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   Slovo starosty

 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní poslední 
číslo obecního zpravodaje Štengaráček. Rok 2005  byl 
rokem významným a v obci se mnohé událo. Doufám, 
že náš časopis vše podstatné zaznamenal a Vás dob-
ře informoval. Nejvýznamnější událostí tohoto roku byly 
oslavy k 750. výročí první zmínky o obci. V obci se však 
tento rok nejen slavilo, ale i budovalo. Největší investiční 
akce, výstavba čističky odpadních vod byla dokončena 
a již běží zkušební provoz. Co to pro naši obec znamená 
a jaké z toho ještě vyplynou povinnosti, o tom vás po-
drobně informuje pan starosta. Nezakrytě píše i o pro-
blémech s odpady, které přetrvávají a musí se řešit. Pan 
místostarosta se ve svém příspěvku zamýšlí nad osudem 
našich tradic a vyslovuje obavy, zda hody a stavění máje 
přetrvají do budoucna. V této opravdu vážné problema-
tice bych uvítal, zapojení i Vás, našich občanů a čtená-
řů. Napište nám svůj názor. Pan místostarosta předklá-
dá několik řešení. Myslím si, že těch řešení je mnohem 

více a nebude snadné je nalézt. Toto je velký prostor pro 
Vás, občany, abyste pomohli nalézt východisko. Bylo by 
hanbou naší generace, kdyby dopustila zánik tradic na-
šich předků. Jsem rád, že v tomto čísle máme poprvé 
zprávu o tom jak si vedou naši fotbalisté. Nechybí zprávy 
o činnosti našich škol. Část pro pamětníky je věnována 
vzpomínce na významného politika z počátku minulého 
století p. Tomáše Šilingra, který se významně podílel na 
výstavbě našeho kostela. V aktualitách z obce zveřej-
ňujeme příspěvky vás našich dopisovatelů. Do redakční 
rady nám přibyla nová kolegyně Hanka Kleinová, která 
studuje na univerzitě češtinu a bude se starat o to, aby 
v našich článcích nebyly pravopisné chyby.

Milí čtenáři, jménem redakční rady Štengaráčku Vám 
všem přeji krásné a důstojné prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí, zdraví  a pohody v novém roce 2006.

J. Zelinka, 
šéfredaktor

Vážení občané, je tady závěr roku 2005 a je čas na 
poohlédnutí za celým rokem. V tomto roce jsme měli je-
den z nejhlavnějších úkolů stavbu ČOV a dokončení ka-
nalizace v rozsahu projektu. Stavba čističky odpadních 
vod je od ledna tohoto roku ve zkušebním provozu a po-
kud provoz ČOV bude vykazovat projektované parame-
try bude v lednu 2006 uvedena čistička do trvalého pro-
vozu. Tímto splníme povinnost obce čistit odpadní vody 
a nevypouštět je nevyčištěné do potoka. Pro nás občany 
však nastane povinnost platit za vypouštění odpadních 
vod. V současné době, kdy píši tento článek, nám není 
známo kolik budeme platit za vypouštěné odpadní vody. 
To bude známo po vyhodnocení nákladů na provoz roku 
2005. Se všemi domácnostmi a provozovnami v naší 
obci musí být uzavřena smlouva ve věci vypouštění od-
padních vod. Je však nutné zdůraznit, že všechny do-
mácnosti a provozy musí mít napojeny veškeré odpadní 
vody na veřejnou kanalizaci, a to bez jímek nebo septiků. 
To je povinnost všech, kdo vypouští odpadní vody. Výjim-
ku může mít ten, kdo se z vážných technických důvodů 
nemůže na veřejnou kanalizaci připojit, ten však musí 
mít jímku na vyvážení a věrohodně obci dokladovat řád-
né vyvážení odpadních vod a způsob likvidace vyvážené 
odpadní vody určí obec. Smlouvy na vypouštění odpad-
ních vod obdržíte do každé domácnosti a provozů.

Ještě co se odpadů týče považuji za nutné vás infor-
movat o likvidaci komunálního odpadu. V poslední době 
obec omezila stanoviště velkoobjemových kontejnerů. 
Bylo to z důvodu nevhodnosti místa stanoviště z hledis-
ka hygieny a estetiky. V jarních měsících budeme budo-
vat stanoviště kontejnerů, a to u čističky odpadních vod. 
Toto stanoviště však bude uzavřené a provoz bude řízen 
v určené provozní hodiny. Volná stanoviště kontejnerů 
musí být zrušena, poněvadž v tomto případě se ukládá 
odpad na kontejnery, který tam nepatří a kolem kontej-
nerů je značný nepořádek. Chci zdůraznit, že na tyto 
kontejnery není možné ukládat odpad, který se má třídit 

a hlavně není možné na ně ukládat odpad z domácnos-
ti (odpady z kuchyní, dětské pleny apod.). Ten patří do 
popelnice. Komu nestačí jedna popelnice, musí si po-
řídit popelnici další. Obec je ochotna při větších zájmu 
o popelnice zajistit popelnice na Vaši objednávku a to za 
výhodnější ceny. Dále je nevhodné na kontejnery ukládat 
zelený odpad (tráva, květiny, listí apod.), který se může 
kompostovat. Do kompostu se mohou uložit po rozdrcení 
i větve stromů a keřů. Tímto se značně omezí množství 
odpadů, který v současné době vyvážíte na kontejnery.
Ty mají především sloužit pro velkoobjemový odpad, kte-
rý nelze dávat do popelnic. Návazně na to je podstatné 
to, že dojde ke snižování nákladů na likvidaci odpadů 
a nebude nutné zvyšovat poplatky za likvidaci odpadů.

Ještě ke stanovišti kontejnerů, které se bude zřizovat. 
Zde budou provozní hodiny, kde se bude dovezený odpad 
třídit do jednotlivých kontejnerů (železo, volkoobjemový 
odpad, který se nemůže dát do popelnice, plasty, pne-
umatiky apod.) Zde se však nebude ukládat nebezpeč-
ný odpad, který se bude odebírat stávajícím systémem 
v určité dny v roce. Jedná se o barvy, oleje včetně obalů, 
elektroniku apod. Chci upozornit na to, že dle nového zá-
kona je povinen od Vás odebrat staré elektrospotřebiče 
obchod, který vám prodává nové zboží. Ostatně obchod 
si od vás za toto nechá ze zákona zaplatit. Papír a tex-
til od vás bude i nadále odebírat základní škola v určité 
vyhlášené dny. Závěrem k této problematice chci zdůraz-
nit, že pokud budete odpady třídit a ukládat je na urče-
ná místa, jistě odpadů nebude takové množství a kolem 
obce se zlepší životní prostředí, protože někteří likvidují 
odpad tak, že ho vyhazují do přírody. Je třeba ještě zdů-
raznit, že na skládku v Lízalech je možné ukládat jen ze-
minu, kamení, materiál z demolic mimo dřevo, ale zase 
je třeba na obecním úřadě vyzvednout klíče a dohodnout 
řádné uložení. Není možné zde ukládat nebo i házet přes 
plot  tajně odpady (železo, papír, plasty), tak jak se to 
stále stává. Obci hrozí pokuta v případě kontroly a obec 
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 Krátké zprávy

bude nucena skládku uzavřít. Po té budou muset všichni 
tento materiál vozit za 700 až 1000 Kč za tunu na skládku 
do Martinic.

Nastoupilo zimní odbobí, což pro nás znamená znač-
né starosti s údržbou komunikací a chodníků. Obec má 
omezené možnosti co se týče rychlosti provedení údrž-
by. Pro nás to znamená zajistit údržbu 15 km komunikací 
a téměř 1 km chodníků a máme k dispozici mimo tech-
niky dva pracovníky, takže není v našich silách zajistit 
bezvadnou schůdnost a sjízdnost všude a hned. Zvlášť 
je to problém, když sníh padá stále nebo více dní po 
sobě. Chce to z vaší strany více tolerance, pochopení, 
ale hlavně, aby každý před svým domem uklidil sníh 
z chodníku nebo kolem obrubníku na komunikaci odmetl 
pruh pro chodce. Případně posypal náledí, písek za tím-
to účelem je rozvezen po obci, ale není možné, aby byl 
před každým domem. Myslím, že není problém, aby si ho 
případně dal každý do kbelíku za vrata, když sud nebo 
hromádka písku je kousek dál. Zde se nám stává, že ně-
které sudy s pískem jsou celou zimu nedotčené a písek 
jak se tam na začátku zimy doveze, tak se zjara znovu 
odveze. Zkrátka někdy to chce více pochopení a sna-
hu s údržbou cest pro chodce pomoct. Současně tímto 
upozorňuji, že na základě silničního zákona je povinnost 
každého majitele nemovitosti zajistit bezpečnost chodců 
na přilehlém chodníku nebo komunikaci.

Znovu k tomu co se dělo v tomto roce. Je třeba se 
zmínit o místním Dvorském rybníku, kde se v závěru 
roku realizovala výsadba stromků a keřů. Vysázelo se 
zde přes 300 stromků a 300 keřů. Jednalo se o různé 
druhy. Tímto chceme ještě zlepšit celé prostředí kolem 

tohoto jistě dnes hezkého rybníka. Výsadbu samotnou 
provedli místní rybáři a tímto jim děkuji za dobře prove-
denou práci. Ještě jsem s nimi dohodl, že se budou i o tu-
to výsadbu v následujících letech starat, aby se stromky 
a keře dobře uchytily a neschly. 

Další velké poděkování patří občanům, kteří se za-
pojili do údržbových prací při zařizování klubu maminek 
MIKEŠ, a také maminkám, které tento klub pomáhaly 
vybavovat a podílely se na vypracování organizačního 
řádu a celkového provozu této místnosti, která byla v na-
ší obci jistě velmi potřebná.

Dále děkuji všem rodičům, kteří v obci na ul. U Ryb-
níčka a na ul. Divácké postavili pro děti hezká hřiště. 
Považuji to za hezký příklad pro ostatní, že pokud něco 
opravdu chci, je dobré přiložit ruku k dílu. Ve všech těch-
to případech po vzájemné dohodě obec po materiální, 
ale i finanční stránce pomůže.

V současné době také na fotbalovém hřišti se dokon-
čuje výstavba sociálních zařízení, které tam doposud 
chybělo. I zde děkuji těm, kteří tam odvedli kus práce 
bez nároku na odměnu, týká se to také práce na trochu 
problematickém dětském hřišti na ul. Pod Vrbami. Zde je 
třeba však ve zvýšené míře dbát na vhodný provoz, aby 
nedocházelo k ohrožování osobního majetku.

Závěrem mého příspěvku Vám všem přeji krásné 
a spokojené vánoční svátky, hodně pohody a do nového 
roku přeji úspěch v osobním a pracovním životě a jak se 
říká, hlavně zdraví.

Vladimír Kulíšek, 
starosta obce

 Z jednání rady obce (OR)
12. 9. 2005
• Bylo rozhodnuto o demolici obecního domku na ul. 

Divácké a následném přetvoření na park.
• Bylo rozhodnuto o nákupu nosiče, kontejneru a rad-

lice za traktor v celkové ceně asi 432 tis. Kč.

3. 10. 2005
• Rada schválila pronájem pozemku p. č. 525/2 o vý-

měře 137 m2 panu Antonínu Pešťálovi. OR si vyhra-
dila tento pozemek neoplocovat.

• RO schválila udělení finanční dotace TJ Sokol ve 
výši 1 107,- Kč na úhradu požárního servisu.

• RO projednala žádosti občanů z ulice Rovinka na 
pronájem pozemků před jejich domy. RO souhlasí 
s pronájmem po splnění podmínek nájemní smlou-
vy, zejména pak odstranění plotů do 31.10.2005

• RO vzala na vědomí výpověď nájemní smlou-
vy paní Fajmonové z pronajatých prostor ke dni 
31. 12. 2005

• Dále RO schválila nákup vybavení pro klub mami-
nek Mikeš v hodnotě 6 000,- Kč.

• Bylo rozhodnuto o opravě WC ve staré škole.
• Petr Urbánek požádal o finanční příspěvek na poří-

zení speciální sedačky na vozík. Jedná se o sedač-
ku zn. Relax Gelcell v ceně 4 831,- Kč. RO navrhla 
zastupitelstvu finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč 
schválit v rozpočtovém opatření č.2.

• RO schválila dodatek smlouvy č.1 s firmou Noel ke
smlouvě o dílo č.17/06 z r. 2003. V tomto dodatku 
se zvyšuje poplatek za jednu pravidelnou kontrolu 
místního informačního systému na 1 500,- Kč.

• Dále RO schválila dodatek č.1 směrnice o zabez-
pečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 sb. 
V legislativním rámci nahrazuje vyhlášku č. 64 z r. 
2002 vyhláška č. 416/2004

17. 10. 2005
• RO schválila vypracování geometrického plánu na 

ul. Divácké. Jedná se o oddělení chodníků od par-
cely č. 766 a 767/1.

7. 11. 2005
• RO schválila pronájem prostor po paní Fajmonové 

Anně Vintrlíkové, která zde bude provozovat pro-
dejnu hospodářských potřeb a drobného zboží.

• Manželé Danielovi požádali o pronájem obecního 
pozemku před jejich domem. Jde se parcelu č. 762 
o výměře 363 m2. RO souhlasí s pronájmem.
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• Hana Valíčková požádala o zapůjčení předváděcí-
ho mola za účelem pořádání módní přehlídky, která 
se konala 25. 11. 2005. RO souhlasí se zapůjčením 
za cenu 500,- Kč.

• Zdena Kaňová – knihovnice požádala o schvále-
ní finančních prostředků na kulturní akce obecní
knihovny. Bylo schváleno navýšení rozpočtové po-
ložky o 4 000,- Kč.

• Radka Poláková požádala o prodloužení nájemní 
smlouvy v penzionu. RO schválila prodloužení do 
30. 6. 2006.

• RO schválila inventurní komise pro rok 2005.

21. 11. 2005
• Rozšířená RO podrobně projednala rozpočto-

vé opatření č. 2 a rozpočtový výhled na rok 2007 
a 2008. Dále byla projednána připravovaná výstav-
ba úložiště kontejnerů u čistírny odpadních vod. Re-
alizace je naplánovaná na duben – květen 2006.

Antonín Lengál

 A co děti, mají si kde hrát?
Chceme poděkovat všem, kdo se zasloužili o to, že 

od konce září si už v Šitbořicích mají děti kde hrát, když 
je venku zima a nemohou jít na dětské hřiště. Ve staré 
škole totiž vznikl klub MIKEŠ. Pravidelně se v něm schá-
zíme v úterý a ve čtvrtek s dětmi asi do 6ti let. A v pátek 
se staršími dětmi. Společně vyrábíme, malujeme, zpívá-
me a tancujeme nebo si děti jen hrají a poznávají se na-
vzájem. Především pro děti, které nemají sourozence je 
to něco nového a určitě jim to usnadní vstup do mateřské 
školy, protože budou zvyklé hrát si v kolektivu.

Asi jednou měsíčně se snažíme připravit větší hru, 
kde se už děti měly možnost stát indiánem, prolézt opičí 
dráhu nebo postavit si město z krabic. Nejvíce se však 
dětem líbila hra na koťata. Když jsme jim ušily ocásky, 
vyrobily papírové uši, namalovaly vousy a mohli se klou-
zat na přichystané skluzavce, byly spokojené. To nás mo-
tivuje k vymýšlení nových zajímavých her. Do budoucna 
plánujeme Hledání pokladu a Klauniádu. O hrách se do-
zvíte z plakátků na obchodě a na dveřích klubu. Těšíme 
se na všechny. Přijďte mezi nás.

PROGRAM  KLUBU
pondělí 1500 – 1700 společenství matek
úterý 1530 – 1830 maminky s dětmi do 6ti let
středa 1545 – 1630 náboženství
 1700 – 2030 starší ženy
čtvrtek 1530 – 1830 maminky s dětmi do 6ti let
pátek 1800 – 2030 maminky se staršími dětmi
neděle  1430 – 1600 farní kavárna
Pokud se chcete scházet v jinou dobu můžete si vy-

zvednout klíče a klub Vám bude k dispozici.

KONTAKT
Martina Přibylová  Martina Kleinová
Divácká 351   Osvobození 78
Tel.: 519 421 645  Tel.: 519 421 680
Mobil: 608 613 089  Mobil: 608 454 965

maminky

 Statistický lexikon obcí
Statistický lexikon obcí  ČR 2005 obsahuje mimo jiné 

i základní údaje ze sčítání lidu, domů a bytů 2001 ze 
všech 6 248 obcí a jejich částí.

Z těchto údajů například vyplývá:
• Největší obcí jak počtem obyvatel (1 169 106), tak 

i výměrou (49 607 ha) je samozřejmě hlavní město 
ČR – Praha.

• Naopak nejmenší obcí z pohledu počtu obyvatel je 
vojenský újezd Březina v okrese Vyškov (se 7 oby-
vateli), kterému ale současně patří 9. příčka mezi 
největšími obcemi podle rozlohy.

• Celkem 543 obcí má méně než 100 obyvatel.

Pokud jde o výměru:
• Nejmenší obcí je Závist v okrese Blansko se 42 ha
• Mezi deset obcí s největší výměrou patří čtyři nej-

větší města – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, všech 
pět současných vojenských újezdů a jeden bývalý 
vojenský újezd (Ralsko).

Ženy tvoří 51,3 % obyvatelstva. Existují ale poměrně 
velké rozdíly v tomto podílu mezi některými především 
menšími obcemi.

Významné rozdíly jsou i v migraci  obyvatel. V někte-
rých obcích bydlí více než tři čtvrtiny osob, které se v té-
že obci narodily, tzv. rodáků.

• Nejvyšší podíl rodáků je na jižní Moravě, konkrétně 
v obcích Šitbořice v okrese Břeclav (79,6 %), Strání 
v okrese Uherské Hradiště (81,1 %) a Nová Lhota 
v okrese Hodonín (81 %).

• Naopak nejnižší je především na severozápadě 
Čech – v obcích Klíny v okrese Most (7,9 %), Louč-
ná pod Klínovcem v okrese Chomutov (7,4 %).

V lexikonu lze nalézt i úřední názvy všech obcí a čás-
tí obcí, mnohdy jde o jména zajímavá.

• Pokud jde o obce, nejdelším názvem se mohou 
chlubit Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v okre-
se Praha výcho a Nová Ves u Nového Města na 
Moravě v okrese Žďár nad Sázavou.

• Nejkratší název mají obce Aš v okrese Cheb a Eš 
v okrese Pelhřimov.

Z údajů Českého statistického úřadu zpracoval 
Jiří Kaňa

 Rybáři v roce 2005
V letošním roce se podařilo dokončení vybagrování 

a celkové úpravy obecního rybníka. Nyní jsme jen potře-
bovali rybník napustit vodou. Díky dokončení místní čis-
tičky odpadních vod z obce a roztátí sněhu se 19. února 
rybník úplně naplnil. Tím pro nás rybáře nastal nejdůleži-
tější úkol a to zarybnění, abychom mohli na rybníce dál 
provozovat sportovní rybolov. Po kontrole vody a jejím 
rozboru jsme vysadili nejdříve malé ryby (karasy, cejny).

V květnu jsme se zúčastnili výlovu ryb na rybníce 
v Hustopečích. Tento výlov se konal po dva dny a všech-
ny ryby zde vylovené byly vsazeny do našeho rybníka, 
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především kapři délky 30 – 36 cm. Před zarybněním 
jsme se rozhodli ještě uspořádat rybářské závody. Na 
tyto závody se nám podařilo zajistit ještě další množství 
ryb, hlavně kapry o váze 2,6 – 4,0  kg délky 49 – 70 cm. 
Těchto závodů se zúčastnilo 90 rybářů. Bylo uloveno 40 
kaprů a první místo obsadil závodník úlovkem 6 kaprů.

V rámci oslav výročí naší obce jsme uspořádali dětské 
rybářské závody na Starasu. Krom chytání ryb byli pro 
děti připraveny již tradičně různé hry, opékání špekáčků 
a pro všechny, kteří se přišli podívat, rybí občerstvení.

Také jsme pro členy našeho spolku uspořádali zájezd 
na rybník v Jestřabicích u Kyjova.

Na tomto rybníce se loví i v zimně na vyvrtaných 
děrách, především siven a pstruh potoční. Po dohodě 
s majiteli tohoto rybníka, kteří nám vyšli ve všem plně 
vstříc jsme vyjeli na rybařinu v sobotu 2. 7. a lovili jsme 
až do nedělního odpoledne. Ulovilo se mnoho pstruhů, 
velcí kapři a také jeseteři, kteří jsou pro nás místní rybáře 
raritou. Jeseteři zde vysazeni byli dovezeni z Polska jak 
nám řekl majitel.

Koncem listopadu jsme provedli výsadbu stromků 
a křovin na hrázi rybníka od Nikolčic podle výsadbového 
plánu, který byl dán při opravě rybníka. V zimně je pak 
na nás rybářích postarat se o prosekávání ledu aby měli 
ryby dostatek světla a především vzduchu.

Nyní mi dovolte, abych Vás pozval na Rybářský ples, 
který se bude konat 21. ledna 2006. K tanci i poslechu 
budou hrát Blučiňáci, občerstvení a rybí kuchyně zajiš-
těna. Tímto plesem tak odstartujeme další akce v roce 
2006 o kterých Vás budeme informovat.

Pevné zdraví a mnoho štěstí v roce 2006 Vám všem 
za místní rybáře přeje

František Lejska

 Klub historie – první rok
V druhé polovině roku 2004 byl založen klub histo-

rie vlastivědy a kultury obce Šitbořice. Zvládly se nutné 
administrativní formality po kterých byl povolen a zare-
gistrován na Ministerstvu vnitra. Nevelký počet členů se 
ihned pustil do práce. Ve velmi krátké době se podařilo 
shromáždit fotoarchív a z něj vybrat fotky pro kalendář 
obce na rok 2005. Obecním úřadem byly klubu přiděleny 
prostory ve staré škole pro budoucí muzeum naší obce. 
Podařilo se sehnat dotaci na provedení nejnutnějších sta-
vebních úprav. Veškerá činnost byla zaměřena na přípra-
vu oslav výročí 750 let od první zmínky o obci Šitbořice. 
Za přispění mnoha našich občanů byl shromážděn roz-
sáhlý archiv historických fotografií. Byla připravena a vy-
tištěna publikace o obci. V prostorách budoucího muzea, 
v knihovně a dalších místnostech staré školy členové 
klubu nainstalovali zajímavé výstavy k výročí obce. Část 
je nainstalována dodnes. Návštěvnost a zájem občanů 
a rodáků byl obrovský. Neocenitelný kus práce odvedli 
členové klubu jako pořadatelé a organizátoři oslav. Dnes 
už je to však jen historie a proto musíme přemýšlet co  
dál a hlavně konat. Prvořadým úkolem bude dobudovat 
muzeum obce do konečné podoby. Aby bylo co vystavo-
vat tak musíme dál pokračovat ve shromažďování foto-
grafií, dokumentů, písemností ale také historických před-

mětů. Radostným poznatkem je zjištění, že občané tuto 
myšlenku podporují a chtějí spolupracovat. Členů klubu 
však nepřibývá a na schůzky nás také moc nechodí. Ne-
chceme příliš schůzovat a ztrácet čas na zbytečných se-
zeních, ale na další činnosti se nějak domluvit musíme. 
Proto navrhujeme, že každou první středu v měsíci se 
v místní knihovně sejdou členové klubu historie a obča-
né, příznivci, prostě každý kdo by chtěl nějakým nápa-
dem, myšlenkou, nebo přineseným předmětem, fotkou, 
dokumentem přispět k práci klubu. Každý bude vítán 
a nemusí se vázat členstvím v klubu. První takováto ne-
formální schůzka se bude konat ve středu 4. ledna 2006 
v 1900 hod v knihovně.

J. Zelinka

 Akce v Orlovně
25. 11. se uskutečnila v sále Společenského domu 

módní přehlídka pod vedením paní Hany Valíčkové. Tato 
akce nám, kdo se zúčastnili, zpříjemnila páteční podve-
čer a lze si jen přát, aby takových akcí bylo více.

18. 11. proběhla ve Společenském domě vánoční vý-
stava a ukázky vánoční a adventní vazby pana Jaromíra 
Kokeše – mistra ve floristice v roce 2003, 2004 a vítě-
ze Brněnské růže v roce 2003. Nedělní odpoledne nám 
zpříjemnila svým vystoupením i Schóla – náš farní sbor 
mládeže. Myslím, že jsme všichni odcházeli naladěni ad-
ventní a vánoční náladou. Proto bych přála všem, aby 
nás tato atmosféra provázela nejen v tento čas, ale po 
celý příští rok.

Děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na těchto i všech 
akcích, které se konaly v tomto roce.

Hana Navrátilová

 Z naší knihovny
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) již 

7. rokem pořádal Den poezie, který se v letošním roce 
pro veliký zájem knihovníků a milovníků poezie rozrostl 
na celý týden. Den poezie se pořádá na počest naro-
zení významného romantického básníka K. H. Máchy. 
V naší obci jsme tohoto velikána poezie uctili představe-
ním u nás již známého divadla hudby a poezie AGADIR, 
které tentokrát nastudovalo úryvky z knihy Mileny Fuci-
manové Tančila jsem v synagoze. Představitelé divadla 
opět nezklamali naše očekávání. Z ohlasu diváků mohu 
konstatovat, že hodina z nedělního odpoledne, kterou 
jsme strávili ve společnosti hudby a hrdinů knihy paní 
Fucimanové nebyla ztracená. Naopak odnášeli jsme si 
domů příjemné dojmy z dobře využitého času. 

Dalším obohacujícím pořadem bylo představení pana 
Miroslava Částka, které jsme mohli zhlédnout v sobotu 
10. 12. v sále Společenského domu. V tento adventní 
podvečer nám zprostředkoval myšlenky augustinián-
ského mnicha a německého mystika 14. stol. Tomáše 
Kempenského, podle kterého spočívá mystika lásky 
v následování Krista. Jeho kniha Čtyři knihy o následo-
vání Krista je prý po Písmu svatém nejrozšířenější kniha 
na světě. Každý, kdo byl ochoten obětovat své pohodlí 
a přijít si poslechnout nestárnoucí a stále aktuální pravdy 
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o vztazích a lidském životě, o snášení svého každoden-
ního trápení, si z představení odnesl do svého života ne-
ocenitelné rady a povzbuzení.

Jako organizátorka pořadů bych touto formou ráda 
poděkovala všem, kteří svou diváckou přítomností pro-
jevují svůj zájem o pořádání kulturních akcí v naší obci 
a současně tím povzbuzují i mne k vyhledávání a orga-
nizování kvalitních kulturních, vzdělávacích a zábavných 
pořadů v naší obci. Naše obec má samozřejmě omezené 
možnosti a zdaleka není možné při výběru akcí žánrově 
uspokojit všech téměř 2 tis. obyvatel. Určitě je ale potřeb-
né, aby se kulturně společenské akce v obci pořádaly 
a měli bychom si uvědomit,  jak je důležité tyto akce svou 
účastí podpořit, ať už je pořadatelem kdokoliv. Stejně tak 
je jistě důležitá a potřebná finanční a organizátorská po-
moc různých akcí i ze strany zastupitelstva naší obce. 

Ale možná, že ještě důležitější je, aby naši představitelé 
řekli svoje ano k pořádání těchto akcí svou účastí.

Závěrem bych tedy ráda popřála všem pořadatelům 
nejrůznějších akcí, abychom měli šťastnou ruku a dařilo 
se nám kvalitním výběrem a nabídkou oslovit co nejví-
ce zájemců.

Šťastné a požehnané vánoce, klidný a spokojený 
nový rok vám všem přeje Vaše knihovnice.

Zdenka Kaňová

 Hasičský ples
SDH Šitbořice uspořádá Hasičský ples, který se bude 

konat 28. ledna 2006 ve 20 hodin v Sokolovně. K tan-
ci bude hrát dechová hudba Lácaranka. Občerstvení a 
tombola zajištěna. Srdečně zvou hasiči.

   Kdo byl P. Tomáš Šilinger?
V červenci 1933 při slavnostním předání klíčů dokon-

čeného katolického domu a orlovny v Šitbořicích byla na 
objektu odhalena pamětní deska P. Tomáše Šilingera při 
20. výročí jeho úmrtí. Rovněž mu tehdy obecní zastupitel-
stvo udělilo čestné občanství Šitbořic. Kdo byl P. Tomáš 
Šilinger a za jaké zásluhy se mu těchto poct dostalo? 
P. Tomáš Šilinger byl katolický vlastenecký kněz, který 
počátkem minulého století výrazně ovlivňoval společen-
ské, kulturní, národní a politické dění nejen v Brně, ale 
v celém jihomoravském regionu, a to až do své předčas-
né smrti v roce 1913. V příštím roce uplyne 140 let od 
jeho narození.

Své dětství a mládí prožil v Dřevohosticích, malém 
městečku mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem, kde 
se narodil 16. 12. 1866 a byl pokřtěn jménem Eduard. 
Tomáš de Villanova bylo jeho řeholní jméno. Jeho otec 
zemřel, když bylo Eduardovi 7 let, a tak osiřel i s brat-
rem, mladším o tři léta, Josefem. Bratři spolu s matkou 
po smrti otce zažili hodně bídy. Po vyjití obecné školy 
ho matka po přímluvě učitelů a přátel nechala vystudovat 
gymnázium v Přerově. Jeden z jeho spolužáků ho cha-
rakterizoval takto: „Vidím ho živě, ještě dnes, jak chudě 
oblečen, s několika stočenými listy z učebnice se ubírá 
s jasnou tváří do školy.“ Po celou dobu gymnaziálních 
studií prospíval s vyznamenáním a byl vždy mezi prv-
ními. Maturoval v červnu 1866 a přísný inspektor Riedl 
zvlášť jej vyznamenal a blahopřál mu k úspěchu.

Po maturitě se rozhodl stát se knězem a vstoupil do 
Starobrněnského kláštera k Augustiniánům. V klášte-
ře dostal řeholní jméno Tomáš. Na kněze byl vysvěcen 
26. 7. 1891. Jako kněz se věnoval aktivní činnosti ve ve-
řejném katolickém a církevním životě.

P. Tomáš Šilinger byl výborný kazatel a jako slav-
nostní kazatel mluvíval na stovkách míst celé Moravy při 
různých slavnostech. Svými články přispíval do katolic-
kého týdeníku Hlas. Byl iniciátorem založení Jednoty ka-
tolického duchovenstva brněnské diecéze. V roce 1896 
se stal šéfredaktorem Hlasu, který rozšířil z týdeníku na 
deník. Za něho se staly noviny Hlas tlumočníkem kato-

lických a národních snah na Moravě, což vedlo k usta-
vení Katolické národní strany, která se později po roce 
1918 spolu s Křesťanským sociálním hnutím vedeným 
Janem Šrámkem transformovala v Československou  
stranu lidovou.

Jeho všestranná veřejná činnost vedla po zavedení 
všeobecného volebního práva v tehdejším Rakousko-
-Uhersku k jeho kandidatuře ve volbách v roce 1901 do 
Vídeňské Říšské rady za okresy Hustopeče, Hodonín, 
Mikulov a Znojmo. Nebyl sice tehdy zvolen, protože ně-
kteří čeští voliči, než by volili katolického kněze, dali svůj 
hlas německému liberálovi. Šilinger uspěl až v dalších 
volbách v roce 1907, kdy kandidoval v tehdejších soud-
ních okresech Břeclav, Klobouky, Hustopeče a Židlocho-
vice. V dalších volbách v roce 1911 a 1913 byl již zvolen 
do Říšské rady a do Moravské zemské sněmovny obrov-
skou většinou. 

Po svém zvolením poslancem usiloval zejména o roz-
voj českého školství tam, kde dosud byly jen školy ně-
mecké. Jeho zásluhou vznikly české školy v Hustope-
čích, Poštorné, Židlochovicích, ve Vranovicích a v něko-
lika obcích na Znojemsku. Apeloval na české rodiče, že 
české dítě patří do školy české a svou brilantní výmluv-
ností se mu to podařilo, a tak hodně českých dětí odvrátil 
od poněmčení. Jeho zásluhou se mu také podařilo spolu 
s malíři Frolkou a Jožou Úprkem postavit Dům morav-
ských umělců v Hodoníně. Během svého poslancování 
navštěvoval skoro každý rok Šitbořice, jak uvedl ve své 
vzpomínce na P. Šilingra v publikaci „Památce P. Tomá-
še Šilingra“ tehdejší šitbořických farář P. Ed. Chadim. Při 
stavbě nového kostela v letech 1909 – 1910 se šitbořáci 
obrátili na P. Šilingra se žádostí o pomoc a díky němu se 
podařilo získat státní subvenci 30 tisíc korun. To umožni-
lo tehdy dokončit stavbu kostela i novou faru. Státní sub-
vence byla jednou třetinou celkových nákladů.

Podle vzpomínek spoluposlanců – bez rozdílu po-
litických stran – i všech, kteří s ním přišli do styku, byl 
pokládán za přičinlivého svědomitého a obratného po-
slance, který dovedl využít každé příležitosti ve prospěch 
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svých voličů a ve prospěch celého národa. P. Šilinger byl 
idealista, žádná práce pro národ nebyla mu příliš velkou 
a žádná námaha příliš obtížnou. Tato obrovská práce 
a bezmezná horlivost vyčerpávala jeho dušení i tělesné 
síly a byly také příčinou jeho předčasné smrti. V roce 
1913 naplno propuká choroba, která dosud skrytě podrý-
vala jeho zdraví a P. Tomáš Šilinger 17. 6. umírá. Velko-
lepý jeho pohřeb v Brně za velké účasti lidí byl důkazem, 
jak velké lásce a oblibě se u všech těšil.

Po úmrtí P. Šilingera došlo konventu Starobrněnské-
ho kláštera mnoho soustrastných kondolencí od před-
ních představitelů státu, měst a obcí, i od vynikajících 
jednoltivců. Mezi jinými soustrast vyslovil tehdejší posla-
nec a pozdější prezident Tomáš G. Masaryk. Po smrti byl 
dlouho vzpomínám a oslavován. Při různých slavnost-
ních příležitostech a výročích byly v řadě měst a obcí 
na Moravě pojmenovány spolkové domy a orlovny jeho 
jménem a zasazeny na ně pamětní vzpomínkové desky. 
Mnoho měst a obcí mu při těchto příležitostech udělila 
čestné občanství. Podobně se tak stalo v roce 1933 při 
20. výročí smrti P. Šilingra i v Šitbořicích.

Pracovní pole a aktivity P. Šiligera byly rozsáhlé a bo-
haté, že by to vydalo na několik článků. Snad i tato krátká 
vzpomínka přiblíží šitbořákům osobnost a zásluhy toho-
to kněze, poslance a novináře o náš kraj i o naši obec. 
V roce 1938 při 35. výročí jeho smrti vydala Orelská 
župa Šilingerova v Hodoníně k uctění jeho Památky kni-
hu vzpomínek s názvem Památce P. Tomáše Šilingera, 
kněze a národního pracovníka 1866 – 1913, kterou jsem 
našel ve Státní knihovně v Olomouci a z ní jsem při psa-
ní tohoto článku čerpal.

V příštím roce 2006 uplyne již 140 let od narození 
P. Šilingra. Tato vzpomínka by mohla být impulsem, aby 
při tomto výročí byla na vhodném místě v obci znovu 
instalována dochovaná pamětní deska s jeho jménem, 
která byla původně od roku 1933 až do padesátých let 
minulého století na šitbořické orlovně.

Ing. Josef   Krupička

VZPOMÍNKA ŠITBOŘICKÉHO FARÁŘE
V Šitbořicích máme na P. Šilingra jen blahé vzpo-

mínky. Od doby, kdy bylo zavedeno částečně všeobec-
né právo volební do směnovny, přicházíval k nám jako 
náš milý poslanec snad každý rok na schůzi. Posluchačů 
míval tolik, že nebylo v hostincích pro ně místa, a proto 
řečnil na našem Hradisku i pod širým nebem. I s rozma-
nitými záležitostmi obraceli se naň zdejší občané, jimž 
vždy ochotně vyhověl. 

Největší dobrodiní nám prokázal, když v r. 1909 okres-
ní hejtmanství v Hustopeči úředně zavřelo náš starý kos-
tel, jenž měl velké trhliny. Bylo nutno stavěti nový, nebylo 
však potřebných peněz. I obrátili jsme se na P. Šilingra, 
našeho říšského poslance o pomoc a on staral se horli-
vě a obětavě, by nám k novému kostelu pomohl. Mnoho-
kráte intervenoval u ministrů, zvláště u ministra financí,
Poláka Biliňského, až nám vymohl subvenci 30 000 ko-
run a hned v roce 1910 nový kostel se postavil. Sám též 
přispěl značným darem, jen aby se mohlo brzy stavěti.

P.  Ed. Chadim (r. 1938)

   Okénko do života farnosti
 Slovo k vánočním svátkům

Jeden z nejhezčích dnů v roce se nazývá Štědrý den. 
Štědrý proto, že Bůh nás nekonečně obdaroval. Upro-
střed noci přináší anděl radostnou novinu pastýřům stád, 
kteří nocovali pod širým nebem poblíž Betléma: „Zvěstu-
jeme vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě 
Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus 
Pán.“

Z poselství anděla můžeme tušit, jaká obrovská věc 
se stala. Narodil se Někdo, jehož  posláním je spasit svět. 
A jelikož přinést spásu celému světu je nad lidské síly 
člověka, přichází na svět sám Boží Syn oděný lidským 
tělem. Jaké nesmírné vyznamenání pro člověka, že Pán 
všeho tvorstva přijímá lidskou přirozenost. Bůh sám jako 
dar. Nedává nějakou věc, ale svého jediného Syna. 

My lidé se snažíme svého tvůrce napodobovat a tak 
se vzájemně obdarováváme a chceme druhým udělat ra-
dost. Velkou odměnou jsou pro nás rozzářené oči těch, 
které máme rádi. O Vánocích také myslíme na všechny 
známé, které pozdravujeme přáním na pohlednici, SM-
Skou, … a chceme jim alespoň tak udělat radost.

Neseme v sobě touhu, dát co nejvíc. Kéž věříme, že 
velikost daru není v jeho materiální hodnotě, ale v lásce, 

kterou dokážeme do obdarování vložit. Z toho plyne, že 
pokud dává ten, kdo miluje, pak jsou to vždycky velké 
dary, protože v každém z nich dává i kus sebe.

A tak moji šitbořicčtí farníci a vůbec všichni obyvatelé 
naší obce – ať je tedy na našich živote poznat, že jsme 
lidé, kteří uvěřili ve velké obdarování od Boha, a kéž je 
v nás stále živá touha rozdávat všude radost.

Přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoce
 Váš duchovní správce 

otec Jiří Topenčík

 Okénko do života farnosti
Opět se blíží konec roku a to je doba, kdy se díváme 

a hodnotíme naše úspěchy nebo i to, co se nám nepo-
vedlo. Mezi největší úspěch v tomto roce bylo otevření 
klubu maminek MIKEŠ na staré škole. Tento projekt se 
nám podařilo uvést do života díky tříkrálovému projektu 
farní charity, který byl financován z peněz loňské tříkrálo-
vé sbírky a s obětavou pomocí několika farníků, kterým 
patří touto cestou moje upřímné poděkování. Klub ma-
minek MIKEŠ (je to domácí verze jména Mikuláš a ten 
je patronem naší farnosti) se poprvé představil veřejnosti 
na hody 24. září. Podařilo se nám oslovit několik mami-
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nek, které hned po hodech začali s dětmi tyto prostory 
využívat. Téměř každý den v týdnu se schází jedna sku-
pina maminek se svými dětmi a spolu prožívají krásná 
odpoledne, při kterých si hrají, povídají si nebo vyrábějí 
různé věci. Kromě maminek se v klubu jednou za 14 dní 
scházejí k přátelskému posezení naši senioři. Každou 
neděli odpoledne jste zváni k posezení u čaje nebo kávy 
v naší Farní kavárně, která je tu pro vás všechny, kteří 
máte zájem a chuť posedět chvíli s přáteli. Slovo „farní“ 
neznamená že je to pouze pro katolíky ale pro vás všech-
ny je určena tato iniciativa několika farníků, kteří obětují 
svůj volný čas pro vás, kteří přijmete toto naše pozvání.

V polovině října jsme uspořádali zájezd po rakouských 
poutních místech, na který se přihlásilo 90 lidí. V krásném 
podzimním dni jsme spolu s Otcem Jiřím navštívili kláš-
ter Heiligen Kreuz u Vídně, poutní kostely v Kleine Ma-
riazell a Mariazell a klášter ve štýrském Vorau, kde jsme 
v klášterním kostele viděli nádhernou fresku Posledního 
soudu. Zájezd se zdařil i díky odborného výkladu našeho 
průvodce, kterým byl blízký známý Otce Jiřího.

V sobotu 26. listopadu jsme vstoupili do adventní doby 
žehnáním adventních věnců v kostele, kterému předchá-
zelo adventní pásmo zpěvů naší scholy mladých. O pěk-
nou připomínku adventu se postarala skupina obětavých 
farníků, kteří vyrobili a v parku postavili krásný adventní 
věnec, který nám svými světly připomínal tento předvá-
noční čas. Neodmyslitelnou součástí adventní doby jsou 
ranní bohoslužby tzv. roráty. V pátek 9. prosince k nám 
opět přijel štáb české televize Brno a natočil reportáž 
z této mše, která byla ještě týž den odvysílána v poled-
ních zprávách a večerním regionálním zpravodajství. 
Další reportáž z rorátů byla ve vysílání Dobrého rána 
ve středu 14. prosince. Krásným počinem, který přispěl 
k pěknému adventu byla také výstava betlémů v obec-
ním muzeu. Na tuto výstavu nám bylo od občanů zapůj-
čeno 21 betlémů z různých materiálů. Také těmto ochot-
ným lidem chci touto cestou poděkovat za spoluúčast na 
realizaci této skromné, jistě i pěkné výstavy. Poděkování 
patří také maminkám, které vytvořili panely, na kterých 
prezentovali činnost klubu maminek.

A na konec vás chci ještě pozvat na několik akcí, které 
proběhnou v blízké době. V neděli 25. prosince na Hod 

Boží vánoční vás zvu na Živý Betlém, který bude v 15 
hodin zahájen průvodem od radnice. V úterý 27. prosin-
ce bude při ranní bohoslužbě požehnáno letošní víno 
a podle zájmu můžeme v přátelském posezení v klubu 
MIKEŠ tyto vína ochutnat. Tradiční Tříkrálová sbírka pro-
běhne v naší obci v sobotu 7. ledna 2006 od 9 hodin. 
Část výtěžku této sbírky půjde na provoz klubu maminek 
MIKEŠ. 

Petr Krupička

Komunita Emmanuel ve spolupráci s farním úřadem 
Vás zve na duchovní akci pro manžele mladé i starší,                                     
bez dětí i s dětmi.

LÁSKA A PRAVDA PRO MANŽELE
cyklus 3 víkendů duchovní obnovy manželství

28. a 29.ledna 2006
25. a 26.února 2006
25. a 26.března 2006
Bůh je s námi i v manželství, to je ta dobrá zprá-

va, kterou přináší tyto tři výkendy pro manžele.                                                    
Chceme si to připomínat a také prožívat.

Témata jednotlivých setkání:

1. Bůh nás miluje jako manžele, svátost mamželství
2. Komunikace manželů – slovní, tělesná, duchovní
3. Výchova dětí a život rodiny
Setkání (sobota 900 – 1800, neděle 900 – 1400) obsahují 

společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení, 
mši svatou a společný oběd.

 Mikulášská Besídka
Jako již tradičně proběhla v našem kostele Miku-

lášská besídka. Tentokráte se konala 4. 12. v pět hodin 
odpoledne. Děti se na ní něco dozvěděli o sv. Mikuláši 
a potom se dočkaly i jeho příchodu. Některé děti Miku-
láš vyzval, aby mu řekly básničku, jenže v té trémě ji za-
pomněly a neřekly nic. I tak Mikuláš s anděly rozdal víc 
jak 200 koled. Celou besídku doprovázela mládežnická 
schóla zpěvem.

Jarmila Zelinková

   Škola
 Mateřská škola

Naše akce od začátku školního roku:
- slavnostní zahájení školního roku
- divadlo v MŠ – Krtečkovy narozeniny
- pracovní dílna – Bramborové strašidlo
- oslavy narozenin dětí
- drakiáda
- schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
- zájezd do divadla Radost na pohádku Broučci
- plavecký kurz v Hustopečích
- edukativní skupinky pro předškoláky
- mikulášská nadílka

- loutkové divadlo v MŠ – Vánoční pohádka
- pracovní dílna pro rodiče a děti – Vánoční svícen
- vánoční besídka

Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti 
jsme zavedli společně se základní školou letos poprvé. 
Jsou určeny pro děti a jejich rodiče a mají za cíl připravit 
děti na důležitý krok v jejich životě a to vstup do první 
třídy základní školy. Jedná se o deset lekcí, které jsou 
zaměřeny na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, 
řeči, myšlení, jemné motoriky, grafomotoriky, prostorové 
orientace a početních představ. Skupinky vedou proško-
lené paní učitelky mateřské a základní školy. Prvních 
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pět lekcí probíhá v mateřské škole, dalších pět bude 
v základní škole. Rodiče, kteří se rozhodli navštěvovat 
skupinky se podílí na tom, že školní začátek dítěte bude 
radostný a úspěšný.

Ani jsme se nenadáli a rok 2005 bude končit. Všem 
přejeme příjemné vánoční svátky, hodně zdraví a poho-
dy do toho roku dalšího.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

 Den otevřených dveří
V pátek 25. 11. 2005 připravila škola pro všechny rodi-

če a prarodiče Den otevřených dveří. Pro rodiče byl tento 
den další příležitostí vidět své dítě při výuce a jak se cho-
vá mezi vrstevníky. Ti, kteří přišli, ocenili atmosféru naší 
školy. Je zcela jiná, než kterou znají z dětství. Rodiče na-
vštívili především hodiny českého jazyka a matematiky. 
Viděli děti s nadšením pracovat a jak se „hrou“ mohou 
naučit spoustu věcí rychleji než drilem. Přítomní rodiče 
chválili vyučovací metody a zaujalo je promyšlené střídá-
ní pracovních činností. Učitelé uplatňují takové metody 
práce, aby děti zažívaly úspěch a současně uplatňovaly 
a rozvíjely svoje možnosti a nadání.

Letos jsme na tento den naplánovali i vzdělávací kon-
cert pro děti v podání sólistů brněnské opery. Žáci dru-
hého stupně se blíže seznámili s hudbou baroka i kla-
sicismu, českých skladatelů, jazzové taneční skladby, 
písničky Osvobozeného divadla i Semaforu. Žáci měli 
možnost zapojit se i svými vědomostmi a odpovídat na 
otázky, kterými byly hudební ukázky doplněny. Pozná-
vali zvuk jednotlivých hudebních nástrojů (cembalo, kla-
vír, klarinet, saxofon), rozlišovali mezi písněmi lidovými 
a umělými, doplňovali díla a jména významných českých 
skladatelů a poznávali i některé muzikálové melodie. 
Většina skladeb jim určitě nebyla neznámá, slýchávají je 
i v hodinách hudební výchovy. Mladší školáci si zazpíva-
li známé písničky z pohádek a večerníčků a vyslechli si 
skladby z tvorby slavných skladatelů našich i světových.

PaedDr. Jarmila Novotňáková

 Do školy zcela bez obav
Základní škola společně s Mateřskou školou v úterý 

8. listopadu 2005 zahájila pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče práci v edukativně-stimulačních skupinách.

I když název možná zní příliš složitě, cíl je jasný – při-
pravit děti na vstup do školy. Skupinky se schází jednou 
za čtrnáct dní vždy odpoledne po dobu pěti měsíců a ve-
dou je paní učitelky, které prošly odborným kurzem. Prv-
ních pět lekcí probíhá v mateřské škole a od ledna bude-
me v dalších pěti lekcích pokračovat v základní škole.

Formou her si děti rozvíjí jemnou motoriku (správné 
držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky na psaní), 
vyjadřovací schopnosti, sluchovou analýzu a syntézu 
(rozkládání a skládání) slov, pravolevou orientaci, pa-
měť, postřeh, pozornost a soustředěnost. Zkrátka vše, 
čím se v první třídě začíná a s čím se leckdy spousta 
školáků potýká. Děti také poznají, co to znamená dát 
prostor a čas na odpověď svým kamarádům, a na druhé 
straně ty méně průbojné naučit, jak si své místečko na 

slunci vybojovat.
Pro rodiče bude jistě přínosem sledovat své potomky, 

jak si s úkoly poradí a zaznamenávat jejich pokroky.
Mgr. Helena Sigmundová

 Návštěva Znojma
První říjnovou sobotu se uskutečnil již avizovaný výlet 

do Znojma. Předpověď počasí sice nevěštila nic dobré-
ho, ale nikomu nevadilo, že se páni meteorologové splet-
li. Prohlídku města jsme absolvovali v otevřeném vláčku, 
který s námi projížděl známá i neznámá zákoutí Znojma. 
Sluníčko nám krásně nasvítilo dominanty města a i když 
podzimní ráno bylo chladné, děti si jízdu s hudebním do-
provodem náramně užívaly. Pro malé i velké byla jistě 
zajímavým zážitkem návštěva znojemského podzemí 
a s největším ohlasem se setkala exkurze v bunkru vo-
jenského opevnění Zahrada, kde nám byl milým prů-
vodcem pan učitel Farkas. Doufejme, že se nám podaří 
uskutečnit další společné výlety.

Marie Jelínková

Součástí výletu do Znojma byla i návštěva pohranič-
ního opevnění v Šatově. 

Na základě prohlídky opevnění zpracovali žáci za-
jímavý projekt. Jedni chronologicky sestavovali data 
související s výstavbou opevnění a uvědomovali si tak 
politickou situaci, která vyústila v obsazení českosloven-
ského pohraničí roku 1938 a následnou okupaci Čech 
a Moravy v roce 1939 nacistickým Německem. Jiní pře-
kreslovali mapu Československa a okolních států z do-
by před Mnichovskou dohodou. Další se soustředili na 
samotný bunkr. Zjišťovali množství materiálu na stavbu 
bunkru, počítali zásoby pro vojáky, určovali druh a počty 
zbraní, překreslovali obrázek bunkru, vyráběli popisky 
jeho částí a zjišťovali stavební údaje o bunkru. Přirozeně 
z toho vyplynulo, že technické záležitosti zpracovávali 
hlavně chlapci a děvčata zase třídila časové údaje, kres-
lila mapu i obrázek bunkru. 

Výsledný projekt byl zpracován na velkou nástěnku 
a umístěn v prostorách školy, aby se s ním seznámili 
i ostatní žáci. S projektem žáků byli seznámeni brněnští 
„bunkrologové“. Z jejich strany se dostalo našemu pro-
jektu ocenění a po dohodě se správcem bude tato pre-
zentace umístěna v interiéru bunkru v Šatově. 

Naši žáci tak mohou být hrdí na výsledky své práce 
na projektu, který budou moci od začátku příští turistic-
ké sezóny shlédnout tisíce návštěvníků těžkého objektu 
pohraničního opevnění na jižní Moravě. Chcete-li se pře-
svědčit, přijeďte se podívat.

Mgr. Zdeněk Farkas

 Beseda o Velké Británii
V úterý 29. listopadu 2005 se v Základní škole se-

šli žáci druhého stupně, kteří pod vedením paní učitel-
ky Hany Meredové připravili výukový projekt spojený 
s ukázkami a s besedou o Velké Británii. Ve stylových 
kostýmech se žáci předvedli při anglické konverzaci, jako 
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skupiny turistů, hradní stráž, kuchařky, učitele, skupina 
Beatles. Pokračovalo se ukázkami z historie i současné-
ho života ve Velké Británii. Nechybělo ani typicky britské 
pohoštění s čajem o páté.  

Cílem bylo zapojit co nejvíce dětí, motivovat je k aktiv-
nímu ovládání anglického jazyka a ukázat rodičům a pra-
rodičům jak již umí anglicky konverzovat a co všechno 
znají o Velké Británii.

Na besedu jsme pozvali také paní Zdeňku Kaňovou, 
která letos v září navštívila Londýn a podělila se s námi 
o své zážitky.  

Celé odpoledne se všem velmi líbilo. Přineslo dětem 
i hostům příjemnou zábavu, nové poznatky i sváteční 
předvánoční pohodu.

 Sázení stromů
V rámci výuky přírodopisu v 6. třídě se žáci seznamují 

s jednotlivými ekosystémy. Ve vzdělávací oblasti Člověk 
a příroda žákům zdůrazňujeme pochopení přírodních zá-
konitostí a souvislostí od nejméně složitých ekosystémů 
až po biosféru jako celek a vedeme žáky k angažova-
nosti v řešení problémů spojených s ochranou životního 
prostředí. Pan Přibyl z Těšan nabídl škole dva krásné 
smrky. Děti je zasadily před školu a nyní mohou denně 
kontrolovat, jak se jejich chráněncům daří. Na tomto pří-
kladu si děti prakticky uvědomily pozitivní důsledek lid-
ské činnosti na životní prostředí.

Marie Jelínková 

 Slovanská epopej 
a Bible kralická

V úterý 18. 10. 2005 se uskutečnila exkurze do Mo-
ravského Krumlova, kde žáci naší školy navštívili Slo-
vanskou epopej, a do Kralic nad Oslavou do Památníku 
Bible kralické. 

Expozici Slovanské epopeje, která je více než čtyřicet 
let umístěna v prostorách moravskokrumlovského zám-
ku, tvoří monumentální plátna úctyhodných rozměrů.  
Většina obrazů má rozměry 6x8 metrů. 

Alfons Maria Mucha tvořil celou epopej 18 let. Chtěl 
vytvořit dílo, jímž by připomněl budoucím generacím 
dějiny Slovanů. Můžeme zde vidět obraz Jan Ámos Ko-
menský, učitel národů, Petr Chelčický, Kázání Mistra 
Jana Husa v kapli Betlémské a celou řadu jiných obrazů, 
na nichž jsme měli možnost poznat významné postavy 
a události našich dějin.

V historickém duchu probíhala i návštěva Památníku 
Bible kralické. Žáci 8. a 9. ročníku si připomněli, co se na-
učili v hodinách dějepisu a literatury minulých ročníků.

Exponáty věnované Bibli kralické a jednotě bratrské 
zaujaly nepochybně všechny. Zvláštní pozornost věno-
vali chlapci i dívky replice tiskařského stroje, na němž 
kdysi vytiskli Bibli kralickou, český překlad Bible. Vedle 
tiskařského stroje zaujaly i zbraně z třicetileté války. Ky-
rys, kopí a přilbice přitahovaly oči všech.

Součástí prohlídky byly i pozůstatky tvrze, kde byla 
v padesátých letech objevena původní tiskárna. Prohléd-

li jsme si i kostel. Uchvátil nás svou prostotou. Bílé stěny 
zdobily pouze gotické nápisy, úryvky z Bible kralické.

Návštěvou Slovanské epopeje a Památníku Bible 
kralické žáci propojili s praxí svoje vědomosti získané ve 
vyučování. Mohli obdivovat nezlomného ducha našich 
předků a mohli procvičit svoji pozornost při vyplňování 
pracovního listu o Slovanské epopeji, rozsáhlém díle 
světoznámého českého secesního malíře.

Mgr. Irena Mikešová

 Sportovní úspěchy žáků
NĚMČICKÝ BĚH

Jako každý rok na podzim se i letos 14. 10. uskutečnil 
ve Velkých Němčicích běžecký závod. Děti se samozřej-
mě na závody soustavně připravovaly v hodinách TV, ale 
součástí naší strategie bylo přijet jako jeden velký tým. 
Proto žáci 8. - 9. ročníků vyráběli v rámci praktických 
činností transparenty a jelikož se závody konaly až v od-
poledních hodinách, vezli jsme s sebou také mnoho fa-
noušků. Ti hnali své spolužáky a kamarády do cíle a zde 
můžete posoudit, zda se jim to podařilo.

Kategorie: 
1. třída – chlapci:  1. Vojtěch Schubert
2.-3. třída – dívky:  1. Marie Zelinková
                                3. Pavla Holacká
6.-7. třída – dívky:   1. Lucie Kleinová
6.-7. třída – chlapci:  2. Radim Košvica    
8.-9. třída – dívky:  1. Jana Konečná 
8.-9. třída – chlapci:  1. Michal Bartoněk  
                       3. Jan Vachutka   

BĚH NIKOLČICKÝMI STRÁNĚMI
24. 10. se konal již XXI. ročník běhu v Nikolčicích. Jak 

již samotný název napovídá, jedná se o závod ve velmi 
těžkém terénu. Přesto naši malí borci obstáli v konkuren-
ci 218 startujících ze 4 škol na výbornou a patří jim velký 
dík za to, že v pořadí škol obsadili krásné 2. místo hned 
za pořádající ZŠ Nikolčice.

Kategorie: 
1. třída – chlapci:  1. Štěpán Rozsíval
2.-3. třída – dívky:  1. Anežka Kaňová
   2. Marie Halasová
2.-3. třída – chlapci:  1. Patrik Bartl
4.-5. třída – dívky:  3. Nikola Bedřichová
6.-7. třída – dívky:  3. Lucie Kleinová
8.-9. třída – dívky:  3. Jana Konečná
8.-9. třída – chlapci:  1. Michal Bartoněk

Obou závodů se z naší ZŠ účastnilo v průměru asi 
45 žáků, chceme touto cestou poděkovat jednak jim, 
ale také jejich rodičům. Doufáme, že na stupních vítězů 
se budou objevovat stále nová jména dětí z naší školy. 
Příští běžecké závody se uskuteční právě v Šitbořicích. 
Přijďte je podpořit. 

Marie Jelínková
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 Školní klub
V letošním školním roce opět mohou žáci navštěvo-

vat školní klub. Je určen dětem, které chtějí strávit volné 
hodiny mezi dopolední a odpolední výukou ve škole. 

Ve školním klubu se připravují žáci na další výuku, 
pracují na internetu, počítačových projektech nebo si jen 

povídají a hrají. V rámci klubu mohou také navštěvovat 
řadu kroužků, například internetový, publicistický, včelař-
ský, dyslektický a doučování z matematiky. 

Poplatek činí 20 Kč měsíčně. Tyto peníze použí-
váme k předplacení časopisů a zakoupení stolních 
her pro žáky.

Mgr. Božena Pažická

 Názor na lidové tradice
Toho, že lidové tradice nejen v naší obci stále více 

a více upadají si všimli snad už všichni. Názorným příkla-
dem tohoto faktu byly letošní hody a zvláště pak nedělní 
hodová zábava, které se zúčastnila necelá stovka platí-
cích návštěvníků. Připomínám, že téměř celou polovinu 
návštěvnosti tvořili rodiče stárků. Na této zábavě nebylo 
vyjímkou, že čtrnácti členná kapela Sobuláci, hrála pro 
dva nebo tři páry. Pro tanečníky to byl náramný luxus, 
pro naši vesnici však veliká ostuda. Ty doby, kdy Soko-
lovna praskala ve švech po oba dva hodové dny, jsou už 
dávno pryč. V čem to vězí? Dle mého názoru je to tím, že 
mladí lidé – stárci, preferují jiný druh zábavy. To se pro-
jevuje v jejich (ne)schopnostech lidových tanců a zpě-
vu. Ta starší generace zase dá přednost svému pohodlí 
a nikam nejde. Toto jsou hlavní příčiny úpadku lidových 
tradic. Co s tím? Protože mě a myslím si, že nejen mě, 
není lhostejný tento trend, napadlo mě několik zásadních 
věcí, které by se pro oživení tradic mělo změnit:

1. Zrušit zásadu stárkovství jednoho ročníku. Stárci  
by měli být především ti, kteří to chtějí dělat bez ohledu 
na věk. Jádrem by mohl být daný ročník nebo jeho část, 
která bude ochotna se od těch starších něčemu naučit.

2. První a druhý stárek by měli být zvoleni chasou 
a tato musí respektovat jejich pokyny a rozhodnutí. Ze 
zkušenosti vím, že v některých ročnících vládne chaos.

3. Organizace – základem úspěchu každé pořádané 
akce je řádná dohoda mezi zúčastněnými stranami t.j. 
pořadatel – stárci – obec. Z této dohody musí jasně vy-
plývat všechna práva a povinnosti všech zúčastněných. 
Zase vím, že v posledních letech tato komunikace fungu-
je velmi špatně a tím vzniká zbytečná nevraživost.

4. Pokladna stárků – osvědčilo se, když pokladnu 
„drží“ nejméně dva předem určení rodiče stárků. Ti pak 
vedou zcela průhledné a prokazatelné účetnictví a zaru-
čují, že se s penězi nakládá hospodárně.

5. Líbí se mi nabídka od některých našich občanů, 
kteří by byli ochotni někde při dobrém vínku učit budoucí 
stárky zpívat lidové písničky.

6. Nedělní zábava po zkušenostech z posledních let 
je určena k zániku. Proto by bylo asi vhodné posunout 
první hodový den už na pátek a druhý na sobotu. Pro ne-
dělní odpoledne se pak nabízí dvě možnosti. Buď průvod 
stárků, zakončený malou odpolední zábavou, nejlépe 
venku. Například před Orlovnou. Nebo hodovou neděli 
pojmout jako odpočinkový den pro besedy se svými rodi-
nami a přáteli už bez stárků.

7. Podporu obce považuji za samozřejmost v přípa-
dě, že bude patrná snaha stárků a organizátorů lidových 
slavností o jejich oživení.

Toto je podle mého názoru několik klíčových bodů, 
které by mohly zastavit úpadek lidových tradic v naší 
obci. Všechno je však podmíněno ochotou a vůlí. Niko-
mu nelze nic nařizovat nebo přikazovat. Jde pouze o to, 
zda se v budoucnu najde dostatek nadšenců, kteří bu-
dou mít zájem a chuť pokračovat v těchto tradicích.

Se zájmem sleduji, jak se vyvine situace se stavě-
ním máje. Stárci totiž nevydělali dostatek peněz na její 
pořízení a nevím jestli budou jejich rodiče ochotni tuto 
akci dotovat stejně jako dotovali hody. Pro nezasvěcené 
uvádím, že dnes na pořízení máje včetně dovozu nestačí 
30 000 Kč! Já osobně jsem navrhl stárkům, aby přivezli 
menší májku třeba z Divák s tím, že na dobrou zábavu 
nemají její rozměry přílišný vliv. Vím, že v Šitbořicích se  
staví kolos, ale v posledních letech ten kolos nemá ani 
kdo zvednout. Jara Vinčar, co by hlavní stavitel, má pro-
blém svolat dostatek lidí ke stavbě. Proto se ptám – proč 
stavět takovou velkou a drahou máju, když o ni svojí ne-
účastí, drtivá většina Šitbořáků nestojí? Následující rok 
by pro tuto změnu mohl být vhodný s ohledem na ne-
dávné zrušení branné povinnosti. Tím sice zanikl důvod, 
proč se začala mája před více než 80. lety v Šitbořicích 
stavět, ale já doufám, že zrušení základní vojenské služ-
by nepovede k zániku této mnohaleté tradice.  

Rád uvítám jakékoliv nápady nebo návrhy, které by 
přispěly k oživení lidových tradic v Šitbořicích.

Antonín Lengál

 Sport
 Stolní tenis
VÁNOČNÍ TURNAJ

Již pošesté pořádají stolní tenisté vánoční turnaj, 
hraje se v tělocvičně u základní školy. Žáci a mládež  si 

mohou přijít zahrát v sobotu 17. 12. od 9 hodin. Turnaj 
dospělých začíná v pátek 30. 12. v 9 hodin. Startovné 
v kategorii dospělých je 80 korun. Pro všechny jsou při-
praveny hodnotné ceny i vydatné občerstvení. Těšíme 
se na všechny příchozí.
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STOLNÍ TENIS V ROCE 2005
Na rok 2005 budou stolní tenisté vzpomínat rádi, ne-

boť přinesl zatím největší úspěch v novodobé historii to-
hoto sportu v Šitbořicích. Tím byl, po úspěšně zvládnuté 
baráži, na jaře tohoto roku postup do okresní soutěže. 
Tento úspěch povzbudil hráče ke zvýšenému tréninko-
vému úsilí a to se pak odrazilo i na výsledcích podzim-
ní části, když se A družstvo mužů jako nováček soutěže 
drží po 9. kolech na pěkném 6. místě z 12 týmů, s bilancí 
5 výher a 4 porážek. Pro budoucnost týmu je potěšující 
zejména stoupající výkonnost mladých hráčů. S případ-
nými zájemci o náš sport se rádi setkáme na trénincích 
každé úterý od 1830.

Ing. Pavel Halas

 Poločas fotbalové sezóny
Počátkem měsíce listopadu skončila podzimní část 

okresních soutěží v kopané, ve kterých je TJ Sokol Šit-
bořice zastoupen pěti mužstvy. Dvě mužstva dospělých, 
dorost, žáci a základna tzv. přípravka, zde je třeba říci, že 
kopaná v Šitbořicích stále více přitahuje děti a dospívají-
cí mládež a to byl také jeden z hlavních cílů při budování 
sportovního areálu. Jak si vedou jednotlivá mužstva?

Mužstvo dospělých označované jako B, hrající 4. tří-
du skupinu B, ale ve skutečnosti je to naše první muž-
stvo, prošlo během přestávky změnami. Na trenérskou 
lavičku zasedl dlouholetý hráč Jirka Jenyš a útoku přišel 
pomoci kanonýr Franta Hopjan, který hned v této části 
soutěže vstřelil 17 branek. Tyto změny, mužstvu výraz-
ným způsobem prospěly a proto se nachází na druhém 
místě tabulky pouze jeden bod za vedoucím mužstvem z  
Klentnice. Ovšem bombarďákem celé skupiny a soutěže 
se stal David Hanák, který vstřelil 18 branek. Cílem muž-
stva pro tuto sezónu je postoupit do vyšší soutěže, tak 
jim držme palce a choďme je povzbuzovat.

Druhé mužstvo dospělých hraje stejnou třídu sou-
těže, ale skupinu C a jeho velkým úspěchem bylo od-
poutání se ode dna tabulky a třemi vítězstvími za sebou 
postoupit o jedno místo nahoru. Skupinu vede mužstvo 
Vrbice. Nejlepším střelcem týmu je Michal Vacek, který 
vsítil 5 branek. O chod mužstva se stará Pavel Relich. 
Vítek Zoubek a Radim Lejska.

Dorostenci hrající okresní přebor skupinu B a bojují 
ve středu tabulky na pěkném osmém místě což je určitě 
úspěch, poněvadž dlouhou dobu dorost v oddílu nebyl. 
Tabulku vede výborné mužstvo z Krumvíře. Našim nej-
lepším hráčem a střelcem je Michal Bartoněk. Trenérem 
je Vladimír Navrátil s Pavlem Konečným.

Žáci hrají svá utkání v základní soutěži skupině B 
a jsou také ve středu tabulky na sedmém místě. Tuto 
soutěž vede mužstvo z Nosislavi. Z jednotlivců mužstva 

je nutno vyzvednout výkony Jirky Viktorina. Žáky trénuje 
Olda Linha.

A ti nejmenší naposled. V mužstvu přípravky je v sou-
časnosti cca 17 dětí, které trénují dvakrát týdně. V ta-
bulce jsme na šestém místě se ziskem 6 bodů, což není 
tak nejhorší stav, poněvadž do žáků odešly opory, jako 
Jarek Novotný a hráči z Nikolčic, kde bylo založeno muž-
stvo přípravky. Nejlepším střelcem je Mikuláš Valíček se 
7 brankami a Patrik Bartl, který vstřelil 5 branek, oporami 
mužstva jsou Pepi Košvica, Ríša Schubert a Karel No-
vák. Přípravu a chod mužstva zabezpečuje Václav Ne-
čas senior a Zbyněk Nečas.

Na závěr je nutno poděkovat všem, kteří věnují svůj 
volný čas práci s mládeží a mužstvy, obci a správci za 
údržbu hřiště, fanouškům, sponzorům, hráčům a je-
jich rodinám s přáním hezkých vánoc a úspěšného 
Nového  roku.

za TJ Sokol Šitbořice 
Zbyněk Nečas

 Činnost oddílu kolové
Oddíl kolové vstoupil v září do již 13. sezony od zalo-

žení v roce 1992. Vstup do sezony byl velice příjemný. 
Na mistrovství ČR žáků v Přerově 17.9. vybojovala 

dvojice Tomáš Zelinka - Miroslav Starý nečekaně, ale 
přesto zaslouženě, stříbrné medaile. Tím se stal T.Zelin-
ka po loňském 2.místě (spolu s O.Blahou) jedním z nej-
úspěšnějších hráčů kolové v oddílu. Je škoda, že tento 
hráč se po mistrovství ČR rozhodl ukončit závodnickou 
kariéru. Mirek Starý bude mít možnost letošní úspěch zo-
pakovat s Jarkem Bedřichem v závěru letošní sezony.

Kolisti v kategorii dorost, zastoupení R. Zvolánkem 
a D. Wamserem se pohybují v průběžné celostátní sou-
těži na 2.- 3.místě.  Pěkný výsledek zaznamenali ve švý-
carském Altdorfu 4.12., kdy vyhráli kvalitně obsazený tur-
naj za účasti předních družstev Rakouska a Švýcarska. 
Druhá dvojice dorostu F.Kokeš-O.Blaha v letošní sezoně 
na žádném turnaji nestartovala z důvodu střídavé ne-
mocnosti  jednoho či druhého hráče. 

Oddíl kolové se v současné době nachází v těžké kri-
zi. Za obě žákovská družstva hrají pouze chlapci z Bor-
kovan. Mezi šitbořickými není zájem. Chybí především 
nejmladší hráči ve věku 7-10 let, kteří při předpokláda-
ném „odpadu“ zabezpečí přechod do kategorie mužů 
a zabezpečí tak kontinuitu tréninku od nejmladších žáků 
přes dorost až po muže. 

Pokud se oddílu nepodaří zapojit nejmladší hráče, 
za aktivní pomoci rodičů, do tréninku tohoto, v naší obci 
velice úspěšného sportu, je reálný předpoklad ukončení 
činnosti oddílu, z důvodu neexistence hráčů.

Ing. Robert Zvolánek 
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