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Obrazová kronika (1. část)

27. 9. 2015 – hody foto: František Valíček

27. 9. 2015 – hody foto: František Valíček 27. 9. 2015 – hody foto: František Valíček
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Slovo starosty

Vážení čtenáři, těmito dvěma 
slovy Vás už oslovujeme dlouhých 
dvacet jedna let. Náš Štengaráček 
trochu změnil svoji podobu, ale ob-
sahově si zůstává stále dost podob-
ný. Když Vás chceme informovat o 
dění v naší obci tak, jak jde čas, 
tak si moc nemůžeme vymýšlet ani 
fantazírovat. Je to dost stejné, čin-
nost obecního úřadu, pokyny občanům, dění v obou ško-
lách, sportovní činnosti, zájmové spolky, tradice a kultu-
ra, zážitky a názory rodáků a občas se snažíme i trochu 
poučovat. Dost prostoru dáváme vzpomínkám našich ro-
dáků a historii obce. Tím se i náš Štegaráček vlastně stá-
vá součástí historie obce. Ani toto poslední letošní číslo 
nebude jinačí.

Rok, který končí, byl rokem v mnohém dost pozoru-
hodným. Užili jsme si v něm hodně tepla, zemědělci hod-

ně sucha i celá řada událostí okolo nás v politice byla ně-
jak jinačí. V naší obci se nepřestalo budovat. Máme nový 
sběrný dvůr. Děti mají krásné dětské hřiště za školou. Vy-
budovaly se nové komunikace a jak nám napsal pan sta-
rosta, plánuje se další zvelebování obce. Také kulturní 
činnost v obci byla bohatá. Důchodci se dobře pobavili 
na svém setkání, škola připravila pro děti Pohádkový les, 
velmi působivé bylo letos rozsvěcování vánočního stro-
mu i s trhem v orlovně a následnou cimbálkou. Píšeme 
také o tom, jak ze všech sil bojují ve svých soutěžích naši 
sportovci ze Šitbořic. Florbalisté, hráči kolové i stolní te-
nisté z Orla. Znovu se vracíme ke vzpomínkám na druhou 
světovou válku a začínáme uveřejňovat vzpomínky pana 
Aloise Stejskala.

Naše redakce Vám přeje krásné a pokojné prožití 
svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v roce 2016.

Josef Zelinka,  
šéfredaktor

Vážení spoluobčané, konec roku 
se přiblížil a Vám se dostává do ru-
kou poslední Štengaráček v tomto 
roce. Minule jsem Vás informoval 
o hotových i probíhajících staveb-
ních akcích. Jsem rád, že se jich vel-
ká většina podařila v letošním roce 
realizovat a dokončit. Pro příští rok 
máme ve schváleném rozpočtu 

z těch větších akcí naplánované pouze dvě. A to realiza-
ci vodovodního přivaděče z Těšan až do vodojemu a dále 
vybudování nové vozovky na ulici U Rybníčka až po sběr-
ný dvůr a ČOV. Na část této vozovky budeme usilovat o 
získání dotace. Doposud na opravy místních komunikací 
nebyly vypisovány žádné dotační tituly, takže to budeme 
zkoušet poprvé. Žádost musí být podána nejpozději do 
15. ledna 2016, takže pro vypracování žádosti a zajištění 
potřebných příloh je to přímo „šibeniční“ termín.

Nový rozpočet obce samozřejmě zahrnuje 
spoustu dalších drobnějších výdajů, které je po-
třeba vynaložit na údržbu obecního majetku, ale 
také pro zpříjemnění života v naší obci. Vyčleněny 
jsou například prostředky na projektovou doku-
mentaci na rekonstrukci nejhoršího úseku silnice 
ve středu obce od staré školy po „mostek“. Tento 
úsek se bude řešit komplexně včetně podkladních 
vrstev a kanalizace. To bude stát nemalé finanční 
prostředky, a proto by v příštím roce měla proběh-
nout příprava stavby a v roce 2017 její realizace. 
Bližší informace o rozpočtu obce na příští rok jste 
se mohli dozvědět na veřejném zasedání při jeho 
schvalování, anebo si jej můžete kdykoli prohléd-
nout na naší elektronické úřední desce. 

V posledním čtvrtletí tohoto roku se konalo i několik 
společenských akcí, o kterých se můžete dočíst v samo-
statném článku. O první adventní neděli proběhlo u or-
lovny již tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Tentokrát to bylo trošku slavnostnější s bohatším progra-
mem a proč tomu tak bylo, to se také dočtete v tomto 
vydání Štengaráčku.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem radním, 
zastupitelům, předsedům a členům výborů a komisí za 
celoroční spolupráci. Výsledkem je všechno to, co se v 
letošním roce podařilo zrealizovat. Poděkovat bych chtěl 
také všem občanům, kteří se celoročně starají o úklid 
okolí svých domů a také těm, kteří kvalitně třídí odpad.

Vážení spoluobčané, blíží se vánoční svátky a konec 
roku. Chtěl bych Vám popřát klidné prožití těchto svátků 
a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

Antonín Lengál,  
starosta obce

Dětské hřiště za starou školou. foto: František Valíček
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Z rady a zastupitelstva obce
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou kácení 

a ošetření stromů v roce 2015 v naší obci. Stromy, které 
by měly být pokáceny: 2 smrky u staré školy, smrk a lípa 
v parku pod horní hospodou, lípa na ulici Dlouhá, lípa 
na ulici Dolní, smrk na Hradisku a čtyři břízy na hřbito-
vě rostoucí po pravé straně chodníku. Na dalších 9 stro-
mech by měl být proveden bezpečnostní a ošetřující řez. 
Po finanční nabídce rada vybere společnost, která tuto 
práci provede.

Rada obce byla seznámena s výroční zprávou o čin-
nosti Základní školy Šitbořice za školní rok 2014 – 2015. 
Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření 
č. 8 ze dne 12. 10. 2015, na opravu kotelny v sokolovně 
navýšit paragraf 3412 o 200 000,– Kč.

Rada obce schválila návrh na uzavření smlouvy o za-
jištění průběhu hodů v roce 2016 lunaparkem od spo-
lečnosti, Antonín Štaubert, Hlavní 56, Hrušky za cenu 
10 000,– Kč. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Rada obce schválila na doporučení výběrové komi-
se dodavatele na opravu vzduchotechniky ve spole-
čenském domě Orlovna pana Zdeňka Klimeše za cenu 
210 000,– Kč bez DPH. Pověřujeme starostu obce pod-
pisem smlouvy.

Rada obce schválila na doporučení výběrové komise 
dodavatele na opravu kotelny v sokolovně – výměna kot-
lů a ohřívače za cenu 534 900,– Kč s DPH společnost By-
top – Gas Hustopeče. Pověřujeme starostu obce podpi-
sem smlouvy.

Rada obce byla seznámena s výroční zprávou Diako-
nie ČCE – středisko Betlém Klobouky u Brna.

Sokol Šitbořice, oddíl kolové žádá o podporu a spo-
lupořadatelství Obec Šitbořice při organizování turnaje 
Grand Prix Šitbořice v roce 2016 v kolové. Poskytneme 
příspěvek na poháry.

Jiřina Šilerová, Akátky 348, 691 76 Šitbořice, podala 
žádost o pronájem obecního bytu. Rada obce nesouhla-
sí s pronájmem.

Diakonie ČCE – středisko Nosislav, žádá o příspěvek 
na zahájení provozu chráněného bydlení. Rada obce ne-
souhlasí s příspěvkem.

Pan Ludvík Hess, žádá o příspěvek na Baby Box, který 
bude umístěn v Břeclavi. Žádost zamítáme.

Veřejně prospěšná společnost Dotyk II, Vysoké Popo-
vice, žádá o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce 
na rok 2016 ve výši 6 592,– Kč na jedno postižené dítě ze 
Šitbořic. Rada obce navrhuje zařadit do rozpočtu na rok 
2016 částku 3 000,– Kč na poskytnutí tohoto příspěvku. 

Pan Miroslav Huták, Osvobození 559, podal žádost 
na odhlučnění restaurace Společenského domu. Hluk 

se šíří do obytných částí rodinného 
domu. Židle budou vybaveny tlu-
mící plstí.

Žádost o pronájem parcel p.č. 
703 a p.č. 687 podali Marie Jelín-
ková ml. a Dominik Janko obě o vý-
měře 27 m2. Rada obce zamítá obě 
žádosti, jedná se o sklepy na obec-
ních pozemcích.

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 9 ze dne 
9. 11. 2015. Rozpočtové opatření řeší neinvestiční trans-
fer Základní škole Šitbořice ve výši 199 500,– Kč. Na pro-
jekt školy Vzdělávání pomocí blended learningu.

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 10 ze 
dne 23. 11. 2015, které řeší nákupy na ČOV, likvidace 
kalů, přípravky na zlepšení kvality vypouštěné vody, zá-
lohy na elektřinu v bytech, převod mezi paragrafy, spo-
luúčast pojišťovně atd. Rozpočtová rezerva se sníží o 
59 500,– Kč a činí 5 050 500,– Kč. Rada obce schválila 
rozpočtové opatření.

Rada obce obdržela žádost od Základní umělecké ško-
ly Klobouky u Brna na příspěvek pro svoji činnost. Rada 
obce navrhuje příspěvek ve výši 8 000,– Kč a zařadit do 
rozpočtu obce na rok 2016.

Rada obce obdržela žádost pana Karla Zoubka, Divác-
ká 583, 691 76 Šitbořice, o prodloužení nájmu ubytová-
ní. Rada obce schvaluje prodloužit nájem o dva roky v 
jednopokojovém bytě na ulici Nikolčická 531.

Rada obce za přítomnosti ostatních členů ZO se zbý-
vala přípravou zasedání zastupitelstva obce. Stanovila 
termín konání na 14. 12. 2015. Hlavním bodem jednání 
byla příprava rozpočtu obce na rok 2016. 

Rada obce schvaluje uzavření nájemních smluv 
na pozemky na dobu 5-ti let:

•• p.č. 712/1 Blance Tomancové, Rovinka 309

•• část p.č. 794/1 (40 m2) Heleně Týblové, Divácká 115

•• části p.č. 2517 (24 m2), 2512 (53 m2) a 2512/2 (79 m2) 
Petře a Bronislavu Kubešovým, Blučina 360

Rada obce schvaluje uzavření pachtovních smluv 
na pozemky na dobu 5-ti let:

•• p.č. 645 Miloslavu Jelínkovi, Domaninská 454

•• p.č. 1758 Editě Jégrová, U Cihelny 386

•• p.č. 1764 Libuši a Karlu Novákovým, U Cihelny 420

•• p.č. 656 Rostislavu Zelinkovi, U Rybníčka 97

•• p.č. 525/2 Antonínu Pešťálovi, Domaniny 104

•• p.č. 771 Michalu Hofferíkovi, Divácká 410

Zprávy z obce
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•• p.č. 1892, 1893, 1894 Josefu Nevídalovi, Na Kopeč-
ku 73

•• p.č. 763 Marii Vozdecké, Na Kopečku 75

•• p.č. 758/1 a 758/2 Miroslavu Klimešovi, Rovinka 562

•• p.č. 762 Blance a Jiřímu Danielovým, Rovinka 612

•• p.č. 651 Evě Řačákové, Domaninská 353

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 11 ze 
dne 7. 12. 2015, které řeší navýšení paragrafů na pří-
pravky ke zlepšení kvality vypouštěné vody a rozbory 
vzorků vypouštěné vody z ČOV. Navýšení paragrafu na 
opravu silnice ke sběrnému dvoru. Rozpočtová rezerva 
se sníží o 210 700,– Kč a činí 4 839 800,– Kč. Rada obce 
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 11.

Rada obce projednala žádost oddílu stolního tenisu 
Orla Šitbořice o prominutí nájmu ze sálu v sokolovně při 
pořádání turnaje ve stolním tenise ve dnech 2. 1. 2016 a 
3. 1. 2016, úhrada energií bude provedena. Rada souhla-
sí s prominutím nájmu.

Rada obce obdržela žádost od klubu A – TOM Sluníč-
ko o prodloužení výpůjčky klubovny ve staré škole. Rada 
obce schvaluje zveřejnit záměr výpůjčky klubovny do 
31. 12. 2016 pro turistický oddíl Sluníčko.

Ing. Stanislav Němec, zástupce České pojišťovny po-
žádal o ukončení nájmu nebytových prostor ve staré ško-
le k 31. 12. 2015 dohodou. Rada souhlasí s ukončením.

Rada obce projednala nabídku Ing. Zuzany Jelínkové, 
obchodní manažerky společnosti LANÁK CZ, a.s., Pastvi-
na 1066/6, 624 00 Brno, na vyhotovení plánu financová-
ní obnovy kanalizace, ČOV a vodovodu v ceně 10 000,– 
Kč bez DPH. Plán je nutný k provozování kanalizace a vo-
dovodu, rada obce souhlasí s vyhotovením plánu.

Rada obce obdržela nabídku od společnosti Domo-
vina, s.r.o., 793 15 Lichnov 147, na obnovu a doplnění 
směrového značení a informačního systému moravských 
vinařských stezek II. etapa. Rada souhlasí s nabídkou.

Milan Němeček,  
místostarosta obce

Hledá se nový kronikář
Kronika naší obce se píše od roku 1924. Zápisy jsou 

sepsány zatím ve čtyřech knihách. První kniha popisova-
la dění v obci od roku 1924 do roku 1959. Druhá kniha 
od roku 1960 do roku 1974, třetí od roku 1975 do roku 
1983 a čtvrtá od roku 1984 do roku 1996. Tyto kroniky 
jsou uloženy v archívu v Mikulově. Pátá kniha se dopisuje 
a je vedena od roku 1997 a bude do roku 2015.

Do roku 1980 psal kroniku můj otec František Zelinka. 
Krátce ji psal můj bratr František Zelinka ml. a od roku 
1983 psala kroniku místní knihovnice paní Marie Zelin-
ková č. 80. Já jsem začal psát kroniku od roku 1997. 

Kromě toho, že kronikář má pravdivě a objektivně za-
znamenávat vše důležité, co se v obci děje, musí i hezky a 

čitelně stylizovat do srozumitelného zápisu. A v tom začí-
nám mít poslední dobou problém. Víte, že jsem měl před 
léty úraz na pravé ruce a ta ruka přestává hezky psát. 
Kronikář nemůže do knihy, která je určena našim potom-
kům, nečitelně „hrabat“. Proto se jménem obecního za-
stupitelstva obracím na Vás občané a čtenáři Štengaráč-
ku, jestli je mezi Vámi někdo, kdo se zajímá o dění v obci, 
má trochu všeobecný přehled, zajímá ho historie, umí 
čitelně psát a chtěl by být kronikářem, ať se přihlásí na 
obecním úřadě nebo také u mne. V prvních letech jsem 
připraven svému nástupci pomáhat.

Josef Zelinka,  
kronikář

Zprávy z kultury
Letošní podzim byl bohatý na mnoho kulturních akcí. 

22. října jsme se opět jako každý rok setkali s našimi se-
niory. Pozvaní byli všichni od ročníku 1950. Připravenou 
sokolovnu zaplnilo 150 hostů, na které čekalo ve 12 ho-
din přivítání pana starosty, následoval oběd, ve 13 hodin 
zahájily děti MŠ kulturní program a potom pásmo dětí 
ZŠ. Od 15 hod začala hrát k tanci a poslechu nestárnou-
cí kapela Akord. Pohoštění, kafíčko se zákuskem či kolá-
čem a dobré víno, určitě přispělo k příjemné atmosféře. 
Věřím, že se naši hosté dobře pobavili, zazpívali, někte-
ří i zatančili. Nechyběl mezi nimi ani náš nejstarší občan 
pan Jan Matuška, který ve svém věku zvládl odtancovat 
celé sólo. Touto cestou panu Matuškovi blahopřeji ještě 
jednou k narozeninám, které oslavil 1. listopadu 2015 a 
dožívá se tak 97 let.

V neděli 8. listopadu ve 14.30 proběhlo na radnici OÚ 
v Šitbořicích vítání občánků, kde jsme s panem místosta-
rostou a dětmi MŠ přivítali: Michaelu Urbánkovou, Zuza-
nu Kubalíkovou, Kláru Lejskovou, Michaelu Zoubkovou, 
Eliáše Petra Novotňáka, Jakuba Němečka a Vojtěcha Pu-
dila. Dětem přejeme hodně štěstí a zdraví a jejich rodi-
čům hodně radosti.

Další větší slavností bylo tradiční rozsvěcení vánoč-
ního stromu u orlovny. Organizace úspěšného projektu 
se statečně ujala Hanka Křížová, studentka maturitního 
ročníku Střední školy uměleckomanažerské, která si tuh-
le akci vybrala jako absolventskou práci. Díky všem, které 
oslovila a byli ochotni se podílet, jsme mohli prožít krás-
nou 1. adventní neděli a vánočně se naladit. 

Téměř na všech veřejných akcích pořádaných obec-
ním úřadem, se ve velké míře podílí místní MŠ a ZŠ. I je-
jich zásluhou jsou tyto akce vždy úspěšné. Moc si vážíme 
jejich spolupráce, ochoty a nadšení pro věc.

Poslední událostí bylo 6. prosince divadlo z Čejkovic 
– Dva na kanapi, a to díky organizaci Blanky Danielové.

Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné Vánoce  
a šťastný nový rok.

Jarmila Cagášková,  
předsedkyně kulturní komise
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Krátké zprávy
Tradice Živého Betléma

V roce 1991 se začal na Štědrý den rozsvěcovat vá-
noční strom v parku před prodejnou textilu. U stromu 
byla kasička a vybrané peníze se posílaly na dětskou on-
kologii do Prahy. V roce 1998 se postavila betlémská stáj 
u kostela za pomníkem padlých z I. světové války. Tehdy 
byla svatá rodina ještě bez živého děťátka.

Od roku 1999 již bylo jezulátko vždy představováno 
živým dítětem. A v roce 2000 byla stáj přesunuta do par-
ku v obci. Tam jsou také pravidelně zváni klienti a pečo-
vatelé z Diakonie v Kloboukách, kterým je zároveň věno-
ván výtěžek sbírky.

Na obálce Štengaráčku vám dnes chceme představit 
všech 16 dětí, které jste za tu dobu mohli vidět v jeslič-
kách živého Betléma: 1999 – Pavel Halas, 2000 – Pavel 
Ryšavý, 2001 – Veronika Halasová, 2002 – Dana Ryšavá, 
2003 – Jitka Kurdiovská, 2004 – Vítek Urbánek, 2005 – 
Adéla Viktorinová, 2006 – Monika Vozdecká, 2007 – Petr 
Novotný, 2008 – Šimon Daniel, 2009 – Agáta Novotná, 
2010 – Hynek Halas, 2011 – Vojtěch Tropp, 2012 – Lucie 
Benýšková, 2013 – Kateřina Matýšková, 2014 – Justýna 
Valíčková

František Krupička

Činnost jednoty Orla v r. 2015

Atletika
Naše mládež se již po několik let účastní závodů Orel-

ské běžecké ligy, což je seriál běžeckých závodů po celé 
republice, letos jich bylo celkem 23, do celkového hod-
nocení je nutná účast minimálně na 3 závodech, pro cel-
kové umístění se hodnotilo 12 nejlepších výsledků.

V celkovém hodnocení dosáhli naši mladí sportovci 
těchto výsledků:

•• hoši 2010 a mladší – Hynek Halas 1. místo 

•• dívky 2002-3 – Ludmila Halasová 4. místo 

•• dívky 2000-1 – Veronika Halasová 2. místo (1 bod za 
vítězkou)

•• hoši 2000-1 – Ondřej Slavík 1. místo 

•• hoši 1998-1999 – Pavel Halas 1. místo

•• hoši 1996-1997 – Jakub Slavík 1. místo

V hodnocení Orelských jednot jsme skončili na výbor-
ném 5. místě z celkem 51 zúčastněných jednot Orla.

Stolní tenis – soutěže družstev
Sezónu 2014-15 zakončilo družstvo mužů A na solid-

ním 7. místě v OP 2. třídy, družstvo mužů B jako nováček 

v OP 3. třídy obsadilo výborné 3. místo, družstvo dorostu 
se probojovalo do okresního finálového turnaje, kde po 
těsné prohře s místním rivalem z Klobouk bralo 4. místo.

V aktuální sezóně je markantní výkonnostní posun 
naší mládeže, který se projevuje i v soutěži družstev – 
muži A drží aktuálně 2. místo v OP 2 a neměla by jim 
uniknout účast v play-off o postup do nejvyšší okresní 
soutěže, muži B jsou při absenci dvou hráčů základní se-
stavy na solidním 6. místě v soutěži OP 3.

Stolní tenis – individuální úspěchy mládeže
Ondřej Slavík získal 2. místo na okresních přeborech 

starších žáků ve dvouhře i ve čtyřhře a vybojoval si po-
stup na krajské přebory na jaře 2016.

Ludmila Halasová – věkem mladší žákyně
•• okresní přebornice ve dvouhře v kategorii mladších 

i starších žákyň, 2. místo v dorostenkách, což jí zajiš-
ťuje postup na krajské přebory ve všech kategoriích, 
1. místo ve čtyřhře mladších, starších žákyň i doros-
tenek

•• vítězka jihomoravského žebříčkového turnaje mlad-
ších žákyň 2015

•• postup a účast na Mistrovství České republiky mlad-
ších žákyň 2015 

•• aktuálně jí patří 9. místo v žebříčku mladšího žactva 
Jihomoravského kraje (80 hráčů a hráček), 3. místo 
mezi mladšími žákyněmi, na aktuálním žebříčku ČR 
mladších žákyň jí patří 34. místo
Nesoustředíme se však jen na sport, jako každoročně 

jsme se v roce 2015 účastnili župní poutě ve Křtinách i 
celonárodní orelské poutě na Hostýně.

Pavel Halas

Každý má rád čisto
Na podzim probíhá sklizeň úrody, vyklizení pole od 

zbytků rostlin, pak začne poslední práce na poli v roce 
a tou je orba. Je dobře, že naši spoluobčané mají sta-
rost o svoje pozemky a snaží se vypěstovat různé dru-
hy zeleniny pro svoji potřebu anebo krmení pro domá-
cí zvířata. Ale na jednu věc jakoby zapomínali, uklidit po 
provedené orbě svého záhumenku zbytky zeminy, kte-
ré byly vytaženy z pole traktorem a pluhem na místní 
zpevněnou komunikaci. Za sucha vzniknou hrboly a při 
dešti vznikne na vozovce bláto, které činí problémy jak 
pěším tak osobním automobilům. Je jen na nás všech 
jaké polní silnice budeme mít a jak se nám po nich bude 
chodit a jezdit.

Milan Němeček 
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Chráněné bydlení v Nosislavi
Chráněné bydlení Nosislav se připravuje na zahájení 

provozu. V lednu 2016 se do něj začnou stěhovat jeho 
první obyvatelé. Jedná se o osoby se zdravotním posti-
žením (chronickým, tělesným) nad 40 let, kteří potřebu-
jí pomoc a podporu při zvládání každodenních činností. 
Chráněné bydlení má kapacitu 10 obyvatel a představuje 
tak alternativu k poskytování pobytové sociální služby ve 
velkokapacitním zařízení.

Asistenti budou v chráněném bydlení přítomni non-
stop. Obyvatelům chráněného bydlení budou poskyto-
vat takovou podporu, jaká bude z hlediska jejich postiže-
ní potřeba. Budou při tom podporovat obyvatele v jejich 
seberealizaci a individuálním způsobu života. 

Obyvatelé chráněného bydlení budou mít zajištěnu 
podporu a pomoc s péčí o domácnost a svou osobu a 
současně budou zůstávat i nadále součástí svého přiro-
zeného prostředí, součástí míst, kde žijí svůj život v do-
sahu svých příbuzných a přátel. V chráněném bydlení si s 
dopomocí asistentů vybudují své „doma“. Svůj byt si za-
řídí podle svých představ, kdykoliv budou moci přijímat 
návštěvy. Obyvatelé domu vytvoří společenství, společ-
né prostory chráněného bydlení budou sloužit k pořádá-
ní besed, slavností a vystoupení, na které chceme zvát 
všechny občany Nosislavi.

Zájemci o Chráněné bydlení mohou kontaktovat jeho 
vedoucí Mgr. Lenku Krutinovou na tel. č. 737 218 420 
nebo na mail nosislav@diakonie.cz. Žádost o službu a 
další informace jsou dostupné na webových stránkách 
http://nosislav.diakonie.cz/.

Chráněné bydlení Nosislav bylo vybudováno brněn-
ským střediskem Diakonie ČCE za vydatné podpory no-
sislavského evangelického sboru z prostředků Evropské 
unie a také díky mnoha dárcům.

Mgr. Lenka Krutinová,  
vedoucí Chráněného bydlení Nosislav

Očekávané události

Žehnání betlémského světla
23. prosince (středa) v 17 hodin před orlovnou

Půlnoční mše
24. prosince (čtvrtek, Štědrý den) ve 22 hodin

Živý betlém
25. prosince (pátek, 1. svátek vánoční)
Průvod začíná v 15 hodin od radnice.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
27. prosince (neděle) od 14 hodin
Turnaj pro dospělé (i neregistrované) v tělocvičně zá-
kladní školy, startovné 100 Kč.

Tříkrálový koncert
3. ledna (neděle) v 17 hodin v kostele

Tříkrálová sbírka
9. ledna (sobota)

Rybářský ples
16. ledna (sobota)
Konferenciér Zbyňěk Háder, hrají Blučiňáci.

Hasičský ples
30. ledna (sobota)
Hraje dechová hudba Lácaranka.

Florbalový turnaj
6. února (sobota)
Turnaj elévek a přípravky v sokolovně.

Velká cena Šitbořic v kolové
13. února (sobota)

Bodování vín
20. března (neděle) od 13 hodin

František Valíček

Škola
Mateřská škola

Příprava dětí na vstup do ZŠ
Každým rokem, tak i letos, pořádáme pro předškolní 

děti a jejich rodiče edukativně stimulační skupiny. Zde si 
děti hravou formou za účasti rodičů rozvíjí funkce a do-
vednosti, které jsou důležité pro zvládnutí čtení, psaní  
a počítání.

Letos se přihlásilo hodně dětí (26), proto jsme je roz-
dělili na dvě skupiny. Pro nás je to časově i finančně ná-
ročnější, ale chceme tento nadstandard dopřát všem zá-
jemcům a věnovat se na skupinách každému dítěti. Sou-

částí skupin je i závěrečné hodnocení dítěte společně s 
rodiči. Doporučujeme rodičům, co je třeba u jehich dítě-
te podporovat, rozvíjet, na co se zaměřit, aby jeho vstup 
do ZŠ byl bez problémů. Společně také zvažujeme, jestli 
by nebyl vhodný pro jejich dítě ještě jeden rok v MŠ.

Další součástí přípravy na školu byla pro rodiče 
přednáška s besedou paní Mgr. Lenky Bínové na téma  
Školní zralost.

Také máme každé pondělí v MŠ „Předškoláka“, kde 
děti samostatně plní úkoly zaměřené na rozvoj grafomo-
toriky, zrakového vnímání, početních představ, prostoro-
vé orientace, řeči a myšlení.

mailto:nosislav%40diakonie.cz?subject=
http://nosislav.diakonie.cz/
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Snažíme se v naší mateřské škole děti připravit na 
vstup do základní školy co nejlépe.

Beseda s důchodci
Již tradičně jsme s dětmi v měsíci říjnu zpříjemnili od-

poledne babičkám a dědečkům na Setkání seniorů, kte-
ré pořádala kulturní komise OÚ. Na vystoupení jsme se 
pečlivě připravovali a děti se velice těšily. Letos jsme vy-
stoupili s pásmem Večerníčkovy pohádky. Děti se pro-
měnily ve Večerníčky, Kočičky, Včelí medvídky, Makové 
panenky a motýly Emanuely, kteří babičkám a dědeč-
kům zazpívali a zatancovali. To, že se dětem vystoupení 
podařilo, ocenili všichni velkým potleskem. Děti odchá-
zely s úsměvem a máváním a my učitelky s pocitem dob-
ře vykonané práce.

Pracovní dílny 
Od začátku školního roku měli možnost přijít rodiče 

se svými dětmi zatím na dvě pracovní dílny do mateřské 
školy. První z nich se nesla v duchu dýňových strašidel a 
dýňáků. Děti si s sebou přinesly svoje dýně nebo řepy, 
které si dle své fantazie vyzdobily nejrůznějšími přírodní-
mi i umělými materiály. Ty pečlivě posbíraly a přichysta-
ly, aby byl jejich dýňák co nejkrásnější. I letos jsme 
žasli nad originalitou a fantazií mnohých rodičů, 
kteří se na díle většinou vyřádili víc než jejich děti. 
Tito strašáci pak před vchodem hlídali naši školič-
ku celý podzim.

Zimní dílna byla zasazena do mikulášského ob-
dobí, proto si na ní děti mohly vyrobit krásné an-
dělíčky. Děti andělovi pomalovaly šaty a z polysty-
renové koule vytvořily obličej. Rodiče zatím na-
motávali andílkovi vlasy. Když se vše spojilo, vznik-
li z toho krásní andělé. Všechny tvoření moc bavilo 
a andělé teď zdobí jejich domovy. Velice nás potě-
šila účast většiny zdravých děti. Doufáme, že i na-
dále si rodiče budou dělat na své děti čas tím, že 
si s nimi přijdou zatvořit mezi nás a své kamarády.

Mikulášská slavnost
V úterý 1. prosince jsme uspořádali Mikuláš-

skou slavnost, kam si děti pozvaly rodiče, praro-
diče a sourozence. Letos byla oproti jiným letům 
netradiční. Protože je nás v mateřské škole mno-
ho a prostory na to, abychom se zde všichni mohli 
pohodlně sejít, nejsou, rozhodli jsme se ji uspořá-
dat v sokolovně. Při příchodu měli hosté připrave-
né drobné pohoštění a po přivítání paní ředitel-
kou shlédli vystoupení všech dětí z mateřské školy 
s pásmem písní a básní, které předvedly na roz-
svěcení vánočního stromu. Následovala pohádka 
plná písniček o chasníkovi, který sice nebyl silný 
jako jeho bratr, kterého jeho maminka stále chvá-
lila, ale byl chytrý a podařilo se mu přelstít tři čer-
ty. Po pohádce už všichni netrpělivě očekávali Mi-

kuláše. Ten skutečně přišel a za doprovodu anděla poda-
roval děti nadílkou poté, co slíbily, že se do příštího roku 
polepší a zazpívaly mu písničku. Děkujeme všem, kteří 
s námi přišli strávit příjemné odpoledne.

Za všechny děti a celý kolektiv zaměstnanců MŠ pře-
jeme všem občanům Šitbořic hezké Vánoce, hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti do roku 2016.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

Základní škola

Vánoční dílny
V pátek 27. listopadu opět probíhaly ve škole tra-

diční vánoční dílny. Letos si žáci, rodiče i přátelé školy 
mohli vyzkoušet řadu nových dílniček a vyrobit si vánoč-
ní přáníčka, svícínek, netradiční dekorace a věnce z pa-
pírových kornoutů, vyfoukat obrázky na trička či si na-
malovat vlastní ozdobu na stromeček nebo ozdobit ka-
mínek. Pro nejmenší bylo připraveno promítání pohádky 
Lví král.  Předvánoční atmosféra byla doplněna vůní sva-
řeného vína, pečených perníčků a podbarvena vánoční-
mi písněmi. Děkujeme příchozím za hojnou účast a těší-
me se zase za rok na dalších dílničkách. 

Mikulášská slavnost.

Mikulášská slavnost.
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Rozsvěcování vánočního stromku
Nedělní podvečer 29. listopadu byl ve znamení 

začátku adventu a času vánočního. Žáci základní 
školy si tradičně pod vedením Mgr. Moniky Ond-
rouškové připravili pásmo vánočních koled a písní, 
které zaznělo při slavnostním rozsvěcování vánoč-
ního stromu u místní orlovny. 

Blended learning
V letošním školním roce mají žáci 2. stupně je-

dinečnou možnost vzdělávat se v hodinách anglic-
kého i německého jazyka formou e-learningu. 

Blended learning je učení zaměřující se na op-
timální dosažení učebních cílů za pomoci vhod-
ných technologií. Žáci si postupně osvojují jazyk 
a zdokonalují se v jednotlivých oblastech (čtení, 
psaní, poslech, mluvení).

Každý žák pracuje dle svého tempa a svých jazyko-
vých možností. Postupně si prochází na počítači jednotli-
vé lekce e-learningu, rozšiřuje si slovní zásobu, upevňuje 
gramatické struktury a využívá nově získaných vědomos-
tí. Tuto formu interaktivní podpory mohou žáci využívat 
neomezeně i v rámci domácí přípravy. Věřím, že ji žáci 
budou i nadále zodpovědně vyhledávat, a touha zlepšo-
vat své jazykové dovednosti je požene dál. 

Mgr. Lucie Kačurová

Ovoce do škol
Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol, v rámci 

kterého je dětem 1. – 5. ročníků dodáváno čerstvé ovo-
ce, zelenina či 100% džusy.

Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny 
zdarma. Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zele-
nina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a 
dále balené ovocné a zeleninové šťávy bez obsahu přida-
ných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. 

Projekt Ovoce do škol probíhá ve spolupráci s Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem 
zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. 

Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u 
dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporo-
vat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.  

Mgr. Dagmar Guráňová

Softbalový kroužek
I v letošním školním roce pokračujeme v našem úspěš-

ném sportovním kroužku softbalu. Letos se ho nově mo-
hou zúčastnit i děti ze 3. a 4. třídy. Přibylo tedy trénin-
ků. V pondělí (13:15 – 15:00) a v pátek (15:15 – 17:00) 
trénují pokročilejší a v pátek také začátečníci (14:00 – 
15:15). Do pokročilých v současné době patří asi 11 žáků 
naší školy, do druhé skupiny kolem 15 žáků. Nedostat-
kem hráčů tedy netrpíme. Pokud by se našel nějaký ro-
dič, který by mohl v těchto časech pomoci s tréninky, ne-
budu se bránit. To platí i o výjezdech na zápasy, kterých 
bude požehnaně.

V minulé sezoně jsme se s žáky účastnili tří soutěží: 
Jihomoravské školní softbalové ligy, Moravské ligy žáků 
a kadetů. V tomto roce přibude kategorie školní teeba-
lové ligy (4. – 5. třída) a školní beebalové ligy (3. – 4. tří-
da). Takřka všichni naši žáci tak budou moci okusit sou-
těžní zápas. Buď v jedné ze školních lig za ZŠ Šitbořice 

(jako Šitbořické Straky), anebo přímo za klub SK 
Sever Brno v lize žáků (do 13 let) nebo kadetů (do 
16 let).

Loni jsme školní ligu vyhráli, v lize kadetů jsme 
byli na děleném prvním místě a v lize žáků obsa-
dili druhé místo. Máme tedy na co navazovat. Ale 
zdůrazňuji, že výsledky jsou až na druhém místě. 
Jako vítězství bereme již hojnou účast našich žáků 
na trénincích a zápasech!

První zápasy nás čekají v prosinci. V sobotu  
12. prosince v Bílovicích nad Svitavou to bude 
školní beebalová liga, 16. prosince ve Šlapanicích 
školní sofbalová liga a 19. prosince Vánoční turnaj 
kadetů za Sever Brno v Břeclavi.

Softu zdar!
Mgr. Tomáš MottlRozsvěcování vánočního stromu. foto: Lucie Kačurová

Pracovní dílny. foto: Lucie Kačurová
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Vánoční jarmark
Školní projekt

Tento rok u nás proběhlo rozsvícení vánočního stro-
mu trochu netradičně. Jsem studentkou střední školy 
uměleckomanažerské s.r.o. v Brně, kterou studuji čtvr-
tým rokem. K mému oboru ekonomika a podnikání jsem 
si na této škole vybrala podobor hudební ateliér, kde se 
věnujeme převážně zpěvu, hře na hudební nástroje a 
také tanci. Tuto školu ukončím maturitní zkouškou a vy-
pracovaným projektem, který mám v průběhu 4. ročníku 
vymyslet a uskutečnit.

Mým nápadem bylo uspořádat v obci Šitbořice Vá-
noční jarmark, který už má sice několik let tradici, ale 
rozhodla jsem se, že bych ráda přispěla i svými nápady. 
Vypracovala jsem návrhovou část s rozpočtem, oslovila 
sponzory, účinkující a všechny prodávající. Poté se mohl 
projekt uskutečnit první adventní neděli 29. listopadu. 

Průběh akce
Od rána se všichni v Orlovně miho-

tali a potili, aby ve 14 hodin mohl začít 
program společně s prodejem a ob-
čerstvením. Na úvod a v průběhu od-
poledne nás potěšila zpěvem a hrou 
na harmoniku výborná lidová uměl-
kyně Terezka Škrháková. Jan Šlefr 
s Libuškou nás rozmazlovali svou do-nás rozmazlovali svou do-
mácí medovinou a pivečkem z místní-
ho pivovárku. Za mastné pusy vděčí-
me klobáskám od sourozenců Novot-ám od sourozenců Novot-sourozenců Novot-
ných a Iva Konečná nám uvařila výbor-
ný voňavý svařák a punč. 

V sále Orlovny probíhal jar-
mark, kde jste mohli vidět spoustu 
vánočních výrobků, jako například ad-, jako například ad-
ventní věnce, svícny a dekorace paní 

Ryšavé, krásné vánoční perníčky od paní Halasové, svíč-Halasové, svíč-
ky z včelího vosku paní Zvolánkové a Fraňkové, výrob-
ky maminek z klubu Mikeš a paní Přibylové, dekora-
ce a šperky paní Kašparové, adventní věnce slečny Do-
stálové a také výborné Tradiční zákusky netradičně od  
paní Aničky.

Nejkrásnější částí dne bylo však vystoupení našich nej-
menších dětí z mateřské školy a také základní školy, kte-
ré uvedl pan starosta Antonín Lengál s přáním krásného 
prožití vánočních svátku. Po vystoupení slavnostně 

rozsvítil s dětmi náš krásný vánoční strom. Zábava 
pokračovala v sále Orlovny s cimbálovou muzikou 
Eliška z Velkých Němčic, kterou doplnila ochut-Němčic, kterou doplnila ochut-
návka vín od Reného Dvořáka.

Děkuji všem, kdo můj projekt podpořili, paní 
ředitelce mateřské školy Miroslavě Kominacké za 
krásné vystoupení našich nejmenších, paní ředi-
telce základní školy Jarmile Novotňákové a paní 
učitelce Monice Ondrouškové za vločkovou na-
dílku a vystoupení dětí. Také Jarmile Cagáško-
vé za pomoc s harmonogramem a panu Danielo- harmonogramem a panu Danielo-harmonogramem a panu Danielo-
vi za dokonalé ozvučení. Veliké díky patří hlavně 
Obci Šitbořice, panu starostovi Antonínu Lengálo-
vi, jeho kolegům a kolegyním za propůjčení Spole-
čenského domu Orlovna a hlavně za finanční pod-
poru bez které by se tento projekt nemohl usku-
tečnit. Také děkuji Vám občanům a návštěvníkům 

Šitbořic, že jste nás potěšili svou přítomností, abychom 
společně krásně prožili první adventní neděli v naší obci. 

Krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný Nový rok 
2016 Vám přeje 

Hana Křížová

Rozsvěcování vánočního stromu. foto: Zdenek Lengál

Cimbálová muzika Eliška. foto: Zdenek Lengál
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II. sv. válka očima přímých účastníků
Vzpomínky Aloise Stejskala

V minulých číslech našeho zpravodaje jsme otisk-
ly vzpomínky našeho rodáka Eduarda Urbánka na jeho 
útěk z okupované vlasti a jeho boj v zahraniční armá-
dě proti Německým okupantům. Tehdy spolu s ním ode-
šel do zahraničí i další Šitbořák Štěpán Stejskal. Oba sice 
odešli tajně, ale pro jejich rodiny to mělo tragické násled-
ky. Dnes přinášíme vzpomínky na tehdejší události, jak je 
zaznamenal kronikář. V dalších číslech budeme uveřejňo-
vat vzpomínky Aloise Stejskala.

Josef Zelinka

Co se tehdy stalo
Po útěku obou mladých mužů byl dva roky klid. Hos-

podářské i politické poměry se stále zhoršovaly. Němci 
vyhrožovali smrtí, zavírali, trýznili a zabíjeli mnoho lidí. U 
nás byl poměrný klid. V roce 1942 nastoupil nový říšský 
protektor Heidrych a tím se poměry změnily k horšímu.

Podzim 1942 byl neobyčejně teplý a suchý. Hrozny 
výborně uzrály, jak ještě nikdy předtím. Všichni se těšili 
na vinobraní, když v poledne 17. září se rozneslo, že do 
obce přijelo gestapo pro rodinu Urbánkovu a Stejskalo-
vu. V obci nastal rozruch a lidé strachem ani nevycházeli 
z domů, dívali se jen okny. Tak velký byl strach z gestapa. 
Sebrali celou rodinu Jana Stejskala, jeho manželku a jeho 
tři syny Arnošta nar. 1909, Aloise nar. 1912 a Antonína 
nar. 1922. Dům zůstal prázdný. U Urbánků sebrali vdo-
vu Teklu Urbánkovou, dceru Jindřišku a dva syny Jana a 
Františka, doma nechali 12 letou Terezii (další syn Meto-
děj byl na práci v Hamburku).

Arnošt Stejskal byl orat na poli, cestou domů jej lidi 
varovali, aby domů nejezdil, že je u nich gestapo. On ale 
nedbal a jel domů, co jiného mu zbývalo? Druhý den byly 
obě ženy propuštěny domů. Oběma rodinám začali hod-
ně pomáhat hlavně příbuzní.

Všichni zatčení byli zavřeni v Kounicových kolejích 
„Pod kaštany“. Tam se dennodenně popravovalo. (1. říj-
na 1941 tam byl popraven Vilém Tocháček, mlynář ze Šit-
bořic).

Jan Stejskal byl propuštěn z Kounicových kolejí  
23. prosince 1942. Jan, František i Jindřiška Urbánkovi 
(která byla v táboře ve Svatobořicích), byli propuštěni 
13. února 1943.

Bratři Stejskalové, ač se také těšili domů, nebyli pro-
puštěni, ale čekala je tragická cesta po těch nejhorších 
německých koncentračních táborech: 17. září 1942 – 
Kounicovy koleje, 28. ledna 1943 – Osvětim, 24. srp-
na 1943 – Buchenwald, 9. září 1943 – tábor Dora, pod-
zemní továrna Nordhasen, 15. dubna 1945 – osvobo-
zení Americkou armádou Bergen-Belzen. Domů přijeli  
2. června 1945.

Bratři byli stále spolu a prožili pekelná muka, bití a 
hlad nejhorších německých koncentráků. Pevná víra 
v Boha a bratrská láska je neustále udržovala při živo-
tě. V pracovním táboře Dora pracovali na výrobě nových 
zbraní V1 a V2. Antonín Stejskal jako nejmladší a nejsil-
nější byl odvelen do pracovní čety, která vykládala vago-

ny. Tam dostávali více jídla a tak mohl někdy kous-
kem jídla bratrům vypomoci. Jenže při likvidaci tá-
bora byla celá pracovní četa od Němců postříle-
na. A tak se Toník nevrátil, zahynul na neznámém 
místě v Německu. Dlouho se o něm nic nevědělo, 
až za několik let se zjistilo, co se s pracovní četou 
stalo. Proto bratři Arnošt a Alois dlouho věřili, že 
se Toník vrátí. 

Po osvobození Americkou armádou žili Ar-
nošt a Alois krátkou dobu v československém 
sběrném táboře v Celle v oblasti Hanoveru. Če-
kali, kdy pro ně přijedou auta československého  
červeného kříže.

František Zelinka,  
tehdejší kronikář

Antonín, Alois a Arnošt Stejskalovi.

Jeden z pracovních táborů, kde byli bratři Stejskalovi vězněni.
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Štengroš – první šitbořická mince
Vážení čtenáři, drazí spoluobčané. S rados-

tí bych vám chtěl oznámit, že i naše obec se do-
čkala své vlastní měny, tzv. štengrošů. Rád bych se 
s vámi nyní podělil o příběh vzniku těchto mincí.

Většina z vás mě jistě zná a ví, že se již nějakou 
dobu zabývám výrobou nožů na zakázku, jejich 
opravami, broušením a také výrobou kožených 
pouzder a dalších drobností. Na první pohled to 
vůbec nesouvisí, ale opak je pravdou. 

Při jednom z nesčetných shánění raznic na zdo-
bení kůže, jsem narazil na malý obchůdek jedno-
ho manželského páru, který vyrábí jednak ony 
zmiňované raznice a ještě k tomu má i malou min-
covnu, kde razí různé mince včetně těch vlast-
ních na přání. Jak už to tak bývá, slovo dalo slovo 
a paní majitelka mi zaslala na ukázku jednu minci 
jejich výroby, kterou si objednala jedna základní škola. 
Byl jsem uchvácen jemností detailu, který mistr rytec do-
kázal přenést do kusu kovu. 

Teď bylo důležité zvolit co na minci dát. V první oka-
mžik to vypadalo jako těžká volba, ale po chvíli přemýš-
lení se řešení ukázalo jako snadné. Vždyť kostelík, pa-
norama obce, nebo jiné budovy má na minci skoro kaž-
dý, ale štengar, ten je jenom jeden. Je tedy rozhodnuto, 
hlavním motivem bude krásná kamenná kašna ozdobe-
ná reliéfem vinice, který stejně jako minci zdobí i Obecní 
znak na budově staré školy. Druhá strana byla o poznání 
snazší. Vlastně byly jen dvě možnosti. Tou první byl sou-
časný obecní znak, ale co bych vám lhal, na tu minci se 
prostě nehodí. Navíc není až tak tradiční a je v podstatě 
nově vytvořený. Naštěstí jsem si vzpomněl na starou vi-
nařskou pečeť, kterou používají nejen místní vinaři, ale 
naleznete ji i na každé obálce Štengaráčku. 

Zdálo by se, že je hotovo, ale výsledná mince je až pá-
tou verzí, kterou jsem s mistrem vytvořil. Vždy když po-
slal návrh, zhodnotili jsme ho spolu s mým kolegou Pe-
trem Krupičkou, kterého jistě většina z vás zná a ví že, 
je bezednou studnicí historických znalostí o naší obci. 
Během jednoho z našich rozhovorů vznikl i sám název 

mince, který byl pojat v grošovém stylu, takže z původ-
ního Šitbořského groše jsme se dostali až k výslednému 
„Štengroš“. Poté, co byl tedy návrh schválen, přišlo ono 
nekonečné čekání na hotovou minci. Výroba trvala něko-
lik měsíců, ale čekání rozhodně stálo za to.

Spousta lidí se mě ptá, co z toho mám a proč jsem 
to vlastně dělal. Odpovědí je hned několik. Nikdy neby-
lo plánované, aby mince někde byla zastrčena ve skříni 
nebo v albu na mince. Chtěl jsem, aby každý z místních 
mohl mít vždy kousek domova u sebe, nebo i většina 
z nás má rodinu odstěhovanou z rodné vsi různě po re-
publice či v zahraničí, tak proč jim nedat malý dárek, kte-
rý jim vždy připomene, odkud pochází a kde jsou vždy ví-
táni. Štengroše jsou sice v prodeji teprve chvíli, ale můžu 
prozradit, že už jsou v několika městech v České republi-
ce i na Slovensku. Od oslavy 750 let první zmínky o obci 
uplynulo přesně deset let a budu rád, když se štengro-
še stanou takovou malou oslavou těch dalších deseti let 
naší krásné obce. 

Štengroše se momentálně dají pořídit v místní pro-
dejně textilu, v hospodě u Josefa Lesnera, nebo přímo 
na ulici Školní 430. 

Pavel Konečný

Štengroše

Štědrý den před šedesáti roky
Štědrý den začal našim maminkám časně ráno. Ně-

které zadělávaly na koláče už večer před Štědrým dnem, 
aby byly koláče upečené co nejdřív. Koláče se dávaly na 
velké plechy a ty jsme my větší děvčata nosily k pekaři. 
Byl to starší usměvavý pán. S každým zažertoval a nasá-
zel plechy do pece. Za chvíli už volal: „Děvčata odnášejte 
koláče.“ Upečené koláče jsme rychle nosily domů, spě-
chaly jsme, bylo nám zima. Doma už voněla bílá káva, k 
tomu děti dostaly koláče a po celý den byl půst.

Jak se rozednilo, pobíhaly jsme venku i okolo koste-
la plné napětí nad něčím krásným co nás čekalo. Strý-
ček Běloušek chystal jesličky, byly uloženy v komoře ved-
le kůru. „Děcka, pojďte mi pomoct, budete nosit ovečky 
a pastýře.“ Rychle jsme utíkaly do schodů, aby na nás vy-
šla soška. Když bylo všechno připraveno, šly jsme k obě-
du. Maminka ale řekla: „Dnes máme jen rybí polévku, 
nic jiného. Musíte se postit, jinak neuvidíte večer zlaté 
prasátko.“ Touha vidět tento úkaz nám pomohla přemo-
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ci hlad. Po obědě se zdobil stromeček. Zapojili jsme se 
všichni. Na stole byl bílý vyšívaný ubrus. Věšelo se čoko-
ládové cukroví ve zlatě, ale i zabalené oříšky nebo sně-
hové kroužky a malá panenská jablíčka. Stromeček takto 
nazdobený se nám moc líbil. Pod něj se postavil betlém 
a celí šťastní jsme očekávali, kdy začnou vyzvánět zvony 
ohlašující Štědrý večer. Větší děvčata pomáhala mamin-
ce s přípravou večeře. Připravoval se talíř s jablíčky a po-
meranči, měli jsme každý jen jeden a také sušené ovoce. 
Třešně, kroužalky, hrušky, švestky.

Dárky se dávaly jen malé. Rukavice, šátky, kapesní-
ky, šály, malým dětem kaučukové panenky, klukům zase 
plechová autíčka – džípy, letadla nebo motorky. Ko-
lem osmé hodiny se ozvaly táhlé melodie koled. To šit-

bořičtí muzikanti vyšli na Hradisko a hráli koledy, které 
se zde zpívaly od nepaměti a pohnuly srdcem každého.  
V chladném večeru, při svitu měsíce a jiskřících se hvězd 
lidé vycházeli z domů a poslouchali krásné koledy, které 
přispívaly ke sváteční náladě, a pak všichni zase spěcha-
li domů, aby se ohřáli a připravili na půlnoční mši. Větší 
děti už se na ni těšily. Bylo to slavnostní zakončení Štěd-
rého dne. Jásavé zpěvy z kůru krásně obohatily účastníky 
mše svaté. V tiché radosti se všichni vraceli domů a těši-
li se do teplých peřin. Vždyť následovaly ještě další dny 
krásných vánoc.

Marie Dvořáková

Sport
Aligators v polovině sezóny

Blíží se Vánoce a s nimi i polovina 
sezóny 2015/16, která začala v září. 
V dívčích kategoriích, kde mají dív-
ky největší zastoupení, máme hned 
6 družstev. V mužských kategoriích, 
kde máme největší zastoupení u 
mužů D a přípravky, máme dokon-
ce 13 družstev.

Jako první ženský tým nastoupil 
do sezóny tým žen. První turnaj 2. ligy odehrály holky 
19. září ve Slavičíně, odkud si jasnými výsledky 9:2 s FBK 
Spartak Hluk a 14:0 se Zlín Lions přivezly 6 bodů. Postup-
ně i z druhého, třetího i čtvrtého turnaje dovezly vždy ze 
dvou zápasů 6 bodů a vypadalo to, že přezimují na prv-
ním místě. Bohužel na pátém turnaji se jim vůbec neda-
řilo. Střetly se zde již podruhé s SK Snipers Slavičín, kdy 
první zápas naše holky vyhrály jasně 5:2 a 1. AC Uherský 
Brod, kde také první zápas vyhrály 4:2. Bohužel v odvetě 
s oběma soupeři se holkám nedařilo, nedokázaly promě-
ňovat jasné šance a na druhou stranu, soupeř trestal ka-
ždou jejich chybu. Tedy, i když jsme v obou zápasech sou-
peřky jasně přestřílely, oba zápasy holky prohrály, a to 
3:4 se Slavičínem a 1:2 s Uherským Brodem. Ale nic není 
ztraceno, v druhé polovině sezóny se s těmito soupeři 
ještě 2x utkají a zabojují o první místo a postup do 1. ligy. 

Druhým týmem, který zasáhl do sezóny, byl tým juni-
orek. Hodně odladěný (tipla bych, že tam má být omla-
děný) tým se turnaj od turnaje stále zlepšuje. Kdy napří-
klad v prvním zápase prohrály s TEMPISH FBS Olomouc 
jasně 0:5 a s TJ Sokol Brno Židenice 5:8. Ale v druhém 
prohrály s Olomoucí jen těsně 1:2 a Židenice dokonce 
porazily 3:0. Díky tomu se jim daří držet se na 4. místě, 
kde si díky dobrému bodovému průměru stále drží po-
stupové místo do A skupiny 1. ligy juniorek.

Asi největšími změnami v kádru prošlo družstvo do-
rostenek a družstvo žákyň. Díky neskutečnému množ-

ství zranění, především u dorostenek a odchodem něko-
lika kvalitních hráček, zase především u starších žákyň, 
se vlastně skládal úplně nový tým. Proto i začátek sezó-
ny nebyl zrovna skvělý, dorostenky dokonce spadly až 
na předposlední místo tabulky. Ale tým se dává pomalu 
dohromady a první dobré výsledky jsou toho důkazem. 
Především tým starších žákyň má čím dál lepší výsledky 
a na posledním turnaji starších žákyň skončil na druhém 
místě, kde je porazil pouze soupeř ze Slavičína. Věříme, 
že se těmto družstvům bude víc a víc dařit a v roce 2016 
se jim zraněné hráčky vrátí a další zranění se jim vyhnou.

Posledními ženskými družstvy je družstvo mladších 
žákyň a elévek. Obě družstva díky nedostatku dívčích 
družstev hrají chlapecké soutěže, kde družstvo mladších 
žákyň hraje ligu elévů a elévky ligu přípravky. V loňském 
roce se v těchto dvou kategoriích usadil stabilní kádr ho-
lek, kde většina hraje vždy za dvě kategorie (elévky hrají i 
za mladší žákyně a mladší žákyně i za starší žákyně). Díky 
tomu, že většinou hrají proti klukům, turnaj od turna-
je se výrazně zlepšují a věřím, že pokud jim toto nadše-
ní jaké mají vydrží, ještě o nich uslyšíme. Oproti starším 
holkám, hrají malé holky na malém hřišti, tedy se na ně 
můžete přijít podívat i do sokolovny, kde budeme pořá-
dat tři turnaje.

Ještě bych se rád zmínil o družstvu chlapců, hrají-
cí ligu přípravky (stejně jako družstvo elévek). Po dlou-
hé době se v Šitbořicích podařilo do florbalu dostat více 
chlapců, a to především z první a druhé třídy. Kluci ze 
Šitbořic spolu s kluky z Moutnic a Těšan sice zatím více 
prohrávají, než vítězí, ale to je taková nováčkovská daň. 
Ale kluci mají nadšení a tedy věřím, že úspěchy ve flor-
balu v naší obci nebudou vozit jen děvčata, ale i chlapci.

Tedy ve zvyšování počtu hráčů a družstev se našemu 
klubu daří, bohužel v počtu trenérů, vedoucích družstev 
a dalších pomocníků našeho klubu se nedaří vůbec. Já 
sám v současné době trénuji všechna dívčí družstva, kde 
mi v ženách pomáhá jeden trenér a dvě trenérky mi jez-
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dí pouze na zápasy, jelikož jedna z nich trénuje kluky a 
druhá (Maruška Halasová) hraje extraligu za Brno, což 
ji v týdnu plně vytěžuje. Dlouho se snažíme zapojit do 
trénování jak rodiče, tak námi vychované mladé hráče. 
U rodičů se nám to povedlo pouze u trenéra dorosten-
ců a mladé trenéry máme v současné době jen dva. Tak 
si často kladu otázku, že vzhledem ke změnám v mém 
osobním životě může dojít k tomu, že s trénováním skon-
čím a nebude, kdo by to po mně převzal, což by bylo moc 
škoda. Ale stále věřím, že se časem někdo nadšený a za-
pálený pro florbal najde a převezme to po mně.

Jaroslav Hála,  
hlavní trenér ženských družstev

Český pohár v kolové žáků 
v šitbořické sokolovně

V sobotu 5. prosince uspořádal oddíl kolové TJ Sokol 
Šitbořice tradiční kolo českého poháru pro nejmladší ka-
tegorii žáků. Turnaj má dlouhodobý název „mikulášský“.

Letošního celostátního turnaje se zúčastnilo deset 
družstev, když z důvodu nemoci tři přihlášená družstva 
nepřijela. Takto velký počet se zúčastňoval kol ČP zhru-
ba před 15 lety. Poté následoval hráčský úpadek. Z výše 
uvedeného je patrné, že nedochází ke stagnaci tohoto 
okrajového sportu, což dokládá i vznik dvou nových od-
dílů v ČR za poslední 2 roky.

Nyní k vlastnímu turnaji.  Pořádající oddíl reprezentují 
v letošní sezoně 2 družstva. Šitbořice 1 (Šimon Urbánek – 
Dominik Šabata) dvojice, která má už zkušenosti z turna-
jů v ČR i v zahraničí. Pro Šitbořice 2 (Lukáš Franc – Ond-
řej Valíček) to byl první celorepublikový turnaj. Naši kluci 
nepatřili před turnajem vzhledem k věku a zkušenostem 
k favoritům. V důsledku herního systému se po jedné vý-
hře v základních skupinách vzájemně potkali v utkání o 
7. a 8. místo. Zejména pro Šitbo-
řice 2 to byl dosud životní výsle-
dek. Pro obě družstva to bylo po-
prvé co se odlepili ode dna. Věří-
me, že konfrontace herních stylů 
a povzbudivé umístění bude pro 
obě dvojice inspirací k usilovněj-
šímu tréninku.

Nastávající období nebude 
pro další šitbořická družstva ve 
vyšších věkových kategoriích jed-
noduché. Junioři (M. Drabálek – 
Š. Urbánek) by se měli umístit na 
MČR na medailovém místě. Bo-
hužel dosavadní výsledky jsou o 
malý krůček pozadu za vytyčeným 
cílem. Mužská dvojice J. Zelinka –  
R. Zvolánek hrající 2. ligu bude 
mít nesnadný úkol, udržet se v ní, 
neboť dvojice spolu netrénuje  

a R. Zvolánek bude pouze „dolétávat“ na turnaje z Lon-
dýna, kam odjel na sbírání pracovních zkušeností.

Dle mého názoru však největší díl odpovědnos-
ti leží na šitbořické jedničce (M. Starý – M. Topolář). Je 
to z toho důvodu, že dvojice letos postoupila do 1. ligy. 
Setrvání v této soutěži nebude lehké vzhledem ke kva-
litě této soutěže a faktu, že se sem dostali během dvou 
let z krajské soutěže. Dvojice absolvuje přátelské turnaje 
v ČR i v zahraničí, aby byla připravena na hráče kvalitativ-
ně jiné úrovně, než je dosud zvyklá.

Tato dvojice bude reprezentovat pořádající oddíl při 
30. ročníku mezinárodního turnaje Grand Prix Šitbořice, 
který se uskuteční 13. února. Na turnaji budou startovat 
mistři Rakouska z Höchstu, bronzoví medailisté z posled-
ního MS 2015 – francouzský Dorlisheim a družstvo z ně-
meckého Zscherbenu – nejvyšší liga SRN. Turnaj dopl-
ní tři česká družstva. Svitávka – účastník posledního MS 
2015, Favorit Brno – 3. místo na MS 2014 a již vzpomína-
né družstvo pořadatelského oddílu.

Výsledky
  1. MILO Olomouc
  2. Sokol Zlín 1
  3. MO Svitávka 1
  4. Pankrác Praha 1
  5. Pankrác Praha 2
  6. Sokol Zlín 2
  7. TJ Sokol Šitbořice 1
  8. TJ Sokol Šitbořice 2
  9. MO Svitávka 2
10. Pankrác Praha 3

Robert Zvolánek

Stupně vítězů ČP 6. kolo - žáci. foto: Martin Šabata
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22. 10. 2015 – Setkání seniorů. foto: Antonín Lengál

22. 10. 2015 – Setkání seniorů. foto: Antonín Lengál
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29. 11. 2015 – Vánoční jarmark. foto: Zdenek Lengál

29. 11. 2015 – Vánoční jarmark. foto: Zdenek Lengál
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