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Vážení spoluobčané, jsme na 
konci třetího čtvrtletí a to znamená, 
že se nám blíží čas hodů, burčáků 
a opadávání listí. Ty dva první body 
jsou určitě příjemnější. S listím se 
však budeme muset vypořádat tak 
jako každý rok, protože si chceme 
udržet čistotu a vzhled našeho krás-
ného a velkého parku až do zimy. 

Stejně jako v minulých létech budeme muset z něho vy-
hrabat a vyvozit mnoho a mnoho fůr spadlého listí. V sou-
vislosti s tímto bych Vás chtěl všechny požádat, abyste si 
v okolí svých domů mimo park, toto spadlé listí pohrabali 
sami. Není problém prostřednictvím zaměstnanců obce 
zabezpečit odvoz, stačí zavolat na obecní úřad. Za tuto po-
moc Vám předem děkuji, protože opravdu není v silách za-
městnanců obce, aby stíhali odklízet padající listí ze všech 
stromů, které rostou na obecních pozemcích v celé vesnici 
a přitom vykonávat ještě další potřebné práce v obci.

Jak jste si zajisté všimli, tak ještě před hody byly opra-
veny ty nejhorší úseky místních vozovek. Na ulici Osvo-
bození byla oprava provedena pokládkou nového asfaltu 
ve dvou úsecích za celkovou cenu 171 200,- Kč vč. DPH. 
V jiných ulicích byly jednotlivé výtluky opraveny trysko-
vou metodou, kde bylo spotřebováno 6,5 tuny materiálu 
v celkové ceně 41 670,- Kč. Obě řešení jsou však dočasná 
a do budoucna se plánují kompletní rekonstrukce. Závisí 
to však samozřejmě na finančních možnostech obce. 

Na ulici Tocháčkové je výstavba nových domů již v pl-
ném proudu. V současnosti je rozestavěno již 10 rodinných 
domků a další budou následovat. Stavební místa jsou zde 
ještě volná, tak kdo by měl zájem, má možnost.

Co se týká akce kompostérů, tak Vám chci sdělit, že 
žádost byla na SFŽP řádně a včas podána a nyní čekáme na 
rozhodnutí, zda nám bude přidělena dotace. V kladném 
případě bude následovat výběrové řízení na dodavatele 
a následně dodávka. Doufejme, že si již v příštím roce 
budeme na svých zahradách vyrábět kvalitní kompost na-
místo toho, abychom vytěžovali kontejnery a popelnice, 
případně pálili trávu a jiné rostliny a tím „zpříjemňovali 
život“ ostatním spoluobčanům. Pokud se již rozhodnete 
na své zahradě rozdělat oheň, žádám Vás, abyste se ke 
svým spoluobčanům chovali ohleduplně, to znamená, 
abyste vždy počkali až do doby, kdy bude foukat příznivý 
vítr ze správného směru a abyste co nejméně obtěžovali 
ostatní kouřem. Samozřejmostí je nepřidávat do těchto 
ohnišť žádné plasty, igelity, PET lahve a podobně. Někte-
ří občané si ještě stále neuvědomují, jaké nebezpečné 
škodliviny vznikají při hoření těchto plastů a stále se takto 
nezodpovědně chovají. 

Chtěl bych Vás také informovat o tom, že před nedáv-
nem proběhla v základní škole kompletní rekonstrukce 
sociálního zařízení a to jak v horním, tak i ve spodním 
patře. Tato rekonstrukce si vyžádala finanční prostředky ve 
výši 1 212 000,- Kč. vč. DPH. Horní patro bylo dokončeno 
o prázdninách, spodní se dodělávalo za provozu školy.

Vážení spoluobčané, tak jak jsem psal již v úvodu, blíží 
se doba hodů a burčáků. Letošní úroda hroznů vypadá na-
dějně, proto bych chtěl popřát vinařům, aby po vinobraní 
měli plné sudy kvalitního moku a Vám všem příjemné 
prožití Svatováclavských hodů v kruhu svých nejbližších.

Antonín Lengál,  
starosta

Slovo starosty

Vážení čtenáři, dostáváte do 
rukou letošní třetí číslo našeho 
obecního zpravodaje. Doufám, že 
bude pro Vás znovu zajímavé. Léto 
se s námi dlouho nechtělo rozlou-
čit, možná proto, že když mělo být 
teplé tak bylo zima a ke konci nás 
zase potrápilo tropickými teplotami.  
Různé přívaly a krupobití potrápily 
jiné oblasti naší země a tak nám nastává docela příjemný 
podzim. Po loňském katastrofálním roce mohou být docela 
spokojeni především vinaři. Pěstitelé meruněk si mohli 
doplnit železné zásoby meruňkovice. Náš největší země-
dělský podnik ZEMAX překvapil nečekanou návštěvou na 
začátku žní sám hejtman Jihomoravského kraje Michal 
Hašek. Školáci měli sice prázdniny, ale to neznamená, že 
by se nic nedělo. Jsem překvapen, jak významných úspě-
chů dosáhli mažoretky a jsem rád, že nám poslali článek. 
Určitě bychom byli všichni rodáci rádi, kdyby se více dařilo 

našim fotbalistům. Ale to neznamená, že Šitbořáci neumí 
hrát fotbal. Vždyť jeden náš mladý fotbalista, student do-
konce reprezentoval naši republiku na univerziádě v Číně. 
Bohaté léto měli tenisté.

O budování obce Vás informuje pan starosta. Bohatý 
stavební ruch je především na ulici Tocháčkova. Je však 
smutné, že stavebníci se nemohou věnovat jenom orga-
nizaci své stavby, ale musí také s velkými obavami svoje 
stavby zabezpečovat před zloději. Ti již na staveništi řádili. 
Nejenom že kradli, ale také škodili za desítky tisíc. 

V tomto čísle Vám předkládáme naše stálé rubriky. Na 
minulost očima paní učitelky Matýškové nás upozorní pan 
Josef Krupička. V budoucích číslech začneme otiskovat 
vzpomínky na válečná léta od našich významných rodáků. 
Už poněkolikáté připomínám, že velkou radost budeme 
mít z každého článku, příspěvku nebo fotografie, které 
nám pošlete.  

Josef Zelinka,  
šéfredaktor
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Zprávy z obce
Zpráva o činnosti rady obce

ZASEDÁNí ObECNí RADy 1. 8. 2011

OR vybrala jako dodavatele WC  •
v ZŠ Šitbořice firmu Triv Inte-
rier, brno s cenovou nabídkou 
1 212 060,- Kč včetně DPH.

ZASEDÁNí ObECNí RADy 8. 8. 2011

OR pověřuje starostu k podpisu  •
smlouvy s firmou Triv Interier, 
ing. Rostislav Hasoň, brno.
OR projednala nabídku digitalizace obecních kronik od  •
spolku Trend vozíčkářů, Olomouc. OR bere na vědomí, 
starosta prověří schopnost firmy a reference.
OR projednala návrh na cenu staveb. pozemku na ulici  •
Divácká. bude projednáno na zastupitelstvu obce.
OR bere na vědomí vyjádření vod. a kanalizací břeclav  •
a.s. ohledně vybudování ATS na ulici Karpaty I.
OR bere na vědomí informace o rozparcelování  •
stavebních pozemků na ulici Karpaty I. a návrh na  
jejich cenu.
RO schvalila žádost p. Dáši Rýlichové o pronájem po- •
zemku p.č. 1196/1 o výměře 267 m2.
RO zamítla žádost p. J. bedřicha o pronájem p.č.  •
1196/1
RO zamítla žádosti p. Stanislava Outraty a p. Karla  •
Zouhara o přijetí do pracovního poměru. Na základě 
drívější žádosti byl přijat p. J. Steinbock.
RO schválila výpujční řád knihovny Šitbořice. •

ZASEDÁNí ZASTuPITELSTVA A ObECNí RADy 22. 8. 2011

RO projednala návrhy na ceny stavebních pozemků na  •
ulici Karpaty I:

400 Kč/m – 2 – pravá strana 
350 Kč/m – 2 – levá strana
Návrhy budou projednány na věř. zasedání. –

RO projednala obecně závaznou vyhlášku místním  •
poplatku za zhodnocení stav. pozemku možností jeho 
napojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
RO projednala nařízení Obce Šitbořice č. 1/2011 –  Trž- •
ní řád.
RO byla seznámena s návrhem na kupní smlouvu s JMP  •
Net, s.r.o a obcí. Kupní cena je 740 500,- Kč bez DPH.
RO schválila žádost MRS Hustopeče, místní skupina  •
Šitbořice z důvodu sportovního rybolovu – pronájem 
Dvorského rybníka, nájemné 7 500,- Kč/rok.
Ro projednala nabídky na odklízení stavební suti a srov- •
nání terénu a vybrala nabídku pana Jaroslava Vinčara, 
zemní práce, Šitbořice cena 77 640,- Kč.
RO schválila rozpočtové opatření č. 6. •

RO schválila plán inventur na rok 2011 obce Šitbořice  •
včetně přílohy č. 1 a č. 2.  
RO schválila směrnice o invetarizaci. •
RO schválila dotaci z PRV – úroky z úvěru – účelová  •
dotace 51 000,- Kč. RO pověřila starostu podpisem 
smlouvy o dotaci.

Hana Navrátilová,  
místostarostka

Sečení trávy a plevele na sou-
kromích pozemcích v okolí obce

Tento problém je nutno řešit ve spolupráci se všemi ob-
čany naší vesnice. Již naše platné zákony se snaží o úpravu 
souvisejících otázek s touto problematikou. Z občanského 
zákoníku vyplývá povinnost každého vlastníka věci čím se 
rozumí i nemovitost (pozemky), že se musí zdržet všeho 
čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného. 
Obec může vydat vlastní vyhlášku a stanovit povinnost se-
kat trávu a provádět kontroly. Pokud vyhláška není vydána 
je možno řešit danou situaci podle dalších zákonů.

1.) Zákon o Obcích v § 58 odst. 2. je uvedeno, že obec 
múže uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč právnické a fy-
zické osobě (která je podnikatelem), pokud neudržuje 
čistotu a pořádek na pozemku, jež užívá nebo vlastní, tak, 
že narušuje vzhled obce.

2.) Zákon o přestupcích v § 47 odst. 1 pís. d), že pře-
stupku se dopouští ten, kdo znečisťuje veřejné prostran-
ství, veřejně přístupný objekt nebo zařízení, a nebo zane-
dbává úklid veřejného prostranství.

3.) Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu v § 3 odst. 1) říká, že hospodařit na země-
dělském půdním fondu musí vlastníci a nájemci pozem-
ků tak, aby neznečisťovali půdu, a tím potravní řetězec 
a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví 
a život lidí a existenci živých organizmů, nepoškozovali 
okloní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemic-
ké vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle 
schválených projektů pozemkových úprav. 

4.) Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči také 
určuje jisté povinnosti vlastníkům či uživatelům pozemků. 
V §3 odst. 1 stanoví povinnost vlastníka pozemku, který 
pěstuje, vyrábí, zpracovává a nebo uvádí na trh rostliny, 
rostlinné produkty nebo jiné předměty, a také vlastníka 
pozemku, objektu nebo osoby, která pozemky nebo ob-
jekty užívá z jiného právního důvodu, zjišťovat a omezovat 
výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, 
aby nevznikla škoda jiným osobám, nebo nedošlo k po-
škození životního prostředí a nebo k ohrožení zdraví lidí 
a zvířat. 
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uvedená ustanovení zákona nelze použít v každém pří-
padě, ale každý vlastník pozemku by se měl snažit předejít 
sporům se sousedy a o svůj majetek se starat s pečlivostí 
dobrého hospodáře. 

Obci nejde o to vystrašit Vás zákony, že bude vybírat 
pokuty, ale chce nabídnout pomoc s likvidací plevelů. 
Ve volebním programu bylo slíbeno našim občanům, že 
bude řešen problém se zarostlými a zaplevelenými po-

zemky okolo naší vesnice. Pokud rozpočet obce na rok 
2012 dovolí zakoupit mulčovač za obecní traktor, bude 
našim občanům nabídnuta služba nechat si dvakrát do 
roka zmulčovat svůj pozemek. Tato služba bude placená 
a o jejím začátku budete včas informováni. 

Milan Němeček,  
předseda komise životního prostředí

Krátké zprávy
Hejtman v Šitbořicích

V úterý 2. srpna 2011, přijel do Zemědělské-
ho družstva v Šitbořicích v rámci svého výjezdu za 
zemědělci jižní Moravy hejtman jihomoravského 
kraje Michal Hašek. Jeho návštěva byla zaměřena 
na probíhající žně a seznamování se s problémy 
dnešních zemědělců. Po přivítání a seznámení se 
strukturou našeho zemědělského družstva se zají-
mal hejtman kolik je zde zaměstnáno lidí a co vše 
se zde vyrábí.

Jeho první zastávka byla v akciové společnosti 
zemědělského družstva PRAMOS a.s. Šitbořice, zde 
si prohlédl výrobu oken, profilů a trubek. Návštěva 
pokračovala u akciové společnosti ZEMAX Šitboři-
ce, a.s., prohlídkou kravína. Zde se zajímal o dojící 
automaty, uskladnění mléka a jaká je výkupní cena 
mléka. Na poli se zajímal jaké škody vznikají při deštivých 
žních jaké byly letos a jaké plodiny se zde pěstují.

Návštěva byly ukončena obědem v jídelně DRuMAXu 
Šitbořice, a.s.

Milan Němeček

Nové expediční centrum  
v PRAMOS, a.s.

V těchto dnech se dokončuje stavba nové skladovací 
haly firmy PRAMOS, a.s. Nová hala o celkové ploše přes 
1 800 m2 umožní zefektivnění skladování a následné expe-
dice profilového systému HORIZONT PS penta plus. Tuto 

skutečnost přivítají jak odběratelé tohoto výrobku, tak 
i samotní pracovníci společnosti PRAMOS, a.s., kteří tyto 
činnosti zabezpečují. V nové moderní hale nechybí kvalitní 
zázemí pro pracovníky, dále je v její blízkosti modernizova-
ný sklad pomocného materiálu a také venkovní skladovací 
a manipulační plochy.

S uvedením do provozu se počítá na přelomu září a říj-
na 2011, kdy dojde k přeložení materiálu ze současného 
skladu, se kterým se do budoucna počítá pro rozšíření 
technologie výroby extruze.

Ing. Zdeněk Kašparec

Hejtman Michal Hašek na prohlídce zemědělského družstva. foto: Milan Němeček

Nová hala v Pramosu. foto: Petr Kaňa
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Úspěchy mažoretek Kalimera
Děvčata z naší obce sklízejí velké úspěchy v ma-

žoretkovém sportu. Jmenovitě titul Mistryně ČR ve 
společné skladbě získala již potřetí za sebou Tereza 
Krčková a Nikola Kleinová. S náčiním pom–pom se 
po třech kvalifikačních kolech probojovala až do 
finále a na Mistrovství Evropy získala krásné bron-
zové medaile.

Další děvčata Aneta Valíčková a Veronika Hala-
sová získala nečekaně velké úspěchy v nové disci-
plíně Show, kde na mistrovství ČR obsadila příčku 
nejvyšší a na mistrovství Evropy v Chorvatsku se 
umístila o stupínek níže se stříbrnou medailí.

Za těmito úspěchy stojí činnost oddílu Kalimero 
z Těšan, ve kterém je okolo stovky děvčat. Ty obětu-
jí veškeré volno a to i prázdniny dvěma tréninkům 
týdně, vystoupením a dalším společným akcím.

Pokud by se chtěl někdo k tomuto úspěšnému klu-
bu přidat a stát se mažoretkou, může kontaktovat ředi-
telku Kalimera Dagmar Kubíčkovou na telefonu 
724 134 402. Podrobnější informace o činnosti lze 
nalézt na webových stránkách www.kalimeroos.cz

Dagmar Kubíčková

Co se děje v Mikeši
Po volnějším létě opět nastalo mírně hektické 

září – měsíc, kdy končí sladké lenošení, táboráky, 
grilovačky, ... a začínají školní povinnosti. I v Mikeši 
se mámy s dětmi vrhly s plným nasazením do prá-
ce. Na rozjezd jsme zorganizovaly burzu dětských 
potřeb. Jak vidíte na fotografii, naše šikovné děti 
si pomocí prstových barev vyrobily draky. Na 2. 
fotce je malá generálka maškarního plesu – děti 
si barvami na obličej pomalovaly nejen tváře, ale 

také ruce a nohy. Najednou v klubovně běhali tygříci, víly, 
kouzelníci, kočky a strašidla.

Co plánujeme dál? Na podzim 
k nám přijede divadelní soubor Špil-
berk s vtipným představením pro 
děti. Dále jsou v plánu podzimní 
jablečné slavnosti, předvánoční vý-
stava a prodej výrobků z dílny klubu 
Mikeš. Výstav bude pravděpodobně 
víc, nechte se překvapit. S dětmi si 
budeme nejen hrát, skotačit, ale vět-
šinu času věnujeme tradiční i netra-
diční tvůrčí činnosti. 

Od 15. 9. budou jednou týdně 
v prostorách Klasu děti rozvíjet své 
nadání v hudební škole yamaha, od 
9.00 hod. program pro nejmenší tzv. 
RObÁTKA a od 10.00 h. program PRV-
Ní KRŮČKy pro děti do 4 let. Jsme 
moc rádi, že nemusíme nikam dojíž-
dět a naše zlatíčka se mohou vzdělá-
vat v místě svého bydliště.   

Iveta Tihlaříková 

Děvčata která soutěžila na ME 2011 v Chorvatsku. foto: Karel Jurka

Pomalované děti. foto: Ivana Zoubková

Děti z drakama. foto: Iveta Tihlaříková

http://www.kalimeroos.cz
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Škola
Mateřská škola

Nový školní rok jsme zahájili ve čtvrtek  1. 9. 2011 
celodenním provozem. Do 1. třídy ZŠ odešlo 16 
dětí, nově přijatých je 21, na tento školní rok je 
zapsaných 56 dětí. Zaměstnanců mateřské školy 
je šest, kolektiv je stabilní.   

Vzdělávání budeme letos provádět podle škol-
ního vzdělávacího programu na základě „Zdravé 
mateřské školy“, ročních dob a tradic obce.

Miroslava Kominacká,  
ředitelka

Základní škola

NOVé TOALETy

během letních prázdnin byla v základní škole 
zahájena rekonstrukce veškerých sociálních zařízení, které 
se ujala firma Triv Interier. Stavební práce by měly být do-
končeny do konce září 2011. Žáci zatím využívají již nové  
WC v 1. patře.

MODERNIZACE uČEbEN

Již na konci minulého školního roku byly do většiny 
učeben na II. stupni nainstalovány interaktivní tabule. 
Tato modernizace byla umožněna z toho důvodu, že se 
pedagogové zapojili do projektu „Eu peníze do škol“, kde 
se zavázali vytvořit sady vyučovacích materiálů do výuky. 
Interaktivní tabule jsou novinkou jednadvacátého století 
a patří mezi nejoblíbenější školní vybavení. Tyto tabule 
napomáhají k lepšímu pochopení látky, dávají možnost 
zapojit vlastní kreativitu a udržují posluchače aktivní po 
celou dobu vyučování. Žákům přináší více interaktivity do 
hodin a učitelům možnost, jak zpracovat hodinu zajíma-
vějším způsobem.

ZAHÁJENí ŠKOLNíHO ROKu

1. září 2011 přivítala paní ředitelka 16 prvňáčků spo-
lečně s ostatními dětmi, aby jim popřála mnoho úspěchů 
v novém školním roce. Noví žáčci první den předvedli své 
znalosti z dopravní výchovy, poznávali zvuky různých do-
pravních prostředků a pečlivě si jeden vybarvili. Tento den 
prvňáčky doprovodili rodiče a prarodiče, kteří přihlíželi, 
jak to jejich ratolesti zvládají vše na jedničku. Přejeme jim 
při poznávání prvních písmen a číslic hodně elánu a zájmu 
se naučit něco nového.

LyŽAřSKý KuRZ 

I v letošním školním roce pojedeme lyžovat do Něm-
čiček. Pro žáky I. stupně bude probíhat kurz v termínu 
16. – 20. 1. 2012 vždy v odpoledních hodinách, kdy je 
bude do Němčiček vozit autobus. Starší žáci pojedou 
na čtyřdenní výcvikový kurz i s ubytováním v termínu  
21. – 24. 2. 2012.

ZÁJEZD DO ANGLIE

Jako jedinečnou možnost nabízí naše škola žá-
kům, rodičům i absolventům exkurzi, při které mo-
hou uplatnit a zdokonalit své jazykové dovednosti 
v praxi. V měsíci květnu totiž proběhne 6-ti denní 
poznávací zájezd do Londýna a jeho okolí (univer-
zitní městečko Oxford, rodiště W. Shakespeara, 
královský Windsor aj.). Studenti budou mít tak pří-
ležitost poznat život, zvyky a stravu Angličanů na 
vlastní kůži, protože uytování bude v jednotlivých 
rodinách. Fotografie z poslední návštěvy si můžete 
prohlédnout na webových stránkách školy.

Oběd ve školce. foto: Miroslava Kominacká

Interaktivní tabule. foto: Petra Strouhalová
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PLÁNOVANé AKCE:

27. 9.   Svatováclavský běh
27. 9.   Svatováclavské slavnosti
4. 10.   Den seniorů
25. 11. Vánoční dílny
27. 11. Rozsvěcování vánočního stromu

Více informací a fotek naleznete na webových 
stránkách školy www.zssitborice.webnode.cz

PaedDr. Jarmila Novatňáková,  
Mgr. Helena Sigmundová,  

Mgr. Petra Strouhalová

Nastoupení prvňáčci. foto: Petra Strouhalová

Ze Šitbořických kronik
Vzpomínky Marie Matýškové

Učitelka Marie Matýšková se 
narodila v Šitbořicích v roce 1901. 
Od roku 1940 až do důchodu učila 
na šitborké škole. Bydlela v domku 
na ulici Domanínská (v Němčičkách) 
a byla svobodná. Aktivně působila 
i při dětských bohoslužbách v kos-
tele. Zemřela roku 1978. 

Do svého deníku si zapsala udá-
losti ze svého života. Začíná vzpomínkami od roku 1916, 
to ji bylo 15 let, a končí rokem 1973:

Píše se rok 1916 – bylo mně 15 let a všechno si pama-
tuji, protože jsme měli tenkrát velký hlad a mnohokrát 
jsme šli spát s prázdným žaludkem. bylo to již ve třetím 
roce první světové války, která začala v roce 1914. V létě 
jsme se ještě jakž tak najedli, protože bylo kozí mlíko, ně-
jaký ten černý vdolek a ovoce. Horší 
bývalo v zimě. Koze nedojile a chle-
ba bylo málo. Maminka, když pekla 
chleba a neměla dost mouky, tak 
musela přidat otruby. Víte jak ten 
chleba škrabal v krku, ale byli jsme 
rádi, že ho máme. 

Když chleba nebyl, tak byly ke 
snídani pečený brambory a černá 
káva z ječmene. Maminka upražila 
v troubě ječmen a na kávovým mlýn-
ku ho semlela a to byla káva. Moc 
zle nám nastalo v roce 1917, protože 
nezapršelo, bylo moc sucho a horko 
a málo se na polích urodilo. Ten rok 
nebylo chleba, ani brambor. Museli 
jsme chodit do Martnic na panský 
ke dvoru sbírat pšeničný a ječmen-

ný klásky. Maminka je cepem vymlátila a na větru z nich 
vyfoukala plevy. Tenkrát byl ještě tady větrný mlýn a tak 
to zrní tam zanesla zešrotovat. To nebyla jemná mouka, 
ještě to musela přesít přes jemný síto, aby z toho mohla 
něco uvařit. Z toho šrotu vařila maminka polentu – dnes 
se tomu říká kaše. Když nebyl větr, tak mlynář nemohl 
šrotovat. Maminka potom uvařila ve slané vodě pšenici. 
Tu jsem jedli tak celou a byli jsme rádi, že máme aspoň 
něco do žaludku. 

V tom sedmnáctém roce, že byl tak neúrodný, tak se 
už také válka chýlila ke svému konci. Sedláci toho nemohli 
pro stát moc odevzdat a tak se hladovělo na venkově, 
ve městech i a frontě. Ještě k tomu propukl u dobytka 
mor. Krávy, koně i drůbež hromadně hynuli. Každý deň, 
co uhynulo, se všechno muselo zakopat do zmole pod 
větřákem. Takový byl příkaz. Lidé měli ale hlad a tak se 
domluvili a tu čerstvě zakopanou krávu nebo i koně vy-
táhli, stáhli kůži a každý si uřízl kus masa a utíkal s masem 
domů. Maso se uvařilo a byly hody. Ale starosta o tom ne-

směl vědět. Starostou byl Josef 
Konečný z čísla 28. byla to také 
odvážlivost jest maso z uhynu-
lých zvířat. Nikdo z lidí ten mor 
ale tenkrát nedostal. Přišla zima 
a bylo v Šitbořicích i jinde ještě 
hůř. Přišlo vojsko, chodili dům 
od domu a dělali prohlídky. Na 
co přišli, všechno vzali – obilí, 
brambory, fazule. Všechno brali, 
nedívali se , že je v každé cha-
lupě kopa dětí. Tenkrát bývalo 
v rodině pět až osm dětí a ne 
jedno, dvě jak je to dnes.

Přišel rok 1918 a s ním vy-
toužený mír. To bylo slávy a ra-
dosti, když přišel tento den. To 

Marie Matýšková (uprostřed)

http://www.zssitborice.webnode.cz/
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Podzim 2011 – Tak jsme  
se dočkali

Začátek září letošního roku při-
pomíná svými teplotami spíš červe-
nec, ale i tak je situace ve většině 
vinohradů výborná a přípravy na 
sklizeň hroznů již vrcholí. Výrazný 
nadbytek slunečního záření a mi-
mořádně vysoké teploty se určitě 
projeví na bílých hroznech ve vino-
hradech s odlistěnou zónou hroznů, 
proto bude potřeba při výrobě vín postupovat citlivě.

Neumím odhadnout, jak je letošní násada hroznů 
ovlivněna loňským výpadkem, ale dá se říct, že množ-
ství hroznů je opravdu nadějné. Při dozrávání je velmi 
důležité, právě to, kolik hroznů je na jednotlivých keřích 
révy. Jestliže je vinohrad veden na redukovanou sklizeň 
pro dosažení maximální kvality hroznů, je v letošním roce 
nutné přizpůsobit termín sklizně obsahu kyselin. Někdo si 
možná řekne, že je to nesmysl, ale není, protože rychlost, 
se kterou se obsah kyselin v prvních dnech září snižuje 
překvapila asi všechny.  

Připouštím, že úvahy o nedostatku kyselin jsou oproti 
jejich nadbytku v roce minulém opět dalším neobvyklým 
názorem, ale je to pouze důsledek neobvyklého průběhu 
počasí. Naše vína – myslím moravská, jsou vždy popisová-

na, jako aromaticky zajímavá s vyšším obsahem kyselin, 
ale pokud se jejich obsah vlivem neobvyklého počasí ne-
obvykle sníží, ovlivní to jejich charakter. 

Nechci nabádat k předčasnému termínu sklizně, jen 
by bylo dobré se na hrozny podívat jako na ovoce, které 
chceme použít pro výrobu vína, které nám má chutnat 
a má nás i potěšit svojí vůní i chutí. Stanovení termínu 
sběru, je stejně jako stanovení termínu i dávky postřiků 
záležitostí citu, ale i štěstí každého s nás. Předpoklad le-
tošní sklizně je určitě zrychlené zrání všech odrůd, takže 
by se dalo říct, že i pozdní odrůdy budou vyzrálé dříve 
než obvykle.

Přes všechny naznačené potíže si však nechci ani tro-
chu stěžovat. Hrozny ve vinicích jsou a vypadají výborně. 
Jestliže budou vína postrádat typické moravské kyseliny, 
ale nepokazíme je, bude to sice po minulém roce opačný 
extrém, ale poručit větru a dešti nebudeme umět asi ještě 
dlouho. Tento rok nás tedy opět utvrdí v názoru že ročník 
je pro víno vždy osudový. 

Pro nejbližší dny přeji všem počasí tak akorát, aby 
sklizeň probíhala bez velkých potíží a trápení. Při výrobě 
vín šťastnou ruku, aby přehmatů bylo co nejmíň a kvali-
ta vyrobených vín se stále zvyšovala. A množství hroznů 
aby už nesnížila žádná přírodní, ani lidská pohroma. První 
možnost ochutnat vína ročníku 2011 je ještě poměrně 
daleko, ale já už se dnes těším na listopad a první mladá 
vína, kterými si připijeme na zdraví.

Ing. Aleš Urbánek

bylo vyplakaných slzí. Jedni plakali radostí, že je mír, 
druzí nad padlími vojáky, manželi a syny. A když byl 
klid a mír, tak lidé začali zase v tichosti hospodařit, 
zase se všechna půda obdělala, protože muži byli 
doma, tak se všechno zvládlo.

Do svého deníku zapsala Marie Matýšková 
i historii šitbořského větřáku jehož majitelem byl  
její dědeček:

 Asi okolo roku 1884 větřák koupil od tehdejšího 
majitele Gobla František Matuška, rodák ze Střílek, 
se svojí manželkou Johanou rozenou Svobodovou, 
která byla rodačka z nedalekého Chvalnova. Obě 
obce jsou na Hané v okrese Kroměříž.

Na větřák jsem dosti často chodila, protože 
František Matuška byl otec mé nevlastní matky 
a můj dědeček. Když byl dědeček někde v práci, tak 
mě tam posílal, abych lidem vydala semleté obilí, nebo je 
odebrala na mletí. Dědeček zemřel roku 1928. V té době 
již byl od mého bratrance vystavěn mlýn. V novém mlý-
ně se mlela i pěkná mouka. Větrák stál na pozemku Jana 
Němečka z čísla 66. Ten jej odkoupil a nechal ho rozebrat. 
bylo z něho hodně palivového dříví. Majitelka Františka 
se svým manželem Václavem Jeřábkem byli zaměstnání 

v Nových Dvorech a tak se nemohli o větřák starat. Lidé 
z něho odlamovali desky a tak by stejně podlehl zkáze. 
Tehdy nikdo neměl zájem, aby se ponechal jako památka. 
Mlýnské kameny ležely za Němečkovou stodolou ještě ve 
čtyřicátých letech.

Josef Krupička

Šitbořický větřák. kresba: Josef Zelinka

Povídání o víně
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Sport a dnešní mládež
Dosud jsem Vás zasypával úspěchy děvčat ZŠ Šitbořice 

a FbC Aligators. Psal jsem o jejich nadšení, skvělém přístu-
pu a nasazení. Ano, ale to je jen hrstka dětí z naší školy, 
otázkou spíše zůstává: „Co ti ostatní?“ Znamená to, že 
když se týmy nepohybují na horních příčkách, nezaslouží 
si naše uznání a pochvalu?

Tentokrát bych se chtěl spolu s Vámi zamyslet nad ně-
čím úplně jiným. Jaký je dnes vztah ke sportu, jaké jsou 
vůbec koníčky a jak si v nich vedou ostatní? určitě 
jste si sami všimli, že s úspěchem je to jak s mis-
kami na vahách, někde je ho hodně, jinde chybí, 
ale stejně tak je i vrtkavý či pomíjivý a dokáže se 
rychle vytratit. Můžeme být rádi a zároveň pyšní, že 
naše dámská část drží pomyslnou laťku stále vysoko 
a dělají nám to nejlepší jméno. bohužel ale existuje 
i druhá miska vah, a když někdo vítězí, musí být i ti, 
co prohru přijímají. Tak to chodí ve sportu, v práci, 
ale i v životě. Když se nad tím zamyslím, zajímalo by 
mě, co děti u sportu dnes drží, co jim vlastně sport 
dává a je vítězství to jediné kvůli čemu sportují?  

Otevřeme-li jakoukoli odbornou příručku či 
publikaci, dočteme se, že sport nejen že zlepšuje 
fyzickou kondici dětí, ale i utužuje smysl pro povin-
nost a podporuje odhodlání něco dokázat. u ko-
lektivních sportů se pak vzbuzují a prohlubují smysly pro 
týmovou spolupráci, ale také vznikají pole pro mnohdy 
důvěrná kamarádství. 

Proč ale dnešní mládež nemá takový zájem o sport? 
Ano, můžeme říci, že je to vliv internetu, televize a všech 
dnešních masmédií. Děti jednoduše raději sedí u počítače 
nebo televize a vytvářejí si jiné žebříčky hodnot než bylo 
za dob mého mládí.

Je pravda, že se můžeme dlouze zamýšlet nad důvo-
dem „proč“, proto ale tento článek není. Zkusme spíše 
řešit otázku, jak to změnit?

Více jak jedenáct let trénuji florbal, co se týče dětí, 
jezdím dlouhá léta na tábor jako vedoucí a přiznám se, 
že tímto problémem se zabývám již delší dobu. Sám jsem 
jako dítě hrával fotbal, díky tomu při mých úvahách za-
čínám právě u sebe samého a snažím se vše posoudit 
právě z mé strany. 

Nejčastěji si všímám toho, že se dospělí dívají na sport 
dětí často jinak, než samotné děti. Příkladem toho mohou 

být právě naše dívky, všichni se díváme na jejich úspěch 
z takového pohledu, že jsou třetí v republice. Přitom ony 
samy v tom vidí hlavně skvělé zážitky s partou kamarádek 
a radost ze hry. A třeba že si cení třetího místa, vždy jim 
nejvíce záleží na tom, právě užít si to. 

Tím jsem chtěl říci, že většinou ženeme děti k velkým 
výkonům, ale když se jim nedaří, nešetříme je kritikou. 
Často si všimneme, protože nejde přehlédnout, na zápase 
fotbalu i florbalu uřvaného trenéra, který nešetří sprostý-
mi nadávkami, když se někomu něco nepovede. Kolikrát 
trenér nenaplňuje cíle svých svěřenců, spíše mi přijde, že 
potřebuje sám sobě dokázat, že něco znamená. 

S tímto negativním přístupem se ale setkáváme 
i ze stran rodičů. Co myslíte, jaká je nejčastější otáz-
ka rodiče, když si spolu s dětmi po zápasu zavolají? 
Ano, přesně tak, rodiče se zeptají: „Vyhráli jste? 
A kolik si dal/a gólů?“  Přitom často pro děti mlad-
šího věku je podstatnější spíše to, zda si zahrály, 
zda se jim hra líbila, zda si vůbec někdo všiml jejich 
přihrávky, či zda udělaly něco, na co jsou ony samy 
hrdé, a právě gól to zrovna být nemusí. Že si s par-
tou kamarádů skvěle sedly, mají zážitky a o čem 
povídat, a jednoduše, bavilo je to.

Když se zamyslíme nad tímto odstavcem, mož-
ná hodně lidem vyvstává myšlenka, co když zájem 
dětí o sport degradují právě rodiče a nesnesitelné 
požadavky a ponižování trenéra? Nepřispívá to také 

V Orlovně na Bowlingu. 

V Těšanech za školou
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k tomu, že děti se raději rozhodnou posadit se k televizi 
nebo počítači, kde unikají od reálného světa, stávají se 
z nich hrdinové a nemusejí na sebe nechat psychicky tla-
čit? Vždyť je to takový bezproblémový svět.

Nebudeme ale takoví pesimisté, sport tu je a bude 
a vždy se najdou děti, které sportovat budou a nenechají 
se strhnout supermoderním proudem počítačové nere-
ality. I přes to všechno ale vidím ještě jeden problém, 
a to ve sportovní specializaci. Malé děti totiž většinou 
dělají pouze jeden sport spíše více do hloubky, což má 
nejen negativní vliv na jejich organizmus, protože tělo 
zatěžují jednostranně, ale zavírají si cestu ke sportům 
jiným a negativní vlivy přetěžování postihují zároveň  
i jejich psychiku.

V mladém školním věku je to jiné, ale v tom starším, 
už je sport většinou bavit přestává, říká se tomu syndrom 
vypálení nebo vyhoření, tzv. burnout effect. Přitom právě 
sport v mladém věku by je měl připravit na pozdější výkon. 
A zkuste hádat proč se tento syndrom projevuje. Právě 
proto, že stále jen výkony dávaly a dávaly, ale pochvaly 
nesklízely, neviděly v tom smysl a ocenění. Přitom stačí 
vždy jen pár slov: byl jsi dobrý/á, to se ti povedlo…

Jakou cestou se tedy dát? Nemusíme moc hloubat 
v paměti, stačí se podívat na Švédsko. Zde se děti do 
deseti let věku vůbec nespecializují na konkrétní sport, 
ale dělají všeobecnou průpravu. Později se sice začínají 
specializovat, ale zase ne jen na jeden sport, ale na více. 
Turnaje zde pro děti ve věku přípravky dělají bez tabule, 
nepočítají góly. Jejich myšlenka je taková, že chtějí aby se 
děti hýbaly a sportem jednoduše bavily, ne se stresovaly 
zda vyhrají či prohrají. I tréninky dělají zábavnou formou, 
že se na ně děti těší. u nás se naopak schválně chodí 
pozdě, protože jim chybění při trénování vedení míčku 
a střelby nevadí, chtějí jen hrát.

Neříkám, že vše co se u nás děje je špatné. Naopak, 
myslím, že spoustu nových metod se začíná zavádět, 

a i přístup trenérů je více profesionální. Jen je třeba to 
nadále rozvíjet. Roli hraje i spolupráce ve sportu. Před 
šesti roky mě stíhali trenéři z nedalekého okolí a chtěli si 
promluvit, že prý údajně já jim přebírám hráče z fotbalu 
do florbalu. To já ale nedělám, ba naopak. Nedávno mě 
pár kluků došlo na trénink a řeklo, že jsou rozhodnuti hrát 
pouze florbal a že nechají fotbalu. řekl jsem jim, ať s fot-
balem nekončí, naopak, ať dělají klidně dva sporty dohro-
mady. Jde o to, jen se domluvit. Na domluvě a komunikaci 
to vše stojí, je tak těžké probrat aby se nekolidovali trénin-
ky a zápasy, což zde není zase takový problém.

A co říci na závěr? Asi nemá cenu dorovnávat se Švéd-
sku, ale inspirovat byjsme se určitě mohli. ukažte dětem, 
že každé je dobré, jedinečné, že si pochvalu zaslouží a uvě-
domme si, že vítězství či prohra je jen pomíjivý okamžik, 
to nejdůležitější je v týmu, pocitu hrát jako tým společně, 
užívat si to a táhnout za jeden provaz.

Jaroslav Hála,  
předseda oddílu

 

Na univerziádě v Číně
Jednadvacetiletý Jirka Nevídal již třetím rokem hraje 

fotbal ve třetiligovém klubu MSK Břeclav. Letos ho potkal 
životní zážitek. V srpnu se v Číně konala letní univerziáda. 
Trenér Plachý obvolával kluby ze třech nejvyšších soutěží. 
Dával dohromady širší nominaci a potřeboval fotbalisty 
studující vysokou školu. Protože Jirka je studentem Mend-
lovy univerzity v Brně, tak ho jeho klub doporučil. Na no-
minačním soustředění se Jirkovi dařilo, dal dvě branky 
a byl vybrán. Proto jsme Jirku požádali, aby nám o své 
reprezentaci napsal. 

Jeho článek by měl být velkým povzbuzením přede-
vším pro mladé fotbalisty z naší obce. Cenné je i to, že 
Jirka úspěšně odmaturoval na střední škole a pokračuje 
ve studiu na vysoké škole.

Josef Zelinka

V pondělí 8. srpna jsme měli 
sraz s reprezentačním výběrem na 
pražském Strahově, kde jsme nafa-
sovali reprezentační věci a společně 
poobědvali. Pak jsme letěli z Prahy 
– Ruzyně směr Shenzhen, kde se 
univerziáda konala.

Samotná univerziáda se konala 
ve dnech 12. – 23. srpna. Po příle-

tu do Číny, jsme dostali asi 2 dny na aklimatizaci, jelikož 
v Číně je o 6 hodin více než v České republice. Ovšem na 
čínské počasí se připravit nedalo. Panovala zde obrovská 
vedra, 50 °C nebyl žádný neuvěřitelný jev, a když se k tomu 
přidala ještě 80% vlhkost vzduchu, tak si člověk připadal 
jako někde v sauně.
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Shenzhen kde se univerziáda konala je moderní 
město, které má asi 10 milionů obyvatel, mnohdy 
jsme jezdili na zápasy třeba hodinu a půl a pořád 
jsme byli v jednom městě, takže v našich podmín-
kách nepředstavitelná věc. V celém městě byl cítit 
duch univerziády. Kamkoliv se člověk podíval byly 
různé transparenty nebo reklamní banery s uni-
verziádní tématikou. Na každém kroku byly vysá-
zeny krásné květiny a keře a na stromech vysely 
led diody, které večer svítily, a utvářely tak krásnou 
podívanou. Lidé zde byli velice příjemní a ochotní. 
Kdykoliv jsme šli po městě tak se s námi neustále 
chtěli fotit a pořád se vyptávali jestli nepotřebuje-
me s něčím pomoct.

univerziáda byla skvěle připravená. Číňané jsou 
v tomhle směru neuvěřitelně nápadití a možná i ne-
dostižní. Všechny sporty se odehrávaly na nových nebo 
zrekonstruovaných stadionech. Zahajovací ceremoniál 
navštívilo šedesát tisíc lidí a program, který organizátoři 
vymysleli, byl fantastický. určitě nezapomenutelný záži-
tek, který bych přál každému aby si zažil na vlastní kůži.

Na turnaji jsme sehráli celkem 6 utkání se střídavými 
úspěchy. V základní skupině nám byli soupeři uruguay, 
Thajsko a Itálie. bohužel se nám z této skupiny 
nepodařilo postoupit, když jsme smolně prohráli 
s uruguayí 3:2 a Itálií 1:0, a proti Thajsku jsme uhrá-
li pouze bezbrankovou remízu. Z toho důvodu jsme 
byli odkázáni hrát o konečné 9. – 16. místo.

Našim prvním soupeřem o umístění byl tým 
ukrajiny, který měl v týmu výhradně hráče z Dy-
nama Kyjev nebo Shachtaru Doněck a mohl se 
pyšnit vítězstvím posledních dvou univerziád. Pa-
radoxně jediný zápas na turnaji, kde nás soupeř 
herně přehrával, jsme vyhráli 1:0 a mohli tak hrát  
o 9. – 12. místo.

V dalším zápase jsme narazili na tým Kolum-
bie, kde jsme v normální hrací době remizovali 1:1, 
a o vítězi tak musely rozhodnout pokutové kopy, 
které jsou vždy loterií. bohužel hned první penaltu 

jsme neproměnili a přestože jsme následující čtyři promě-
nili, soupeř proměnil všech pět a zápas vyhrál.

V posledním našem vystoupení na turnaji jsme se utka-
li s týmem Malajsie, kde jsme jasně dominovali a koneč-
ně jsme se dokázali výrazněji prosadit i střelecky. Zápas 

skončil 5:0 v náš prospěch a to pro nás znamenalo 
konečné 11. místo.

určitě je pro mě 11. Místo trošku zklamáním, 
přesto si myslím, že jsme český fotbal reprezentovali 
dobře a věřím, že pokud budeme hrát tak jak jsme 
hráli a když přidáme větší klid v zakončení a bude 
trošku víc toho pověstného „štěstíčka”, můžeme 
se někdy v budoucnu dočkat i vytoužené medaile, 
třeba už za dva roky v ruské Kazani, kde se bude 
konat následující letní světová univerziáda.

Závěrem bych chtěl říct, že pro mě bylo obrov-
skou ctí reprezentovat Českou republiku, klub MSK 
břeclav kde působím, a také moji rodnou obec, 
kterou bezpochyby Šitbořice byly, jsou a navždy 
budou. Z univerziády si odnáším jenom ty nejkrás-
nější vzpomínky a zážitky, na které budu vzpomínat  
celý život.

Jiří Nevídal

Metropole města z pohledu nejvyšší budovy v Shenzhenu. foto: Jiří Nevídal

Základní sestava v prvním zápase turnaje proti Uruguayi. 

Hlavní sportovní stadion v krystalovém designu pro 45 000 diváků. foto: Jiří Nevídal
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Tenis
TENIS CLub Šitbořice letos pořádal dva tenisové 

turnaje. První turnaj ve čtyřhře mužů nazvaný ŠIT-
bOřICE OPEN 2011 (13. ročník) a turnaj ve dvojhře 
mužů nazvaný ŠTyNGAR CuP 2011 (6. ročník). 

ŠITbOřICE OPEN 2011 se odehrál koncem červ-
na na tenisových kurtech v Šitbořicích. Turnaje se 
zúčastnilo 11 dvojic ve dvou skupinách, z nichž po-
stoupila družstva na prvním a druhém místě do se-
mifinále. V první semifinálové dvojici se utkala dvě 
družstva Hoferik Michal – Kaňa Tomáš ze Šitbořic 
proti Galousek – Herzán, vítězem a postupujícím 
do finále se stala dvojice z Hustopečí Galousek – 
Herzán. Ve druhém semifinále postoupila dvojice 
Němeček – Floder (Kurdějov, Židlochovice), která 
zvítězila nad domácími hráči Rozsíval – Fiala. Ve 
finále Němeček – Floder zkušeně přehrála druhou 
dvojici a získala již počtvrté pohár za první místo.  

Druhý tenisový turnaj se odehrál v sobotu 27. 8. 2011. 
Do tohoto turnaje se přihlásilo rekordních 16 hráčů, kteří 
bojovali ve čtyřech skupinách, z nichž postoupil vždy hráč 
na prvním místě skupiny do semifinále. V první semifinálo-

vé dvojici se utkali hráči Holub Petr (brno) a Petlák Daniel 
(Nikolčice) ve druhé dvojici odehráli semifinále hráči ze 
Šitbořic Nečas Zbyněk a Rozsíval Zbyněk. Ve finále vyhrál 
Petlák Daniel nad Zbyňkem Rozsívalem a právem získal 
první vítězný pohár na tenisovém turnaji v Šitbořicích.

Ladislav Lejska

Obrazová kronika

16.7.2011 – Sraz motoristických veteránů. foto: Pavla Baťková 16.7.2011 – Sraz motoristických veteránů. foto: Pavla Baťková
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