 
sekund před koncem utkání po krásné florbalové akci. 
Děvčata nejenže získala zlaté medaile, ale postoupila do 
dalšího kola, kde můžou bojovat o další trofeje.

Začátkem ledna se žákyně šestých a sedmých tříd zú-
častnily krajského kola Orion florbal cupu, do nějž po-
stoupily jako vítězky okresního kola. Zde byl každý zápas 
velice dramatický a většina zápasů se rozhodla až na po-
slední chvíli, dokonce v semifinále rozhodly až nájezdy. 
Děvčata se tedy dostala do finále, kde ale nestačila na 

výborné hráčky z Pohořelic. I tak jsou stříbrné medaile 
z krajského kola Orion florbal cupu úspěchem.

Pomalu se blíží závěr sezóny. Dorostenky již 5 zápasů 
před koncem sezóny vědí, že vyhrají ligu a postoupí, stej-
ně jako v loňském roce, do play off dorostenek, ve kte-
rém loni získaly stříbrné medaile a staly se vícemistryně-
mi republiky. Uvidíme, jak se holkám zadaří letos.

Ženy FbC Aligators tři zápasy před koncem sezóny ve-
dou 2. ligu a pokud se jim podaří tuto ligu vyhrát, po-
stoupí do baráže o postup do 1. ligy žen, kam by se rády 
po dvou letech vrátily. 

Tedy stále se děvčatům jak Šitbořic, tak celého oddí-
lu FbC Aligátors daří, a to ve všech věkových kategoriích. 
Držte děvčatům palce, ať tuto sezónu dotáhnou úspěšně 
do konce a ještě dovezou nějaké trofeje. Jen je škoda, že 
u nás není tělocvična soutěžních rozměrů a občané naší 
obce se nemůžou na tyto zápasy přijít podívat osobně. 

 Jaroslav Hála,  
předseda oddílu FbC Aligators

Turnaj mistrů světa
46. ročník tradičního turnaje v kolové za účas-

ti nejlepších hráčů z ČR i zahraničí je za námi. Pro 
organizátory to byla náročná zkouška schopností, 
protože letos jsme se museli obejít bez spolupo-
řadatelství TJ Favorit Brno. Myslím, že se s tím or-
ganizátoři vypořádali se ctí. Důležité bylo ekono-
mické zajištění turnaje a doprovodných akcí, které 
děláme pro naše mladé a nadějné hráče. 

V hlavním turnaji v konkurenci nejlepších svě-
tových a našich hráčů místní dvojice Zvolánek – 
Blaha dokázala, že její úroveň hry je srovnatel-
ná. Vždyť družstva na 1. a 2. místě z rakouského 
Höchstu jsou v současné době nejlepší na světě a 
vedou tabulku světového poháru a družstva z ČR 

Jarní svod psů
20. dubna bude naše myslivecké sdružení 

pořádat Jarní svod psů. Při té příležitosti u nás  
20. – 21. dubna proběhne i okresní výstava trofejí 
za rok 2012.

Příležitost prohlédnout si ulovené trofeje bu-
deme mít po dlouhých pěti letech, kdy u nás  
v Šitbořicích byla podobná výstava naposledy.

Václav Nečas

Ukázka trofejí z minulé výstavy.

Žákyně 1. stupeň ZŠ Šitbořice: Katka Vokálová, Ludmila Halasová, Jitka Kur-
diovská, Lenka Holacká, Zdeňka Přibylová, Eva Hofferíková.
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Obrazová kronika (2. část)

jsou všichni účastníci naší nejvyšší extraligy. Byla škoda, 
že nemohli nastoupit hráči z našeho družebního oddílu 
ze Zcherbenu kvůli změně termínu německé ligy. 

V pátek se odehrál turnaj juniorů s mezinárodní účas-
tí. Šitbořice reprezentovali hráči Hájek – Boháček, kteří 

ještě minulý rok hráli v žákovské kategorii a pře-
chod do vyšší kategorie je tedy náročný.

V sobotním dopoledním programu se v mezi-
národním žákovském turnaji představili naši hráči 
Drabálek – Urbánek. Jejich umístění na 3. místě je 
určitě úspěchem.

Oba doprovodné turnaje juniorů i žáků vyhráli 
hráči ze Zcherbenu. Je vidět že přípravě mladých 
hráčů tam věnují maximální pozornost. Příslibem 
pokračování kolové v Šitbořicích jsou naši žáci a 
přípravka a tímto rádi přivítáme další zájemce  
o tuto krásnou, i když fyzicky náročnou hru. 

Ze společenského hlediska jsme rádi na turnaji 
přivítali našeho senátora p. Hajdu a 20násobného 
mistra světa p. Jindřicha Pospíšila, kteří spolu za-
sedli v čestné lóži. 

Poděkování patří všem sponzorům, příznivcům, orga-
nizátorům a všem, kteří se podíleli na úspěšném 46. roč-
níku Turnaje mistrů světa.

Jan Zelinka,  
předseda oddílu kolová

Z trunaje v kolové. foto: Milan Němeček

23. 2. 2013 – Obecní zabíjačka. foto: Jiří Kaňa

23. 2. 2013 – Obecní zabíjačka. foto: Jiří Kaňa

23. 2. 2013 – Obecní zabíjačka. foto: Jiří Kaňa

23. 2. 2013 – Obecní zabíjačka. foto: Jiří Kaňa
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24. 3. 2013 – Velikonoční jarmark. foto: Marie Halasová24. 3. 2013 – Velikonoční jarmark. foto: Marie Halasová

20. 3. 2013 – Maškarní ples. foto: Kamila Lengálová

20. 3. 2013 – Maškarní ples. foto: Kamila Lengálová

20. 3. 2013 – Maškarní ples. foto: Kamila Lengálová

20. 3. 2013 – Maškarní ples. foto: Kamila Lengálová
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