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 O  
P  C   GP 2017 

3.místo žákovská kategorie  Dominik Šabata Šimon Urbánek  foto S. Prokop3.místo žákovská kategorie  Dominik Šabata Šimon Urbánek  foto S. Prokop

2.místo Junioři Mar  n Drabálek Štěpán Urbánek   foto S. Prokop2.místo Junioři Mar  n Drabálek Štěpán Urbánek   foto S. Prokop

Turnaj Pramos Cup a GP  2017  foto S. ProkopTurnaj Pramos Cup a GP  2017  foto S. Prokop
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 S  

Vážení čtenáři, dostáváte do rukou 
první číslo našeho obecního zpra-
vodaje, a  m  Štengaráček začíná 
již dvacátý tře   ročník své existen-
ce. Věřím, že v něm naleznete in-
formace, které Vás budou zajímat. 
Jak Vás informoval pan starosta, 
tak začínáme v trochu novém slo-
žení. Také nový bude způsob sazby 
našeho Štengaráčku. Musíme se naučit nové komunikaci 
s  skárnou a jejich sazečem. Doufám, že materiál, který 
od nás  skárna dostane, bude dobrý a že Štengaráček  si 
udrží svoji osobitost a styl. Přesto mám trochu trému, jak 
toto číslo dopadne. V něm pan starosta píše o plánech 
obce na tento rok i příš   léta. Informace o demografi c-
kých změnách v roce 2016 dodává nová tvář obecního 
úřadu, paní Ivana Lengálová, nová matrikářka. Obvodní 
oddělení Policie v Hustopečích nás informuje o trestné 
a bezpečnostní situaci v obci a obvodě. Promiňte prosím 

ten jejich policejní jazyk. Pan starosta ve své informaci 
o dalším budování obce předkládá studii nové zóny pro 
výstavbu rodinných domků za novou školou. Prohlédně-
te si ji. Mnozí z nás pamatují dobu, kdy se plán výstavby 
napro   mlýnu zdál být utopií a běžte se dnes podívat na 
Tocháčkovu, kolik je tam už nových obydlených domů. 
V tomto čísle nechybí fotky z mimořádně úspěšného tur-
naje celoevropského významu v kolové, který se odehrál 
v Šitbořicích. Vydařila se také, pod různými neškodnými 
názvy skrývaná, obecní zabíjačka. Obliba a kladný ohlas 
u veřejnos   je významná odpověď všem rádoby ekolo-
gickým škarohlídům. Své příspěvky poslaly obě naše ško-
ly. Nechybí ani tradiční fotohádanka, která připomíná, že 
se i v Šitbořicích hrávalo divadlo. V historické čás   při-
pomeneme osud zvonů za války a připomeneme výročí 
spojená s číslem sedm. Největší radost bych měl, když 
nepoznáte, že došlo ke změnám v sazbě a  sku Štenga-
ráčku. 

Josef Zelinka, šéfredaktor

Vážení spoluobčané, v minu-
lém vydání jsem Vás informoval 
o tom, co je na tento rok naplá-
nováno. O faktu, že toho není 
zrovna málo, svědčí i to, že od za-
čátku roku bylo vypsáno již 13 vý-
běrových řízení na různé zakáz-
ky. Další budou následovat. Jed-
nou z těch větších akcí bude ne-

pochybně stavba nové vozovky a kanalizace na ulici 
Osvobození od staré školy po dolní hospodu. V sou-
časné době se pracuje na projektu a realizace stav-
by bude v druhé polovině letošního roku. Další větší 
stavbou bude vodovodní přivaděč z Těšan. Projekto-
vá dokumentace je hotová, následovat bude stavební 
povolení a výběr dodavatele. První etapa od čerpací 
stanice na Výhoně do vodojemu, by měla proběhnout 
také v druhé polovině letošního roku. Druhá etapa, 
která vede přes lán k Těšanům, bude záviset na hos-
podářském roku a sklizni cukrovky. V horším případě 
to bude až na jaře 2018. 
Začínají se také již připravovat nová stavební místa za 
školou. Veřejnou zakázku na projekční a inženýrskou 
činnost vyhrála firma Odehnal projekt s.r.o. z Blanska. 
Do konce tohoto roku by měly být projekty a povole-
ní na inženýrské sítě, aby se mohlo v roce 2018 začít 
s realizací. Zastavovací studie je součástí tohoto vydá-
ní Štengaráčku.
Toto jsou ty nejhlavnější plánované záměry. O těch 
ostatních Vás budu průběžně informovat.
Vážení občané, začátek roku byl jako obvykle velmi 
bohatý na různé společenské akce. Do konce února 

se uskutečnily 3 plesy, obecní zabíjačka a kolová. Je 
veliká škoda, že plesů se zúčastňuje méně hostů, než 
by se na naši dvoutisícovou obec slušelo. Je to škoda, 
neboť pořadatelé mají vždy vše perfektně připraveno 
a lidí přijde málo. Průměrný počet hostů na plesech 
se letos pohyboval okolo 150 platících. Stabilní dob-
rou návštěvnost si udržuje turnaj v kolové a obecní za-
bíjačka. Tu letos zajišťovali místní rybáři ve spolupráci 
s obcí. Na základě ohlasů zúčastněných hostů chci po-
chválit místní rybáře za skvělé zabíjačkové výrobky i za 
celý průběh akce. Tímto bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na přípravě a průběhu obecní zabíjačky jakko-
liv podíleli. To znamená, že kromě rybářů i kuchařkám 
ze základní školy, které připravily chutný bramborový 
salát, pekařkám, které upekly výborné koláče, hudeb-
ním skupinám Akord a Na2fáze za příjemnou hudbu, 
zastupitelům a jejich partnerkám za obsluhu kuchyně 
a výdej jídel a také zaměstnancům obce za přípravu 
a úklid.
Poděkovat bych chtěl také všem pořadatelům dalšího 
ročníku Mezinárodního turnaje v kolové. Především 
pak předsedovi realizačního výboru Ing. Robertu Zvo-
lánkovi. Jednalo se znovu o velmi vydařenou sportov-
ní i společenskou akci okořeněnou skvělým výsledkem 
naší dvojice.
Pokud se mám poohlédnout za uplynulou zimou, kte-
rá je doufám již za námi, tak musím konstatovat, že 
opět po několika letech byla zima taková, jak má být. 
Užili jsme si sněhu i mrazu, ať se nám to líbí nebo ne. 
Sjízdnost vozovek a schůdnost chodníků v obci jsme 
zajišťovali dle vlastních možností a myslím si, že k váž-
ným problémům nedocházelo. Těm občanům, kteří 
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nám s tím pomáhali u svých domů velice děkuji. 
Vážení čtenáři, toto je první číslo Štengaráčku pod tak-
tovkou nové redaktorky Renaty Stříbrnské, která tvor-
bu našeho zpravodaje převzala po Frantovi Valíčkovi. 
Ostatní složení redakční rady zůstává stejné s tím, že 
sazbu si bude tiskárna dělat sama podle požadavků 

naší redakce. Pokud se v tomto prvním čísle něco ne-
podaří, prosím o Vaši toleranci.
Vážení spoluobčané, blíží se Velikonoce, přichází jaro 
– nejkrásnější roční období. Přeji Vám, abyste nejen 
tyto svátky, ale i celé jaro prožili v klidu a pohodě.

Antonín Lengál

Z    
 Z    
Rada obce se vyjádřila k do-
kumentaci pro povolení stav-
by manželů Jaroslav a Pav-
la Vinčarovi, Kuchyňka 157, 
69176 Šitbořice na parce-
lách p.č. 1950, 1951, 1953/1, 
1858/2, 1858/5, 1954/1, 
1828/2, 1949/1, 1952 k.ú. Šit-
bořice. Rada obce schvaluje 
dokumentaci k povolení stav-
by s podmínkami:
-  vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu 
-  přípojky na vlastní náklady
-  vybudování komunikace k RD na vlastní náklady
Rada obce schválila opravu domovních zvonků v obec-
ních bytech na ulici Nikolčická 531, Šitbořice. Opravu 
provede p. René Dvořák za cenu 13.010,- Kč bez DPH. 
Společnost Biliculum, z. ú. Růžová 561/1, 69201 Miku-
lov, požádala o poskytnutí sponzorského daru ve výši 
10.000,- Kč, k poskytnutí sociálních služeb v denním 
stacionáři pro děti a mládež v Mikulově. Rada obce 
zamítla žádost.
Rada obce vybrala na provedení zakázky „Oprava pod-
lah ve zdravotním středisku Šitbořice“ ze dvou uchaze-
čů společnost Najrent s.r.o., Velkomoravská 4017/77, 
69501 Hodonín IČ: 29232376, za cenu 67.973,75 Kč 
s DPH.
Rada obce vybrala z jediné nabídky na zhotovení od-
sávání v kuchyni budovy sokolovny společnost Zdeněk 
Klimeš, Nikolčická 395, Šitbořice.
Odsávání bude provedeno včetně nové nerezové diges-
toře nad třemi sporáky za cenu 39.400,- Kč včetně DPH. 
Rada obce vzala na vědomí poděkování za fi nanční pří-
spěvek od Diakonie ČCE středisko Betlém v Kloboukách 
u Brna ve výši 29.632,- Kč, výtěžek z Živého betléma 
v Šitbořicích.
Mateřská škola v Šitbořicích požádala o převedení hos-
podářského výsledku za rok 2016 ve výši 23.172,42 Kč 
do rezervního fondu MŠ. R.O. souhlasí s převodem.
Rada obce schválila pronájem čás   z pozemku p.č. 2624 
o celkové výměře 3276 m2 a to část o výměře 248 m2 na 

dobu 5-   let pro Mgr. Lukáše Fraňka, Dlouhá  598, 691 
76 Šitbořice.
Rada obce projednala žádosti o neinvestiční dotace:
Myslivecký spolek Šitbořice žádá o dotaci ve výši 
15.000,- Kč. Bez udání důvodu. Rada obce prozatím 
žádost odkládá.
Rada obce schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí neinvestiční dotace  z rozpočtu obce na rok 2017 
pro florbalový klub Aligators o.s., Družstevní 493, Šit-
bořice, zastoupený p. Hálou, předsedou FbCAligators, 
ve výši 49.000,- Kč.
R.O. pověřila starostu podpisem smlouvy.
Rada obce schválila Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu  obce na rok 
2017 pro Moravský rybářský svaz, o.s. místní organi-
zace Hustopeče  zastoupená p. Dohnálkem Hustopeče 
a R. Vokálem Šitbořice 42, ve výši 12.000,- Kč. R.O. po-
věřila starostu podpisem smlouvy.
Rada obce schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí neinvestiční dotace z rozpočtu  obce na rok 2017 
pro chráněné bydlení Mirandie, Diakonie ČCE – stře-
disko Betlém, bydlení v Brumovicích, ve výši 5.000,- Kč 
a R.O. pověřila starostu podpisem smlouvy.
Rada obce schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2017 
pro Dotyk II, o.p.s. Vysoké Popovice 253, IČ: 29277817  
ve výši 1.000,- Kč. Pověřila starostu podpisem smlou-
vy.
Rada obce schválila Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu  obce na rok 
2017 pro jezdecký klub Kaverto v Šitbořicích ve výši 
10.000,- Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Domovinka Němčičky požádala o příspěvek na svoji 
činnost ve výši 5.000,- Kč. Rada obce tuto žádost za-
mítla.
Rada obce schválila výpůjčku sportovního areálu pro 
TJ Sokol Šitbořice na dobu 10 let. Výpůjčka obsahuje 
– fotbalové hřiště, tréninkové hřiště, sociální zaříze-
ní, srub – vše na pozemku p.č. 831/1 v k.ú.  Šitbořice, 
který je zapsán na  LV 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 
nebytové prostory – čtyři místnosti (kabiny) v suteré-
nu budovy sokolovny, technická místnost v suterénu 
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budovy sokolovny, klubovna a úschovna kol v příze-
mí budovy sokolovny, místnost  (kabina pro rozhodčí) 
ve zvýšeném přízemí v budově sokolovny č.p. 625, ulice 
Nikolčická, Šitbořice, na pozemku p.č. 830  v k.ú. Šitbo-
řice, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.
Rada obce projednala Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene se společnos   E-ON č. HO – 014330042256/001 
na nadzemní vedení nízkého napě   k rodinnému domu 
p. Rumánka  na ulici Nová, za jednorázovou úhradu 
1000,- Kč. R.O. pověřila starostu podpisem smlouvy.
Rada obce schválila smlouvu o smlouvě budoucí, o zříze-
ní služebnos   mezi Českou telekomunikační infrastruk-
turou a.s., Olšanská 6, 13000 Praha 3 a Obcí Šitbořice na 
přeložení Elektro rozvaděče a NN kabelu o 7 metrů u ob-
chodu Brněnka za jednorázovou úhradu 2.350,- Kč. Po-
věřila starostu obce podpisem smlouvy.
Rada obce projednala návrh licenční smlouvy s Ochran-
ným svazem autorů, na veřejné provozování hudebních 
děl v místním rozhlase za cenu 6.759,- Kč/rok. Návrh byl 
R.O. schválen a pověřila starostu obce podpisem smlou-
vy.
Obec Šitbořice obdržela od Policie České republiky, Kraj-
ské ředitelství Policie JMK, Územní odbor Břeclav Obvod-
ní oddělení Hustopeče zprávu o bezpečnostní situaci na 
teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2016. Obec 
Šitbořice 10 nápadů trestných činů a 15 přestupkových 

případů včetně blokových pokut. Rada obce vzala zprá-
vu na vědomí.
Pan Jan Šlefr zaslal obci oznámení o ukončení provozu 
Prvního chodského pivovaru v Šitbořicích na ulici Osvo-
bození 29. Rada obce vzala oznámení na vědomí.
Myslivecký spolek Šitbořice požádal o poskytnu   dota-
ce na svoji činnost, ve výši 15.000,- Kč na nákup krmiva, 
nákup bažantů, orba políček na pěstování krmení apod. 
Rada obce souhlasí s poskytnu  m neinves  ční dotace 
a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
Rada obce schválila zveřejnění záměru obce změnit 
smlouvu o nájmu s MUDr. Renatou Klasovou, uzavřenou  
na pronájem prostor v budově č.p. 583 na ulici Divác-
ké, Šitbořice. Změnou smlouvy dojde ke změně názvu 
a ukončení podnikání fyzické osoby. Podnikání přejde na 
společnost Salus Moravia s.r.o., ve které bude MUDr. Re-
nata Klausová jediným jednatelem.
Manželé Kalendovi Domaninská 307, Šitbořice, požáda-
li o pronájem obecního bytu na dobu dvou let, velikos   
minimálně 2+1 z důvodu výstavby rodinného domu. Vol-
né byty žádné nejsou a žádos   nelze vyhovět.
Český zahrádkářský spolek Šitbořice požádal obec o pří-
spěvek ve výši 3.000,- Kč na poháry, které budou pře-
dány na Místní výstavě vín v Šitbořicích starostou obce. 
Rada obce souhlasí s poskytnu  m příspěvku.

Milan Němeček, místostarosta

Obec Šitbořice obdržela zprávu od vedoucího oddě-
lení PČR Hustopeče npor. Mgr. Jiřího Otáhala o bez-
pečnostní situaci na území obvodu Hustopeče za rok 
2016. Dle jeho názoru je bezpečnostní situace v roce 
2016 velmi dobrá. Došlo k poklesu případů trest-
né činnosti, na tomto trendu se ve velké míře podílí 
výrazná prevence a daří se stále více odhalovat pa-
chatele trestných činností. Nejvíce převažuje obecná 
kriminalita, která tvoří 71 % celkového řešení přípa-
dů trestné činnosti. Z obecné kriminality je ře-
šeno nejvíc případů majetkové kriminali-
ty, jako jsou krádeže z nezajištěných vo-
zidel, vloupání do firemních objektů 
a rodinných domů. Další významnou 
složkou trestné a přestupkové čin-
nosti je protiprávní jednání na inter-
netu. Zde apeluje náčelník na všech-
ny občany, aby platili až po obdržení 
zboží a nakupovali v prověřených in-
ternetových obchodech. V neposlední 
řadě trápí Policii mezilidské vztahy, pře-
stupky vznikají na úseku občanského sou-

žití. Důvod těchto přestupků ve větší míře způsobuje 
alkohol a drogy, ty zvyšují agresivitu při řešení sporů, 
jak v rodinách, tak i mezi mládeží v různých kulturních 
zařízeních.
V roce 2016 bylo řešeno 14 závažných trestných činů, 
vydírání, znásilnění, pohlavního zneužívání a týrání 
osob ve společné domácnosti. Zde je ale velké pro-
cento objasněnosti 78 %. V závěru zprávy vedoucí od-
dělení OO PČR Hustopeče děkuje všem občanům za 

případnou spolupráci a přeje jim hodně zdraví, 
osobní spokojenosti a pracovních úspěchů 

v roce 2017.
Jak dopadly Šitbořice? V případech 

prověřovaných trestných činů jsme 
získali umístění deváté s 10 činy, rok 
2015 bylo 16 případů trestných činů 
a v přestupcích včetně blokových 
pokut jsme skončili na patnáctém 

místě s 15 případy řešenými OOPČR 
v Hustopečích. 

Milan Němeček
místostarosta 

Z  P  Č  
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  K  
D     2016

D     2016 
Lengálová Ester, Lengál Jonáš, Ludík Mikuláš, Kunov-
ská Karolína, Valečík Alexandr, Hanák Robin, Novák Jan, 

Pacák Mar  n, Svoboda 
Mar  n, Baránková Adéla, 
Kaňa David, Urbánek Da-
vid, Lejska Adam, Škodo-
vá Kateřina, Fiala Štěpán, 
Kleinová Klára, Tihlaří-
ková Anežka, Krejčiříko-
vá Tereza, Konečná Klá-
ra, Kalenda Jan, Navrá  l 
Filip, Stejskal Sebas  an, 
Vala Alex, Hanáková Ni-

kola, Ryšavý Fran  šek, Kaňa Teodor, Chvátal Mikuláš, Va-
líček Jonatán, Voj  šková Žaneta, Lengál Denis, Kadlec 
Jiří, Lill Tobiáš

Z     2016 
Tesařová Jenovéfa, Báňová Emilie, Zelinková Marie, Ko-
nečný Jaroslav, Kaňa Václav, Vozdecká Fran  ška, Lejsko-
vá Pavlína, Lengálová Cecilie, Sáček Ferdinand, Lajkeb 
Alois, Lengál Zdeněk, Hanáková Ludmila, Vozděk Metod, 
Konečná Anna, Konečná Anna, Svoboda Zdeněk, Fialova 
Pavlina, Nevídalová Božena  

E     2016  
muži ženy Celkem

Narodilo se 22 11 33
Zemřelo 7 11 18
Přistěhovalo se 39
Odstěhovalo se 14
Stav obyvatel k 31.12.2016 2000

Uzavřeno manželství celkem 14
před obecním úřadem 7
před církví římskokatolickou 7

V     
   2017 

99 let: Matuška Jan – nejstarší občan
94 let: Vozdecký Fran  šek, Nevídalová Marie
93 let: Viktorinová Fran  ška
92 let: Metelková Marie, Žídková Leopoldina
91 let: Steinbocková Marie, Fraňková Božena, 

Vokálová Božena

90 let: Steinbock Miroslav, Běloušková Marie, 
Tihlaříková Anežka, Zoubková Pavlina, 
Zoubková Marie, Schubertová Ludmila

85 let: Navrá  l Fran  šek, Studýnková Anna, 
Kaňa Antonín, Navrá  lová Marie, 
Němeček Josef, Nevídalová Vilemína, 
Fiala Antonín

80 let: Sáčková Fran  ška, Fialová Paulina, 
Němečková Marie, Kokeš Josef, Vozdecký Josef,  
Kaňová Marie, Zoubková Božena, 
Vozdecká Marie

Ivana Lengálová

P   2016
Rok 2016 začal již na Nový rok mírným sněžením a teplota-
mi pod bodem mrazu. Celý leden byl mírně mrazivý a kon-
cem měsíce ještě trochu nasněžilo (5-8 cm). V únoru přišlo 
tání a teploty vystoupaly až k +10 °C. V republice hlásili tep-
lotní rekordy a sníh zůstal jen na horách nad 900 mnm., ně-
kde rozkvetly sněženky. Konec zimy byl beze sněhu a v půdě 
chyběla vláha. Dokonce meteorologové vyhlásili pro celou 
zeměkouli, že leden a únor byly nejteplejší za celou dobu, 
kdy se na světě začala měřit a zaznamenávat teplota (asi 
250 let). Dešťové srážky na jaře byly jen občasné a vláha se 
do půdy nedostala. V půli března byly zahájeny jarní práce 
na polích, ale byly přerušeny za pár dní nasněžením 10 cm 
sněhu, který rychle roztál. V dubnu bylo skutečně aprílové 
počasí v rozsahu od +22 °C dne 3. 4., k ranním mrazíkům 
v dalších dnech a zase k teplotě + 25 °C okolo 15. dubna. 
Poslední dubnový týden a první květnové dny znovu přišly 
pozdní jarní mrazy, které napáchaly škody především vina-
řům a ovocnářům. Nejvíce utrpěly meruňky ořešáky a jab-
loně. Dešťových srážek bylo v té době poměrně málo. Tep-
lotní rekordy byly znovu hlášeny již v červnu, u nás +35 °C 
a začalo být sucho. Začátek července byl velmi teplý, ale 
v druhé polovině měsíce bouřky a přeháňky komplikova-
ly a přerušily žňové práce. Vydatné bouřky v okolí dokon-
ce napáchaly škody (zaplavení sklepů v Těšanech). Začátek 
srpna byl chladnější. Září už bylo slunečné a teplé, vinice 
dozrávaly, ale ostatního ovoce bylo málo a začalo padat ze 
stromů, především jablka. Zelenina bez závlahy uschla. Na 
podzim byla půda vlivem vysokých teplot znovu suchá bez 
vláhy. Nevelké dešťové srážky přišly až v říjnu. První sníh na-
padl 10. listopadu, ale ihned roztál. První mráz také v polo-
vině listopadu (14. 11. -3,5 °C). Začátek prosince byl s den-
ními teplotami okolo 0 °C a ranními mrazíky. Až do vánoc 
byla slabá sněhová pokrývka a po štědrém dnu se otepli-
lo až na +5 °C. Na úplný závěr roku se ochladilo až na -6 °C 
a Nový rok byl už mrazivý.

Josef Zelinka

I.Lengálová I.Lengálová 
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měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem
srážky [mm] 23,3 70,7 39,0 50,5 29,9 30,6 133,5 44,0 10,0 51,5 39,0 11,0 533,0

Údaje o dešťových srážkách poskytl ZEMAX Šitbořice.

Vážená čtenáři, dovolte mi před-
stavit první číslo štengaráčku se-
stavené dle „mého“ scénáře, pro-
sím o toleranci a podporu, pokud 
nebude vše dle minulých zvyklos-
tí.
Ráda bych přispěla novými rub-
rikami, recepty, seriálem o by-
linkách, inspirovala tipy na vý-

let, pozvánkou do divadla apod. Budu velmi ráda za 
zaslání příspěvků od Vás, můžete posílat mailem na 
redakce@stengaracek.cz  nebo cestou na procházku 
vhodit do naší schránky. Věřím, že se najde spousta 
starších receptů, pranostik, fotohádanek, vzpomínek 
nebo třeba pohledů na dnešní svět.
Předem děkuji za Vaše příspěvky.

 Renata Stříbrnská

Z  
Oznámení
Ve středu 10.května 2017 se uskuteční zápis dětí do 
mateřské školy. Dopoledne od 10,00 hod do 11,30 hod 
a odpoledne od 14,30 hod do 16,00 hod.
Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list 

a očkovací průkaz dítěte. Obdrží registrační číslo, vyplní 
„ Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a souhlas 
se zpracováním dat, následně obdrží evidenční list, 
který vyplněný a  potvrzený lékařem odevzdá do MŠ  
nejpozději do pátku 26.5.2017 (včetně).

P  
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
    
Májová vlažička - naroste travička; 
májový deštíček - poroste chlebíček.                                  
Když se v máji blýská, sedlák si výská.

O  
16.4.2017 - 52. ročník Výstavy vín od 10h v sále 
sokolovny, hraje CM Lalia
od 20.hodin taneční zábava, hraje DH Dambořanka 
25.4.2017 Zápis budoucích prvňáčků
28.4.2017 Tradiční stavění máje ročníku 1998
29.4.2017 Májová zábava - hraje DH Lácaranka
6.5.2017 Rybářské závody pro dospělé v sobotu
od 6.00                
7.5.2017 Dětský den u Šitbořického rybníka 
10.5.2017 Zápis do Mateřské školy  
14.5.2017 Den Matek
3.6.2017 Kolová Extraliga - 3 kolo
17.6.2017 Zvaní Babské hody
17.6.2017 tradiční Farní den 2017
18.6.2017 Hasičské závody na místním hřišti se 
uskuteční v kategorii mladší a starší žáci
24.6.2017  Babské hody 2017 hraje DH Blučiňáci

R.StříbrnskáR.Stříbrnská
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O   :
  Z   
Od roku 2017 se zápisu dotýká několik změn. Jedna z nich 
je ta, že zápis se přesunuje z ledna na duben (§36 školské-
ho zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017). V naší škole 
proběhne 25. dubna 2017 v době od 14 do 17 hodin.
Jestli je dubnový termín dobrý, nebo ne, ukáže až čas, 
ale jeden nega  vní dopad si můžeme připomenout už 
teď: pokud budete potřebovat s dítětem do začátku 
školního roku něco „dohnat“, máte velmi málo času. 
Dítě nemusí být zápisu přítomno, např. z důvodu nemo-
ci v termínu zápisu. Podle našeho názoru by však byla 
velká škoda připravit dítě o takový zážitek – zápis by 
pak zůstal jen administra  vní záležitos  . Je dobré, když 
se ve škole potká s ostatními dětmi, pozná paní učitel-
ky i prostředí, ve kterém se bude pohybovat. Rodiče tak 
také dobře vidí, jak se jejich dítě orientuje v cizím pro-
středí, zda se nebojí, jestli odpovídá, jestli je nebo není 
příliš bázlivé, jestli přiměřeně reaguje na dotazy učitel-
ky, jestli se pozdraví s ostatními a tak dále. Je to roz-

hodně dobrá zkušenost. Mnoho rodičů také pozorová-
ní svého dítěte v jiném prostředí přesvědčí, že odklad, 
o kterém doma uvažovali, je zcela zbytečný a že jejich 
dítě nástup do školy doopravdy zvládne.
Jestliže jste rozhodnu  , že dáte dítě   odklad, máte na 
vyřízení podkladů – tedy sepsání žádos   o odklad, vy-
šetření v pedagogicko-psychologické poradně a dopo-
ručení odborného lékaře (např. pediatra, logopeda, kli-
nického psychologa) - čas pouze  v době zápisu. A pro-
tože jsou pedagogicko-psychologické poradny opravdu 
zahlceny, nemusíte to později s  hnout. Proto je vhod-
né požádat poradnu o vyšetření v dostatečném předs  -
hu před zápisem a pak o samotném odkladu rozhodnout 
i později. I když vám poradna napíše doporučení na od-
klad školní docházky už v březnu, neznamená to, že dítě 
ho musí mít doopravdy. Rodič musí podat žádost v době 
zápisů do 30. 4. a ředitel může poskytnout lhůtu na opra-
vy a doložení dokladů, většinou v délce 30 dní (tedy do 
31. 5.) Poslední slovo však mají vždy rodiče. Takže pokud 
se rozhodnete dát dítě do školy, půjde do školy.

Kritéria pro přijímání dě   do mateřské školy:
• 1. Přednostně přijaté dě   bez bodového ohodnocení 

ze spádového obvodu Šitbořice (trvalý pobyt)Povinné 
předškolní vzdělávání -  rok před nástupem do ZŠ 

- Dě  , které dosáhnou 5 let věku k 1.9.2017
- Dě   s odkladem školní docházky
- Dě  , které dosáhnou 4 let věku k 1.9.2017
Stupnice bodového hodnocení:
•  2. Dě   ze spádového obvodu Šitbořice, které 

dosáhnou 3 let věku k 1.9.2017  7 bodů
• 3. Dě   ze spádového obvodu Šitbořice, které 

dosáhnou 3 let věku k 31.12.2017  6 bodů
• 4. Dě   z jiného obvodu, které dosáhnou 5 let věku k 

1.9.2017     5 bodů
• 5. Dě   z jiného obvodu, které dosáhnou 4 let věku 

k 1.9.2017      4 body
• 6. Dě   z jiného obvodu, které dosáhnou 3 let věku 

k 1.9.2017     3 body
• 7. Dě   z jiného obvodu, které dosáhnou 3 let věku 

k 31.12.2017     2 body
• 8. Dě  , které dosáhnou 2 let věku k 1.9.2017 1 bod
- je možné přijmout pouze v případě volné kapacity
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné nejpozdě-
jido 8.6.2017.

Miroslava Kominacká, ředitelka

Divadlo
Pro zpestření výuky zveme do naší mateřské školy 
pravidelně divadelní soubory s pohádkami či hudebními 

programy. Bylo tomu tak i v zimních měsících. Navš  vily 
nás tentokrát brněnská divadla. Divadlo Koráb přivezlo 
poučnou pohádku „Jak ry  ř s rýmou zatočil“, kde nám 
Ry  ř z Nosu poradil, jak rýmě předcházet a pokud už 
nás pos  hne, jak se jí co nejrychleji zbavit. Jako další 
se představilo Divadlo Věž, tentokrát se svou autorskou 
pohádkou „Jak Uhlíř Skoumal Svěrák aneb Televize Věž 
uvádí“. V příběhu, plném písniček, podaném formou 
živého televizního vysílání, se vystřídala spousta postav, 
z nichž každá měla svůj pořad – moucha TseTse, žabák 
Fred, robot Rudy, Čili Papričák nebo Pepík Superbouchač. 
Divadlo Paravánek uvedlo loutkovou pohádku s názvem 
„Pec nám spadla“. Netradiční příběh o Jeníčkovi 
a Mařence byl proložený známými dětskými písničkami 
a dě   si za doprovodu harmoniky s chu   zazpívaly.

Masopust
Jednou z nejoblíbenějších akcí celého školního roku 
je pro dě   jistě i masopustní rej v naší MŠ. Dě   se na 
tento den doma pečlivě připravují – chystají a vyrábějí 
masky. I letos se dě   předvedly se spoustou tradičních 
i neobvyklých masek. Společně jsme pochodem celou 
školkou za zvuku doprovodných nástrojů a zpěvu 
masopustní písně „Pojďme spolu muzikan  “ zahájili 
masopustní veselí. Dě   jednotlivě představily svoje 
masky a poté se již mohly pus  t do tanců a radovánek 
u známých písniček a her. Tím ofi ciálně skončila doba 
veselí, ale ze školky se radovánky a zábava jistě nevytra  .

Kolek  v učitelek MŠ
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B    
25. 4. 2017
Zajímáte se o problema  ku nápravy řeči u malých dě  ? 
Ne každé dítě má to štěs  , že s nástupem do školy plně 
zvládá výslovnost. Nabízíme Vám besedu i osobní konzul-
taci s logopedkou paní Mgr. Michaelou Douškovou. Bese-
da se uskuteční v základní škole po celou dobu zápisu tak, 
aby měl každý rodič možnost obrá  t se na odborníka.

D
Za krásného jarního počasí se letos v sobotu 4. března ko-
nal v sokolovně další z řady tradičních dětských karneva-
lů. Pro dě   byl připraven bohatý program – letos se nám 
o zábavu starala herečka Sandra Riedlová z Divadla Sandry 
Riedlové. Zpívalo se, tančilo a soutěžilo. Přišlo sto třicet 
dě   v maskách! Na fotografi ích můžete nahlédnout do so-
botního karnevalového reje. Mgr. Dana Relichová

P   
   

Pěvecký sbor Colorata se již plně věnuje nacvičování 
programu na Den matek a tradiční Jarní koncert. Den 
matek připadá opět na druhou květnovou neděli, kon-
krétně 14. května. Kromě pěveckého sboru si již tra-
dičně připravují svá vystoupení také žáci 9. třídy, 1. tří-
dy, školní družiny a kroužku gymnastiky.
Jarní koncert zatím nemá stanovený přesný termín 
konání. Můžete se na něj však těšit v měsíci květnu, 
případně červnu. Zatím probíhá jednání, zda koncert 
proběhne v místním kostele nebo v obecní sokolovně. 
Každopádně ať proběhne kdekoli, bude se opět na co 
těšit. Tematické zaměření koncertu nejlépe vystihuje 
citát: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za 
to.“– Albert Einstein.

Mgr. Monika Ondroušková

O  
Z  

:  
Vážení rodiče! Oznamuji Vám, 
že mě z vašeho syna pravdě-
podobně raní mrtvice. 
Stane-li se tak, nepřeji si, aby 
mi šel na pohřeb.

M
V sobotu 11. 2. proběhl v klubovně Mikeš kurz výro-
by Tutu sukýnek pod vedením Dity Kochové z Tvarož-
né. Paní Kochová nám ukázala, jak se z tylu dají uvá-
zat krásné sukýnky či šatičky a doplňky třeba do vlasů. 

Maminky, které dojely i z okolních vesnic si pak odná-
šely domů krásné výtvory pro své dcerky. Myslím, že 
jsme si tento podvečer všechny moc užily.

Terezie Matýšková

M   2017
Letošní maškarní ples jsme uspořádali ve stylu Letem 
hudebním světem.
Návštěvníky přivítal vyzdobený sál místy, kam jsme se 
s leteckou společností vypravili. Nejprve jsme všech-
ny cestující malou instruktáží poučili, poté podali ob-
čerstvení a již jsme odlétali směrem do Ruska, zhléd-
li Ruskou trojku a Labutí jezero. Poté jsme se pobavi-
li na koncertě skupiny ABBA a pokračovali do Skotska  
a zhlédli skotský tanec.
Letadlo nemělo naštěstí žádnou poruchu, a tak jsme 
pokračovali k audienci. 
Po odevzdání daru jsme odlétali na karneval do Ria de 
Janiera.
Děvčata roztančila sokolovnu a po svižné sambě jsme 
se připravili k přistání  v rodné zemi.
K výborné náladě přispěla kapela Na2fáze.
Poděkování patří všem účastníkům za skvělou náladu, 
děvčatům z babince a jejich rodinným příslušníkům 
za přípravu plesu, obsluhu a celkovou ochotu. I přes 
menší účast se ples vydařil a budeme se těšit s Vámi 
na dalších akcích.
Za šitbořský „Babinec“   

Renata StříbrnskáMikešMikeš
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Kopřiva                               
Ukáže se skoro jako první a roste všude. Během roku ji 
pak budeme zatracovat, ale teď 
ji vítejme. Její mladé výhonky 
můžeme přidat do velikonoční 
nádivky nebo z ní udělat rovnou 
špenát. Není ale jenom k jídlu. 
Kopřiva jako jedna z nejznáměj-
ších bylinek je oblíbená díky 
svým léčebným a detoxikačním 
účinkům. Působí především 
na celkové posílení organismu 
a rozpouští škodliviny v těle, 
takže pomáhá při léčbě virových 
a bakteriálních onemocněních.

Přispívá k vylučování přebytečných tekutin z těla 
a zklidňuje infekce močových cest. Další výbornou 

vlastností  je její pozitivní 
vliv na metabolismus. „Posi-
luje střevní činnost, celkově 
podporuje látkovou výměnu 
a trávení. Díky vysokému ob-
sahu železa výrazně pomá-
há při únavě, vyčerpanosti 
a velkém psychickém vypětí. 
Pokud trpíte onemocněním 
kloubů, pak vám jejich proje-
vy kopřiva výrazně zmírní. Už 
od pradávna jsou známé její 
účinky na revmatismus.

S   

FARNOST
UDÁLOSTI SEDMIČKOVÝCH 
ROKŮ
1317
• od dvacátých let 13. stole   probíhal spor mezi břev-

novským klášterem a olomouckým biskupem o de-
sátky ze zdejší fary. Spor byl ukončen roku 1317, kdy 
přešel kostel i s farou od kláštera rajhradského na 
soukromé držitele, kterým se stal rod pánů z Deblína.

1907 
• pozorovány trhliny na starém kostele, které se stále 

zvětšovaly a vedly k uzavření kostela a jeho zboření 
o dva roky později. Všeobecně převládalo mínění, že 
za trhliny starého kostela mohla špatná půda. Přesto-
že během bourání se shledalo, že za trhliny v původ-
ním chrámu mohl použitý materiál, který byl velice 
špatný.

C. K. okresní komisař p. Slavo  nek, meškaje v Šitbořicích 
za úředními záležitostmi, prohlížel mimochodem staro-
žitný náš kostelíček, jejž již před 2 roky viděl. Zdálo se 
mu, že trhliny kostela jsou ještě větší než před 2 roky 
a pravil, že to musí oznámi   p. hejtmanovi. Hejtmanství 
vyslalo technického znalce, by ohledal stavbu kostela, 
zda nehrozí sesu  m. 
Dne 6. srpna 1909 č. 12827/H došlo od c. k. okresního 
hejtmanství v Hustopeči následující vyřízení:
Představenstvu obce v Šitbořicích.
Při místním jednání dne 16. července 1909 c. k. státním 

technikem předsevzatém bylo shledáno, že stav koste-
la v Šitbořicích je nebezpečným a ohrožuje životy osob 
v něm prodlévající. Za stavu tohoto nelze nadále ve smy-
slu §129 mor. staveb. řádu dovoli  , aby kostela tohoto 
užívalo se ku účelu svému a sice z ohledů veřejných.

1917 
• 19. května zrekvírovány 3 zvony na vojenské účely
• 11. srpna zrekvírovány zbývající 2 zvony – zůstal pou-

ze umíráček 
• do kostela byly zakoupeny jesličky z tyrolského Gro-

denu za 900 K i s výlohami

1927
•  před kostelem postaven a 15. srpna byl odhalen po-

mník padlým vojínům v první světové válce, který byl 
postaven nákladem 20.000 Kč

• 1947 – pořízení nynějších zvonů
• 19. října svěcení nových zvonů

1967
• opravena socha sv. Jana Nepomuckého (sochař Jaro-

slav Vaněk z Brna)
• pořízeno elektrické zvonění v kostele

1977
• opraveny varhany (Dřevopodnik Brno)
• 1927 narozen P. Fran  šek Kryštof Hofmann (13. pro-

since)
• 1957 zemřel P. Eduard Chadim (31. ledna)
• 1997 zemřel P. Jaroslav Hudec (28. června)
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Když na podzim roku 1914 propukla válka, která si poz-
ději jako první vydobyla přízvisko světová, byly obě zne-
přátelené strany přesvědčeny o svém rychlém vítězství. 
Takové naděje se však ukázaly jako liché. 
Když na podzim roku 1914 propukla válka, která si poz-
ději jako první vydobyla přízvisko světová, byly obě zne-
přátelené strany přesvědčeny o svém rychlém vítězství. 
Takové naděje se však ukázaly jako liché. 
Celý konfl ikt se stále prodlužoval, což kromě jiného za-
příčinilo i zmenšování zásob strategických kovů, spo-
třebovávaných ve velkém množství naplno pracujícím 
válečným průmyslem. 
Problémy vyvstaly především u takzvaných centrálních 
mocnos  , tedy na straně Německa a jeho spojenců: 
tyto státy byly to  ž ze všech stran obklopeny nepříte-
lem a disponovaly proto pouze omezenou možnos   do-
dávek ze zahraničí. 
Vzhledem k tomu, že české země tehdy tvořily nedílnou 
součást rakousko-uherské monarchie, panovala taková 
neradostná situace i zde. 
Vojenská správa se sice snažila hrozící nedostatek odvrá  t 
sběrem měděných a mosazných úlomků na bojiš  ch, avšak 
bez většího úspěchu. 
Prvotní výzva k „dobrovolné vlastenecké válečné sbírce 
kovů“ se ale nesetkala s náležitým ohlasem, a tak bylo od 
poloviny roku 1915 přikročeno k různým druhům nucených 
konfi skací (rekvizic). 
V nich byly nejprve zabírány pouze cínové předměty ze sou-
kromého majetku, brzy však následovaly také měděné stře-
chy a jejich součástky, poté i liturgické církevní předměty 
z mědi, cínu a jejich sli  n. 
Na kostelním kůru byly od roku 1911 varhany, od Vojtěcha 
Káše z Brna. Měly 2 manuály a 14 rejstříků. Při válečné re-
kvizici měly být odebrány kromě zvonů také cínové píšťaly 
varhan. Jak čteme ve farní kronice, nestalo se tak, protože 
místní farář upla  l rekvizitora. Jak, je zahaleno tajemstvím.
Nakonec padl ponurý los také na zvony. 
Z farní kroniky se dozvídáme, že po benedikci nového kos-
tela v roce 1911 byla do věže pořízena železná konstrukce a 
na ni zavěšeny zvony. Dva zvony pocházely ze starého kos-
tela, (velký zvon – 620 kg z roku 1854 a umíráček – 40 kg 
z roku 1763) a tři nové, které byly pořízeny u brněnské zvo-
nařské fi rmy HILLER Adalbert a syn (Mikuláš – 300 kg, Pan-
na Maria – 159 kg a Josef Edvard – 84 kg) a tamtéž 28. října 
1911 posvěceny. 
Zvon sv. Mikuláš stál 1.000 K, Panny Marie 500 K a Josefa 
Edvarda 274 K. 
Zvon Panny Marie daroval farnos   kostelní hospodář pan 
Jiljí Viktorin s manželkou a zvon Josefa Edvarda pořídil míst-
ní farář. Nejmenší zvon z roku 1839 byl zavěšen do sanktu-
sové věžičky.

O rekvizici zvonů bylo obyvatelstvo informováno v září 
1915 ministerským výnosem. 
Akce zasáhla všechny farnos   bez rozdílu a bez ohledu 
na vůli místních obyvatel. 
Aby byl získán náležitý přehled o množství a rozmístění 
dostupného materiálu, byli duchovní správci farnos   
pověřeni vyhotovením výkazů všech existujících zvonů, 
obsahujících kromě jiného i údaj o hmotnos   a popis. 
Farní archiv uchovává ručně psaný seznam zvonů:

Seznam zvonů v Šitbořicích roku 1915

• Velký: průměr 103,5 cm, váha 620 kg, ulitý roku 1854 
s nápisem:
„ Ke c   a chvále sv. Cyrilla a Methoda, apoštolů 
slovanských „
s obrazy: a) sv. Cyril a Metoděj, b) Panna Maria 
Královna, c) sv. Mikuláš, d) sv. Václav

• Sv. Mikuláš: průměr 82 cm, váha 300 kg, ulitý roku 
1910 s nápisem:
„ Svatý Mikuláši! Zvonem svým nás volej a k Bohu 
přiváděj! L. P. 1910 „
s obrazem sv. Mikuláše

• Poledník: průměr 65,5 cm, váha 159 kg, ulitý roku 
1910 s nápisem:
„ Zdrávas Maria, milos   plná „ – věnovali Jiljí a Anežka 
Viktorinovi R. 1910 „
s obrazem Zvěstování Panny Marie

• Josef Edvard: průměr 54,5 cm, váha 84,5 kg, ulitý 
roku 1910 s la  nským nápisem:
„ S. Josepho Sponso B. M. V. et patrono suo dedicavit 
Eduardus Chadim, parochus A. D. 1910 „
s obrazy: a) sv. Josef, b) sv. Edvard, král a mučedník

• Umíráček: průměr 41 cm, váha 38 kg, ulitý roku 1763 
s nápisem:
„ Campana morien  um – Liborius Mar  n in Brynn 
1763 „ –
 „ Ad Expensas Mart. Leop. Myller , notar apost. et 
par. Schidboricensis „
s obrazy: a) Maria Královna s Ježíškem, b) sv. Josef 
umírající

• Sanktusový: průměr 35 cm, váha 29 kg, ulitý roku 
1839 s nápisem:
„ S. Nicolae, ora pro nobis „ – „ Gegossen bei Karl 
Stecher in Brunn 1839 „
s obrazy: a) sv. Mikuláš, b) sv. Václav

V Šitbořicích dne 27. prosince 1915    
Eduard Chadim

farář

REKVIZICE ZVONŮ 1917
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VELIKONOCE 2017

Na tomto základě se pak rozhodovalo o tom, které zvo-
ny budou sňaty a které zůstanou ušetřeny. 
Pro zachování liturgického i světského provozu si přitom 
každý farní kostel směl ponechat dva zvony, menším 
kostelům fi liálním byl povolen zvon pouze jeden. 
Zároveň muselo být dodrženo pravidlo, že v rámci vi-
kariátu (tzn. několika sousedních farnos  ) budou 
odevzdány nejméně dvě tře  ny váhy všech zvonů. 
Samotné rekvírování započalo v srpnu 1916. Během 
několika měsíců byla z celkového množství českých 
zvonů, blížícího se k  deví    sícům, odvedena celá jed-
na tře  na. 
Tato první vlna rekvizice se našemu kostelu vyhnula.
Válka však nadále pokračovala, a tak necelý rok poté, 
22. května 1917 byla nařízena další rekvizice. 
Ta se již týkala všech zvonů z mědi nebo měděných 
sli  n od průměru 25 cen  metrů výše, pouze s výjim-
kou lodních či vlakových signálních zvonců či památek 
zvláštní umělecké nebo historické hodnoty. 
V každém kostele, v němž se pravidelně konala 
bohoslužba, měl být ponechán pouze jeden jediný 
zvon.

Ze zápisů ve farní kronice není zřejmé, v jakém pořadí 
byly zvony rekvírovány. Zdá se, že prvně byly odebrány 
tři nové zvony z roku 1910 a později došlo na zvony z let 
1854 a 1839.
Samotný akt odnímání zvonů vzbuzoval silné emoce 
a přitahoval pozornost veřejnos  .
K provádění rekvizic byly již na počátku vyhrazeny spe-
ciální armádní jednotky, takzvaná „glockenkomanda“. 
Jejich úkolem bylo nejen zvony sejmout, ale též o tom 
sepsat náležitý protokol.
Na jeho základě pak byla farnostem proplácena peněž-
ní náhrada, která měla být uložena a spravována v kos-
telní pokladně jako zvláštní fond, z něhož se časem 
bude fi nancovat obnova zvonů.
(Zapla  li za 1. zvon za 534 kg (místo za správnou váhu 
579 kg)
2. zvon za 311 kg , 5. zvon za 29 kg, 3. zvon za 158 kg, 
4. zvon za 84,5 kg,  1.116,5 kg á 4 K = 4.466 Korun)
Úředně stanovená jednotná částka čtyř korun za kilo-
gram zvonoviny však byla silně podhodnocená a na za-
placení nových zvonů samozřejmě nestačila.
V listopadu roku 1917 začaly prosakovat varovné infor-
mace o chystané tře  , ještě přísnější vlně konfi skací. 
Tehdejší plán zrekvírovat převážnou většinu zbylých 
zvonů a zachovat od každého zvonaře jen jeden až dva 
příklady jeho tvorby se však naštěs   díky ukončení vál-
ky nepodařilo uskutečnit. 
I tak však byl rozsah škod ohromný: v celém průběhu 
války došlo ke zničení asi tří pě  n z původního počtu 
zvonů!

Popis z farní kroniky

„ 19. května odebrali nám na kanony tři zvony 
a 11. srpna ještě dva a ponechali nám jediný 
umíráček.„

9. dubna - KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
7.30 a 10.30 mše svatá s žehnáním ratolestí a zpívané 
Matoušovy pašije
14.00 křížová cesta přes vesnici

12. dubna - STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
18.00 mše svatá s udělováním svátosti pomazání 
nemocných

13. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
19.00 mše svatá na památku ustanovení eucharistie
po mši svaté celonoční adorace v Getsemanské 
zahradě

14. dubna - VELKÝ PÁTEK
7.30 ukončení celonoční adorace modlitbou ranních chval
15.00 křížová cesta
19.00 velkopáteční obřady

15. dubna - BÍLÁ SOBOTA
7.30 modlitba ranních chval
po celý den v kostele možnost modlitby a rozjímání 
u Božího hrobu
20.30 obřady Veliké noci – velikonoční vigilie

16. dubna - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
7.30 a 10.30 slavnostní bohoslužby s žehnáním 
pokrmů
15.00 – 17.00 za pěkného počasí bude přístupná věž

17. dubna - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
7.30 a 10.30 slavnostní bohoslužby
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P  
Tito lidé spravovali naši vesnici.
Na této fotografi i staré 90 let jsou členové obecního 
zastupitelstva, zvolení v říjnu 1927. Možná ještě někdo 
pozná své příbuzné, o kterých ani nevěděl, že se 
angažovali ve vedení obce. Jména vyobrazených jsem 
získal od paní Marie Zelinkové při pátrání po hasičské 
historii. Z historického hlediska je velice cenná i pro 
hasiče, protože to bylo právě toto obecní zastupitelstvo, 
které v květnu 1928 rozhodlo o stavbě hasičského 
skladiště.
Sedící zleva: Blažej Franěk č.206 (Kampasovo - 
živnostník), Jan Němeček č.66 (Lában - agrárník), Antonín 
Vozdecký č.75 (Koutek - agrárník), Rajmund Konečný 
č.100 U Rybníčka (Munda - agrárník), Antonín Viktorin 
č.78 pod farou (starosta - ČSL), Alois Urbánek č.282 Pod 
vrbami (ČSL), Cyril Tihlařík č.167 U rybníčka Bočkovo 
(ČSL), Josef Kaňa č.94 Dědina (Stracho  n), Pavel Sáček 
č.294 Výhon (Stracho  n - ČSL).
Řada uprostřed zleva: Josef Onuca č.302 (Soc-Dem), 
Fran  šek Vozdecký č.150 (Švermoušek - agrárník), 
Fran  šek Valíček č.395 napro   sokolovny (agrárník), 
Ladislav Hanák č.53 napro   horní hospody - Ivánkovo 
(Hulán), Vavřín Kokeš č.86 Osvobození – vedle kadeřnictví 
Jany Viktorinové, Josef Valíček č.99 U rybníčka (Julin 
- ČSL), Cyril Běloušek č.161 - nad knihařama (ČSL), 
Metoděj Tomanec č.382 Cihelna Sirkovo. 
Horní řada zleva: Jan Konečný č.29 (Johanes), Josef 
Vozdecký Němčičky (Gavaril), Fran  šek Zoubek č.5 vedle 
autodílny Milana Lejsky (ČSL), Fran  šek Matýšek č.190 

(Klíč - ČSL), Fran  šek Viktorin č.357 (Vlček – Soc-Dem), 
Fran  šek Tesař č.320 Pod zámečkem (KSČ), Jiljí Zelinka 
č.226 Němčičky (agrárník).
V seznamu jmen, který mi poskytla paní Zelinková jsou 
opro   obecnímu zpravodaji ročník 2, č.3 dva rozpory. 
Ladislav Hanák je ve zpravodaji uveden jako Jakub Hanák 
a jako radní je uváděn Štěpán Kaňa číslo 329 (Tři sklepy). 
Ani rodinní příslušníci nedokázali s jistotou rozpoznat, 
která verze je pravdivá. Tuto nejasnost snad vyřeší někdo 
z pozorných čtenářů. Omlouvám se všem, kterých se 
dotkne použi   přízviska, ale v Šitbořicích to u některých 
jmen bez přezdívky prostě nelze. 

M.Vahala - Šesťák

Na jednom křesťanském webu jsem našel zprávu týkající 
se Itálie, ale jsem přesvědčen, že se bytostně dotýká 
také nás a jde o prorocké slovo nejen pro křesťany, ale 
pro každého člověka dobré vůle.
V ostrém a kri  ckém zhodnocení situace církve 
v Evropě v souvislos   s islámem, řekl italský arcibiskup 
Carlo Libera  , že kvůli svému morálnímu úpadku se 
z Evropanů stávají moderní pohané, kteří zavrhují 
křesťanství a zraňují ty nejbezbrannější mezi sebou, 
přičemž se odmítají  mto problémem zabývat. 
Mimo jiné řekl: „Jen díky vlastní hloupos   z nás budou 
do dese   let muslimové. 
Italové a Evropané jako takoví žijí jako pohané 
a ateisté; vytvářejí si zákony, které jdou pro   Bohu 

a pěstují tradice, které jsou vlastní pohanství. Veškerý 
tento morální a náboženský úpadek nahrává do karet 
islámu. Jako křesťané máme slabou víru. Potřebujeme 
žít pravým a nefalšovaným křesťanským životem. 
Vše, co se tady teď děje, dláždí cestu islámu. 
A navíc - oni mají dě   a my ne. Směřujeme k úplnému 
úpadku. Islám si podrobuje celý Západ, protože Západ 
odmítá křesťanství. 
Evropa se stále dá zachránit. Musí se však vrá  t k Ježíši 
a k   víře v něj.“
Co k těmto slovům dodat?  Snad jen popřát sílu k odvaze 
začít se změnou sám u sebe a  m přispět k tomu, 
abychom se vrá  li ke svým křesťanským kořenům.

Petr Krupička

 Z  ( )  
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A   ( )
Apollonův chrám je jednou ze staveb v překrásném Led-
nicko-Val  ckém areálu. Původně byl tento malý zámeček 
postaven pro pobavení a odpočinek šlechty a jako vyhlídka 
pro ně, dnes jako vyhlídka slouží všem návštěvníkům. Nej-
krásnější je z ní pohled večer na zapadající slunce nad ryb-
níkem, ale i během dne se vám naskytnou pěkné výhledy 
na areál s Lednickými rybníky. Využít k tomu můžete i dale-
kohled umístěný nahoře na terase, kterým si bez problémů 
prohlédnete i detaily zámku v Lednici.
Stavba stojí asi 3 kilometry jihovýchodně od Lednice na ná-
vrší u břehu Mlýnského rybníka. Pěšky k němu dojdete po 
červené turis  cké značce spojující Lednici s Val  cemi, ko-
lem chrámu vede také žlutá turis  cká trasa. Autem je to 
sem z Lednice ještě blíže, rybník leží při silnici spojující Led-
nici a Břeclav. Zaparkovat můžete na parkoviš   asi 250 me-
trů od zámečku. Pár metrů odsud se nachází také zastávka 
autobusu, kam přijíždí spoje z obou směrů.

P    S
Pivečkův lesopark je neobyčejným kouskem lesa, kde si 
dě   mohou hrát a dospělí odpočinout ve s  nu stromů, 
s pohledem na uklidňující hladinu jezírka a ve společnos-
  krásných dřevěných soch z rukou dobrovolných umělců. 

Tento zajímavý kout lesa najdete na konci obce Slavičín le-
žící zhruba dvě desítky kilometrů jihovýchodně od Zlína.

Historie místa je překvapivě dlouhá. Pi-
večkovi se do Slavičína přistěhovali v dru-
hé polovině 19. stole   a založili zde vel-
mi prosperující obuvnický podnik, který 
tu v trochu jiné podobě funguje dodnes. 
Tato rodina současně chtěla být prospěš-
ná obci i svým zaměstnancům, a tak vzni-
kl v roce 1936 nápad na odpočinkovou 
zónu, kde by mohl každý návštěvník pří-
jemně trávit svůj volný čas a nabírat síly. 
V roce 1940 se pak nápad podařilo do-
táhnout do konce. Dě   si tu s rados   hrály, bylo to také ob-
líbené místo k pořádání pikniků i tanečních zábav a dalších 
společenských ak  vit. V roce 1948 však byl lesopark i obuv-
nický závod znárodněn a  m tento kousek lesa zpustl. Je-
den z potomků Pivečků, syn Jan, se však v devadesátých 
letech rozhodl toto místo s pomocí dobrovolníků obnovit. 
Postupně se podařilo les vyčis  t, obnovit ztracené jezírko, 
ces  čky a časem také opět zaplnit dřevěnými sochařskými 
díly různých autorů jako tomu bylo v padesátých letech. 

Dnes Pivečkův park láká desítky dě   i dospělých kaž-
dý den. Nejnověji přibyl dětský hrad se skluzavkou, kde se 
může dětská fantazie pořádně vyřádit. Nepla   zde žádné 
zákazy ani příkazy, dě   si můžou svobodně hrát a lézt po 
dřevěných atrakcích, jak je jim libo. I dospělým se tento zají-
mavý klidný koutek jistě bude líbit. Vždyť nabízí vše k tomu, 
aby se i oni vrá  li ve své mysli zpět do dětských let.

T   

H   

Uvedená fotografie dokazuje, že 
i v Šitbořicích se hrálo divadlo. Poznáte 
herce z fotografie?
Napište nám – redakce@stengaracek.cz

Redakce

P   
Divadelní spolek bratří Mrš  ků Boleradice  
1. 4. 2017 19.30 Kříž u potoka
7. 4. 2017 19.30 Kdo brousí nad Paďousy
13. 5. 2017 19.30 Má Vlast 
21. 5. 2017 15.00 Případ Robert

Národní divadlo Brno
Carmen  opera

Romeo a Julie drama
Zlatovláska pohádka

Městské divadlo Brno
Titanic  muzikál
Chaplin  muzikál
Splašené nůžky detek  vní komedie
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K   
• 300 g  uzené vepřové maso 
•  4 ks vejce 
• 4 - 5 ks rohlík                                                                                                           
•  mletý černý pepřsůl                                                                                                                     
•  1 miska kopřivy 
• 4 ks vejce natvrdo                                                                     
•  1 sklenka mléko 
• 100 g anglická slanina                                                                                                                                    

Postup přípravy receptu
Kopřivy očis  me, natrháme a spaříme. Rohlíky nakrájí-
me na kos  čky, 
zvlhčíme mlé-
kem a nechá-
me nasáknout. 
Maso nakrájíme 
na kos  čky, slani-
nu na tenké plát-
ky a vejce také na 
plátky. 
Do rohlíků přidá-
me maso, kopři-
vy a podle chu-
  směs osolíme 

a opepříme. Zali-
jeme 4 rozkvedlanými vejci a promícháme. Chlebíčkovou 
formu vyloženou pečicím papírem pokryjeme tenkými 
plátky anglické slaniny. Naplníme ji polovinou nádivky, 
poklademe kolečky vajec a zakryjeme zbylou nádivkou. 
Kopřivovou velikonoční nádivku vložíme do trouby a pe-
čeme ji zvolna asi 45 minut. 
Upečenou kopřivovou nádivku podáváme s přílohou po-
dle chu  . Kopřivová velikonoční nádivka je dobrá teplá 
i studená.

V   
• 1 špetka Citronová kůra 
• 50 g Cukr krupice 
• 1 balení Droždí sušené 
• 1 ks Hrozinky 
• 200 ml Mléko polotučné                                                                        
• 300 g Mouka pšeničná hladká T 650 
• 100 g Máslo čerstvé 
• 1 špetka Sůl                                                                             
• 3 ks Vaječný žloutek slepičí                                         

Postup přípravy receptu
Mouku smícháme s droždím, špetkou soli, změklým más-
lem a ostatními surovinami. Přilijeme vlažné mléko po-
dle potřeby (asi 200ml). 
Propracujeme těsto a necháme je vykynout. 
Těsto rozdělíme na dva velké díly a jeden malý. Větší čás   
spleteme, konce při  skneme k sobě. 
Z menšího dílu vytvoříme čtyři tenčí válečky. 
Z každého uděláme uzel a všechny při  skneme na hoto-
vý věnec. 
Věnec potřeme rozšlehaným žloutkem s trochou mléka 
a pečeme ve středně vyhřáté troubě. 

nádivkanádivka

babiččin věnec babiččin věnec 
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Ohlédnutí za 31. ročníkem mezinárodního 
turnaje v kolové Grand Prix Šitbořice

TJ SOKOL Šitbořice – oddíl kolové děkuje všem sponzorům 
a příznivcům za fi nanční nebo materiální podporu, pro za-
jištění 31. ročníku mezinárodního turnaje Grand Prix Šit-
bořice, který se konal dne 25. února 2017. Domácí hrá-
či všech kategorií a zejména mužské kategorie jsou velice 
vděčni za nevídanou diváckou podporu při vlastních zápa-
sech. Ve všech kategoriích dosáhla naše mužstva na me-
dailové pozice. V kategorii ELITE dosáhlo mužstvo ve slo-
žení Robert Zvolánek a Miroslav Starý historického úspě-
chu v podobě druhého místa. Junioři Mar  n Drabálek 
a Štěpán Urbánek obsadili taktéž 2. místo za největším 
soupeřem ze Zlína. Žákovská dvojice Dominik Šabata – Ši-
mon Urbánek obsadila ve skvělé konkurenci 3. místo.
Po skvělých zážitcích, kdy naši hráči dosáhli výtečných 
úspěchů před nabitou šitbořickou sokolovnou se však mu-
síme soustředit na nadcházející turnaje.
Pro hráče extraligy Mirka Starého a Marka Topoláře, který 
se po operaci vrá  l zpět do tréninkového procesu, bude 
velice těžké udržet se v nejvyšší soutěži. Domácí hráče 
můžete podpořit při 3. kole Extraligy, které se bude po-
prvé v Šitbořicích konat 3. června 2017 a doufáme, že ne 
naposled….
Juniorské družstvo bojuje o nominaci na mistrovství Ev-
ropy. V předkole mistrovství republiky, které se konalo 
v Šitbořicích, se Zlínem naši kluci remízovali avšak hor-
ším skóre skončili druzí. V současnos   vede kvalifi kaci 
Zlín. Vše se rozhodne 22. dubna 2017 ve Zlíně při mist-
rovství ČR. Kdo získá  tul mistra ČR, ten jede na mistrov-
ství Evropy do Prahy. Šitbořice nebo Zlín….
Žákovská družstva se začínají „odlepovat“ od zadních po-
zic. Pro ně je velice důležité absolvovat co nejvíce turna-
jů, neboť rozdílný způsob hry soupeře je překvapí…
Ještě jednou, jménem ak  vních hráčů, děkuji za spon-
zorskou a diváckou podporu.

Robert Zvolánek st

F

FbC Aligators a závěr sezóny 2016/17

Pomalu se blíží závěr sezóny a pomalu můžeme bilanco-
vat. Některá družstva už skončila svoji sezónu a některá 
dohrávají poslední zápasy. 
Pro naše A-družstva mužů, hrající Národní ligu (tře   nej-
vyšší soutěž) a žen, hrající 1. Ligu žen (druhá nejvyšší 
soutěž), již sezóna skončila. Na začátku sezóny bylo je-
jich cílem dostat se do play off , tedy skončit v první os-
mičce a tak do šestého místa. První polovina sezóny ale 
vyšla oběma týmům skvěle, pohybovaly se na prvním až 
tře  m místě tabulky a tedy cíle se zvyšovaly. Obě druž-
stva chtěla minimálně postoupit do semifi nále. Bohužel 
druhá polovina sezóny už tak nevycházela a obě druž-
stva posledně klesala. Muži spadli až na 5. místo a ženy 
na 4. místo, což jsou většinou pozice pro nejvyrovnanější 
čtvr  inále. Opro   hokeji se automa  cky soupeř nepři-
děluje, ale první tři družstva soutěže si soupeře pro čtvrt-
fi nále vybírají z družstev na pátém až osmém místě. Tedy 
i na naše muže vyšel nepříjemný soupeř Sokol Brno I EM-
KOCase Gullivers ze čtvrtého místa a na ženy FTC Vysoké 
Mýto z pátého místa, tedy obě družstva čekala náročné 
vyrovnané zápasy. Bohužel i přes velkou snahu, bojov-
nost i nasazení se postup ani jednomu družstvu nepo-
vedl a shodně tedy skončila na pátém místě. Na jednu 
stranu to není špatný výsledek, zvláště u žen, které hra-
jí letos tuto soutěž první sezónu. Na druhou stranu obě 
družstva se cí  la na víc, ale vrchol tabulky byl velice vy-
rovnaný a štěstěna nám nepřála. Věříme ale, že další se-
zónu se to povede. Takovou cenou útěchy bylo pro náš 
tým žen ocenění jako tře   nejlepší sportovní tým okresu 
Břeclav pro rok 2016. 
   Letos naším nejúspěšnějším týmem jsou dorostenky, 
ve kterém bohužel již nejsou žádné holky ze Šitbořic. 
I tak stojí tento tým za zmínku, jelikož se dost podobá 
úspěšnému týmu dorostenek a zároveň žákyň ZŠ Šitbo-
řice před 5. lety. Stejně tak, jak náš klub spolupracuje se 
Základní školou Šitbořice, podobně spolupracuje i se Zá-
kladní školou Pozořice, odkud je většina hráček. Tomu-
to týmu se povedlo vyhrát Jihomoravsko-Zlínskou ligu 
dorostenek a postoupit do předkola play off  a zároveň 
hráčky, co chodí do ZŠ Pozořice, postoupily do mistro-
ství republiky základních škol. Jen je nám líto, že v tomto 
týmu již není žádná hráčka ze Šitbořic a jediné zastoupe-
ní naší obce je v podobě trenéra dorostenek Jaroslava 
Hály a budoucího občana Šitbořic Petra Kadlece (manžel 
Lenky, za svobodna Novákové), učitele ZŠ Pozořice a tre-
néra žákyň v tamní škole.
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V neděli 2. dubna 2017 jsme přivítali s panem místostarostou 
Milanem Němečkem a dětmi mateřské školy mezi občany 
Šitbořic: Alexe Valu, Fran  ška Ryšavého, Nikolu Hanákovou, 
Teodora Kaně, Žanetu Voj  škovou, Jonatána Valíčka, Denise 
Lengála, Jiřího Kadlece, Tobiáše Lilla, Jana Konečného, 

Matěje Kubalíka, Terezu Rumánkovou a Adama Konečného. 
Všem přivítaným dětem přejeme hodně štěs   a zdraví 
a jejich rodičům radost a velkou trpělivost.

Jarmila Cagášková
Kulturní komise

TuřanyTuřany

Dalším naším menším úspěchem je první místo našich 
mladších žákyň v základní čás   Orelské fl orbalové lize 
mladších žáků. Ano, čtete správně, náš holčičí tým mlad-
ších žákyň vstoupil do Orelské ligy mladších žáků, aby 
pro   klukům nabral zkušenos  . Nečekaně holky vstou-
pily do soutěže s velkým nasazením a v základní čás   své 
skupiny vyhrály bez ztráty bodů a postoupily do fi nále 
Orelské fl orbalové ligy mladších žáků. V dalším čísle bu-
dete informováni o tom, jak dopadly.
Velké úspěchy ale slavíme u těch nejmenších. Úspěchem 
ale neberu teď umístění v tabulce, ale stále se zvyšující 
zájem o fl orbal v naší obci. V naší obci byl vždy spíše zá-
jem o fl orbal ze strany děvčat, ale již od minulého škol-
ního roku se zvýšil zájem i ze strany chlapců. Pro letoš-
ní sezónu jsme vytvořili družstvo přípravky a pro příš   
i družstvo elévů (starší přípravka). To vše se nám daří za 
dlouhodobé podpory naši základní školy a obce, za což 
jsme moc vděční. Jelikož naši nejmenší hrají soutěže na 
menším hřiš  , můžete se na zápasy přípravky a elévů, 
elévek a mladších žákyň dojít podívat do naší sokolov-
ny. Bohužel starší kategorie musí jezdit do vzdálenějších 

tělocvičen. Pro mladší žáky a starší žákyně je nejbližší 
hala soutěžních rozměrů v Dambořicích, pro starší žáky, 
dorostence, dorostenky, juniory a juniorky ve Slavko-
vě a pro muže a ženy v Rousínově či Hodoníně, kam se 
již hůře dostávají fanoušci. I když se snažíme z mnoha 
zápasů vysílat video-přenosy, není to ono. Je škoda, že 
stále v naší obci nebo v nejbližším okolí, kde působí náš 
klub, jako jsou třeba Klobouky u Brna, není tělocvična 
soutěžních rozměrů. Nejen, že by se mohlo dojít podí-
vat na atrak  vní zápasy našich mužů a žen více fanouš-
ků, ale bylo by i více prostoru pro trénink nejen fl orba-
lu, ale i jiných sportů jako je fotbal, so  bal apod. Sport 
je teď zase na vzestupu v oblíbenos   a to prospívá ne-
jen zdraví, ale i lepšímu využi   volného času dě   a mlá-
deže. I základní škola by jistě přivítala větší a pro školu 
přístupnější tělocvičnu. Věřím, že se časem povede se-
hnat dostatek fi nančních prostředků a postaví se nová 
tělocvična, kam se budete moci dojít podívat na naše 
šikovné fl orbalisty a fl orbalistky .

Jaroslav Hála
sekretář klubu
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Robert Zvolánek a Miroslav Starý Turnaj Pramos  Cup a GP 2017 Robert Zvolánek a Miroslav Starý Turnaj Pramos  Cup a GP 2017 
foto S. Prokopfoto S. Prokop

Turnaj Pramos Cup a GP Šitbořice junioři Turnaj Pramos Cup a GP Šitbořice junioři 
foto S.Prokopfoto S.Prokop

Turnaj GP 2017 vystoupení  Turnaj GP 2017 vystoupení  
foto S.Prokopfoto S.Prokop

Turnaj Pramos Cup a GP  2017 vystoupení žákyně Turnaj Pramos Cup a GP  2017 vystoupení žákyně 
foto S. Prokopfoto S. Prokop

Turnaj Pramos Cup a GP 2017  Turnaj Pramos Cup a GP 2017  
foto S. Prokopfoto S. Prokop

P  C   GP 2017 
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18.2.2017 Maškarní ples - letušky 18.2.2017 Maškarní ples - letušky 
foto M.Němečekfoto M.Němeček

Vítání občánků Vítání občánků 
foto Z. Lengálfoto Z. Lengál

18.2.2017 Maškarní ples - Babinec 18.2.2017 Maškarní ples - Babinec 
foto M.Němečekfoto M.Němeček

18.2.2017 Maškarní ples - Rio 18.2.2017 Maškarní ples - Rio 
foto M.Němečekfoto M.Němeček

Vítání občánků Vítání občánků 
foto Z. Lengálfoto Z. Lengál

Vítání občánků Vítání občánků 
foto Z. Lengálfoto Z. Lengál


