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 Vážení čtenáři, rok 2006 bude rokem významným. 
Co se vybudovalo a co všechno musí obec zvládnout 
a jaké jsou plány na tento rok, o tom Vás informuje pan 
starosta. My občané se budeme muset dokonce dvakrát 
rozhodovat, komu dát své hlasy ve volbách parlament-
ních a komu svěřit řízení obce ve volbách komunálních. 
Dvakrát si budeme muset protrpět předvolební kampaň. 
Dost podrobně uvádíme výsledky hospodaření obce za 
minulý rok a návrh rozpočtu pro tento rok. Na titulní stra-
ně přinášíme kresbu jarní květiny, avšak v době, kdy píši 
tento úvodník, je venku bílo, autobusy nemohou jezdit 
kvůli sněhovým jazykům a stále mrzne. Významné výro-
čí v těchto dnech slaví náš věrný čtenář a pilný dopiso-
vatel Ing. Josef Krupička, autor půvabných Historek ze 
staréch časů.

Budeme se i v tomto čísle snažit Vás informovat 
o veškerém dění v obci. Věřím, že se zapojí zastupitelé 
i zástupci spolků a organizací. Od Vás čtenářů očekává-
me reakce na výzvu, která zazněla v minulém čísle – jak 
dál v pokračování lidových tradic v naší obci.

Byla nám nabídnuta možnost tisknout Štengaráček 
v profesionální tiskárně za velmi příznivých cenových 
podmínek. Především by bylo možné do našeho zpra-
vodaje zařazovat fotografie, a to i barevné. Jednání již 
byla zahájena, a tak možná již další číslo bude barevné 
i s fotografiemi.

Nám všem dobře známý kněz a básník František Tr-
tílek vydal novou básnickou sbírku. Několik básní uvádí-
me na poslední straně obálky.

J. Zelinka, 
šéfredaktor

    Slovo starosty
Vážení občané, rok 2006 je již v plném proudu a nej-

větším problémem i překvapením je dlouhé zimní období 
s množstvím sněhu. Úklid vozovek a chodníků nás stál 
hodně sil, obec i finančních prostředků. Ještě v této době, 
kdy píši tyto řádky, zima neskončila a nevíme, jaké pře-
kvapení nám připraví, než přijde dlouho očekávané jaro. 
To vše bez ohledu na to, že dnes máme polovinu března. 
V každém případě děkuji všem, kteří se stále snažili uklí-
zet sníh z chodníků nebo komunikací před svými domy. 
Musím se však zmínit, že jsou stále takoví, kteří úklid 
sněhu neprovádí, přestože jim to zákon přikazuje. Je 
to však obraz ohleduplnosti k ostatním spoluobčanům. 
Avšak často z řad těchto občanů zaznívá kritika na naši 
stranu ve věci úklidu sněhu. Pracovníci obce se snažili 
úklid provádět co nejlépe a nejefektivněji a často jim stě-
žovala situaci zaparkovaná auta na komunikaci a při vět-
ším množství sněhu se průjezdnost těchto míst značně 
komplikovala. Je třeba dbát na to, že hlavně v zimním 
období je třeba auta parkovat mimo komunikaci, i když 
musím říci, že v některých případech tato auta překáží 
provozu i v létě.

Nyní k tomu, co se dělo nebo bude dít v tomto roce 
v naší obci. Předně v měsíci lednu skončil zkušební pro-
voz čističky odpadních vod a zahájili jsme provoz trvalý. 
Musím říci, že i tady nám provoz komplikovaly silné mra-
zy. Přesto čistička čistí a je nutné ze strany těch, kteří 
ještě nezrušili jímky nebo septiky, aby tak učinili ihned 
jak přijde jaro. Je to povinnost a je nutné, aby všechny 
odpadní vody odcházely přímo do kanalizace. Jak jsem 
uvedl v minulém čísle časopisu, ti, kteří z technických dů-
vodů se nemohou na kanalizaci připojit, mají povinnost 
jímky vyvážet, a to za úhradu, na čističku odpadních vod. 
Obci jsou tito občané povinni dokládat, že jímky řádně 
vyváží. Není povoleno jímky vyvážet na pole, nebo pouš-
tět do trativodů. V měsíci lednu jste podepisovali smlou-
vu s obcí o vypouštění odpadních vod. Děkuji za to, že 
téměř všichni smlouvu podepsali. Těch, kteří tak ještě 
z různých důvodů neučinili, se týká vyvážení jímek také, 
a to za podmínek, které jsem již uvedl. Komise obce pro-

vede kontrolu, že tyto domácnosti mají veškeré odpadní 
vody svedené do jímky na vyvážení, která nemá žádný 
přepad do kanalizace. U těchto domácností se bude sou-
časně řešit odvádění dešťových vod do kanalizace.

V této době máme již zpracovaný rozpočet pro tento 
rok. Máme v něm zařazeny finance na opravy a údržbu 
objektů v majetku obce, opravy chodníků a komunikací. 
V současné době probíhá oprava WC na staré škole, 
plánujeme též i výměnu oken na základní škole, kde tato 
výměna probíhá na etapy více roků. V základní škole se 
bude rovněž provádět oprava WC a řada dalších oprav 
na budovách v majetku obce. Plánujeme také odbahnění 
rybníčka v obci. 

Z investičních akcí je v plánu prodloužení inženýr-
ských sítí (vodovod, plynovod a kanalizace) na ul. Kar-
paty I., a to včetně tlakové čerpací stanice na zvýšení 
tlaku vody. To vše za účelem přípravy nových stavebních 
míst na výstavbu rodinných domů. V současné době se 
zpracovává dokumentace pro stavební povolení.

Rovněž se zpracovává změna č. 2 územního plánu, 
která řeší další plochy na výstavbu RD. Zde však ještě 
musí proběhnout výkup pozemků a příprava na výstavbu 
inženýrských sítí. 

V plánu je také vybudovat bezbariérový přístup na 
místní poštu, tzn., že zde bude vybudovaná rampa místo 
stávajících schodů. U čističky budeme budovat zpevně-
nou plochu na stanoviště kontejnerů na velkoobjemový 
a tříděný odpad a tréninkové hřiště pro místní hasiče.

Zdá se, že úkolů pro tento rok je hodně a budeme 
rádi, že vše stihneme provést. Do jisté míry nám situaci 
ztíží také nadcházející volby do Poslanecké sněmovny 
a komunální volby. Dovolím si proto touto cestou vyslovit 
žádost o pomoc při některých opravách, především se to 
týká chodníků. Kterých konkrétně, na to včas upozorní-
me. Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.

Závěrem přeji všem krásné jarní dny, které již tak tou-
žebně očekáváme.

Vladimír Kulíšek, 
starosta obce
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 Krátké zprávy
 Z jednání rady obce

• 5. 12. 2005 RO projednala žádost p. Petra Urbánka 
o zvýšení finanční dotace na nákup sedačky Relax.
Nebylo rozhodnuto a žádost byla odložena na za-
sedání rozšířené RO.

• Paní Martině Kostkové byla na její žádost prodlou-
žena nájemní smlouva v penzionu do 30. 6. 2006.

• RO schválila přijetí dotace z Krajského úřadu na vý-
stroj a výzbroj SDH Šitbořice ve výši 20 000 Kč.

• RO schválila žádost o pronájem prostor v budově 
současné čistírny oděvů. Tato žádost byla projed-
nána 7. 11. 2005.

• Základní škole byla schválena žádost o použití re-
zervního fondu na úhradu rozdílu mezi obdrženou 
dotací 500 000 Kč a uhrazenou fakturou ve výši 
532 381 Kč, to je 32 381 Kč.

• RO schválila dodatek směrnice o hospodaření 
s majetkem, kterým se zvyšují limity pokladny škol-
ní jídelny na 30 000 Kč a ZŠ na 10 000 Kč.

• 19. 12. 2005 rozšířená RO zamítla žádost Petru Ur-
bánkovi na zvýšení finanční dotace na nákup se-
dačky Relax.

• Byla projednána metodika vybírání poplatků za 
stočné a jejich výše.

• Rozšířená RO byla seznámena s rozsahem více-
prací, které se realizovaly v rámci stavby ČOV.

• RO projednala rozpočtové opatření č. 3 ze dne 
21. 12. 2005.

• 9. 1. 2006 RO schválila žádost o přidělení dotací 
TJ Sokol na úhradu energií v Sokolovně. Jedná se  
o tyto částky: plyn 43 300 Kč; elektřina 10 800 Kč.

• RO schválila žádost o prodloužení nájemní smlou-
vy manželům Janu a Vlastě Lejskovým na pozem-
ky, které dlouhodobě užívají.

• Paní Helena Sigmundová požádala o pronájem po-
zemku o velikosti 32 m2.Vzhledem k tomu, že jedna 
polovina tohoto pozemku je již zastavěna bez sou-
hlasu majitele, t.j. obce, RO tuto žádost schvaluje 
za těchto podmínek: Poplatek za umístění stavby 
je stanoven na 200 Kč/m2. To je celkem 6 400 Kč + 
roční nájemné ve výši 20 Kč/m2 = 640 Kč.

• Florbalový oddíl požádal o přidělení dotace na spor-
tovní činnost. RO schválila pouze část, a to 4 000 Kč 
na pronájem haly.

• RO schválila nákup QSL lístků s pohlednicí obce 
Šitbořice v počtu 1 000 ks v celkové výši 1 700 Kč.

• RO projednala cenové nabídky firem na opravu soc.
zařízení v budově staré školy.

• RO schválila platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ dle 
nařízení vlády č. 537/2005.

• Byla schválena žádost MŠ na převod částky 
137 967 Kč do rezervního fondu a zároveň převod 
částky 54 716 Kč z rezervního fondu do investičního 
(montáž digestoře).

• 13. 2. 2006  RO projednala probíhající změnu územ-
ního plánu č. 2.

• RO byla seznámena s bezpečnostní situací na teri-
toriu Obvodního oddělení PČR Hustopeče za obdo-
bí roku 2005.

• Byl schválen plán finančních kontrol pro rok 2006.
• RO schválila úpravu TKR. Programy PRO7 a RTL 

se změní na ČT24 a ČT4. Poplatky zůstávají na 
stejné výši.

• 27. 2. 2006  rozšířená RO projednala probíhající vý-
kup pozemků.

• Dále byla RO seznámena s obsahem darovací 
smlouvy na převod Sokolovny.

• RO schválila žádost p. Janu Vozdeckému v Akát-
kách na oplocení parcely č.1446.

• Na tomto zasedání RO podrobně projednala návrh 
rozpočtu na rok 2006.

Lengál Antonín

 Inventarizace majetku obce 
Drobný dlouhodobý nehmotný ma-
jetek 116 621,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný ma-
jetek 126 420,00
Budovy a stavby 104 565 696,33
Samostatné movité věci a soubory 3 772 317,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 348 277,47
Pozemky 6 812 016,37
Pořízení dlouhodobého nehmotné-
ho majetku 13 090,00
Pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku 49 002 390,90
Ostatní dlouhodobý fin. majetek 3 330,00
Materiál 52 450,23
Ceniny 588,00
Běžné účty 9 486 885,76
Přijaté návratné finanční výpomoci
mezi rozpočty 10 479 774,00
Poskytnuté zálohy 83 136,30
Pohledávky 33 378,00
Dodavatelé 1 946 978,00
Zaměstnanci 36 211,00
Sociální a zdravotní pojištění 65 193,00
Ostatní přímé daně 18 425,00
Jiné závazky 85 795,00
Jiné pohledávky 4 848 919,69
Dlouhodobé bankovní úvěry 3 107 000,00
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 Plnění rozpočtu obce v r. 2005 
(Všechny údaje v tisících Kč)

schválený upravený skutečnost
Daňové příjmy 12 531,0 13 637,2 14 033,0
Nedaňové příjmy 1 177,3 1 962,7 2 032,0
Kapitálové příjmy 198,0 286,8 297,3
Přijaté dotace 12 566,2 12  637,5 12 637,2
Celkem 26 472,5 28 524,2 28 999,5

Běžné výdaje 13 186,7 16 695,7 11 736,5
Kapitálové výda-
je 24 529,7 21 976,6 17 925,0
Celkem 37 716,4 38 672,3 29 661,5

Uhrazené splát-
ky 1 652,0 1 652,0 1 651,2
Přijaté půjčky 4 052,8 2 957,0 2 957,0

Zůstatky na účtech k 01.01.2005 8 843,1
Zůstatky na účtech k 31.12.2005 9 486,9

 Rozpočet obce na rok 2006
(Všechny údaje v tisících Kč)
příjmy celkem 19433,1

sběr a zpracování druhot. surovin 4,0
silnice 1727,0
chodníky 950,0
pitná voda 700,0
odpadní vody 6345,6
nakládání s kaly 200,0
rybník 350,0
kabelová televize 55,0
MŠ 662,0
ZŠ 2649,0
knihovna 184,0
činnost muzeí 100,0
kronika 12,0
rozhlas 28,0
periodika 5,0
zájmová čin., kultura, Sokolovna, Orlovna 388,0
akce pro občany 50,0
Tělovýchova 537,0
Tělovýchova-dotace 200,0
zdravotní středisko 521,0
zdravotnictví LSPP 0,0
bytové hospodářství 1527,0
stará škola, stodoly 376,0
veřejné osvětlení 300,0

pohřebnictví 20,0
inženýrské sítě (plyn, elektřina) 813,0
územní plán 106,0
ost. neinv. dotace veř rozp. úz. úrovně 20,0
komun. sl. a úz. rozvoj ostatní 36,0
nebezpečný odpad 15,0
komunální odpad 1308,0
veřejná zeleň 1289,0
penzion 208,0
domovy-penziony pro matky 3,0
hasiči 302,0
zastupitelstvo 925,0
místní správa 1721,9
úrok z úvěru,bank.poplatky 180,0
rezerva 2490,3

výdaje celkem 27307,8

 Demografické změny v r. 2005
V ROCE 2005 SE NARODILY TYTO DĚTI:

Filip Kovář, Miroslav Kovář, Jolana Kubešová, Tere-
zie Danielová, Daniela Stejskalová, Martina Hečová, Na-
děžda Vahalová, Jakub Sklenský, Aneta Mičková, Lukáš 
Franc, Klára Tihlaříková, Julie Stejskalová, Adéla Viktori-
nová, Ondřej Koukal.

V ROCE 2005 ZEMŘELI TITO OBČANÉ:
Prokop Lengál, Jiří Studýnka, Josef Bureš, Karolina 

Onucová, Pavel Zoubek, Antonín Zoubek, František Ma-
tuška, Miroslav Zelinka,  Ladislav Hanák, Marie Stejs-
kalová, Miroslav Krbušek, Cecílie Rozkydalová, Josef 
Nevídal, Josef Pegáč, Alois Vahala, Jenovéfa Kleinová, 
Marie Kovaříková, Petr Kašpar, Blažej Matuška, Květo-
slav Lengál, Alžběta Tesařová.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ NAŠICH OBČANŮ V ROCE 2005

95 let
Maria Kaňová, Maria Okurková

90 let
Marie Drabálková, Ferdinand Konečný

85 let
Anna Vozdecká, Marie Bočková, Marie Fraňková, 
Marie Podbřecká, Josef Matýšek, Karel Hanák, Jana 
Peštálová, Jiřina Valíčková

80 let
Josef Lejska, Ladislav Lengál, Filoména Tihlaříková, 
Božena Konečná, Alois Vozdecký, František Strouhal, 
Jenovéfa Urbánková, Božena Vokálová, Marie Stein-
bocková, Božena Konečná, Pavla Fialová, Božena 
Fraňková, Jenovéfa Matýšková, Marie Vozděková

Nejstarším občanem je paní Maria Kaňová (95 let).
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EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2005
              muži    ženy    celkem
Narodilo se    5 9 14
Zemřelo  15 7 22

Přistěhovalo se   28
Odstěhovalo se   30
Stav obyvatel k 31.12.2005          1936

Uzavřeno manželství celkem   11
před obecním úřadem    2
před církví římskokatolickou    9

Číslování budov (nejvyšší číslo)       616
Růžena Stehlíková, 

matrikářka

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

da 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:

• fotografie 35x45mm, která zobrazuje současnou
podobu občana v předním čelném pohledu, s poza-
dím bílým, popř. světlemodrým

• dosavadní občanský průkaz
• případně další doklady osvědčující skutečnosti za-

pisované do OP (např. rodný list, oddací list k zápi-
su manželky/manžela, rodné listy dětí k zápisu dětí 
do 18 let do OP, diplom pro zápis titulu)

• v případě vyřizování 1. OP pro patnáctileté je třeba 
doložit osvědčení o státním občanství ČR. Potřeb-
nou žádost k osvědčení vyřídíte na OÚ Šitbořice, je 
však třeba doložit rodný list dítěte, oddací list rodi-
čů, rodný list matky nebo otce dítěte a jejich OP

• od 1. 1. 2005 se za vydání nového OP za občanský 
průkaz poškozený, odcizený, ztracený nebo zniče-
ný vybírá správní poplatek 100 Kč

Je prováděna výměna občanských průkazů bez stro-
jově čitelných údajů

vydaných do:  platnost do:
31. prosince 1994  31. prosince 2005
31. prosince 1996  31. prosince 2006
31. prosince 1998  31. prosince 2007
31. prosince 2003  31. prosince 2008

K VYŘÍZENÍ CP JE TŘEBA PŘEDLOŽIT:
• občanský průkaz
• 1 x foto 35 x 45 mm, které zobrazuje současnou po-

dobu občana v předním čelném pohledu, s poza-
dím bílým, popř. světlemodrým

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

K vyřízení prvního cestovního pasu pro dítě do 15 let 
je třeba předložit osvědčení o státním občanství ČR, kte-
ré vyřídíte prostřednictvím obecního úřadu na krajském 
úřadě. Zde je nutné uhradit správní poplatek 100 Kč.

 Převod majetku TJ Sokol 
na Obec Šitbořice  

Koncem minulého roku jsem začal z pověření zastupi-
telstva obce jednat o možnosti převodu budovy sokolov-
ny a pozemků v majetku TJ Sokol Šitbořice do majetku 
obce. Po vzájemném projednávání TJ Sokol na členské 
schůzi v úvodu tohoto roku schválil bezúplatný převod 
na obec. Obec tento převod projednala na zasedání za-
stupitelstva dne 17. 3. 2006, které bezúplatný převod na 
obec schválilo.

Na vysvětlenou proč k tomuto dochází: TJ Sokol již 
řadu let nemá dostatek finančních prostředků na údržbu
a provoz budovy sokolovny a již od roku 1996 obec byla 
správcem této budovy a celý provoz formou dotace hra-
dila, mimo 1/4 nákladů na spotřebu energie. Navíc obec 
na svůj náklad vybudovala sportovní areál, který také na 
svůj náklad provozuje.

Z uvedených důvodů jsme společně došli k závěru, 
že je nutné v této situaci majetek TJ Sokol převést na 
obec, aby obec s tímto majetkem mohla hospodařit jako 
s vlastním a finanční prostředky tak poskytovala ve for-
mě dotace pouze na sportovní činnost.

Vladimír Kulíšek, 
starosta

 Pozvánka na autorské čtení 
básní a vernisáž obrazů

Obecní knihovna a Klub historie, vlastivědy a kultury 
obce Šitbořice zve na autorské čtení básní P. Františka Tr-
tílka a na vernisáž obrazů Renaty Bartoňové, které se bu-
dou konat 2. 4. 2006 ve Společenském domě v Šitbořicích.  
Od 1400 do 1800 hodin bude otevřena vernisáž a od 1500 
hodin proběhne autorské čtení z nové knihy básní Fran-
tiška Trtílka s hudebním doprovodem. V této postní době 
Vás srdečně zveme k nedělnímu duchovně kulturnímu 
zážitku. Básně přednesou František Trtílek a Zdenka Ka-
ňová, hudební doprovod: Marie Hromjaková, Bronislav 
Kolegar a Petr Kurdiovský. Vstupné dobrovolné.

Zdenka Kaňová

 Jarní dárek pro maminky, 
tatínky, děti, babičky i dědečky 

Obecní knihovna Vás srdečně zve na další (v letoš-
ním roce už druhé) autorské čtení významného pražské-
ho autora Zdeňka Janíka, které se bude konat v neděli 
21. 5. 2006 ve 1430  hodin v klubu MIKEŠ ve staré škole. 

Zdeněk Janík se narodil 7. října 1923, letos tedy bude 
mít již 83 roků. Narodil se v Brně, krátce žil na Slovensku, 
nyní již 60 let v Praze. Studoval na píseckém gymnáziu, 
kde také v době heydrichiády odmaturoval. V letech 
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1942-45 byl totálně nasazen, ihned po válce začal stu-
dovat angličtinu, filozofii a češtinu na Filozofické fakultě
Karlovy univerzity. Po promoci v r. 1948 působil jako stře-
doškolský pedagog a později jako redaktor Učitelských 
novin. Poté, co podepsal v šedesátých letech „2000 slov“ 
přišel zákaz výkonu učitelského a redaktorského povo-
lání. 70. a 80. léta byla tedy roky jen povolených či trpě-
ných zaměstnání – např. korektora v tiskárně – a to až 
do důchodu. Píše především verše, fejetony, aforismy, 
povídky, pohádky, doslovy a eseje. U nás se představí 
svou novou knížkou, která nese název Hladce a obrace. 
Je to soubor mikrofejetonů otiskovaných po roce 1989 
v Lidových novinách, Tvaru, Mostech, Hospodářských 
novinách a dalších časopisech. Byly také čteny i v tele-
vizním pořadu Sváteční slovo a v Českém rozhlase. Au-
tor pro tuto knížku doplnil soubor několika novými texty. 
Je současně členem Rady Obce spisovatelů, Pen Klubu, 
Umělecké besedy, členem výkonného výboru Společ-
nosti Národní knihovny a dalších institucí. 

To je alespoň několik nejdůležitějších postřehů z au-
torova života. Jak je vidět, je to neobyčejná osobnost, 
která i ve svém poměrně pokročilém věku je plná ener-
gie. Dosud stále pilně pracuje na svých textech i překla-
dech děl světových autorů. 

Patří k vynikajícím vypravěčům a jeho bohatý život 
nelze v tak malém prostoru vypsat. 

Přijměte tedy naše pozvání a přijďte se v tuto květno-
vou neděli odpoledne příjemně pobavit a strávit hodinu 
času s výjimečnou osobností českého kulturního života. 

Zdenka Kaňová

 Velikonoční výstava
Kulturní komise Vás zve na Velikonoční výstavu, kte-

rá se uskuteční v neděli 9. dubna 2006 v sále Společen-
ského domu Šitbořice. Výstava bude zahájena ve 1300 
hodin vystoupením dětí z mateřské školy. Vystavovat své 
exponáty bude pan Jaromír Kokeš z Dambořic. Srdečně 
Vás zveme na naši výstavu, kde si můžete prohlédnout 
i výrobu různých velikonočních dekorací.

 Noc s Andersenem 
V loňském roce Obecní knihovna poprvé uspořádala 

pro naše děti pohádkový večer Noc s Andersenem, kte-
rý u dětí měl do značné míry úspěch a já často slyším 
dotazy z jejich úst, zda i letos proběhne tato výjimečná 
noc. Ačkoliv jsem původně zamýšlela, že akci opět zo-
pakujeme, poněkud jsem si při plánování kulturních akcí 
neuvědomila, že bohužel termín výstavy obrazů Renaty 

Bartoňové a autorského čtení Františka Trtílka se těsně 
míjí s termínem celostátní akce Noc s Andersenem. Mu-
sím tedy děti v tomto ohledu zklamat. Letošní pohádková 
noc se v Šitbořicích 31. 3. 2006 konat nebude. 

Jako určitý příslib se zde však mohu zmínit, že začí-
nám uvažovat o pohádkové oslavě Mezinárodního dne 
dětí, kterou se mi snad ve spolupráci se základní školou 
podaří uskutečnit. 

Milé děti, nezoufejte tedy! Možná, že se spolu přece 
jenom setkáme a pohádkově se vyřádíme.

Zdenka Kaňová, 
knihovnice

 Poděkování
Děkuji zastupitelstvu obce za schválení příspěvku  

3 000 Kč na pořízení sedačky. Bohužel z objektivních dů-
vodů jsem ji v daném časovém termínu nemohl využít.

Petr Urbánek

 Masopustní průvod
Masopust, masopust, Popeleční středa,
kdo nemá kožíšek, promrzne až běda.
Já nemám, já nemám, já se třesu mrazem, 
dejte mi slaninu, zahřeju se rázem.
Kocour sedí ve spíži,
slaninu si obhlíží,
když mi chcete kousek dát,
musíte ho odehnat.

Ostatkové veselí, které dříve trvalo i několik dní, se ze 
Šitbořic vytratilo. V posledních letech jsme si masopust 
připomínali jen vzpomínkami nad fotkami, nanejvýš hos-
podyňky nasmažily „boží milosti“ či koblihy.

Rozvernost a zpěv maškar z ulice zmizely. Toto bylo 
docela líto maminkám, které si přály konec dlouhé zimy 
svým dětem nějak obohatit. A tak, přestože bylo kdysi 
ostatkové maškarádění ženám zakázané, pokusu o jeho 
obnovení se ujaly právě ony. V sukních, za selky, společ-
ně se svými přestrojenými dětmi a některými odvážnými 
muži, radostně proskotačily dolů a vzhůru dědinou.

Děkujem muzikantům, panu Zdeňku Lengálovi a Fi-
alovi i panu Janu Fraňkovi, při jejichž vyhrávání se nám 
dobře vyšlapovalo i tančilo. Díky také Vám, kteří jste se 
na nás přišli podívat a ochutnali naše sladké dobroty!

Možná se nám povedlo někomu zpříjemnit jedno ne-
dělní zimní odpoledne, a to je pro nás dostatečný motiv 
se o totéž pokusit napřesrok.

Jitka Schubertová

 Duchovní slůvko
Přátelé, celých 50 dní bude stát u oltáře v našem kos-

tele velikonoční svíce – jako připomínka té veliké noci, 
kterou budeme slavit. Pascha – příchod ukřižovaného 
Krista ze smrti do věčného života. Je znamením Krista, 
který je uprostřed nás, když jsme shromážděni v jeho 

jménu. Do té svíce je vryt i tento rok, tak jako celý náš 
život zapuštěn v Kristu. A když se tam ten letopočet vyrý-
vá, říká se přitom: „Kristus včera i dnes, začátek i konce, 
alfa i omega, Kristus je Pán všech věků, on vládne dě-
jinám, jeho je království i moc i sláva po všechny věky 



březen 2006

strana 7

věků.“ Jeden můj přítel mi vyprávěl, jak v dětství čekal 
na velikonoční ráno. Myslel si, že vše bude úplně jiné 
– že i příroda a svět kolem budou nějak proměněny. Byl 
ale zklamán: vše bylo jako předtím a nic se nezměnilo. 
A přece to není pravda! Můžeme říci: Kristovým vzkříše-
ním se změnilo všechno. A i když je to navenek málo vi-
dět – je to to nejhlavnější, co se kdy na světě stalo: Ježíš 
rozlomil pouta smrti a otevřel nám život věčný. Ježíš sám 
skutečně žije. Jeho život není návrat do tohoto života. 
Ježíš má smrt za sebou. Je přijat do lásky Boží. A Ježíš 
vzkříšený je příslibem a zárukou i našeho vzkříšení. Bůh 
miluje i nás a svěřil svému Synu všechno. Kristus chce 
vytvářet z nás už teď nového člověka. Uprostřed toho-
to světa se máme stávat stále novým člověkem v Kris-

tu. Velikonoce, to není jen svátek Krista vzkříšeného, je 
to také svátek náš i našeho křtu, našeho života z Boha. 
Snažme se, abychom se stávali stále víc Kristem, nebo 
vlastně tím novým člověkem. I všechny námahy a bolesti 
směřují nakonec k tomuto cíli. Ve vzkříšeném Ježíši už 
začala naše budoucnost. Bůh Ježíše Krista je důvod naší 
naděje na věčný život. Tomu je možné věřit a z toho je 
také možné žít.

Přeji vám všem a to nejen svým farníkům, ale všem 
obyvatelům naší obce a také i sobě hodně radosti ze 
zmrtvýchvstalého Krista.

P. Jiří Topenčík

 Udělení čestného občanství
Jedním z bodů, které byly na programu veřejného jed-

nání zastupitelstva obce Šitbořice, bylo udělení čestného 
občanství. Návrh přednesl Ing. Pavel Halas. Navrhl udě-
lit čestné občanství obce Šitbořice panu Ing. Antonínu 
Konečnému jako výraz úcty člověku, jehož život a dílo je 
úzce spjato  obcí Šitbořice. Zdůvodnění návrhu o uděle-
ní čestného občanství Ing. Antonínu Konečnému. Naro-
dil se 17.června 1923 v Šit-
bořicích. Vychodil pět tříd 
obecné školy v Šitbořicích 
a tři třídy měšťanky v Těša-
nech. Vždy byl zvídavý 
a toužil po vzdělání, a tak 
se v roce 1944 přihlásil na 
Vyšší ovocnicko-vinařskou 
školu v Mělníku. Místo stu-
dia však byl nasazen na zá-
kopové práce v Rakousku. 
Vinařskou školu ukončil až 
po válce v roce 1947 matu-
ritou. Po vojně v roce 1949 odešel pracovat na Sloven-
sko do Slovenských vinařských závodů. Tam pracoval 
v různých funkcích. Pro svoje schopnosti a mimořádné 
jazykové znalosti často jezdil do zahraničí jednak na-
kupovat víno, ale také jako vinařský expert. Tak poznal 
Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Albánii. Dva roky pra-
coval v Etiopii a pět let prožil v Alžírsku. Stihl vystudovat 
Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. První odbor-
nou knihu napsal s profesorem V. Krasem v roce 1958. 
Další odborná kniha mu byla vydána v Bratislavě v roce 
1962. Až do roku 1984 pracoval v odborných funkcích na 
generálním ředitelství Konzerváren a lihovarů v Bratisla-

vě. Ve svém bohatém životě nikdy nezapomněl na svou 
rodnou obec. Často a rád se vracel domů. Definitivně 
se do Šitbořic vrátil v roce 1996. Zakoupil si zde dům, 
který zrenovoval. Především se okamžitě zapojil do čin-
nosti obce. Psal články a spoluvytvářel obecní zpravodaj 
Štengaráček, kde vytvořil rubriku Vinařská besídka. Je 
velkým znalcem historie a jeho schopnost svoje vzpo-
mínky srozumitelně sepsat je pro obec velkým přínosem. 
Plně využívá čas k publikační a autorské činnosti. Do ce-
lostátního časopisu Vinařský obzor píše odborné články 
a překládá z francouzštiny. Byl členem autorského kolek-
tivu, který vypracoval Vinařský slovník, pro který zpraco-
val francouzské termíny. Napsal knihu Vinařem v Africe 
i leckde jinde. Téměř dokončenou má další knihu Réva 
a víno v bibli a koránu. Je nositelem několika vysokých 
ocenění Českomoravské vinohradnické a vinařské unie. 
Ing. Antonín Konečný je osobností, která vysoko přesa-
huje rámec naší obce. Oceňujeme, že vždy se sem rád 
vracel a všude ve světě s hrdostí rodnou obec propago-
val. To dokázal svým návratem a trvalým občanstvím, 
které v Šitbořicích má. Svou osvětovou činností burcoval 
nejen vinaře, ale i občany okolo sebe a redakční radu 
obecního zpravodaje. Znatelnou stopu zanechal na Bal-
káně, v Etiopii i v Alžírsku. Dokázal, že velké osobnosti 
mohou vyrůst na Jižní Moravě, v Šitbořicích.

Obecní zastupitelstvo návrh, aby panu Ing. Antonínovi 
Konečnému byl udělen titul Čestný občan obce Šitbořice, 
schválilo plným počtem všech přítomných zastupitelů. 
Čestný titul předají v nejbližších dnech panu Konečnému 
představitelé obce.

J. Zelinka

Ing. Antonín Konečný

 Jubileum našeho rodáka
Šitbořský historke ze staréch časů, operát z roku 

1840, článek o robotování a další články – to je autor-
ský vklad Ing. Josefa Krupičky do našeho Štengaráčku. 
Tento náš rodák, který nyní žije ve Valašském Meziříčí, 
se v těchto dnech (17. 3.) dožívá významného životního 

jubilea 75 let. Narodil se 17. 3. 1931 v domě č. 289 Pod 
Vrbami (dům je dnes již zbořený). V Brně vystudoval 
gymnázium. Vysokoškolské vzdělání získal na vojenské 
akademii – obor chemie. Pracoval v Urxových  závodech 
v Ostravě, ve VSS Košice a DEZA Valašské Meziříčí. 



ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice

strana 8

Vždy však byl velkým šitbořickým patriotem. Rodnou 
obec navštěvoval často a rád. Obešel Svatojánek, Do-
maniny, Panáčkův kopec, Hradisko i další místa v kata-
stru obce. Všechno dění a události v obci ho zajímaly. 
Obdivuhodná je jeho znalost rodů a rodinných vazeb 
v Šitbořicích. Jeho dalším koníčkem je studium starých 
dokumentů v archívech. Především o naší obci. Mnohé 
z nich jsme již otiskli.

Jménem celé redakce mu k jeho významnému život-
nímu jubileu přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní a ro-
dinné pohody. Přejeme mu také dobré úlovky ve starých 
spisech v archívech, a my mu je potom velice rádi zve-
řejníme.

redakce

 Parlamentní volby
Dny 2. a 3. června vyhlásili prezident republiky a před-

seda vlády za dny voleb do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky.

Do voleb je ještě času dost, takže předvolební sou-
peření se rozbíhá velmi pomalu. Předvolební boj se roz-
hoří naplno až budou známy všechny strany a straničky 
a všechna hnutí, které budou usilovat o přízeň voličů. 
Volební agitace by však vždy měla být podle zásady: 
vlastní zboží chval, ale cizí nehaň. Na pár týdnů se obča-
né – voliči – stanou středem pozornosti všech kandidátů. 
Tento zájem však utichne uzavřením volebních místností 
a vyhlášením výsledků voleb.

Ke dni voleb hledí s nadějí především kandidáti na 
předních místech kandidátních listin. Doufají, že budou 
zvoleni a stanou se „někým“. Málokterý si připouští, že 
by mu to nevyšlo. Kandidátů však bude, na rozdíl od ko-
munálních voleb, daleko více, než je poslaneckých kře-
sel, takže na všechny se nedostane.

Ke dnům voleb shlíží s nadějí i občané – voliči, kteří 
doufají, že po volbách se v Poslanecké sněmovně obje-
ví vedle starých známých tváří i tváře nové, které budou 
mít odvahu začít řešit a dořešit letité problémy ve všech 
odvětvích hospodářství, zvláště ve zdravotnictví, ve škol-
ství, v důchodech, v nezaměstnanosti a v soudnictví.

Nahlédnutím do starého denního tisku si každý může 
snadno zjistit, že stejné či podobné problémy v hospo-
dářství republiky, co máme dnes, tu byly již před 10 – 12 
lety. Je pravda, že se o nich, stejně jako dnes, hodně 
mluvilo a psalo, předkládaly se různé návrhy na jejich ře-
šení, ale nebyla zde politická vůle, jak se říká o tom, co 
se nevyřešilo.

Současná důvěra ve členy Poslanecké sněmovny, je 
podle denního tisku velmi malá. Je to až podivné: občané 
si tyto poslance sami dobrovolně vybrali a teď jim nevěří, 
nemají v ně důvěru; poslanci nesplnili očekávání.

Jak tedy postupovat, aby se za 4 roky nemuselo říkat 
totéž co dnes? Největší chybou občana je, že při volbách 
zůstane doma a voleb se nezúčastní, nevyužije svého 
práva volit. Potom ale ať nenaříká a nestěžuje si, jak to 
tam ti nahoře zase vedou.

Tímto článkem nechci nikoho ovlivňovat a radit mu, 
jak má volit. Americký spisovatel Mark Twain by k tomu 
jen dodal: „moudří si poradí sami, a ti ostatní stejně ne-
poslechnou“.

Myslím, že nebudu popírat předcházející řádky, když 
zde uvedu parafrázi hlavní myšlenky z divadelní hry 
Nápadníci trůnu od H. Ibsena: „Poslancem by měl být 
zvolen ne ten, kdo touží po moci a nejvíce slibuje, ale 
ten, kdo svým dosavadním jednáním skýtá záruku, že 
bude svůj mandát vykonávat ve prospěch všech občanů 
a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. 

Bude-li však podle této zásady zvolena jen malá část 
poslanců, a ti pak budou ve Sněmovně v menšině, pak 
ostatní poslanci jejich dobré návrhy možná pochválí, ale 
při hlasování je neschválí s odůvodněním, že doba k je-
jich schválení a uvedení do života ještě nedozrála.

Aby se v řešení veřejných problémů pohnuly ledy, je 
třeba, aby do Sněmovny byli zvoleni lidé, kteří mají o pro-
blémech přehled, vyznají se v nich a mají jasný program 
jak je řešit. Těchto lidí by ve Sněmovně mělo být tolik, 
aby pro svůj program získali i většinu ostatních poslanců 
a nejpozději do jednoho roku jej uvedli v život, aby po 
zbývající roky volebního období byly již vidět kladné vý-
sledky. To by byla nejlepší agitace pro příští volby – uká-
zali by voličům, že postupně jsou schopni vyřešit i další 
problémy hospodářství.

Úspěšné řešení hospodářských problémů doma by 
nepřineslo jen spokojenost většině občanů, ale zvýšilo 
by prestiž republiky i jejích představitelů v zahraničí.

František Navrátil

 Škola
 Mateřská škola
NOVÉ HRAČKY

Každý rok se snažíme obohatit pobyt dětí v mateřské 
škole novými hračkami. Letos jsme pořídili hračky se za-
měřením na rozvoj logického myšlení, jemné motoriky 
a pohybových dovedností:

- hry Logico, puzzle, hlavolamy, kuličkové dráhy, na-
tloukací obrázky, stavebnice Georello

- trampolíny, balanční míče, skákací míče, houpadla

Pro hry si samy děti vytváří pravidla, která se snaží 
dodržovat. Není jednoduché si uvědomit, že hračka je 
pro více dětí a není na jedno použití.
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PLAVÁNÍ
Plavat jezdíme se školkou už šest let. Letos absol-

vovalo plavecký kurz v Hustopečích 18 dětí v zimním 
období od listopadu 2005 do února 2006. Všechny děti 
získaly vysvědčení v podobě kapra se šupinami. Pro děti 
mateřské školy může mít kapr až sedm šupin a jednu mi-
mořádnou.

Co se děti naučí?

1. šupina    -   výdech do vody
2. šupina    -   skok do vody
3. šupina    -   sjezd ze skluzavky
4. šupina    -   plavání pod vodou
5. šupina    -   splývání s deskou - na bříšku
6. šupina    -   splývání s deskou - na zádech
7. šupina    -   splývání bez desky
mimořádná šupina  -   uplave 5 m 

Naše děti uspěly velmi dobře a získaly velký počet 
splněných úkolů - šupin.

3 děti  -  4 šupiny
3 děti  -  5 šupin
2 děti  -  6 šupin
3 děti  -  7 šupin
7 dětí  -  7 šupin a 1 mimořádnou

Plavání se dětem moc líbí, už se těší na další rok.
zaměstnanci mateřské školy

 Základní škola
Školní rok se přehoupl do druhého pololetí. Žáci naší 

školy dosahují velmi dobrých výsledků, což dokazují i vý-
sledky na pololetním vysvědčení. Na prvním stupni do-
sáhlo z 96 dětí 81 vyznamenání a na druhém stupni ze 
117 žáků 59 vyznamenání. Rovněž chování všech žáků 
bylo hodnoceno jako velmi dobré a nebylo nutno udělit 
druhý stupeň z chování. Z toho vyplývá, že v naší škole 
se nepotýkáme s vážnějšími problémy a drobnější nedo-
statky učitelé řeší hned. 

Žáci 9. ročníku se připravují ke studiu na vybranou 
školu a letos se z celkového počtu 28 žáků hlásí nevída-
ně velký počet žáků ke studiu na střední škole s maturi-
tou (celkem 25). Na gymnázia se hlásí 3 žáci, na střední 
školy s maturitou 22 žáků a  jenom 3 žáci podali přihláš-
ku do učebního oboru. Škola poskytuje žákům pro pří-
pravu na střední školy velmi dobré podmínky a vychází 
všem maximálně vstříc. Žáci jsou připravováni ke studiu 
nejenom při výuce, ale i v rámci volitelných předmětů, 
zejména v seminářích z českého jazyka a z matematiky 
a dále mají možnost navštěvovat pravidelné doučování 
zaměřené k přípravě na přijímací zkoušky. Přejeme na-
šim deváťákům úspěšné absolvování přijímacího řízení 
a zvládnutí svého zvoleného oboru.

Dne 17. ledna proběhl zápis do 1. ročníku. K zápi-
su přišlo 23 dětí, 11 dívek a 12 chlapců. Každý budoucí 
školák v hravých disciplínách ukázal, jak je šikovný a při-
pravený na vstup do školy. Milé děti, paní učitelka se již 
na Vás těší.

PaedDr. Jarmila Novotňáková

 Zájezd do Vídně
Jak jsme již avizovali, naše škola připravuje zájezd 

do Vídně, kde navštívíme komplex Schönbrunn, jehož 
součástí je vyhlášená ZOO a přilehlé zahrady – místo 
procházek rakouských císařů.

Výlet se uskuteční v sobotu 17. června 2006 a srdeč-
ně zváni jsou žáci 1. – 9. ročníku, včetně jejich rodičů 
či jiných rodinných příslušníků. Další informace budou 
upřesněny v blízké době na místním infokanále.

Marie Jelínková

 Lyžařský kurz – Beskydy
V pondělí 27. února jsme vyrazili na týdenní lyžařský 

kurz do Beskyd. Po příjezdu k naší horské chatě Karo-
linka nastalo vybalování. Pokoje byly pěkné a první noc 
jsme nemohli usnout plni zvědavosti, co nás čeká. 

Rozdělili jsme se podle zdatnosti do čtyř skupin a za-
čal intenzivní lyžařský výcvik. Úplní začátečníci začali na 
mírném svahu jízdou v pluhu po spádnici a nácvikem zá-
kladních oblouků. Pokročilejší lyžaři prošli carvingovým 
výcvikem. Správnému držení těla, vedení lyží a zdoko-
nalování carvingových oblouků se žáci učili pomocí zají-
mavých lyžařských prvků jako např. letadlo, lukostřelec, 
boxer, jízda za volantem aj. Během týdenního výcviku se 
všichni začátečníci naučili krásně lyžovat a pokročilí na-
víc zvládli novou carvingovou techniku. A za to vše vdě-
číme paní ředitelce Novotňákové, našim učitelkám paní 
Sigmundové a Prokešové a Vaškovi Sigmundovi. 

Počasí nám celý týden přálo, dobře nám tady vařili, 
a tak jsme byli všichni spokojení. Během pobytu probíha-
lo průběžné bodování úklidu pokojů, sportovní i naučné 
soutěže a diskotéky. Dověděli jsme se hodně zajímavé-
ho o Beskydech, o našem středisku, které se nachází 
v oblasti Vsetínských vrchů, 5 km od Velkých Karlovic 
v nadmořské výšce 650 m. n. m. 

Neminulo nás několik nachlazení a v některých pří-
padech i několik „nemocných“ lyží. Všechno se však 
postupem času dalo do pořádku. Děti uzdravovala paní 
Tesařová a lyže opravil zdejší pan opravář.

Těžko jsme se s naší chatou loučili, ale také jsme se 
už těšili domů.

žáci 7. a 8. ročníku

 Dětský karneval
V neděli odpoledne 5. března jsme se účastnili dět-

ského karnevalu v místní sokolovně. Taneční rej zahájil 
již tradičně průvod masek. Opravdu bylo na co se dívat. 
Převažovaly masky zábavné a pohádkové.

 Paní ředitelka všechny srdečně přivítala a vyhlási-
la první pohádkovou soutěž. Starší děti zahrály úryvky 
z pohádek Mrazík, Perníková chaloupka, Karkulka, Sůl 
nad zlato, Sněhurka a sedm trpaslíků aj. a mladší děti 
hádaly, o jakou pohádku se jedná. Následovaly pohádko-
vé písničky, zlatá brána a další soutěže, při kterých jsme 
si mohli procvičit naši paměť a uplatnit postřeh i fyzičku. 
Masky měly za úkol nejenom tančit, ale co nejvýstižněji 
vyjádřit postavu, za kterou byly převlečeny.
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Díky příspěvkům rodičů, zaměstnanců školy a míst-
ním firmám bylo v tombole  400 lákavých cen a děti, kte-
ré vyhrály, měly velkou radost. Všichni si dobře zatanco-
vali a spokojeně odcházeli večer domů.

 žáci 4. ročníku

 Blahopřání
Joža Košvica ze 4. třídy získal v silné konkurenci 2. 

místo za umělecký přednes v okresní recitační soutěži 6. 
března v Břeclavi.

V pátek 10. března se sedm dětí naší školy zúčast-
nilo se dvěma scénkami a jedním monologem oblastní 

divadelní přehlídky „Kandrdásek“ v Boleradicích. Ivana 
Novotná, Zdeněk Lengál a František Schubert získali za 
pohádku „O ševci Ondřejovi a komtesce Julince“ 1. místo 
a Martin Tesař obsadil za předvedení monologu krásné 
2. místo. Všechna umístění jsou o to cennější, že svou 
úrovní předčila soutěžící z gymnázií. Vítězná skupina 
byla nominována na národní přehlídku v Brandýse nad 
Labem.

Za reprezentaci školy i obce jim patří blahopřání 
a učitelům, kteří je připravovali (Mgr. Daně Relichové 
a Mgr. Radomíru Omastovi), poděkování. 

Jarmila Novotňáková, 
ředitelka školy

 Dvůr
Ještě se vracím k oslavám 750 let od první písem-

né zmínky o obci Šitbořice. Když jsem byla na prohlídce 
nové školy, padla mě do oka židovská hvězda. Vzpo-
mněla jsem si, jak jsme děcka rostly a často chodily 
vedle k židům. To se tak říkalo. Žili tam manželé Amálie 
a Ludvík Šťastní. Amálie byla za svobodna Lamplova. 
Prarodiče pocházeli z Lednice.

Měli hospodu i obchod. Hospodáři jak šli na pole, sta-
vovali se tam na samečka a z pole zase na pivo. Z vyprá-
vění mého stařečka tam mnozí vydrželi sedět celé půl-
dny. Také maminka nás hnala pro kvasnice a panímáma 
nám dala něco na zub. Panímáma chodila i k nám na kus 
řeči. Potom přišla válka a všichni židé byli odvlečeni do 
koncentračního tábora v Terezíně. Moc se jich nevrátilo, 
a panímáma Šťastná se vrátila úplně sešlá. Vyprávěla 
a vzpomínala na svoje děti. Jmenovali se Julius a He-
lenka. Oba zemřeli v plynové komoře. Amálie pocházela 
z 12 dětí, které vám vyjmenuji podle stáří: Cili-Cecilie, 
Mundy-Rejmund, Jety, Andrych-Ondřej, Katy-Kateřina, 

Kuby-Jakub, Sáli, Samy-Samuel, Máli-Amálie, Lojzi-
-Alois, David-David, Poldiček-Leopold.

U některých jmen už bohužel nemohu napsat česká 
jména, protože je neznám.

Poldiček zůstal v Americe a posílal jí balíky. Když do-
stala balík, přinesla nám, děckám, čokoládu. Byla ráda, 
že na ni nezapomněl. Maminka jí dala chleba se sádlem 
a moc jí to chutnalo. Jenže zestárla a nebyla schopna 
se o sebe postarat. Národní výbor ji dal do brněnského 
domova důchodců, kde po čase zemřela. Ještě tam byl 
domek ve dvoře a bývali tam u Sáčků. Žili chudě a my 
jako děcka jsme si hrávaly po celém dvoře.

Jsme už všichni staří a jen vzpomínáme jak to všech-
no bylo. Jak se to změnilo. A dodnes ještě jednou za rok 
přijede Máňa Sáčkova a už jen vzpomínáme na mládí.Vy 
staří víte jak to bylo a vzpomeňte s námi na ty časy, když 
tam ještě byl dvůr.

Anna Konečná, Antonie Lengálová

 Sport
  Turnaj mistrů světa a MOMO 
CUP 2006

TJ Sokol Šitbořice ve spolupráci s TJ Favorit 
Brno a obecním úřadem Šitbořice uspořádali v pá-
tek 17. 2. 2006 MOMO CUP dorostu za účasti sedmi 
družstev z Německa, Švýcarska, Rakouska a našich 
dvou družstev. Zvítězilo družstvo z družebního oddílu 
Zscherben z Německa (s tímto družstvem máme již 20 
let sportovní družbu a na oplátku se zúčastňujeme je-
jich třídenního turnaje. Letos to bylo 16. – 18. 6. 2006, 
tři družstva a 20 funkcionářů). Na třetím místě skončilo 
naše družstvo Wamser – Zvolánek. Druhé naše druž-
stvo Bláha – Kokeš skončilo na pátém místě. Tomuto 
turnaji přihlížel krajský zastupitel Ing. Kadrnka. V sobotu 
18. 2. dopoledne pokračoval MOMO CUP turnajem žáků 
za účasti pěti družstev z Německa, Rakouska, Švýcar-
ska a našich dvou družstev. Bohužel nás reprezentují 

hráči z Borkovan, protože u nás není zájem. Zvítězilo 
družstvo ze Švýcarského Aldorfu. Naše první družstvo 
J. Bedřich  –  M. Starý skončilo třetí. Začínající nové družstvo 
R. Bedřich – Topolář skončilo na pátém místě.

Hlavní Turnaj mistrů světa začal ve třináct hodin nástu-
pem všech hráčů a krasojezdců. Celkem bylo přítomno 
10 nositelů titulu mistr věta. Hlasatel také přivítal i čestné 
hosty. Byli to náměstek hejtmana JMK Ing. Horák, sta-
rosta Hustopečí Ing. Teplý, starosta Borkovan K. Urban 
a starosta německé obce Zscherbenu. V průběhu turna-
je se ještě dostavil hejtman JMK Ing. Stanislav Juránek. 
Slavnostní zahájení turnaje provedl hejtmanův náměstek 
Ing. Horák a starosta naší obce Vladimír Kulíšek. Po ur-
putných bojích zvítězila Švýcarská dvojice Jirícek – Rei-
chen. Tato dvojice zvítězila i v loňském roce. Naši mistři 
světa z roku 2004 Berger – Hrdlička skončili třetí. Atrak-
tivním doplněním odpoledního programu bylo vystoupe-
ní mistryň světa v krasojízdě 2005 čtyřky z Němčic na 
Hané, mistra světa Arnošta Pokorného a trojnásobné 
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mistryně světa Martiny Štěpánkové. Ceny pro vítěze pře-
dávali čestní hosté: hejtman JMK Ing. Juránek, Starosta 
naší obce Vladimír Kulíšek, ředitel a. s. PRAMOS Šitbo-
řice Radek Zelinka, ředitel turnaje Zd. Valenta z Favoritu 
Brno. Celý turnaj byl přenášen obecní kabelovou televizí. 
Záznam pořizovala a vysílala i celostátní televize. Tento 
turnaj je považován za nejlepší turnaj v kolové v České 
republice a řadí se mezi nejkvalitnější ve světě, o čemž 
svědčí i ohlasy v novinách.

Rovnost 20. 2. 2006: „Jihomoravské Šitbořice znovu 
zažily světovou kolovou. Nevelká obec s dvěma tisíci 
obyvatel hostila již po jedenácté prestižní turnaj v kolové. 
Se ctí, a díky letitému úsilí několika nezdolným nadšen-
cům ji možná čeká ještě větší sláva. Sobotní slávě v šit-
bořické sokolovně ale předcházejí měsíce příprav a tvrdé 
práce. Začíná se v listopadu…“ atd. „Celkem je potřeba 
tak pětadvacet zapálených lidí. Mnozí z nich jsou rodiči 
hráčů. …“ atd.

Týdeník Břeclavsko 22. 2. 2006: „Šitbořičtí pořadatelé 
již tradičně odvedli skvělou práci a turnaj probíhal bez-
chybně…“ atd. Rozepisují se i o Světovém poháru. Fi-
nále 2007 se má hrát v ČR a uvažuje se o Šitbořicích. 
Šitbořičtí příznivci kolové se této výzvy bát určitě nemu-
sí, své schopnosti už mnohokráte prokázali a vzhledem 
k historii a popularitě TMS je na místě otázka, kde by se 
finále Světového poháru mělo hrát, když ne v Šitbořicích. 
O možnosti uspořádat finále Světového poháru v naší 
obci se zmínil předseda TJ Favorit Brno pan Havránek 
na tiskové konferenci před TMS 15. 2. 2006. O přímý pře-
nos z finále se již zajímala i Česká televize. Dokonce si 
již určila místo v sále.

Moravský jih 21. 2. 2006: „Světová kolová přilákala do 
sálu místní sokolovny množství diváků. Mezi hosty na-
leznete i ty, kteří sálové cyklistice vládli mnoho let. Tím 
je bezesporu dvacetinásobný mistr světa a živá legenda 
kolové Jan Pospíšil. V sále se o pravou atmosféru starali 
zejména zahraniční diváci, kteří byli nepřeslechnutelní. 
Ve snaze podpořit místní borce se však nenechali zahan-
bit ani místní omladina, která českým hráčům dokázala 
vytvořit nefalšovaný domácí kotel.“

  Koncem března 2006 bude oddíl kolové TJ Sokol 
Šitbořice spolu s TJ Favorit Brno a starostou i místosta-
rostou obce a hlavním sponzorem turnaje PRAMOS 
a.s. Šitbořice jednat o jubilejním 40. ročníku TMS 2007 
a snad i o pořádání finále Světového poháru v kolové. 

(Znamenalo by to postavit druhou nafukovací halu.)
Závěrem bych chtěl upozornit na to, co nám dělá nej-

větší problém. Je to získávání nových mladých hráčů 
do našeho oddílu kolové. Naši trenéři navštěvují místní 
i okolní školy a dělají nábor dětí od 7–10 let do oddílu ko-
lové. V letošním roce se nám podařilo získat dva chlapce 
z Těšan a věříme, že vydrží u tohoto sportu. Místní ne-
mají zájem, i když jim nabízíme tréninky a kola zdarma, 
a sice až po ročním tréninku, turnaje po celé ČR a dále 
účast na turnajích v Německu i Rakousku a Švýcarsku. 
Cestovné hradíme.

Je také potřeba poděkovat za spolupráci obecnímu 
úřadu, hlavnímu sponzorovi PRAMOS a.s. Šitbořice za 
finanční a hmotnou podporu turnajů. Firmě WAMSER
– Fashion s.r.o. Hustopeče za financování MOMO CUP
žáků a dorostu, a také dalším organizacím, podnikům 
a spolkům, jejichž seznam je uveden v brožurce vyda-
né k TMS 2006 za finanční příspěvek a ceny do tomboly.
Poděkování patří všem pořadatelům za dobře odvede-
nou práci při organizování letošního turnaje.

Josef Bulla, 
předseda organizačního výboru TMS

Stolní tenis
V sezóně 2005-6 reprezentovala naši obec v sou-

těžích stolního tenisu dvě družstva. Cílem „Áčka“ bylo 
udržet loni vybojovanou účast v okresní soutěži. Dnes 
můžeme říci, že se to podařilo, neboť náš první tým drží 
dvě kola před koncem pěkné sedmé místo a přesto, že 
zbývající zápasy hraje s celky, které ještě bojují o postup, 
skončí nejhůře na osmém místě.

Naše rezerva svoji soutěž ukončila v polovině března 
na pěkném třetím místě v základní soutěži.

V prosinci jsme jako každoročně uspořádali vánoční 
turnaje. Turnaje mládeže se zúčastnilo celkem 13 mla-
dých hráčů ze Šitbořic, Vranovic a Krumvíře. Mezi do-
spělými pak změřilo své síly celkem 18 sportovců.

V příští sezóně bychom rádi přihlásili do soutěže další 
družstvo, sestavené z mladých hráčů. Proto bych chtěl 
požádat všechny zájemce o stolní tenis z řad dětí a mlá-
deže, aby se se svým zájmem o stolní tenis  přihlásili 
buď u mne nebo ve škole u pana učitele Prokeše. Termín 
treninků, které začnou v dubnu, oznámíme.

Ing. Pavel Halas

 Farní stránky
Původně jsme zamýšleli udělat jen webovou pre-

zentaci fotografií z obecních událostí. Zejména tento
typ informací na oficiálních obecních stránkách chybí.
Inspirací byly hlavně loňské oslavy. Vznikem stránek se 
ale obsahový důraz přesunul spíš k informacím souvise-
jícím s chodem naší farnosti, a tak se na webové adrese 
http://www.sitborice.unas.cz nakonec setkáte se stránka-
mi farnosti Šitbořice. Najdete tu jak opakující se týdenní 
časový běh bohoslužeb, tak i aktuální „intence“ (úmysly) 
- za koho jsou mše sv. v daném týdnu slouženy. Chtě-

li bychom být také víc zpravodajští a informovat o dění 
ve farnosti. Zanedlouho budete mít příležitost posoudit, 
jaký dojem zanechala v účastnících manželská obnova, 
která právě poslední neděli v březnu skončila. Určitě se 
ale nezdáváme původního záměru a budeme přinášet i 
fotodokumentaci nejen z dění kolem „kostela“. Z „konku-
renčních projektů“ stojí za zmínku určitě webová prezen-
tace našich hasičů (http://www.sdhsitborice.wz.cz), která 
bohatě informuje o jejich činnosti.

Bronislav Kolegar
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 Jak se hledá jaro

Zatímco ještě zima 
ostrůvky sněhu nevzdává se,
slunce už ze svetru tě svléká.

Náhle: na suché trávě 
v plné kráse
koniklec kalich květu otevřel.
A i když ještě v postním rouchu,
už jisté je, že vstává z hrobu 
země, na kterou rázem poklekneš.

Hlaváček jarní

Jaro přivolává,
když ještě suchá tráva
nechce v ně věřit,

zelení svěží 
ji přesvědčuje
a květy žluté
barvou slunce,
i jeho odlesk
nejvíce hřejí, 
kdykoliv kolem
projde člověk,
a svědčí, svědčí o naději.

Vlaštovičková

Je svatá radost,
když maminka píše,
že taky vlaštovky, prosťáčci boží,
zas přiletěly domů k nám
a našly svou světničku hnízda 
za tišinou trámu.

V zobáčcích chrání požehnání.
A to je ono – na plnou svobodu
zakřičet s nimi: čiřik! Čiřik!

Znovu a znovu odcházet 
do jejich tiché školy,
učit se nevítězit,
ale přežít.

Kříž

Nepotřeboval Bůh kříž za trest,
ne tak ho ještě sesílat,
naopak, učí nás ho snášet
na těle vlastního Syna.

Nejtěsněji s ním propojeni 
bytostně k němu patříme, 
hodnotu přenesmírné ceny 
získají tak naše kříze.

A kříž – nejvyšší výraz lásky
a láska – věčný život je
a tyto dary už zde vlastnit 
je všeho žití vrcholem.

Velkopáteční

„U Ježíšova kříže stály
jeho matka
a sestra jeho matky, Marie Kleofášova
a Marie Magdalská.“

A Jan.

Ostatní odešli.
Jeden na své pole, 
druhý za svým obchodem.

Jedni dlouho do večera
upravovali své miláčky zahrádky,
čistili okna, zametali…

Druzí stáli 
frontu na maso,
pivo, veku, vlašský salát –

budou ty Velikonoce.

„Pater, dimitte illis, 
non enim sciunt
quid faciunt.“

z knihy básní Františeka Trtíleka 
vybrala Zdenka Kaňová
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