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Vážení občané, 
 

rok je v plném proudu, čas běží a stále 
musíme mít na mysli, že konec roku bude  
tady než se nadějeme. Práce, kterou chceme 
ještě provést, není málo. Ve stadiu 
projektování je rekonstrukce Orlovny a vlastní 
rekonstrukci chceme zahájit v podzimních 
měsících. 

V minulém čísle zpravodaje jsem psal o 
řadě jiných investic, které chceme realizovat, 
v některých případech souvisí s ochotou 
občanů osobně se zapojit při vlastní výstavbě 
nebo úpravách. S radostí mohu konstatovat, že 
v některých případech se občané již zapojili, a 
to konkrétně při stavbě dětského hřiště na ulici 
Rovinka, ulici Dlouhé a kus práce odvedla 
skupina občanů na ulici Přátelství při úpravě a 
odvodnění polní cesty (v tzv. Slavičím údolí). 
Je však smutné, že někteří občané, kteří tam 
přímo bydlí, se do práce při odvodňování 
nezapojili. Patří však mezi ty, kteří velice rádi 
po obci neustále něco vyžadují.  

V každém případě děkuji všem občanům, 
kteří se do prací na výše uvedených stavbách 
zapojili, aniž by čekali, až jim to obec udělá. 

Jak jsme Vás informovali, zřídili jsme 
schránku, prostřednictvím které nám můžete 
dávat podněty k tomu, co se Vám líbí nebo 
nelíbí, co byste chtěli zlepšit na práci 
zastupitelstva. Já osobně vítám každou 
připomínku, která je myšlena dobře, ale 
nejvíce vítám připomínku nebo podnět, který 
mohu projednat osobně.  

Ve schránce byl nepodepsaný dopis, 
který z části ostře kontrastuje s tím, co jsem 
uvedl v souvislosti s ochotou občanů zapojit 
se do budování na ulici Rovinka, Dlouhá a 
Přátelství. je nám vytýkáno, že jsme vykopali 
živý plot u obchodu pana Strouhala, ale pisatel 
vůbec nevzal v potaz, že se jednalo o keře 
značně proschlé a zestárlé, navíc zaplevelené, 
že v křoví v parku jsou kopřivy a lavička pod 
lípou je polámaná. Právě konkrétně tuto 
lavičku užívá úzký okruh lidí, takže by nebylo 
na škodu, kdyby tito lidé z vlastní iniciativy 
lavičku opravili, třeba z materiálu obce, nebo 
aspoň za mnou přišli, že lavička je polámaná. 

Já se osobně přiznám, že jsem si toho nevšiml.  
Dále byl návrh, abychom vybudovali 

dětské hřiště za starou školou. Jsem toho 
názoru, že právě toto místo je z důvodu 
malého prostoru pro hřiště nevhodné, 
poněvadž by zde docházelo k poškozování 
budovy tak, jase to stalo v zimních měsících, 
kdy děti sáněmi vážně poškodily sokl budovy. 
Zde navíc sehrála roli nevšímavost občanů, 
kteří viděli, jak se děti sáňkují a nezabránili 
jim v tom. Jak jsem uvedl, velice těžko se na 
takový dopis reaguje písemně, na některé 
dotazy není vhodné odpovídat ve zpravodaji, 
lepší je problém osobně prodiskutovat. 

V poslední době se také dost diskutovalo 
o bytech pro učitele. Po dohodě se školou je 
zvyklost taková, že až na vyjímky přidělíme 
byt učiteli po roční práci ve škole. Hlavně se 
to týká učitelů svobodných, kteří dosud 
nemají rodinu. V žádném případě se nejedná o 
nárok na byt, škola a obec musí být 
přesvědčena, že příchozí učitel bude pro školu 
přínosem. Teprve v tomto okamžiku obec 
neobnoví nájemní smlouvy, které jsou 
uzavřeny na dobu určitou s nájemníky, kteří 
nepracují ve škole. Obec nemá k dispozici 
tolik bytů, aby s nimi mohla mrhat, poněvadž 
v učitelském sboru v poslední době dochází a 
bude docházet k obměně z důvodu odchodu do 
důchodu.  

Zkrátka práce na obci je celkem složitá a 
není jí málo. Z toho důvodu se může stát a 
stává se to, že lecos ujde pozornosti. Proto 
budu rád, když se mnou tyto problémy a 
připomínky proberete osobně, poněvadž je to 
většinou věc názoru.  

Na autora dopisu se nezlobím, spíše 
naopak, avšak jak jsem uvedl, osobní 
iniciativu při odstraňování nedostatků vítám a 
té se nikdy meze nekladou. Na tomto principu 
je postavena myšlenka obnovy venkova. 
Jedině tak budou Šitbořice hezčí. 

 
Vladimír Kulíšek 
   starosta obce 
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Aktuality z obce 
Informace občanům 

 

 Zpívali ve Švýcarsku 
 
 Ve dnech 7.5. až 9.5. se mladí zpěváci z naší 

obce zúčastnili festivalu pěveckých sborů v 
družební obci Dinhard ve Švýcarsku. Po celodenní 
cestě autobusem (cesta trvala 14 hodin) byl 
osmnáctičlenný sbor přivítán v centru obce 
Dinhardu před místní radnicí. Na nocleh si je 
rozebrali švýcarské rodiny členů jejich pěveckého 
sboru. Hostitelé našim mladým zajistili velmi 
bohatý program. V sobotu navštívili nedaleké 
Rýnské vodopády a další zajímavá místa. 

Odpoledne a večer se zúčastnili slavností 
„MAIFEST 99“ (Májový festival). 

V hlavním programu večer 
vystoupil i náš sbor se svým 
pásmem lidových písní, 
písní duchovních a 
klasických. Dva chlapci a 
dvě děvčata byli oblečení 

do šitbořského kroje. 
Vystoupení celého sboru mělo 

veliký ohlas. V programu ještě vystupovali 
Dinhardské děti, místní pěvecký sbor s klasickým 
repertoárem a folklorní skupina s alpským 
jódlováním. V něděli dopoledne naši mladí ještě 
navštívili zemědělskou farmu, kde si někteří 
vyzkoušeli ruční dojení krávy. Po velmi srdečném 
rozloučení se v poledne vydali na zpáteční cestu. Již 
druhý den obdržel OÚ fax s kopií článku ze 
Švýcarského tisku, kde bylo o našem souboru velmi 
pochvalně psáno. Zastupitelé z Dinhardu mají 
zájem o další výměny mladých – například učňů a 
mladých řemeslníků. Podrobnosti budou dojednány 
v září, kdy v období hodů očekáváme delegaci 
z Dinhardu u nás. 

 

Ing. Josef Zelinka podle vyprávění účastníků 
 

 Schránka pro občany 
 
Koncem května OÚ zřídil 

schránku pro připomínky občanů 
k činnosti a řízení obce. Občané 
mohou svoje názory, doporučení, 
stížnosti nebo další návrhy 

písemně doručovat prostřednictvím schránky, která 
je umístěna na okraji úřední desky před obecním 
úřadem. Věříme, že schránka přispěje k lepšímu 
řízení obce a doufáme, že se nestane nástrojem 
k vyřizování osobních útoků a osobní nenávisti. 

Ing. Josef Zelinka 
 

 Nový znak a prapor 
 
Po několika jednáních a konzultacích ve 

státním archivu v Brně u Dr.Ivana Štarhy, byl 
dokončen nový návrh na obecní znak a obecní 
prapor. Byly zpracovány dvě varianty – červená  a 
modrá. Obecní zastupitelstvo doporučilo modrou 
variantu obecního znaku. Ta byla zaslána na 
heraldickou komisi parlamentu ČR. OÚ byl 
nedávno písemně informován, že náš návrh 
obecního znaku, jehož autorem je místostarosta 
obce, byl schválen. Právo užívat znak a prapor 
předá zástupcům obce předseda parlamentu V. 
Klaus. Podoba znaku a praporu bude uveřejněna až 
po oficiálním předání. Tím se Šitbořice zařadí do 
skupiny měst a obcí, které mají vlastní symboly a 
mohou je veřejně používat. 

 

 Významná návštěva v obci 
 
Dne 20.4. v odpoledních hodinách navštívila 

naši obec významná vojenská návštěva. Přijel 
vrchní velitel pozemních vojsk Armády ČR 
generálmajor Petr Voznica se svým hostem, 
rakouským divizním generálem Kurtem Pirkerem a 
jeho doprovodem. Návštěvu obou generálů v naší 
obci organizovalo Oblastní vojenské velitelství 
v Brně. Oba generálové a jejich doprovod byli 
slavnostně přijati na radnici. Potom se spolu se 
školními dětmi a ostatními občany zúčastnili oslav 
54. výročí osvobození naší obce. Průvodem se 
školními dětmi prošli celou obec. Poté položili 
kytice k pomníku padlých z I. a II. světové války. 
Dále si prohlédli kostel a okolí. Společenská část 
návštěvy proběhla ve vinárně „Maryša“. 
  

Ing. Josef Zelinka 
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 Sokol má nové vedení 
 
Největší tělovýchovná organizace v obci, TJ 

Sokol, si zvolila nové vedení. Novým předsedou se 
stal Radomír Zelinka a místopředsedou Antonín 
Stejskal, pokladníkem Ladislav Lejska, jednatelem 
Jan Zelinka.  

Členové výboru: 
Antonín Stejskal, Zbyněk 
Nečas, Jaroslav Navrátil, 
Ing. Robert Zvolánek, 
Josef Bedřich, Jan Kluska. 

Nové vedení se již 
také setkalo s obecní radou, 
kde byla dohodnuta spolupráce 
mezi OÚ a TJ Sokol. Přejeme novému výboru 
hodně úspěchů, ať se jim daří rozvíjet tělovýchovu 
a sport v naší obci. 

 
 

 Omluva a doplnění 
 
V minulém čísle se nedopatřením na seznam 

dětí narozených v roce 1998 nedostala Lenka 
Stejskalová nar. 29.12.1998. Tímto se Lence i jejím 
rodičům omlouváme. 

 
 

 Parkování aut v obci 
 
Vážení občané! 
V posledních letech výrazně stoupl počet aut 

na silnicích, což je na první pohled vidět i v naší 
obci. Pomalu ale jistě i u nás vyvstávají problémy 
s parkováním. Mnozí řidiči parkují na místech, kde 
přímo ohrožují bezpečnost provozu, přestože 
v mnoha případech mají možnost parkování 
v garážích či vjezdech domů. Zvláštní kapitolou 
v tomto směru je stání vraků vozidel či 
zemědělských strojů. První občané už byli 
k odklizení těchto vraků vyzváni. 

Chtěl bych Vás proto upozornit na existenci 
obecně závazné vyhlášky obce Šitbořice o místních 
poplatcích, která pamatuje také na trvalé stání 
vozidel na veřejných prostranstvích. Dle této 
vyhlášky je trvalé stání vozidel na veřejném 
prostranství nutno nahlásit a uhradit poplatek na 
Obecním úřadě. 

 
Věřím, že 

nikomu z Vás 
není lhostejná 
bezpečnost v obci, v neposlední řadě i její vzhled a 
proto omezíte trvalé stání vozidel na veřejných 
prostranstvích na nejmenší možnou míru. 

 
      Jiří Kaňa 

kontrolní komise OZ
 
 
 

Setkání padesátníků 
 
5. června se v Šitbořicích uskutečnilo 

setkání občanů ročníků 1949. Účastníky po 14. 
hodině přivítal na místní radnici 

starosta pan Vladimír Kulíšek. 
Po té následovala prohlídka 
obce. 

Položením kytice květů na 
místním hřbitově se vzpomnělo 

již zemřelých kamarádů Josefa 
Ráčka a Ladislava Spousty. 

Slavnostního posezení ve 
společenském zařízení „MARYŠA“ 
se zúčastnili také učitelky, jenž 

působily jak na místní škole 
obecné, tak i v Těšanech. 

V příjemném prostředí, u dobrého jídla, 
kvalitního popického vína a výborné hudební 
skupiny AKORD se rozvinula bezprostřední 
příjemná zábava, plná krásných vzpomínek. 

Zlatým hřebem hezkého večera se 
bezkonkurenčně stal „SMÍŘLIVÝ TANEC“ 
(přísná učitelka – nezbedný žák) paní učitelka 
Tocháčková versus Zoubek Pavel.  

 
Již kohouti kokrhali  
– když jsme se rozcházeli !!!!! 

 
 
František Franěk 
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Jak se 
Šitbořáci léčívale. 

 
Za staréch časů, dež 

negdo vomaródil, tak se mosel 
napřeď kurýrovat duma. Gdo měl zkažené žalódek, 
tak mo maminka nebo stařenka natrhale na 
Hradisko nebo Svatujánko polénko ha z teho 
hovařile hořké vodvar, kerém se mosel maród 
proplachuvat tak dlóho, haž se to spravilo. 

Dež děckám bolel břuch ha měle sračko, tak 
stařenka říkávale, že majó strhané pupek. Strhané 
pupek se mosel natahuvat. To se děcka lehle na 
lavko břuchem dolů ha stařenka jim natahuvale na 
zádech kůžo, habe to hlasitě pod kůžó lupalo. 
Pokaždý nám to pomuhlo. 

Na rýmo ha na chřipko bel nélepší lípuvé čaj. 
Na každým konco bévale velký lípe. V májo, dež te 
lípe rozkvetle, tak mosele děcka natrhat tolik 
květo, habe vestačil na vaření čajo po celé rok haž 
do novýho květo. Natrhané květ sošile maminke ha 
stařenke na hůři ha hosušené se pověsil v plátěným 
pytlíko na hambálke. 

Stréčci si do lipuvýho čajo cvrkle ze sklinke 
trocho šlijovice nebo rumo. Pod dochnó se pak 
vypotile ha bele zdraví. 

Proti kašlo ha bolesti v krko se vaříval čaj 
z hosušenýho psího jazéčko, z jitrocelo ha 
z jahodovýho listí. Na zápal plic se dávale na prsa 
vobklade z psího sádla. Psí sádlo prodávale 
stréček Fabiš. Bévale na horním konco ha 
vobchoduvale s psama. 

Dež lidi píchávalo z průvano v hocho, tak 
nasypale do plátěnýho pytlíka lněný semínko. Po 
vohřátí v tróbě se to překládalo na hoši tak dlóho, 
haž to píchání přestalo. Stařenka nám říkávale, 
habe sme nechodile tam, gde tahne cuk, že z teho 
bévá píchání v hoších ha v hlavě. 

Bradavice se dale vodstranit tak, že se 
popíchale špičkó ječmenýho zrna. Zrno se potem 
moselo zakupat do hlíne pod vokap pod střecho, 
habe zhnilo. Dež to zrnko, kerém se bradavica 
popíchala zhnilo, tak bradavica sama vodpadla.  

Pro vehnání nemoce z chalupe pomáhalo 
vekuřuvání seknic, v kteréch se spávalo. Dělalo se 

to tak, že na plechovó lopatko se dalo ze šporherta 
pár žížlavéch kósků dřeva ha te se posepale 
sochéma kvítkama zahradního mečíko. 

Malý děcka, dež měle zaražený větre, tak jim 
maminka hovařile ha dale vepit vodvar z cibule ha 
z kmíno ha mazale jim tém vodvarem břucha. 

Malý děti rádi vomaródile, protože jich negdo 
straré hořkl. To se stávalo dež se negdo podíval na 
malý v kočáře zezado za hlavičkó. Nekterý 
stařenke znale zaříkávat, habe se to hořknutí 
vehnalo.  

Vemknutý kotníke, kolena ha roke dobře 
spravuvale stréček Rozsíval z dědine. Nahočile se 
to za první válke, dež slóžile na vojně ho sanyte. 

Pod Svatujánkem bévale stréček Hýlek. Měle 
pochromuvaný zubařský klíščke, s keréma trhávale 
bolavý zobe. Dež zobe v hobě fest držele, tak se 
pacient mosel lehnót v síni na zem, Hýlek se mo 
klekle na prsa ha říkale: To habech měl na trhání 
věčí sílo! Naši 
stařeček, dež 
k nim šle 
vetrhnót 
poslední zobe, 
tak se před tím 
duma hltle ze 
sklinke šlijovice. 
To měle jako 
narkózo, habe 
jich trhání tolik 
nebolelo. 

Dež se 
negdo hodně pořezál nůžem, srpem, kosó nebo na 
sečkovici, tak hotěkal do škole k řídícímo Muchovi. 
Pan řídí měle lékárničko, ha rane tak vodborně 
vošetřile ha zavázale, že málo gdo šel do Těšan 
nebo do Klobók k dochtorovi. K dochtorovi se 
chodilo haž v krajním případě, dež huž nic 
nepomáhalo. 

Do nemocnice se ježďalo do Brna ke Svaté 
Anně jenem na voperace slepýho střeva, žlučíníko 
nebo žaludko. 

Hodně mladéch děvčat ha chlapců homíralo 
na sóchotě. Proti temo hale stařenka, hani 
dochtoři tenktát nic neměle. 

- KÁ -
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Okénko rodák ů 

 
 

Výročí našich rodáků 
 
Náš rodák, dopisovatel našeho 

„Štengaráčku“, O. Juvenal Antonín Valíček, 
narozen 15.6.1919, se v tomto měsíci dožívá 80 
roků svého života. Těší nás, že rád vzpomíná na 
mladá léta prožitá ve své rodné obci a my si rádi 
jeho vzpomínky přečteme, hlavně jeho vrstevníci. 

K jeho krásnému 80. jubileu přejeme hodně 
zdraví a síly, hojnost darů Ducha Svatého a stálou 
ochranu Panny Marie. Ať nám ve zdraví ještě 
dlouhá léta přispívá do našeho „Štengaráčku“. 

Ze srdce přejí přátelé a všichni Šitbořáci. 
 

Také vzpomínáme na O. Josefa Stejskala, 
který byl 5.7.1949 vysvěcen na kněze a 10.7. 1949 
měl u nás v Šitbořicích primiční mši svatou. 

Proto i jemu k jeho 50. kněžskému jubileu 
přejeme hodně zdraví a síly pro jeho tak těžkou a 
namáhavou službu v pohraničí v Horní Polici, kde 
už tak dlouhá léta působí. Pane náš, Ty sám ho 
veď po Svých cestách a Maria, Matičko, ochraňuj 
a přimlouvej se za něho, Tvého velkého ctitele, u 
Svého Syna. 

To Vám vyprošují Vaši spolužáci a všichni 
občané. 

Vzpomínka na primici 
 
Ještě malá vzpomínka k této primici. Bylo 

čtyři roky po válce. Byl velký nedostatek, hlavně 
ošacení a obuvi, zvláště kde bylo více dětí, které 
v té době dorůstaly. Metrové zboží, punčochy i 
obouvání se nakupovalo na tak zvané šatenky. 
Každý občan měl nárok na jednu šatenku, která 
měla asi 250? bodů, za které se nakupovalo. Bylo 
domluveno poprosit občany, aby každý dle 
možnosti přispěl několika body nebo penězi a něco 
užitečného a potřebného se koupí a daruje O. 
Josefovi od občanů. Sešla se značná část bodů i 
peněz, ale než se stačilo něco koupit, přišel zákaz 
soudruha předsedy Antonína Vozdeckého, že se 
musí všechno vrátit a žádné sbírky se konat nesmí. 
Naštěstí bylo vždy vše přesně zapsáno, a tak se 
muselo vracet. Dopadlo to tak, že veliká většina 
nic zpátky nepřijala, ale podepsala, že je vše 
vráceno. Pak potajmu tetička Ryšavá, ještě 
s jednou, snad A. Lengálovou (pošťákovou) 
potřebné nakoupily a za občany předaly. Takže 
dobrá věc se podařila. 

 
Jindřiška Kaňová

 
 

V i n a ř s k á  b e s í d k a  
 
Dosavadní průběh počasí vinohradům 

přeje, dobře přezimovaly, byly načas ostříhané 
a po většině jsou i dobře ošetřené. Najdou se 
sice i vinohrady v horším anebo až ve špatném 
stvu, což už není dílem přírody, ale člověka. Už 
v Bibli každý vinař, který zanedbával pole a 
nepěstil svou vinici, byl označován za lenocha a 
muže nemoudrého: 

 
Přes pole muže lenivého šel jsem  
a přes vinici člověka nemoudrého. 
A aj, porostlo všude trním, přikryly 

všechno kopřivy a ohrada kamenná její 
byla zbořená. 

(Přísloví 24,30 – 31; Jan 15,2) 
 
Prozatím se ukazuje dobrá úroda a když se 

nezhorší počasí a nepřijdou kroupy a když se 
vykoná dobře ochrana proti chorobám a 
škůdcům, vinice vrátí vinaři vše co do ní vložil. 

První postřiky proti plísni révové 
(perenospoře) a proti padlí (moučnatce) byly 
vykonány a měl by už být vykonán i druhý 
postřik. Ochranné prostředky se teď prodávají i 
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v malém balení, jsou velmi drahé a proto je 
třeba stříkat vždy, když nastane potřeba. Většina 
vinařů má již svoje zkušenosti, takže je možné se 
vyvarovat zbytečnému postřiku. Doporučuje se 
vždy po dvojím použití některého ochranného 
prostředku použít jiný, protože může vzniknout 
neúčinnost proti chorobě. Proti plísni jsou 
určené tyto postřikové látky: Bordeauxká směs, 
Cuprosat SC, Champion 50 WP, Kuprikol 50, 
Kuproxit 20 DKV, Cuprbenton DC, Delan 700 
WDG, Dithane M45, Dithane DG, Novozir mn 
80, Sancozeb 80 WP, Polygram WG, Captan 50 
WP Merpan 80 WDG, Aliette Bordeax, Ridomil 
Plus 48 WP, Sandofan C. 

Proti padlí: Sulikol K, Kumulus WG, 
Thiovit, Karathane LC, Bayleton 25 WP, 
Bayleton 5 WP, Anvil 5 SC, Bumper 25 EC, 
Punch 10 EW, Systane 12 EC, Vectra 10 SC, 
Topas 100 EC, Rubigan 25 EC. 

Postřikové látky, které působí současně 
proti plísni i padlí jsou: Folpan 80 WDG, 
Euparen multi. Proti plísni šedé (bothritis 
cinerea) můžeme použít Ronilan WG, Rovral 
FLO, Rovral 50 WP, Sumilex 50 WP. Současně 
proti plísni, padlí a plísni šedé jsou účinné 
Quadris, Discus, Hattrick a Shavit F. 

Do všech postřiků přidáváme prostředky 
proti obalečům jako Dimilin, Nomolt 15 SC, 
Insegar WP, Biobit, Zolon, Sumithion, Reldan 
40 Ec, Metation. 

Od počátku srpna by se měly jen používat 
prostředky obsahující měď, jako Bordeaxská 
směs, Cuproxat SC, Champion 50 WP, Kuprikol 
50, Cuproxit 20 DKV a Cuprbenton DC. Ostatní 
prostředky totiž mohou nepříznivě ovlivňovat 
průběh kvašení mladého vína. Proti hnilobě 
hroznů jsou všechny prostředky protiplísňové a 
je třeba dbát, aby byly vždy postříkány hrozny, a 
to hlavně do doby, než se zaplní, aby byly 
zasaženy postřikem stopky uvnitř hroznů a 
vnitřní strany bobulí. Obaleče, respektive jejich 
housenky, znali už v dávných dobách, jak krásně 
a zajímavě je uvedeno v Bibli:  

 
Vinice štípíš a dělati je budeš, ale vína píti 
ani sbírati nebudeš, neb červ sžíře je.  
 

(Izaiáš 65,22; 5.Mojžíšova 
28,39) 

 
Před začátkem zazrávání hroznů je třeba 

zabezpečit oslunění hroznů odlámáním listů 
okolo hroznů.  

Vína minulé úrody byla hodnocena jako 
velmi dobrá, byla zdravá, takže jejich kvalita 
v této době je také velmi dobrá. Je menší zájem 
odběratelů, ale potvrzuje se zase, že výrobce 
vína si může a musí udržovat okruh odběratelů 
kvalitou vína. Všeobecně se v odborných 
časopisech poukazuje na malou spotřebu vína 
v České republice. Je to dáno tím, že jsme se 
ještě nenaučili požívat víno při jídle, tak jako je 
to například ve Francii. Tam se víno nikdy 
nepije samostatně, ale je vždy neodmyslitelným 
doplňkem podávaných jídel. Mnoho bylo už 
napsáno o „Francouzkém paradoxu“, který 
ukazuje na nejnižší výskyt infarktu u obyvatel ve 
věku 55 – 64 let ve Francii, počítáno na 1000 
obyvatel, ve srovnání se zeměmi, kde se pije 
vína málo nebo žádné. Podobně jsou na tom i 
ostatní země s vysokou spotřebou vína (Itálie, 
Švýcarsko). Dnes se ví, že to není alkohol 
obsažený ve víně, ale že k tomu přispívá i obsah 
tříslovin, zejména ve vínech červených. 
Ochranný účinek těchto látek na cévní systém se 
projevuje zejména při pravidelném užívání 
mírného množství vína, a to hlavně spolu 
s jídlem. Aby se takový účinek mohl projevit, 
měl by dospělý člověk vypít za týden 1 litr vína, 
což je denně přibližně 1,5 dcl vína k obědu. 
Taková dávka nevede k alkoholismu, není to 
dávka návyková, ale užívaná s jídlem vhodně 
doplňuje složky potravy, vzbuzuje aromatickými 
látkami lepší chuť k jídlu, pomáhá při trávení 
svými kyselinami a tříslovinami, působí příznivě 
na krevní oběh, oddaluje stárnutí a zvyšuje 
životaschopnost, vzbuzuje příjemné myšlenky a 
vzpruží. K vínu patří strava bohatá na vitamíny, 
hlavně vitamín C. Kdo pije víno pravidelně, 
musí také pravidelně jíst větší množství zeleniny 
a ovoce. Alkohol vyplavuje vitamíny z krve a ty 
se musí proto stále doplňovat. Pít víno na 
prázdný žaludek a na noc je krajně nevhodné. 
V noci dochází k uvolňování velkého množství 
energie, která se nemůže ve spánku spotřebovat 
a tím je namáháno srdce. Nejvhodnější dobou 
k pití vína je dopolední svačina, anebo oběd, 
třeba i pozdější, když se sejde k jídlu celá 
rodina a doprovodí jídlo vínem a nenuceným 
rozhovorem. Vede to k pohodě a sblížení. Ve 
Francii se totiž na rozdíl od nás při jídle hovoří 
až velmi, při jídle se řeší všechny rodinné 
problémy a Francouz je šťastný, když má u jídla 
i nějaké hosty.  

 
Ing. Antonín Konečný
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Co nového v základní škole 

 
V červnu tohoto roku odchází do důchodu paní 

učitelka Ludmila Vytrhlíková – zástupkyně školy, 
která celých 38 let věnovala pedagogické práci. 
Začátky byly velmi náročné. Od roku 1961 
pracovala v pohraničí na Znojemsku, 
v Troskotovicích, kde učila děti různých národností: 
Čechy, Němce, Rumuny ad. V roce 1964 přišla 
s manželem do Borkovan, kde působila do roku 
1982. Po zrušení borkovanské školy přešla do 
Klobouk. Do Šitbořic nastoupila v roce 1988. Vedle 
nelehké práce učitelky první třídy zastávala dva 
roky funkci ředitelky školy a od roku 1990 funkci 
zástupkyně školy. 

Při příležitosti odchodu do důchodu bych 
chtěla jménem všech žáků, učitelů a zaměstnanců 
školy poděkovat paní učitelce Vytrhlíkové za 
celoživotní náročnou pedagogickou práci. Do 
dalších let jí přejeme hodně zdraví a spokojenosti a 
věříme, že se do naší školy mezi děti a kolegy bude 
ráda vracet. 

Závěrem školního roku se rozloučíme také 
s paní Mgr. Alenou Chalupovou – učitelkou češtiny 
a Mgr. Gabrielou Geistovou – učitelkou 1. stupně. 
Oběma děkujeme za obětavou celoroční práci.  

Ředitelství školy věnuje, v souvislosti 
s odchodem učitelů, velkou péči doplňování 
stávajícího učitelského sboru. K zabezpečení výuky 
v příštím roce hledáme nové dobré učitele 
s potřebnou aprobací českého jazyka a 1.stupně. Je 
to nelehká záležitost i přes to, že obec je ochotna 
nabídnout učitelům ubytování.  

Obracíme se proto na šitbořské studenty a 
studentky, kteří studují obor učitelství a chtěli by 
učit na základní škole v obci, aby svůj záměr včas 
oznámili ředitelství školy, a to nejlépe i několik let 
předem – už v době studia. 

Závěrem školního roku Vám přeji hezkou 
dovolenou a žákům pěkné prázdniny, plné pohody, 
radosti a aktivního odpočinku. 

 
PaedDr. Jarmila Novotňáková 

ředitelka školy

 
 

S p o r t  
 

Závěrečné tabulky soutěží ve fotbale 
Třetí třída C, dospělí 

1. Sokol Křepice 26 17 6 3 65:26 57 
2. Sokol Bořetice 26 16 7 3 87:30 55 
3. Sokol Šakvice 26 18 1 7 62:38 55 
4. Sokol Šitbořice 26 12 9 5 49:31 45 
5. Sokol Němčičky 26 10 10 6 49:45 40 
6. Družstevník Nikolčice 26 10 3 13 46:59 33 
7. Sokol Brumovice 26 8 6 12 57:50 30 
8. Sokol Klobouky 26 7 7 12 36:50 28 
9. Sokol V. Němčice B 26 8 4 14 32:58 28 

10. Sokol Boleradice 26 7 6 13 38:53 27 
11. Sokol Uherčice 26 6 9 11 45:61 27 
12. Družstevník Vrbice 26 7 6 13 35:58 27 
13. Sokol Bojanovice 26 7 5 14 35:49 26 
14. Sokol Starovice 26 6 7 13 49:77 25 
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Okresní přebor – dorost, skupina B 
1. Sokol Velké Němčice 22 17 2 3 80:20 53 
2. Sokol Pohořelice 22 16 3 3 77:35 51 
3. Sokol Zaječí 22 14 2 6 81:37 44 
4. Sokol Přibice 22 13 3 6 77:36 42 
5. Sokol Šakvice 22 12 4 6 61:30 40 
6. Sokol Přítluky 22 12 2 8 67:45 38 
7. Sokol Strachotín 22 8 3 11 41:64 27 
8. Sokol Šitbořice 22 8 2 12 40:46 26 
9. Sokol Křepice 22 7 4 11 39:41 25 

10. Družstevník Vrbice 22 4 6 12 31:64 18 
11. Sokol Boleradice 22 1 5 16 20:89 8 
12. Sokol Uhrečice 22 1 2 19 22:129 5 

 
 
 

Okresní přebor základen, skupina B 
1. Sokol Boleradice  10 10 0 0 59:3 30 
2. Sokol Klobouky 10 5 0 5 35:30 15 
3. Sokol Strachotín 9 4 1 4 24:29 13 
4. Sokol Šitbořice 10 3 2 5 20:23 11 
5. Sokol Perná 10 3 2 5 18:31 11 
6. Sokol Březí 9 1 1 7 4:44 4 

 
 

TOMY DARTS CLUB informuje 
 

Mistrovství České republiky 
 
Druhý víkend v červnu už tradičně patří M 

ČR dvojic v klasických šipkách. Letos už popáté 
za sebou se sešli nejlepší hráči a hráčky z celé 
ČR, aby změřili své síly. Ze špičky se 
nezúčastnili jenom hráči z Kadaně kvůli těžkému 
zranění svého člena, které utrpěl při havárii těsně 
před turnajem. Sto dvacet hráček a hráčů bylo 
rozděleno do skupin, ze kterých se postupovalo 
do pavouka. Tento pavouk se hrál vyřazovacím 
způsobem. 

V mužích jsme obhajovali z loňska třetí 
místo, bohužel se nám obhájit nepodařilo. 
Dvojice Jiří Tomanec – Albert Kolínský (Tomy 
DC – Vofotronix Praha) a Leoš Hanák – Pavel 
Bier (Tomy DC Šitbořice) skončily shodně na 9. 
místě. Při dnešní konkurenci to není špatné, ale 
mysleli jsem víš. V ženské soutěži se dvojici 
Lucie a Františka Tomancová podařilo obhájit 

loňské druhé místo, když prohrály tak jako loni 
ve finále s dvojicí z Plzně. V této kategorii jsme 
získali ještě třetí místo, a to dvojicí Marie 
Měřičková (DC Velké Pavlovice) – Dana 
Tomancová (Tomy DC).  

 V neděli se hrály mixy, kde jsme si dělali 
také ambice na dobré umístění. Dvojice Jaroslav 
Procházka – Lucie Tomancová (Vofotronix – 
Tomy DC) skončila druhá, když ve finále 
vedla už 3:1, ale nakonec odešli 
poraženi 3:4, opět dvojicí z Plzně. 
Plzeň byla naším 
osudem.  

Chtěli 
bychom 
poděkovat 
všem, kdo nám 
tuto akci 
pomohli 
uspořádat. 
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Výsledky: 
MUŽI 

1. Karel Dokoupil – Richard Abadžiev DC Černý tulipán Brno 
2. Jakub Rejent – David Vráblík ATK + HH Klub Praha 
3. Jan Mareš – Zdeněk Hilgart ATK + HH Klub Praha 
 Miroslav Novotný – Radek Schulz DC Blankyt Praha 

ŽENY 
1. Ilona Tomášková – Eva Šnajdrová DC Sympakt Plzeň 
2. Lucie a Františka Tomancovy Tomy DC Šitbořice 
3. Dana Tomancová – Marie Měřičková Tomy DC – DC Velké Pavlovice 
 Lucie Chasáková – Vladimíra Dudková ATK – Vofotronix Praha 

MIXY  
1. Ilona a Marcel Tomáškovi DC Sympakt Plzeň 
2. Lucie Tomancová – Jaroslav Procházka Tomy DC – Vofotronix 
3. Jan Mareš – Eva Hriňová ATK + HH Klub – STB Praha 
 Albert Kolínský – Vlaďka Dudková  Vofotronix Praha 

 
 

Domácí pohár 
V našem domácím poháru TOMY BIER CVP 99 jsme odehráli 23. turnaj.  
Pořadí prvních šesti hráčů: 
 

1. Jiří Tomanec 361 bodů 
2. Leoš Hanák 298 
3. Marek Tuček (Mikulčice) 196 
4. Josef Bedřich 193 
5. Pavel Bier 191 
6. Františka Tomancová 137 

 
V celkovém pořadí bodovalo už 47 hráčů. 
 

Valná hromada České šipkové organizace 
Před M ČR v pátek proběhla řádná valná hromada ČESKÉ ŠIPKOVÉ ORGANIZACE. Prezidentem 

na další dva roky byl opět zvolen Jiří Tomanec z TOMY DC ŠITBOŘICE. 
Jiří Tomanec 
 
 

P ř e v z a t o  z e  Š i t b oř í k u  
 
Co mě zaujalo v Šitboříku 
Doposud jsem se s tímto časopisem, který vychází na zdejší škole, nesetkal, i když jsem věděl, že něco 

takového existuje nebo existovalo. Proto mě první setkání s ním (v rukou jsem měl letošní číslo 4) docela 
překvapilo svou úrovní obsahu. Zaujala mě především dvě krátká vyprávění, která přetiskujeme. Možná to  
inspiruje i vás k tomu, že si tento časopis vyhledáte.  

 
Bronislav Kolegar 
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Co vyprávělo moje pouzdro. 
Jsem docela mladé a u svého majitele jsem asi rok. Koupili mě v malém zapadlém obchůdku uprostřed 

nějakého města. Bylo jsem dárek pro kluka. Moc si nestěžuju, zachází se mnou docela dobře. Každý den 
spím v černé úzké místnosti. Jednou nebo dvakrát mě vytáhne a mám klid. Ve škole trávím většinu času 
ležením na dlouhém úzkém stolku. V hodinách někdy poslouchám výklad učitele, ale nudí mě to, a tak 
většinu času spím. Jednou za čas mě někdo shodí, ale mě to nevadí. Rádo bych u svého majitele zůstalo i 
nadále. Ale už musím končit, chce se mi spát.  

Martin Kluska, 7.A 

Co vyprávělo moje pero. 
Ležím hodně dlouho v černé tmě. Až po čase cítím nějaké pohyby. Asi si mě někdo odnáší. Po chvíli 

pohyby ustaly a vršek se náhle otevřel a ozářilo mě velké světlo. Nějaká lidská ruka mě vzala nahoru a 
sundala ze mne vršek. Přiložila mě na papír a já začalo psát moc pěkné čáry. Jednou jsem jelo nahoru a pak 
zase dolů a oblouček. Po dlouhém psaní mě ruka dala do většího pouzdra za kamarády. Bylo jsem tam 
dlouho a občas mě znovu a znovu ozařovalo žluté světlo. 

Ale jednou jsem spadlo na zem a rozbilo jsem se. Skončilo jsem v odpadkovém koši.  
Petr Zelinka 7.A 

 
Vzpomínky na vesničku 
Karla Zelinková 9. tř. 
 

Naši vesničku ležící mezi kopci  
lze nazvat jedině domovem. 
Kol dokola lemují ji vinohrady, úrodné pole a 

lesy. 
Vždy první vlaštovka přilétá sem. 
 

Nad vesničkou hrdě stojí kostelíček, 
který jest svatému Mikuláši zasvěcen. 
V stromoví zpívají ptáci, listoví šelestí, 
on na to nedbá, svou štíhlou věží vítá nový den – 

srpnovou neděli. 
 

Na kraji vesničky ostrůvek objímá vzpomínky, 
které zčeřují hladinu vody tak lehounce ... 
Při západu slunce ztrácí se v červánkách,  
a s ranním svítáním rosou budí milence. 
 

A když k večeru luna vysvitne nad koruny 
borovic, 

koncerty  cvrčků se rozzvučí ještě víc. 
V poklidné vesničce už nikdo nespěchá, 
a kdo ji navštíví, srdce tu zanechá. 

 

(Převzato ze Šitboříku) 

 
 
 
 
 

Kvíz 
 

Poznáte, které místo 
v Šitbořicích je na obrázku, 
který namaloval náš malíř, 
zobrazené?  

Na Vaše odpovědi se 
budeme těšit. Vhazujte je, 
prosím, do nově zřízené 
schránky před obecním 
úřadem. Správnou odpověď 
zveřejníme v příštím čísle.  
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Prohraná sázka ’93  
František Majer ml. 
 
Na sklonku prosince 
u baru při sklince ... 
 
Na svetru skvrna od fernetu 
a v hlavě louka zvadlých květů 
dnes, právě dnes 
sem ukázal světu  
jakej su trouba, 
když se vsázím,  
sázím a přitom 
bolí mě hlava 
sázím si na kartu, 
která nevyhrává. 
 
Loni sem bráchovi ve slabé chvilce radil 
aby se se mnou  
o koňaky vsadil,  
že do roka a do dne 
šíp mnou vystřelen 
holku v srdci bodne. 
 
Kde se to jen ve mě 
vzalo tolik síly 
že šíp už letí rok 
a stále není v cíli? 
 
Zas ocitám se na přelomu roku 
a devadesát tři se přestal psát 
já skrývám hořkou slzu v oku 
a přestávám si na sťastného hrát. 
 
Dnes prohrál sem sázku 
nenašel lásku 
a jen němá ryba 

ví kde je chyba 
ví a zná odpověď na otázku 
proč dnes sedím v baru  
a na svou životní čáru 
vpisuju další prázdnej rok. 
 

Ja bévávalo! 
Robin Výhonský 
 
Za nešech mladéch let 
nás těšil tento svět. 
To ješče, dež bel stréček Křópal 
a potajmo s tetičkó se lóbal. 
A Jozéfek, zvané Melhoba 
ja, tenkrát bela pohoda 
dež z rádija se vozvale 
me jiné zábave neznale. 
 
Televiza a všelijaké mašinke 
nebele co be novinke 
Po besedách se tentkrát chodilo 
a chlapi, deš belo, zašle na víno.  
Rádijé pár belo v dědině 
ho téch co nebelo moc dětí na klíně. 
Nebelo peněz, poskrovno mnohé žil 
a misto piva, radši dobré štengar pil. 
 
A tenkrát dež letěl ten Nobile 
a s praporkem ešče sme gatě nosile 
já ponéprv sem viděl kristalko 
a slešel na jedno slochátko, 
žel letí kdese na severní pól 
pak hrále fodbal a naši dale Itáliji gól. 
Ja tentkrát bele zlatý čase, kór deš se verkrmilo 

prase, 
a jednó za rok bele hode  
ja tenkrát zpěvo belo, he pohode. 

 

Š T E N G A R Á Č E K  
zpravodaj obce Šitbořice 
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