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Sedmikráska chudobka
(BELLIS PERENNIS L.)

Léčivá rostlina - proti plicním chorobám. Kvete od března do září. 
Vyskytuje se hojně v travních porostech
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 Slovo úvodem

 Hodiny starosty
Chtěl bych informovat spoluobčany, ke kterým se 

tato informace ještě nedostala, že byly zřízeny hodiny 
starosty. Každý občan může přijít navštívit pana starostu 
se svými připomínkami či prolbémy každou středu mezi 
16-18 hod. do jeho kanceláře v prvním patře radnice. 
V tuto dobu je přítomen starosta i místostarosta.

Antonín Lengál

 Místní poplatky
Tak jako vždy na začátku nového roku nás čeká 

jedna nepopulární záležitost a to - zaplacení místních 
poplatků.

Těm, kteří si tuto svoji občanskou povinnost již splnili, 
bych chtěl poděkovat a ty občany, které to teprve čeká, 
chci požádat, aby tak učinili co možná nejdříve. Jistě 
jste si všimli, že se tyto poplatky proti minulému roku 
nezměnily a to ani přes to, že se zvedla cena za ukládání 
odpadu na skládce Klobouky.

Naprostou většinu částky místních poplatků tvoří 
právě svoz a uložení komunálního odpadu. Myslím si, 
že částka bezmála 700 000 Kč ročně za likvidaci odpadu 
z  naší obce je značně vysoká a že existuje velmi reálná 
možnost tyto náklady výrazně snížit tím, že budeme 

maximálně využívat skládku v Lízalech pro ukládání 
ekologicky čistého odpadu. Již několik let sleduji obsah 
kontejnerů rozmísťovaných po obci. Troufám si tvrdit, že 
minimálně polovinu tohoto odpadu lze „zadarmo“ uložit 
na naši skládku. Klíče od této skládky jsou pro každého 
k dispozici na obecním úřadě.

Pro ty, kteří doposud nemají jasno v tom, jaký odpad 
a kam se má ukládat, znovu zdůrazňuji že na kontejnery 
nepatří: hlína, stavební suť, větve, tráva a ostatní zeleň.

Jsem si plně vědom toho, že tímto článkem se 
některým spoluobčanům znelíbím, protože současný 
stav, kdy do kontejnerů jde všechno bez třídění, je 
pohodlný a mnoha lidem vyhovuje. Ale já se stále 
nemohu smířit s tím, že zbytečně „vozíme peníze“ na 
skládku do Klobouk.

Byl bych velmi rád, kdyby většina občanů toto 
pochopila, začala se v této věci chovat zodpovědně a to 
tak, abychom v příštím roce nemuseli místní poplatky 
zvyšovat.

Antonín Lengál  

 Programová změna infokanálu
Jak jste si určitě všimli s tímto vydáním Štengaráčku 

jste obdrželi přílohu s jízdními řády a otevíracími dobami. 
Účelem této změny je zrychlení přístupu k aktualitám 

 Aktuality z obce

Vážení občané, naši čtenáři. 
Dostáváte do rukou první číslo obecního časopisu 

„Stengaráček“ v tomto roce. Na jeho přípravě se 
podílela již nová redakční rada. Chtěli bychom  zachovat 
dosavadní charakter našeho obecního časopisu takový, 
který by zaujal všechny občany naší obce. Asi to nebude 
snadné. Tak jak jsme psali doposud, to vyhovovalo 
především starším občanům, pamětníkům. Máme 
zájem samozřejmě  oslovit i naše mladší spoluobčany, 
psát o jejich zájmech a problémech. Nadále budou 
důležité aktuality z obce, informace obecního úřadu, 
rady vinařům a podobné rubriky. Chtěli bychom ve větší 
míře umožnit inzerovat, vždyť o některých řemeslech, 
službách, činnostech ani nevíme, že se v Šitbořicích 
provozují. Dostatečný prostor ponecháme nadále pro 
vlastivědné informace o naší obci, vzpomínky pamětníků 
a rodáků. Velice rádi budeme také zveřejňovat povídky, 
básničky nebo jiné literární nebo umělecké pokusy 
našich občanů. Často se s překvapením dovídám 
o tom, že  ten nebo onen náš občan píše básničky, 
povídky, má zaznamenané vzpomínky svých rodičů 
nebo prarodičů, to jsou nesmírně cenná díla a neměla 
by upadnout do zapomnění. Pestrý a bohatý obsah 
našeho časopisu by proto neměl být jen záležitostí  
těch několika lidí v redakční radě, ale záležitostí Vás 
všech našich spoluobčanů. Vždyť se známe. Dávejte 

nám typy, pište i když to není zrovna vaše silná stránka, 
my vám s pravopisem a úpravou pomůžeme. Obsah je 
důležitější než forma. Uvítal bych příspěvky především 
od mládeže.  Budeme se snažit také vylepšit vzhled 
a úpravu našeho Štengaráčku. Bohužel budeme trochu 
omezeni při otiskování fotografií možnostmi naší kopírky. 
Pokud bychom chtěli podstatně zkvalitnit tisk, bylo by to 
příliš nákladné. 

Redakční rada se sice trochu změnila. Změnil se 
šéfredaktor, ale je potěšitelné, že Franta  Franěk zůstává 
dál v radě a bude dále spolupracovat a psát. Změnil 
se ten, kdo to všechno napíše do počítače a graficky 
upraví. Místo Broňka  Kolegara se této náročné práce 
ujal František Valíček ml. Při této příležitosti musím 
svým jménem a doufám, že i jménem Vás spoluobčanů, 
poděkovat Broňkovi za práci, kterou pro náš obecní 
časopis vykonal. Obětavě přepisoval opravoval, doplňoval 
naše nedokonalé články a nakonec vždy dodržel někdy 
šílené termíny před tiskem. Jak sám slíbil, rád bude se 
Štengaráčkem spolupracovat i v budoucnosti. 

Celá naše  rada Vám milí spoluobčané přeje hezké 
prožití svátků Velikonočních a těšíme se na vzájemnou 
spolupráci. Další číslo našeho časopisu vyjde koncem 
měsíce června.

                                                          J. Zelinka, 
šéfredaktor
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z obce a vytvoření prostoru pro občanskou inzerci. 
Pokud budete chtít od svých spoluobčanů něco koupit 
nebo prodat, či darovat, stačí přijít na obecní úřad přinést 
text inzerátu a po zaplacení symolické částky 10 Kč bude 
Váš inzerát po tři dny zveřejněn na infokanálu.

Doufám že tato změna přinese občanům užitek 
a přispěje také k větší sledovanosti zpráv obecního 
úřadu.

Tuto přílohu si prosím dobře uschovejte, doporučuji 
k telefonímu seznamu, tak aby jste tyto informace měli 
vždy po ruce, protože z televizní obrazovky zmizí.

Pokud dojde k nějakým zásadním změnám v těchto 
informacích, budeme je aktualizovat.

Antonín Lengál

 Změna poplatků    
za kabelovou televizi

Firma Noel doručila na OÚ kalkulaci změny vstupních 
nákladů na provoz TKR pro rok 2003, ze které je patrno, 
že cena za příjem programu Spektrum se zvyšuje 
o 1 Kč, Eurosport CZ o 3 Kč a SIPO o 30 hal na jednoho 
uživatele. V součtu to činí 4,30 Kč. Měsíční poplatek se  
tedy zvyšuje ze současných 95 Kč na 99,40 + 0,70 Kč 
zaokrouhlení = 100 Kč. Těchto 70 haléřů ze zaokrouhlení 
směrem nahoru bude použito na fond rozvoje.

Firma Noel dále nabízela službu „odpolední servis“, 
za kterou bychom museli poplatek ještě o dalších 
6 Kč zvýšit. Obecní zastupitelstvo nákup této služby 
neschválilo, proto platí časové termíny pro odstraňování 
závad dle stávající smlouvy a to takto:

- Při nahlášení závady do 1200 hod. ještě týž den.
- Při nahlášení závady od 1200 do 2000 hod. ještě týž 

den, bude-li to možné.
- Po dohodě s oznamovatelem závady.

Je tedy potřeba počítat s tím, že bude-li porucha 
nahlášena po 12. hodině, bude možná odstraněna až 
následující den.

Antonín Lengál

 Union banka
Potíže se kterými se potýká v poslední době Union 

banka, měla dopad i na naši obec. V předešlém období 
byly u této banky zřízeny dva termínované vklady ve výši 
926 000 Kč a 6 289 000 Kč. 

Na zasedání rozšířené rady obce 10. 2. se pověřili 
zastupitelé obce starostu ukončením těchto vkladů 
a převedením finančních prostředků do Komerční
banky.

Vzhledem k měsíčnímu cyklu vkladů je bylo možno 
vypovědět k nejbližšímu termínu ukončení tohoto cyklu. 
Z tohoto důvodu se první vklad podařilo vypovědět téměř 
okamžitě 11. 2., druhý bylo možno vypovědět k 1. 3. 2003. 
Týden před tímto datem však došlo k uzavření poboček 
banky a tím také k zablokování tohoto našeho vkladu.

Vzniklou situaci, při které hrozila ztráta převážné 
části vkladu, se podařilo díky úsilí starosty a dalších členů 

zastupitelstva vyřešit postoupením naší pohledávky 
městu Velké Pavlovice, které ji použije k pokrytí úvěru 
od této banky. Tato transakce byla schválena obecním 
zastupitelstvem 20. 3. 2003 a již došlo k její realizaci.

Město Velké Pavlovice nám tuto pohledávku uhradí 
postupně v plné výši a pro naši obec tak dojde jen 
k minimálním ztrátám.

Ing. Pavel Halas

 Obecní rozpočet
Na svém zasedání 14. 2. 2003 schválilo obecní 

zastupitelstvo rozpočet obce pro rok 2003.
V tomto roce obecní rozpočet počítá s příjmy ve výši 

12 921 000 Kč a výdaji ve výši 21 973 000 Kč, z toho 
výdaje na investice ve výši 10 160 000 Kč. Zůstatky 
finančních prostředků z předchozích období činí
17 839 000 Kč.

Předpokládané příjmy (v tisících):
Výnosy z daní 10 248
Příjmy z pronájmů 810
Poplatky za odpady 650
Ostatní poplatky 151
Splátky 450
Úroky 300
Ostatní příjmy 312
Příjmy celkem 12 921

Výdaje na rok 2003 (v tisících):
Silnice 395
Odpadní vody (ČOV) 5 000
Rybník 1 252
Mateřská škola 595
Základní škola 2 100
Knihovna, periodika, kultura 295
Správa budov 436
Sportovní areál 2 960
Sportovní kluby 200
Zdravotnictví 88
Bytové hospodářství 380
Veřejné osvětlení 240
Výkup pozemků 800
Poplatky za odpady 773
Veřejná zeleň 1 615
Hasiči, CO 224
Místní správa 2 436
Splátky úvěrů 1 652
Úroky z úvěrů 260
Ostatní výdaje 272
Výdaje celkem 21 973

Ing. Pavel Halas
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 Obecní majetek
Hodnota majetku Obce Šitbořice k 31. 12. 2002:

Budovy a stavby 107 202 021,28
Samostatné movité věci 2 918 810,05
Drobný dlouhodob. hmotný 
majetek

    4 884 921,28

Pozemky 6 275 323,67
Pořízení dlouhodob. hmotného 
majetku

3 524 627,00

Ostatní dlouhodob. cenné 
papíry a vklady

1 115 800,00

Materiál 58 906,49
Finanční prostředky na účtech 8 403 648,54
Přijaté návrat. fin. výpomoci
mezi rozp. 

4 080 000,00

Dlouhodobé bankovní úvěry      5 000 600,00
Civilní obrana 90 438,00

 Nově zřízené komise a výbory
Finanční výbor

předseda: Ing. Pavel Halas
členové: Radomír Zelinka, František Valíček, 
  Ing. Alois Kaňa, František Navrátil

Kontrolní výbor
předseda: Ing. Jiří Kaňa
členové: Pavel Ryšavý, Josef Rozkydal, 
  Josef Konečný, Ing. Pavel Zoubek

Předsedové komisí obecní rady:
Stavební:    Milan Němeček
Kulturní, školská a sociální: Hana Navrátilová
Živ. prostředí a zeměd.: Jiří Konečný
Přestupková:   Daniel Jiří

 Kam patříme
V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 

přecházejí jejich kompetence na jiné úřady. Pro přiblížení 
současné situace přikládáme tabulku.

Sídla úřadů:
Bývalý okresní úřad Břeclav
Obec s rozšířenou působností Hustopeče
Pověřený obecní úřad Hustopeče
Stavební úřad Hustopeče
Matriční úřad Šitbořice
Finanční úřad Hustopeče
Katastrální úřad Hustopeče
Pozemkový úřad Břeclav
Okresní soud Břeclav
Celní úřad Břeclav
Vojenská správa Břeclav

 Průkazy a pasy na obci
Připomínáme občanům, že od 1. 7. 2000 přešla 

agenda vyřizování občanských průkazů a cestovních 
pasů z policie na okresní úřady.

Občané si mohou o vystavení nového OP požádat 
prostřednictvím Obecního úřadu Šitbořice, zde rovněž 
mohou hlásit ztrátu, odcizení, nález či poškození OP 
nebo cestovního pasu.

K vyřízení OP se předkládají následující doklady:
- rodný list, popř. oddací list
- fotografie 35x45 mm, která zobrazuje současnou

podobu občana v předním čelném pohledu, 
s pozadím bílým, popř. světlemodrým

- dosavadní občanský průkaz
- případně další doklady osvědčující skutečnosti 

zapisované do OP (např. oddací list k zápisu 
manželky-manžela, rodné listy dětí k zápisu dětí 
do 15ti let do OP, diplom pro zápis titulu)

- v případě vyřizování 1. OP pro patnáctileté je 
třeba doložit osvědčení o státním občanství ČR. 
Potřebnou žádost k osvědčení vyřídíte na OÚ 
Šitbořice, je však třeba doložit rodný list dítěte, 
oddací list rodičů, rodný list matky dítěte a její OP

K vyřízení CP je třeba předložit:
- občanský průkaz
- fotografie 35x45 mm, kter8 zobrazuje současnou

podobu občana v předním čelném pohledu, 
s pozadím bílým, popř. světlemodrým

- dosavadní cestovní pas (pokud jej vlastní)
- 200 Kč v hotovosti (děti do 15ti let 50 Kč)

 Významná životní výročí
Našimi nejstaršími občany jsou paní Jenovéfa 

Valíčková, pan František Matuška a pan Silvestr 
Vozdecký, kteří  v letošním roce oslaví 94 let.

Další významná jubilea:

90 let 
Marie Lengálová

85 let
Jenovéfa Tyblová Jan Matuška
Marie Ryzá

80 let
František Navrátil Josef Běloušek
Marie Hnilicová František Vozdecký
Pavlína Fraňková Josefa Stejskalová
František Fiala František Stejskal
Božena Nečasová Marie Nevídalová
Karla Onucová Antonín Běloušek
František Peterka František Vozdecký
Jan Nevídal Edvard Nevídal
Marie Musilová Antonín Konečný
Miroslav Krbušek
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 Evidence obyvatel za rok 2002
   muži ženy celkem
Narozených: 9 7 16
Zemřelých:  12 10 22
Přistěhovaných:   17
Odstěhovaných:   24

Uzavřeno manželství celkem 7
před obecním úřadem  2
před církví římskokatolickou 5

Stav obyvatel k 31. 12. 2002  1936
Číslování budov (nejvyšší číslo)  611

Narozené děti:
Petra Fraňková Petr Vozdecký
Radim Lengál Alena Valová
Dana Ryšavá Kateřina Vokálová
Zuzana Přibylová Pavel Heča
David Nevídal Nikolas Jelínek
Marek Jelínek Dominik Hejkerlík
Tereza Tihlaříková Adam Drabálek
Daniel Sklenský Klaudie Kaňová

Zemřelí občané:
Antonie Konečná Františka Košvicová
Vlastislav Káňa Josef Konečný
Růžena Novotná Drahomíra Brzobohatá
Maria Vozdecká Antonín Linhart
Tomáš Tihlařík Antonie Viktorinová
Vojtěch Kovařík Zdeňka Nevídalová

Břetislav Navrátil Zdeněk Nevídal
Marie Fialová Miroslav Vozdecký
Josefa Konečná Karel Jelínek
Jan Franěk  Jan Kaňa
Josef Matýšek Marie Navrátilová

 Pečení koláčů
Upozorňujeme občany, že objednávky na pečení 

koláčů v pekárně v Šitbořicích se od 1. 1. 2003  přijímají 
pouze na Obecním úřadě. Pečení se provádí pouze 
2x týdně z vlastních surovin a s pomocí lidí, které si 
každý zájemce o pečení sám zajistí

 Výstava vín
Základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu pořádá v neděli 20. dubna v 1000 v sále sokolovny 
v Šitbořicích 38. výstavu vín.

K poslechu bude hrát od 14 do 18 hodin cimbálová 
muzika z Mikulčic.

V 19 hodin bude program pokračovat taneční 
zábavou za doprovodu dechové hudby Bojané - vítěze 
Zlaté křídlovky 2002.

Srdečnš zvou pořadatelé
J. Bulla

 Základní škola
V současné době je stále naléhavější problém nárůstu 

trestné činnosti mládeže související s problematikou 
drog, alkoholu, vlivu okolí a nedostatečného působení 
rodiny.

Základní škola uspořádala již mnoho 
výchovně-vzdělávacích akcí k osvětě mezi žáky i rodiči 
a nyní, jako jedna z mála škol a institucí, které by se 
tímto problémem měly aktivně zabývat, iniciovala ve 
spolupráci se Školskou a sociální komisí uspořádání 
přednášek Policie ČR s kpt. Ing. Tauchmanem se 
záměrem prevence sociálně patologických jevů a trestné 
činnosti. 

Pro mladší žáky zajistíme odborné besedy se 
zástupci Policie ČR na téma „Bezpečnost a chování 
dětí na veřejnosti“, starší žáci budou seznámeni 
s kriminogenními faktory, stavem trestné činnosti 
v regionu a zodpovědností za nepřijatelné chování 
a jeho důsledky.

Ve škole soustavně vedeme žáky ke slušnému 
chování k vrstevníkům i k dospělým lidem, učíme je 

rozpoznávat rizikové faktory a způsoby jak odolávat. 
Učíme žáky, jak prostým oznámením  mohou včas  
ochránit zdraví a bezpečí svoje i ostatních. Uvítali 
bychom, kdyby naše působení v rámci svých možností 
a pravomocí podpořily i další organizace, instituce, 
občané a zejména rodiče. Věříme, že nám všem záleží 
na zdravém, bezpečném a hodnotném životě našich 
potomků.

Pokud jste ochotni pomoci (zajistit odborníka, který 
by uspořádat besedu, zorganizovat zajímavé odpolední 
akce pro děti, finančně podpořit výchovně zaměřené
akce školy), můžete se obrátit na ředitelství školy.

Přejeme Vám pěkné Velikonoce a dobrou jarní 
náladu.

 Pozvánka na přednášku
Zveme Vás na přednášku  „Současný systém 

očkování dětí i dospělých a prevence žloutenky“, kterou 
bude škola pořádat ve spolupráci s praktickým lékařem 
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MUDr. Josefem Nentvichem. Termín přednášky je 
plánován na duben. Přesné datum konání sdělíme 
v místním televizním vysílání a místním rozhlasem.

 Nabídka pro veřejnost
Pro veřejnost základní škola nabízívzdělávací akce:

- třídenní semináře pro učitele, rodiče a další 
zájemce na téma „Rozvíjení mezilidských vztahů, 
řešení konfliktu a komunikace“

- kurz výuky práce na počítačích pro občany (WORD, 
EXCEL)

- kurz výuky německého jazyka 
- prostory školy pro konání kulturních, vzdělávacích 

a společenských akcí (besedy s odborníkem, 
rukodělné kurzy, posezení ročníků po letech a další 
akce, ke kterým Vám můžeme poskytnout čisté 
a útulné prostředí školy)

V případě zájmu o kurzy nebo o pronájem prostorů 
kontaktujte ředitelství Základní školy – tel.: 519 421 345.

 Školní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek 20. února se uskutečnilo školní kolo 

recitační soutěže. Skvělé publikum v prostorách školní 
družiny se zaujetím naslouchalo přednesu veršů 
i prozaických textů, které si připravili jejich kamarádi 
a spolužáci.   

Recitační soutěž probíhala ve dvou kategoriích. 
Mladší žáci (1. až 4. třída)  a starší žáci (5. až 9. třída). 

Z velkého množství zúčastněných recitátorů vybírala 
porota ve složení Z. Farkas, D. Relichová, B. Kaňová, 
I. Koutná a I. Mikešová  ty nejlepší, kteří byli odměněni 
věcnými cenami a diplomem. S prázdnou neodcházeli 
ani ti, kteří se neumístili, čekal na ně diplom za účast 
a sladká odměna. Ovšem tou nejlepší odměnou jim 
určitě byl potlesk publika. 

Věříme, že se i nadále podaří udržet zájem žáků 
o přednes textů a že se podaří udržet tradici recitačních 
soutěží na naší škole. V době počítačových her je to ten 
nejlepší způsob, jak přiblížit žákům kouzlo literatury.
Výsledky soutěže:
mladší žáci starší žáci
1. Valíček Martin 4.tř. 1. Stříbrnský Miroslav 7.B
2. Kleinová Lucie 4.tř. 2. Rychlíková Aneta 8. tř.
3. Nevídalová Renata 1.tř. 3. Sigmundová Eva 5.A

 Školní časopis Šitbořík
Na naší škole je již několik let vydáván školní 

časopis Šitbořík, který připravují sami žáci pod vedením 
paní učitelky Mgr. Ireny Mikešové pro svoje spolužáky. 
V letošním školním roce se tvůrci časopisu zúčastnili 
soutěže školních časopisů s názvem Zemní plyn a jeho 
využití, kterou vyhlásila společnost Mareti, s.r.o. Žáci 
zpracovali speciální číslo, ve kterém se objevilo několik 
příspěvků na uvedené téma. Všechny příspěvky jim 
připravili žáci naší školy v hodinách slohové výuky. 

V prosinci 2002 byl časopis zaslán do soutěže a pak 
se už jen čekalo na výsledky soutěže. V lednu 2003 
jsme obdrželi vyrozumění, že Šitbořík byl zařazen mezi  
nejlepší školní časopisy. Je to pro nás veliký úspěch. Za 
námi zůstalo více než čtyřicet dalších časopisů z celé 
republiky. Věcná cena, kterou jsme také obdrželi, nás 
velice potěšila. Obohatila školní knihovnu o Školní atlas 
České republiky, o knihu 100 divů světa, dále jsme získali 
volejbalový míč a jeden kopací míč, který redakční rada 
darovala školní družině

PaedDr. Jarmila Novotňáková, 
ředitelka školy

 Dětský karneval
Jak se stalo dobrou tradicí, uspořádala základní 

škola, letos ve spolupráci s kulturní komisí OÚ, dětský 
karneval.

V neděli 16. února se naplnila vyzdobená sokolovna 
dětmi, které byly převlečené do různých masek. Opět 
bylo vidět, že si děti, za velké spolupráce rodičů, daly 
opravdu velice záležet na tom, aby byly jejich masky 
originální.

Za hudebního doprovodu místní kapely Nic moc 
a s možností osvěžení v bufetu, se daly masky do 
tanečního reje. Každý si určitě rád prohlédl bohatou 
tombolu, na které se podíleli jak sponzoři, tak i samotné 
děti. Inovací bylo vyplnění hudebních přestávek 
soutěžemi, do kterých se děti s radostí zapojily. Všechny 
masky také dostaly čísla a z nich bylo vylosováno několik 
dětí, které dostaly pěkné ceny.

Pěknými kreacemi nám odpoledne oživili i tanečníci 
ze Starletu z Velkých Němčic.

Letošní karneval se opravdu povedl a určitě se 
všichni těšíme na ten další.

Zuzana Baranová

 Děti soutěžily
Už několik let mají děti ze Šitbořic možnost 

navštěvovat letní tábor „Chaloupky“ a plně této možnosti 
využívají. Mládež (a ostatní), která se jim během pobytu 
věnuje jsme dobrovolníci převážně z naší obce. Ale  zdá 
se nám, že jeden týden strávený s dětmi je málo, a proto 

se už dlouho ozývaly návrhy na další činnost, která 
by probíhala v průběhu roku. Loňský rok se podařilo 
zorganizovat hru, během níž jsme se všichni mohli znovu 
setkat  a letos jsme to chtěli zopakovat.

V sobotu 1. 3. jsme připravili orientační běh pro 
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 Děkanátní setkání mládeže
V sobotu 15. března se konalo “Děkanátní setkání 

mládeže„ v Hustopečích. Přestože byl  nabídnut 
odvoz mladých z naší farnosti až do místa konání, této 
nabídky využilo jen 8 mladých. V tomto počtu jsme ráno 
o půl deváté vyjeli v doprovodu otce Jiřího Topenčíka 
s úsměvem a očekáváním.

V přízemí Hustopečského kostela nám byly 
nabídnuty různé veselé jmenovky, díky kterým se ztrácí 
anonymita. Přesunuli jsme se do patra krásného nového 
kostela, kde z kůru zaznívaly poslední zkušební tóny 
asi 15 mladých, kteří se sešli z různých míst, aby svým 
zpěvem a hudbou zdokonalili  společné okamžiky.

Milým slovem nás uvítal  pan děkan Fišer 
a následovalo krátké seznámení s připravenými 
přednáškami. Nedostatkem bylo to, že jsme mohli 
vyslechnout pouze jednu a tak jsme se trochu bezradně 
rozhodovali, které dát přednost. Opravdu to bylo těžké, 
posuďte sami: 

1. Řím - o městě, počátky křesťanství
2. Irák - přednášku vedl vojenský kaplan Martin 

Vařecha
3. Tři cesty povolání - manželství, služba církvi ve 

svobodném stavu, zasvěcení bohu.
4. Duchovní život - jak se správně modlit, jak 

modlitbu prožít, co nabízí.
5.  AIDS

Po delší rozmluvě nás  ze Šitbořic  jsme se všichni 
rozhodli pro povídání o cestách života. Nikdo nelitoval, 
ba právě naopak.

Přednášku vedla sestra Immaculata, spolu se svými 
přáteli. Dostalo se nám vyprávění od manželů, které 
touha po manželství přivedla k Bohu. Svým příběhem 
nám dokázali, že věta, kterou slýcháme o tom, že 

šťastní mohou být dva jen před svatbou a pak už je to 
jen o starostech a trápení, nemusí být pravdivá. Cesta 
mladé dívky Jitky, byla náročnější, vedla ji přes různé 
sekty, počínaje bylinkářstvím a konče satanistickými 
rituály. Pak ji ale Bůh přivedl k víře v něj a ona se 
rozhodla obětovat svůj život pro druhé lidi.

Sestra  Immaculata je mladá žena, která měla velmi 
bouřlivý život. Od Boha se odvrátila, když zjistila, že 
ji za komunismu komplikuje život. Od mládí se stala 
závislá na drogách, utíkala z domova, život pro ni neměl 
význam. Rozhodla se několikrát pro sebevraždu a chtěla 
ukončit svůj život pádem z okna, s výkřiky do ulice, 
že ji nikdo nemá rád, že na ni nikomu nezáleží, avšak 
uslyšela  hlas „Nejsi sama, já jsem s tebou“. V místnosti 
nikoho neviděla, jen za ní byl na zdi kříž. Po nějakém 
čase, kdy znovu poznala Boha, se rozhodla  mu zasvětit 
svůj život.

V 11 hodin jsme se opět všichni sešli v kostele 
ke slavení mše svaté. Následoval oběd na který nám 
kuchařky připravily výborný domácí guláš (v ceně 
vstupného 20 kč), buchty a čaj. Po naplnění hladových 
žaludků jsme se odebrali do vedlejší místnosti, kde nám 
svým téměř profesionálním zpěvem zpříjemnili hodinu 
a půl „Schola z Dolních Bojanovic“. Ten kdo písně znal 
mohl se přidat a tak se často rozezpíval celý sál. Schola 
byla velmi přívětivá a když je mladí nechtěli pustit z pódia 
s úsměvem přidávali další kousky.

Ten den měl jednu chybu, a to, že byl krátký. Vždy 
když se sejdou mladí věřící, vznikne společenství plné 
úsměvu, nadšení, lásky a života, společenství, které zve 
do svého středu Krista a jeho přítomnost je tam opravdu 
cítit. A myslíme, že nechat se naplnit Bohem, což určitě 
poznal každý z nás, opravdu stojí za to.

                                          Mládež z farnosti Šitbořice

 Duchovní slovo
Vážení přátelé,
Velikonoce, to není jen Velikonoční pondělí, ale také 

Zelený čtvrtek, kdy s Ježíšem zasedneme k jeho stolu, 
Velký pátek, kdy stojíme pod křížem, a Velikonoční 
vigilie, kdy uprostřed noci očekáváme první záblesk 
vzkříšení a otevíráme slavení největšího křesťanského 
svátku - Slavnosti Vzkříšení Páně.

Neumím si představit, že by bylo možné prožít 
Velikonoce a neprojít celou cestou, kterou nás vedou 
obřady Svatého třídenní. Bylo by to jako přijít do divadla 
na závěrečný potlesk.

Zvu vás tedy co nejupřímněji ke slavení Velikonoc!
        Váš Otec Jiří Topenčík

děti. Hlavní stanoviště bylo na faře, kde jsme mohli vše 
předem připravit a později také uvařit čaj pro děti, které 
již doběhly do cíle. Pro úspěšné zvládnutí závodu byla 
zapotřebí dobrá fyzická kondice a samozřejmě i znalosti 
ze všech možných oborů. Musím říci, že jsme děti 
podcenili. Všechny úkoly hravě zvládly a do cíle doběhly  
neuvěřitelně rychle. Během vyhodnocování výsledků 

se hrály různé hry a kopaná na farní zahradě. Celkem 
přišlo 25 dětí a asi 12 starších organizátorů. Doufáme, 
že se nám do prázdnin podaří uskutečnit ještě alespoň 
jedno společné odpoledne a nevyprchá zájem ze strany 
dětí ani naší. Všechny vás předem zveme a budeme se 
těšit.

Pavlína Kašparová  
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 Vinařská besídka
V moravském vinařském regionu v roce 2002 se 

průměrný výnos moštových hroznů pohyboval kolem 
5,9 tun/ha, přičemž průměrné výnosy kolísaly  od 1,9 do 
13,6 t/ha.

Průměrná cukernatost  se pohybovala kolem 
19,0 °NM, průměry od 15,0 do 24,2 °NM. Průměrná cena 
moštových hroznů se pohybovala kolem 13,00 Kč/kg 
(o 1,20 Kč více než v minulém roku) a to od 8,00 Kč až 
do 22,00 Kč. V ČR tak byly sklizeny hrozny v hodnotě  
skoro 0,9 miliardy Kč. Podíl modrých moštových hroznů 
na celkové sklizni v ČR tvořil 31 %. Průměrná cena 
modrých hroznů byla vyšší o 3,00 Kč. V rámci ČR byl 
ročník 2002 za posledních 10 roků druhý ročník s tak 
vysokou průměrnou cukernatostí. 

Podle průměrné ceny hroznů a průměrného 
výnosu hroznů v ČR bylo v roce 2002 dosaženo ve 
vinohradnictví ČR –5% rentability (tedy mírné ztráty). 
Průměrné náklady na 1 kg hroznů činily 13,80 Kč/kg 
a průměrná prodejní cena byla 13,00 Kč/kg. V roce 2002 
byla téměř dosažena hranice desetiletého výnosu, to je 
5,8 t/ha oproti desetiletému průměru 5,9 t/ha. 

Znovu se vrátím k problému řezu, protože v poslední 
době se objevují různé názory na způsob řezu, hlavně 
na otázku záložních čípků. Je to výsledek nových 
výzkumů a nových zkušeností, které naši vinaři získávají 
návštěvami a praktickými zkušenostmi u našich sousedů. 
Je mnoho vinařů z našeho kraje, kteří pracovali legálně 
v Rakousku a ještě více je těch co tam chodí v zimě 
a na jaře řezat vinohrady bez pracovního povolení. A ti 
všichni musí řezat tak, jak si to přejí majitelé vinohradů 
a tito v posledních rocích změnili názor na záložní čípky. 
Podle nich záložní čípky jen zvyšují množství neplodných 
letorostů a tím zvyšují potřeby zelených prací, což podle 
nich zvyšuje pracovní náklady a vysiluje keře révy. 
Vyžadují řezat révu tak, aby se dosáhly co nejkvalitnější 
hrozny a tím i nejvyšší cukernatost. Při řezu se musí 
sledovat zatížení keřů, to je počet oček podle stavu keře 
a podle jednotlivých odrůd.

Český zahrádkářský svaz v Šitbořicích zorganizoval 
dne 2. 3. 2003 instruktáž o řezu révy, na kterou pozval 
paní H. Osičkovou z Velkých Bílovic, vítězku soutěže 
řezu révy v roce 2002. Podle paní Osičkové má mít 
každý jednotlivý keř révy jen jeden kmínek, měl by být 
co nejrovnější a pevně přivázaný k železnému nebo 
dřevěnému kolíku. Řez by měl být na jeden delší tažeň, 
nebo dva kratší, bez záložního čípku. Tažeň by měl být 
ve vodorovné poloze přivázaný na nejbližším  vodícím 
drátu – nikdy ne v oblouku. V dalším ošetřování by se 
měly co nejdříve vylámat neplodné letorosty, ale potom 
by se už neměla dělat výplevka, jen na začátku zrání 
odstranit listy z oblasti hroznů. Tyto způsoby řezu a 
ošetřování vyhovují velkovinařům, ale pro malovinaře na 
druhé straně se doporučuje řezat na záložní čípek, ale 
jen s dvěma očky, přičemž se počítá nejspodnější očko 
na větevním kroužku jako prvé.

Po skončení řezu se musí vykonat postřik proti 

kadeřavosti, protože minulý rok byl velmi příhodný na 
rozvoj tohoto škůdce. Dosud se na první, tak zvaný 
suchý postřik, používají běžné prostředky jako SULKA 
4-5%, SULEX 20-4%, OLEOEKOL 1%, THIOWIT 25%, 
KUMULUS WG 5%,  SULIKOL K 3%, SULIKA WP 2%. 
Při postřiku těmito prostředky musí být teplota nad 15 °C. 
Od konce minulého století se proti kadeřavosti začal 
používat dravý roztoč s latinským jménem Typhlodroma 
pyri. Dnes se využívá v ČR asi na 6 000 ha vinic, 
v zahraničí se nejvíc využívá ve Francii, Španělsku 
a Maďarsku. Tento roztoč žere prakticky všechny 
hálčivce a svilušky a jeho využití je výhodné na velkých 
plochách, anebo při pěstování tak zvaných bio výpěstků, 
které nesmí být ošetřované chemickými prostředky. 

V minulém roce byl zaznamenám velký výskyt 
housenky nazvané Různorožec trnkový. Je to malá 
šedohnědá housenka, podobná píďalce, která přezimuje 
na révě a časně z jara při nalévání oček tyto vyžírá. 
Většinou se nevypučení oček připisuje mrazu, ale 
mohly to způsobyt tyto housenky. Nejlepší ochranou je 
vybírání housenek, nebo postřikem ZOLONE, DECIS, 
KARATE 2,5 WS nebo Talstar lO EC.

Aby těch nepříjemností nebylo dost, objevila se 
také nová choroba, prozatím podle příznaků nazvaná 
„zakrslost a neplodnost révy“. Typickými příznaky je 
zpoždění růstu, krátké réví mezi kolínky (internodia), 
„zik-zak“ růst letorostů, metlovitost letorostů a méně 
úponků. Prozatím nebyl nalezen původce této choroby 
a ochrana proti ni.  

Po vstupu ČR do Evropské unie, se bude muset 
znovu změnit jen nedávno přijatý vinařský zákon. 
Podle toho se uvažuje, že celá Morava bude jako jedna 
vinařská oblast zařazena do evropské vinařské zóny B, 
v níž se předpokládá zakládání vinic 1. kategorie na 
svahových částech  pahorkatiny s nehlubokými dobře 
odvodněnými  půdami. Vína produkovaná v zóně B. musí 
dosáhnout  nejméně 8,5 % obj. alkoholu, to je cca 15 °NM 
cukernatosti moštu, tedy nejnižší hodnotu pro výrobu 
jakostního vína. Cukernatost bude možné maximálně 
zvyšovat o 4,2 °NM tj. při nejnižší cukernatosti moštu 
na 11 % alkoholu. Taková nízko alkoholická vína jsou 
dobrá, ale naši konzumenti je většinou podceňují. Proto 
je velmi důležité při zakládaní nových vinohradů, vybrat 
vhodné odrůdy, které by na tomto stanovišti a při správně 
voleném způsobu pěstování, přinášely pravidelné 
úrody s minimální cukernatostí cca 18 °NM, a tedy 
s docukřením více méně obvyklých 12,5 % obj. alkoholu 
v suchém víně. Naše vína musí vynikat vysokou jakostí 
a proto by měla být v následujících létech cukernatost 
kolem 18 °NM. Z celkové plochy vysazených vinohradů 
za posledních 7  let je 53 % bílých odrůd a 47 % 
modrých. Tím se zlepšil podíl modrých odrůd. Z bílých 
to bylo hlavně Chardonnay, Ryzlink rýnský, Sauvignon, 
Rulandské šedé, Rulandské bílé, Tramín červený, 
kterých bylo vysazeno 39 %, a z modrých Frankovka, 
Rulandské modré, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe na 
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33 % nově vysazených plochách.
V plném proudu jsou různé výstavy a přehlídky vín, 

které by hlavně mladí vinaři měli navštěvovat, protože 
jen tam se mají možnost  obeznámit s místními víny. 
Jedna chyba se ale dělá. Každý se snaží ochutnat jen 

ty vysoko hodnocená vína a těch nízko hodnocených si 
nikdo ani nevšímá, ačkoliv právě na těchto se dá mnoho 
naučit. Je třeba jen při chutnání si položit otázku jakou 
chybu udělal vinař a jak se jí dalo předejít.

Ing. Antonín Konečný

 Ze Šitbořic do Pekingu
Bylo mně asi 14 roků, když jsem dostal do rukou 

cestopis „Milión“ od Marka Pola, syna bohatého 
benátského kupce. Popisoval v něm cestu do Číny 
a pobyt na dvoře tehdy mocného vládce chána Kublaje.

Doslova jsem hltal vše, co ve své knize popisoval. 
Mé vlastní cestovatelské 
zkušenosti byly v té době velmi 
skromné. Byly to školní výlety 
na Mohylu míru, do Lednice, 
cesta do Brna, pouť do Žarošic 
a do Křtin. Pozdější cesty po 
republice i Evropě rozepisovat 
nebudu, ty máme všichni 
přibližné stejné.

Po absolvování průmyslovky 
a základní vojenské služby jsem 
nastoupil do TATRY Kopřivnice, 
kde jsem pracoval až do 
důchodu. Nyní tam pracuje můj 
syn, který je již druhý rok jako 
stálý obchodní zástupce v Číně. 
Na jeho pozvání jsem společně 
s ním a jeho rodinou začátkem 
září letěl do Číny. Letěli jsme z 
Prahy do Vídně a pak už „non 
stop“ do Pekingu. Let trval přes 
10 hodin, výška letu od 10.000 
do 11.500 m. Teplota od - 55 °C 
do -68 °C, rychlost kolem 
890 km v hod. Na palubě nás 
bylo 200 pasažérů. Na letišti 
přistáváme v 6 hod. místního 
času. Letiště je 20 km od 
Pekingu. Je v provozu asi 2 roky. Moderní stavba z ocele, 
skla a hliníku. Svým rozsahem i vybavením předstihuje 
všechna evropská letiště, která jsem poznal.

Po celním odbavení a kontrole víza nakládáme 
zavazadla do auta a jedeme do bytu syna ve středu 
Pekingu. Cesta po nové dálnici rychle ubývá.

Dopoledne se vybalujeme a trochu odpočíváme. Syn 
má své služební povinnosti a já se snachou a vnukem 
vyrážíme do ulic. Peking má něco přes 12 mil. obyvatel a 
v současné době prožívá velkolepou výstavbu. Na jedné 
straně jsou ještě shluky šedivých přízemních domků 
s úzkými uličkami a na druhé straně rostou krásné 
budovy, většinou s podzemními garážemi. Výška těchto 
budov je zpravidla 14 až 20 poschodí. Vnější plášť budov 
je obložen přírodním materiálem jako je žula, mramor 
apod., v barvách od smetanové bílé přes růžovou, 
tmavě červenou, zelenavou či modrou. Projekty těchto 

budov zadávají Číňané převážně Evropě např. Francii, 
Itálii apod., avšak podle vlastního zastavovacího plánu 
města. Vlastní stavbu si řídí zahraniční firma, ale Čína
dodává stavební materiál, stavební stroje a dělníky. 
Jsou to převážně dělníci z venkova, kteří mají u stavby 

zařízení staveniště včetně 
bydlení a stravování. Na naše 
poměry je to velmi skromné 
vybavení pouze se studenou 
vodou.

Současně s touto 
výstavbou při dokončování 
se provádí výsadba stromů, 
okrasných živých plotů a 
zpravidla i  betonová koryta, 
do kterých se napouští voda 
a usazují se květináče s 
lotosy, které mají nádherné 
květy, ale jen tehdy mají-li 
kořeny ve vodě. Různé druhy 
květin se usazují do trávníku v 
květináčích a když odkvetou, 
vymění se za nové. Stromy 
se vysazují velké, rovněž se 
pokládá vyrostlý trávník a vždy 
tam někde za živým plotem 
objevíte zahradníka s hadicí, 
který dle potřeby trávník 
i květiny dosazuje a současně 
zalévá. Podobná výstavba je 
i v jiných městech, vznikají tak 
moderní čtvrtě, ale starý Peking 
s přízemními šedivými domky, 

tržiště, čajovny, prostě to staré nenávratně mizí i když 
lidé, kteří zde po celá staletí žili se mnohdy se vším 
těžko loučí. Postavené objekty s převážně podzemními 
garážemi mají v přízemí obchody, či výstavní prodejny 
např. nábytku. Vyšší podlaží jsou používány jako byty 
či kanceláře. Prodej či nájem je možný i zahraničním 
firmám, byty jsou vybaveny nábytkem, televizorem,
ledničkou a pod. Výstavba na venkově je stále prováděna 
jako nízké přízemní domky s okny do dvora. Vybavení je 
dáno bohatstvím příslušného kraje, odvislé od úrody 
půdy a tedy příjmů rolníků. Na závěr Vám všem přeji 
klidné pohodové svátky, hodně zdraví a úspěchů.

Zdraví Vás všechny Fanouch.
František Lengál,

Skotnice
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 Šitbořský historke
 Šitbořský vinohrade ha vinaři

   Šitbořský vinohrade měle podle staréch dokumentů 
v roce 1840 rozloho dvě sta mír. Po zavlečení révokaza 
na Moravo vinohradů he v Šitbořicách hobévalo ha 
v roce 1900 bela jejich véměra sto třicet mír.

Po první světuvé válce, za první republike, se 
vinohrade vobnovile ščepováním na Americký podložke 
vodolný révokazo. Vesazuvání novéch vinohradů belo 
pracný. Hospodáři sami ščepuvale  sazenice ha rigulovale 
pozemke. Naščepuvaný sazenice se školile  celó zimo 
v teple v mokréch pilinách. Te kerý se hochetle, tak se 
vesadile. Před vésadbó se přehazuvala zem lopató, 
réčem ha kločnicó do hlóbke víc jako půl metra. Dělávale 
to chlapi v zémě, dež moc nemrzlo. Gdo bel nachlazené, 
tak to pře tem přehazuvání vepotil. K vesazené sazenici 
se zaklókl malé kolek, habe hlínó zahrnutá sazenica se 
našla ha muhle se vodstranit rosný kořínke. Druhém 
rokem se  malý kolke veměnile za dvómetrový kolí. To se 
ščípalo z borovicuvéch kmenů, ha spodek každýho kolka 
se vopálil na vohňo, habe v zemi nehnil. Ke kolkům se 
převazuvale révový vodnože režnó slámó nebo lýkem. 
Lýko se kupuvalo ve Spolko. Ve třicátéch letech do drohé 
válke belo hodně vinohradů v Domaninách, Rozdílech, ve 
Staréch ha Nuvéch horách ha v Torhétech. Z vodrůd se  
névic pěstuvál Najburg, Sylván, Veltlín, Vlašské Ryzlink 
ha Šedé Portugal. Z modréch to bele Frankufka ha Modré 
Portugal. Sadile se take stolní vodrůde: Čabaňská perla 
ha Chrupka. Vod jara do zeme belo vokolo vinohrado 
hodně práce. Po jarním vostříhání se  moselo velamuvat, 
smítat, hovazuvat, vokupávat ha štyřikrát nebo he víckrát 
šplíchat modró skalicó z vápnem proti Peronospóře, 

Stříkalo se pokaždý dež liste na hlavách začínale „hořet“. 
Postřik (Bordóská jícha) se nachestál večír ve velké létě, 
ráno dovezl k vinohrado ha ruční stříkačkó na zádech 
se listí na všech hlavách pošplíchalo. Z dálke bévalo 
vidětm gdo má vinohrad  pošplíchané, protože bel modré 
jako podruvnávka na chalupách před hodama. Dež 
začale hrozne modrat, tak se vinohrad pěkně hohrabál, 
zarazila se vétka ze třema červenéma jabkama ha haž 
do vinobraní se ve vinohradě nic nedělalo. Jenom na noc 
se chodilo hlídat. Take tenkrát nekeří Šitbořáci nesadile, 
hale chcele sklózet. V každým vinohradě bela bóda, gde 
se hlídači muhle  skuvat dež pršelo ha gde se muhle 
trocho zdřímnót. Dobře se hlídalo po válce, protože po 
frontě měle nekeří hlídači vojenský kvére he patrone 
ha jak neco šustlo tak vestřelile. Negdy v noce to ve 
Starách horách střílalo jak na frontě, hale žádné zluděj 
se nevodvážil.

Nekerém hospodářům se nechcelo dělat ze 
ščepuváním ha tak vesadile hybride vodolný révokazo. 
Bílém hybridům se říkalo Slovák ha modrém Francóz. 
Nekeří vesadile bago. Takuvé vinohrad měle Metud 
z Véhona. Víno z hybridů nebelo dobrý. Vimaři mo 
říkávale „pětichlapský“, protože teho gdo pil mosele štyři 
držet, habe mo páté muhl lít víno do hobe.  Pozvale Metud 
jednó večír do sklepa Jožke Kotuča, keré s nima hrával 
v Ratchózo taroke na štvrtko. Jožka  vochutnál, vodpluvl 
ha radil Metudovi bečke vodšpuntuvat, vobrátit ha víno 
velit do potuka. Metuda to moc horazilo. Jožke  vehnale 
ze sklepa ha křičele, že ho do smrti nechcó  potkat. To 
trvalo celé tédeň, protože v nedělo potřebuvale štvrtýho 
do taroků.

Ing. J. Krupička

 Sport
 Turnaj mistrů světa v kolové 

Turnaj mistrů světa v kolové 2003 nejlépe vystihuje 
článek v časopise CYKLISTIKA z března 2003:

... Letos si přijelo šitbořický turnaj zahrát trio mistrů 
světa. Vedle Bergera i úřadující šampioni ze Švýcarska 
doprovázeni početnou skupinou stále stejných příznivců 
znovu a znovu zůstávajících u vytržení nad koloritem 
moravského venkova (a to nejen sportovního). V silné 
konkurenci nestačili v kombinované sestavě druhého 
a třetího týmu Rakušané. Zato z Německa přijel celek, 
o němž ještě svět kolové uslyší. Dvojčata Steve a Mike 
PFAFENBERGEROVÉ mají doma tři tituly mistrů Evropy 
z dob, kdy vládli juniorské kategorii rozdílem třídy. Během 
tří let se bez problémů dostali do bundes ligy, kterou coby 
nováčci po víkendu povedou. Z Německa totiž (na rozdíl 
od minulosti) nepřijel tým „do počtu“, ale obrovská naděje 
německé kolové. Zbývající účastníci z FAVORITU tak 
patřili k favoritům, přestože tým FAVORIT I ve složení 

Šmíd-Böhm, tedy bez Skotáka v sestavě, v níž absolvuje 
celou sezónu. Zároveň byl turaj generálkou na první dva 
vrcholy domácí sezóny: finále Českého poháru (první 
dva celky hrají finále Evropského poháru ve švýcarském
MOSNANGU) a první kolo nejvyšší domácí soutěže 
- PRIMA GROUP I. ligy. Z tohoto pohledu se více dařil 
druhému celku, který v soutěži s více jak polovinou 
nerozhodných výsledků nasbíral stejný počet bodů jako 
mistři světa, ale dal méně branek. Zaslouženě se smáli 
Němci, jejich největším problémem nejsou soupeři, 
ale zbytečný respekt před nimi. V okamžiku, kdy se jej 
zbavili, nebylo o vítězi pochyb ...

Konečné pořadí:
1.  Německo 6 b
2. Švýcarsko 5 b
3. ČR II           5 b
4. ČR I             3 b
5. Rakousko    1 b
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V doprovodném programu vystoupila naše nejlepší 
krasojezdkyně několikanásobná mistryně světa Martina 
ŠTĚPÁNKOVÁ a stříbrný z MS 2002 A. POKORNÝ. 
Součástí TMS 2003 byl páteční mezinárodní trunaj 
a sobotní dorostenecký trunaj MOMO CUP - o průběhu 
píšeme na jiném místě. Nedílnou součástí trunaje 
byla i velká tombola z darů od sponzorů - hlavní cena 
- tradičně horské kolo a dalších 150 cen. Také bohaté 
občerstvení, již tradiční zvěřinové hody, které letos 
připravila vinárna MARYŠA TĚŠANY. Sportovní den 
završila večerní taneční zábava se skupinou ALFA. 
Této zábavy se zúčastnili i naši prátelé z družební 
tělovýchovné organizace z německého ZSCHERBENU 
(20 osob) a padesátka Švýcarů, kteří tak jako odpoledne 
při turnaji, tak i večer na zábavě se velmi srdečně bavili.

PRAMOS a.s., DRUMAX a.s., ZEMAX a.s. Šitbořice, 
Agrotec a.s. Hustopeče a všem dalším sponzorům 
a organizacím v obci a okolí bez jejichž finanční pomoci
a darů do tomboly bychom tak finančně náročnou akci
nemohli pořádat. V neposlední řadě patří dík i radě 
Jihomoravského kraje za poskytnutou dotaci k zajištění 
žákovského a dorosteneckého turnaje MOMO CUP 
2003. Jak je uvedeno v deníku ROVNOST ze dne 
turnaje: „Nezastíráme, že TMS živí naši kolovou po celý 
rok. Díky němu můžeme poskytnout prostředky žákům 
a dorostencům, jimž se náš oddíl především věnuje. 
Ti nám také pomohli na cestě mezi nejlepší oddíly 
v republice“. Seznam všech sponzorů a dárců je uveden 
v brožurce vydané k Turnaji mistrů světa.

Při závěrečném hodnocení TMS 2003 s pořádající 
TJ FAVORIT BRNO, jsme byli znovu osloveni a bylo 
nám přiděleno pořádání TURNAJE MISTRŮ SVĚTA 
v kolové dne 21. 2. 2004 v Šitbořicích. (V roce 2004 bude 
ČR pověřena pořádáním finále SVĚTOVÉHO POHÁRU
v kolové ve dnech 6. - 7. 2. 2004  -   o pořádání mají 
zájem  město Hustopeče, a Mistrovství světa v kolové 
a krasojízdě bude v Brně, pořadatel ICC Brno ve dnech 
29. - 31. 11. 2004 v pavilonu na výstavišti).

Bulla Josef
předseda organizačního výboru

 MOMO CUP, 
Velká cena Šitbořic

Doprovodné turnaje MOMO CUP žáků a Velká cena 
Šitbořic juniorů jsou již neodmyslitelně součástí TMS 
pořádaným oddílem kolové TJ SOKOL Šitbořice.

Tyto turnaje, jejichž úroveň stoupá spolu s úrovní 
šitbořické kolové, patří k nejlepším, účast na nich se 
stala prestižní záležitostí nejlepších klubů mládežnické 
kolové v Evropě.

Jak jsem již uvedl úroveň jak žáků tak juniorů 
dokládají výsledky, které nám závidí i takový oddíl jako 
je Favorit Brno.

V turnaji MOMO CUP žáků náš oddíl reprezentovaly 
tří dvojice hráčů, z nichž první dva týmy získaly zlatou 
a stříbrnou medaili před žákovskými družstvy Švýcarska 
a Německa. Šitbořičtí hráči Blaha Oldřich a Lengál 
Bronislav vyhráli svůj první větší turnaj a jsou na dobré 

cestě za získáním titulu  (již čtvrtého) – Mistra ČR žáků 
stejně tak jako na tomto turnaji druhá dvojice – Wamser 
David a Zvolánek Robert. Třetí dvojice hráčů Zelinka 
Tomáš a Kokeš František naznačila stoupající výkonnost 
a zvláště první z nich vzhledem ke svému věku může 
v dalších ročnících bojovat o první místa.

V turnaji juniorů se představily dvě dvojice hráčů 
– Lengál Roman, Petrla Lukáš a úřadující mistři ČR 
v dorostu Lejska Ladislav, Bedřich Jiří. První tým 
Šitbořic – Lejska, Bedřich dokázali, že patří v juniorech 
k evropské špičce a získali pro Šitbořice druhé místo 
za Švýcarskem. Aby to nebylo málo, další šitbořický 
hráč Viktorin Roman, který na tomto turnaji hostoval za 
Favorit Brno, si odnesl bronzovou medaili. 

Je vidět, že hráči ze Šitbořic se již neztratí ani na 
větších mezinárodních turnajích. V Německu a ve 
Švýcarsku, největších baštách evropské kolové, se již 
naučili vyslovovat jméno Šitbořice a mít zájem k účasti 
na našich a následně na jejich turnajích.

Ladislav Lejska
TJ Sokol Šitbořice

 Sportovec roku okresu Břeclav
V anketě „Sportovec roku okresu Břeclav“ byli po 

loňských úspěších z oddílu kolová nominováni hráči 
Zvolánek Robert, Wamser David do kategorie žáků a do 
kategorie dorost-muži hráči Lejska Ladislav, Bedřich Jiří.

Zároveň týdeník Moravský Jih vyhlásil čtenářskou 
anketu o nejlepšího sportovce roku. V této anketě, do 
které posílali své hlasy čtenáři Moravského Jihu získala 
1. místo v kategorii žáků dvojice Zvolánek-Wamser. 
V kategorii dorostu-muži obsadili naši hráči 3. místo.

V hlavní soutěži hodnocení sportovními odborníky 
okresu Břeclav skončila dvojice Zvolánek-Wamser na  
5. místě.

Dvojice hráčů Bedřich-Lejska získala ve velmi silné 
kategorii dorost-muži překvapivě 4. místo, což je velkým 
úspěchem našich hráčů.

Tato umístění v anketě „Sportovec roku okresu 
Břeclav“ jsou hezkou tečkou za velmi úspěšným loňským 
rokem šitbořické kolové a dárkem hráčů a trenérů k 10. 
výročí založení tohoto oddílu.

Ladislav Lejska
Kolová TJ Sokol Šitbořice

 Stolní tenis
Na podzim minulého roku vstoupilo naše družstvo 

do základní skupiny okresní soutěže ve stolním tenise. 
Po 14 kolech základní části jsme s bilancí 8 vítězství, 
1 remíza, 5 porážek obsadili 6. místo a v další části 
soutěže hráli ve skupině o postup. Zde se nám 
nakonec podařilo polepšit si o jeden stupínek a obsadit 
v konečném pořadí páté místo.
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Do bojů se zapojilo 7 hráčů s těmito výsledky: 
Zápasů Vítězství

Ivo Prokeš 64 60
Pavel Halas 79 55
Radomír Zelinka 70 34
Josef Bedřich 55 18
Jaromír Vozdecký 44 17
Michal Vozdecký 15 7
Václav Sigmund 6 2

Rádi bychom dali i dalším stolním tenistům, 
především z řad mládeže, příležitost reprezentovat 
naši obec – v příštím roce bychom chtěli přihlásit další 
družstvo do soutěže, potřebujeme však pro to ještě 
alespoň dva hráče, kteří budou schopni pravidelně 
trénovat i hrát zápasy. 

Tréninky jsou každé úterý a pátek od 1830 v tělocvičně 
základní školy (v sezóně se většinou v pátek hrají 
mistrovská utkání). 

Ing. Pavel Halas

 Vzpomínka
Dne 20. ledna 2003 zemřel po dlouhé nemoci ve 

věku 78 let pan Rudolf Metelka. 
Do našeho Štengaráčku napsal několik velmi 

pěkných příspěvků, které všechny pramenily z jeho 
zájmu o historii Šitbořic a života v čase jeho mládí. Sbíral 
staré listiny a knihy, co mu umožňovalo vypracovávat 
rodokmeny některých starých šitbořských rodin a osob, 
dokázal najít a sepsat jména a dobu působení knězů na 
šitbořské faře a jiné historicky zajímavé a cenné údaje. 
Mimo zájmu o historii byl i básníkem, ale jen velmi nerad 
něco ze svého díla uveřejňoval. Prosím, posuďte sami 
jakým básníkem byl.

Pohrdneš stříbrem,
zlata se nedočkáš.

Obcházíš po světě,
i ve střevících z měkkého safiánu
tam duši tlačí
kuří oko stesku.

Nad hudbu královského nástroje
zní vrznutí branky
před zápražím doma.

Toto mohl napsat jen dobrý člověk a tento dobrý 
člověk odešel.

Redakční rada Štengaráčku

 Zákoutí naší vesnice

Poznáváte místo v naší obci, kde se nacházejí tyto sklepy?
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