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Vážení čtenáři, dostáváte do rukou 
letošní druhé číslo našeho obec-
ního zpravodaje, druhé číslo, je-
hož konečný vzhled a sazba se děje 
v  skárně a ne v Šitbořicích. V mi-
nulém čísle došlo k několika pře-
hmatům, za které se čtenářům 
omlouváme. Snad se podobné ne-
dorozumění budou vyskytovat co 
nejméně. V této první polovině roku došlo k tolika růz-
ným událostem, že nevím, jestli dokážeme o všech infor-
movat. Velikonoční košt proběhl tradičně s několika no-
vinkami již po dvaapadesáté. Mája se postavila, i když za-
pršelo. Podobné vzpomínky na deš  vé stavění máje mají 
i pamětníci z roku 1937, kteří letos slaví své osmdesá  ny. 
O svých činnostech nás informují obě školy. Rybáři uspo-
řádali jak závody, tak i úspěšný den dě  . Dě   potěšily svo-
je maminky i babičky vystoupením na dni matek. Vydařil 
se i farní den s hrami a ohňostrojem. Hasiči ke svým akcím 
a jsou vybaveni novým autem i o tom vás ve svém příspěv-
ku informují. Obcí se prohnala automobilová Agrotec rally. 

Vážení spoluobčané,
v minulém vydání jsem vás infor-
moval o plánovaných akcích na 
tento rok. Momentálně probíhají 
povolovací procesy na vodovod-
ní přivaděč a rekonstrukci ulice 
Osvobození. Projekty na novou 
márnici, kolumbárium a inženýr-
ské sítě za školou se ještě zpraco-
vávají. V současné době je vypsá-

no výběrové řízení na zvelebení prostoru před radnicí.
Naše obec se postupně rozrůstá a s  m nepochybně souvi-
sí i to, že do Šitbořic přicházení noví občané, kteří doposud 
s naší obcí neměli nic společného. Je to dobře a já jim pře-
ji, aby se s naší obcí rychle sžili, aby si našli svoje nové přá-
tele a kamarády a cí  li se tady dobře. Chtěl bych však tyto 
naše nové obyvatele upozornit na to, že si tady v obci všich-
ni vážíme jedné zvyklos   a to je dodržování pracovního kli-
du v každou neděli. Tím mám na mysli především požívání 
různých hlučných strojů, zejména sekaček na trávu. Zrovna 
minulou neděli byla slyšet sekačka celé odpoledne v seve-
rozápadní čás   obce. Věřím, že v takovýchto případech sta-
čí pouze přátelské upozornění například od souseda a pro-
blém je vyřešen. Vážím si toho, že dodnes to tak funguje 
a že jsme doposud nemuseli vydávat žádnou obecní vyhláš-
ku, která by regulovala používání motorových sekaček jako 
ve městech nebo jiných obcích.

Tady se objevily s  žnos   na hlučnost těchto závodů v noč-
ních hodinách a obec se tak trochu rozdělila na dva tá-
bory a je těžké posoudit, zda mají pravdu odpůrci závodů 
nebo vyznavači a fanoušci motosportů. Každá skupina má 
své racionální argumenty.  Ve svém příspěvku se pan sta-
rosta zmiňuje i o podobných rozporných názorech v naší 
obci. Obec se rozrůstá je tu mnoho nových občanů, a tak 
je také oslovuje. Řada věcí se projednává na veřejných za-
sedáních, kam jsou zváni všichni občané, kde se mohou na 
cokoliv zeptat a vyslovit svůj názor. Rádi zveřejňujeme zá-
měr mladých vyrazit okolo republiky na babetách. Hlavně 
ať se jim cesta zdaří a ať nám o ní napíší hezkou reportáž 
i s fotkami. Tímto bych chtěl vyzvat všechny naše čtenáře, 
cestovatele pokud pojedou na nějaké zajímavé místo na 
světě, tak ať nám o tom napíší nebo pošlou fotky. V mi-
nulých číslech jsme už psali o zážitcích Šitbořáků  třeba 
na Novém Zélandě nebo ve Venezuele, Peru, Tádžikistá-
nu, Africe a jinde. Rádi v tom budeme pokračovat. Léto 
máme před sebou, a tak si přejme, aby bylo méně teplé 
a aby nám napršelo, protože pole a zahrady to potřebují.  

Ing. Josef Zelinka

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří dodržují nedělní 
klid.
Vážení spoluobčané, je tomu přesně 5 let, kdy byl v naší 
obci spuštěn systém inteligentního nakládání s odpady. Za 
tuto dobu se náš systém již zaběhl a dá se říci, že jsme si na 
něho už zvykli. Mohu říci, že tento systém předčil moje oče-
kávání v dosažených výsledcích. Jen pro zajímavost, snížili 
jsme produkci směsného komunálního a objemného odpa-
du o více než polovinu. V číslech to znamená, že na skládku 
vyvážíme každoročně téměř o 300 tun komunálního odpa-
du méně než před zavedením tohoto systému. Vše ostatní 
dokážeme vytřídit a prodat k dalšímu zpracování. Za to bych 
vám chtěl moc poděkovat. Věřím, že všichni z vás to nedě-
láte jen kvůli odměně, která vám právem náleží, ale hlav-
ně kvůli životnímu prostředí. Představa, že jsme dříve vozili 
na skládku 300 tun odpadu úplně zbytečně, mne děsí. Jen 
pro zajímavost letos byla vyplacena odměna mezi všechny 
třídiče v celkové výši 316.870,- Kč. Přitom obec na likvidaci 
odpadů nic nedoplácí.Těchto skvělých výsledků si všiml ob-
lastní manažer fi rmy E. ON a požádal mne, abych se s  mto 
projektem přihlásil do soutěže, kterou fi rma E.ON pořádá 
na celém světě a v ČR již podeváté. Tato soutěž má několik 
kategorií a moje přihláška šla do kategorie „obec“.
Členové Akademie věd ČR měli za úkol ze všech přihlášených 
projektů vybrat vždy dva fi nalisty z každé kategorie. K mému 
překvapení tato komise vybrala v naší kategorii obec Šitbo-
řice a město Hronov. Město Hronov soutěží s projektem za-

 Ú   
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teplení a ekologického vytápění obecních budov. Takže je 
pro nás velký úspěch, že jsme se dostali do fi nále a o výherci 
mezi Šitbořicemi a Hronovem se rozhodne v internetovém 
hlasování které je již spuštěno a hlasovat bude možné až do 
konce září. Tímto bych chtěl požádat všechny, kteří chcete 
naší obci v této soutěži pomoct, abyste hlasovali, případně 
požádali o hlasování i svoje známé. Teď už je to pouze o tom, 
kolik si která obec dokáže zajis  t hlasů. Aby se při hlasování 
nedalo šidit tak, že někdo bude hlasovat dvakrát, je potřeba 
uvést svoje jméno a e-mailovou adresu. Mezi hlasující bude 
rozděleno mnoho zajímavých cen a ta hlavní je zapůjčení 

Vážení spoluobčané,
jak jistě všichni víte, 16.6.2017 se po dvouleté přestávce 
přes část naší obce opět jela Agrotec rally.
Tentokrát se jelo v noci a závod byl hojně zastoupen závod-
níky několika kategorií a zemí, včetně těch nejlepších z Čes-
ké a Slovenské republiky. Po těch 13 letech, kdy se husto-
pečská rally začala jezdit, tak si postupně vypracovala pres-
 žní postavení v seriálu automobilových závodů v České 

republice a výsledky hustopečské rally se započítávají do 
evropské soutěže. Tyto závody na sebe nabalují  síce au-
tomobilových fanoušků z celé republiky, ale i ze zahraničí. 
Nezanedbatelnou úlohu také hraje medializace celé akce. 
V době konání Agrotec raly jsou v Hustopečích i okolí to-
tálně obsazeny všechny ubytovací kapacity. Lze tedy říci, že 
tento podnik do našeho regionu každoročně přivede nema-
lé množství automobilových fanoušků a turistů. Proto také 
nad  mto závodem převzal záš  tu hejtman Jihomoravské-
ho kraje a k této záš  tě se přidalo vedení města Hustope-
če. Organizace takovéto rozsáhlé akce není vůbec snadné. 
Ředitelství závodu již několik měsíců předem vede jednání 
s jihomoravským krajem, s odborem dopravy, s IDS, s po-
licií ČR, se sbory dobrovolných hasičů, s městy a obcemi, 
se sponzory atd. Podle slov ředitele Agrotecu Mar  na Rady 
letošní závod zabezpečovalo na  síc pořadatelů, většinou 
dobrovolníků. Proto se mi z tohoto pohledu zdá jako vel-
mi laciné prohlášení některých jedinců „ my to tady ne-
chceme, nás to ruší“. Já tento argument zcela chápu a rozu-
mím mu zvlášť, když se jedná o noční závod. V každé obci se 
odehrávají různé akce, které mají svoje příznivce i odpůrce. 
Naše obec není výjimkou. Někomu vadí Babské hody, pro-
tože jsou venku, někomu sraz veteránů, někomu vadí stavě-
ní máje, někomu vadí silvestrovská půlnoc, někomu vadí, že 
jsme vykáceli staré stromy na hřbitově, jiným zase vadí, že 

Náměstkyně hejtmana JMK Mgr. Ing. Taťána Malá mne požádala, abych informoval občany naší obce v případě, 
že někdo vlastní pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou  ve vlastnictví JMK, aby se s nabídkou prodeje 
pozemků obraceli přímo na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Antonín Lengál – starosta

nové Škodovky na jeden rok zdarma. Hlasování je velmi jed-
noduché, stačí na stránce www.energyglobe.cz kliknout na 
červené tlačítko „HLASOVAT“ a pokračovat podle instrukcí. 
Na stejné stránce se dozvíte veškeré informace o této soutě-
ži. Všem, kteří budou pro naši obec hlasovat nebo přinesou 
cizí hlasy předem děkuji.
Vážení  spoluobčané, blíží se čas dovolených a prázdnin. 
Přeji všem, aby se vám v těchto nadcházejících dvou mě-
sících podařilo načerpat nové síly do druhé poloviny roku.

Antonín Lengál, 
starosta obce

Ž     JMK

A  
jsme tam zasázeli nové, někomu vadí úplně všechno. Kvůli 
těmto jedincům by se mělo všechno zakázat? A pokud ano, 
tak by následovaly další s  žnos   typu: Proč se tady nic ne-
děje? Vážení spoluobčané, je potřeba si uvědomit, že žije-
me v určitém společenství, které by se mělo navzájem to-
lerovat. Vzájemná tolerance je to nejdůležitější pro dobré 
občanské souži  . Bohužel v poslední době pozoruji, že se 
tolerance začíná vytrácet a nahrazuje ji sobectví a s  žnos-
 . Vážení čtenáři, nejsem žádný skep  k, i když se to z toho-

to článku může zdát. Věřím, že v naší obci žije většina sluš-
ných, spokojených a tolerantních lidí, o kterých ani nevím, 
protože nemají potřebu si chodit na radnici stěžovat. Já z  -
tulu své funkce poznávám pouze ty nespokojené. Útěchou 
pro mne je to, že jich není mnoho. Takže pro rozhodnu  , 
zda příště umožnit konání rally, je potřeba se podívat na ce-
lou věc v kontextu. Obec Šitbořice je součás   Mikroregionu 
Hustopečsko, máme velmi dobré vztahy s okolními obcemi 
i fi rmou Agrotec. Tyto dobré vztahy se budovaly několik let 
a i díky tomu je fi rma Agrotec dlouholetým, štědrým spon-
zorem šitbořické kolové. Byl bych nerad, aby se tyto vztahy 
zpřetrhaly jenom kvůli tomu, že po třech letech na pár ho-
din bylo slyšet závodní auta. Nemyslím si, že by to bylo tak 
nesnesitelné a okna z Pramosu dokážou hluk velmi dobře 
utlumit.
Vážení čtenáři, chtěl jsem vás  mto článkem seznámit 
i s pozadím této akce, abyste měli ucelený přehled a mohli 
si vytvořit vlastní názor dříve, než podepíšete nějakou pe  -
ci, kde zazní zcela jednoduché „Vadí vám to? Tak podepiš.“
Na stránkách www.mediasport.cz se můžete přesvědčit, že 
dr  vá část závodů se odehrává v polích mimo obydlené čás-
 . Lze tam najít i video z naší RZ2 z pohledu závodníka a na-

vigátora.
Antonín Lengál, starosta
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Ředitelka mateřské školy in-
formovala radu, že zápis dě   
do MŠ Šitbořice proběhne 
10. května 2017. Pro dě  , kte-
ré do 31. srpna 2017 dosáh-
nou věku pě   let, je od 1. září 
2017 předškolní vzdělávání po-
vinné. Od 1. 9. 2017 mají nárok 
na přednostní přije   dě  , kte-
ré před začátkem školního roku 
dosáhnou čtvrtého roku věku.
Pan Jan Nevídal, Šitbořice 571, žádá obec o povolení 
opravy příjezdové cesty k rodinnému domu. Komunika-
ce se nachází, na obecním pozemku, rada obce schvalu-
je opravu.
Slečna Anežka Kaňová, Šitbořice 92, žádá o příspěvek na 
uspořádání Dětského tábora – Chaloupky 2017 ve výši 
9000,- Kč. Rada obce souhlasí s příspěvkem na uspořá-
dání letního tábora pro šitbořické dě   v obci Měřín u Jih-
lavy.
Pan Josef  Lengál, Mlýnská 532, Šitbořice, žádá o vybu-
dování parkovacího místa před svým rodinným domem. 
R. O. souhlasí s vybudováním parkovacího místa za ob-
vyklých stanovených podmínek.
Rada obce vybrala z pě   nabídek na výsadbu stromů na 
místním hřbitově dodavatele Bc. Marka Kašpara, Char-
bulova 148/52, 61800 Brno za nejnižší nabídku 128.560,- 
Kč. Cena obsahuje provedení prací:
- vykopání jámy, výsadbu, řez, ochranu kmene, přihno-

jení a odvoz přebytečné zeminy 19.800,-
- přichycení ke kůlům, 3 kůly jeden strom              10.080,-
- zásyp mulčovací kůrou 8.280,-
- 36 ks stromů za cenu 86.400,-
- doprava 4.000,-
Celkem  128.560,-
Příspěvková organizace Mateřská škola Šitbořice žádá 
o schválení návrhu na vyřazení majetku na základě pro-
vedené inventarizace ke dni 31. 12. 2016, ve výši DDHM 
48.795,- Kč a z opera  vní evidence 80.524,70 Kč.
Na základě protokolu o kontrole kotelny v budově zdravot-
ního střediska v Šitbořicích s výrokem nevyhovující a ne-
opravitelné poruchy na ohřívači TUV rada obce vybrala 
ze dvou nabídek na výměnu kotle a ohřívače TUV společ-
nost Bytop – Gas Hustopeče za cenu opravy 449.889,- Kč 
s DPH. Rada obce pověřila starostu podpisem smlouvy.
Florbalový klub Aligators Šitbořice žádá o prodloužení 
nájmu klubovny ve staré škole. Rada obce schvaluje zve-
řejnění záměru na výpůjčku klubovny pro fl orbalový klub 
Šitbořice.

 Z    Pan Josef Zelinka, Mlýnská 541, Šitbořice, žádá o vybu-
dování parkovacího místa, na pozemku obce vedle svého 
rodinného domu. R. O. souhlasí s vybudováním parkova-
cího místa za obvyklých stanovených podmínek.
Stavebníci Lukáš a Lucie Koneční, Šitbořice, žádají 
o schválení smlouvy o smlouvě budoucí, „O zřízení věc-
ného břemene na přesun přípojky plynu ke stavbě ro-
dinného domu. Přípojka brání ve vybudování příjezdo-
vé cesty. Rada obce schvaluje přemístění přípojky plynu 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada obce schválila udělení plné moci, zmocněnci, spo-
lečnos   ODEHNAL PROJEKT s.r.o., 9. května 1179/11, 
678 01 Blansko, zastoupené Petrem Odehnalem – jedna-
telem společnos  , IČ: 02764750 k zastupování zmocnite-
le a jeho jménem je oprávněn a povinen provádět veške-
ré úkony zmocnitele (obce) při přípravě stavby „Šitboři-
ce – IS k plánovaným RD.“ Rozsah zmocnění se týká mož-
nos   přebírání korespondence a jednání se Stavebním 
úřadem Hustopeče o umístění a povolení stavby.
Příspěvková organizace Základní škola v Šitbořicích, žádá 
o schválení účetní závěrky za rok 2016.
Příspěvková organizace Základní škola v Šitbořicích, žádá 
o převedení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 
50.206,48 Kč do rezervního fondu. Rezervní fond bude 
využit se souhlasem R.O. k opravám v budově školy. 
Příspěvková organizace Základní škola Šitbořice žádá 
o schválení návrhu na vyřazení majetku na základě pro-
vedené inventarizace ke dni 31. 12. 2016, ve výši DDHM 
58.839,- Kč a z opera  vní evidence ve výši 41.920,95 Kč.
Manželé Jan a Lenka Kalendovi, Domaninská 307, Šitbo-
řice, žádají o zařazení na čekací lis  nu k žádos   o uvolně-
ní obecního bytu. Obec Šitbořice žádnou lis  nu nemá, je 
nutno se sám zajímat zda není uvolněn obecní byt.
Paní Ludmila Mrázková a Tomáš Jarnot,  Mlýnská 541, 
Šitbořice, žádají o vybudování parkovacího místa a opra-
vu nájezdů k rodinnému domu na pozemku obce parce-
ly p.č. 1035 a p.č. 1033/1. R. O. souhlasí s vybudováním 
parkovacího místa a opravou stávajících nájezdů za ob-
vyklých stanovených podmínek.
Rada obce schvaluje změnu smlouvy o nájmu s MUDr. 
Renatou Klasovou, uzavřenou na pronájem prostor v bu-
dově č.p. 583 na ulici Divácké, Šitbořice. Změnou smlou-
vy dojde ke změně názvu a ukončení podnikání fyzické 
osoby. Podnikání přejde na společnost Salus Moravia 
s.r.o., ve které bude MUDr. Renata Klausová jediným jed-
natelem.
Základní škola Šitbořice, žádá o převedení fi nančních 
prostředků z rezervního fondu do fondu inves  čního ve 
výši 157.455,- Kč. Tyto peníze budou použity na nákup 
elektrického kompostéru GG02 do školní kuchyně v ceně 
48.279,- Kč a elektrického kotle KE 150-0 také do školní 
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kuchyně v ceně 109.176,- Kč. Rada obce souhlasí s pře-
vodem fi nančních prostředků.
Zastupitelstvo obce se sešlo 4. 5. 2017 k pochůzce po 
obci s Policií České republiky a projektantem stavby „ Vý-
stavba nové komunikace na ulici Osvobození.“  Na pra-
covním setkání se řešilo umístění chodníků a parkova-
cích míst v parku na ulici Osvobození, abychom předešli 
problémům při schvalování projektu a následné kolau-
daci stavby.
Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 
1 ze dne 4. 5. 2017. Rozpočtové opatření se týká přesunu 
200.000,- Kč na nákup hasičského automobilu.
Rada obce rozhodla o zapojení se do projektu malované 
mapy vesnic okresu Břeclav. Šitbořice zde budou prezen-
továny dvěma obrázky v mapě a popisem historie a sou-
časnos   naší obce. Zde získáme ještě dvě turis  cké mapy 
v provedení na tvrdé tabuli, o rozměrech 1x1,5 m, které 
snesou umístění ve venkovním prostředí. Zde budou za-
kreslena místa, která jsou turis  cky zajímavá, napojení 
na cyklostezky a turis  cké trasy.
Po zveřejněném záměru rada obce schvaluje bezplatnou 
výpůjčku klubovny ve staré škole pro fl orbalový klub Ali-
gators Šitbořice.
Linka důvěry, z.s. (zapsaný spolek), zastoupený ředitel-
kou Soňou Petroškovou, žádá o příspěvek ve výši 7.500,- 
Kč na svoji činnost. Rada obce zamítla tuto žádost.
Pan Richard Zoubek, Divácká 459, Šitbořice, žádá o vy-
budování parkovacího místa, na pozemku obce před 
svým rodinným domem. R. O. souhlasí s vybudováním 
parkovacího místa za obvyklých stanovených podmí-
nek.
TJ Sokol Šitbořice – oddíl kolové, žádá o příspěvek ve výši 
49.000,- Kč na svoji činnost. Budou zakoupena dvě nová 
kola a náhradní díly na opravy stávajících kol. Rada obce 
souhlasí s příspěvkem pro TJ Sokol Šitbořice.
Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí, na pří-
pojku elektrické energie pro dva nově budované domy 
na ulici Tocháčkova, pro společnost E-ON distribuce a.s. 
Brno. Pověřujeme starostu obce podpisem smlouvy.
R.O. rozhodla na základě výběrového řízení o nákupu 
a výrobě dvou kontejnerů pro obec.
a.) jeden speciální kontejner na odvoz kalů z ČOV od spo-
lečnos   MOS Šitbořice za cenu 46.000,- bez DPH
b.) typizovaný kontejner od společnos   Navara, Bc. Jan 
Babica, Novosedly za cenu 33.000,- bez DPH.
Oba nové kontejnery nahradí stávající zkorodované a dě-
ravé kontejnery. 
Rada obce projednala nabídku od společnos   DigiPaper, 
Pražská třída 142/102, Hradec Králové na digitalizaci kro-
nik uložených v archívu v Mikulově.
Obec Šitbořice má uloženy tři kroniky od roku 1927 v ar-
chívu a chce nabídnout svým občanům možnost nahléd-
nout do historie obce. R.O. odsouhlasila skenování kro-
nik, 2000 stran za cenu 28.683,- Kč včetně DPH.

Pan Tomáš Vala, Šitbořice, žádá o prodloužení nájmu 
v obecním bytu na ulici Nikolčická 531. Rada obce sou-
hlasí s prodloužením nájmu do 31. 7. 2019
Rada obce souhlasí s pachtem pozemků, 1/2 parcel p.č. 
2539/1 a p.č. 2539/2, pro uživatele Lukáš Urbánek, Mléč-
ná 263, a Lenka Nevídalová, Osvobození 162, Šitbořice.
Rada obce souhlasí s pronájmem pozemků, parcela p.č. 
2538/1 a čás   parcely o výměře 61 m2 z parcely p.č. 
2539/2. Pro uživatele Lukáš Urbánek, Mléčná 263, a Len-
ka Nevídalová, Osvobození 162, Šitbořice.
Pan Petr Rumánek, Nová 197, Šitbořice, žádá o povolení 
úprav před svým rodinným domem. Úpravy se budou tý-
kat výměny obrubníků za nové a položení zámkové dlaž-
by. Rada obce souhlasí s provedením stavebních úprav 
před RD na pozemku obce podle stávajících pravidel.
Coop Jednota Mikulov, žádá o umístění náhradního pro-
deje na pozemek par. číslo 128 v k. ú. Šitbořice, kte-
ré je ve vlastnictví obce. Náhradní prodej bude sloužit 
jako dočasná prodejna po dobu oprav stávající prodejny. 
Umístění je plánováno na dobu od 24. 7. 2017 do 22. 12. 
2017. Navrhujeme výši nájmu dle platné obecně závaz-
né vyhlášky.
Paní Marie Halasová, Nová 113, Šitbořice, žádá o pro-
dloužení pachtu pozemku p.č. 1179 a 1181 za místním 
hřbitovem. Rada obce souhlasí se záměrem propachto-
vání pozemků.
Paní Lucie Kačurová, Školní 425, Šitbořice, žádá, o pro-
dloužení nájmu v obecním bytu č. 2 bytovky na č.p. 425. 
Rada obce souhlasí s prodloužením nájmu do 31. 7. 2022.
Pan Ondřej Divácký a Ludmila Kaňová, Šitbořice, žáda-
jí o schválení výstavby parkovacího místa na obecním 
pozemku, před zamyšlenou stavbou svého rodinného 
domu na ulici Divácká. Rada souhlasí s výstavbou.
Pan Vlas  mil Vozdecký, Školní 491, Šitbořice, žádá, 
o prodloužení nájmu v obecním bytu F bytovky na č.p. 
491. Rada obce souhlasí s prodloužením nájmu do 
31. 7. 2018.
Pan Karel Zoubek, Nikolčická 531, Šitbořice, žádá, o pro-
dloužení nájmu v obecním bytu nad tělocvičnou ZŠ Šit-
bořice. Rada obce souhlasí s prodloužením nájmu do 
31. 7. 2019.
Manželé Antonín a Naděžda Partykovi, žádají o opravu 
nájezdu, na obecním pozemku, před svým rodinným do-
mem na ulici Nová 515. Dále žádají o povolení skládky 
stavebního materiálu na opravu nájezdu v parku před 
svým RD. Rada obce schvaluje provedení oprav a sklád-
ku materiálu.
Rada obce přijala informaci od paní Kominacké, ředitel-
ky MŠ Šitbořice, o zápise dě   do mateřské školy. Zápis 
proběhl 10. května 2017, bylo zapsáno 26 dě   a všech-
ny jsou přijaty. Nyní ve školce máme tři třídy našich dě  . 
Rada obce vzala informaci na vědomí.

Milan Němeček
místostarosta
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Českomoravská myslivecká jednota OMS Břeclav organi-
zovala výtvarnou soutěž na téma: „Mé toulky přírodou“.  
Na požádání pana Václava Nečase z MS v Šitbořicích jsme 
se do soutěže zapojili. Obrázky o přírodě kreslila většina 
dě  . Z nich jsme vybrali 12 nejzdařilejších, které byly pře-
dány do soutěže.
• Natálka Rozkydalová – Šitbořický rybník
• Tomášek Urbánek – Výlet do přírody
• Anetka Nevídalová – V lese u krmelce
• Kristýnka Konečná – Myslivec
• Viktorka Mo  lová – U krmelce
• Sofi nka Čutová – Liška
• Patriček Stejskal – U rybníka

Jako každý rok jsme s dětmi věnovali hodně pozornos   
přípravám na svátek všech maminek. Nejdříve jsme peč-
livě připravovali malý dáreček – červené papírové srdíč-
ko, které jsme ozdobili barevnými bavlnkami. Potom jsme 
vybírali barvičky na ozdobení rámečku, do kterého dě   
nakreslily svoji maminku na společné pracovní dílně. Jak 

Stalo se už tradicí pořádat v MŠ pěveckou soutěž nazva-
nou Šitbořický slavíček. Tento rok byl uspořádán už 21. 
ročník. 
V pondělí 22.5. proběhlo třídní kolo, to znamená, že se 
zpívalo v každé třídě zvlášť a dě   potom společně mezi se-
bou vybraly tři kandidáty z každé třídy.

Vybraní slavíčci:
Zelená třída:
Lucinka Hanáková, Terezka Husaříková, Jiříček 
Kunovský

Oranžová třída:
Hyneček Halas, Natálka Rozkydalová, Nikolka 
Vozdecká

Žlutá třída:
Sofi nka Čutová, Míša Dušek, Viktorka Mo  lová

V úterý 23.5.  proběhlo v prostorách zahrady 
školní kolo. Tam zpívali vybraní slavíčci každý 
jednu písničku do mikrofonu, před dětským 

N     

D  

S

• Nikolka Vozdecká – Ptáčci v zimě
• Míša Král – Mraveniště
• Jindříšek Urbánek – Jelen
• Julinka Tomancová – Na houbách v lese
• Jeremek Konečný – Zajíčku, uteč!
V kategorii mateřských škol se na 1. místě umís  la se svým 
obrázkem „ Ptáčci v zimě“ Nikolka Vozdecká z naší mateř-
ské školy.
Na výstavě mysliveckých trofejí v Rakvicích byla oceněna 
diplomem a výtvarnými drobnostmi. Blahopřejeme. Také 
ve školce na všechny malíře čekala sladká zdravá odměna 
od pana Nečase. Tento úspěch ve výtvarné soutěži nám 
udělal radost. 

se to dětem povedlo,  se můžete podívat na oknech MŠ. 
Nejvíce se však dě   těšily na vystoupení pro maminky 
v sokolovně, které mělo název Barevná školka. Dě   se sna-
žily předvést co nejlépe všechno, co se naučily. Maminky 
i ostatní diváci nás všechny odměnili velkým potleskem, 
některé maminky i osobní pochvalou.

publikem v doprovodu paní uvaděčky a početné poroty. 
Následoval bouřlivý potlesk, diplom a medaile. Všechny 
dě   obdržely sladkou odměnu. Nakonec jsme si společně 
zazpívali závěrečnou písničku a udělali tak pěknou tečku 
za příjemně stráveným slunečným dopolednem.

Foto M.Kominacká
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Letošní Den dě   se v mateřské škole nesl ve znamení ba-
rev. Dě   namalovaly obrázky, kterými jsme vyzdobili plot 
školky. Všechny dě   i paní učitelky přišly oblečeny v bar-
vě, kterou si vybraly.  Na zahradě byly pro dě   připrave-
né úkoly - u modrého mráčku stavěly komín až do ob-
lak, u žluté kačenky zdolávaly v podřepu slalom, u zelené 
žabky si vyzkoušely hod míčkem a zahrály si na Červenou 

O prvňáčcích
Podle nové legisla  vy se zápis dě   konal v měsíci dubnu. 
Do první třídy nastoupí 27 dě  , z toho 18 chlapců. Pře-
jeme všem dětem mnoho úspěchů při nástupu do školy!  

O zájmové činnos  
Při základní škole pracovaly kroužky: so  bal, sborový 
zpěv, vokální, hra na klavír, anglič  na, keramika. Pro vel-
ký zájem budou tyto kroužky otevřeny i v příš  m školním 
roce. Dě   v kroužcích rozvíjejí svůj talent a dosahují vy-
nikajících výsledků.
Škola speciálně pro předškoláky vede dílny, ve kterých si 
dě   zdokonalují své dovednos  , aby byly lépe připrave-
ny na vstup do 1. třídy. A pro ještě mladší dě   probíhá ve 
škole kroužek Všeználek. 
Další možnos  , jak rozvíjet volnočasové ak  vity dě   jsou 
činnos   připravované ve školní družině. O školní družinu 
je velký zájem, proto jsme letos naplnily obě oddělení do 
maximálního počtu. Na příš   školní rok je přihlášeno ješ-
tě větší množství dě  , a proto budeme otevírat i tře   od-
dělení školní družiny.

O projektu
Od února 2017 realizujeme grantový projekt „Inkluzivní 
vzdělávání“, který má za cíl rozvíjet vzdělávací schopnos   
a pomáhat překlenout výukové ob  že. Konkrétně v naší 
škole spočívá tato pomoc v doučování dě   ohrožených 

D    -  B  
karkulku – nesly košíček s občerstvením po vyznačené 
dráze. U stanoviště si každá třída za splnění úkolu nale-
pila barevný pruh na sluníčko, a tak vznikla duha. Proto-
že bylo velmi teplo, odměnou byl výborný ledňáček, kte-
rým se všichni osvěžili a na památku dě   dostaly sluníč-
kovou medaili.

Kolek  v učitelek MŠ

Barevný den Foto M.Kominacká

O   
školním neúspěchem a zřízením speciálně zaměřených 
kroužků k rozvoji logického myšlení. 

O prázdninách …
Čeká nás spousta práce. Třídy se musí doplnit novými la-
vicemi a židličkami. Z důvodu vyššího počtu žáků ve tří-
dách prvního stupně potřebujeme rozšířit učebnu ICT 
o další počítače. A v celém vstupním prostoru proběhne 
dlouho plánovaná výměna oken a dveří. Škola tak zvýší 
bezpečnost celého objektu.

O výsledcích
Těší nás, že na vysvědčení nebude žádná pětka a všech 
166 žáků úspěšně ukončí ročník.  V tomto školním roce 
se žáci 5. a 8. ročníku účastnili celostátního testování vě-
domos  . Provádíme ho pravidelně zejména v matema-
 ce, českém jazyce, cizím jazyce a v oblas   obecných 

studijních předpokladů. Pro osmáky je to důležité avízo 
k výběru střední školy v deváté třídě. V médiích se čas-
to mluví o změnách ve školství. Jednou z nich byly jed-
notné celostátní přijímací zkoušky pro deváťáky. Obecně 
tato změna nebyla vždy přijímána pozi  vně. Naši devá-
ťáci však vykonali zkoušky úspěšně. 
Našim absolventům přejeme úspěšné zahájení středo-
školského studia. Všem žákům přejeme prázdniny plné 
zážitků a dospělým příjemné léto.

PaedDr. Jarmila Novotňáková, ředitelka školy
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Letos náš školní so  balový kroužek pravidelně navštěvu-
je 29 dě   od 2. do 9. třídy! Trénink máme rozdělen na 
dvě výkonnostní/věkové skupiny. Ti „služebně“ starší tré-
nují 2x-3x týdně. Ti mladší za  m pouze jednou.
Tři tréninky týdně mají   žáci, kteří kromě klasických tré-
ninků absolvují také nadhazovačský nebo chytačský dril. 
Vychovat si dobrého nadhazovače a catchera, kteří poz-
ději povedou svůj tým je nelehká úloha, ale žáci k tomu 
přistupují tak, že chtějí být sami co nejlepší a proto se 
trénují velice dobře a dosahují poměrně rychlých pokro-
ků.
O tom, že pomalu přesahujeme hranice klasického škol-
ního kroužku, dokazuje naše velmi důležitá úloha v rám-
ci so  ballového klubu SK Sever Brno. Naši žáci to  ž ne-
nastupují pouze za školní tým, ale   nejlepší tvoří kostru 
výše uvedeného brněnského sportovního klubu.
Za Sever Brno nastupujeme v kategorii t-ball (do 10 let), 
žáci (do 13 let) a kade   (do 16 let). V kategorii žáci tvo-
říme s Brňáky tým SK Sever Brno White. Klíčovými hráči 
jsou zde naši nadhazovači Tomáš Matýšek, Saša Lengál 
nebo Jonáš Rozsíval.
V kategorii kadetů, což už vypadá jako opravdový so  -
ball, tvoří Šitbořické straky (jak členy našeho kroužku na-
zýváme) většinu týmu. Nadhazují zde Dominik Hejkerlík 
a Filip Hanák a chytače dělá Jan Kurdiovský.
Pomalu se začínáme do týmu prosazovat i s nejmenšími 
nadějemi v rámci Moravské teeballové ligy kterou testu-
jeme teprve prvním rokem a Sever Brno pouze doplňu-
jeme.
O tom, jak se nám daří a zlepšujeme se vypovídá nejvíce 
to, že se Jan Kurdiovský a dále Dominik Hejkerlík a David 
Nevídal dostali do hledáčku Locos Břeclav a hostují za ně 
v rámci nejvyšší so  ballové soutěže ve své věkové kate-
gorii. Nastupují za ně v rámci so  ballové extraligy kade-
tů! Je vidět, že i ze školního kroužku to v rámci so  ballu 
můžete dotáhnout daleko!
O největší úspěch se ale letos za  m postarali naši mladší 
hráči, když se jim neuvěřitelným způsobem podařilo do-

D        ZŠ Š  
   !

sáhnout na bronzový stupínek na Mistrovství ČR ve škol-
ním beeballu v Chocni. Beeball je nejjednodušším pálko-
vacím sportem, kdy se hraje s pěnovými pálkami, měkký-
mi míči a pouze na 3 mety a bez jakékoliv výstroje hráčů.
Na mistrovství jsme se jeli spíše jen zúčastnit. V prvním zá-
pase se nám ale velmi dařilo a porazili jsme naši so  balo-
vě spřátelenou školu ZŠ Elišky Přemyslovny Brno, jejíž tre-
nér Michal Doležel mne asi před 9 lety do so  balu zasvě  l 
a od té doby na naší škole také funguje so  balový krou-
žek. Tato výhra, jak se později ukázalo, byla základním sta-
vebním kamenem našeho pozdějšího úspěchu!
Ve druhém a čtvrtém utkání jsme si bez problémů poradili 
se ZŠ Doloplazy a ZŠ Rakvice. Jen tře   zápas byl jasnou zá-
ležitos   soupeře, kdy nás smetla so  balová bašta ZŠ Štá-
fl ova Havlíčkův Brod - pozdější vítěz. V rámci klubových 
soutěží jsou jejich žáci členové Hippos Havlíčkův Brod  - 
pravděpodobně nejlepšího so  ballového týmu v ČR.
Čekalo nás utkání o 3. místo pro   našemu rivalovi ze ZŠ 
Slovácká Břeclav. S těmi se potkáváme v různých so  -
balových soutěžích. Břeclav do utkání vstoupila ak  vně 
a po celý zápas vedla. Na konci se nám však podařilo skó-
re otočit a při dohrávce, kdy šel na pálku už pouze sou-
peř, jsme udrželi skóre 13:13. Následoval rozpal - první 
tři pálkaři podle soupisky jdou na pálku a snaží se získat 
co nejvíce met. Nám se tato disciplína podařila lépe než 
soupeři, a tak slavíme historický úspěch naší školy a na-
šeho kroužku v kategorii, ve které bychom to dopředu 
nečekali!

Bronzový beeballový tým foto ZŠ Šitbořice

Školní teeballový tým foto ZŠ ŠitbořiceŠkolní so  balový tým
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A to nás ještě čeká podobné mistrovství ČR škol také pro 
žáky 2. stupně (MČR v teeballu). Koná se v Chocni 14.6.!
Do konce sezony 2016/2017 přeji všem členům našeho 
kroužku, ať se jim vyhýbají zranění, jsou se svými výkony 
spokojeni a ať si o prázdninách pěkně odpočinou a nabe-
rou síly do další etapy jejich sportovní budoucnos  . Dě-
kujeme všem rodičům, kteří pomáhají při přepravě hrá-
čů na zápasy a také žákům na druhém stupni, že mi vel-
mi pomáhají na trénincích našich nejmladších! K této po-
moci mnozí z nich přistupují velice zodpovědně a za to 
jim moc děkuji. Děkujeme také vedení naší školy za pod-
poru po celý školní rok a teď už nám chybí jen ta tělocvič-
na a so  ballové hřiště, protože si troufám tvrdit, že příš   
rok budeme mít v kroužku ještě více plno!
Veškeré výsledky, foto, tabulky a další informace o šit-
bořickém so  ballu naleznete na školních stránkách na 
www.zssitborice.cz nebo na těch kroužkových www.sit-

boricke-straky.webnode.cz. Souhrn s fotem umís  me 
i do obecní vitríny před obchodem.

A na závěr tabulka MČR ve školním beballu:
Konečné pořadí
1. Základní škola Štáfl ova Havlíčkův Brod
2. Základní škola Pastviny Brno
3. Základní škola Šitbořice
4. Základní škola Slovácká Břeclav
5. Základní škola Benešovo nám. Pardubice
6. Základní škola Elišky Přemyslovny Brno
7. Základní škola Lednice
8. Základní škola Doloplazy
9. Základní škola Hlohovec
10. Základní škola Rakvice

S přáním pěkných prázdnin Tomáš Mo  l, 
trenér Šitbořických strak

Jako každý školní rok zakončil pěvecký sbor Colorata a vo-
kální kroužek své roční působení tradičním Jarním koncer-
tem. Ten letošní se uskutečnil v neděli 11. 6. 2017  v koste-
le svatého Mikuláše v Šitbořicích. Pokud naše koncerty na-
vštěvujete pravidelně, jistě si pamatujete, že loňský Jarní 
koncert byl v duchu fi lmových a pohádkových písní. I letos 
měl secvičený program spojující téma. Tentokrát jej vys  hl 
citát: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“– 
Albert Einstein. Každý jistě pochopí, že snahou našich zpě-
váků bylo publiku ukázat, jak důležité je žít život pro dru-
hé, mít se o koho v životě opřít a pokud se v našem životě 
objeví jakákoli životní překážka či problém, je třeba za po-
moci druhých zabojovat a jít s úsměvem dál. Proto za celý 
pěvecký sbor a vokální kroužek Vám všem přejeme krásné 
léto s úsměvem a lidmi, kteří stojí za to.

Mgr.Monika Ondroušková

P   C     M

Jan  Werich 
Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada 

vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve 
tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.

 
Albert Einsten

Pouze život, který žijeme pro ostatní, 
stojí za to.

16. 9. 2017 Posezení u Burčáku

23.9. 2017 - 24.9. 2017 
Svatováclavské hody

R   P  
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Libeček pochází z Přední Asie a volně rostoucí ho může-
me najít po celé střední Evropě. U nás také místy zpla-
ňuje, zejména v podhorských a horských oblastech. Li-
beček byl již odedávna pěstován na našich zahrádkách 
a používán jako polévkové koření. Za zmínku však stojí 
i libeček a jeho léčivé účinky na naše zdraví.

Použi   libečku
Jako koření se používají jen listy čerstvé nebo sušené. 
Sušíme je nejlépe v červnu a červenci. K léčivým úče-
lům se používají hlavně kořeny, někdy i nať a semena. 
Libeček je hodně aroma  cký, proto se ho dává do po-
krmů jen menší množství. Přidáváme ho do masových 
vývarů, bramborové polévky, hrachové polévky a do 
všech zeleninových polévek. Čerstvý libeček používá-
me také do nádivek, karbanátků, k dušeným masům, 
do pomazánek, bylinkového másla, do rajského a pap-
rikového salátu i do různých omáček. V domácím lékař-
ství se ho nejvíce užívá na podporu trávení a jako mo-
čopudný prostředek.

Libeček a jeho léčivé účinky
Libeček a jeho léčivé účinky mají příz-
nivý vliv především na naše zažívání. 
Zlepšuje vylučování trávicích šťáv, mír-
ní boles   při nadýmání a plynnatos  , 
může mít i příznivé účinky při nechu-
tenství, pocitu plnos   po jídle a celko-
vě pomoci lidem s pomalým zažíváním. 
Podporuje také činnost jater a je mír-
ně žlučopudný. Při všech těchto pro-

Ve farní kronice můžeme najít zajímavý zápis z roku 1907. 
„ Dne 4. května 1907 konal J. M. nejdůstojnější pa bis-
kup Pavel hrabě Huyn v Šitbořicích generální visitaci. Při-
jel o půl 8 hodině ráno z Borkovan, doprovázen zdejším 
banderiem. Poněvadž vdp. Antonín Vogt, farář Šitbořický 
se nedostavil, uvítal J. M. Nejdůstojnějšího pana biskupa 
kooperátor. Vida, že do malého kostelíka jen málo lidí se 
vyšlo, kázal J. M. Venku. Kázal o Božském Srdci Páně, je-
hož obraz na vedlejším oltáři spatřil úplně sešlý a děravý 
a povzbuzoval farníky, by si brzy zbudovali nový, důstojný 
chrám, jejž s rados   pak přijede posvě   . Po mši svaté ko-

L     

TROCHU HISTORIE –  1907

S   

Z  F

blémech je dobré přidávat jeho listy do pokrmů nebo 
si připravit slabší čaj z jeho listů, semen či kořene.
Libeček, respek  ve čaj z něho připravený, má močo-
pudné účinky, čímž zbavuje tělo toxických látek, čis   
krev i celý organismus. Je tedy prospěšný při revma  -
smu, artróze a dně. Pro tyto účely má nejlepší účinky 
čaj připravený ze sušeného kořene libečku, který se pije 
několikrát denně. Oloupaný čerstvý kořen můžeme při-
dat do polévky jako zeleninu. Pi   čaje z kořene libečku 
podporuje také činnost srdce.
Libeček celkově posiluje organismus, hlavně nervovou 
soustavu a svalstvo a působí mírně jako přírodní afrodi-
ziakum. Ženám může pomoci při problémech s nepravi-
delnou menstruací, ale jeho užívání během těhotenství 
a kojení se nedoporučuje.
Libeček bývá i součás   různých čajových směsí používa-
ných při po  žích s močením, prostatou a při onemocnění 
ledvin. Při ledvinových po  žích se nepoužívá samostat-
ně, pouze ve směsích, protože může ledviny i dráždit.
Zevně se přidává do různých bylinných koupelí. Silný 
odvar přidaný do koupele může mít příznivé účinky při 
zánětlivých kloubních onemocněních. Jemně roztluče-

ný sušený kořen s trochou oleje se do-
poručuje přikládat na pigmentové skvr-
ny.

Čaj a nálev z kořene libečku
Jednu čajovou lžičku kořene libečku pře-
lijeme 1/4 l vroucí vody, přiklopíme, ne-
cháme 10 – 15 minut louhovat a scedí-
me. Pijeme mezi jídlem 3 – 4 x denně.

nala se ve škole zkouška z náboženství; ve všech třídách 
byl J. M. velice spokojen. Při obědě střídavě hrála hudba 
a zpívali zpěváci. Odpoledne udělil J. M. svaté biřmování 
245 biřmovancům a pak byl za pěkného počasí průvod na 
hřbitov. Hřbitov se J. M. velice líbil. Obdivoval i pořádek při 
uvítání a po celý čas svého pobytu zde a zvláště při průvo-
du na hřbitov. Účastenství bylo veliké. Družiček bylo přes 
300. 
O 5 hodině odpoledne odjížděl J. M. potěšen do Moutnic, 
Dne 10. května 1907 zaznamenal Edvard Chadim, koope-
rátor 

chybí foto
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Ve farním kostele sv. Mikuláše se v chrámové lodi na pravé 
straně nachází socha sv. Filomény, kterou darovala do no-
vého kostela v roce 1912 paní Filoména Kaňová.

KDO BYLA SV. FILOMÉNA
Filoména žila patrně ve 3. stole  . Oba její rodiče přijali taj-
ně křesťanství a své dceři dali jméno Philumena – Nositel-
ka světla. Její krása oslnila římského císaře Diokleciána na-
tolik, že chtěl čtrnác  letou dívku získat pro sebe. Mladič-
ká křesťanka se však zaslíbila Kristu. Nepomohly sliby ani 
hrozby. Po čtyřice  denním žalářování podstoupila mučení 
a bičování, byla vhozena do Tibery s kotvou na krku, smr-
telně zraněna jedovatými šípy, ale pokaždé vyvázla bez 
úhony. Rozhněvaný císař jí nakonec dal setnout hlavu. Cí-
sař Dioklecián se před svou smr   zřekl vlády a v roce 305 
odstoupil. 
V roce 304 ještě vydal edikt, který dával možnost nu  t 
křesťany k odpadu od víry jakýmikoliv prostředky včetně 
střílení šípů či házení do Tibery s kotvou kolem krku. 
Dal též razit mince s nápisem „ Deleto nomine Chris  ano 
„- na památku vyhubení křesťanství. 
Rokem smr   sv. Filomény byl pravděpodobně rok 302 po 
Kristu.
V roce 1802 byl v římských katakombách sv. Priscilly na 
Via Salaria objeven hrob vytesaný ve skále, který byl pře-
kryt třemi terakotovými dlaždicemi na kterých byl nápis 
FILUMENA PAX TECUM. Symboly vypovídaly o panenství 
a mučednictví – kotva, tři šípy, důtky, palma, lilie. Nale-
zené ostatky patřily mladé dívce ve věku 12-13 let. Ostat-
ky byli přeneseny do Va  kánu. V roce 1805 byli ostatky 
sv. Filomény přeneseny do jihoitalského Mugnanu u Ne-
apole kde byly 10. srpna uloženy ve farním kostele Pan-
ny Marie Milostné kde jsou uchovávány dodnes. Brzy se 
její hrob stal poutním místem a na Filomeninu přímluvu 
se stávaly četné zázraky. Někteří lidé byli uzdraveni z rako-
viny, z těžkého poranění a jeden muž byl náhle uzdraven 
ze srdeční choroby. Filomena byla uznána papežem Řeho-
řem XVI. za svatou jen podle zázraků a zázračných vysly-
šení proseb. Mezi její oddané c  tele patřil například Jan 

Nespěchej, udělej si čas!
Čas, který lidé potřebují na práci ve svém zaměstnání, je 
čím dál  m kratší. Zato je více volného času, prodlužuje se 
stále více víkend a dovolená. 
Když se však podíváme okolo sebe, zjis  me, že lidé mají 
stále naspěch. 
Tak často slyšíme zaklínadlo z úst dnešního člověka: „Ne-
mám čas!“
Ještě nikdy nebylo tolik uštvaných lidí. 

NEZNÁMÍ SVATÍ Z NAŠEHO KOSTELA – . FILOMÉNA

O  –   

Maria Vianney, Antonín Maria Klaret, Jan Nepomuk Neu-
mann, Petr Chanel, Petr Julián Eymard a bylo jí zasvěceno 
mnoho kostelů. Během 19. stole   se její úcta rozšířila po 
celé Evropě
Jejími atributy jsou šípy, kotva a palma.
10. srpna: svátek její mučednické smr   (302) a přenesení 
sv. ostatků do Mugnana (1805)
11. srpna: liturgický svátek k uctění svě  ce 
Sv. Filoména je 
• patronkou dě  , novorozenců, mládeže, malých i vět-

ších dívek 
• ochránkyní mladých manželských párů 
• pomocnicí pro   neplodnos  
• utěšitelkou zarmoucených matek, které ji vzývají o ma-

teriální i duchovní pomoc pro své dě  
• podporou nemocným a trpícím, kterým přináší úlevu 

a útěchu 
• pomocnicí chudých a osiřelých 
• velkou pomocnicí studentů a kandidátů zkoušek 
• přímluvkyní podnikatelů a pomocnicí ve fi nančních po-

třebách a ob  žích 
• patronkou klášterů a škol, patronkou kněží, misií, po-

mocnicí ke konverzím a návratům ke svátostem, * pat-
ronkou Živého růžence

• a mocnou přímluvkyní ve všech beznadějných záleži-
tostech

Jedním z důvodů znovuoživené úcty ke svaté Filoméně je 
jistě i to, že svět 21. stole   nutně potřebuje obnovit křes-
ťanskou auten  citu, statečnost i mravnost. 
Nejvíce je ohrožena mladá generace a právě jí je svatá Fi-
loména připravena vyprosit potřebnou pomoc a milos  , 
vždyť je patronkou dě   a mladých.
Svatá Filoména své věrné nikdy nezklamala. Nabízí po-
moc i dnes - tak pokud tuto pomoc z nebe neodmítneme, 
máme možnost se od 3. srpna do 11. srpna pomodlit no-
vénu ke svaté Filoméně od sv. Jana Maria Vianneye, kte-
rou si můžete stáhnout nebo vy  sknout na farních strán-
kách naší farnos  .

Staří otcové a matky čekají nekonečně dlouho na návště-
vu svých dě  . 
Nemocní a staří jen přihlížejí, jak mladí a zdraví chvátají 
okolo nich, pohání je čas. 
Manželé se stávají sobě navzájem cizími, nemají jeden pro 
druhého čas.
Proč máme tak málo času? 
Naše okolí, reklama, zábavní průmysl nám naléhavě a bez 
přestání ukazuje, co všechno musíme mít, co všechno mu-
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síme udělat, co všechno musíme dokázat, abychom byli 
„šťastní, radostní, svěží a dokonalí“. Celý život se  m ale 
naopak stává zmatený a neúnosný. 
Dám   jednu dobrou radu. 
Odpočiň si! Nedělej někdy nic. Z  š se! 
V  chu najdeš rados   života, které jsme ztra  li v té hroz-
né štvanici. 
V  chu rostou ty nepatrné pozornos  , které potřebu-
jí méně času, než se domníváme: dobré slovo, přátelský 

úsměv, vděčný polibek, chvilka naslouchání s pochopením 
pro toho druhého, nečekaný telefonický rozhovor, vlast-
noručně vyrobený dárek, milý dopis, pozornost k svátku 
či k narozeninám.
Vyhoď ze svého života ono smr  cí: „Nemám čas!“ 
Přestaň s  m vražedným tempem. Udělej si čas na to, abys 
byl člověkem pro své bližní.

(Podle Phila Bosmanse)
Petr Krupička

Farní den foto J.Steinbocková Farní den foto P.Krupička

Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových

P

Před několika týdny se konala Agrotec rally a u nás v obci 
se jela noční etapa. Pokusím se nyní shrnout, proč si mys-
lím, že rally do obce nepatří.
Přesto, že organizátoři měli akci dobře zorganizovanou, 
nemohli ovlivnit chování jezdců mimo trasu závodu, tedy 
před startem a při přejezdech. To bylo jasně vidět i u nás, 
kde dr  vá většina závodníků těsně před startem (při zahří-
vání motoru a brzd, které nutně před závodem potřebují) 
hrubě porušovala pravidla silničního provozu a ohrožovala 
i chodce pohybující se po chodníku.
O bezpečnos   v okolí samotné tra   závodu by snad ani 
nebylo nutné psát. Když se po ulici, ří   závodní auta ma-
ximální možnou rychlos   jen dva tři metry od domů, kaž-
dá chyba závodníka nebo selhání techniky znamená přímé 
ohrožení okolí.
Uzavření komunikací, kudy vedla trať je logické, ale uza-
vření ulic v obci a  m pádem omezení přístupu k domům 
v okolí tra   je nepřijatelné. I ze zákona má majitel právo 

P     

P  

na přístup ke svému domu a nikdo mu v tom nesmí brá-
nit. Existují samozřejmě výjimky jako vykázání násilníka 
z domu, nebo veřejný zájem, ale domnívám se, že na sou-
kromé závody se jistě nevztahují.
Překvapilo mne, že takové omezení je kvůli akci, kterou 
kolem naší obce na tra   sledovala jen hrstka diváků a ne-
bylo zde organizátory vytvořené ani žádné divácké místo. 
Jistě by to šlo přičíst horšímu počasí, ale ani na Facebooku 
aktuální zpravodajství ze závodu mnoho lidí nesledovalo. 
Stránka závodu má méně než dva a půl  síce fanoušků.
Proto vznikla pe  ce, která se snaží upozornit na to, že je 
velké množství občanů, kteří s pořádáním podobných zá-
vodů v obci nesouhlasí. Tím dostali zastupitelé do rukou 
nástroj, kterým mohou argumentovat v případě žádos   
pořadatelů o povolení dalšího ročníku rally. Věřím, že vůle 
obyvatel pro ně bude podstatnější než požadavky společ-
nos   Agrotec.

Fran  šek Valíček
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Dobrý den všichni v redakci - mám Váš časopis přečtený a píšete, že budete rádi za názor. Tak jeden přikládám - 
kdyby bylo na mně - vrá  la bych se raději k původnímu formátu. Vždy byl časopis seriozní a nyní začíná mi připadat 
trošku bulvární. Nemusím tam mít ani v  p, ani stránku receptů, ani pozvánky do okolí. Vím, že máte snahu o něja-
kou změnu a vím, co stojí práce časopis naplnit, ale asi ne za každou cenu. Když tak víc čerpat z místní kultury a mís-
topisu. Přeji Vám ale i přes můj názor hodně sil do další práce. 

Zuzka Baranová

„K Budějicům cesta, ale že je ouzká. Kdyby naši páni, povolení dali, je tam cesta hezká.“
Jistě někteří z Vás uhádnou souvislost, čili analogii mezi obsahem této písničky a obcí Šitbořice.

Antonín Bláha
Nápověda: píseň se vztahuje k jedné naší uličce

N  
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Velké poděkování, ale opačného slova smyslu.
V tra   Výhon máme pole. Na květnou neděli 9.dubna na 
večer – večer, nám někdo rozlámal přeroubovanou jabloň. 
Letos by měla 1. jablka. Nevíme jestli to byli   co tam chodí 
kouřit. Možná to vadilo někomu jinému. Za pár dní do kme-
ne třešně napíchali všechny železné dráty.
Ale   dotyční mají doma zahradu a v ní stromy. Můžou to 
zkoušet na svojem. Budou vidět, jaký mají úspěch. Přes pár 
polí od nás zasadili ořech.Ten stál 1000,-Kč. Taky nepřežil, 

I     Š   (   )

opět někomu vadil. Ti co tak škodí, to jsou ubožáci a myš-
lení IQ tykve, houpacího koně. To je slušně řečeno, protože 
la  nu co máme na jazyku nelze o  sknout. A takové chytré 
řeči, že si to máme hlídat jsou k ničemu. 

Matuškovi

Budování kanalizace ul. Horní :
Ferda Sáček, Josef Běloušek, Laďa Brzobohatý, A. 
Bartoněk, J. Kaňa. Ostatní jsou otočeni zády.

Odpověděla paní Josefa Urbánková (Fraňková), 
Uherčice 354.
Horní řada muži zleva: J. Jenyš, Ant. Franěk, L. Vo-
kál, J. Hála, L. Spousta, L. Ryzý, dole s harmonikou 
je F. Nevídal vedle něho sedí paní M. Němečková.
Z žen tam jsou M. Fulkova, Jana Hálova. Další účast-
níky nevím.

F   2016

H     

V loňském roce jsme se zúčastnili spoustu akcí a závodů.
Členové klubu úspěšně reprezentovali na závodech a po-
sbírali spoustu výher. Pár největších úspěchů:

14.5. Juju Arpitha Belcredi 
1.místo trail ze země – Gábina Pavlíčková a Sam
2.místo – trail – Markéta Valoušková a Kača

22.5. Trail Šerkovice 
1.místo barely – Veronika Drabálková a Kača
2.místo trail – Veronika Drabálková a Kača

J   K
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19.6. Břeclav 
1.místo parkur – Sabina Zavadilová a Kača
4.místo zručnost – Karolína Drabálková a Kača

20.8. Trail Kovalovice 
2.místo – trail ze země – Jiřina Stejskalová a Sany

27.8. Hobby Kuchařovice 
1.místo parkur 40cm – Gábina Pavlíčková a Parodie
1.místo parkur 70cm – Sabina Zavadilová a Kača
2.místo parkur 100cm – Sabina Zavadilová a Parodie
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Jaro nám končí, zahrady a pole se zelenají, vinohrady dokvé-
tají, dozrává první ovoce. Od začátku roku se toho u zahrád-
kářů už dost odehrálo. Před výstavou vín jsme připravili ško-
lení degustátorů vín. Účast byla hojná, více než desítku no-
váčků doplnila celá řada zkušených degustátorů. Celkem se 
nás sešly téměř tři desítky. Většina z nás také přinesla něja-
ký vzorek k hodnocení, protože mluvit o víně bez vína není 
možné. Vedení kurzu se ujal Ing. Aleš Urbánek, který nás 
svým odborným výkladem oboha  l o drahocenné zkuše-
nos  . Zaměřili jsme se především na odhalení a pojmeno-
vání vad a chorob vína.
Hodnocení vín proběhlo-jak je zvykem-na květnou nedě-
li 9. 4. 2017, za účas   73 degustátorů, místních, z blízkého 
okolí, i ze slovenského Bieleho Kostola. K hodnocení se se-
šlo 595 vzorků, z toho 350 bílých, 38 růžových a 207 červe-
ných, 457 vín ročníku 2016 a 138 archivních vín. Degustáto-
ry jsme usadili ke stolům tak, aby zkušení bodo-
vači vzali pod křídla některého z nováčků. Vzorky 
jsme rozdělili celkem ke 20 stolům, kde je hodno-
 cí komise podle svého nejlepšího vědomí a svě-

domí ohodno  li a ty nejlepší odeslali do rozstře-
lu o šampiona výstavy. Měl jsem velkou radost, 
když jsem viděl mezi degustátory účastníky pro-
běhnuvšího školení.
Výstava vín spojená s ochutnávkou se konala na 
velikonoční neděli 16. 4. 2017, v 10 hodin pro-
běhlo předání cen šampionům z rukou staros-
ty obce A. Lengála, M. Němečka, R. Zelinky a se-
nárora Ing. Jana Hajdy. Novinkou letošní výstavy 
bylo ocenění vítězů odrůd. Díky tomu jsme oce-
nili dalších 19 vynikajících vín. Už od zahájení 
výstavy byla sokolovna plná lidí. Jejich rozhovo-
ry a smích se nesly sálem a mísily se v jedinečný 

Č   

24.9. Coyal Cup Krasová 
2.místo – Ivana Dostálová a Keny

28.9. hobby Našiměřice 
3.místo parkur 100cm – Sabina Zavadilová a Parodie

2.10. working equita  on Velké Bílovice 
2.místo – junioři – Gábina Pavlíčková a Sam
2.místo – senioři – Jiřina Stejskalová a Sany

15.10. Juju Řícmanice 
1.místo trail – Jiřina Stejskalova a Sany
2.místo parkur – Sabina Zavadilová a Keny
3.místo hunter – Markéta Valoušková a Kača

29.10. Hubertovské skákání Popice 
3.místo parkur 90/100cm – Sabina Zavadilová a Parodie

Během roku 2016 jsme celkově získali:
1.místo – 10x, 2.místo – 18x, 3.místo – 18x, 4.místo – 15x, 
5.místo -16x, 6.místo – 14x

Pro naše klienty jsme uspořádali 3x klubové závody a 3 tur-
nusy tábora. S koňmi jsme se zúčastnili Dětského dne pro 
fi rmu Hartmann Rico ve Veverské Bítýšce a Národopisných 
slavnos   v Těšanech. Mimo jiné jsme podnikli i 3 denní výlet 
do Lednického areálu. Junioři i senioři z klubu Kaverto se vě-
nují disciplínám parkur, drezura, working equita  on, wester-
nové rychlostky, trail, jízda zručnos   a terénní orientační zá-
vody. Na rok 2017 máme již teď plný kalendář závodů a akcí 
a všem našim malým i velkým závodníkům prosím držte pal-
ce. Samozřejmě vítáme další zájemce o výuku jízdy na koni.
Připojíme malé oznámení: Kdo má zájem o odběr kvalit-
ního koňského hnoje, může si po předchozí domluvě kdy-
koliv přijet.

hukot jako v úle, který doprovází všechny vydařené akce. 
Odpoledne se sokolovna rozezněla zvuky cimbálu, houslí 
a zpěvem. Lidé se bavili a veselili, popíjeli dobré vínko a mě 
při pohledu na spokojené hosty naplňoval hřejivý pocit.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli 
na přípravě bodování a výstavy vín z řad zahrádkářů i míst-
ních vinařů.
Také bych Vás všechny chtěl pozvat na letošní posezení 
u burčáku, které proběhne 16. 9.2017 v okolí sokolovny. Při-
pravíme si pro Vás burčák, přijedou zahrát a zazpívat mužáci 
z Nosislavi a letos program oboha  me o soutěžní přehlíd-
ku gulášů, které uvaří zástupci zahrádkářů, hasičů, myslivců 
a doufáme, že ani zastupitelé se nedají zahanbit a připraví 
svůj guláš.

Tomáš Kurdiovský
Místopředseda ZO ČZS Šitbořice

Foto T.Kurdiovský
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Tak jako každý rok, i letos pořádala místní rybářská skupi-
na rybářské závody a dětský den na rybníku v Šitbořicích. 
Rybářské závody pro dospělé se konaly v sobotu 6. května. 
Účast na závodech byla patrně poznamenaná skutečnos-
 , že každý lovící musel být držitelem platné povolenky 

k lovu, což při minulých ročnících nebylo striktně vyžado-
váno. Celkem se tak závodu zúčastnilo 46 závodníků, tedy 
o 30 méně než v loňském roce. Samotný lov začal v 6:00 
a ukončení lovu proběhlo zhruba v 11 hodin. Opro   minu-
lým ročníkům byla zřejmá i mírně nižší ak  vita ryb, která 
se podepsala na celkově menším množství úlovků. Největ-
ší ulovenou rybou závodu (amurem o délce 57 cm) se ví-
tězem sobotního dne stal Tomáš Svoboda ze Šitbořic. Dru-
hé místo obsadil Petr Dostál z Divák, který ulovil celkem 
9 kaprů. Na tře  m místě se pak umís  l Roman Jakubčík 
s celkovým počtem 86 ks ulovených ryb. Po ukončení zá-
vodu a vyhlášení vítězů pak proběhlo slosování tomboly, 
po kterém byl sobotní program ofi ciálně ukončen.
Dětské rybářské závody a dětský den se pak konaly v ne-
děli 7. května. Byť se ze začátku zdálo, že nám počasí ne-
bude přát, tak opak byl pravdou a během celého dětské-
ho dne bylo příjemné počasí, které přálo venkovním ak-
 vitám. Dětských závodů se zúčastnilo celkem 50 závod-

níků. Vítězkou se stala Lenka Burešová s amurem o délce 
54 cm. Na druhém místě se dvěma ulovenými kapry se 
umís  la Beáta Jelínková. Na tře  m místě se pak umís  l 
Robin Vozdecký, který ulovil celkem 41 kusů ryb. Druhé 
místo bylo sdílené, kdy o umístění rozhodl až součet dé-

R      2017
lek ulovených kaprů, proto si cenu útěchy odnesla i Mar-
 na Hečová.

Pro závodníky i ostatní návštěvníky byl od zhruba 9 ho-
din na rybníku nachystán bohatý doprovodný program. 
Na několika stanoviš  ch byly pro dě   připraveny různé 
soutěže, za jejich splnění dostaly razítko. Komu se poda-
řilo během dne nasbírat všechna razítka, obdržel u regis-
trace malou pozornost. Dětského dne se nakonec zúčast-
nilo celkem 200 dě  , což svědčí o vysoké oblíbenos   této 
akce u dě   i rodičů. Kromě výše zmiňovaných soutěží byly 
pro dě   připraveny i další atrakce, jako byla jízda na koni, 
soutěž ve střelbě ze vzduchovky, lukostřelba, ukázka ha-
sičské techniky, infokoutek ze života včel s ukázkou včelař-
ských pomůcek a další. Pro všechny návštěvníky bylo rov-
něž během celého dne připraveno občerstvení v podobě 
ryb v různých kuchyňských úpravách či uzené cigáry. Ne-
dělní program pak byl ukončen slosováním tomboly, po 
kterém se všichni návštěvníci postupně rozešli. 
Na tomto místě patří velké poděkování především všem, 
kteří se na organizaci rybářských závodů a dětského dne 
podíleli. Na zajištění hladkého průběhu této akce je kaž-
dý rok třeba nemalého množství dobrovolníků, které se 
naštěs   vždy podařilo zajis  t. Pevně doufám, že tomu tak 
bude i v dalších letech. Dík patří také všem sponzorům, 
kteří jakýmkoliv způsobem podpořili konání rybářských 
závodů a dětského dne, a bez jejichž podpory by nebylo 
možné akci uskutečnit.

za rybáře ze Šitbořic Lukáš Franěk

Vítězové rybářských závodů v kategorii dospělí foto J.FraněkNávštěva vodníka na našem rybníku
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Už několik let se vyhlašuje výtvarná soutěž „Mé toulky pří-
rodou“.
Protože vím, že dě   ze školky umí hezky malovat, požádal 
jsem paní ředitelku, aby se školka této soutěže zúčastni-
la. Paní ředitelka se dohodla s paní učitelkou Nečasovou 
a naplánovaly průběh soutěže. Po ukončení mně předaly 
12 nejlepších obrázků, které jsem odvezl do Českomorav-
ské myslivecké jednoty OMS v Břeclavi.
Odborná komise všechny obrázky posoudila a v kategorii 
MŠ získala I. místo Nikolka Vozdecká z naší školky.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 6. 5. 2017 
v Rakvicích na výstavě trofejí, kde si Nikolka 1. cenu pře-
vzala se svými rodiči.

Václav Nečas, MS Šitbořice

Dne 28. 5. 2017 se v odpoledních hodinách uskutečnilo 
slavnostní předání nového vozidla místnímu hasičskému 
sboru.
Bylo to úspěšné zakončení bezmála dvouletého snaže-
ní vedení našeho sboru a obecního zastupitelstva o další 
zmodernizování vybavenos   naší zásahové jednotky. Při 
této slavnos   nás svou návštěvou poc  li: zástupce jiho-
moravského kraje předseda výboru sociálně zdravotního 
pan Milan Vojta, ředitel Hasičského záchranného sboru ji-
homoravského kraje plk Jiří Pelikán, starostka Krajského 
sdružení hasičů paní Zdeňka Jandová, starostka Okresního 
sdružení hasičů paní Leona Žárská, zástupce fi rmy Modrý 
projekt, která vyřizovala administra  vní část získání dota-
cí, Ing. Jakub Luňák, zastupitelstvo obce v čele se staros-
tou panem Antonínem Lengálem a další hosté. 
Zástupci hasičů srdečně a vřele poděkovali všem, kteří jim 
při získání fi nančních příspěvků na nové vozidlo jakkoliv 
pomohli. Obecní zastupitelstvo přispělo částkou 500  síc 
korun, Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS 450 
 síc korun a Krajský úřad JMK 350  síc korun. 

Novému autu požehnal otec Jiří Topenčík a poté se usku-
tečnil Den otevřených dveří a ukázky techniky od nejstar-
ších ručních stříkaček až po nejmodernější vybavení dneš-
ních dnů. Novým vozidlem je Ford Transit DA12 – L1Z – 
deví  místný dodávkový automobil, který nahradí doslu-
hující dodávková vozidla, které nyní užíváme.
Dne 18. 6. 2017 proběhly v místním sportovním areálu 
dětské závody v požárním útoku a ve štafetě. Fakt, že se 
v tento den konalo krajské kolo žáků a dorostu v Brně, ne-
ga  vně ovlivnilo počet soutěžících družstev. Za hezkého 
počasí se tak uskutečnila soutěž mladších a starších žáků 
za účas   7 družstev. A takřka všichni závodníci si mohli od-
nést poháry a medaile.

Miroslav Vahala

M   Š

S    Š

Nikolka Vozdecká Foto Václav Nečas

Tabulka výsledků soutěže
„O POHÁR VELITELE SDH ŠITBOŘICE“

Šitbořice 18. 6. 2017

Mladší žáci

Kolek  v 
SDH

Čas 
štafeta 
včetně 
tr. bodů

Čas 
útok

Body 
štafeta

Body 
útok

Body 
celk.

1. V.Pavlovice 2.02,56 19,18 1 1 2

2. Poštorná A 2.13,44 22,85 2 3 5

3. Vlasa  ce X 19,71 4 2 6

4. Poštorná B X 23,10 4 4 8

Starší žáci

1. Poštorná 1.34,57 18,72 2 1 3

2. Šitbořice 1.34,22 24,59 1 3 4

3. Vlasa  ce 1.52,88 20,87 3 2 5
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Letošní svátek maminek jsme oslavili v naší sokolovně 
v neděli 21.5. Od 15 hodin jsme se těšili z krásného pro-
gramu dě   z MŠ a ZŠ. Z každého vystoupení bylo znát jak 
se dě   pečlivě a zodpovědně připravovaly, aby své nej-
bližší potěšily. Věřím, že se jim to povedlo, důkazem byl 

Na návštěvě při poptávání příspěvků do tohoto čísla jsem 
dostala  p na procházku. Na ulici Karpaty zavítám málo, 
ale již jsem si všimla při koukání na nevěstu jednu červ-
novou sobotu nádherně upraveného břehu u silnice. 
Udržovaná, velmi vkusně uspořádaná „zahrádka“ i skal-
ka Vás naladí do příjemného dne. Na návštěvě u Krupič-
ků jsem se dozvěděla, kdo se o uvedenou zahrádku sta-

D  

K  

U  

velký potlesk, smích i slzičky doje  . Za tyto krásné oka-
mžiky musíme poděkovat především paním učitelkám 
obou škol, které s dětmi secvičily tak pestrý a náročný 
program. A táké velký dík patří všem ostatním, kteří při-
pravili zázemí pro celou akci.

Dne 27.4. oslavili manželé Marie a Antonín Kaňovi 
výročí 60 let uzavření sňatku.
Bylo nám, s panem starostou, velkým potěšením, 
že jsme jim mohli osobně popřát hodně zdraví, 
štěstí a rodinnou pohodu a za obec Šitbořice pře-
dat kytku a dar.

Druhou letošní diamantovou svatbu oslavili dne  
8. 6. 2017 manželé Paulína a Antonín Fialovi, i 
jim jsme rádi popřáli do dalších let mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Jarmila Cagášková
kulturní komise

D  

Manželé Fialovi  Foto Z.Lengál

rá. Bez nároku na honorář, s láskou a pro potěšení svoje 
a všech kolemjdoucích. Snad potěší paní Němečkovou, 
rozenou Rozkydalovou, Šitbořice č.412. naše poděkování 
za péči o toto kouzelné místo. Věřím, že se takových míst 
v Šitbořicích najde více, a budeme moci je zveřejňovat. 
Poprosila jsem Míšu Lengálovou o fotky tohoto krásného 
zákou  .  Renata Stříbrnská
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V  lednu letošního roku jsme se sešli, abychom založili ta-
neční soubor, za jehož vznikem nehledejme nic světobor-
ného. 
Bývalí vedoucí folklórního souboru Javorníček Brno, Zuz-
ka Baranová a Radek Pudil (brněnská náplava), spojili své 
zkušenos   s prací s dětmi se snahou místních občanů vy-
tvořit taneční složku pro dě   v Šitbořicích. Místní folklórní 
soubor tak byl na světě. Nebylo to však nic nového. Zuzka 
Baranová tu již dříve podobný kroužek vedla pod názvem 
„Baránek“. Vedoucí tak navázali na svoje zkušenos   a jsme 
rádi, že se soubor těší velkému zájmu. 

Šest nadšenců jízdy na strojích Jawa se rozhodlo vyrazit 
na okružní jízdu po České republice. Od listopadu loňské-
ho roku provádí dvorní mechanici David Ryzý  a Rosťa Len-
gál celkovou prohlídku jednotlivých babe  , obnovují ne-
funkční součástky, brousí, pilují, nakupují náhradní sou-
částky,projíždí a připravují stroje k náročné jízdě. Všichni 
chlapi pak projíždí stroje každou neděli po silnicích v okolí 
a snaží se připravit na jízdu Českou republikou.
Hoši vyrazí ze Šitbořic v pondělí 10. července 2017 směr 
Jindřichův Hradec, druhý den pokračují do Krušovic.
Tře   den povede jejich trasa přes Mělník a Mladou Bole-
slav do Nového Bydžova. Další den je čeká cesta do Štern-
berka. Pátý den by měli dorazit ke Vse  nu, kde bude pro-
bíhat sraz veteránu Jawa. Sobotní trasa již směřuje přes 
Luhačovice, Vracov a Kyjov do Šitbořic. 
Všichni zúčastnění David Ryzý, Rosťa Lengál, Milan Bureš 
st., Mira Stříbrnský st., Zdeněk Přibyl a Erik Hűbel měli svo-
je babe  y vystaveny na Veterán srazu v Šitbořicích 8. čer-
vence 2017.

„Š “     

B  

N   

Soubor má již dvě kategorie. První je určena pro předško-
láky a vede ji Radek a druhá je pro dě   školou povinné 
a vede ji Zuzka. Každá kategorie má zhruba 25 dě   a s ve-
dením pomáhá Terka Baranová. 
V našem souboru se dě   učí tanci, zpěvu a hlavně zjišťují, 
co je to folklór.
První vystoupení našeho souboru jste mohli spatřit na 
Babských hodech a snad budou další akce následovat. 
Doufáme, že zájem dě   i rodičů bude setrvávat i nadále 
a soubor bude brzy součás   celé obce.

Vedoucí Šitbořáčku

Přejeme nadšencům zdárně ujeté kilometry bez nehody 
a šťastný návrat. 

manažer nadšenců Babe  ám zdar 

Již po sedmé se děvčata z Babince vystrojila do naškro-
bených krojů a vykročila od hasičské zbrojnice k Orlovně 
požádat tentokrát místostarostu Milana Němečka o prá-
vo babských hodů. Spolu s nimi vyšli také dě  , letos byla 
opravdu hojná účast. 
Po tradičním sóle pokračovala děvčata s dětmi k sokolov-
ně. Do kroku jim vyhrávala dechová kapela Blučiňáci.
Dě   si s děvčaty zahájily jejich hodečky pochodem. Tím 
začala pro všechny dě   I dospělé odpolední zábava plná 
tance, zpěvu a soutěží. Děvčátka také vystoupila se svým 
tanečkem. Nové a velmi potěšující bylo vystoupení obno-
veného folklorního souboru Šitbořáček, o kterém se zmi-

B  
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ňuje vedoucí kroužku v tomto čísle. Slunečné a velmi tep-
lé počasí neodradilo diváky i tanečníky od zábavy, kterou 
měla děvčata z Babince připravenu.
Opět nechybělo sólo, tentokrát knofl íkové a ani půlnoční 
taneční překvapení.
Děkujeme všem, kdo přišli podpořit kulturní dění v naší 
obci a přišli se pobavit, zatančit si a setkat se s kamarády, 
přáteli a sousedy. Obrovské poděkování patří všem děvča-
tům z Babince a jejich manželům i rodinným příslušníkům 
a hlavně všem službám za věnovaný čas při přípravě hodů,  
úklidu před i po hodech.  

šitbořský „Babinec“

Jako již tradičně proběhlo v naší obci poslední dubnový tý-
den Stavění máje. Tentokráte v režii stárků ročníku 1998 
a jejich rodičů.
 Přestože nás od počátku provázela nepřízeň počasí a s ní 
i obavy, zda máju vůbec postavíme, vše nakonec dobře 
dopadlo. Právě i díky deš  , jež byl naším častým společ-
níkem a především v pátek nás jen velmi nerad opouštěl, 
jsme mohli prožít nevšední zážitky v podobě tance pod 
deštníky, či milého překvapení, které nám způsobila hojná 
účast na večerních akcích po oba dva dny. 
Jménem ročníku 1998 bych chtěla poděkovat všem spo-
luobčanům, kteří se nezalekli zamračené oblohy a přišli 
nám pomoct postavit máju a podpořit nás v našem snaže-
ní udržovat tradice v naší obci stále živé a krásné. 
Děkujeme, bez Vás by to nešlo!

 Za ročník 1998, Eva Ryšavá
Foto Jarka Steinbocková

S  

Foto Milan Němeček
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Jsou to 3 roky, co byla dokončena vyhlídka na Domani-
nách. Za tu dobu se stala cílem mnoha vycházek jednot-
livců, rodin i skupinek a také přespolních turistů a hleda-
čů schránek podle souřadnic.
Kód schránky GC6Q12H. Dříve si mnozí spoluobčané ani 
neuvědomovali, jaký je z Domanin krásný výhled do kra-
je, ale také na naši krásnou obec.
Lze vidět TV vysílač Kojál na Drahanské vrchovině, Mo-
hylu Míru, jednotlivá brněnská sídliště, dominanty Brna-
-Hády, Petrov, Špilberk, Kraví Hora, AZ Tower, nemocnici 
Bohunice, klášter Rajhrad a další zajímavé objekty a ves-
nice. Hlavně mládež si oblíbila výhledy po setmění, kdy 
je celé panorama jako sví  cí náhrdelník. Celé skupinky 
tam chodí sledovat soutěžní ohňostroje na Petrově a na 
brněnské přehradě. Také o silvestrovské noci tam bývá 
kolem 50 lidí.
Letos byla na vyhlídce instalována panorama  cká foto-
grafi e s popisky.
Je třeba kladně hodno  t, že se za  m nenašel žádný van-
dal a nic nepoškodil. Senioři si pochvalují, že je tam mo-
hou přivést autem a pár kroků sejdou i za pomoci holí.
Pohled do kraje od Šitbořic popsal již v roce 1894 spiso-
vatel Vilém Mrš  k, který chodíval do Šitbořic z Divák ko-

Š  lem větřáku, v povídce: 
Když slunko zapadá.
/Úryvek z povídky/
Blížila se hodina sedmá, chvíle kdy velebníček se vydal 
na svoji obvyklou procházku. A kterou stranu by měl vyjít 
dnes? K Nikolčicím? K Mar  nicím? Nerozmýšlel se dlou-
ho a zamířil kolem zámecké zahrady ku větřáku na šit-
bořickém kopci, odkud pohled je nejkrásnější. Nedočka-
vos   spěchal velebníček na vrchol kopce. Obraz široký, 
volný bez hrází, rozepjal se před jeho očima – pláň širá, 
nekonečná, posetá bílými vískami ří  la se pod ním dolů 
a velebníček, stoje na pokraji velkého toho divadla, v ně-
mém úžase hleděl do nesmírných krajin jižní Moravy. Už 
přes třicet let žil v této krajině a přece kdykoliv ji viděl 
poznovu, vždycky jakoby rozevřel svoji milovanou knihu. 
S utajenou rozkoší díval  se zase dolů na Znojemské hory, 
žebě  nské vrchy, Babí lom, Bílá hora - i Brno bylo vidět 
jak vytržené na malý kousek země, jako by je z kapesníku 
vysypal. Obrysy kraje u Rajhradu, Měnína, Sokolnic. Roz-
jasněným zrakem zahleděl se do klidných dálek, kde bílé 
vížky k nebi výšily své kříže, vzadu továrny dýchaly a od 
Sokolnic ke Slavkovu vlak uháněl přes svaté pole zbitých 
a vítězů katastrofy slavkovské. Jaký pohled bude za dal-
ších 120let?

Fran  šek Krupička  

Vážení spoluobčané, protože na mne i mé spolupracovní-
ky směřují Vaše časté dotazy ohledně současného stavu i 
dalšího vývoje na Orlovně, rozhodl jsem se podat tyto in-
formace ve Štengaráčku. 
Začal bych  m, že restaurace je otevřena Po – Pá od 15:00, 
So, Ne od 11:00. Kuchyně v Po – Pá od 17:00. So, Ne od 
11:00. Zavírací dobu úmyslně neuvádím (dle návštěvnos-
 ). Pečeme vlastní domácí pizzu a vaříme pár minutkových 

jídel, vše je možné nechat si zabalit s sebou domů. Jídelní 
lístek byl sestaven tak, aby si každý mohl vybrat maso vep-
řové, hovězí, kuřecí nebo jídlo bezmasé. Můžete si zde po-
chutnat na výborné, čerstvě mleté italské kávě Manuel, ke 
které nabízíme zákusky z cukrárny Dolce Passione a Mls-
ná. V létě točíme zmrzlinu a je v provozu zahrádka. Je zde 
možnost pla  t platební kartou.
V suterénu se nám podařilo odstranit vlhkost a vysušit zdi-
vo. Tato část Orlovny dosud nebyla využívána. Nyní je zde 
pivnice, která nám umožní obsloužit více zákazníků sou-
časně. Otevřena je každý pátek a v sobotu od 19:00. Mů-
žete si zde také zahrát kulečník. Pro labužníky jsou zde tři 
vodní dýmky které pro  kuřácký zákon nezakazuje. Vše po-
třebné Vám rádi zapůjčíme.

I   O

N  …

V Orlovně i nadále funguje masážní salon paní Simony Ko-
láčkové z Brna. Otevřeno je vždy ve čtvrtek a je třeba se 
objednat. 
Dále v Orlovně provozujeme lymfodrenáže. Tyto služ-
by vykonává DiS. Jarmila Cagášková každé úterý. V tomto 
oboru má již 14 roků praxe potřebnou kvalifi kaci a bohaté 
zkušenos  . V souvislos   s těmito službami připravujeme 
znovuotevření lázní jako důležitou součást těchto proce-
dur. Po technické stránce jsou již téměř připraveny, zbý-
vá pouze administra  va, což je časově náročnější. Přesný 
termín otevření za  m neznám, ale doufám, že tato my-
šlenka bude po 16 letech od velké rekonstrukce Orlovny 
konečně uvedena v praxi. Myslím, že mít v obci sirný pra-
men Štengar a nevyužít jeho léčivé vlastnos   by bylo za-
vrženíhodné. 
Další kapitolou je bowling. Toto zařízení bylo kompletně 
opraveno a v současnos   se dá říci, že s ohledem na svoje 
stáří funguje dobře.
Ubytovací kapacita je celkem pět pokojů se samostatným 
sociálním zařízením – jednou třílůžko, čtyřikrát dvoulůž-
ko. Pokoje jsou vybaveny novými led televizory, vysoušeči 
vlasů a lůžkovinami. Výměna starých matrací nás teprve 
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čeká, ale i přesto mohou dobře posloužit pro ubytování 
Vašich návštěv (přátelé, rodina atd.)
Kontaktní telefon pro veškeré objednávky a dotazy je 774 
750 705 nebo osobně v restauraci vždy v otevírací době.

Jsem hrdý na dosažené výsledky za poslední rok a těším 
se na Vaši návštěvu v tomto atrak  vním a čistém pro-
středí. 

Jaroslav Konečný

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych představila sebe a moji 
práci i Vám, kteří mě ještě neznáte.
Jmenuji se Jarmila Cagášková, pocházím a bydlím se svou 
rodinou v Šitbořicích. Vystudovala jsem Vyšší zdravotnic-
kou školu v Brně – Diplomovaný specialista v oboru fyzio-
terapie. Ještě při studiu jsem absolvovala cer  fi kovaný kurz 
techniky mízní drenáže, což mně umožnilo pracovat v Onko 
a lymfo centru Brno pod vedením prof. Karla Bendy. Zde 
jsem se poprvé dostala ke komplexní léčbě lymfedému, 
která mě zaujala tak, že se stala i tématem mé diplomové 
práce. Po ukončení školy jsem nastoupila do Masarykova 
onkologického ústavu v Brně, kde jsem pokračovala v zís-
kávání dalších zkušenos   v této problema  ce a mohla spo-
lupracovat s předními českými lymfology. Celý svůj profes-
ní život se tak věnuji manuální a přístrojové lymfodrenáži, 
k tomu patří vícevrstevné bandážování konče  n, v poslední 
době lymfotejp a speciální pohybové a dechové cvičení při 
lymfedému, které pravidelně přednáším na kurzech pro bu-
doucí lymfoterapeuty. Každoročně se účastním Lymfo kon-
gresu, odborných seminářů a kurzů, podílím se na tvorbě 
výukových skript.
Po 14 letech práce s především onkologickými pacienty, 
jsem se rozhodla nabídnout své zkušenos   i lidem, kte-
ří netrpí přímo masivním lymfedémem, ale trápí je třeba 
unavené nohy po delším stání či sezení, mají křečové žíly 
nebo otoky po jejich operaci, trpí celuli  dou, která nelé-
čená může vést k dalším problémům, nebo potřebují po-
sílit obranyschopnost těla, trpí migrénami, otoky v obličeji 
a třeba chtějí jen zregenerovat a odpočinout. Lymfodrenáž 
ovlivňuje mízní systém, urychluje návrat teku  ny s odpad-
ními látkami metabolismu zpět do krevního řečiště a pozi-
 vně působí v dalších oblastech našeho těla. Pokud lymfa-

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% 
informací z našeho okolí. Proto je dobré o oči pečovat 
a chodit na pravidelné preven  vní prohlídky k očnímu 
lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou to  ž vést až 
k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí 
bezplatnou preven  vní oční péči seniorům starším 65 
let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního 
lékaře. Součás   služeb medbusu je i bezplatná doprava 
k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl seni-
or pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. 

L   S   O

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA

 cký systém nefunguje správně, tato teku  na i se škodlivi-
nami zůstává v podkoží a nepříznivě se projevuje na orga-
nismu.
Kdy se však lymfodrenáž nesmí provádět? Při otocích z one-
mocnění ledvin, jater, srdce, neléčeném vysokém krevním 
tlaku, hyperfunkci š  tné žlázy a hyperglikemii. Proto je dů-
ležitá vstupní konzultace, abychom vyloučili případné zdra-
votní problémy, které by nedovolily lymfodrenáž absolvo-
vat. Vzhledem k tomu, že lymfodrenáží ovlivňujeme více 
systémů v těle, je důležité, aby ji prováděl lymfoterapeut 
s odbornými znalostmi.
Koho moje povídání zaujalo, ráda ho přivítám v prostorách 
lázní Společenského domu Orlovna, kde díky dobré spo-
lupráci s panem Jaroslavem Konečným a jeho týmem a za 
podpory OÚ Šitbořice, jsem si mohla otevřít soukromou 
praxi. Kde mám možnost nadále pomáhat lidem podle své-
ho nejlepšího vědomí a svědomí. A pokud vše půjde podle 
plánů, věřím, že brzy zahájíme koupání v našem Štengaru 
a využijeme blahodárný účinek sirovodíkové vody.
Dále, kromě lymfodrenáží, tady již několik let pořádám pra-
videlné lekce rekondičního cvičení pro správné držení těla, 
lepší stabilitu a koordinaci, naučit se správným pohybovým 
stereotypům, přiměřeně posilovat, přizpůsobovat zátěž 
svým možnostem a vše tak, abychom předcházeli např. bo-
lestem hlavy, krku, páteře, kloubů a dalším neduhům pohy-
bového ústrojí.
To je za  m vše, co Vám mohu 
nabídnout, abyste se cí  li 
lépe, zdravě a odpočatě.

Jarmila Cagášková, DiS.
fyzioterapeutka – lymfote-

rapeutka

Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajis   termín vyšetření. Řidič 
medbusu v den vyšetření objednané seniory vyzved-
ne v blízkos   jejich bydliště a dopraví je k očnímu léka-
ři i zpět domů zcela zdarma. Specializované preven  vní 
vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního 
pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmoder-
nějšími diagnos  ckými přístroji a konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preven  vním vyšetření zjištěno oční 
onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci pro-
jektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava 
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k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která posky-
tuje špičkovou oční péči  sícům pacientů ročně, se pro-
jekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou 
léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnos  ku a léčbu 
onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se to  ž, že pokud 
tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést 
až k úplné ztrátě zraku a  m pádem k vyloučení nemoc-
ného ze společnos  . Se zhoršujícím se zrakem se lidé 
o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemoc-
nění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že právě 
jejich problém je možné léčit. 
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům star-
ším 65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy a sou-
časně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocně-
ních a možnostech jejich léčby. Projekt medus byl spuš-
těn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky 
spokojených klientů, kteří využili nabízených služeb.

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste neby-
li u očního, neváhejte se obrá  t na Nadační fond Josefa 
Hycla – projekt medbus.

Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz 
Web: www.medbus.cz

80 dkg hladká mouka
  8 dkg smetol
20 dkg cukru

M

R

  2 vejce
  4 dkg divokých kvasnic
 1/4l mléka

V loňském roce se prvnímu mužstvu šitbořického oddílu 
kolové ve složení Marek Topolář - Miroslav Starý povedlo 
jako vůbec první dvojici v historii našeho oddílu postou-
pit do nejvyšší české mužské soutěže - Extraligy. 
V současnos   jsou odehrána 3 z celkových 4 extraligo-
vých kol a šitbořič   mladíci naplno zakusují, jaké to je 
pravidelně bojovat s českou kolováckou špičkou. Miro-
slav Starý popsal současnou situaci takto: „V Extralize bo-
jujeme doslova o každý bod. Skok mezi 1. ligou (pozn.: 
druhá nejvyšší soutěž) a Extraligou (pozn.: 1 nejvyš-
ší soutěž) je opravdu markantní, extraligové týmy mají 
mezinárodní zkušenos  , hrajeme pro   bývalým Mistrům 
světa, což mnohdy není vůbec jednoduché. Velké množ-

K  - Š     E

S

ství zápasů končí v náš neprospěch kvůli našim chybám, 
které starší a hlavně mnohem zkušenější pro  hráči po-
trestají. Každopádně je pro nás letošní ročník Extraligy 
zkušenos   k nezaplacení a věříme, že pokud se nám le-
tos nepovede Extraligu udržet, velmi brzy se do ní opět 
vrá  me.“
Červnové 3. extraligové kolo se premiérově odehrálo 
3.6. u nás v Šitbořicích. Na nejvyšší kolovou ČR se do šit-
bořické sokolovny přišlo podívat několik desítek fanouš-
ků, kterým bychom  mto jménem oddílu kolové oprav-
du rádi poděkovali. Závěrečné 4. kolo Extraligy se ode-
hraje v září ve Svitávce - kolébce české kolové. 

Marek Topolář

Foto S.Prokop
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Skončila nám sezóna 2016/17 a příprava té další je v pl-
ném proudu. Pro sezónu 2017/18 přihlašujeme rekord-
ních 23 družstev, díky čemuž se stáváme velkoklubem. 
V žebříčku fl orbalových klubů se dělíme spolu s několika-
násobným mistrem republiky v ženách i mužích 1.SC Vít-
kovice. Za sebou jsme nechali takové kluby jako je Bull-
dogs Brno a stali jsme se největším fl orbalovým klubem 
na jižní Moravě. Je to pro náš klub, který letos slaví 20 let 
od jeho založení, velké zados  učinění za tu dlouholetou 
nelehkou práci několika nadšenců. 
Jak to všechno začalo? Ve svých počátcích jsme nefungo-
vali ještě jako jeden klub, ale začínali jsme v několika sa-
mostatných družstvech pod hlavičkou Orla, Sokola a zá-
kladních škol. Postupně se tyto subjekty spojily a vytvoři-
ly jeden fl orbalový klub. V Šitbořicích začal fl orbal právě 
v roce 1997, kdy Pavel Halas dovezl na volejbalový tré-
nink podivné hokejky a jeden trénink volejbalu se změnil 
na fl orbalový. Florbal si okamžitě kluci oblíbili a začalo se 
pravidelně trénovat. Jezdilo se na první Orelské turna-
je, prováděl se nábor nových hráčů a díky spolupráci se 
Základní školou Šitbořice a fi nanční podpoře naší Obce 
se v roce 2002 přihlásilo první družstvo mladších žáků 
do soutěží v rámci fl orbalové unie. Jelikož jsme pocho-
pili, že jedna vesnice v dnešní době nesloží samostatné 
družstvo, spojily se tři fl orbalové oddíly, Orel Šitbořice, 
TJ Sokol Brumovice a TJ Sokol Klobouky u Brna a vytvoři-
ly Florbalový klub Aligators. Vytvořili se tři družstva, kaž-
dé neslo název jedné organizace. Postupem času se tato 
spolupráce rozšířila i na další školy a organizace, jako ZŠ 
Těšany, Orel Moutnice, Orel Boleradice, ale i vzdálenější 
místa jako ZŠ Pozořice nebo TJ Sokol Bučovice a nově  ZŠ 
Sokolnice. Od roku 2002 slavill náš klub nemalé úspěchy. 
Pro naši Obec je asi nejznámější úspěch, vítězství v re-
publikovém fi nále žákyň ZŠ Šitbořice nebo  tul vicemis-
tryň republiky dorostenek v roce 2012. Mezi další úspě-

F  A     2017/18  
chy je několikerý postup starších žáků a dorostenců do 
kvalifi kace na mistrovství republiky, postup juniorů do 
2. ligy nebo postup juniorek do osmifi nále play off  1.ligy. 
V neposlední řadě patří zmínka o postupu mužů do Ná-
rodní ligy, tře   nejvyšší soutěže a žen do 1. ligy, druhé 
nejvyšší soutěže. 
Jak už bylo napsáno výše, pro příš   sezónu přihlašujeme 
23 družstev, z toho 7 ženských a 15 mužských. Máme dvě 
družstva přípravky, tři družstva elévů, jedno elévek a jed-
no družstvo mladších žákyň. Těchto šest družstev hraje 
soutěže na menším hřiš   systémem 3+1, tedy jejich zá-
pasy můžete vidět v Šitbořické sokolovně. Ostatní druž-
stva hrají systémem 5+1 a tedy musí hrát už mimo naši 
obec. Dále máme tři družstva mladších žáků, jedno druž-
stvo starších žákyň, starších žáků, dorostenek, dorosten-
ců, juniorek a juniorů. V kategoriích dospělých máme 
muže A,B,C a D (v D družstvu je nejvíce Šitbořáků), ženy 
A a B a dokonce máme i družstvo veteránů. Máme tedy 
kompletní věkovou strukturu. Nová sezóna začne v záři 
a o všech zápasech našich družstev budete informování, 
a to na infokanále, plakátech, na našich stránkách a na 
facebooku. 
V září to bude 20 let od počátku našeho fl orbalové-
ho klubu a myslím, že se nám to povedlo . Nebylo to 
vždy jednoduché a prošli jsme si kri  ckým obdobím, ale 
díky partě nadšenců se vždy povedlo vše překonat a po-
sunout náš klub tam kde je. Jediné co se nám stále ne-
podařilo a bereme to jako výzvu do budoucna je posta-
vit tělocvičnu soutěžních rozměrů. Ideální by bylo ji mít 
v Šitbořicích nebo v Kloboukách u Brna, v obcích, které 
mají největší zastoupení hráčů a hráček v našem klubu. 
Snad se to časem povede a pomůže to nejen fl orbalu, ale 
i ostatním sportům. Bylo by fajn pozvat vás na domácí 
utkání 1. ligy žen do Šitbořické sportovní haly .

Jaroslav Hála – předseda klubu

 Trénink přípravky a elévek foto J.Hála
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Náborový turnaj 2010 foto J.Hála

Žákyně 2010-2011 foto J.Hála 
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Po delší době Vám opět chceme přinést pár řádků, co se 
událo v šitbořské kopané. Je třeba říct, že se nám docela da-
řilo, jak po stránce sportovní, tak i organizační.
Co se týče sportovních úspěchů, naše “A” mužstvo se po 
podzimní čás   III.B třídy, kterou jsme skončili na druhém 
místě se ztrátou dvou bodů na prvního, hned od začátku 
jarní čás   soutěže vrá  lo na špičku tabulky, na které se i po 
pár zakopnu  ch držíme doposud (článek vznikal v době, 
kdy ještě nebyla soutěž u konce).  Všichni doufáme, že se 
nám podaří první místo v tabulce udržet i na konci soutěže, 
a tak získat možnost vrá  t se po roce do Okresního Přebo-
ru, který je sice po všech stránkách mnohem náročnější, ale 
také pres  žnější soutěží. Znovu bych chtěl upozornit, že se 
nám toto vše daří za účas   výhradně hráčů a trenérů, kteří 
pochází nebo bydlí v Šitbořicích, což v současnos   není úpl-
ným pravidlem.
Také našemu “B” mužstvu se podařila vcelku úspěšná sezó-
na. Hlavní úspěch vidím v domácích zápasech, kdy se nám 
dařilo pravidelně bodovat a dělat tak radost domácím fa-
nouškům, kteří vždy chodili obě mužstva podpořit v hoj-
ném počtu. Za to jim patří velký dík. “B” tým ukončil sezónu 
16/17 na 6. místě tabulky IV.C třídy s počtem 18   získaných 
bodů, což není vůbec špatné.
Dále bych se chtěl zmínit o organizačních záležitostech 
v rámci TJ Sokol Šitbořice. 5. 5. 2017 proběhla valná hro-
mada TJ Sokol, na které byl zvolen nový předseda, Ing. Mar-

K   
 n Kříž. Ten nahradil odstupujícího předsedu Pavla Relicha. 

Tímto bych chtěl za všechny fotbalisty moc poděkovat Pav-
lovi za jeho práci ve vedení TJ Sokol. Dále byl na valné hro-
madě, mimo jiné, dekorován čestný člen za oddíl kopané, 
pan Antonín Tesař. 
Ještě pod vedením Pavla Relicha se nám povedlo vyjed-
nat významné dotace pro TJ Sokol. Za pomocí těchto dota-
cí jsme mohli pořídit novou sekačku, která bude využívána 
k úpravě našeho sportovního areálu, dále budeme schopni 
zrekonstruovat kabiny v Sokolovně, které budou využívány 
nejen fotbalisty. Za toto vše patří Pavlovi dík, věřím, že v tak-
to nastavené práci budeme pokračovat i nadále. Jako po-
slední bych zmínil jmenování nového správce našeho are-
álu pana Ros  slava Zouhara staršího, který se stará o zve-
lebování našeho sportovního areálu. Za jeho práci mu také 
patří velký dík.  
Nakonec bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří nás 
v rámci celé sezóny vytrvale podporovali. Fotbal se hraje 
hlavně pro ně a jejich podpora nám moc pomáhá. Pokud 
by se někdo z fanoušků, či ostatních občanů chtěl zapojit 
do chodu klubu, jak v dospělém tak v mládežnickém fotba-
le, dveře jsou Vám otevřeny dokořán. Každá ruka a noha je 
dobrá.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť 
Za TJ Sokol Šitbořice, oddíl kopané
Vladimír Navrá  l ml., člen výboru

 O  
R  1937    
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S     J.S

R    D    L.F

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky

Vítězové rybářských závodů v kategorii mláděž

Nácvik střelby z luku
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B      M.N
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Vystoupení Šitbořáčku na Babských hodech 
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Babské hody – večerní překvapení

Babské hody – nástup stárek


