
zpravoda j  obce  Ši tboř ice

září 2006



ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice

strana 2

     Slovo starosty

 Vážení čtenáři, předkládáme vám letošní třetí číslo 
obecního zpravodaje. Již podruhé ho necháme tisknout 
v profesionální tiskárně a tím máme možnost do něho 
vložit kvalitnější fotografie. I když jsme vás v minulém 
čísle vyzývali k zaslání příspěvků a fotografií, mnoho se 
jich však nesešlo.Tradičně číslo začíná příspěvkem pana 
starosty. Svůj příspěvek končí informací, že v podzimních 
volbách již nebude kandidovat. Je to tedy jeho poslední 
příspěvek do našeho zpravodaje. Já však doufám, že do 
našeho Štengaráčku bude přispívat nadále. V tomto čís-
le si můžete přečíst všechny tradiční rubriky.

Obnovujeme vinařskou besídku. Po nezapomenu-
telném Ing. A. Konečném nám bude o vinařství psát 
ing. Aleš Urbánek, který patří k nastupující generaci mla-
dých vinařských odborníků.

Osobně jsem moc rád za článek našeho mladého čte-
náře, který se zabývá problematikou lidových tradic v naší 
obci. Je dobře napsaný a s mnoha uvedenými argumen-
ty musím souhlasit. Ukazuje se, že udržení starých zvyků 

a tradic v dnešní moderní době na současném venkově 
bude čím dále těžší. Na jedné straně je nová generace 
mladých, ale už i jejich rodiče nezažili ty doby kdy hody 
nebo stavění máje bylo jedinou a největší událostí v obci. 
Mládež se na stárkování a na regrůtství těšila a chlap-
ci odcházeli na vojnu. To dnes již neexistuje. Na druhé 
straně je však neomluvitelné nechat tyto krásné tradice 
umřít. Mnoho měst a obcí, kde již tradice zanikly, si dnes 
pořizují znovu obecní kroj a začínají pořádat hody a ob-
novují další tradice. Nemusíme chodit daleko. Stačí si 
zajít do sousedních Těšan nebo do Moutnic, ale také do 
některých částí města Brna, na Vinohrady do Komína, 
Tuřan atd. Tato tematika se začíná objevovat i na jedná-
ní obecního zastupitelstva a musíme doufat, že nové za-
stupitelstvo, která vzejde z říjnových komunálních voleb, 
udělá všechno pro to, aby hody v Šitbořicích neumřely.

J. Zelinka, 
šéfredaktor

Vážení občané, kalendářní rok již vstoupil do druhé 
poloviny a bude nutné ještě zrealizovat naplánované 
práce pro tento rok. Vzhledem k tomu, že bylo nepříznivé 
počasí pro stavební práce (dlouhá zima, deštivé období, 
potom zase značná vedra), se práce značně zpozdily. 
Věřme, že se ještě vše včas zrealizuje.

V minulém čísle zpravodaje jsem psal o dokončené 
stavbě ČOV a nutnosti připojit na veřejnou kanalizaci od-
padní vody. Je třeba, aby se ještě co nejdříve připojili ti, 
kteří tak ještě neučinili.

Pro informaci uvádím, že stavba ČOV a kanali-
zace byla již finančně uzavřena. Celkový náklad činil
53 028 179,- Kč. Z toho dotace z Fondu životního pro-
střední činily 31 666 900,- Kč a dotace z Jihomoravské-
ho kraje 2 600 000,-  Kč. Celkem dotace činí 34 266 900,- 
Kč. Na tuto stavbu obec obdržela státní půjčku ve výši 
10 555 600,- Kč a 8 205 679,- Kč jsou přímé náklady 
obce. Zajistit finanční prostředky v této výši nebylo jed-
noduché, ale podařilo se to zvládnout.

V současné době není stavba ještě v celkové výši 
profinancována, a to ze strany fondu. Čekáme na propla-
cení poslední faktury. Po celkovém vyhodnocení stavby 
obec obdrží zbývající finanční částku (cca 10% dotace),
která je ze strany Fondu pro životní prostředí pozasta-
vena. Byla to náročná stavba jak na realizaci, tak po fi-
nanční stránce, která však bude do jisté míry zatěžovat 
obecní pokladnu ve formě splátky půjčky. 

Je však potěšitelné, že obec letos splatí poslední 
splátku půjčky na stavbu vodovodu, která činila cca 10 
mil. Kč, a kterou jsme spláceli společně s Nikolčicemi.

Končí měsíc září a ve dnech 20. a 21. října proběh-
nou komunální volby do zastupitelstva obce. Já osobně 
do dalšího volebního období nekandiduji. Protože tímto 
moje práce na obci končí, chci poděkovat všem, kteří se 
snažili mě v této práci být nápomocni po celou dobu, kdy 
jsem v naší obci vykonával funkci starosty obce.

Vladimír Kulíšek, 
starosta

      Krátké zprávy
 Z jednání rady obce (RO)

10. 7. 2006
• RO schválila žádost o dotaci TJ Sokol Šitbořice ve 

výši 10 000,- Kč na úhradu zálohy za el. energii.
• Dále RO schválila na žádost paní ředitelky MŠ vy-

jímku počtu dětí v jedné třídě z 24 na 28.
• RO schválila žádost p. Mariky Ryšavé o prodlou-

žení nájemní smlouvy na užívání obecního bytu na ul. 
Školní 425 do 31. 7. 2007.

• RO neměla námitek pro rozhodnutí ve věci žádosti 
o zbrojní pas panu Oldřichu Fraňkovi, V Akátkách 379.

• Manželům Kubešovým byl na jejich žádost schvá-
len pronájem pozemku p.č. 2512/3 v těsné blízkosti jejich 
sklepa na dobu 5 let s výpovědní lhůtou.

24. 7. 2006
• Rozšířená RO schválila žádost Radky Polákové 

o prodloužení nájemní smlouvy do 30. 6. 2007 na ul. Di-
vácká a dále žádost Radka Bártla na ul. Školní rovněž 
do 30. 6. 2007.

• Jako hosté se dostavili manželé Valíčkovi. Byla 
s nimi projednána možnost výkupu jejich pozemku za 
účelem plánované výstavby RD. Dále byl projednán ná-
vrh zastavovacího plánu výstavby RD.
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• Rozšířená RO projednala cenové nabídky na opra-
vu kotelny v budově ZŠ. Vybrána byla firma Bytop-Gas.
Nabízená cena za opravu: 456 249,- Kč bez DPH.

7. 8. 2006
• RO projednala žádosti o pronájem obecního bytu. 

RO rozhodla o pronájmu obecního bytu na ul. Školní 
Lucii Šťastové a panu Putnarovi byl nabídnut pronájem 
v budově zdravotního střediska.

22. 8. 2006
• RO sdělila kladné stanovisko Krajskému úřadu Ji-

homoravského kraje ke konceptu páteřních jezdeckých 
tras a stezek. Jezdecké tratě nepovedou přes obec, pou-
ze v její těsné blízkosti.

• Diakonie českobratrské církve evangelické Betlém 
Klobouky žádá o finanční příspěvek na provoz z důvodu
zvyšujících se výdajů. RO tuto žádost zatím odložila.

Antonín Lengál

 Vydávání nových pasů
Informujeme občany, že na základě zákona  

č. 136/2006 Sb. se od 01. 09. 2006 zavádí vydávání stro-
jově čitelných cestovních pasů s biometrickými údaji.

Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými 
údaji lze podat pouze u příslušného obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, v našem případě to zna-
mená, že žádost o vydání cestovního pasu podáváme na 
Městském úřadě v Hustopečích.

Nepodává se žádost, nepředkládá se fotografie.
Od 01. 09. 2006 se nezapisují děti do CP. Děti zapsa-

né v CP před nabytím účinnosti zákona mohou i nadá-
le cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního 
cestovního dokladu.

SPRÁVNÍ POPLATKY:

Vydání CP se strojově
čitelnými údaji (na 10 let)    600,- Kč

občanům starším 5 let 
a mladším 15 let  (na 5 let)    100,- Kč

Vydání CP bez strojově čitelných 
údajů  (rychlý pas na 6 měsíců)   1500,- Kč

občanům mladším 5 let (na 1 rok)     50,- Kč

občanům starším 5 let a mladším 
15 let (rychlý pas na 6 měsíců) 1000,- Kč

Vydávání občanských průkazů se nemění a žádosti 
se přijímají i nadále na Obecním úřadě Šitbořice.

 Turné Narnie
V sále společenského domu Orlovna v Šitbořicích se 

22. července 2006 večer uskutečnil první benefiční (dob-
ročinný) koncert kapely Creamona z turné po Jižní Mo-
ravě. Výtěžek ze vstupného byl věnován pro mentálně 
postižené děti domova Narnie Morkůvky. Kapela Crea-
mona ryze amatérská hudební skupina na profesionální 
úrovni, která hraje a zpívá český renesanční country styl, 
folk, rock vlastní i převzaté. Začala svoji šňůru vystoupe-

ní v Šitbořicích. Ne náhodou začalo turné skupiny u nás. 
Josef Lejska šitbořický rodák dělá skupině zvukaře.

S politováním je nutno konstatovat, že účast diváků 
byla minimální. Sešlo se nás okolo třiceti, ale kapela hrá-
la jako pro plné hlediště a za chvíli bylo v sále při zpěvu 
známých písniček veselo. Kapelník kořenil své výstupy 
mezi písničkami historkami ze života kapely a bylo vidět, 
že zpěv i zábava nejsou cizím pojmem pro celou skupi-
nu. Veliký úspěch sklidilo vystoupení Dany Křížové na 
housle, která hrála s houslistou Mírou druhou polovinu 
koncertu. V pozdních večerních hodinách koncert skon-
čil, na dobrovolném vstupném se vybralo 1 650 Kč. 

Zhodnocení prvního vystoupení bylo provedeno ješ-
tě tu noc ve vinárně společenského domu, kde koncert 
pokračoval. Při houslích a kytaře zpívali všichni přítomní. 
Za ranního vlahého kuropění jsme se rozcházeli a slibo-
vali, že se uvidíme znovu.

Kapelník Saša Andrle, povoláním raketový fyzik, pro-
nesl: „dnes poprvé jsem hrál na nekuřáckém koncertě 
a bylo to pěkné“.

Milan Němeček

 Pozvánka
Vážení občané, členové Klubu historie a kultury obce 

Šitbořice Vás srdečně zvou na výstavu starých fotografií, 
dobového ošacení, starých kancionálů, knih a předmětů 
denní potřeby, která se bude konat během hodů, tj. 23. 
a 24. 9. 2006 v obecním muzeu ve staré škole. Doufáme, 
že výstava přispěje ke zpestření hodového programu 
a zpříjemní Vám tyto sváteční dny.

Zdeňka Kaňová

 Poděkování
Poděkování od zastupitelů Obce Šitbořice patří paní 

Věře Vražinové, která darovala obci svůj domek na ulici 
Mléčné. Obec již tento domek vlastní. 

 Knihovna
Milí čtenáři, s počátkem nového školního roku bych 

ráda připomněla, zvláště rodičům dětí, jak důležité pro 
naše vzdělání a rozhled je právě čtenářství. Naše knihov-
na nabízí k uspokojení čtenářských potřeb fond o síle 6 
tisíc svazků a dovoluji si připomenout, že již několik let 
je zde možnost přístupu k internetu, který je pro čtenáře 
zdarma. Ačkoliv máme omezené prostředky na nákup 
nových knih a časopisů (jedná se o 25 tis. ročně), snaží-
me se každoročně fond obohacovat o nové knihy zábav-
né i naučné pro děti, mládež a dospělé. Je však nutno 
podotknout, že skladbu těchto knih ovlivňuje složení čte-
nářů a jejich potřeb. Je tedy logické, že se naše knihovna 
nemůže rovnat velkým městským knihovnám. Ale přesto, 
naše knihovna má oproti těmto velkým knihovnám pro 
čtenáře nemalou výhodu právě menším počtem čtenářů 
a tím tedy i kratší dobou čekání na jednotlivé tituly. 

Knihovna rovněž poskytuje meziknihovní výpůjční 
službu, kterou je povinna ze zákona poskytovat zdar-
ma, hradí se pouze poštovné ve výši 30 Kč. Tuto výho-
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du mohou využívat hlavně studenti, protože právě touto 
formou je možné získat těžko dostupné tituly, na které 
by jinak museli dlouhou dobu čekat. V reálu to znamená, 
že naše knihovna, pokud sama nemá požadovaný titul, 
je na požádání povinna objednat knihu v jiné knihovně, 
která ji ve svém fondu vlastní. Tato služba má přednost 
před prezenčním půjčováním, takže oslovená knihovna 
požadavek obvykle vyřídí do 14 dnů. 

V tomto školním roce bych ráda také navázala větší 
spolupráci se základní i mateřskou školou, tak, aby se 
děti mohly více seznámit s prostředím knihovny, které 
je myslím celkem příjemné a oblíbily si ji navštěvovat. 
Knihovna má zcela jistě co dětem nabídnout, jak pro je-

jich zábavu tak i pro poučení a tvořivou činnost. Pro další 
úspěšné vzdělávání je nutno se dobře orientovat v získá-
vání informací a v tomto má neodmyslitelné místo právě 
knihovna a čtenářské dovednosti. 

Dovolte mi tedy, srdečně Vás pozvat do naší knihov-
ny. Jaká bude a jak kvalitní literaturu a dokumenty bude 
nabízet záleží také na Vás. Roční čtenářský poplatek je 
50 Kč a za tuto částku Vám nabízíme širokou škálu slu-
žeb, záleží už jen na Vás, zdali naší nabídky využijete. 

Zdenka Kaňová, 
knihovnice

 Co se děje ve farnosti
 Soutěž o nejlepší web farností

Po mnoha týdnech vyhodnocování jsme se koneč-
ně dočkali! Katolický týdeník konečně vyhlásil výsledky 
soutěže o nejlepší stránky farností. Do této soutěže byly 
přihlášeny i naše stránky. A jak to dopadlo?

V konkurenci 68 webových stránek farností jsme 
skončili na pátém místě. Toto umístění je pro nás závaz-
kem, abychom na stránkách dále pracovali a neustále je 
vylepšovali. Poděkování patří i Vám, našim čtenářům, 
protože bez Vás by tyto stránky vůbec nebyly. Velice nás 
těší průměrná denní návštěvnost kolem 24 návštěvníků. 
Když jsme 5. dubna 2006 začínali, vůbec jsme netušili, 
jaký ohlas naše počínání bude mít. Ještě jednou Vám 
děkujeme a zachovejte nám přízeň i v budoucnu.

 Dětský den na farní zahradě
O tom, že máme ve farnosti šikovné maminky, není 

snad už pochyb. Mohl jsem se o tom přesvědčit na vlast-
ní oči ve středu 30. srpna, kdy pořádali na farní zahradě 
Dětský den.

I když obloha byla zamračená a blížil se déšť, nikomu 
to nevadilo a atmosféra byla báječná. Pro děti (bylo jich 
kolem 25) připravili jejich maminky soubor her a soutěží, 
které vyvrcholily hledáním pokladu.

Hravé odpoledne bylo ukončeno opékáním buřtů pod 
přístřeškem – pořádný táborák nemohl být kvůli přeháň-
ce, která nás zahnala pod střechu. I přes tento menší 
zádrhel se Dětský den zdařil, omladina byla spokojena 
a maminkám patří upřímné poděkování s přáním, aby 
jim tento elán vydržel i do budoucna.

 Třetí diecézní pouť rodin 2006
V sobotu 2. září se uskutečnilo ve Žďáru nad Sáza-

vou už třetí setkání rodin a farností s Otcem biskupem 
Vojtěchem v areálu bývalého kláštera, dnes zámku hra-
běte Kinského, který převzal nad tímto setkáním záštitu. 
Z naší farnosti byl vypraven autobus poutníků (21 dospě-
láků a 26 dětí). Jel s námi také Otec Jiří.

Program pouti byl sestaven tak, aby si přišli na své 
všichni přítomní. Setkání začalo mší svatou na nádvoří 
zámku. Sloužil ji pan biskup a během jeho promluvy jsme 
mohli vidět (ale i slyšet) stíhačky Gripen, které letěly na 
právě probíhající letecký den v Brně. Po bohoslužbě jsme 
se občerstvili kvalitními párečky připravenými pořadateli 
(komu nestačilo, ten se dojedl vlastními zásobami) a vy-
razili jsme za dobrodružstvím, které mělo několik podob.

Pro nejmenší byl postaven skákací hrad, pro ty od-
rostlejší byly připraveny výtvarné dílny, výroba náramků 
ze skla, lukostřelba, smysly a nesmysly – hra pro děti, 
dovádění na lanech, na podiu se hrálo divadlo a koncer-
tovali hudební skupiny. Pro rodiče a mládež byly připra-
veny tématické přednášky.

Během celého dne byla možnost bezplatné prohlídky 
i s výkladem v Muzeu knihy, Santiniho expozici, Expozi-
ci Kinských, výstavy o historii kláštera a blízké studniční 
kaple, klášterní baziliky Panny Marie i kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře nad klášterem, který je 
památkou UNESCO. V bazilice byla možnost prožít chví-
li ztišení během eucharistické adorace, kterou vedla ko-
munita Emanuel z Brna. Byla zde také možnost zakoupit 
si (nejen) kvalitní duchovní literaturu ale také různé zají-
mavé věci, které vyrobili klienti tamních charitních zaříze-
ní, jejichž prodejem byla možnost tuto činnost podpořit. 
Což jsme taky mnozí s radostí udělali.

Dětský den na faře foto: Petr Krupička
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Před šestnáctou hodinou jsme společně poděkovali 
pořadatelům za pěkné setkání a přijali od pana biskupa 
požehnání na cestu domů. Svěřeni do rukou Božích a 
pod ochranou Panny Marie jsme se zdraví a příjemně 
unavení vrátili domů. Myslím, že všichni byli spokojeni 
a vrátili se obohaceni do dalších všedních dnů.

 Žehnání aktovek
O první zářijové neděli při hrubé mši svaté jsme mohli 

prožít s našimi školáky zvláštní obřad žehnání školních 
aktovek. Vlastnímu žehnání předcházel obětní průvod, 
při kterém přinášeli děti k oltáři různé školní potřeby jako 
například školní aktovku, psací potřeby, pravítko, výkres, 
knihu, žákovskou knížku, globus a hudební nástroj, které 
byly položeny před oltář. Na modlitbu Otče náš, vytvořili 
děti spojeni za ruce, kruh kolem oltáře. Pozdravení poko-
je šli potom předat lidem v lavicích. Na závěr mše před 
požehnáním si vzali aktovky, které doposud leželi před 
bočním oltářem, na záda a předstoupili před oltář, kde se 
Otec Jiří nad nimi pomodlil žehnací modlitbu a pokropil 
je svěcenou vodou. Na dotaz kněze, kdo má pro něho 
v aktovce svačinu, se přihlásila jediná (pozorná) ško-
lačka. A tak i kněz si přišel na své a se svačinou v ruce 
odcházel s ministranty do sakristie. Vznikla zase jedna 
pěkná tradice hodna následování.

 Farní kavárna vás opět zve
Od neděle 3. září opět zahajuje svou činnost neděl-

ní farní kavárna. Po prázdninách vám opět nabízíme 
možnost nedělního odpoledního posezení v pěkném 
prostředí klubu maminek MIKEŠ, v jehož prostorách ka-
várnu provozujeme. Farní kavárna časově navazuje na 
odpolední svátostné požehnání a je otevřena od 1430 do 
16.00 hodin. Pokud v neděli není svátostné požehnání, 
tak není ani farní kavárna!!!

Nenechte se zmást a odradit názvem „farní“, protože 
toto slovo pouze oznamuje, že jde o projekt skupiny obě-
tavých farníků, kteří ve svém volném čase jsou ochotni 
vám připravit příjemné posezení u kávy nebo čaje s ně-
čím dobrým na zub. Proto jste zváni všichni bez rozdí-
lu – můžete přijít i s dětmi, pro které je tam připraveno 

spoustu hraček s možností vyřádit se. Klub se nachází 
ve staré škole v 1. patře. Těšíme se na vaši návštěvu.

 Otevření kostelní věže
V neděli 24. září při příležitosti svatováclavských hodů 

bude pro veřejnost zpřístupněna kostelní věž a to v čase 
od 1500 do 1700. Všichni jste srdečně zváni.

 Farní drakiáda
V neděli 8. října proběhne tzv. Farní drakiáda. Konat 

se bude jako obvykle na Svatojánku. Drakiáda proběhne 
pouze za pěkného počasí!

 Žehnání adventních věnců
K nejznámějším symbolům předvánočního času pa-

tří adventní věnec. Svíčky na něm si zapalují i nevěřící. 
A proč se zapalují svíčky? Dny se zkracují, tmy přibývá. 
Postupné rozžíhání svící na adventním věnci symbo-
lizuje, že příchod Krista do života znamená přemožení 
temnoty a nárůst světla, pokoje a radosti. Věnec je víc, 
než pouhou okrasou. Zelené větve provoní dům, zname-
nají život uprostřed odpočívající přírody, kruh vyjadřuje 
společenství a plameny světlo, které osvěcuje každého 
člověka. Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle.

Žehnání adventních věnců se letos uskuteční 2. pro-
since. Čas ještě bude upřesněn. Ve stejný den bude 
znovu postaven velký adventní věnec v parku na ulici 
Osvobození.

 Výstava betlémů
Minulý rok se u nás konala výstava rodinných betlé-

mů. Letos bychom tuto akci chtěli zopakovat. Předpoklá-
dané zahájení výstavy bude 3. 12. 2006 a výstava bude 
pokračovat 10. a 17. 12. (všechno neděle). Pokud byste 
rádi zapůjčili svůj betlém na tuto výstavu, dejte nám vě-
dět a to buď emailem na adrese kontakt@farnost-sitbori-
ce.org nebo osobně Petru Krupičkovi.

za naši farnost sepsali 
Ladislav Lengál a Petr Krupička

 Ještě že nepřijeli ...
Po přečtení Štengaráčku bylo pro mě zajímavým zjiš-

těním, že nikdo z našich občanů nereagoval na letošní 
stavění máje. Musím tedy já, ač mnozí by to zvládli jistě 
daleko lépe. Myslím si, a nejenom já, alespoň z názorů 
mých kamarádů je to zřejmé, že letošní májové slavnosti 
nebyly zrovna ideální.

Na stavění jsem přijel hned, jakmile jsem dojel z práce 
- asi v půl šesté. Po zhruba hodině marné snahy vstře-
bat do sebe tu nádhernou atmosféru této dříve oblíbené 
tradice, jsem musel konstatovat: „Tak sem jsme to dopra-
covali!“ Asi nejlépe to vyjadřují slova, která jsem slyšel 
přímo na místě: „Ještě štěstí, že neměli čas přijet!“ Ten 

dotyčný mluvil o svých známých. Vemte si kolik jich při-
jelo a co viděli. Vyjevené výrazy vypovídaly o všem. Od 
groteskně vypadající máje, kdy vršek byl větší než ona 
samotná, až po chvílemi život ohrožující způsob jejího 
stavění, kdy jištění lany nesplňovalo svůj účel.

Nechci shazovat délku naší pýchy, vždyť na velikosti 
přece nezáleží, i když někdy ano, ale způsob jejího pre-
zentování. Myslím si, že jsou dva způsoby jak stavění 
máje dělat.

1) Mája je obrovská jako v jiných letech. Lidé se 
opravdu mohou zúčastnit samotného procesu stavění, 
kdy je třeba, aby se většina přihlížejících chytla tam lana 
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tam podpěry, aby se máju podařilo vůbec postavit. Tento 
způsob je pomalý, ale zato velmi zajímavý a osvědčený. 
I později přicházející mají možnost se zapojit. Poslech-
nout si kapelu, vypít si skleničku vína. Zkrátka o zábavu 
je postaráno i bez nějakého dalšího pozlátka. Ne jako 
letos, kdy samotné zaklínování trvalo déle než stavění. 
Bylo pořezáno několik podpěr a stejně stála nakřivo. Za 
hodinu mé účasti kapela hrála asi jen třikrát. A to si mys-
lím, že není zrovna mnoho.

2) Mája je menší, ale přesto pěkná. Ne složená ze 
dvou zkroucených celků a křivá. Pro daleko menší hmot-
nost se staví daleko rychleji. A zde je kámen úrazu. Máju 
je třeba stavět co nejpomaleji, aby si lidé mohli vychut-
nat tu podívanou. Nikdo se přece nechce dívat na trap-
né a zdlouhavé zaklínování. Samozřejmě vzniknou hlu-
chá místa, která je třeba zaplnit. A zde vidím prostor pro 
zpestření této akce. Více hudby a zpěvu, možná i tanec, 
nalévání a pití vína. Občerstvení nebo grilování by také 
nebylo od věci.

Důležitá je i samotná organizace stavění. Zde chci 
vyzdvihnout pana Vinčara a jeho hlas, který se stal ne-
postradatelným, jak se nakonec ukázalo. Letos nebyl 
nikdo, kdo by tuto úlohu řádně převzal a podle toho to 
také vypadalo. Lidé stojící v dosahu máje by o tom moh-
li vyprávět.

Je mi jasné, že náklady na stavění oproti předchozím 
rokům značně stouply. Není možné, aby rodiče stárků 
tyto akce z velké části organizovali a ještě finančně při-
spívali. Řešení vidím třeba v obecních dotacích. Stárci 
to nedělají jenom pro sebe, ale pro všechny. Jde přece 
o prezentaci celé obce. Je smutné, že stárci děkují sta-
rostovi Nikolčic a ne našemu. Ono se také není čemu 
divit. Náš pan starosta přílišnou podporou pro podobné 
akce neplýtvá. Přitom v těchto případech bývá podpora 
obcí zcela běžná.

Slyšel jsem mnoho názorů jak vylepšit tuto tradi-
ci. S některými souhlasím s jinými ne. Zde je pár mých 

připomínek: Je třeba, aby organizátoři společně se sta-
rostou probírali finální podobu slavnosti. Aby povolaní 
a zkušení lidé přišli s nějakými reálnými návrhy, jak tra-
dice nejenom udržet, ale třeba i vylepšit. Inspirovat se 
obcemi, kde tradice žijí a mají podporu a přizpůsobit je 
našim poměrům. Ne jen nadávat stárkům, že neumějí 
zpívat nebo říkat „chtělo by to jiné kroje“. Řekl bych, že 
i přes některé nedostatky je máme hezké.  A co se týče 
zpěvu. Dnes je jiná doba. Dávno nechodíme do sklípků 
na vínko a nezpíváme u toho tak, jak to dělávali naši ro-
dičové. Já jsem svůj ročník zpěvem nepodpořil vůbec, 
a přesto se nám zábava docela vydařila.

Hlavní nedostatek v upadání kultury a tradic vidím 
v jejich oslabování. Například průvod od hasičárny na 
hřiště, a to s májou taženou koňmi, zcela zmizel. Copak 
nejsou koně? Není možné obstarat dvoukolák? Je pro-
blém se otočit na hřišti? Copak hřiště patří jenom fotba-
listům? Vybudovali si ho za svoje peníze? Zničí ho při 
mokru méně než jeden kůň?

Vcelku souhlasím s jednodenní zábavou. Kdo má 
platit drahé muzikanty? Stejně lidé druhý den nemají 
chuť přijít. Je úspěch, když přijde dostatek lidí na hlavní 
zábavu. Zároveň je však třeba zkrátit sólo akce stárků. 
Nejsem přece zvědavý dívat se půl zábavy na pochodu-
jící stárky a jejich sóla, a pak ještě ty nové stárky a jejich 
zdlouhavé akce. Na parketu máme tancovat především 
my - platící. Je nutné zpohodlnit sezení a nabízené služ-
by. Zvýšit důraz na propagaci v okolních obcí. Nalákat 
lidi. Přesvědčit je, aby šli na naši akci a ne na jinou.

Zachovat lidové zvyky je věc tuze těžká. A chtít to 
v dnešní době je běh na dlouhou trať, a proto musíme vy-
běhnout co možná nejdříve. Bylo by smutné dívat se, jak 
se nám naše tradice rozpadají pod rukama. Doufám, že 
ještě není pozdě a zároveň přeji dalším ročníkům mnoho 
zdaru při pořádání stavění máje a taneční zábavy.

M. Nevídal

 Zprávy od hasičů
Začátkem letošního roku se k nám 

po dlouhých letech vrátily zakládající 
listiny sboru a první zápisy z členských 
a výročních schůzí. I když se jedná 
o velice poškozené dokumenty, mají pro 
náš sbor velkou cenu. Je to originální 
zápis stanov „Dobrovolné jednoty ha-
sičské“ (původní název našeho sboru) 
vlastnoručně podepsaný zakládajícími 
členy z 11. ledna 1898 a dosvědčení  
C. K. Moravského zemského místodrži-
telství v brně z 5. února 1898 pod číslem 
jednacím 2305. To znamená, že tohoto 
dne začal náš sbor oficiálně existovat. 
Další dokumenty jsou zápisy z člen-
ských schůzí a valných hromad včetně 
členské základny, seznamy příspěvků 
od členů sboru a jeho přispěvatelů, dále 
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celkem podrobné zprávy ohledně vyřizování stavebního 
povolení stavby nového hasičského skladiště a nové sta-
novy a změna názvu z 20. ledna 1929. Podle slov star-
ších členů byly tyto dokumenty zapůjčeny na okres při 
oslavě nějakého výročí a bylo jich daleko víc než se jich 
vrátilo zpět. I tak je to pro náš sbor velice cenná věc, kte-
rou je třeba uchovat pro příští generace.

V jarních měsících letošního roku postihli naši repub-
liku silné povodně. Živel se nevyhnul ani našemu okresu, 
hlavně jeho jižní části – Novosedly, Drnholec, Přibice. 
Byly budovány ochrané hráze a odčerpávána voda ze 
sklepů domů. Na tuto práci byly povolány jak profesio-
nální tak i dobrovolné hasičské sbory včetně našeho. 
30. 3. do Velkých Němčic kde jsme pomáhali při stavbě 
protipovodňové hráze z pytlů s pískem a 3. 4. jsme od-
čerpávali vodu ze zatopených sklepů v Uherčicích. Zde 
se velmi osvědčila motorová stříkačka, které nám byla 
darována ze Švýcarské družební obce Dinhard. Za tuto 
činnost všechny sbory, které se prací zúčastnily, obdrže-
ly poděkování od ministerstva vnitra České republiky.

Ve dnech 17. a 18. června 2006 jsme pořádali sou-
těž o pohár starosty obce pro muže, ženy a žáky. Soutěž 
proběhla za pěkného počasí na hřišti a to v sobotu pro 
mládež a v neděli pro dospělé. Účast nebyla nejlepší. 9 
družstev dospělých (z toho 3 družstva Šitbořic), ale to je 
problém o kterém se hovoří už několik let. Většina druž-
stev preferuje tzv. hasičskou ligu v požárním sportu, která 
je bodovaná a vyhlašuje se celkový vítěz. Několik sborů, 
mezi které patří i Šitbořice, pořádají soutěže s vlastními 
propozicemi, které nejsou součástí této extraligy. Takže 
se na ní body neudílejí a tudíž není pro většinu sborů 
přitažlivá a dávají přednost soutěžím bodovaným.

Mirek Vahala
Naši hasiči při povodních se „Švýcarskou“ stríkačkou

 Škola
 Mateřská škola

Nový školní rok byl zahájen v pondělí 4. 9. 2006 celo-
denním provozem. Mateřskou školu navštěvuje celkem 
53 dětí, o které budou pečovat čtyři učitelky o úvazcích 
3,8 a tři správní zaměstnanci. Kapacita dvou tříd je 48 
dětí, pět jich bylo přijato na základě výjimky z počtu dětí, 
kterou nám povolila rada obce. O výjimku jsme požádali, 
abychom mohli vyhovět všem žádostem o přijetí.

První den jsme zvládli velmi dobře, i když nastoupilo 
hodně tříletých dětí. Rodiče budou i letos platit za před-
školní vzdělávání úplatu v částce 200,- Kč za měsíc. Je 
to minimální částka provozních nákladů.

Vzdělávání dětí budeme provádět podle vlastního 
školního vzdělávacího programu, který máme rozdělený 
do pěti oblastí:

1. Vím, kdo jsem a kam patřím
2. Nejsem tady sám
3. Svět kolem mě
4. Chci být zdravý
5. Tradice

Na nový školní rok máme připravený bohatý program. 
Přejeme si, aby se nám dařilo plán plnit a dětem se ve 
školce líbilo.

kolektiv zaměstnanců mateřské školy

 Základní škola
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
V letošním školním roce výuka nadále probíhá podle 

učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní 
škola. V průběhu roku bude škola připravovat dle záko-
nem stanoveného Rámcového vzdělávacího programu 
(RVP) nový Školní vzdělávací program (ŠVP). V praxi 
to znamená, že každá škola si musí vytvořit k 1. 9. 2007 
svůj vlastní ŠVP. Rodiče a žáci tuto změnu možná ani 
nezaregistrují, protože budeme pokračovat v dosavadní 
práci školy a zúročíme zkušenosti z realizace dlouhole-
tého projektu Zdravá škola. Tuto zákonnou změnu využi-
jeme k dalšímu zvyšování kvality výuky. 
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VÝUKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/07
Na škole máme i v letošním roce kvalifikovaně zajiš-

těnou výuku v předmětech: M, ČJ, Z, D, F, CH, OV, RV, 
NJ, PČ, HV a na 1. stupni. Jenom výuka AJ, TV a PŘ 
nebyla v loňském roce plně aprobačně zabezpečena, ale 
byla zajištěna zkušenými pedagogy. Přijetím paní učitel-
ky Lucie Šťastové s aprobací PŘ – Z bude v letošním 
roce výuka přírodopisu zcela zajištěna. I na naší škole 
se projevuje celorepublikový nedostatek aprobovanosti 
učitelů pro výuku AJ. Ředitelství školy opětovně ve spo-
lupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbo-
rem školství, Úřadem práce a Obecním úřadem učinilo 
všechny dostupné kroky (včetně nabídky bytu) k jeho 
získání. Pro výuku AJ se plně aprobovaný učitel nepři-
hlásil. Ve školním roce 2006/07 bude výuka vyšších roč-
níků zajištěna pedagogy s vyšší úrovní jazykových zna-
lostí získaných mimo studium i několikaletým pobytem 
v zahraničí. 

Na naší škole si děti mohou vybrat ze dvou cizích 
jazyků. Výuka prvního cizího jazyka je zahájena letos 
poprvé již od 3. ročníku a žákům 6. – 9. ročníku je nabíd-
nuta možnost výuky druhého cizího jazyka. Je důležité, 
že výuka německého jazyka je zajištěna plně kvalifikova-
ně a i výuka anglického jazyka je v souladu se školský-
mi právními normami a poskytuje žákům dobré znalosti 
k dalšímu studiu na střední škole. 

Ohlédněme se ještě za uplynulým školním rokem. 
Z 210 žáků prospělo s vyznamenáním 136 žáků, což 
je 65 % dětí. Všichni žáci prospěli a postoupili do další-
ho ročníku. Vzdělávací výsledky žáků jsme srovnávali 
s úrovní ostatních škol v okolí i v rámci ČR. Zejména při 
porovnávání úspěšnosti žáků při přijímání na střední ško-
ly dosahují žáci naší školy velmi dobrých výsledků. Z 27 
žáků 9. ročníku se letos mimořádně vysoký počet – 25 
žáků hlásilo na maturitní obory. Dvacet žáků bylo přijato 
na základě dobrého průměru známek a sedm žáků se 
účastnilo přijímacích zkoušek na prestižní školy. Naši ab-
solventi uspěli a s dosaženým vysokým počtem bodů se 
zařadili mezi nejlepší uchazeče.

 Dále jsme využili možnosti celostátního srovnání  pro-
střednictvím testů SCIO. Podle výzkumu v červnu 2006 
byly výsledky v předmětu ČJ a M v 8. ročníku vyhodno-
ceny jako průměrně úspěšné a srovnatelné s výsledky  
škol zapojených do celostátního testování. Ve srovnáva-
cích testech pro žáky 9. ročníku dosáhli žáci naší školy 
nadprůměrných výsledků v zeměpise a výrazně nadprů-
měrných v matematice. Ve dvou dalších předmětech do-
sáhli průměrných a ve všech ostatních naukových před-
mětech mírně nadprůměrných výsledků.

MODERNIZACE A ÚPRAVY ŠKOLY 
V budově školy jsou využívány všechny učebny a  

jsou průběžně modernizovány. Školní počítačová síť byla 
rozšířena o další dva nové počítače, laserovou tiskárnu, 
notebook a promítací plátno. Z finančních prostředků
získaných školou při realizaci školních projektů Tvorba 
žákovských prezentací a Elektronický školní časopis 
Šitbořík byl do učebny výpočetní techniky zakoupen 
datový projektor. Vybavenost školy osobními počítači 
a zejména výukovými programy je na dobré úrovni. V té-

to oblasti školu podporuje nejenom zřizovatel, ale také  
firma Pramos.

Zřizovatel trvale finančně zabezpečuje provoz a údrž-
bu školy. V letošním roce byla vyměněna stará okna, v in-
ternetové učebně instalovány žaluzie, provedena oprava 
střešní krytiny a koncem srpna byla zahájena generální 
rekonstrukce kotelny. 

Ředitelství školy řešilo se zřizovatelem potřebu re-
konstrukce sociálního zařízení v budově školy. V průbě-
hu prázdnin byla vyřízena veškerá dokumentace k zahá-
jení prací. Jelikož došlo k pozastavení vydání povolení 
Stavebním úřadem Hustopeče (nebylo vydáno do konce 
července 2006), zřizovatel rozhodl o přesunu stavebních 
prací na červenec 2007. Místo celkové rekonstrukce byla 
provedena generální oprava sociálního zařízení. Základ-
ní škola žádala rovněž o výstavbu WC ve cvičebně školy. 
Tato výstavba nebyla  Krajskou hygienickou stanicí Břec-
lav povolena. 

Za finanční prostředky získané z veřejných akcí
a sběru papíru škola v letošním roce pořídila dětskou ho-
rolezeckou stěnu za 26 000 Kč, míče a společenské hry 
do školní družiny a školního klubu. Děkujeme rodičům 
a všem občanům za jejich podporu. 

POZVÁNKA
Ve středu 27. září v parku uprostřed obce pořádá 

naše škola Svatováclavské slavnosti. Součástí programu 
bude výstava dýňáků a dalších výtvarných prací i ochut-
návka domácích trnek. Přijďte společně s dětmi prožít 
hezký podzimní podvečer. Srdečně Vás zvou žáci a uči-
telé Základní školy. 

PaedDr. Jarmila Novotňáková, 
ředitelka školy

 Počítačový kurz pro veřejnost
V době od 18. října do 15. listopadu 2006 se v počíta-

čové učebně základní školy uskuteční kurz pro začínající 
a mírně pokročilé uživatele osobních počítačů. V pro-
gramu pěti tříhodinových lekcí bude seznámení se stav-
bou počítače, prací s textovým a grafickým programem
a s internetem. Kurz proběhne vždy ve středu od 17 ho-
din. Cena kurzu je 800 Kč. Zájemci se mohou nahlásit na 
telefonním čísle základní školy 519 421 044. 

Radomír Omasta 

 Kurz angličtiny
Od října 2006 se v učebně základní školy taktéž usku-

teční kurzy angličtiny pro veřejnost. Stupeň pokročilosti, 
cenu a termíny zahájení určíme dohodou podle počtu 
zájemců a jejich úrovně (začátečníci, pracující, příprava 
na maturitu, konverzace apod.). Hlaste se na telefonním 
čísle 519 421 044.

Roman Putnar
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 Z klubu Mikeš
Milý přátelé, na konci září uplyne rok od doby, co se 

otevřel veřejnosti Klub Mikeš. Jak víte, tyto prostory mají 
široké využití. Setkávají se tu maminky s dětmi, skupinky 
žen staršího i mladšího věku a také kdokoliv má o nějaké 
setkání zájem.

Po celý rok byly prostory klubovny hojně navštěvová-
ny, bylo to přibližně 150 odpolední a večerů.

V místnosti také funguje Farní kavárna. (každou ne-
děli  od 1430 do 1600) „Farní“ ne proto, že by byla urče-
na pouze pro farníky, ale je obsluhována dobrovolníky 
z řad farníků, proto „farní“, jinak tu pro všechny, kdo mají 
zájem si posedět v příjemném prostředí a nechat se ob-
sloužit ještě příjemnější obsluhou a tak si vylepšit neděl-
ní odpoledne.

Chtěla bych zde zmínit některou činnost maminek 
s dětmi, ale nejdřív za ně děkuji našim zastupitelům, že 

udělali tento krok a podpořili zájem oficiálně neorgani-
zovaných skupin se někde scházet. Děkujeme za finan-
cování energií a vůbec pronajmutí místa, děkujeme za 
nové sociální zařízení a teplou vodu na něm. Děkujeme 
také Oblastní charitě Břeclav za poskytnutí peněz na vy-
bavení nábytkem. Všichni si toho považujeme a také se 
o prostory náležitě staráme, úklid a vůbec udržování čis-
toty bereme jako samozřejmost.

V klubovně se pořádalo několik mimořádně zdařilých 
akcí pro děti jako Indiánský den, Kočičí odpoledne, Klau-
niáda, Opičí dráha. Kdo se nezúčastnil a viděl třeba jen 
fotky potvrdí velikou spokojenost jak dětí tak maminek.

Děti si zde nejen hrají, ale také ve velké míře tvoří. 
Vždycky některá z maminek přijde s návrhem na nená-
ročnou tvořivou činnost a někdy ji samostatně zvládnou 
i ti nejmenší. Z výrobků je často krásná dekorace, třeba 
k příslušnému ročnímu období nebo svátku.  Máme moře 
plánů, chceme být i nadále aktivní, hraví a tvůrčí.

Vážení, na závěr mého ohlédnutí  bych Vás ráda do 
Mikeše pozvala -  2. října zde bude od 14 hodin, a potom 
celé odpoledne, probíhat Oslava 1. narozenin Mikeše, 
přijďte se mezi nás podívat, prohlédnout si výstavu fotek 
k výročí a také některé práce našich nejmenších. Spe-
ciální pozvání patří Vám, starším spoluobčanům, i když 
schody do patra Vám možná budou činit problém, přijď-
te si prohlídnout místo, kde se můžete potkávat také Vy 
a sdílet své radosti i starosti.

Zveme všechny, časový prostor na Vaše setkávání se 
určitě najde! Informace o podmínkách a provozu klubov-
ny všichni získáte u Martiny Přibylové (tel. 608 613 089) 
nebo Lenky Danielové (tel. 608 629 515, 519 421 472)

Hezké podzimní dny za  všechny návštěvníky Klubov-
ny přeje

Jitka SchubertováPři hře na koťata

 Činnost muzea
Rozhodnutím obecního zastupitelstva Vznikly ve sta-

rém škole prostory ve kterých se začalo budovat muze-
um obce Šitbořice. V roce 2005 v něm byla uspořádá-
na výstava historických fotografií. Pro velký zájem byla
výstava prodloužena až do konce roku. Fotografie byly
instalovány na vypůjčených panelech, které jme byli nu-
ceni koncem roku vrátit. Pro letošní rok nám byla z obec-
ního rozpočtu vyčleněna částka na vybudování vlastních 
výstavních panelů. Po jednání o jejich vzhledu a typu 
byla zadána výroba výstavních vitrín a stolů. Začátkem 
září jsme si je dovezli a nainstalovali. Teď tedy máme 
prostory i vitríny nejen k prezentaci historie obce, ale 
také v nich můžeme pořádat různé výstavy. Klub historie 
proto oslovil naše občany k poskytnutí nebo zapůjčení 
historických fotografií, tiskovin, řemeslných předmětů,
oblečení nebo starožitného nábytku. Tato výstava, kterou 

připravíme k letošním hodům bude ještě provizorní. Bude 
však položen základ pro vytvoření hodnotné trvalé expo-
zice o životě a historii naší obce. Klub historie a vlasti-
vědy začal spolupracovat s profesionálními muzeology. 
Klub uvítá další členy nebo příznivce. Nebude a není 
spolkem, který jen schůzuje, ale spolkem který pracu-
je. Zadarmo, ale se zápalem a nadšením jehož cílem 
je posílit vědomí a hrdost na rodnou obec. A tak přispět 
k zachování tradic. Tím, že výstava k letošním hodům je 
opravdu instalována na poslední chvíli určitě nebude ješ-
tě dokonalá. Ale tím nám ukáže co by si naši občané přáli 
a tak nás nasměruje k vytvoření kvalitní trvalé expozice. 
Proto budu rád když nám poradíte a ještě lépe, když  
nám pomůžete.

Za klub historie a vlastivědy 
J. Zelinka
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 Proč hastrman?
Pokud Vaše kroky zamíří k našemu rybníku, tak ne-

daleko podkovy uvidíte na pařezu sedět hastrmana. Proč 
se tam objevil? V minulém roce byl rybník revitalizován. 
I přes některé stavební nedostatky se tam vytvořilo krás-
né zákoutí s vodní plochou, rákosím i zelenými stromy. 
Rybník je oblíbeným místem kam rádi přijíždějí rybáři ze 
širokého okolí. Přijíždějí tam nejen za úlovkem, ale také 
za příjemným prostředím. Součástí revitalizace bylo také 
ozelenění celého okolí. To znamenalo vysadit množství 
stromů. Tento úkol perfektně zvládli místní rybáři. Při jed-
né návštěvě rybníka jsem zjistil, že bylo vysázeno něko-
lik stovek stromů a mezi nimi mnoho lip. Uvědomil jsem 
si povinnost každého řezbáře vysadit lípu. Já jsem dosud 
žádnou lípu nevysadil a tady za mne jich moji milí rybáři 
vysadili tolik. Jak jim mám poděkovat. Když jsem se roz-
hlédl po nádherném okolí rybníka tak mě přímo trklo do 
hlavy, že tady chybí už jenom hastrman. No a tak jsem 
jim ho vyřezal. Pan Matýšek a Pavel Konečný vybrali 
místo, kde stála napůl uschlá olše. Tu jsme v sobotu 2. 
září skáceli a na pařez jsme hastrmana posadili. Zatím 
nemá jméno, ale věřím, že časem ho dostane. Bude to 
takový tichý správce a hlídač rybníka a v jeho rybím stá-
du budou jen ty největší kusy které budou sami skákat na 
háčky těch tichých bláznů co dokáží celé hodiny hledět 
na splávek. Je to můj dar za vysázené lípy.

J. Zelinka
Instalace hastrmana na břehu rybníka

 Internetové stránky obce
Internetové stránky. Jedinečná možnost prezentace 

obce nejen v celé České republice, ale i po celém světě 
„za pár korun“. Ovšem naše internetové stránky jsou vý-
jimečné. Jenže ne v tom dobrém slova smyslu.

Aktualizace probíhá s trochou nadsázky jednou za 
uherský rok a to ještě přestupný. Když se chci dozvědět 
něco konkrétního, málem si „uklikám“ myš. Celé ovládá-
ní stránek je hrozně pomalé a matoucí.

Ve fotobance 2, slovy dva, obrázky. Navíc nevypoví-
dají o obci vůbec nic. A to se u nás vyskytuje tolik krás-
ných zákoutí, které si o vyfotografování přímo říkají. Sám 
jsem vesnici mnohokrát prošel a vždy jsem našel něco, 
co mě dokázalo zaujmout.

Ve video a audio bance je to ještě horší. Nic zde totiž 
nenajdete. A přitom audio banka přímo vybízí k ukládání 
např. pravidelných hlášení obecního úřadu, které by se 
mohly zveřejňovat i v psané podobě pro majitele poma-
lého připojení k internetu. Do video banky by zase mohly 
být umístěny např. záznamy z Turnajů mistrů světa v ko-
lové, průběh hodů nebo stavění máje. A ani nemusím mít 
videokameru nebo fotoaparát. Určitě by se našel někdo, 
kdo by se o své snímky podělil s ostatními.

Když jsem se snažil kontaktovat autory stránek s pros-
bou o zveřejnění odkazu na farní stránky, což bylo někdy 

koncem dubna. Do dnešního dne (1. 9. 2006) jsem se 
nedočkal odpovědi, odkaz nebyl zveřejněn.

V dnešní době, kdy je přidání článků pomocí redakč-
ních systémů (který využívají i obecní stránky) stejně 
lehké jako napsání jakéhokoli článku v textovém editoru 
(což snad umí 90% lidí vlastnících PC), se musím nad 
tímto přístupem jen hořce pousmát.

Nevím, kdo za těmito stránkami stojí, ale měl by si 
uvědomit, že výsledek práce má reprezentovat celou 
obec a s tímto vědomím k tomuto úkolu přistupovat.

P. S. Podle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se 
provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpi-
su, se ukládá orgánům veřejné správy zřídit elektronické 
podatelny a přijímat podání občanů opatřená zaručeným 
elektronickým podpisem. Elektronickou podatelnu ne-
najdete, nenajdete ani povinně zveřejňované informace 
podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných infor-
mací způsobem umožňujícím dálkový přístup dle záko-
na č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
(pokud nepočítám článek vydaný ke dni 19. 7. 2003). 
Pokud se tyto informace na stránkách vyskytují, nenašel 
jsem je, což jen dokazuje, že tyto stránky nejsou „user 
friendly“, nebo-li uživatelsky příjemné.

Ladislav Lengál
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 Pro vinaře
Byl jsem vyzván, jestli bych nechtěl přispět do dalšího 

čísla Štengaráčku článkem zaměřeným na vinařství. Je 
pro mě těžké navázat na práci někoho, kdo s tímto obo-
rem spojil celý svůj život, pokusím se tedy přiblížit vám 
svůj pohled na tuto problematiku. Zaměřím se na mož-
nosti výroby vín tak, aby vyrobené víno potěšilo nejen 
své výrobce, ale také ty, kteří ho budou vychutnávat.

Vím, že je v Šitbořicích hodně opravdu šikovných 
vinařů i vinohradníků a s některými jsem měl možnost 
o výrobě a ošetřování vína debatovat a porovnávat moje 
názory s jejich. Považuji za hodně důležitý krok při každé 
činnosti vyslechnout názor kamaráda, ale i kritika, pro-
tože snaha o dosažení kvality není vždy odměněna vý-
sledkem, který odpovídá vynaloženému úsilí a při výrobě 
vína je to složitější ještě proto, že to co jednomu vyho-
vuje a chutná se druhému může zdát nezajímavé nebo 
i nepříjemné.

Názory a postupy se u každého výrobce vína s nový-
mi zkušenostmi, ale i chybami vyvíjí a někdo si libuje ve 
vínech voňavých, svěžích s výraznou kyselinou. Někdo 
se může rozplývat nad víny s mohutnou chutí a harmo-
nií, která se dostaví po víceletém zrání. Věřím, že ten, 
kdo má víno opravdu rád se během svého života postup-
ně zaměřuje na trochu odlišné typy vín, protože i vnímání 
chutí je věkem ovlivňováno.

Před výrobou vín z ročníku 2006 nechci radit a nabá-
dat k výrobě podle nových nebo nejnovějších postupů, 
tak jak jsou dostupné v odborných časopisech. Tyto infor-
mace jistě ten, kdo je získat chce a zajímají ho už dávno 
má. Chci se pokusit upozornit na drobnosti, bez kterých 
by se úspěch při výrobě nemusel dostavit. Každý, kdo 
si víno doma vyrábíme to děláme z různých důvodů, ale 
ten podstatný by asi měl být stejný. To je výroba originál-
ního vína, do kterého každý z nás vložíme kousek sebe, 
někdo už od pěstování vinohradu a některé jsou oprav-
du překrásné a ukázkové, někdo třeba až od zpracování 
nakoupených hroznů. Všichni to však děláme s tím nej-
lepším vědomím tak, jak jsme se to učili od svých otců 
a dědů. Pokusím se upozornit na důležité skutečnosti, 
které podle mě kvalitu vína ovlivňují nejvíce.

Rozhodující je samozřejmě kvalita a zdravotní stav 
hroznů. Není možné vyrábět výrazná a mohutná vína 
s dobrou perspektivou na archivaci, když zpracovává-
me hrozny s cukernatostí od 14 do 17 °ČNM. Někdy nás 
může výsledek překvapit, ale mnoho od těchto vín ne-
čekejme. Při výrobě vín z hroznů nahnilých a plesnivých 
podstupujeme také velké riziko, že kvalita vína nesplní 
naše očekávání. Mírné poškození hroznů se dá odstra-
nit při odkalování moštů na výrobu bílých vín, ale toto je 
na citu každého z nás. Možnosti naležení rmutu a dáv-
kování síry jsou tak rozmanité, že je opravdu zbytečné 
mluvit o nejlepším postupu. Velmi důležitý je také průběh 
kvašení, a to jak pro bílá tak pro červená vína. Jsem pře-
svědčený, že pokud se začínající problém nebude řešit 
okamžitě, může dojít do stádia, že už víno nepůjde „vylé-

čit“. Tady myslím samozřejmě i na veškerá rizika při zrání 
na kvasnicích.

Nejlepší odměnou za vynaložené úsilí je pro nás vi-
naře, když před Vánocemi máme vína zdravá a někdy už 
i čistá. Abychom tuto radost mohli vychutnávat, nezbývá 
než si přát, aby počasí vydrželo, špačci nepřiletěli a ne-
nechavci se polepšili.

Pěkné počasí a zdraví nejen pro hrozny přeje
Aleš Urbánek

 Sdružení malovinařů
Vážení kolegové malovinaři, s blížící se sklizní v na-

šich vinicích mnozí z nás s obavami sledují nejen zprávy 
o počasí, ale také zprávy o letošních předpokládaných 
výkupních cenách hroznů.

Všichni se asi obáváme toho, že ceny hroznů budou 
letos podobné jako v loňském roce. Právě loňský rok od-
radil od další práce ve vinohradech spoustu malých vina-
řů a pokud se situace nezlepší, po letošní sklizni skončí 
další. Bude pak jen otázkou několika let a malé vinice, 
které dosud s láskou a péčí obhospodařujeme, postup-
ně zmizí a s nimi i neopakovatelné kouzlo malých sklepů 
a kolorit naší vinařské krajiny.

Lze tomu zabránit? Pokud bude každý z nás malo-
vinařů (a je nás v Jihomoravském kraji cca 15 tisíc) vy-
stupovat jen sám za sebe, neubráníme se tomuto vývoji. 
Jedinou cestou je založení dostatečně silné organizace 
– tedy společenství co největšího počtu malovinařů. Pou-
ze spojíme-li svoje síly a schopnosti, můžeme být dosta-
tečně vážným partnerem pro jednání se zpracovateli 
hroznů. Ale také  partnery pro jednání o cenách hnojiv, 
postřiků, cukru atd. 

Že je to složité? Ano, ale máme na co navázat. Vždyť 
ještě zcela nedávno prakticky v každé obci dobře fungo-
vali zahrádkáři. Měli svoje sklady, výkupny, někdy i me-
chanizaci, zpracovny ovoce, atd. Samozřejmě doba se 
změnila a s ní i podmínky. Ale cesta to je!

Jen je potřeba na ni společně vykročit a vyšlapat ji 
třeba i přes počáteční překážky. Tím prvním krokem by 
mělo být založení takové organizace a získání co největ-
šího počtu členů, ať už jednotlivců nebo členů kolektiv-
ních (např. vinařské spolky).

V současné době jsme se zástupci malovinařů z okre-
sů Znojmo, Hodonín a Brno venkov požádali na Minister-
stvu vnitra o registraci Sdružení malovinařů ČR. Po re-
gistraci bude svolána valná hromada, schváleno vedení 
atd. To vše chceme stihnout ještě v letošním roce!

Obracím se tedy na všechny zájemce z řad malovi-
nařů i na vinařské spolky, které je sdružují, aby se v pří-
padě zájmu přihlásili k předběžnému členství. Řádnými 
členy se staneme po ustavující valné hromadě. Přihlásit 
se můžete (nezávazně) na adrese: Jan Koráb, Bolera-
dice 389, PSČ: 691 12, případně e-mailem na adrese  
korab2@seznam.cz
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 Víno v Bibli, Talmudu a Koránu
Na práci naší redakční rady stále pociťujeme jak moc 

nám chybí osobnost pana Ing. Antonína Konečného. 
Chybí nám autor jeho rozhledu a znalostí, které jen on  
uměl poutavě popsat a poutavou formou sdělit čtenářům. 
Zůstalo po něm nedokončené dílo o víně v bibli, talmu-
du a koránu. Protože nám tento rukopis poskytl, dovo-
lujeme si malou část, která charakterizuje celou knihu, 
otisknout.

J. Zelinka

 Réva a víno v Bibli
Mezi základní zemědělské kultury pěstované v oblas-

tech znovu osídlených po potopě světa byla réva vinná. 
Mošt a víno z ní vyrobené bylo jednou ze tří potravin to 
je chléb, víno a olej.

Jedna nejstarší zpráv o pěstování révy se nachází 
ve Starém zákoně. V 1. knize Mojžíšově je napsáno:

I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici. 
Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed  
svého stanu. 

1. Mojžíšova 9. 20-21.(BE)
5. Mojžíšova 28, 39. (BK)

Napomenutí k dobrým skutkům:

Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný 
strom nedává dobré ovoce. Každý strom se po-
zná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z  
hloží hrozny.

Jak tedy požívat víno? Poučení pro život a  
pro každého:

Víno střízlivě užíváno poskytuje blahý život; bu-
deš střízlivým, když budeš pít s umírněností. 
Víno již od počátku bylo stvořeno pro radost, ne 
pro opilství. Pomalé pití podporuje zdraví duše 
a těla. Víno mnoho pité dráždí a plní duši hně-
vem a nesnášenlivostí, rozrušuje pomalu síly a  
připravuje zničení.

Žalm 104, 15 a Soudců 9, 13
Sirach 31, 32-38 (BK)

O krocení jazyka. Z týchž úst vychází žehnání 
i kletba:

Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou 
i hořkou? Což může, bratři, fíkovník nést olivy 
nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen 
dávat sladkou vodu.

Jakubův 3, 11-12 (BE)

Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec můj vinař 
jest. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovo-
ce, odřezuje, a každou, kteráž nese ovoce, čistí, 
aby hojnější ovoce nesla. Již vy čisti jste pro řeč, 

kterouž jsem mluvil vám. Zůstaňtež ve mně, a já 
ve vás. Jakož ratolest nemůže nésti ovoce sama 
od sebe, nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč 
zůstanete ve mně. 
Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve 
mně, a já v něm, ten nese ovoce  mnohé; nebo 
beze mne nic nemůžete učiniti. Nezůstal-li by kdo 
ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest, a uschneť, 
a budouť sebrány, a na oheň uvrženy a zhoříť.

Jan 15, 1-6 (BK)

(Pozn.: Pravý kmen = opravdivý, z kterého dostávají 
ratolesti všechnu mízu a sílu k růstu a vydání plodů. Otec 
je vinař a ratolesti jsou věřící.)

Hrozby rušitelům zákonů. Zničená vinice je podob-
ná trestům Božím a hříšným duším:

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

Izaiáš 65, 22

 Réva a víno v Talmudu
Izraelští židé převzali od Řeků názor, že víno je bož-

ský nápoj a proto ho používali při různých obětních obřa-
dech. Rabíni však považovali víno za nebezpečné a přís-
ně kontrolovali jeho pití věřícími. Přesto se révě a vínu 
věnovala veliká pozornost. 

VINICE
V každém případě si rabíni jasně uvědomovali nebez-

pečí tkvící v opačné krajnosti, a varovali před ním. V Tal-
mudu je tato zvláštní legenda:

Když Noe zasadil révu (Gen. 9, 20 BE),  zjevil se mu 
satan a zeptal se: 

„Co to sadíš?“ 
„Révu!“ 
„A jaké má vlastnosti?“
„Její plody jsou sladké, ať je jíme čerstvé nebo suše-

né a víno, které se z nich získává těší srdce.“
„Dobře, spojme se  tedy a pěstujme révu spolu.“
„S radostí!“ odpověděl Noe.
A co udělal satan? Přivedl berana a toho zařezal ve 

vinici. Potom postupně přivedl lva, prase a opici, které 
usmrtil stejným způsobem. Jejich krev vsákla do země 
na vinici. Satan tím dal na srozuměnou, že předtím, než 
se člověk napije vína, je jak beran a mírný jako jehně 
k těm kteří je stříhají. Když se napije vína s mírou, je silný 
jako lev a tvrdí, že nemá na světě rovného. Když se napi-
je víc než dost, je jako prase, které ryje ve špíně.

A když se opije do němoty, je jako, opice, která tančí 
a dělá na veřejnosti ostudu a neví co dělá.

Tanchuma Noach § 13
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 Korán a víno
Významnou součásti Koránu jsou zákazy. (vepřové 

maso, zdechliny, krev, alkoholické nápoje, hazardní hry, 
sázky, spekulační úmluvy s nejistými výsledky, lichva)

Koránský termín pro víno je „chamr“. V samém Korá-
ně v některých súrách je víno vzpomínané, ale zákaz pití 
vína není jednoznačně vyslovený. Mluví se o něm v súře 
II. verš 219, v súře IV. verš 43, v súře V. verš 90 a 91 
a v súře XVI. verš 67.

Súra II. Kráva, 
verš 219.

Budou se tebe ptát na víno a na hru majsír.
Řekni: „V nich je velký hřích i určité výhody pro lidi; 
leč hřích je větší než užitek z nich!“

Súra IV. Ženy,
verš 43. 

Ó vy, kteří věříte!
Nepřibližujte se k modlitbě, kdy jste opilí, dokud 

nebudete vědět co říkáte, ani též budete-li nečis-
tými.
Súra V. Stůl prostřený
verš 90.

Ó vy, kteří věříte!
Víno, majsír, bůžci i šípy věštecké – to je ošklivost 
vyplývající  z díla Satana. Nuže straňte se toho! 
Snad budete šťastní!

verš 91.

Satan chce jenom hodit mezi vás nepřátelství 
a závist pomocí vína a majsíru a odvrátit vás od 
příkazů Božích a i od modlitby. Zda vy nepřesta-
nete!

Súra XVI. Včely
verš 67.

A z plodů palmových a révy vinné čerpáte pro 
sebe nápoj omamný a znamenitou potravu. Zajis-
té, v tom je znamení pro lidí, kteří jsou rozumní.

 Proměny šitbořského potoka
Udělali jste si někdy vycházku okolo starého mlýna 

k novému rybníku? V případě, že ano, nemohli jste si ne-
všimnout nové stavby čistírny odpadních vod. Byla do-
končena v minulém roce nákladem převyšujícím 50 mil.
Kč. Co nám tato stavba přinesla? Abychom si to mohli 
dobře uvědomit, je třeba si vzpomenout jak vypadal náš 
potok, do kterého jsou zaústěny veškeré odpadní vody 
z vesnice, v nedaleké minulosti. Úpravy koryta byly pro-
vedeny v souvislosti s výstavbou rybníka koncem šede-
sátých let, kdy zde byl vybudován mimo jiné malý jez, po-
mocí kterého šlo napouštět rybník přímo z potoka. Těžko 
říci kolikrát byl použit. Během let došlo vlivem toho, že 
břehy nebyly nijak zvlášť zpevněny k jejich postupnému 
vymílání. V úrovni současné čističky, v místě kde končilo 

zatrubnění potoka, byl vymletý obrovský kráter neustále 
naplněný zapáchající napěněnou tekutinou proměnlivé 
barvy. Tento stav byl neudržitelný, někdy těsně před ro-
kem 2000 provedl podnik Povodí Moravy úpravu koryta 
potoka od zmiňované výpusti až k rybníku. Tyto poměrně 
rozsáhlé úpravy spočívaly ve zpevnění břehů, vytvoření 
meandrů se záchytnými místy, kde dochází k zadržová-
ní vody a jejímu provzdušňování. Na březích a v oko-
lí byly vysázeny stromy a keře. I když se ne všechny 
ujaly, vzhled potoka se podstatně zlepšil.  Úpravy však 
nijak nemohly ovlivnit to podstatné - čistotu protékající 
vody. Její složení se měnilo nejen podle ročních období, 
ale i podle toho kolik praček prádla bylo právě v dědině 
v provozu. Zanedlouho byly vidět nánosy těžko defino-

vatelných kalů přitékajících z našich stave-
ní. Stav se změnil až zprovozněním čistírny 
odpadních vod, která pracuje na principu 
biologického odbourávání nečistot. Zapá-
chající napěněná stoka se změnila v zurčivý 
potůček s křišťálovou vodou. I když je toto 
konstatování úmyslně trochu nadnesené, 
odpovídá myslím docela dobře skutečnosti.

Malým důkazem návratu života do po-
toka je i následující foto ondatry pořízené 
27. 12. loňského roku z lávky přes potok na-
proti podkovy.

Z tohoto úhlu pohledu berme i nepříjem-
nou stránku zprovoznění čistírny, kterou pro 
každého z nás představuje placení stočné-
ho, což není nic jiného než podíl na nákla-
dech provozu tohoto potřebného zařízení.

Jiří Kaňa

foto: Jiří Kańa
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 Slovník nespisovných slov
Možná si při běžné mluvnici ani neuvědomujeme, že 

používáme slovíčka, která bychom jen těžko hledali ve 
slovníku spisovné češtiny. Tato slovíčka jsou upravena 
buď nářečím, nebo jsou to zkomoleniny většinou němec-
kých slov.

Posbíral jsem několik takových slovíček, která se 
v Šitbořicích běžně používala a některá se používají do-
dnes. Ti dříve narození tato slovíčka dobře znají, ale těm 
mladším jejich smysl často uniká.

Nehledejte prosím v těchto slovíčkách pravopisné 
chyby, píši je tak, jak se v Šitbořicích vyslovují.
apolenka slunéčko sedmitečné
bída  dvoukolový vozík
bloncá  volně se pohybuje
brdečko  součást postroje kravského potahu
cácorka  hbitá, svižná dívka
caloň  klacek, nevychovanec
cancór  ústřižek látky
candrbál taneční zábava
cavike  zbytečnosti
čapa  noha
čapnót  chytit nebo dřepnout
čaramůra strašidlo
čutora  láhev na vodu
dlóháček druh kuchyňského nože
dochtor  doktor
dyščuvka dešťová voda
falář  farář
faň  fajn
fest  pořádně, silně
firhaněk  závěs na okně
forhós  průjezd do domu
furt  stále
fusakle  ponožky
futra  dveřní zárubně
futro  krmení pro dobytek
hangozdélek přívěšek
herberk  nepořádek
hobrlik  horní část vchodových dveří, kam se dří 
  ve běžně ukládal klíč od domu
hongačka houpačka
hóryngle náušnice
hošontaná usmolená, špinavá
hubertus dlouhý zimní kabát
jupka  část dámského oděvu
kacabajka část pánského oděvu
kalenica hřeben střechy

klučka  klika
kokrhél  vlčí mák
koplín  příbytek pro slepice
kostn  dřevěná skříň se zásuvkami
krbek  toulec (nádobka na brousek ke kose)
króžilke  sušené ovocné plátky
kšírek  květináč
kubluv  bábovka
lukše  nudle
marhule meruňky
milistrant ministrant
náčiní  nádobí, nářadí
narychtovat nachystat, seřídit
náspja  zastřešená část dvora
nudrplét dřevěná kuchyšká pracovní deska
palentýruje vrávorá
píď  jednotka délky, nikdo však nezná její  
  přesnou velikost
platóňák jednanápravový velký přívěs za traktor
plucar  hliněná nádoba na vodu
podruvnávka líčený sokl domu
pogécané pocákaný
poštuvka poštovní doručovatelka
potrolin  petrolej nebo nadávka
pukač  přípravek pro plnění jitrnic nebo jelit
ryncálek odvodňovací kanálek
splašil  něco sehnal
škarpa  strouha
škrambale obnošené boty
škrk  zip
šnuptychl kapesník
štarhák  pohrabáč
štraněk  vazák konopný
štrycla  bochník
tlampač  reproduktor
tratuvár  chodník
trnke  povidla
vágris  vodorovná rovina
vichora  čerstvý vítr
vobříslo  krátké lano spletené ze slámy
voharek  okurek
votýpka  otep
záměťa  závěje
žundr  závětří u vchodových dveří

Antonín Lengál
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 Vzpomínka na zpívání
Nejčastější kritika při hodech a stavění máje je ta, že 

ti mladí vůbec neumí zpívat. Proto si dovolujeme připo-
menout, jaké písničky se dříve zpívávaly. Zkusíme v kaž-
dém čísle uvést několik písniček. Ať je ti starší zkusí 
mladým zazpívat a třeba je i naučit. A třeba se dočká-
me, že o hodech či jiných slavnostech se budou zpívat 
písničky, které budou umět mladí i starší generace. Náš 
výběr v tomto čísle je náhodný. Budeme rádi, když nám 
do dalších čísel dodáte i Vy názvy a texty písniček, které 
bychom měli otisknout. 

CHODÍME CHODÍME (POCHOD)

1: Chodíme, chodíme hore po dědine,
 nejednej maměnce dcéru obudíme,
 nejednej  maměnce dcéru obudíme.

2: Obudí obudí, kohútek jarabí,
 kohútek jarabí až poletí z hřady,
 kohútek jarabí až poletí z hřady.

3: Kohút z hřady letí vesele si zpívá,
 stávaj milá hore, už sa rozednívá,
 stávaj milá hore, už sa rozednívá

4: Stávaj milá spíš-li, namlúvat ťa prišli,
 Horňané Dolňané, chlapci Vlčnovjané,
 Horňané Dolňané, chlapci Vlčnovjané.

5: Chlapci Vlčnovjané  majú koně vrané,
 košulenky tenké, ňadra vyšívané,
 košulenky tenké, ňadra vyšívané.

6: Košulenka tenká, šila ju švadlenka,
 šila ju hedvábem pod zeleným hájem,
 šila ju hedvábem pod zeleným hájem.

7: Když ju vyšívala vesele se smála
 když mu ju dávala, žalostně plakala
 když mu ju dávala, žalostně plakala

NA TU SVATŮ KATERINU (POLKA)

1: Na tú svatú Katerinu, Katerinskú nedělu,
 na tú svatú Katerinu, Katerinskú nedělu,
 zverbovali šohajíčka na vojnu, 
 zverbovali šohajíčka na vojnu.
 Sama královna, sama královna
 ceduličku psala, ceduličku psala,
 Aby šohajka, aby šohajka,
 na vojnu dostala, na vojnu dostala.

R:  Čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj, 
 čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj
 čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj 
 ej bogaj bogaj bogaj bogaj čáry něbogaj.

2: Přečo ste ma zverbovali, zverbovali v nedělu,
 přečo ste to nenechali na stredu.
 Přečo ste ma zverbovali, zverbovali v nedělu, 
 přečo ste to nenechali na stredu.
 Sama královna, sama královna 
 ceduličku psala, ceduličku psala,
 Aby šohajka, aby šohajka,
 z vojny dom dostala, z vojny dom dostala.

R: Čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj, 
 čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj
 čobogaj, něbogaj, čáry něbogaj
 ej bogaj bogaj bogaj bogaj čáry něboga

VČERA JSEM BYL U MUZIKY (VALČÍK)

1: Včera jsem byl u muziky, u muziky celý den,
 Nikde jsem tam svoju milú, nikde jsem tam neviděl.

2: Ona stála uplakaná, uplakaná u dveří.
 Zeptej se jí kamaráde, zeptej se jí co je jí.

3: Ona ti to kamaráde, ona ti to nepoví.
 Připravils ji včera večer, o věneček zelený.

OKOLO HRADCE (POCHOD)

1. Okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři růže. 
 (: Jedna je červená, druhá je bílá, třetí 
 kvete modře :)

R: Vojáci jdou vojáci jdou, bože jaká je to krása, 
 vojáci jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou.
 Vojáci jdou vojáci jdou, každé dívčí srdce jásá.
 Vojáci jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou.

2. Kobylka malá, kovat se nedá, kováři nechce stát,
(: Tak jako má milá, když se na mě hněvá, hubičku 
nechce dát :)

R: Vojáci jdou vojáci jdou, ...

3. Kobylka malá, kovat se dala, kováři postála.
 (:Tak jako má milá, když se udobřila, hubičku 
 mě dala :)
     
R: Vojáci jdou vojáci jdou, ...

Věřím, že tyto písničky umí asi každý. Za nás se učily 
ve škole. Proto začínáme těmi nejznámějšími. Ale zeptej-
te se dětí, jestli je znají. Pokud ano, tak je to jenom dob-
ře. V příštím čísle budeme pokračovat a třeba vytvoříme 
Šitbořický štengaráčkový zpěvník.

J. Zelinka
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 Tenisové turnaje v Šitbořicích
 ŠITBOŘICE OPEN

Poslední víkend v červnu se usku-
tečnil již 8. ročník tenisového turnaje ve 
čtyřhře mužů ŠITBOŘICE OPEN 2006. 
Pro menší počet přihlášených hráčů, 
celkem 6. družstev, byl změněn hra-
cí systém na skupiny po třech týmech. 
Z každé skupiny pak postoupila první  
družstva ze skupin do finále k bojům o
1. a 2. místo a druhá družstva ze skupin 
o 3. a 4. místo.  

První místo vybojovala nově složená 
dvojice David Hanák – Michal Hoferik, 
která porazila ve finále dvojici ve složení
Jirka Viktorin – Pavel Fiala. V boji o třetí 
místo podlehli domácí hráči Jaromír Vik-
torin – Ladislav Lejska jedinému v tom-
to turnaji přihlášenému přespolnímu  
družstvu ve složení Petr Mráz (Blučina) 
– Roman Stehlík (Uherčice). 

 ŠTYNGAR CUP
Druhý turnaj pořádaný tenisovým od-

dílem probíhal o posledním prázdnino-
vém víkendu 2. a 3. září. V tomto turnaji 
nazvaném ŠTYNGAR CUP 2006 bojo-
vali jednotlivci o titul nejlepšího hráče ze 
Šitbořic v kategorii mužů. Do turnaje se 
přihlásilo 13 hráčů. 

V turnajovém pavouku se do semi-
finále probojovali Pavel Fiala – Jirka
Viktorin a Zbyněk Nečas – Roman Ha-
nák. Z těchto duelů vyšli vítězně finalisté
Štyngar Cupu 2006 Zbyněk Nečas a Jir-
ka Viktorin. Nedělní finále proběhlo do-
poledne a oba hráči předvedli hezký te-
nis. Nakonec se z vítězství radoval Jirka 
Viktorin, který oplatil Zbyňku Nečasovi 
finálovou prohru z minulého ročníku.  

Za TJ Sokol Šitbořice 
Laďa Lejska

zleva: 2. místo Pavel Fiala – Jirka Viktorin, 1. místo Michal Hoferik – David Hanák

Naši nejlepší tenisté


	Úvodník
	Slovo starosty
	Krátké zprávy
	Z jednání rady obce
	Vydávání nových pasů
	Turné Narnie
	Pozvánka
	Poděkování
	Knihovna

	Co se děje ve farnosti
	Soutěž o nejlepší web farností
	Dětský den na farní zahradě
	Třetí diecézní pouť rodin 2006
	Žehnání aktovek
	Farní kavárna vás opět zve
	Otevření kostelní věže
	Farní drakiáda
	Žehnání adventních věnců
	Výstava betlémů

	Ještě že nepřijeli ...
	Zprávy od hasičů
	Škola
	Mateřská škola
	Základní škola
	Počítačový kurz pro veřejnost
	Kurz angličtiny

	Z klubu Mikeš
	Činnost muzea
	Proč hastrman?
	Internetové stránky obce
	Pro vinaře
	Sdružení malovinařů

	Víno v Bibli, Talmudu a Koránu
	Réva a víno v Bibli
	Réva a víno v Talmudu
	Korán a víno

	Proměny šitbořského potoka
	Slovník nespisovných slov
	Vzpomínka na zpívání
	Tenisové turnaje v Šitbořicích
	ŠITBOŘICE OPEN
	ŠTYNGAR CUP


