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Hlaváček jarní (Adonis vernalis), 
čeleď pryskyřníkovité 
V naší obci se dosud vyskytuje: Torhéty, Podhájky, Basa, Gagrazy a 

také v předzahrádkách domků. Mimochodem upozorňujeme, že je stále 
zákonem chráněný. Je však docela možné, že za několik let z přírody 
vymizí a bude jen v předzahrádkách.  
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Vážení občané,  

již jsme vykročili do nového roku s 
určitým plánem, a k tomu jsme dne 5. března 
1999 na zasedání obecního zastupitelstva 
schválili rozpočet obce. Ve výdajích rozpočtu 
jsou, mimo běžné položky na provoz, 
plánovány finanční prostředky na údržbu a 
investice. Dle finančních možností jsou zde 
naplánovány opravy a údržby budov, 
místního rozhlasu, veřejného osvětlení, 
komunikací, chodníků a bytového 
hospodářství, dále investice na výstavbu 
komunikací, kanalizace. Počítáme také se 
zahájením rekonstrukce Orlovny a výstavbou 
dětského hřiště, vč. dalších drobných staveb. 
Jejich realizace bude však závislá na mnoha 
okolnostech,  ale hlavně na tom, zda bude 
naplněn rozpočet v příjmové části. 

 V mnoha případech bude však také 
realizace závislá na ochotě občanů pomoci 
při samotné výstavbě. V opačném případě 
nebude možné vše z finančních důvodů 
realizovat. O tom jsem se také zmínil v 
úvodním slově zpravodaje v závěru minulého 
roku. Při projednávání rozpočtu na zasedání 
obecního zastupitelstva byly jednotlivé 
položky rozpočtu podrobně projednány. Je 
však škoda, že zasedání se zúčastilo velmi 
málo občanů. Myslím si, že je to na škodu 
věci, poněvadž právě zde se dává nejvíce 
informací o všem, co může Vás všechny 
zajímat a zde je možné vyslovit nejen svůj 
názor, ale také podat případně návrh na 
řešení různých obecních záležitostí. Proto 
budu rád, když se budete nejvíce zajímat o 
obecní záležitosti právě na těchto zasedáních, 
poněvadž účast občanů je měřítkem zájmu o 
to co se v obci děje a myslím si, že se toho 
neděje málo. 

 Touto cestou děkuji všem těm, kteří 
pravidelně chodí na zasedání z čistého zájmu. 

 S rozpočtem úzce souvisí to, co obec 
tíží, výběr místních poplatků. Jedná se o 
poplatky za likvidaci domovního a 
nebezpečného odpadu. Děkuji všem, kteří 
situaci v této problematice pochopili a 

poplatky ve výši, které obec potřebuje na 
úhradu nákladů, včas zaplatili. Jedná se o 
naprostou většinu občanů. Jsou však ještě 
občané, kteří z různých důvodů platí tyto 
poplatky v tomto měsíci. Všem těm, kteří 
poplatky neuhradili, budeme nuceni zaslat 
začátkem měsíce dubna upomínku, poněvadž 
tímto nesplnili ustanovení obecně závazné 
vyhlášky obce č. 1/98. Ve smyslu této 
vyhlášky se budou tyto případy řešit. To bude 
již záležitostí jednotlivých příslušných komisí. 

 I v tomto roce jsme se přihlásili do 
programu obnovy vesnice, ve kterém jsme v 
minulém roce obdrželi dotaci ve výši  220 tis. 
Kč na opravu hasičské zbrojnice a obec byla 
oceněna bílou stuhou. Je otázkou, co se nám 
zdaří v tomto roce. I to souvisí s rozpočtem 
obce a s ochotou občanů zapojit se do dění v 
obci. 

 Díky výsledkům, kterých jsme v tomto 
programu dosáhli, vešla naše obec do 
širokého povědomí veřejnosti. Stále více se 
projevuje zájem navštívit naši obec nejem z 
blízkého okolí, ale i z různých míst celé ČR. 

 To se projevilo i 2. března, kdy nás 
navštívili důstojníci armády USA, kteří zde 
byli na pozvání zástupců naší armády v rámci 
Jihomoravského kraje. S potěšením mohu 
konstatovat, že se jim u nás v Šitbořicích 
velice líbilo. Dle sdělení zástupců naší 
armády nejvíce ze všech míst, které v 
Jihomoravském kraji navštívili. 

 To je jeden z dalších poznatků, že se 
nemáme v naší obci za co stydět, spíše 
naopak. Je však nutné, abysme si to všichni 
uvědomovali. 

Čeká nás však ještě mnoho práce na 
všem, co je třeba ještě zlepšit a nezáleží to 
pouze na mé osobě, ale na nás všech, jak 
budeme k obecním záležitostem přistupovat.  

Za jakoukoliv spolupráci děkuji! 
 
 
  Vladimír  K u l í š e k 

starosta obce 
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Aktuality z obce 
Informace občanům 

 
Komise OÚ 
Na jednom ze svých prvním jednání nové zastupitelstvo rozhodlo o ustanovení obecních komisí pro 

toto volební období. Stanovení náplní komisí patří podle §45 písm. c) zákona ČNR č.410/1992 Sb. do 
působnosti obecní rady. 

Obecní rada obce Šitbořice zřídila tyto komise: 
- Finanční komise  – předseda Josef Konečný 
- Kontrolní komise  – předseda ing. Jiří Kaňa 
- Přestupková komise  – předseda František Stejskal 
- Komise zemědělská a ochrany životního prostředí  – předseda Milan Němeček 
- Komise školská, kulturní a sociální  – předsedkyně Hana Navrátilová 
- Komise pro výstavbu obce  – předseda Zbyněk Nečas 
Komise jsou složeny ze členů obecního zastupitelstva a dalších občanů. Všichni členové komise mají 

stejná práva a stejné povinnosti.  
Přejeme komisím hodně úspěchů v plnění úkolů, aby přijímaly a doporučovaly taková řešení, která 

budou spravedlivá k občanům a ku prospěchu celé naší obce. Věříme, že budou do své činnosti také 
maximálně zapojovat občany a využívat jejich znalostí a zkušenosti.  

ing. Josef Zelinka 
Inventarizace obecního majetku 
Inventarizace byla provedena na základně zákona č.563/91 Sb. o účetnictví, § 29,30 k datu 31.12. 

1998. Předmětem inventarizace bylo fyzické přepočítání, popř. přeměření skutečného stavu majetku a 
porovnání s účetní evidencí. Dílčí inventarizační komise navrhly vyřazení některých předmětů pro značnou 
opotřebovanost, popř. neupotřebitelnost. Soupis předmětů k vyřazení je v příloze zápisu. Skutečné stavy 
všech předmětů jsou zapsány v inventurních soupisech a byly porovnány s inventurními knihami.  

 
Hodnota obecního majetku k 31.12.1998 

Nehmotný investiční majetek 43.965,-
Budovy a stavby 68.332.626,05
Hmotný investiční majetek 1.597.114,97
Drobný hmotný investiční majetek 3.015.488,21
Drobný hmotný majetek 1.072.727,63
Zásoby 83.850,93
Finanční investice 1.741.000,-
Pozemky 3.941.091,08
Nedokončené investice 19.301.143,60
Pohledávky 12.096,-
Půjčka 95.000,-
Návratná výpomoc Ministerstva financí 8.160.000,-
Zůstatky na účtech: 
KB 1.166.654,90
ČS 38.650,30
KB terminovaný vklad 27.167,52
Union banka terminovaný vklad 1.499.339,72
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Ještě k místním poplatkům 
Velmi obtížené, dlouhé a náročné bylo jednání obecního zastupitelstva o výši obecních poplatků. 

Tuto problematiku lze řešit dvěma způsoby: 
Obec bude na svoje občany hodná, obecní poplatky stanoví nízké a veškerou úhradu stále se 

zvyšujících nákladů na svoz a uložení odpadů uhradí z obecního rozpočtu. Občané budou spokojeni, 
problematika odpadů je nebude ani trochu zajímat, protože to stejně „zatáhne obec“. Částky za odpady 
porostou, protože se nikdo nebude chovat hospodárně. Na ostatní akce v obci nezbudou finance, další 
rozvoj a budování obce se zpomalí nebo zastaví.  

Druhá varianta: Veškeré náklady zaplatí pouze občané svými poplatky. Obec bude mít prostředky na 
další rozvoj. Mnoho občanů však bude nespokojených, přibude neplatičů. U některých vznikne pocit 
nespravedlnosti a křivdy, přibude konfliktů mezi občany a OÚ i mezi občany samotnými. „Chytráci“ budou 
hledat řešení tím, že nic nezaplatí a svůj odpad budou načerno vyvážet na různá opuštěná místa nebo po 
nocích tajně ukládat na cizí kontejnery s vědomím, že ti ostatní to za ně musí zaplatit.  

Řešení, které přijalo naše OZ je náročné, ale věříme, že spravedlivé. Je určitým spojením obou 
variant a jen kázeň a konkrétní zodpovědné jednání všech občanů především v odpadovém hospodářství 
může udržet přijatelnou, rozumnou úroveň místních poplatků i v budoucích letech. 

ing. Josef Zelinka 
 
Bezpečnostní situace v obci 
Policie ČR seznámila OÚ s vyhodnocením trestní 

činnosti a bezpečnostní situace v obci Šitbořice za rok 1998. 
V naší obci policie ČR řešila 18 případů. Škoda z trestné 
činnosti činila 217.839 Kč. Vyřešeno a objasněno bylo pouze 5 
případů (27%). Ve zprávě byla konstatována poměrně malá 
trestná činnost v naší obci vzhledem k ostatním regionům, ale to 
není pozitivní zpráva. Nepříjemná a nežádoucí je jakákoliv 
trestná činnost. 

 
Orlovna 
OZ rozhodlo o opravě a rekonstrukci budovy Orlovny, 

která se nachází ve středu obce. Diskuse a jednání o konečném 
řešení této budovy stále nejsou ukončeny. Možná že 
rozhodování bude snadnější po jednání členů OZ s profesorem 
Martínkem – ved. katedry architektury VÚT v Brně, který  
přednese různé možnosti a varianty využití této budovy. 

 
Televizní vysílání ze Šitbořic 
První přímý přenos uskutečněný po rozvodech naší 

místní kabelové televize se uskutečnil v sobotu 6. února 
z mezinárodního „Turnaje mistrů světa“ v kolové. Úroveň 
přenosu byla velmi dobrá také díky obětavé 
práci kameramana 

Antonína Lengála. 
Mimo Sokolovny se 

také připravuje kabelové 
propojení s farním 
kostelem. Bude tedy 
možné přenášet významné 

církevní události především 
pro staré občany a nemocné.  

 
 

Občanské průkazy 

Upozorňujeme mládež 
ročníku 1984, že 
nejdříve jeden měsíc 
před dovršením 15-ti 
let si požádají na 
obvodním oddělení 
Policie ČR 
v Hustopečích o vyřízení 
občanského průkazu. 
K tomu předloží 
následující doklady 

- rodný list  
- oddací list rodičů 
- 2 fotografie (formát OP) 
- přihlašovací lístek (vyplní 

OÚ Šitbořice po předložení 
rodného listu) 

Úřední dny na Policii jsou 
pondělí a středa od 8.00 do 17.00 
hod. a sobota od 13.00 do 15.00 
hod.  

 
Změna firem 
K 31.1. ukončila v naší obci 

svoji činnost firma „GEMMA“, 
která zaměstnávala především 
naše občany. 1.2.1999 zahájila 
svoji činnost nastupující firma 
„TRAMP“ s podobným výrobním 
zaměřením. Provozovna firmy 
zůstává nadále v prostorách staré 
školy.  
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  Návštěva představitelů ozbrojených 
sil USA 
Ve dnech 1. až 5. března 1999 navštívili v rámci MIL – 

TO – MIL  26. velitelství územní obrany v Brně (nadřízená 
složka Okresních vojenských zpráv Jihomoravského kraje) 
zástupci Národní gardy Texas USA, za účelem ujednocení 
koncepce výcviku a přibližování ozbrojených sil AČR 
k ozbrojeným silám NATO. 

Součástí kulturního a doprovodného programu bylo i 
poznávání systému života jihomoravského teritoria, tedy 
návštěva významných kulturních a společenských center a 
jednotlivých zastupitelstev regionu. Po přivítání americké 
delegace primátorem města Brna, navštívila dne 2. března 
1999 tato delegace ve složení plk. William TIEMANN, pplk. 
Eusebio GONZALEZ, kpt. Patricie MAREK a zástupci 26. 
velitelství územní obrany Brno plk. gšt. Ing. Miloslav 
VÁCHA, plk. Ing. Petr KOVÁŘ a mjr. Ing. Miroslav 
DŘÍMAL i naši obec, kde ji v 17.00 hodin přivítal starosta 
obce pan Valdimír KULÍŠEK spolu se zástupcem předsedy 
družstva panem Ing. Františkem FIALOU. 

Po slavnostním přivítání, seznámení s historií obce a 
zapsáním návštěvy do kroniky obce, se delegace přesunula do 
družstevního sklepa, kde byla seznámena panem Ing. Fialou 

s technologií 
výroby vína. 
Přednáška byla 

zpestřena 
ochutnávkou 

nejkvalitnějších značek vín.  
Při společné večeři 

předala americká delegace starostovi obce „čestný odznak 
Národní gardy USA“.  

 
ing. Miroslav Dřímal 

Čestné členství 
Dne 10.2. 1999 bylo při mimořádné členské schůzi 

uděleno starostovi obce, panu Vladimíru Kulíškovi, čestné 
členství. Svaz dobrovolných hasičů mu toto členství udělil za 
jeho příkladnou spolupráci, se kterou nám vyšel vstříc jak při 
nákupu nové techniky, tak i při opravě hasičské zbrojnice. 
Tyto nemalé investice, které daly naší zbrojnici důstojný 
vzhled, nejsou ve všech obcích tak samozřejmé jak by se na 
první pohled zdálo. Je hodně obcí i v našem okrese, kde 
místní zastupitelé hasičskou techniku prodali a hasičské 
zbrojnice využívají ke komerčním účelům.  

Jsme rádi, že se pan Kulíšek rozhodl stoletou tradici 
hasičů v Šitbořicích dál podporovat a všem členům 
hasičského sboru dal najevo, že si jejich práce váží.  

 

Miroslav Vahala 
 

Jak je to se starou 
hasičskou cisternou 

Začátkem měsíce března 
prostřednictvím tisku vznikly mezi 
občany obce dohady kolem 
odhlášení hasičské cisterny z 
provozu. Na vysvětlenou k tomu 
dodávám, že se jedna o starou 
cisternu, kterou jsme již asi dva 
roky nepoužívali pro její špatný 
technický stav. Místo ní Sbor 
dobrovolných hasičů již používá 
cisternu novější, podstatně lépe 
vybavenou, čímž jsou stále 
akceschopni. Odhlášení staré 
cisterny se provedlo z důvodu 
zavedení placení zákonného 
pojištění i za hasičská vozidla. Po 
zavedení placení uvedeného 
pojištění v letošním roce obec 
zaplatila za dva hasičské vozy 
téměř 35.000,-Kč. 

Z teto částky ministerstvo 
financi, po tlaku ze strany obcí, 
přislíbilo v průběhu roku 50% z 
této částky vrátit. 

 
Vladimír Kulíšek 

 
 Co s přírodními 

odpady? 
Po zimě přichází jaro a s ním 

nastávají práce na zahradách a ve 
vinicích. Při stříhání stromů a révy 
vinné vzniká biologický odpad. 
Jeho likvidace je možná třemi 
způsoby: 

1) po uschnutí spálením 
2) rozdrcením a mulčováním 

do půdy 
3) nejdražším způsobem – 

vývozem na skládku 
 
Všichni jistě víte, že obec 

musí platit za odpad, který vyváží 
na kontejnerech do Martinic 210 
Kč za jednu tunu a dále platí za 
dopravu kontejneru do Martinic a 
zpět. Proto je přepychem vyvážet 
velký objem dřevní hmoty při malé 
váze, když fakturace je stejná ať se 
veze jedna tuna nebo deset tun 
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odpadu. Z tohoto důvodu je nutno upozorňovat ty 
spoluobčany, kteří zbytečně  zaplňují kontejner dřevem a 
větvemi, že plýtvají prostředky určenými k vývozu odpadu na 
skládku do Martinic. 

Nejjednodušším způsobem likvidace dřevní hmoty je 
spálení. Pálení je povoleno, ale nesmí obtěžovat sousedy. 
Z toho důvodu bude otevřena skládka v Lízalech, kam bude 
možno roští a trávu vyvážet. Zde bude odpad spálen 
pracovníky obecního úřadu.  

Dále žádáme občany, aby podle svých možností 
upravili prostory okolo svých domů, udržovali pořádek a 
nevysazovali zemědělské produkty (řepa, brambory, jetelina) 

do předzahrádek a na veřejné 
prostranství v obci.  

Važme si a buďme hrdi na 
to, že naše vesnice získala 
v minulém roce ocenění nejlepší 
vesnice jihomoravského kraje.  

 
Milan Němeček  

předseda komise zemědělské  
       a životního prostředí 

 
 

Dne 29. ledna tohoto roku zemřel Mgr. Václav Richter 
Václav Richter pocházel v Babic nad Svitavou. Byl absolventem pedagogické školy ve Znojmě a 

dálkově vystudoval ruský jazyk, hudební výchovu a zeměpis na tehdejší UJEP v Brně. 
Během své kantorské dráhy vyučoval na školách v Troskotovicích, Přibicích, Valticích, Dolních 

Věstonicích, Zaječí, Šitbořicích a Křepicích. Kromě toho byl členem redakční rady časopisu Malovaný 
kraj, přispíval krátkými články a příspěvky do různých novin a časopisů.  

Při působení v Šitbořicích pracoval také v redakční radě Štengaráčku v letech 1996-1997.  
Nejvíce proslul jako sběratel kantorských a žákovských perliček, které také vydal knižně.  
Vzhledem k širokému okruhu jeho zájmů a pestrosti jeho působnosti ztrácí úmrtím Václava Richtera 

vzácnou osobnost celý region.    
                                                        František Franěk   
 
 

Písně ze Šitbořic 
 
V tomto 

čísle přinášíme 
zbývající dvě 
písně z nově 
vydaného výboru 
písní Hanáckého 
Slovácka ze 
sbírky Hynka 
Bíma. 

 
Pokračová

ní – v pořadí již 
čtvrtou písneň, 
nejdete  
na straně 19. 
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Statistická evidence obyvatel  
za rok 1998 

 
Narodilo se 17 dětí, z toho 9 děvčátek a 8 chlapců.  
Zemřelo 15 osob, z toho 8 mužů a 7 žen. 
Do naší obce se přistěhovalo 15 občanů  a odstěhovalo se 21 občanů.  

Stav obyvatel k 31.12. 1998 byl 1918 osob. 
Číslování budov zůstává na č.p. 596 
Do matriky bylo  zapsáno 16 manželství, z toho 11 uzavřela církev římskokatolická. 
 

: V roce 1998 se narodily 
tyto děti: 

Kaňová Anežka č.p. 91 2.2. 1998
Kubíček Petr 171 25.2. 1998
Viktorinová Renáta 87 3.3. 1998
Stejskal František 473 2.3. 1998
Nečas Zbyněk 586 10.4. 1998
Bureš Tomáš 143 20.5. 1998
Ryšavá Eva 85 26.5. 1998
Tihlařík František 490 17.6. 1998
Lengálová Gabriela 546 22.6. 1998
Zelinková Marie 542 24.6. 1998
Psík Adam 23 24.7. 1998
Rozsíval Štěpán 198 24.7. 1998
Tomková Terezie 591 26.7. 1998
Měřička Daniel 310 30.7. 1998
Nevídalová Markéta 229 4.8. 1998
Běloušková Marie 394 15.10. 1998
Urbánková Simona 274 6.12. 1998

 

Významná životní výročí našich nejstarších 
občanů v roce 1999 

Matuška František 9.7. 90 let Domaniny 59 
Vozdecký Silvestr 13.8 90 Brněnská 134 
Kubíček Jan 27.1. 90 Zámeček 140 
Valíčková Jenovéfa 8.3. 90 U rybníčka 264 
Vozdecký Jan 1.2. 85 Osvobození 89 
Kaňová Růžena 25.10. 80 Na kopečku 65 
Vozdecká Josefa 24.4. 80 Pod Svatojánkem 150 
Čapková Josefa 30.11. 80 Pod vrbami 194 
Konečná Antonie 19.5. 80 Nová 250 

V loňském roce 
zemřeli v Štbořicích 

tito občané: 
Vozdecký Václav 398 13.2. 1998
Kaňa Antonín 390 8.3. 1998
Košvicová Anna 380 8.7. 1998
Kaňová Drahomíra 7 15.5. 1998
Hanák Josef 128 19.6. 1998
Vozdecký Antonín 524 27.6. 1998
Navrátilová Helena 405 21.8. 1998
Němeček Václav 33 6.9. 1998
Němečková Anna  372 20.9. 1998
Konečný Antonín 391 23.9. 1998
Konečná Jenovéfa 74 1.10. 1998
Matýšková Marie 73 10.11. 1998
Zoubková Josefa 236 27.11. 1998
Tesař Václav 442 2.12. 1998
Drabálek Vladimír 438 6.12. 1998

 

Růžena Stehlíková 
    matrikářka obce 
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Moravský rybářský svaz 
v Šitbořicích 

 
Vážení občané, chtěli bychom Vás touto 

cestou seznámit s činností místní skupiny 
Moravského rybářkého svazu v Šitbořicích. Jak 
jistě víte, před několika lety se na místním  
rybníce stala vinou více faktorů pro nás rybáře 
ekologická katastrofa – úhyn velké části ryb. 
Z této nehody jsme si vzali ponaučení, a  pod 
vedením p. Františka Matýška se začala většina 
místních rybářů více věnovat práci kolem 
rybníka, a  nejenom rybolovu. Pracovní činnost 
jsme na rybníce ještě zvýšili po té, co se stala 
novým majitelem obec Šitbořice, která nám 
garantuje, že rybářské právo na tomto rybníce 
můžeme, proti finanční úhradě, provozovat tak, 
jako dříve. Jiní z majitelů, kteří o rybník měli 
zájem, by nám tuto činnost 
v tomto rozsahu asi 
nepovolili. Naší činnost 
ocenila i Rybářská 
organizace Hustopeče, pod 
kterou naše místní skupina 
patří. V Hustopečích na 
Horním rybníku máme 
vybudované rybochovné 
zařízení, ze kterého každý 
rok zarybňujeme rybníky 
naší organizace. Naši 
místní skupinu Rybářského 
svazu Šitbořice tvoří 65 
členů, z toho 32 dospělých, 
ostatní jsou dorost a  
mládež. O mládež a  její 
přípravu ke zkouškám  
“Mladých rybářů” se stará pan Pavel Konečný. 
Letos rybářské zkoušky vykonalo 15 mladých 
rybářů. Pan František Matýšek a  pan Vilém 
Lengál jsou členové rybářské stráže, kteří dbají 
na dodržování rybářského řádu na revíru Dyje-
5a , kam náš rybník patří. Také jistě většina z Vás 
ví, že jsme v loňském roce postavili na rybníku 
malé hospodářské zařízení (chatku), která nám 
slouží k úschově nářadí pro údržbu břehů a  
hlavně v zimním období k prosekávání ledu. Tuto 
chatku jsme s velkým úsilím dobudovali těsně 
před I. Rybářskými závody na Šitbořickém 
rybníku, které se uskutečnily začátkem května. 
Díky počasí a  ostatním okolnostem se nám tyto 

závody vydařily, a  proto je chceme v tomto roce 
zopakovat. Uskuteční se 8. května pro dospělé a  
9. května pro děti. Tímto Vás všechny na tyto 
závody zveme, nejenom chytat ryby, ale také si 
prohlédnout přírodu v okolí rybníka a  ochutnat 
rybí speciality, které přímo na místě pro Vás 
připraví pan Vokál. 

Nyní Vás seznámíme se zarybněním na 
Šitbořickém rybníku v roce 1998. Do vody bylo 
dáno celkem 23,5q ryb. Z toho na jaře 8q kaprů o 
průměrné délce 38 cm, před rybářskými závody 
2q kaprů o průměrné délce 55 cm a  na podozim 
12,5q o průměrné délce 42 cm. Byl zde také 
vysazen rybí potěr candáta a  štiky. Z podzimního 
výlovu chovného Hustopečského rybníka jsme 

také osadili vodu amurem o průměrné délce 60cm 
a  váze 0,8q. Kromě těchto ryb jsou na našem 
rybníce ještě v nemalé míře karasi, cejni, líni a  
z dravých ryb candáti a  štiky. Před rybářskými 
závody osadíme rybník ještě dalšími kapry, takže 
rybník bude velmi dobře zarybněn.  

Ryb u nás máme dost, což dokazují úlovky 
jak místních, tak i rybářů z dalekého okolí, kteří 
v hojné míře náš rybník navštěvují. Pro 
zajímavost: Na Šitbořickém rybníku se v loňském 
roce ulovilo asi 450 ks mírových kaprů, několik 
pěkných štik, ale bohužel žádnou z nich neulovil 
žádný z šitbořických rybářů. Ze šitbořického 
rybníka má nejvíce úlovků místní rybář pan 
František Jarnota, který ulovil 46 kaprů, 
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nejdelšího 52 cm o váze 3,2 kg a  amura o délce 
75 cm a  váze 6 kg. 

Na závěr bychom chtěli na Vás, občany 
Šitbořic, apelovat, nejen na ty, kteří mají co 
dočinění s vodou na Šitbořickém rybníku a  
budou jak doufáme dělat všechno pro to, 

abychom se vyvarovali z jakéhokoliv důvodu 
úhynu ryb jako před několika lety, ale k vodě se 
chovat tak, jako ke zdroji života.  

 
Petrův zdar. 
Za rybáře: Vilém Lengál 

 
 
 

 

Šitbořský historke ze staréch časů
 

 

NA ŠKAREDÓ HUBO EŠČE TELE. 
Honzikovi belo pomale třicet let, dež se v devatenáctým roko vrátil z ruskýho zajetí. Bel 

svobodné, žádnó nevěsto neměl, ha tak mo maminka s tetičkó Hančó došikuvale jako nevěsto 
Jenko z dědine. Honzikovi se moc nezamlóvala, protože bela ve ksichtě trocho poďobaná vod 

neštovic. Bela hale z dědine, z grunto, ha tak míre, kerý měla Jenka dostat jako věno, se 
Honzikovi zamlóvale víc než tá nevěsta. Navíc to, že měle vod tatinka slíbenó štvrť ho 
Nekolčic. 

Jence Honzik take moc nevoněl. Řikala kamarádkám, že je to takuvé sochoprt. Tatinek s maminkó jo 
hale přemluvile, protože se jim líbilo, že Honzik má barák v dědině, keré má štyry vokna do holice, na 
dvoře majó studňo s pumpó, má štvrť ho Nuvéch dvorů a míro v Domanině. 

Tetička Hanča potem domluvile s Jenčinéma rodičama, že ženich s maminkó he s tatinkem dondó 
v nedělo po vostatkách na námluve, habe do Velikonoc muhla bet svatba. Námluve trvale vod požehnání 
haž do tme, než se rodiče domlovile, co všecko dostane nevěta ha kolik majetko he rolí má ženich ha dež už 
se zdálo, že je všecko v pořádko ha může se chestat svadba, verukoval Honzik ešče ze žádosťó, habe nevěsta 
dostala na škaredó, poďobanó hobo hešče tele. To belo na nevěstinýho tatinka moc. Nazlobilo jich to tak, 
že votevřele dveři ha vehnale Honzika haji s rodičama z baráko ven. Potem zabóchle dveři ha belo po 
svatbě. 

Honzik bel z teho nejaké čas smotné, protože se mo lidi smile, hale hneď po žňách mo tetička Hanča 
dohodile druhó nevěsto ha co se nepodařilo ponéprv, tak se podařilo včil ha svadbo stihle ešče do Advento. 

Jenka se take ščasně provdala ha ženich bel take z dědine. 
-KÁ- 

ŠIBOŘSKÉ IKARUS 
V lítě v pětatřicátým nebo šestatřicátým roko bel v Šitbořicích letecké deň. Z brněskýho letišťa dolítle 

tři eropláne ha zasedle na vobecním padělko v jetelině v místě, gde só dnes vobjekte zemědělskýho družstva. 
V nedělo po požehnání dělale te eropláne v luftě všelijakó akrobacijo ha gdo zaplatil sto korun, tak s ňém 
hodělale vehlídkuvé let vokolo Šitbořic. 

Stréčkovi Franckovi z Véhona se to moc zamlóvalo ha pořád potom špekulovale, jak be tak muhle 
sami lítat. Vemeslele, že si hodělajó z hosích perótek dvě křídla na roke ha dež pak s nima bodó mávat, tak 
bodó lítat jako fták.  

Dež už nasbírale dosť perótek, tak jich všelijak zdrátuvale ha glihem slepile, haž z nich měle dvě 
velký křídla. Potom jenom zbévalo te křídla ha lítání vezkóšet. Poslale děcka z Véhona, kerý se zruvna hrále 
ho jejich mlato, habe šle ke Štengaro, že tam za nima doletijó na křídlách. Děcka hneď hotěkale, jenom se 
jim hlave třásle. Stréček Francek potom velezle po žebřo na střecho, hovázale křídla provázkama na roke, 
zamávale s nima a veskočile. Hneď pod střechó belo plný hnojisko a tak spadle do měkýho. Bele jenom 
trocho poklučené a smrděle. 

Dež se děcka stréčka ho Štengaro nedočkale, šle se zpátke podívat na Véhon, proč stréček nelitajó. 
Hoviděle na dvoře pod kůlničkó, jak tetička Mařka voboškem křídla posekale a strčile do šporherta, gde 
s nima vohřile k večeři polívko. Na nový křídla huž stréček nezehnale dosť materiálo.   

-KÁ- 
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 Okénko rodáků 

 
 

Dovolená v rodišti 
 
V posledních 25 letech jsme s manželkou 

trávili dovolenou většinou na horách. Prochodili 
jsme všechny naše i slovenské hory a navštívili 
jsme také některé hory v zahraničí. Alpy, 
Transylvánské Alpy, Kavkaz atd. Protože už nám 
to tak nechodí jako dřív, já mám dietu a nemůžu 
se stravovat v restauracích, rozhodli jsme se 
v polovině června, že pojedeme na týden do 
Šitbořic a pochodíme místa, kde jsme prožili 
dětství a naše společné mládí. 

Přijeli jsme v pondělí ráno a já jsem se 
hned chtěl podívat na Šitbořice z míst, kde se 
tradičně zapaloval oheň na svátek Jana Husa. 
Nahoru byl však jen úzký „chodníček” vyplavený 
vodou při deštích. Po obou stranách byl drátěný 
plot a za ním nepropustná  stěna agátů, různých 
keřů, chabačí a snad i nějaký ovocný strom. Šel 
jsem jako tunelem. Nahoře ale nebylo ani kousek 
místa, kde bych se postavil a podíval na 
Šitbořice. I kdybych se postavil až na pole, stejně 
by mě v rozhledu bránili vysoké agáty. Obešel 
jsem Domaniny a chtěl jsem jít po chodníku nad 
„Fabišovi“ na Zámeček. Stejně jiná možnost 
nebyla, protože cesta na vrchní konec byla 
neschůdná. Bařina, kde byla studánka, kde jsme 
pásli husy a hrávali si, byla skutečnou bařinou až 
dolů k prvním domkům. Těžko jsem se na 
chodník dostával. Po chodníku, kde se jezdilo i 
trakařem, se šlo velmi špatně. Po obou stranách 
ploty, vysoké agáty, různé charabélí, takže jsem 
až na Zámeček Šitbořice zase neviděl. Dokonce 
jsem je neviděl ani ze Zámečku nad Majerovi. 
Stejné to bylo i na Domaninách nad 
Němčičkama. Bylo mně z toho smutno. Potkal 
jsem starší paní, které jsem si posteskl a ona 
říkala, že je všechno zaplocené, nepřístupné a 
mládež potom nemá kam jít, leda do hospody 
nebo sedět u televize.  

Druhý den to bylo veselejší, když jsme šli 
do Hustopeče po asfaltové cestě nad Nikolčice ke 
Kurdějovu. Potom po značené cestě „Kamennými 
doly“ kolem rybníků až do Hustopeče. 

Další den jsme šli do Klobouk od bývalé 
Mánkovy třešně, nad Starýma horama, přes 

vinohrad ZD, potom pod Rasoviskem až k Boží 
muce u silnice z Divák do Martinic. Dál byla 
krásná, značená lesní cesta až do Klobouk na 
náměstí. 

Chtěl jsem se také podívat na můj první 
vinohrad v Nových horách. Velmi těžko jsem se 
tam přes nepropustné meze dostával a vinohrad 
jsem poznal jen podle sousedovy „bódy“ 
Františka Matušky. 

Další dny jsme prošli Šitbořicemi i po tak 
zvaném „Potentovaném řádku“. Všechno je jiné, 
upravené. Asfaltové cesty, opravené veřejné 
budovy, domy, zahrádky. Mluvili jsme s lidmi, 
které jsme léta neviděli. Byl to krásný zážitek 
projít Šitbořice a okolí po čtyřiceti letech. Přesto 
mně to „smutno“ zůstalo, že jsem rodné, 
vylepšené Šitbořice z žádného kopce neviděl. 

 
Josef Matýšek (nar.1923), Šlapanice 

 
 

Nad 3. číslem Štengaráčku 
 

Po přečtení tohoto čísla se vracím ke 
vzpomínkám, které ve mně probudily jednotlivé 
články. Pozitivní fakta ze zprávy pana starosty 
mne samozřejmě potěšila. Pak jsem začal 
vzpomínat.  

Orlovna: Na jejím místě byl kdysi velký 
„plac“, kde stával pravidelně kolotoč. Jako kluci 
jsme se předháněli, kdo bude točit kolotočem, a 
potom se zadarmo svést. Nepamatuji si, kolik kol 
se muselo „odsloužit“. Pod placem byl kanálek, 
kterým odtékal „štengar“ do potoka. Vedle 
spolku byla kovárna, kde jsme se často ohřívali a 
pomáhali šlapat při rozdmýchávání ohně. Strýček 
kovář neměli děti a nikdy nás nevyháněli. Jednou 
v létě, o žních, byla velká bouřka a nesl jsem 
domů štengar. Bouřka přišla tak náhle, že jsem 
domů nemohl. Kovárna byla zavřená, tak jsem se 
schovával pod stoličkou, která byla v přístřešku 
před kovárnou.  

Potom tam pracoval Emil Němeček, jehož 
sestra byla manželkou mého strýce Antonína 
Kaně, Koláře. 
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Nový znak: 
Boršice také mají nový znak 

kde figuruje vinný hrozen a jiné 
nástroje pro zemědělství. Loni 
jsem znak v kostele světil a 
odevzdal starostovi. Boršice jsou 
zemědělská a vinařská obec jako 
Šitbořice.  

Základní škola: 
Chodil jsem 5 let do staré 

školy blízko kostela. Když se 
stavěl kostel, byly bohoslužby 
v jedné třídě této školy. Moji 
rodiče tam byli sezdáni 8.května 
1910. Křestní list vystavil p. farář 
E. Chadim a na rubu je potvrzení 
z CK knihovního úřadu 
v Kloboukách č. 866, že tam byl 
uložen ověřený opis křestního 
listu. Je po ním razítko C.K. 
okresního soudu Klobouky u Brna, 
které má nejdříve německý text. 
Podepsal c.k.oficiál Zeman.  

O nové škole nevím nic. 
Údajně tam některé přístroje 
instaloval můj známý podnikatel 
Josef Skalka z Boršic. Nám 
instaloval v kuchyni el. sporák.  

Myslivecké sdružení: 
Pamatuji, jak jsem vidíval 

„pantátu Němečka“ s puškou na 
rameni a s takovou zvláštní holí, 
z níž se dalo udělat sedátko, jak 
pochoduje za naším mlatem 
směrem k větřáku. Chodíval jsem 
k němu někdy ve čtvrtek 
nakupovat maso. Obyčejně 1kg 
hovězího, játra a kosti. Nepamatuji 
se, že bychom někdy měli doma 
kupované uzeniny. Jenom na 
jarmarku v Kloboukách mě tatínek 
vzal do hospody a koupil párek 
s rohlíkem a křenem. To byl pro 
mne vrchol blaženosti! 

V mých mladých letech byli 
ještě ve Starých horách jezevci a 
zůstaly po nich velké díry do jejich 
doupat. Dost často jsme tam jako 
kluci chodívali. 

Václav Nečas mi připomíná 
svatbu jeho rodičů. Maminka 
Margita byla má sestřenice 
z maminčiny strany. Sezdával jsem 
je v „masopustě“ 21. února 1944. 

V kalendáři mám jenom, že jsem 
byl u Vozdeckých od půl jedné 
odpoledne do 11 hodin večer. 
Svatba byla ráno v 10 hodin. 
Muziku obstarával nějaký 
harmonikář z Nikolčic, ženichův 
kamarád. Ženich seděl v jednom 
rohu stolu a večer mu přinesli 
housle. Zahrál krásně Fibichův 
Poem. Frantovi jsem byl na 
pohřbu, ale manželka už tehdy 
byla nemocná. Byla ročník 1914 
jako můj bratr Josef, žijící ve 
Strakonicích. Toho jsem sezdával 
další den, v úterý 22.února 1944. 

Hodové koláče:  
Milá vzpomínka Antonína 

Konečného, mého nepříliš 
vzdáleného příbuzného. Snad 
zapomněl, že tvaroh do koláčů se 
barvil šafránem, aspoň u nás to na 
hody bývalo. Tvaroh měl krásnou 
zlatou barvu. S Antonínem jsem se 
po mnoha létech setkal 13. května 
1946 na Mělníku. Vedl jsem si 
stručný denník a tam mám 
poznačeno: „Odpoledne na 
vycházce v Neuberkovce. Tonda 
Konečný z Mlatu, který tam 
studuje.“ Mám dojem, že to bylo 
náhodné setkání v sadu, který byl u 
školy. 22.května mne pak navštívil 
v Praze, kde jsem byl doma až do 
r. 1950. Později jsme se několikrát 
setkali na Slovensku i v Ban. 
Bystrici a navštívil jsem ho také 
v jejich bytě, nedaleko Vinařských 
závodů, kde pracoval a nedaleko 
našeho podnikového ředitelství. 
Jen ať píše své vzpomínky, byl 
delší dobu doma v Šitbořicích než 
já. 

Ten strýček Vencl jsou asi 
Vencl Čapka. Ten bydlel u 
hřbitova. Pamatuji si jenom jméno. 
– K těm koláčům přikládám jedno 
své veršování, vyvolané koláči, i 
když ne hodovými, které jsem 
poslal v roce 1941 své sestře Jence, 
později Kaňové. Bylo to zřejmě 
v lednu, kdy měla svátek. 

Studoval jsem tehdy 
v Olomouci teologii po návratu 
z tříletého pobytu v Holandsku, 

 
Když tu byli tati, 
kufřík jsem dostal, 
jak jsem dovnitř nahléd, 
žaludek zaplesal. 
V jednom koutě masa 
pěkná hranice, 
z druhé strany vidím  
víko z krabice. 
 
Pod tím víkem bylo  
tolik dobrot vám, 
že bych na ně sotva 
býval stačil sám. 
 
Tuhle je „bochetka“ 
tamhle koláče, 
málo tvarožáků 
samé makáče. 
 
Ještě jiné věci 
vidím v krabici, 
vespolek to dělá  
vábnou směsici. 
 
Dlouho jsem se ovšem 
na to nedíval, 
raději jsem to ničil, 
lámal, políval. 
 
Jména všech těch dobrot 
říci nemohu,  
že však dobré byly, 
složím přísahu. 
 
Jistě už se ptáte, 
nač to povídám? 
To já Jence k svátku 
přání posílám. 
 
Chci Ti za ten balík, 
Jenka díky vzdát 
a k tomu též trochu 
pogratulovat. 
 
Abys stále dobře  
pekla, vařila,  
na duši i těle,  
zdárně sílila. 
 
Aby ti Bůh dále  
milost, zdraví dal! 
Dnes Ti k svátku přeje 
bratr Juvenál. 
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blízko Maastrichtu. Byl jsem tam od r. 1936 do 
roku 1939. Právě 15. října 1939 jsme odjížděli do 
Protektorátu, když nám Francouzi odmítli dát 
viza ke vstupu do Francie a Holanďané nás 
vyháněli, protože jsme neměli platné doklady. 
ČSR neexistovala. Domů do Šitbořic jsem přijel 
asi 19. října a naši zrovna skládali v humně řízky. 
Doma nikdo nebyl, musel jsem obejít dvorem a 
mlatem se dostat do rodného domu.  

 
Ještě k těm koláčům. Nepamatuji se, že by 

mě maminka posílala k pekaři „obříkávat“ 
koláče. Zřejmě termín pro naše koláče domlouval 
někdo jiný. Musel jsem však chodit „vomelduvat 
chleba“. Pekl nám ho pantáta Kleina, zadělávali 
si ho doma. Výrazy jako „díže“ a „kopisť“ dnes 
už naznají ani děti na vesnicích. Zakrytá díže 

bývala pod postelí a z těsta se buď dělaly 
bochníky nebo štricle. Nakynuté těsto se nosilo 
k pekařovi. Tetičky nesoucí těsto, zakryté bílou 
plachtou, jsme potkávali každou chvíli. Čerstvý 
chléb nebyl tak často jako dnes.  

Dostal jsem také noviny „Břeclavsko“, kde 
je zajímavá stránka o Šitbořicích. Je tam 
fotografie hasičské zbrojnice. Asi před dvěma 
měsíci mne přivezl bratrův syn do Šitbořic spolu 
se svým tatínkem, mým bratrem Josefem. Žijí ve 
Strakonicích a Jaroslav Valíček je velitelem 
hasičského sboru. Fotografoval krásně opravenou 
zbrojnici za všech stran, takže se obrázky 
dostanou do jižních Čech. 

 
P.J. Antonín Valíček, Boršice u Buchlovic

 
 

V i n a ř s k á  b e s í d k a
 
Pro řez vinné révy většina vinařů využila 

příznivou zimu, ale neuškodí znovu se vrátit 
k problematice řezu. V našem kraji se zvyklo 
používat dlouhý řez na tažně. Tímto způsobem se 
dosahovala vysoká úroda hroznů z jednoho keře, 
ale kvalita vína byla nižší. V poslední době se ale 
do republiky dováží velká kvanta vína. Do konce 
října 1998 to bylo 321 tisíc hl za průměrnou 
dovozní cenu 9,10 Kč bílé a 10,70 Kč červené. 
To znamená, že naše méně jakostní vína 
z úrody 1997 se stala neprodejná a zůstala 
většinou ve sklepích pěstitelů, jak malých 
tak velkých. Proto se na odborných 
přednáškách a v odborných časopisech 
znovu hovoří o změně způsobu řezu, a to na 
řez na krátké tažně. Podle pokusů vykonaných 
ve vinařském ústavu bylo zjištěno, že při řezu na 
dva tažně s dvanácti očky byla hmotnost hroznů  
z jednoho letorostu 223 gramů, při dvou tažních 
s devíti očky byla 272 gramů a při dvou tažních 
se šesti očky 327 gramů. Z tohoto příkladu je 
zřejmé, jak s klesajícím počtem oček na keřích 
stoupá hmotnost hroznů vyprodukovaných 
z jednoho letorostu. 

Hmotnost hroznů stoupá hlavně proto, že 
se zvětšují bobule hroznů. Ve větší bobuli je více 
dřeně a moštu, jejich objem v poměru k povrchu 
slupky se zvětšuje. V dřeni a moštu je uloženo 
nejvíce cukru a kyselin a nejméně tříslovin a 
oxidačních enzymů. Ve slupce a tenké vrstvě pod 

ní jsu prvotní aromatické látky, tuky a vosky 
z ojíněné slupky. Kolem semen a v nich jsou 
hrubé třísloviny. V třapině jsou třísloviny a trpké 
látky, oxidační enzymy, chlorofyl a travnaté 
chuťové látky. Malým zatížením keřů plodnými 
očky změníme poměry mezi jednotlivými 
složkami, které se dostávají do moštu a jestli se 
velmi šetrně vylisuje odzrněná drť bílých hroznů 
z nízké sklizně po jednom keři, je tu šance vyrobit 

velmi jakostní víno. Ten kdo se rozhodne 
vyrábět jakostní vína musí řezat na krátké 
tažně. Důležité je, aby ve vinici byl plný 
počet keřů, čili by se měl každý poškozený 
anebo vyhynutý keř doplnit. U mladých 
vinic podsazením a u starších pomocí 

hříženců – oblouků, ale musíme si uvědomit, 
že takto získaná náhrada je vlastně 
pravokořenná a s určitostí bude později 

napadnutá révokazem. Podle zkušeností vydrží 
asi 10 roků.  

V minulém roce se ve větší míře vyskytla 
kadeřavost a vlnovitost (svilušky), proto bude 
velmi potřebné vykonat důkladný postřik. 
Samičky svilušek přezimují v prasklinách kůry 
anebo za šupinami oček. Na jaře samičky 
opouštějí úkryt a sají na rašících očkách a 
letorostech. Obvykle jsou nejvíc poškozená očka 
v blízkosti starého dřeva. K nejzávažnějším 
škodám dochází za chladného počasí, kdy se 
slučuje poškození kadeřavkou a nepříznivým 
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vlivem nízkých teplot.  
Chemická ochrana se provádí velmi brzo 

na jaře, dříve než dojde k poškození rašících oček 
a letorostů. Dříve, ve starých vinohradech se 
postřiky na keře nanášely štětkami, aby účinek 
byl co největší. V každém případě by měl být keř 
postřikem umytý. Před rašením je třeba možné 
použít Sulku nebo Polybarit a bezprostředně po 
vyrašení Sulikol v koncentracích uvedených na 
obalech. Stříkat se musí za teplot vyšších, nad 
160C. V období krátce po vyrašení nebo i později 
za vegetace lze použít přípravky Neoron 500 EC, 
Omite 57E, Omite 570EW, Omite 30W. Již od 
začátku nalévání pupenů se můžeme setkat 
s poškozením oček. Nejčastějším původcem jsou 
housenky píďalky Různorožce trnkového. 
Zpočátku nápadněji okusují mladé letorosty. 
Housenka je hnědá s tmavšími pruhy, dospělá 
měří 5 až 7 cm. Vzhledem k tomu, že je přes den 
nehybná, pevně přichycená na keřích a má 
dokonalé krycí zbarvení, je jen obtížně zjistitelná. 
Obdobné poškození mohou způsobit také 
lalokosci, housenky osenic a zobonoska révová. 
Při zjištění výskytu je nutné ošetřit révu některými 
organofosfáty, např. Zolone EC, Zolone WP. 
Sumiton 50 EC, Reldan 40 EC nebo Oleoekalux. 
Na některých keřích révy, hlavně v zahrádkách, 
anebo na vlhkých půdách. se vyskytuje 
onemocnění chloroza = žloutenka. Příčiny tohoto 
onemocnění jsou různé. Může to být přebytek 
vody v kořenovém systému, může to být také 
nedostatek vody, může to být přebytek vápna 
v půdě, které nedovoluje révě přijímat železo 
z půdy. Toto bývá většinou v našem kraji a proto 
se léčení zaměřuje na rychlé dodání chybějícího 
železa. Dělá se to dodáním železa do půdy nebo 
postřikem. Nejjednodušší je zapravení zelené 
skalice FeSO4 do hloubky 40cm v množství 200-
400 g na keř do blízkosti keře. Výhodnější je 
zálivka 10% roztokem zelené skalice do 40 cm 
děr, udělaných kůlem na vzdálenost 20 cm od 
keře. V letním období můžeme léčit žloutenkové 
keře několikrát opakovaným postřikem zelenou 
skalicí. Na 10 lit. měkké vody dáme 70 g zelené 
skalice a přidáme 10 g kyseliny citronové. Postřik 
se dělá jen pozdě večer anebo brzy ráno. Čím 
dříve na jaře se postřik vykonává, tím lépe se 
postřik do mladých listů vstřebává. Nesmí se 
stříkat v době květu a nesmí se přimíchávat do 
jiných postřiků. V pozdním létě je postřik 
neúčinný. 

V plném proudu je hodnocení vín z úrody 
1998. Celkové hodnocení je docela příznivé. Vína 
mají příjemné kyseliny, jsou plná, mají výrazný 

odrůdový charakter a všechna poměrně dobře 
překvasila. Byly případy vzniku sirky, tj. vzniku 
sirovodíku, kterému vděčí i náš „Štengar“ za 
svoji chuť a vůni. Sirka je produktem kvasinek a 
jiných mikroorganismů, které mají schopnost 
tvořit sirovodík (H2S). Příčina vzniku dodnes 
nebyla dostatečně prokázána. Hovoří se o tom, že 
by to mohl být i obsah sulfátů v půdě, které réva 
přijímá z půdy při silném hnojení chlévským 
hnojem, z kterého, působením bakterií, vzniká 
sirovodík. Naštěstí se tato vada dá velmi snadno 
odstranit, a to důkladným provzdušněním. Když 
se řekne důkladným, tak to znamená, že víno se 
při stáčení rozstřikuje pomocí různých růžic a 
nebo sítek. Kdysi ve výbavě sklepmistra musely 
být čisté metly z březových proutků, kterými víno 
rozšlehával.  

Slyšel jsem názor, že jsou dva druhy sirky. 
Jedna se prý dá odstranit, ale ta druhá ne. Takže, 
ta první sirka je ta výše jmenovaná a ta druhá 
není sirka, ale je to rozklad kvasnic, čili hnití 
bílkovin v kvasnicích. A ta vzniká u vín s nízkým 
obsahem alkoholu, slabě zasířených a pozdě 
stáčených. Dá se to dobře rozeznat ve vůni. Sirka 
připomíná vůni zkažených vajec anebo Štengaru 
a rozklad kvasnic velmi připomíná pach fekálií. 
Dalším ukazatelem je, že sirka provzdušněním 
zmizí, ale  pach rozkladu bílkovin se zvětší, nikdy 
nezmizí a dokonce přechází i do destilátu. 

Zjistilo se, při degustacích, že některá vína 
měla slabou příchuť po sirce a současně byly 
nepříjemně drsné v chuti, a tak škrablavé, až se to 
projevilo trnutím zubů. Majitelé těchto vín 
přiznali, že na odstranění sirky použili roztok  
modré skalice (CuSO4) a v jednom případě 
dokonce přímo ve víně rozpustili nějaké množství 
skalice. Tento postup na odstranění sirky je 
absolutně zbytečný a může být i zdraví škodlivý. 
Měď obsažená v modré skalici (síranu 
měďnatém), se řadí mezi těžké kovy, které vždy 
v rozpustné formě jsou lidskému organismu 
nebezpečné. Proto při přípravě postřiku z modré 
skalice se přidává vápno, kterým se snižuje 
kyselost roztoku a tím jeho škodlivost. Někomu se 
může zdát, že tak malé množství nemůže mít na 
lidský organismus žádný vliv. Z historie víme, že 
Velká říše římská, která se rozprostírala na 
polovině Evropy, v Asii a Africe, měla tam 
vybudovaná velká města, ve kterých už tenkrát 
měl každý dům přívod vody a vodovodní roury 
byly z olova. A to malé množství olova ve vodě 
stačilo na pomalou otravu obyvatel  a nakonec na 
zničení této říše.  

Ing. Antonín Konečný
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Turnaj mistrů světa v kolové 
6.2. 1999 v Šitbořicích 

 
V sobotu 6.2. 1999 se v Šitbořicích 

zúčastnili dvě družstva České republiky, družstvo 
Rakouska, Německa a Švýcarska. Na tomto 
turnaji, mezi jednotlivými utkáními, exhibičně 
vystoupili také naši reprezentanti v krasojízdě: 
mistryně světa Martina ŠTĚPÁNKOVÁ, Blanka 
NEUSCHLOVÁ a Šárka JANEČKOVÁ a 
krasojezdec Arnošt POKORNÝ.  

Až teprve dodatečný zápas a v něm 
nejtěsnější vítězství 1:0 nad Rakouskem rozhodl 
o prvenství Miroslava BERGRA a Miroslava 
KRAROCHVÍLA ve 32. ročníku Turnaje mistrů 
světa v kolové v Šitbořicích. Druhé místo 
obsadila dvojice Rakouska, další místa České 
republiky II, Německa a Švýcarska. 

V doprovodném programu již v pátek 
odpoledne nastoupili žáci a zvítězila naše dvojice 
Ladislav LEJSKA a Lukáš PETRLA, když 
porazili až v dodatečném zápase dvojici 
z německého Zscherbenu. Další naše dvojice 
Pavel ŠVIHÁLEK a Roman LENGÁL  obsadila 
5. místo, 6. místo obsadila naše nejmladší dvojice 
David WAMSER a Robert ZVOLÁNEK.  

V sobotu dopoledne změřili síly 
dorostenci. Turnajem prošla bez zaváhání dvojice 
německého Zscherbenu a zvítězila před 
Nezamyslicemi a Favoritem Brno. Naše dvojice 
Karel Lengál a Pavel Němeček porazili 
v oddílovém souboji Jana Zelinku a Lukáše 
Lejsku a obsadili čtvrté místo, jejich kolegové 
skončili šestí.  

V průběhu odpoledního hlavního pořadu 
v exhibičním utkání vystoupili naši žáci, mistři 
republiky Ladislav Lejska a Jiří Bedřich v utkání 
proti vítězům Českého poháru žáků 1998 
družstvu SVITÁVKA a zvítězili 2:0. 

Jak uvádí okresní tisk, „revoluční“ novinku 
připravili organizátoři turnaje pro šitbořické 
občany. Ti totiž mohli prostřednictvím kabelové 
televize sledovat letošní Turnaj mistrů světa 
v přímém přenosu. Novinka se podle prvních 
zpráv velmi líbila, a tak šitbořická radnice 
připravuje další přenosy z významných událostí 
v obci. Je třeba ovšem dodat, že televizní přenos 
se nijak neodrazil na návštěvnosti v sokolovně, 
která i letos praskala ve švech. (Citováno 

z okresního tisku BŘECLAVSKO ze dne 
10.2.1999, GARANTA Turnaje mistrů světa 
v kolové ŠITBOŘICE 99). 

Organizační výbor TMS 99 chce touto 
cestou poděkovat všem sponzorům, organizacím, 
obecnímu úřadu za finanční a materiální pomoc 
při organizačním zabezpečením tohoto turnaje. 

Při organizování jež 33. ročníku Turnaje 
mistrů světa 2000, který nám byl (při velké 
konkurenci další měst) znovu přidělen, chtějí 
organizátoři zavést některé novinky, které 
obohatí turnaj. Jedná se o posunutí začátku na 
13.00 hodin, jiný systém losování tomboly tak, 
aby televizní štáby mohly závěrečné zápasy a 
vyhlášení vítězů zařadit do večerních 
zpravodajských pořadů.  

Josef Bulla 
předseda organizačního 
výboru Turnaje mistrů světa 
v kolové 1999 

 

Turnaj mistrů 
světa nejen  
ve výsledcích 
 
Letošní Turnaj mistrů světa v kolové 

přilákal do naší sokolovny opět nejlepší světové 
hráče. Chyběli pouze mistři světa z Přerova, hráči 
SRN Latzel – Hormann, kteří dali přednost účasti 
na prestižním plese německých mistrů světa 
všech sportovních kategorií. Protože tato dvojice 
odhlásila svoji účast až na poslední chvíli, bylo 
velice obtížné sehnat za ně odpovídající náhradu. 
Nakonec se podařilo zajistit hráče první 
bundesligy ve složení Jatzwauck – Noack. Avšak 
ani jejich příjezd nebyl bez komplikací. když 
jeden z hráčů jel z Německa a Šitbořice nemohl 
najít a druhý hráč k nám jel rovnou z dovolené 
v Rakousku a přijel těsně před zahájením turnaje. 
S velkým uznáním se musím dívat na vynikající 
výkon rakouské dvojice Schallert – Schneider, 
protože také jejich cesta k nám nebyla bez 
komplikací. Tito hráči byli očekáváni již v pátek 
večer, ale po dlouhé a náročné cestě přes celé 
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Rakousko strávili noc v autě na parkovišti ve 
Vídni. Poprvé se veřejnosti představila nové 
dvojice Favoritu Brno Šmíd – Skoták a jejich 
vystoupení bylo velmi úspěšné. Zdá se, že tito 
hráči budou velkou nadějí české kolové. Vysoký 
standard předvedli vítězové Berger 
s Kratochvílem. Poněkud za očekáváním bylo 
vystoupení hráčů ze Švýcarska Hauri – Jiříček, 
kteří na mistrovství světa v Přerově zastavili naše 
hráče na cestě za zlatem. 

Doplňkovým programem TMS byly 
turnaje žáků (v pátek večer) a dorostenců (v 
soboru dopoledne) za účasti hráčů oddílu kolové 
Šitbořice. Letos poprvé se tyto turnaje hrály pod 
názvem MOMO CUP. Záštitu nad těmito turnaji 
převzala firma MOMO classic Boleradice, která 
prodává výrobky firmy Wamser Fashion 

Hustopeče. Není žádným tajemstvím, že jsou to 
firmy generálního sponzora turnaje a sponzora 
oddílu kolové v Šitbořicích pana Wamsera.  

Organizace TMS se podařila za přispění 
mnoha obětavých lidí jak z oddílu kolové tak i 
z jiných oddílů. Krátce před turnajem se 
dokončila výstavba šaten a sprch ve sklepení 
sokolovny. Tato stavba bal prováděna částečně 
svépomocí. Největší zásluhu na tom má pan 
Antonín Stejskal, který organizoval brigádnickou 
činnost a sám byl denně na stavbě přítomen. 
Náročná příprava turnaje ani brigádnická práce 
neodradila organizátory od přípravy dalšího 
ročníku TMS. 

Jan Zelinka 
        předseda oddílu kolové 
            TJ Sokol Šitbořice 

 

Přehled výsledků: 
Turnaj žáků 

1. Šitbořice I Lejska Ladislav – Petrla Lukáš 
2. Zscherben (SRN)  
3. Favorit Brno  
4. Grossheubach (SRN)  
5. Šitbořice III Švihálek Pavel – Lengál Roman 
6. Šitbořice II Wamser David – Zvolánek Robert 

 

Turnaj dorostu 
1. Zschreben  
2. Nezamyslice  
3. Favorit Brno  
4. Šitbořice II Lengál Karel – Němeček Pavel 
5. Favorit Brno II  
6. Šitbořice I Zelinka Jan – Lejska  Lukáš 

 
 
 

Pohled do historie 
mezinárodních turnajů 

v Šitbořicích 
 
Letos 6. února se v naší sokolovně konal 

již 32. ročník Turnaje mistrů světa (TMS) a 13. 
ročník mezinárodního turnaje v kolové 
v Šitbořicích. Historie TMS byla popsána docela 
podrobně v různých sdělovacích prostředcích, 
proto bych se obrátil k historii mezinárodních 
turnajů v Šitbořicích. První turnaj se u nás 
uskutečnil v roce 1984 a zvítězila v něm 
legendární dvojice bratrů Pospíšilových. Na 

druhém místě tehdy skončila dvojice Favoritu I 
ve složení Jan Kameník – Miroslav Berger a na 
čtvrtém místě další dvojice Favoritu ve složení 
Milan Krejčí – Miroslav Kratochvíl. Další 
mezinárodní turnaj se v Šitbořicích konal až 
23.1.1988. Také tento turnaj vyhráli bratři 
Pospíšilové, ale již tehdy jim silně konkurovali 
Miroslavové Berger s Kratochvílem, kteří 
skončili těsně druzí. Poté se už mezinárodní 
kolová hrála v Šitbořicích každý rok. Od roku 
1995 převzaly Šitbořice štafetu po Velké Bíteši a 
od té doby se turnaj hraje pod názvem Turnaj 
mistrů světa. Tímto se sportovní úroveň turnaje 
velice zvedla. Za dobu konání turnajů 
v Šitbořicích k nám našly cestu téměř všechny 
největší hvězdy světové kolové a krasojízdy. 
Díky těmto turnajům se v Šitbořicích podařilo 
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v roce 1992 založit oddíl kolové, zásluhou 
jednoho z vítězů turnaje v Šitbořicích pana 
Matzingera ze Švýcarska se úspěšně rozvíjí 
družební činnost s obci Dinhart. Na závěr tohoto 
krátkého ohlédnutí do minulosti ještě přehled 

dosavadních vítězů v Šitbořicích. 
Jan Zelinka 

       předseda oddílu kolové  
          TJ Sokol Šitbořice

 
Dosavadní vítězové turnajů v kolové v Šitbořicích 

1.  1984 Pospíšilové 
2.  1988 Pospíšilové 
3.  1989 Berger - Kratochvíl 
4.  1990 Matzinger – Flaschmann (Švýcarsko) 
5.  1991 Berger – Kratochvíl 
6.  1992 Berger – Kratochvíl 
7.  1993 Berger – Kratochvíl 
8.  1994 Berger – Kratochvíl 
9. TMS 1995 Berger – Kratochvíl 
10. TMS 1996 Kern – Bosshart 
11. TMS 1997 Berger – Böhm Jiří 
12. TMS 1998 bratři Kingové (SRN) 
13. TMS 1999 Berger – Kratochvíl 

 
 
 

Š k o l a  Š i t b o ř i c e  
 

Co nového 
v tělovýchově na ZŠ 

 
Úroveň tělovýchovné činnosti ve školním 

roce zaznamenávala další vzestup. Děje se tak 
zásluhou učitelů školy díky aktivitě vycházející 
z rodičovské veřejnosti cestou TJ Sokol Šitbořice. 
Všichni společně usilujeme o rozvoj nejen tělesné 
zdatnosti dětí a také soutěživosti a co nejvyššího 
nasazení dětí v atletice, sportovních hrách, 
lyžování, gymnastice i rekreační tělovýchově. Na 
ZŠ působí řada kroužků s tělovýchovným 
zaměřením, které vedou učitelé: Reitrová, 
Gratclová, Vytrhlík, Sigmundová a ředitelka 
Novotňáková. Pomáhají odborníci z řad občanů – 
pan Nekvapil, pan Gratcl z Divák a paní 
Baranová. Cílem našeho snažení je nejen 
pokračování v tradicích šitbořské tělovýchovy, 
ale přilákat co nejvíce dětí do tělocvičny a na 
hřiště. Řada akcí uspořádaných školou od 1.září 
1998 měla pěknou úroveň. 

Za účasti žáků ze Šitbořic, Nikolčic a 
Křepic proběhl  „Běh Šitbořickým parkem“. 
Závod sponzoroval pan starosta. Zdařilý průběh 
měla „Šitbořická laťka“ za účasti žáků ze Šitbořic 
a Nikolčic. Velký vzestup výkonnosti 
zaznamenaly kroužky košíkové chlapců a dívek. 
Řada děvčat se zapojila do kroužků aerobiku. 
V tělovýchovné zájmové činnosti má své místo 
vybíjená, odbíjená a přehazovaná. Letos poprvé 
se naši žáci zapojili do soutěží gymnastických a 
lyžování.  

Čeho si nejvíce ceníme, že se úspěšně 
rozvíjí spolupráce v soutěžení se školami Velké 
Němčice, Nikolčice, Hustopeče, Boleradice, 
Kloubouky atd. Letos je možno hovořit o 
pěkných výsledcích ve skoku vysokém. Rekordy 
školy, které drží V. Zoubek 167 cm a J. 
Navrátilová 140 cm překonány nebyly.  

Dne 8. března zahájili i mladší žáci 5. tříd 
soupeření ve vybíjené. Prvním přespolním 
soupeřem byli žáci z Boleradic. Bojovnost byla 
na obou stranách, ale je třeba ještě přidat herních 
dovedností a také bojovnosti. Za aktivitu mohu 
pochválit i dívky 8. tříd, které v okrsku 
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Hustopeče na Mikulášském turnaji v přehazované 
do finále sice nepostoupily, ale první zkušenosti 
získaly. 

Výrazných výsledků v okresním měřítku 
bylo dosaženo v gymnastice zásluhou I. Polákové 
ze 7. třídy a v lyžování Ivany Viktorinové, Lenky 
Hoškové, Ladislava Lejsky z 8. třídy a Lukáše 
Lejsky. Vždyť o jejich úspěších psal i okresní 
tisk.  

Ještě jsme se nezmínili o aerobiku. 
V loňském roce jsme ve škole  zahájili pravidelná 

rytmická cvičení a první šikovnější dívky H. 
Bedřichová, L. Hošková, V. Matušková a L. 
Bébarová soutěžily v Brně a s nimi ještě další 
vystoupily na oslavě Svátku matek. Letos jsme 
připravili na neděli 21. března akademii, kde 
s programem vystoupí i tělovýchovné kroužky a 
žáci, kteří mají rádi tělesnou výchovu.  

 
Bohuslav Vytrhlík  

  učitel tělesné výchovy 

 
Výsledky soutěže ve skoku o tyči – „Šitbořická laťka (24.2.1999) 

 

Dívky 1987 a ml. Nikolčice 1. Jelínková Jitka 125 cm 
 Šitbořice 2. Holcapflová Šárka 110 cm 
 Nikolčice 3. Jelínková Pavlína 105 cm 

Dívky 1985 - 86 Šitbořice 1. Partyková Pavlína 125 cm 
 Nikolčice 2. Pírková Soňa 110 cm 
 Nikolčice 3. Šlancarová Michaela 105 cm 

Dívky 1983 - 84 Šitbořice 1. Matušková Vlasta 135 cm 
 Šitbořice 2. Běloušková Kristina 115 cm 

Hoši 1987 a ml. Šitbořice 1. Sigmund Václav 110 cm 
 Nikolčice 2. Mrkvica Václav 110 cm 
 Nikolčice 3. Bedřich Michal 105 cm 

Hoši 1985 –86 Šitbořice 1. Relich Pavel 140 cm 
 Šitbořice 2.- 3. Kaňa Jiří 125 cm 
 Nikolčice 2.- 3. Nasadil Michal 125 cm 

Hoši 1983 - 84 Šitbořice 1. Konečný Lukáš 150 cm 
 Šitbořice 2. Svoboda Tomáš 150 cm 
 Nikolčice 3. Rabovský Martin 145 cm 

 
 

Basketbal v Šitbořicích 
 
V říjnu 1998, díky zanícení paní 

učitelky Ivany Gratclové a pana Pavla 
Gratcla, vznikl při naší základní škole nový 
sportovní oddíl – basketbal žáků. 

Žáci získávají první zkušenosti na 
soutěžích. Zúčastnili se čtyř turnajů a několika 
přátelských utkání. V pátek 5.3. 1998 
pořádala naše škola v rámci okrskového kola 
svůj první turnaj a chlapci vybojovali pěkné 
druhé místo. 

O hru je velký zájem. Vedle družstva 
chlapců trénuje rovněž družstvo dívek a nyní se 
připravují na okresní kolo, které proběhne 17. 
března v Břeclavi. 

Už po půlroční činnosti má oddíl dobrou 
základnu, tvořenou žáky 8. a 9. ročníku, ale 
přihlásit se mohou i mladší. Mimo pravidelné 

tréninky mají možnost i sami si 
procvičovat hod na koš, který je 

umístěn na zdi za školou. 
Basketbal se nyní nehraje 

jenom v okolních obcích, kde 
má dlouholetou tradici, ale 
dnes už i v Šitbořicích. Za 
to děkujeme manželům 

Gratclovým, kteří věnují 
žákům volný čas jako trenéři i 
jako rozhodčí. Rovněž děkujeme 

obecnímu úřadu, který podpořil vznik oddílu 
uhrazením nákupu košů a zakoupením dresů. 
Jejich pořízení je jednou z podmínek, aby se 
družstvo mohlo účastnit soutěží. 

Přejeme žákům radost ze hry a další 
sportovní úspěchy! 

Jarmila Novotňáková 
       ředitelka školy 
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Výsledky turnaje v basketbale žáků – okresní kolo (5.3. 1999) 
 
1. místo   Hustopeče     
2. místo   Šitbořice 
3. místo   Nikolčice 
4. místo   Velké Němčice 
 

Nejlepší střelci: 
Lukáš Konečný 6 b  
Lukáš Krejčiřík  5 b 
Lukáš Lejska 4 b 
Ladislav Lejska 2 b 
Jiří Bedřich 2 b 
Leoš Lengál 2 b 
Jaroslav Kaňa 2 b 

 
 

Písně ze Šitbořic – pokračování ze strany 7 
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R e k l a m a  
 

 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s 
AGENTURA BŘECLAV 
 
V rámci rozšíření a zkvalitnění svých služeb otevřela v měsíci 
září 1998 svoji kancelář Česká pojišťovna a.s. jednatelství 
Klobouky u Brna. 
Kancelář je umístěna v budově staré školy v Šitbořicích. 
 
Otevřeno je vždy v úterý v době od 9.00 – 12.00 hod. 

ve středu v době od 14.00 – 17.00 hod. 
 

Nabízíme možnost sjednání celé řady výhodných druhů pojištění, např.: 
 

- nové druhy životního, důchodového a úrazového pojištění, poj. závažných onemocnění 
- sdružené pojištění mládeže, věnové a stipendijní pojištění 
- pojištění majetku – stavba  a domácnost 
- pojištění léčebných výloh do zahraničí 
- penzijní připojištění se státním příspěvkem 
- výhodné stavební spoření se státní podporou 
- pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, pojištění pobytu v nemocnici ... 
 

 
Dále je možnost vyzvednout si tiskopisy na hlášení pojist. událostí, vystavit zelenou kartu a 

samozřejmostí je bezplatné poradenství. 
 

Mimo úřední hodiny se můžete informovat na adrese: 
Ing. Němec Stanislav, Klobouky u Brna, Hájek 2 
tel. privat: 0626/419853 
kancelář: 0626/419297 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
 

 
Inzerát: 
Vyměním byt 1+1 v Brně – část Bystrc za menší domek popř. chalupu v Šitbořicích. 
Informace na tel. č.: 421 587 
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!Mimořádná nabídka! 
Prodej elektrospotřebičů na objednávku za ceny 

velkoobchodu. 
!Včetně dopravy až na místo určení! 

VÝJIMEČNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM. 
Můžete nakupovat za velkoobchodní ceny 

I BEZ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU. 
 

Navštivte nás a vyžádejte si velkoobchodní ceník, ve kterém jsou uvedeny: 
mikrovlnné trouby, sporáky, odsavače, chladničky, mrazničky, automatické pračky, myčky nádobí, 

ohřívače vody, sušičky na prádlo, vestavěné spotřebiče značek: MORA, CALEX, THOMSON CALEX, 
THOMSON, ROMO, TATRAMAT, WHIRPOOL, IGNIS, ASPES, FAGOR, BOSCH. 

Všechny elektrospotřebiče Vám budou dopraveny ve Vámi předem určeném termínu v originál 
balení. 

Při nákupu na 10.000, -- Kč zajímavý dárek zdarma. 
 
Veškeré informace Vám podáme na adrese: 
Průmyslová prodejna u Chalupů, Těšany 23 
Provozní doba: Pl, Út, Čt, Pá od 7.00 do 12.30 odpoledne od 14.00 do 17.00 
So od 7.00 do 11.00, St zavřeno 
 

Tel. prodejna: 05/44 24 82 82, nonstop 0602/55 64 61 
 
 
 
 

ÚPRAVNA ODĚVŮ 
ROZKYDALOVÁ FRANTIŠKA 

 

Šitbořice, U rybníčka 308 
 

příjem a výdej zakázek: 
 
Po – Pá   18 – 20 hod. 
So      7 –10 hod. 
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Nejlepší básnické příspěvky žáků ZŠ Šitbořice do soutěže „Básnické 
střevo“, kterou vyhlásil zpravodaj Hustopečské listy na téma: Svět mýma 
očima. 

 
Náš rybník 
Václav Sigmund, 6.tř. 
 
Přišel jsem k nám na rybníček, 
uviděl jsem hezký flíček. 
Zavolal jsem: „Hej, rybníčku,  
kde jsi přišel k tomu flíčku?“ 
Rybníček se zavlnil, 
ale nic nám nevyzradil. 
A taky se leknín usmál na to 
hezké sluníčko, 
které svítí v našem kraji 
každé ráno raníčko. 
Sluníčko se rozehřálo,  
vzbudilo nám rybičky. 
Rybičky se pousmály, 
připlavaly k leknínu, 
a ten bývá každé ráno 
u našeho modřínu. 
 
Svět 
Anna Stejskalová, 8tř. 
 
Svět je jako velký míč, 
který se neodkutálí pryč. 
Jedním směrem se jen točí, 
slunce na něj hází oči. 
Země barevná jak látka, 
popsaná je jako řádka. 
 
Svět mýma očima 
Lenka Hošková, 8. tř. 
 
Na světě je přece krásně 
i přes všechna úskalí, 

slunce svítí někdy jasně, 
mraky se pak schovají. 
 
I když prší, nemračme se, 
na vzduch jdi ven s přáteli! 
V kaluži se vymáchejme, 
buďme všichni veselí. 
 
Řepa 
Pavel Farbula, 7.B 
 
Když se kouknu z okna ven, 
vidím pole za domem. 
Na něm řepu velikou, 
okopu ji motykou. 
 
Když je řepa veliká, 
zanesu ji do sklepa. 
Tam si pěkně poleží, 
když nám pole zasněží. 
 
Když mají králíci hlad, 
zajdu jim pro řepu rád. 
Na řepě si pochutnají, 
dobré masíčko nám dají. 
 
Šitbořice 
Marta Konečná, 4.tř 
 
Šitbořice malá ves, 
kam se pohnu, tam je pes. 
Tam je malý, tam je velký, 
utíkám si pro pastelky. 
Vymaluji celý svět,  
bude hezký jako květ. 

Š T E N G A R Á Č E K
zpravodaj obce Šitbořice 
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