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      Slovo starosty

 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou poslední číslo le-
tošního Štengaráčeku. Při podobných příležitostech se 
obvykle bilancuje, co rok dal, co se povedlo nebo nao-
pak co se nepovedlo. Co se za rok stihlo Vám  píše pan 
starosta. Já začnu tím co se nám jako redakci obecního 
zpravodaje nepovedlo. Především nás mrzí, že máme 
stále málo dopisovatelů a zpravodajů. Chybí nám pří-
spěvky od mladých z naší obce. Musím však také při-
znat, že občas sice dostaneme příspěvek, ale ten je ne-
použitelný kvůli pravopisu nebo i obsahu. Také se nám 
nepodařilo zvýšit počet fotografií v letošních číslech. Na 
každém jednání zastupitelstva také prohlašuji, že i účast 
zastupitelů na obsahu štengaráčku by mohla být výraz-
nější. O to více si ceníme spolupráce s těmi, kteří nám 
dodávají články a náměty pravidelně. Chceme otiskovat 
i taková témata na které mají občané a skupiny občanů 
různý názor. Tohle číslo je toho dokladem. Mimo pravidel-
né rubriky o dění v obci, přinášíme i stanoviska k nemilé 

situaci, která nastala na naší základní škole. Uplynulý 
rok hodnotí i komise Životního prostředí a zemědělství. 
Ozvala se nám i Norská vědecká pracovnice, která v na-
ší obci prováděla sociologický výzkum před více jak 10 
lety. Pokračujeme se zápisy za starých kronik, které pro 
nás vybírá náš rodák Ing. J. Krupička. Jako už mnoho-
krát mě znovu mrzí, že nemůžeme podat lepší informace 
o šitbořském sportu, především o fotbale.

K nastávajícím Vánočním svátkům Vám s celou re-
dakcí přejeme jejich hezké a příjemné prožití. Zapo-
meňte na chvíli na pracovní a nákupní shon, na dárky 
a třeštění a spolu se svými rodinami si opravdu užijte 
vzácné sváteční chvíle klidu a pokoje. Do Nového roku 
2008 Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní 
i pracovní pohodu.

J. Zelinka,  
šéfredaktor

Vážení spoluobčané, konec roku se nám rychle při-
blížil, tak je čas se poohlédnout za tím, jaký vlastně ten 
minulý rok byl. Pokud bychom jej měli hodnotit z hledis-
ka obecního rozpočtu, tak můžeme konstatovat, že té-
měř všechny naplánované akce se podařilo splnit. Tento 
rok byl pracovně nazván rokem úsporným. Podle toho 
byl i střízlivě sestaven rozpočet obce a na konci roku již 
můžeme říci, že díky sníženým výdajům a zvýšeným pří-
jmům je finanční situace obce lepší, než jsme na začátku
roku předpokládali. Je to dobrý předpoklad k tomu, aby-
chom v následujícím roce splnily jeden z nejdůležitějších 
úkolů a to je připravit zájemcům o stavbu rodinných dom-
ků nová, zasíťovaná stavební místa a tím zamezit tomu, 
aby se naše obec vylidňovala. Předpokládaný termín za-
hájení je jaro 2008.

V letošním roce již několikrát napadl sníh, tímto bych 
chtěl poděkovat těm občanům, kteří v okolí svých domů 
zcela automaticky udržují jak svoje, tak obecní chodní-
ky a nečekají se založenýma rukama na zaměstnance 
obce. Přitom každý soudný člověk musí pochopit, že 

obec nemá dostatečnou kapacitu na to, aby byla schop-
na v daném okamžiku očistit a posypat všechny chodníky 
a silnice. K tomuto účelu bylo před zimou v naší obci roz-
místěno téměř 60 nádob s pískem, které mohou všichni 
využívat k zimnímu posypu. Je zajímavé při procházkách 
po zasněžené vesnici sledovat jak jeden občan se vzorně 
stará o obecní chodník před svým domem, ale jeho sou-
sed na tom stejném chodníku za celou zimu nehne ani 
prstem. Asi proto, že ten chodník před jeho domem není 
jeho, ale obecní. Chtěl bych Vás tímto požádat o pocho-
pení a spolupráci v tomto směru.

Nechci Vás již dále v tomto krásném adventním čase 
zatěžovat pracovními záležitostmi a tak mi dovolte, abych 
Vám popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků 
a šťastné vykročení do nového roku 2008.

Na závěr mi ještě dovolte, abych touto formou podě-
koval všem zastupitelům obce za jejich spolupráci v uply-
nulém roce.

Antonín Lengál, 
 starosta

 Krátké zprávy
 Zprávy ze zasedání rady obce 
• Rada obce souhlasí s dodatkem č. 3 ke smlouvě s fir-

mou NOEL na uzavření smlouvy na dobu 10 let, tedy 
do roku 2017, na provozování sítě TKR.

• Rada obce projednala návrh komise životního prostře-
dí k problému volně pobíhajících psů. Bude vydána 
vyhláška o povinnostech majitele psa + sankce za ne-
dodržování.

• Rada obce schválila MŠ Šitbořice nákup stolečků a žid-
lí do dvou tříd v ceně 120 000,- Kč z rezervního fondu.

• Vilém Vozdecký žádá o ubytování na penzionu.  
RO souhlasí do 31. 7. 2008. 

• Rada obce vybrala cenovou nabídku na zhotovení 
chodníků na hřbitově od firmy Milan Kumpan.

• RO vzala na vědomí poděkování Charity Hodonín za 
dar do Rumunska, oblasti Banátu.

• Rada obce schvaluje dotaci 450,- Kč na výrobu koláčů 
na otevírání klubovny klubu aktivních seniorek. Bude 
součástí rozpočtového opatření.

• A-TOM sluníčko žádá o čerpání dotace 695,- Kč na ná-
kup silikonové formy medvídka. Rada obce souhlasí. 

• 5. 11. byla rozšířená rada obce seznámena s kupní 
smlouvou s firmou STAREX Brno. Celkové náklady na
technickou infrastrukturu přibližně 14 mil. korun. Před-
běžná zpráva o financích za rok 2007 předpokládá zů-
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statek, který by bylo možno použít na budování inže-
nýrských sítí.

• Rada obce souhlasí s výměnou pozemku válečného 
hrobu (kříž nad cihelnou) za obecní pozemek parcela 
nad Torhétami u skládky.

• Rada obce projednala změny v technickém a progra-
movém vybavení kabelové televize. Cenové náklady 
41 876,- Kč na nákup nové skříň na deset multiplexů. 
Pak bude možno pustit paket rakouských programů. 
Do vysílání bude zařazen jeden program v angličtině.

• Obec dostala nabídku od tiskárny Brázda na kalendář 
s fotografiemi obce. Dělený kalendář je možno opatřit
až 54 kusy obrázků. Fotografie vybere Klub historie.

• Pan Onuca dává výpověď s pronajatých prostor ve sta-
ré škole k 31. 12. 2007. Rada bere na vědomí.

• Rada obce souhlasí s prominutím nájmu za sokolovnu 
SDH Šitbořice při pořádání martinských hodů. 

• Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit ná-
kup osvětlení na vánoční stromek. Bude osvětlen nový 
strom na návsi před Orlovnou. Cena asi 10 000,- Kč. 

• Klub aktivních seniorek KLAS, žádá o finanční podporu
na pořádání adventního koncertu 13. 12. 2007 v Šitbo-
řickém kostele. Výše příspěvku 4 000,- Kč. Rada obce 
doporučuje provést rozpočtovou změnu.

• Rada obce schválila ústřední inventarizační komisi pro 
inventarizaci obecního majetku za rok 2007 vesložení 
Ing. Pavel Halas, Miluše Zelinková, Zdeňka Kaňová.

Milan Němeček, 
 místostarosta

 Jak se dařilo...
Obec investuje nemalé prostředky pro zlepšení žití 

a usnadnění bydlení v naší vesnici. Dovoluji si Vás se-
známit s tím, co se podařilo vybudovat v roce 2007.

• zpevnění plochy v okolí sokolovny cena 457 760,- Kč
• vybudování bezbariérového přístupu na poštu (rampa 

+ chodník), cena 261 385,- Kč
• na bytovce na ulici Školní se opravila střecha a ubou-

raly komíny, cena 81 000,- Kč
• odbahnění a zpevnění břehů návesního rybníka, na-

šeho Rybníčku, cena 681 396,- 
• vybudování schodů nad Štengarem cena 59 123,- Kč
• na hřbitově se podařilo vybudovat chodníky mezi hro-

by, vysypat chodníčky na starém hřbitově štěrkem 
v ceně 492 322,- Kč.

• v Pekařské a Mléčné ulici se podařilo namontovat zá-
bradlí, cena 37 000,- Kč

• Obec Šitbořice koupila nové hasičské auto MAN v ce-
ně 4         547 304,- pro SDH Šitbořice. Na auto jsme získali 
dotaci ve výši 1 000 000,- korun od Jihomoravského 
kraje a 1 548 000,- od Ministerstva vnitra. 

Pro příští rok chystáme největší investici a tou je pří-
prava a budování inženýrských sítí pro výstavbu rodin-
ných domků v trati Strážka u mlýna. S firmou STAREX
uzavíráme smlouvu na vybudování technické infrastruk-
tury a spolupráci při výstavbě rodinných domků. 

Milan Němeček, 
 místostarosta

 Změny v naší kabelové televizi
Jistě jste si již dávno všimli, že se z našeho televiz-

ního kabelového rozvodu (TKR) ztratily programy ORF1 
a ORF2. Došlo k tomu proto, že rakouská televize pře-
stala tyto programy vysílat analogově.

Zastupitelstvo obce na to reagovalo a schválilo toto 
řešení: ORF1 se převede do analogu a bude se v TKR 
přijímat tak, jako doposud. Místo ORF2 se však bude 
v TKR šířit celý blok rakouských programů  digitálně. 
Pro příjem tohoto bloku (celkem 5 programů) však již 
bude uživatel potřebovat SET-TOP-BOX. Ten bude pro-
vozovatel TKR firma Noel, nabízet zájemcům za cenu 
3500,- Kč. Jde o speciální SET-TOP-BOX s označením 
DVB-C, jehož funkčnost bude firma Noel garantovat.
Běžné a levnější SET-TOP-BOXy určené pro individuální 
příjem s označením DVB-T nemusí v kabelovém rozvodu 
spolehlivě pracovat. Časem bude digitálních programů 
v naší kabelové síti přibývat, proto bude vhodné si toto 
zařízení dříve či později pořídit. Aby nedošlo k nějaké-
mu nedorozumění, tak znovu zdůrazňuji, že analogové 
programy v naší kabelové síti zůstanou i v případě že za 
pár let bude celá česká republika i Evropa vysílat pouze 
digitálně. To znamená, že se budou v našem TKR vysílat 
programy současně jak analogově, tak digitálně. Uživa-
tel si pak bude moci vybrat. Další změna nastane v tom, 
že TV stanice KIKA se změní na nějaký anglicky mluvící 
program. Dále budu se zastupiteli jednat o možnosti při-
dání TV programu Nova-Cinema. Problém je však v tom, 
že tento program je pro kabelové televize zpoplatněn 
a u nás by to znamenalo navýšení měsíčního poplatku 
o 5,- Kč pro každého uživatele. Pokud o tento program 
bude značný zájem, tak bude možné ho přidat.

Na závěr bych Vás chtěl informovat o tom, že každá 
programová změna je poměrně značný technický zásah 
do hlavní stanice a obec to stojí mnoho peněz. Přesto 
se již několik let měsíční poplatek za využívání TKR ne-
měnil. Tím chci naznačit, že se pravděpodobně v brzké 
době tento poplatek zvýší. A to především proto, že při-
budou nové zpoplatněné programy.

Netroufám si říct o kolik to bude, ale přibližně se ba-
víme asi o desetikoruně měsíčně. O tom však bude roz-
hodovat zastupitelstvo obce, ale také Vy, zda budete mít 
zájem programovou nabídku rozšířit.

Antonín Lengál, 
 starosta

 Změny na infokanálu
Jako přílohu dnešního vydání Štengaráčku jste ob-

drželi zaktualizované jízdní řády a provozní doby míst-
ních prodejen a služeb. Žádám Vás, abyste si tento list 
uschovali pro případ potřeby, protože tyto informace již 
nebudou na místním infokanále dostupné. Touto změnou 
se podstatně zrychlí přístup k požadovaným informacím. 
Při změně v jízdním řádu, bude vydána nová příloha.

Pokud se někomu podaří tuto přílohu uschovat tak, že 
ji nenajde, bude možné ji za cenu kopie, pořídit  na OÚ.

Antonín Lengál, 
 starosta
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 Výherní automaty –  statistika
V naší obci bylo v r. 2007 umístěno celkem 5 hra-

cích automatů. Z toho jsou 2 automaty v hospodě 
U Lesnera, 2 automaty v hospodě U Kašparů a 1 auto-
mat ve SD Orlovna. Čtyři automaty zde provozuje firma 
SYNOT 99, a.s., Brno a jeden automat provozuje AUTO 
GAMES TRADE, s.r.o., Uherský Brod. Provoz těchto 
automatů na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteri-
ích a jiných podobných hrách v platném znění, povoluje 
Obecní úřad Šitbořice. Provoz těchto automatů je u nás 
povolován na základě žádosti provozovatele, a to obvyk-
le na dobu půl roku.

VYÚČTOVÁNÍ VHP ZA 1. POLOLETÍ 2007:

Firma SYNOT 99, a.s.:

 Vhozeno 1 873 991,- Kč
 Vyplaceno 1 257 382,- Kč
 Rozdíl     616 609,- Kč

Firma AUTO GAMES, s.r.o.:

 Vhozeno    201 215,- Kč
 Vyplaceno    127 744,- Kč
 Rozdíl       73 471,- Kč

Oproti loňskému roku počet výherních hracích au-
tomatů vzorstl o 3, z čehož vyplývá, že se jejich provo-
zování v naší obci firmám vyplácí. Uvedené částky jsou 
bezesporu pro obec s 1927 obyvateli vysoké a otázkou 
zůstává kdo a jaký prospěch z tohoto podnikání má ...

Zdenka Kaňová

 Výstava v Muzeu
Předvánoční čas a advent měla připomenout výstava 

kterou připravilo obecní muzeum. V jeho prostorách se 
v sobotu 8. 12. a v neděli 9. 12. konala výstava obrazů 
a malovaných betlémů brněnské výtvarnice Jany Mošt-
kové. Návštěvníci si mohli prohlédnout půvabné obrázky 
namalované v duchu poetického realismu. Specialitou 

paní Moštkové jsou malované betlémy. Mohlo by se říci 
„obecní betlémy“, protože slavná scéna narození Ježíška 
je umístěna do konkrétní obce nebo města, Líšeň, Těša-
ny, Tišnov, Proseč, Hluboké Mašůvky, Lomnice u Tišnova 
a další. Pořadatelé strávili s autorkou nádherné chvíle již 
v pátek při instalaci výstavy. Byli překvapeni její skrom-
ností a pokorou. Moc nás potěšila hojná účast a také to, 
že většina vystavených obrazů se prodala. Mohu prozra-
dit, že jsme se s paní Moštkovou dohodli  na namalování 
betlému pro naši obec.

J. Zelinka

 Mikeš pro misie
Již druhým rokem pořádá klub maminek Mikeš prodej-

ní výstavu vánočních výrobků. Výrobu vánočních před-
mětů jsme letos začaly již během listopadu. V průběhu 
těchto pozdních podzimních večerů na nás dýchl krásný 
předvánoční čas a my si mohly v příjemné atmosféře od-
počinout a popustit uzdu fantazii. Finanční výtěžek bude 
darován na misie, tedy všem potřebným.

Spolu s touto výstavou probíhá výstava domácích 
betlémů a pracovní dílny dětí. Ty si zde mohou vyrobit 
papírový zvoneček ze semínek, papírový barevný řetěz 
a vánoční svícen z ovoce a přírodnin.

Ještě jednou Vás zveme na misijní prodejní výstavu 
a pracovní dílny konající se vždy nedělní adventní odpo-
ledne. Přijďte mezi nás oddechnout si od televizí a počí-
tačů a podpořit dobrou věc.

Touto cestou chceme vyjádřit vřelý dík všem mamin-
kám, babičkám a starším dětem, které se jakým-koli způ-
sobem zapojily do této misijní akce a přiložily ruku k dílu. 
Též děkujeme všem, kteří si naše výrobky již zakoupili 
a snad ještě zakoupí. Vždyť mnohokrát sáhly hlouběji do 
svých peněženek než bylo třeba.

Krásný adventní čas, požehnané Vánoce a vše dobré 
v novém roce 2008 přeje Klub maminek Mikeš

Vlaďka Urbánková

 Poděkování
Vážení spoluobčané. Jak asi víte, 

probíhá v naší obci jednou týdně se-
tkání seniorek. Program zajišťuje a ce-
lou akci má na starosti paní Krušinová. 
Naše maminky a babičky zde prožívají 
velice příjemné chvíle a proto patří paní 
Krušinové a také slečně Navrátilové, 
která zde provádí rehabilitační cvičení  
naše poděkování.

Jaroslava Nečasová

 Pozvánka
V sobotu 5. ledna se uskuteční tra-

diční Tříkrálová sbírka. V minulosti pení-
ze z této sbírky přispěly ke vzniku klubů 
MIKEŠ (spolek maminek) a KLAS (KLub 
Aktivních Seniorek).

redakce„Těšanský“ betlém od J. Moštkové foto: Josef Zelinka
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 Komise Živ. prostředí informuje
O podmínkách pro kácení stromů náš zpravo-

daj již dříve informoval. Přesto na toto téma stále při-
cházejí dotazy a připomínky, že občané by měli být  
lépe informováni.

POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH 
MIMO LES
Jedná se o strom či keř rostoucí jednotlivě i ve sku-

pinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozem-
cích mimo lesní půdní fond.

KDY NENÍ TŘEBA ŽÁDAT O POVOLENÍ?
Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, 

které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozem-
ky užívají a jde-li o stromy s obvodem kmene do 80 cm 
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (pokud se nejedná 
o chráněný druh nebo významný krajinný prvek) nebo  
o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, 
které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozem-
ky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí (viz. 
výše). Dále není povolení třeba ke kácení dřevin, je-li 
jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten kdo za 
těchto podmínek provede kácení, oznámí je Obecnímu 
úřadu do 15 dnů od provedení kácení.

JAK ŽÁDAT O POVOLENÍ KÁCENÍ?
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 

les podává vlastník pozemku nebo nájemce se souhla-
sem vlastníka pozemku, na kterém tyto dřeviny rostou, 
na Obecní úřad.

Žádost musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadate-

le k pozemkům a dřevinám.
c) Specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají 

být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost 
plochy keřů, včetně situačního zákresu.

d) Udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí
e) Zdůvodnění žádosti

Právnická osoba musí o povolení kácení žádat vždy.

DALŠÍ INFORMACE
Obecní úřad může ve svém rozhodnutí o povolení ká-

cení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu 
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dře-
vin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po 
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Pokud Obecní úřad neuloží provedení náhradní vý-
sadby, je ten kdo pokácí dřeviny z důvodů výstavby 
a s povolením orgánu ochrany přírody zaplatit odvod do 
rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního 
prostředí. Ten kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen 
zaplatit odvod do Státního fondu ŽP České republiky ve 
výši stanovené zákonem.

Na veřejných jednáních obecního zastupitelstva se 
často v diskusi objevilo téma opuštěných a zaplevele-
ných pozemků. Je pravdou, že kdyby si naši předkové 
mohli projít koncem léta celý katastr obce tak by naši ge-
neraci asi moc nepochválili. Naprosto nepochopitelné by 
pro ně  bylo množství opuštěných, neobdělaných pozem-
ků a navíc totálně zaplevelených nebo již zcela zarost-
lých náletem keřů a akátů. Je pravdou, že zemědělství je 
velmi prodělečná činnost a většina majitelů, především 
drobných pozemků má dnes jiné zaměstnání. Náročné 
a ztrátové obdělávání malých nevýnosných pozemků je 
pro ně nezajímavé. Tato skutečnost je zcela pochopitel-
ná. Přesto si však komise dovoluje upozornit majitele po-
zemků na zákon 334/1993 Sb. nazvaný Zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu.

V něm je zemědělský půdní fond vysvětlován jako 
základní přírodní bohatství naší země a nenahraditelný 
výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu jako 
jednu z hlavních složek životního prostředí.

Zákon ukládá:
• Vlastníkům i nájemcům, hospodařit na zeměděl-

ském půdním fondu tak, aby neznečišťovali půdu 
a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivý-
mi látkami.

• Aby nepoškozovali sousední pozemky a příznivé 
fyzikální, ekonomické a biologické vlastnosti půdy 
(např. rozšiřování plevelů)

• Aby chránili obdělávané pozemky podle schvále-
ných projektů pozemkových úprav.

Do ochrany sousedních pozemků tím pádem také pa-
tří nadměrné zaplevelení a rozšiřování plevelů na sou-
sední plochy. Proto je potřeba si uvědomit, že pokud se 
takový případ dostane k soudu tak vždy je jasná vina na 
straně majitele zapleveleného pozemku. Zákon také sta-
novuje postihy za takový stav. Proto považujeme za nut-
né občany na tento zákon upozornit.

P.S. Před několika lety jsem napsal článek o orbě na 
našich polích. Byl jsem za něj dokonce napaden (slov-
ně). Bohužel musím konstatovat, že i letos bylo mnoho 
polí pooráno tak, že traktor s pluhem vyjížděl na asfalto-
vou cestu se otočit, hlína mu padala z radlice a nikdo se 
nenamáhal odhrnout ji zpět na pole. O otáčení na sou-
sedově poli je už zbytečné se zmiňovat. Za to by naši 
stařečci byli hodně zlí. Pro ně byla půda nejcennějším 
majetkem. Měli jedno moudré přísloví. “Půdu nedědíme 
od svých rodičů, ale půjčujeme si ji od svých dětí.“

Mysleme na to jakou a v jakém stavu ji jednou svým 
dětem předáme.

Za komisi ŽP a zemědělství  
J. Zelinka
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 Z naší farnosti
 Duchovní slovo

Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl 
zamyšleně muž u krbu, ve kterém plápolal oheň, a pře-
mítal o významu Vánoc.

„Pro Boha nemá cenu, aby se stal člověkem“, uvažo-
val. „Proč by všemohoucí Bůh měl trávit svůj drahocenný 
čas s někým, jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl 
narodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc je nesmy-
sl. Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit na zem, určitě by 
si našel jiný způsob.“

Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející 
zvenku. Přiskočil k oknu a opřel se o rám. Venku uviděl 
houf sněžných hus, které divoce mávaly křídly a zoufale 
se plácaly v hlubokém sněhu. Byly jako omámené a po-
matené. Zřejmě z vyčerpání odpadly od většího hejna 
směřujícího do teplejších krajin. Muži jich bylo líto a tak 
se zachumlal do teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil se 
zahnat roztřesené husy do teplé garáže, ale čím víc se 
snažil, tím víc ptáci zmatkovali. 

„Kdyby tak věděli, že je chci zachránit,“ pomyslel si 
muž. Jak je přesvědčit, že to s nimi myslím dobře?“ 

Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na chvilku stal 
taky sněžnou husou a mohl s nimi mluvit jejich řečí, pak 
by mě pochopily…“

V náhlém osvícení si muž vzpomněl, že je Štědrý ve-
čer, a široce se usmál. Vánoční příběh se mu už nezdál 
nesmyslný. V duchu si představil prostě vyhlížející dítě 
ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl vánoční 
záhadě: Bůh se stal jedním z nás, aby nám naší řečí 
mohl sdělit, že nás miluje, že nás miluje právě teď a že 
mu jde o naše dobro.

(příběh z knihy Kolik váží sněhová vločka)

Moji drazí farníci, ale nejen vy, dovolte mně, abych 
Vám popřál radostné a požehnané Vánoční svátky a pře-
devším, abyste poznali, že Ježíš Tě skutečně miluje a to 
právě teď… Věříš tomu?

Váš duchovní otec 
 P. Jiří Topenčík

 Dění ve farnosti o Vánocích
23. 12. – NEDĚLE (4. NEDĚLE ADVENTNÍ)

  7.30 a 10.30 – mše – dávání pastýřů do betléma
10.30 – při mši přinesení betlémského světla, po 

mši jeho roznesení nemohoucím lidem
15.00 – 18.00 výstava betlémů v muzeu spojena 

s výtvarnými dílnami pro děti

24. 12. – PONDĚLÍ

  6.00 – roráty – ovečky do betléma
22.00 – půlnoční mše (J. J. Ryba - vánoční mše)

25. 12. – ÚTERÝ (NAROZENÍ PÁNĚ)

  7.30 a 10.30 – mše
15.00 – živý Betlém 

26. 12. – STŘEDA (SV. ŠTĚPÁNA)

7.30 a 10.30 – mše
14.00 – koncert skupiny SRDCE

27. 12. – ČTVRTEK (SV. JANA EVANGELISTY)

7.30 – mše s žehnáním vína
8.30 – 10.00 ochutnávka vín (klub MIKEŠ)

28. 12. – PÁTEK (SV. MLÁĎÁTEK)

7.30 – mše
15.00 – 15.05 zvonění za nenarozené děti

29. 12. – SOBOTA

7.30 – mše

30. 12. – NEDĚLE (SVATÉ RODINY)

7.30 a 10.30 mše s obnovou manželských slibů
odpoledne koledování v kostele nebo po dědině

31. 12. – PONDĚLÍ

15.00 – děkovná bohoslužba
23.30 – půlnoční adorace

5. 1. – SOBOTA

kolem deváté hodiny dopolední Tříkrálová sbírka

 Škola
 Mateřská škola

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Všeobecná zdravotní pojišťovna vyhlásila soutěž na 

téma Co dělám pro své zdraví. Vzhledem k tomu, že náš 
ŠVP je zaměřený na zdravý životní styl, uspořádali jsme 
místní kolo soutěže v mateřské škole. Obrázky šesti dětí 
jsme zaslali do celostátní soutěže, kde jsme byli úspěš-

ní. Kateřinka Vokálová získala ocenění za obrázek s ná-
zvem Jím hodně ovoce.

VÍTÁNÍ DĚTÍ 
V neděli 14. října jsme s dětmi vystoupili s kulturním 

programem na vítání občánků. Bylo přivítáno 11 dětí.

PLAVÁNÍ
Od září do listopadu jsme s dětmi jezdili do Hustope-

če do plaveckého kurzu. Tento školní rok jezdilo plavat 18 
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dětí. Všechny děti si vedly velmi dobře, dokonce 6 dětí 
získalo mimořádnou šupinku za to, že uplavou 5 metrů.

PRACOVNÍ DÍLNA
30.října jsme připravili pro rodiče a děti společnou 

pracovní dílnu, kde jsme vyráběli podzimní domečky. Zá-
jem o tuto akci je veliký, tentokrát byla účast téměř sto-
procentní.

BESEDA S DŮCHODCI
V pátek 9. listopadu se uskutečnila beseda pro ob-

čany starší 65 let, kde naše děti vystoupily s kulturním 
pásmem Kočičky.

MIKULÁŠSKÁ SLAVNOST
V úterý 4. prosince jsme stejně jako minulý rok zor-

ganizovali pro děti mikulášskou slavnost. Děti převleče-
né za anděly a čerty celé dopoledne v mateřské škole 
zpívaly, tančily, hrály zajímavé hry a soutěžily. Vyvrchole-
ním slavnosti byl sváteční oběd u rozsvícených svícínků 
a bohatá mikulášská nadílka.

AKCE, KTERÉ SE JEŠTĚ USKUTEČNÍ

• vystoupení u vánočního stromu
• vánoční hry s novými hračkami
• loutkové divadlo
• vánoční slavnost s rodiči

Jménem dětí a zaměstnanců mateřské školy přeji 
všem spoluobčanům hezké a spokojené vánoce, do no-
vého roku pevné zdraví, hodně štěstí a pohody. 

Miroslava Kominacká,  
ředitelka

 Základní škola
Nový školní rok nám začal již v září a rozběhl se tra-

dičně. Možná si však letos někteří z Vás (rodičů a spo-
luobčanů) stačili všimnout nezvyklého dění v souvislosti 
s naší školou. Mohli jste zaznamenat poškozování dobré-
ho jména školy ze strany jednoho pedagoga s přispěním 
několika osob. Politováníhodné aktivity uvedené skupiny  
neprospěly žákům, škole ani obci. V těchto, pro všechny 
nepříjemných záležitostech, byl naprosto účelově zneva-
žován výchovně-vzdělávací cíl školy, to jest připravovat 
děti odborně a morálně do jejich dalšího života.

Na každém pracovišti se jistě občas projeví určité pro-
blémy různého charakteru. Jsem ředitelkou ZŠ Šitbořice 
již sedmnáct let a v průběhu těchto let nedošlo k žádným 
podstatným interpersonálním problémům. S učiteli ško-
ly jsem za celou dobu své působnosti všechny případné 
problémy vždy vyřešila smírně. Až na výše uvedený pří-
pad, kdy se jednalo o dlouhodobější opakované neplně-
ní pracovních povinností, které při veškeré mé trpělivosti 
a snaze nebylo možno vyřešit smírně. Nechci vzniklý 
personální problém dramatizovat a medializovat, protože 
si tento problém takovou pozornost ani nezaslouží. Jsem 
přesvědčena, že zveřejněné dopisy plné pomluv, které  
poškodily naši školu, mohli napsat jen lidé, kterým nezá-
leží na dětech. Pravděpodobně nejsou spjati ani se ško-
lou ani s obcí, protože hazardují s jejich dobrou pověstí. 
Distancuji se s plnou odpovědností od těchto praktik.

Ve své funkci samozřejmě počítám s tím, že některý 
pracovník může být nespokojen s vyžadováním plnění 
pracovních povinností. Naprostá většina zaměstnanců 
školy však tento princip respektuje. Jako ředitelka školy 
mám eminentní zájem na tom, aby učitelé kvalitně praco-
vali a měli potřebný klid ke své práci. Není v zájmu ško-
ly, aby pedagog opakovaně závažně porušoval plnění 
pracovních povinností, bojkotoval jak práci ostatních, tak 
i všechno úsilí, které směřuje k co nejlepší vizitce školy 
a prospěchu žáků. 

Nikdo z odborných kruhů nemůže pochybovat o na-
stavené koncepci a dlouhodobých výsledcích v širokém 
spektru, které vzdělávací práce zahrnuje. Výchovně-
-vzdělávací práci školy opakovaně prověřila Česká škol-
ní inspekce a nikdy neshledala žádné vážnější nedostat-
ky. Také grantové projekty určené k rozvoji vzdělávání 
žáků, které škola nad rámec svých povinností realizova-
la, hodnotila inspekce i další kompetentní orgány s kraj-
skou a celostátní působností velice kladně. Kvalitní práci 
učitelů dokumentují také výsledky školy při okresních 
a krajských soutěžích a při celostátním testování vzdě-
lávacích výsledků žáků. Také počet žáků, kteří pokračují 
ve studiu, přesahuje průměr ostatních škol stejného typu. 
Takových výsledků může škola dosahovat jen díky spolu-
práci a profesionálnímu přístupu učitelů. A v tomto tren-
du naše škola hodlá pokračovat. 

Škola má trvalý zájem o spolupráci s rodiči. Pořádá-
ním dnů otevřených dveří vytváříme podmínky k účasti 
rodičů přímo ve výuce. Rodiče tak mají možnost vidět  
pokroky vlastního dítěte a mohou sledovat metody výu-
ky učitelů. V letošním školním roce pořádala naše škola 
Den otevřených dveří dne 3. listopadu 2007. Těší nás vy-
jádřená spokojenost rodičů s výukou a tato spokojenost 
je pro učitele známkou dobré pedagogické práce.  

Dne 3. prosince 2007 jsme ve škole přivítali nového 
učitele pana Mgr. Tomáše Mottla, kvalifikovaného učitele
tělesné výchovy s aktivní znalostí anglického jazyka. 

Letos realizujeme projekt Prevence vandalismu. Jeho 
hlavním cílem je pěstovat u žáků kladný vztah k práci 
a posilovat vztah k lidským hodnotám. V rámci projektu 
iniciuje škola úzkou spolupráci s rodiči, s představiteli 
obce, s okresní metodičkou prevence i Policií.

V poslední době jsme však byli  také svědky poško-
zování majetku obce. Sami žáci, když přicházeli do ško-
ly, viděli důsledky takového zlovolného chování. V mě-
síci listopadu, při konání poslední diskotéky pořádané 
fotbalovým oddílem, došlo totiž k poničení školní vitríny, 
květinové výzdoby i dalšího  zařízení v areálu školy. Ško-
la se snaží dělat maximum v prevenci vandalismu, ale 
současně nemůže fungovat jako všespásná instituce, 
která podobným výtržnostem vždy zabrání. Ve spoluprá-
ci s obcí se snažíme podobné případy prošetřovat. Jsem 
přesvědčena, že dodržování společenských norem cho-
vání je cílem nás všech, a proto si všichni více všímej-
me svého okolí a nebuďme lhostejní k vandalismu, po-
mluvám a dalším nežádoucím společenským projevům. 
Společně tak můžeme přispět k dobré pověsti a pěknému 
prostředí v obci. Jde přece o vizitku celé vesnice, každé-
ho občana. Záleží na nás, zda se nám podaří chovat se 
tak, aby naše obec byla pěkná ke spokojenosti všech.
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V tomto období nám nastávají nejkrásnější svátky 
v roce - Vánoce. Proto mi dovolte, abych popřála všem 
žákům, rodičům i spoluobčanům klidné prožití vánočního 
období a šťastný vstup do nového roku.

PaedDr. Jarmila Novotňáková,  
ředitelka školy

 Vánoční dílny v základní škole
3. prosince se v prostorách školy otevřely dveře všem 

zájemcům, kteří si zde mohli zhotovit různé ozdoby na 
vánoční svátky. S pomocí učitelů a pod odborným vede-
ním floristky Ing. Evy Jakešové z pracoviště Brno Bohu-
nice a studentů SOŠ zahradnická a SOU Bohunice se 
vyráběly vánoční věnce z chvojí. Pro jiné zde byla při-
pravena výroba svíček a ozdob ze včelích plástů, ma-
lování na potravinové dózy, skleněné svícny, květináče 
a hrníčky. Další dílna nabízela výrobu netradičních pro-
stírání na vánoční stůl a ozdob na stromeček. Veškerý 
materiál k výrobě byl k dispozici přímo na místě. Vánoční 
atmosféru dokresloval poslech koled a vůně aromalamp, 
která se linula ovzduším. Celá akce se vydařila nad naše 
očekávání díky hojné účasti. Maminky s dětmi, prarodi-
če a dokonce i tatínkové pilně zhotovovali jeden výrobek 
za druhým. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným 
a těšíme se na další brzkou spolupráci školy s rodiči.

Mgr. Petra Strouhalová

 Stanovisko obecního 
zastupitelstva k situaci na ZŠ

Zastupitelstvo obce (ZO) se znepokojením sleduje  
situaci vzniklou neutěšenými vztahy mezi zaměstnanci 
školy. Medializace tohoto problému nepřispívá ke zklid-
nění a vyřešení situace. 

ZO je pravidelně informováno o výsledcích školských 
inspekcí a v tomto smyslu nebyly zjištěny žádné problé-
my. Absolventi ZŠ Šitbořice dosahují velmi dobrých vý-
sledků jak při přijímacích řízeních na středních školách, 
tak v celostátním testování.

Zastupitelům obce byly předloženy písemné materi-
ály, které nezvratně dokazují to, že na webových strán-
kách „zákulisí u nás“ i v tisku byly proti vedení základní 
školy použity pomluvy a lži.

ZO žádá občany a především pak rodiče žáků, aby 
se na tuto kauzu pokud možno dívali objektivně a nene-
chali se strhnout skupinou lidí, která v médiích zveřejnila 
nepravdivé informace a tím již teď pošpinila dobré jméno 
naší školy i obce.

ZO tímto prohlášením vyjadřuje jednoznačnou pod-
poru vedení školy.

V Šitbořicích dne 5. 11. 2007

 Rybářův rok 2007
Na výroční schůzi místní skupiny rybářů Šitbořice 

jsme si domluvili akce pro rok 2007, tak jak to dělají i ji-
né zájmové organizace v naší obci. Především jsou to 
brigády na rybníku, který máme od obce v pronájmu pro 
sportovní rybolov. Krom zimního prosekávání ledu, se-
čení travin a celkového úklidu břehů a okolí rybníku se 
také starají rybáři o zarybnění rybníku rybami. Každoroč-
ně vysazujeme do vody kapry, jak malé o průměrné dél-
ce 10 – 30 cm, tak i kapry velké okolo 60 cm, především 
před jarními rybářskými závody, které pořádáme již řadu 
let. Krom kaprů jsou v rybníku i líni, cejni, štiky, candáti, 
karasi, amur a sumec. Pro tak kvalitní zarybnění rybníku 
je tento znám v širokém okolí a proto navštěvován hojně 
rybáři. Pro zajímavost jsem byl svědkem i toho, když jsem 
se zúčastnil krajské konference Moravského rybářského 
svazu v Uherském Hradišti, se mě ptali rybáři s Ostra-
vy, jak probíhá bagrování a vyčistění našeho rybníku. Na 
můj dotaz odkud znají náš rybník mi řekli že když se vra-
cí s rybolovu na Mušovských jezerech tak se staví v Šit-
bořicích chytí si kapra a jedou spokojeně domů, k tomu 
snad jen podle sumarizace, kterou podle odevzdaných 
sumářů – zapsané úlovky ryb – bylo na revíru Dyje 5A do 
kterého patří i náš rybník chyceno 3 004 ks kapra o prů-
měrné váze 2,695 kg. Celkově bylo chyceno na všech 
revírech MRS 301 468 ks kapra za rok 2006.

V tomto roce jsme krom rybářských závodů pro do-
spělé pořádali i dětské závody a ve spolupráci s místní 
školou Dětský den na rybníku, o kterém jsem již psal.

Naši rybáři se také zúčastnili zájezdu na soukromý 
rybník do Jestřabic u Kyjova, kde si chytili krom kaprů 
a pstruhů i jesetera, což je pro nás neobvyklá ryba.

Také bych se chtěl vyjádřit k dobře míněné poznám-
ce z minulého čísla Štengaráčku, k zarybnění rybníčku 
v obci. Tento rybník jsme již v minulosti užívali a o jeho 
zarybnění i jeho okolí se starali, především rybáři, kteří 
bydlí v jeho okolí, tak i letos po jeho celkové opravě bře-
hů a odbahnění jej zarybníme, když ne letos tak určitě na 
jaře 2008, aby si děti měli kde vyzkoušet chytání ryb.

Jak jistě víte, měli jsme na rybníku pěkného hastrma-
na, který byl chloubou nejen rybářů, jeho tvůrce, pana 
Zelinky ale i celých Šitbořic. Ale stalo se že někdo ho má 
radši, tak si ho vzal. Pro další roky se p. Zelinka rozho-
dl pro vytvoření nového hastrmana, nebo vodníka jak je 
komu libo. Pro jeho vytvoření jsme zajistili patřičné dře-
vo. Tento špalek o průměru asi 90 a výšce 120 cm jsme 
přivezli s lužních lesů z okolí Lanžhota. Příští rok bysme 
ho rádi osadili zpět a lépe zabezpečili proti krádeži. Tím-
to prosím, nejen rybáře ale i myslivce a všechny, kteří 
chodí k rybníku aby si všímali a nebili lhostejní. Děkuji.

Závěrem mi dovolte Vás pozvat na Rybářský ples 
který se pořádá v sobotu 23.  2.  2008. Občerstvení a rybí 
večeře bude zajištěna, k poslechu a hlavně tanci hraje 
dechová hudba Blučiňáci. Na tento ples Vás za místní 
organizaci rybářů srdečně zvu a přeji Vám pevné zdraví 
a úspěchy v novém roce a nám rybářům Petrův Zdar.

František Lejska
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 Zpráva oddílu TOM Sluníčko
Dobrý den, ahoj, napsat ke konci roku 

něco, co by shrnulo naši činnost za uplynu-
lých dvanáct měsíců a přidat přání pro vás 
všechny do toho dalšího roku není jen tak. 
Přesto se pokusím o stručné shrnutí.

Náš oddíl začínal v obci Tasovice jako Klub 
maminek, pak jsem se s rodinou přestěhoval 
do Šitbořic. 

Protože jsem víc jak 5 let působil v různých 
organizacích a funkcích, nechtěl jsem tento 
svět opustit. Proto se mi začala v hlavě rodit 
myšlenka založit oddíl v Šitbořicích. 

K tomu je zapotřebí mít prostory a hlavně 
lidi, kteří by pomáhali. A tak jsem zde za po-
moci pár známých oslovil mladé lidi a v lednu 
začal fungovat Klub instruktorů, který na prv-
ních schůzkách začal plánovat tábor. 

Upozorňující letáčky je potřeba umístit na 
místa, kde jsou děti a rodiče, a proto jsem je vyvěsil i na 
místní školu. Během rozhovoru s paní ředitelkou jsem se 
zmínil o tom, že bychom potřebovali místo ke scházení  
a právě paní ředitelka nám ochotně propůjčila družinu. 

Náš oddíl Sluníčko prožil zajímavé chvíle při vaření 
v kotlících, slavili jsme narozeniny s poníkem, pomáhali 
jsme na dni plných her (mohli jste se s námi povozit na 
raftech, vyzkoušet lanové překážky) a také jsme uspořá-
dali v rámci Klubu instruktorů víkendovou akci v Třebíči.

 Následoval tábor pořádaný pod občanským sdru-
žením Petrov, kterého se zúčastnilo 58 lidiček. Naši 
vedoucí se z nadpoloviční většiny skládají ze Šitbořá-
ků, ostatní jsou z Hodonic, Velkých Němčic, Ivančic, 
Brna a Hustopeče nad Bečvou. Dětí ze Šitbořic bylo 31, 
z jiných vesnic 7. Od 28. 9. 2007 jsme otevřeli čajovnu 
a hernu deskových her – tyto prostory nám poskytla obec 
Šitbořice. Následoval 1. turisticko-sportovní závod, pravi-

delné schůzky Sluníčka v nové klubovně. Téměř každou 
sobotu v 18.00 otevíráme dveře milovníkům čaje, pokud 
zrovna nepořádáme nějakou akci, neškolíme se a nebo 
se u nás někdo neubytuje, jako třeba oddíl TOM Onyx.

Nedávno jsme se školili na „CVVZ“ (celostátní vzá-
jemná výměna zkušeností) a s dalšími asi 1 200 lidička-
mi jsme si na různých seminářích vyměňovali zkušenos-
ti, cvičili první pomoc apod. 

V prosinci nás čeká Mikulášská víkendovka, pro Slu-
níčka spaní v klubovně spojené s výrobou dárků a v pá-
tek 21. 12. vánoční čajovna, kam si může každý přijít po-
povídat a pod stromečkem předat kamarádovi dárek. Do 
oddílu Sluníčko chodí průměrně 9 dětí a do čajovny 12.

Nemohu opomenout naše schopné instruktory, 
kteří si vypsali projekt u „Připoj se“ a uspěli! Získali  
23 900 Kč. Našim hlavním sponzorem je obec Šitbořice, 
která oddílu poskytla účelovou dotaci 10 000 Kč, zapla-

tila vymalování klubovny a hradí náklady na 
energii. Přispěla stokorunou na každé šitboř-
ské dítě, které s námi jelo na tábor. Také Pra-
mos a.s. daroval propagační materiál (lízátka, 
igelitky, propisky, ...)        

Máme vlastní IČO a vedeme účet-
nictví, jsme pojištěni přes naši asociaci. 
Máme vlastní webové stránky na adrese  
www.instruktori-sitborice.estranky.cz

Děkuji těm, kteří nás podpořili a doufám, 
že v příštích letech nám zůstanou nakloněni, 
děkuji všem, kteří nás podpořili svojí účastí 
či dobrým slovem a hlavně děkuji těm, kteří 
obětovali svůj volný čas a pomáhali mi připra-
vovat akce pro jiné. 

Závěrem všem přeji, ať prožijí klidné Vá-
noce plné radosti a lásky v rodinném kruhu, 
v novém roce všem přeji hodně zdraví a zby-
tek záleží jen na nás samotných. 

Za oddíl TOM Sluníčko a Klub instruktorů  
Jan Novotný, vedoucíZ tábora

V naší klubovně

http://www.instruktori-sitborice.estranky.cz
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 Žárové pohřebiště u Šitbořic
Okolí Šitbořic bylo již od pradávna hojně osídlovanou 

oblastí různými pravěkými kulturami. Nejinak tomu bylo 
i v tzv. době římské. Ta je podle archeologických prame-
nů datována přibližně od přelomu letopočtu do roku 400. 
Během této 
doby na 
v ě t š i n ě 
území Čes-
ké republiky 
a na území 
střední Ev-
ropy obec-
ně sídlily 
germánské 
kmeny. Ty 
k nám při-
šly z roz-
sáhlých severských oblastí dnešní Skandinávie v době 
pomalého úpadku keltské civilizace, čímž byl umožněn 
postup Germánů na jih do úrodnějších oblastí. Antické 
literární prameny popisují Germány jako divoké plavo-
vlasé obyvatelstvo uvyklé na drsné přírodní podmínky 
a holdující nezřízeným pitkám a kořistnickým výpravám. 
Musíme však také brát v úvahu, že zmíněný popis po-
chází od příslušníka v té době luxusním životem změkči-
lé římské aristokracie.

Germánský kmen Kvádů, který sídlil na územi Mora-
vy a jihozápadního Slovenska obýval převážně úrodné 
svahy v nížinách podél toků řek. Osady vesnického rázu 
tvořilo zpravidla několik do země zahloubených domů 
kůlové konstrukce se stěnami vyplétanými proutím oma-
zaným hlínou a sedlovou doškovou střechou. Svoji ob-
živu si zajišťovali provozováním zemědělství a chovem 
dobytka. Projevem složitého náboženského života ger-
mánských kmenů byl také charakteristický způsob po-
hřbívání. Zemřelý byl spolu se svými šperky a zbraněmi 
zpopelněn. Zbytky pohřební hranice spolu s předměty 

často poškozenými ohněm byly 
následně vloženy do keramické 
nádoby a ta byla zakopána na vy-
brané místo na pohřebišti. Právě 
takovéto pohřebiště bylo již v prv-
ní třetině minulého století objeve-
no severozápadně od Šitbořic na 
trati Padělky od Moutnic.

První zmínky o této významné archeologické lokalitě 
sahají k roku 1932, kdy archeolog amatér J. Lengál za-
chránil pět žárových popelnicových hrobů při polních pra-
cích. Nálezy byly následně předány do Moravského zem-
ského muzea v Brně. Další pozornost o pohřebiště vyvo-
lal nález učitele R. Vermouzka z roku 1960. Tehdy byl ob-
jeven další žárový hrob. O tomto nálezu byl informován 
doc. Pernička z brněnské Filozofické fakulty. Pohřebiště
bylo následně v letech 1960, 1963, 1968 a 1969 syste-
maticky zkoumáno zmíněnou institucí. Za tuto doby bylo 
objeveno celkem 47 žárových hrobů s rozličnou hrobo-

vou výbavou. 
Na pohřebiš-
ti byly roz-
lišeny dvě 
hlavní sku-
piny hrobů 
– ze starší 
(22 hrobů) 
a z mladší 
doby řím-
ské (25). Na 
p o h ř e b i š t i 
p ř e v l á d a j í 
hroby mužů 
nad hroby 

žen. Několika hroby jsou doloženy i pohřby dětí. Některé 
hroby byly poměrně bohatě vybaveny (bronzové, skle-
něné a keramické nádoby dovezené z římských provin-

cií za Dunajem, prsteny, spony oděvu, železné 
zbraně, hřebeny vyrobené z kosti). Nejmladší 
hroby na pohřebišti jsou datovány do konec  
4. století našeho letopočtu.

V současnosti probíhá na pohřebišti men-
ší archeologický výzkum Ústavu archeologie 
a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity. Jedná se o sondážní akci, která si 
klade za cíl zjištění současného stavu docho-
vání archeologické památky, která je narušo-
vána orbou. Nalezení dalších archeologických 
památek by také mohlo přispět k lepšímu po-
chopení složité struktury germánské společ-
nosti, která na pohřebišti ukládala své zemřelé 
a jejich života vůbec.

Bc. Marek Vlach,  
ÚAM FF MU

Vykopávky na Strážkách
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 Šitbořice očima návštěvnice
Haldis Haukanes působí na Katedře vzdělávání 

a zdraví na univerzitě v Bergenu v Norsku. V současné 
době provádí průzkum zaměřený na českou mládež a je-
jí představy o budoucnosti.

Se Šitbořicemi jsem se seznámila před čtrnácti lety, 
v roce 1993. Přijela jsem tehdy na dvoutýdenní návště-
vu, abych se tu porozhlédla a zjistila, zda by zde bylo 
možné sbírat materiál pro etnografický průzkum.

Byl to můj první pobyt na jižní Moravě, ale Čechy 
jsem už dobře znala. V letech 1990-1991 jsem pobývala 
více než rok v Praze a v jižních Čechách. Učila jsem se 
česky, a posléze jsem prováděla etnografický výzkum na
jihočeském venkově.

Do Šitbořic jsem přijela v zimě. Právě mrzlo, že to 
bylo dost i na osobu z Norska. Avšak pohostinnost a přá-
telskost, s níž jsem se v Šitbořicích setkala, mi brzy vy-
nahradila šedivá rána a ledový vítr. Všude, kam jsem 
přišla, jsem se setkávala s vstřícností a zájmem o svou 
práci. Byla jsem si zcela jistá, že jsem pro svůj průzkum 
našla pravé místo.

V roce 1995 jsem se do Šitbořic vrátila na delší pobyt. 
Tentokrát jsem si s sebou přivezla svoji malou rodinku. 
Když jsme v únoru přijeli, můj syn David ještě nechodil, 
ale když jsme v červenci odjížděli, pobíhal vesele před 
penzionem, kde jsme byli ubytovaní, a začínal se vyja-
dřovat směsicí češtiny a norštiny. Oblíbil si moravské la-
hůdky, a když viděl meruňku, volal: „Munka, munka.“

Cílem mého studia bylo zkoumat změny na českém 
venkově po roce 89. Za tím účelem jsem chtěla získat 
široké povědomí o různých aspektech společenského, 
hospodářského a kulturního života na jihomoravském 
venkově. Mimo jiné také prostřednictvím rozhovorů s oby-
vateli, o tom, jak sami vnímají probíhající změny. Strávi-
la jsem v Šitbořicích několik velmi zajímavých měsíců, 
a seznámila jsem se tu s moravskými zvyky a tradicemi 
jako je vinařství, stavění máje a stárky a stárci. Účast-
nila jsem se místních oslav a poznala i temperamentní 
písňové tradice pro jižní Moravu tak typické. Sledovala 
jsem, a velice mi imponovalo, jak se místní vedení snaží 
zkvalitnit materiální podmínky ve vesnici; například opra-
vit budovu staré školy, vrátit někdejší krásu budově fary, 
a zavést plyn do všech domácností. Viděla jsem, jak se 
postupně naplňuje, co mi jednou řekl starosta vesnice: 
„Politika je pro nás to, co je vidět.“

Do Šitbořic jsem se vrátila v květnu tohoto roku 
v souvislosti s novým průzkumným projektem, na němž 
pracuji pro univerzitu v Bergenu. Tématem je mládež 
a globalizace, a průzkum proběhne na několika místech 
v Čechách a také v zahraničí. Když nepočítám kratin-
kou návštěvu v roce 2001, nebyla jsem v Šitbořicích od 
roku 1995. Jak na mě Šitbořice působí nyní, ve srovnání 
s tím, jak jsem je poznala před 12 lety? Jaké tu vidím 
změny, a co zůstalo při starém? Zde musím čtenáře upo-
zornit, že můj pobyt byl velmi krátký, a mé dojmy jsou  
tudíž jen povrchní.

První, čeho jsem si všimla, když jsem v Nikolčické 
ulici vystoupila z autobusu a vydala se pěšky k přáte-
lům, kteří bydlí na konci Divácké, byla naprostá promě-
na silnic a cest. Silnice byly nově vyasfaltované a po 
novém chodníku jsem si velmi pohodlně mohla vézt 
kufr. Šitbořické vedení se očividně stále usilovně snaží 
vylepšit infrastrukturu a vesnici architektonicky zvelebit,  
a daří se mu to.

Když jsem se po Šitbořicích procházela, všimla jsem 
si také mnoha věcí, které se nezměnily: například zahrád-
ky přetékající květinami, jimiž obyvatelé zkrášlují prostor 
před domy. S radostí jsem také shledala, že netčená 
zůstává i základní sociální infrastruktura: obchody s po-
travinami jsou tu stále všechny, také zdravotní středisko 
a pošta, a rovněž hospody a vinárny, bez kterých se ne-
obejde žádná obec, která chce mezi obyvateli uchovat 
pocit přináležitosti a jednoty. Když byl čas na odpolední 
mši, viděla jsem přes náměstí přecházet lidi, kteří se ubí-
rali do kostela. Mnoho z nich bylo staršího věku. Kladla 
jsem si otázku – jaká je na dnešní jižní Moravě situace 
náboženství? Chodí nyní pravidelně do kostela stejně lidí 
jako dřív, nebo jich ubylo?

Další, co se nezměnilo, je pověstná moravská pohos-
tinnost. Pokaždé, když pobývám v této části světa, vra-
cím se domů s několika kilogramy navíc; neodolatelné 
lahůdky, které mi tu na každé návštěvě nabízejí, vskutku 
nechávají stopy! Během svého pobytu jsem se směla 
zúčastnit oslavy výročí, a vychutnávala jsem příjemnou 
atmosféru, již dovedou vykouzlit vaše krásné písničky, 
doprovázené hrou na harmoniku – zjevný důkaz nepře-
rušené kulturní tradice.

Hlavním úkolem mého pobytu byla návštěva zá-
kladních škol v Nikolčicích a v Šitbořicích, kde jsem se 
chystala zahájit svůj průzkum světa mládeže. Ve školách 
jsem se dozvěděla, s jakou oddaností usiluje vedení ško-
ly a vyučující o modernizaci vyučovacích metod a učeb-
ních osnov, a technologického a sportovního vybavení 
škol. Velice jsem se těšila na setkání se skupinou žáků. 
Děti měly široký rozhled a ochotně se rozhovořily. Byly 
zdaleka méně plaché než žáci, s nimiž jsem se setkala 
při návštěvách škol počátkem 90. let.

Během svých prvních pobytů v České republice, tj. 
na počátku a v polovině 90. let, jsem se u mnoha lidí 
setkávala s obavou z celkové situace v zemi, a z jejich 
současné a budoucí existence. Tento dojem jsem měla 
na jižní Moravě i jinde. Lidé hovořili se značnou dávkou 
skepse o politickém vedení země, a říkali, že mají strach, 
co přijde. K politické situaci se mnozí staví skepticky do-
sud, ale obav je dle mého názoru mnohem méně. Zajisté 
mnoho lidí to nemá v každodenním životě snadné, a pro-
hloubily se asi rozdíly mezi těmi, kdo „něco mají“ a „těmi, 
kdo nemají nic“; i na jižní Moravě. Avšak nejhorší obavy 
– hospodářský a sociální rozpad společnosti – se zdale-
ka nenaplnily. Jako pozorovatelka jsem nebyla dojmu, že 
většina lidí se novým podmínkám dobře přizpůsobila, ne-
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ztratila však vztah k místním kulturním tradicím, ani po-
cit přináležitosti. Šitbořice jsou místem s mnoha vůdčími 
osobnostmi: lidmi, kteří pečují o svůj domov a účastní se 
místního společenského života, ať již v lokálních organi-
zacích, v církvi nebo v politickém vedení.

Když jsem seděla ve vlaku z Brna zpátky do Prahy po 
své krátké květnové navštěvě, cítila jsem radost a úlevu. 

Setkala jsem se svými starými dobrými přáteli a učinila 
první kroky v novém průzkumném projektu. A také jsem 
se směla nahlédnout do společnosti, které se daří dobře 
– vyvíjí se a mění, ale nadále si zachovává sebedůvěru 
a hrdost na své tradice.

Haldis Haukanes,  
20. 9. 2007, Bergen, Norsko

 Povídání o víně
ROČNÍK 2007

Konec dalšího roku se nezadržitelně blíží a pro všech-
ny vinaře je to také období, ve kterém si pravidelně  a peč-
livě porovnávají mladá vína. Průběh počasí v letošním 
roce ovlivnil charakter vín určitě velmi výrazně. Dlouhé 
období sucha v letních měsících a  vydatné srážky v prv-
ním zářijovém týdnu dělali většině vinařů a vinohradníků 
vrásky a po předcházejících dvou mimořádných roční-
cích nebylo mnoho důvodů k optimismu. V těchto dnech 
po prochutnání mnoha vzorků z nového ročníku jsem 
však přesvědčen, že i tyto nepříznivé skutečnosti se na 
vínech ročníku 2007 projevili pouze v minimální míře.

Při prohlídkách vinic bylo ve většině vinařských obcí 
možné porovnávat, jak obtížné je při silném infekčním 
tlaku na těžších půdách bojovat s Padlím révovým. Při 
používání stejných přípravků, aplikovaných ve stejném 
období i ve stejných dávkách se ne vždy podařilo vinice 
před touto chorobou uchránit. Při výrobě vín se tedy ně-
kdy vinaři potýkali s hrozny různě poškozenými, ale při 
rychlém zpracování se i z nich mohou vyrobit vína v dob-
ré kvalitě. 

Z jednotlivých odrůd považuji Ryzlink vlašský z roč-
níku 2007 za nejvíce ovlivněný mimořádným a nestá-
lým průběhem počasí ve fázi růstu a zrání hroznů. Dnes 
když ochutnáváme Ryzlinky vlašské od jakostních až 
po nejvyšší stupně přívlastků, vždy se u nich setkává-
me s nižším obsahem kyselin. Vůně postrádá výraz-
nou intenzitu a také působí jako by byla méně čerstvá 
a svěží, protože nemá tu typickou ryzlinkovou ostrost, 

na kterou jsme u mladých vlašáků zvyklí. Ostatní odrů-
dy se s nepříznivými podmínkami vyrovnaly lépe, přes-
něji řečeno, nenesou si rysy tohoto ročníku s sebou s  
takovou nepřehlédnutelností. 

Mimořádnou kvalitou, se kterou jsem se v posled-
ních ročnících nesetkal, se vyznačují Sauvignony. U vín 
z hroznů zpracovávaných při cukernatosti od 19 do 20 
stupňů je sice zatím nevyrovnaný poměr kyselin s ostat-
ními složkami, protože kyselin je více, ale aromatika je 
výborná od typicky kopřivových přes angrešty až po vůně 
broskví. To co je možné najít ve vínech z hroznů s cuker-
natostí mezi 21 a 23 stupni je však opravdu mimořádné. 
Výrazné a harmonické vůně jsou už nyní doplněné také 
plnou  a vyváženou chutí. 

Ze všech odrůd jsem se podíval jen na dvě, u nichž  
budou nová vína výrazně odlišná, pokud se podaří ne-
promarnit základ který teď máme, od ročníků předcho-
zích. U všech ostatních můžeme mluvit o vyrovnaném 
charakteru a při dodržování stejných postupů při výrobě 
budou vína velmi blízká tomu, na co jsme si zvykli v le-
tech minulých.

Při charakterizování ročníku bych chtěl zdůraznit, že 
se asi nejedná o ročník desetiletí, století ani tisíciletí, ale 
určitě je to ročník, ze kterého budeme mít celou řadu vín 
s výbornou kvalitou. Pro každého z nás to bude ročník 
spojený s vlastními zážitky a zkušenostmi. Prostě každý 
je jiný, nový a zajímavý, a proto chci všem popřát i do 
roku 2008 hodně zdraví, štěstí a úspěchů. A hlavně a to 
především dostatek výborných vín.

Aleš Urbánek

 Ze šitbořských kronik
 Oblečení a stravování 
v Šitbořicích koncem 19. stol. 

Kronikář Jan Konečný vzpomíná v pamětní šitbořské 
kronice jak se Šitbořáci oblékali a stravovali za jeho mlá-
dí před více jak 100 lety tj. koncem 19. století. Jeho zápis 
v kronice je z roku 1924 a píše v něm:

V dnešní době starý řád úplně pominul i všechny sta-
ré zvyky. Kroje jsou též úplně změněny, jak mužské, tak 
ženské i mluva stará již přestává. Vše se jinak orientuje 
dle měst. Mnohé slušné zvyky a mravy mizí a nastávají 
jiné, jež předchozím se nevyrovnají. Nová tato orientace 

jeví se v důsledku lepších poměrů životních všech tříd 
obyvatelstva. Porovnejme si poměry nynější s dřívějšími 
jak se tehdá žilo a šatilo oproti dnešku. Pamatuji z dět-
ských let jaké kroje panovaly u nás a sice ku příkladu 
mužské: ve všední dny zimní za vrchní oblek sloužily 
halena bílá, jak nosí je dosud Slováci u Hodonína. Kdo 
měl svou vlastní halenu, ten platil již za řádně opatřené-
ho, neboť dost často bylo, že halenu jednu více členů 
mužských v domácnosti používalo společně. Zimní oblek 
sváteční u mužských byl žlutý kožich, jenž stával tak asi 
12 až 16 zlatých. Kožich byl nepraktický, neboť neměl 
límec u krku a tak krk zůstával holý, Na krk se proto omo-
távala šála různě barevná. Jinak kožich byl dlouhý až na 
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zem, že nebylo nic jiného viděti než boty, kožich a hlavu. 
Čepice se nosily různých druhů a měnily se často. Kdo 
měl nový kožich byl již připraven ku ženitbě. V dnešní 
době je kožich nahrazen kabátem různých forem a již se 
sotva kožich dřívější již kde v obci spatří. Ženy odívaly se 
též neprakticky. Nosily boty jako Slovenky, sukně nosily 
do půli lýtek i pak delší, což se časem měnilo. Kožich 
krátký po pásání, jak se říkalo, což mělo nevýhodu, že 
v půli byly ženy špatně oděny proti zimě. Na hlavě nosil 
se šátek, jenž uvázán byl, jak se říkalo, narožky. Svo-
bodná děvčata nosila sukně z látek jež se nechaly práti 
a škrobiti, takže nastrojená děvčata byla široká jak díž 
a sukně na nich jen rachotily. 

Po roce 1895 se kroje začaly úplně měnit a ty staré 
upadaly v zapomenutí. V dnešní době o některých slav-

nostech se dív-
ky nastrojí po 
starém způso-
bu, ale nesvěd-
čí jim to, neboť 
tomu nejsou 
zvyklé. 

Dnes nosí 
se vše po měst-
sku, z čehož je 
jasno, že po-
měry se lepší 
stále více, ač 
se říká, že dří-
ve bývalo lépe 
než nyní. To 
ale se zdá jen 
starým lidem, 
neboť stáří člo-
věka již neblaží 
jako mládí. 

Stravování občanů je nyní mnohem lepší než dříve, 
neboť mlýny nebývaly tak důkladné jako v době dneš-
ní. V 19. století měla každá rodina svůj ruční mlýnek na 
němž každá domácnost mlela obilí, Později byly již v obci 
mlýny povětrné zvané větřáky, kde mlelo se o něco lépe, 
ale o mnoho ne. V době této se pšenice na venkově ani 
nemlela, ale prodala se do měst, neboť to byla pro rolní-
ky hlavní tržba. Když nebylo ještě dráhy vozívala se koň-
mi do Brna, neboť jinde se tak dobře nezpeněžila. Koláče 
na svátky a na hody se pekávaly z mouky žitné a říkalo 
se jim vyrážkové, neboť byly z první žitné mouky. Pšenič-
né koláče byly vzácností a káva ta byla též neznáma.

Tolik ze vzpomínek a ze zápisů kronikáře. Škoda, že 
do kroniky ty šitbořské kroje nenamaloval a nepopsal je 
i s tehdejším jídelníčkem podrobněji.

Ing. Josef Krupička

Dětské sváteční oblečení kolem roku 1915

 Zákoutí naší vesnice
Po delší době opět přinášíme  

hádanku. Jedná se znovu o šit-
bořické sklepy. Poznáte o které  
sklepy jde?

redakce
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 Kolová
V neděli 2. 12. 2007 se v šitbořické sokolovně usku-

tečnil tradiční mikulášský turnaj žáků v kolové. Turnaje 
se zúčastnilo celkově 6 družstev z Moravy. Šitbořický od-
díl reprezentovaly dvě dvojice. Nejzkušenější hráč – Ma-
rek Topolář hrál se začínajícím Stanislavem Hanákem.  
Marek převzal tíhu odpovědnosti za tvorbu hry a Staňa 
při prvním turnaji dobře obstál v bráně. Celkově 3. místo 
bylo proto příjemné překvapení, když prohráli s oběma 
družstvy ze Svitávky. 

Druhá šitbořická dvojice Tomáš Boháček – Patrik Há-
jek doplatila na nezkušenost a nedisciplinovanost a bez 
výhry skončila na posledním místě. Nutno podotknout, 
že tato dvojice byla ze všech účastníků turnaje nejmladší 
a tak je předpoklad, že v budoucnu se budou umisťovat 
na lepších pozicích. 

 Pořadí:
 1. MO Svitávka
 2. SC Svitávka
 3.  Šitbořice 2
 4.  Favorit Brno
 5. Spartak Přerov 
 6. Šitbořice 1

Robert Zvolánek

 Vánoční turnaj  
ve stolním tenisu

Již osmý ročník vánočního turnaje, tentokrát v po-
změněné podobě se již tradičně odehraje v tělocvičně 
základní školy.

Žáci a mládež do 16 let odehrají svoje zápasy v sobo-
tu 22.12. od 9.30 hodin.

Turnaj dospělých bude mít letos dvě části. Hrát se 
bude v sobotu 29.12.

Nejprve od 9.30 si mohou přijít zahrát o pohár pro ví-
těze a další hodnotné ceny všichni neregistrovaní zájem-
ci o stolní tenis. Startovné 50 korun.

Ve 14 hodin pak odstartuje hlavní turnaj, ve kterém se 
představí reprezentanti šitbořického stolního tenisu a je-
jich soupeři z regionálních soutěží. Turnaj je samozřejmě 
otevřen pro všechny zájemce. Startovné  je 100 korun 
(studenti tradičně polovinu). Pro účastníky jsou připrave-
ny hodnotné ceny i vydatné občerstvení. 

Těšíme se na tradiční účastníky i nově příchozí.
Ing. Pavel Halas

 Stolní tenis v roce 2007
Rok 2007 byl pro šitbořické stolní tenisty zatím nejú-

spěšnějším v jejich novodobé historii.
Na jaře tohoto roku naše A družstvo vyhrálo okres-

ní soutěž a postoupilo do nejvyšší regionální soutěže – 

okresního přeboru. Zde si naše Áčko jako nováček vede 
poměrně úspěšně a po podzimní části mu patří slušné 
deváté místo, jehož udržení v druhé části soutěže by 
bylo pro náš tým úspěchem. 

Na úspěších A týmu se podílejí především Ivo Prokeš, 
Jaromír Vozdecký, Josef Bedřich a Pavel Halas.

Záložní tým mužů v letošní sezóně díky zkuše-
nosti starších hráčů a tréninkové píli stále se lepší-
cího dorostence Libora Stejskala bojuje o třetí místo  
v základní soutěži.

Od letošního podzimu máme i pravidelné tréniky pro 
mládež, kdese naše děti učí základům stolnětenisových 
dovedností. S těmi šikovnějšími jezdíme sbírat zkuše-
nosti na mládežnické turnaje. Tréniky mládeže začínají 
každé úterý v 17 hodin.

Tabulka okresního přeboru:
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1. Němčičky A 11 10 1 0 145:53 32
2. Lanžhot B 11 9 0 2 138:60 29
3. Břeclav A 11 7 0 4 115:83 25
4. Klobouky A 11 7 0 4 120:78 25
5. Vel. Němčice A 11 6 0 5 105:93 23
6. Lanžhot C 11 4 2 5 87:111 21
7. Křepice A 11 5 0 6 86:112 21
8. Němčičky B 11 4 2 5 97:101 21
9. Šitbořice A 11 3 1 7 78:120 18

10. Vranovice B 11 2 2 7 79:119 17
11. Perná A 11 2 1 8 75:123 16
12. Šakvice A 11 2 1 8 63:135 16

Tabulka základní soutěže:
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1. Lednice B 9 9 0 0 131:31 27
2. Perná B 9 8 0 1 117:45 25
3. Vel. Němčice C 9 6 1 2 101:61 22
4. Šitbořice B 9 6 1 2 102:60 22
5. Vranovice C 9 4 1 4 70:92 18
6. Křepice C 9 4 0 5 86:76 17
7. Perná C 9 2 2 5 73:89 15
8. Břeclav C 9 2 0 7 51:111 13
9. Kobylí C 9 1 0 8 32:130 11

10. Lednice C 9 0 1 8 47:115 10

Ing. Pavel Halas

 Sport
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 Obrazová kronika

28. 9. 2007 - hody foto: Alois Kaňa

28. 9. 2007 - hody foto: Alois Kaňa 28. 9. 2007 - hody foto: Alois Kaňa

26. 11. 2007 - členky KLASu s adventním věncem do kosteka foto: Petr Krupička 8. 12. 2007 - výstava Jany Moštkové (na snímku) foto: Josef Zelinka
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30. 9. 2007 - biřmování foto: Alois Kaňa

9. 12. 2007 - Mikuláš v kostele foto: Petr Krupička 1. 12. 2007 - žehnání adventních věnců foto: Petr Krupička
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