
 
 
ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice                                        4/99 - prosinec 

  strana 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č . 4 / 1 9 9 9  

P R O S I N E C * R O Č N Í K  5

Z P R A V O D A J  O B C E  Š I T B O Ř I C E

 



 
 
ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice                                        4/99 - prosinec 

  strana 2

 máme zde závěr roku, ještě se všichni snažíme dohonit, co se nám doposud 
nepodařilo dokončit z našich plánů a naše myšlenky se stále častěji stáčejí k 
vánočním svátkům, na něž vrcholí v každé rodině přípravy. V tyto vánoční svátky se 
konečně zastavuje  náš celoroční shon a každý z nás by se měl v tyto dny snažit 
udělat radost svým nejbližším, ale také bychom neměli zapomnět na to, že vzájemné 
pochopení by nemělo zůstat jen v  kruhu rodiny, ale mělo by se projevit mezi námi 
všemi, kteří žijeme ve společenství naší obce. 

 Právě na toto vzájemné pochopení v průběhu roku často zapomínáme, což 
me osobně mrzí, poněvadž tímto si vzájemně ztěžujeme život, který není sám o sobě 
jednoduchý. Mám tímto na mysli hlavně chování některých našich občanů, kterým je 
cizí vlastnost chápat, že tady nejsou pouze oni. Svým chováním značně ztěžují většině 
občanů život, narušují naše vztahy sousedské, narušují naše soukromí a v řadě 
případů ohrožují i naše bezpečí. 

 Tady mám hlavně na mysli chování některých mladých, kteří bezohlednou 
jízdou na motorce nebo autem nám dávají najevo, že jsou tady jen  „oni“ a my 
ostatní jsme tady jen proto, abychom jejich chování mlčky trpěli. A většinou tomu tak 
je, mlčíme a čekáme, až se opravdu něco stane a často si říkáme, proč právě  já mám 
s tím něco dělat. Vím, že to není jednoduché, často se stává, že ten dotyčný se uchýlí 
k osobnímu napadání a často to končí z jeho strany  dlouhotrvajícím nepřátelstvím. 

V každém případě nelze očekávat, že ti, kteří nám takto ztěžují život, sami od 
sebe pochopí špatnost svého chování. Myslím si, že se tak nestane, jejich rozum na to 
u některých nestačí. Na výsledky tohoto chování není třeba dlouho čekat.  Jeden 
mluví za všechny. S největší pravděpodobností opilý řidič auta v měsíci říjnu v noci 
nezvládl řízení na ulici Osvobození, poškodil dům a  obci (nám všem) zničil televizní 
skříň v hodnotě 25 tisíc Kč. Pachatel ujel, policie prozatím nic nezjistila a nám 
zůstala způsobená škoda společně s podezřením na možné pachatele. 

 Máme u nás i jiné problémy, které nám ztěžují život. Pro naši bezpečnost, a 
ve snaze vyhovět žádosti našich občanů, jsme instalovali nové dopravní značení, 
které máme v úmyslu stále doplňovat dle důležitosti. V této souvislosti jsme také 
instalovali na ulici Domaniny dopravní značky „Průjezd zakázán“. Jeden z občanů, 
kterému toto značení překáželo. On může dál volně ulicí projíždět a obtěžovat zde 
bydlící občany.  Jemu to prostě nevadí! Vyřešil situaci jednoduše. Značky sprostě 
ukradl, což též nasvědčuje o kvalitě jeho rozumu. V tomto případě obci vznikla škoda 
ve výši 4 tisíce Kč. Kdyby byl tento občan schopen rozumně uvažovat, tak by se jistě 
obrátil na mě nebo kohokoliv z členů zastupitelstva a snažil se jeho problém vyřešit 
slušným, lidským způsobem. Za tímto účelem mu mohla posloužit i schránka OÚ. 
Zkrátka je mu cizí „se slušností nejdál dojdeš“. Jistě až bude mít on nějaký problém, 
bude vědět, kde si má stěžovat. Prostě v těchto případech se jedná o lidi, kteří nemají 
sebemenší snahu pochopit někoho jiného, jeho zájmy jsou vždy  přednější. 

  S tímto tak trochu souvisí i neschopnost některých vážit si práce jiných. 
Souvisí to s předcházejícími problémy, ale také i s jinými. Například  
znehodnocování společné práce občanů, kteří mají zájem pomáhat obci při budování 
toho, co společně chceme mít pro zpříjemnění a zpestření našeho života. Je to 
bezohledné chození přes vybudované hřiště na Rovince, ničení hřiště za sokolovnou 
jízdami na motorkách a auty, ničení prostor na autobusových zastávkách atd. 

 To jsou některé z případů, které nám všem ztěžují společný život, zhoršují 
mezilidské vztahy. Řada  z Vás si řekne, proč právě s tímto a právě nyní nás starosta 
otravuje? Mně osobně tyto věci nejsou lhostejné a právě v souvislosti s 
nadcházejícími vánočními svátky a novým rokem budu rád, když se nad tím vším 
zamyslíme a pokusíme se napravit naše společné soužití hlavně tím, že budeme 
schopni pochopit jeden druhého a slovo láska, které se u příležitosti vánoc často 
vyslovuje, nebylo pouze frází, nebylo to slovo, které se jen tak prostě vysloví. Všem 
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děkuji za pochopení toho všeho, co jsem chtěl tímto říci. 
 Jak jsem již uvedl, blíží se závěr roku a to je vždy čas  bilancování a 

hodnocení. Co se týče našich plánů, mohu konstatovat, že se nám vcelku podařilo 
splnit vše, co jsme si naplánovali. Mimo některých, dá se říci drobností, které 
nám však příjemňují život, aniž bychom to vnímali, vybudovali jsme nové 
komunikace na ulicích Dolní a Pod Svatojánkem, na části ulice Divácká, dále 
jsme vybudovali komunikaci ze zadní strany hřbitova, kam jsme umístili 
kontejner, který stával před hřbitovem. Téměř v celé obci jsme provedli opravu 
místních komunikací. Na hřbitově jsme vybudovali nové osvětlení a rozšířili jsme 
osvětlení na ulici Osvobození a před kostelem. Opravili jsme pomník padlých 
našich spoluobčanů z 1. světové války, který osobně opravoval p. Jan Nevídal, 
kterému tímto velice děkuji. V základní škole jsme vybudovali počítačovou třídu, 
provedla se výměna oken na třetině budovy, kde jsme také prováděli opravu 
ústředního vytápění. 

 Na zdravotním středisku jsme museli zrekonstruovat rozvod a ohřev vody, 
v sokolovně se vybudovaly za spolupráce s TJ Sokol kabiny pro sportovce. 

 Za značné pomoci občanů na ulicích Rovinka a Pod vrbami se 
vybudovala dětská hřiště. Ještě jednou těmto občanům děkuji. V příštím roce 
máme v úmyslu tímto způsobem pokračovat v případě zájmu občanů. 

 Avšak téměř celým rokem se táhly přípravy na celkovou rekonstrukci 
bývalé Orlovny. Na realizaci této stavby byla ve výběrovém řízení vybrána místní 
stavební firma ABACUS. V současné době jsme práce na této stavbě zahájili a 
podle plánu mají být dokončeny začátkem roku 2001. Z této budovy vznikne 
společenský dům, kde bude mimo stávající vinárny sál pro různé kulturní a 
společenské příležitosti. Tento sál bude též využíván i jako kinosál. Dále zde 
budou prostory pro klubovou činnost, ubytování a prostor pro kuželky. V tomto 
domě máme v úmyslu zajistit možnost celodenního stravování, které dosud v obci 
chybí. V průběhu příprav na tuto stavbu mne napadlo využít v této budově vodu 
Štengar na koupele. I na to je zde počítáno s určitým prostorem. Nyní proběhly 
rozbory této vody, které nám dávají velkou naději, že využití  vody je reálné s tím 
že je i reálné vyhlásit Štengar jako vodu léčivou ze zákona. To však musí ještě 
potvrdit šestiměsíční čerpací zkoušky včetně rozborů. V každém případě už nyní je 
úředně potvrzeno, že se jedná o vodu velice kvalitní a že se řadí mezi 
nejkvalitnější minerální vody v ČR obsahující síru. 

 To jsou ty nejhlavnější práce, které se nám podařilo splnit v oblasti 
údržby a investic. Co připravujeme pro příští rok, o tom Vás budeme informovat 
průběžně v začátku roku. 

 Nezapomněli jsme ani na společenský život v obci. V tom nám velice 
pomáhají a mají největší díl spolky , pořádáním různých společenských akcí. 

Znovu jsme oživili tradici vítání občánků a besedy s našimi nejstaršími 
občany. 

 Tady bych chtěl vzpomenout požadavek naší mládeže na pořádání 
diskoték. Já chápu, že byste chtěli tohoto druhu zábavy více, ale problém je 
hlavně v tom, že není pořadatel, ochota někoho tyto pořadatele dělat. Je to na vás 
mladých, abyste se dohodli na pořádání těchto diskoték. Pouze úzká skupina 
občanů, která tyto pořadatele je ochotna dělat, na to nemá dostatek sil ani času. 
Navíc je třeba u těchto diskoték zajistit kvalitní pořadatele, kteří jsou schopni 
zajistit pořádek jak v sokolovně, tak mimo ni. Takže záleží hlavně na vás, kolik 
této zábavy budete mít. Když už se scházíte každý večer za sokolovnou, dohodněte 
se na tom. Místo toho nepořádku, který tam děláte. To vše souvisí s tím, co jsem 
již napsal. Zkrátka, vše záleží na Vás, co tady budeme mít, a není možné 
očekávat, že někdo to udělá za vás. A nejsou to jen diskotéky. 
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 To není stěžování, to je výzva do nového roku, do roku 2000, do kterého vkládáme tolik  nadějí 
a očekávání. Naše generace do vás tyto naděje vkládá a očekává, že časem převezmete naše místa a 
budete pokračovat v naší společné práci. 

 Myslím si, že většina z vás cítí, že to, co děláme, je správné a na nás všech záleží, zda budeme 
schopni společně se vzájemným pochopením v tomto pokračovat. 

 V závěru Vám chci popřát hezké a radostné svátky vánoční, svátky plné lásky. A do 
nadcházejícího roku, roku 2000 Vám přeji co nejvíce osobních úspěchů, spokojenost ve Vašich 
rodinách a k tomu to nejdůležitější - vždy potřebné zdraví.   

          Vladimír Kulíšek 
                     starosta 
  
 

 
 

  
 

 

     

 
Vytýkáme !!!! 

  Uvedli jsme, co mladí vytýkají nám. 
Zastupitelstvu se však také mnoho věcí nelíbí. Jistá 
část naší  mládeže se v poslední době naučila 
chodit večer po setmění k sokolovně pod balkon. 
Přes okna se dívají, jak ti druzí mladí v sokolovně 
cvičí, hrají kolovou, florbal, odbíjenou .... Ti ,kteří 
jsou venku pilně kouří, popíjejí, další činnosti 
raději neznáme, ale je fakt , že po nich zůstává 
obrovský nepořádek (někteří tam vykonávají i svoji 
tělesnou potřebu) a tak se často druhý den v těchto 
místech kolemjdoucím obrací žaludek. V nočních 
hodinách se tam sjíždějí kamarádi  na motocyklech 
a s auty.  To, že nemají tlumiče, přilby, brýle a 
jezdí po  komunikacích bez světel je věcí policie. 
Horší je, že se chtějí pochlubit svým jezdeckým 
rádoby uměním. A tak si tam předvádějí  jízdu 
smykem a další „úžasné kousky“. Jak po 
takovýchto ukázkách vypadá povrch chodníku a 
okolí si jistě umíte představit.  V sobotu 27.11. 
jeden výtečník tak bravurně předváděl svoje 
umění, že ani nerespektoval starostu obce , 
který ho šel napomenout. Bezohledně proti němu 
se svým autem vyrazil. Při pozdějším přistižení 
ještě starostu slovně napadl. Na toto jednání jsou 
svědkové a bude řešeno přes  policii ČR. Takové 
povyražení mladých  podporovat nebudeme. 

Ať si tito mládenci rozmyslí, zda chtějí už 
v tomto mladém věku přijít o řidičský průkaz, 
případně na začátku svého života absolvovat 
soudní jednání s nedozírnými důsledky. Toto 
upozornění  je určeno i rodičům. Příště zveřejníme 
jména. Ještě je čas.     J. Zelinka 

 
Rekonstrukce Orlovny 

zahájena 
  15. 11 . proběhlo na obecním úřadě  náročné 

výběrové řízení na dodavatele stavby  „ 
Rekonstrukce společenského domu  Orlovna „ 
Výběrové řízení vyhrála místní firma. Stavební 
práce budou zahájeny ještě v průběhu této zimy. 

 

 
Štengar 

O zkoumání kvality našeho populárního 
vodního zdroje Štengar jsme informovali již v 
minulých číslech. Výsledky posledního a také 

nejdůkladnějšího rozboru však 
překvapily. Svojí kvalitou 
Štengar převyšuje všechny 
sirovodíkové prameny na 

Moravě. Zdroj je konečně 
bakteriologicky nezávadný s 
minimálním obsahem dusičnanů 
do 0.3 mg./lt. Je to podle 

odborníků voda vhodná pro 
ambulantní balneoprovoz. Především 

k léčéní kožních chorob a alergií a nemocí 
pohybového ústrojí. Vydatnost pramene postačí až 
na 70 vanových koupelí denně. Dále bylo 
zkoumáno několik okolních studní. V žádné z nich 
nebyl sirovodík zjištěn. Podle ČSN je Štengar  - 
"Přírodní léčivá sirně mineralizovaná voda - 
studená ". Dokážeme tento dar přírody využít ?  

 

J. Zelinka 
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Beseda s důchodci  

V sobotu 27.11. V odpoledních hodinách se 
v sokolovně konala beseda našich spoluobčanů, 
starších jak 70. let. Důchodcům přednesli svůj 
program děti ze ZŠ a MŠ. Předvedli ukázku cvičení 
na všesokolský slet, ti menší, babičkám a 
dědečkům zazpívali a zatančili. O situaci v obci 
krátce promluvil starosta Vl. Kulíšek. Potom 
důchodci besedovali, 

dokonce i tancovali. Vyhrávala jim k tomu 
kapela  AKORD - NIC MOC. Celou besedu, kterou 
zabezpečil OÚ,organizačně zajistila  kulturní a 
školská komise v čele s paní Hanou Navrátilovou.  

 

 
Návštěvy starostů 

 V měsíci říjnu naši obec navštívili dvakrát 
delegace starostů ze severní Moravy. Byli to 
starostové z okresu Olomouc a z okresu Nový 
Jičín. Jejich návštěvu zorganizoval Ing. Jan Kruml 
a spolek pro  obnovu venkova.Starostové si velmi 
pozorně prošli a prohlédli celou obec. 

Někteří i ochutnali štengar.Zajímali se o naše 
problémy a porovnávali s tím co je u nich.  Zcela 
neformálně ocenili to, čeho jsme dosáhli a popřáli 
naší obci hodně úspěchů při další práci. 

J.Zelinka 
 

 

 
Změna působnosti obce 

v ochraně přírody  
Komise zemědělská a životního prostředí Vás 

upozorňuje na změnu působnosti ve věcech 
ochrany přírody a krajiny. Od 1.12.1999 
vykonávají obce v plném rozsahu státní správu na 
úseku ochrany přírody a krajiny ve svém územním 
obvodu. Obec povoluje kácení dřevin a je 
oprávněna k pozastavení, omezení nebo zákazu 
kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu za 
pokácené dřeviny. Jako kontrolní a odvolávací 
orgán bude v obci působit Okresní úřad Břeclav. 

Milan Němeček 
předseda komise 

 

 Setkání mládeže 
Stalo se už téměř tradicí, že se k nám 

poslední víkend v říjnu sjíždějí mladí z dalekého 

okolí na setkání nejen křesťanské mládeže. Ani 
letošní rok nebyl výjimkou. V sobotu 24.10. se toto 
setkání uskutečnilo již po osmé. Vše začalo mší 
svatou v kostele, kterou sloužil generální vikář otec 
Jiří Mikulášek. Po jejím skončení se mladí 
přesunuli do sokolovny, kde kromě večeře byl 
připraven i bohatý program – scénky, hry, tanec, 
k němuž po celý večer hrála skupina ALFA. 
Setkání vyvrcholilo tradičním „půlnočním 
překvapením“. A pak už byl čas na návrat domů. 
Rozzářené tváře většiny účastníků prozrazovaly, že 
se jim u nás líbilo. Velký dík patří všem, kteří 
jakkoli pomáhali s přípravou. Obzvláště pak Jitce 
Rozkydalové, která si organizaci setkání vzala na 
starost.       

Veronika 

 Pozvánka do knihovny 
Zveme Vás do obecní knihovny, která je 

otevřená každé pondělí a čtvrtek od 16 do 19 hod.  
Roční poplatek činí 30, - Kč. Jedinou 

povinností čtenáře je, aby vypůjčené knihy 
v pořádku vrátil do stanovené lhůty t.j.: kniha pro 
dospělého čtenáře 4 týdny, kniha pro děti 3 týdny, 
časopisy 1 týden. Knihovna Vám nabízí cca 8.000 
svazků od tuzemských i zahraničních autorů. 

Co může knihovna nabídnout pro dospělé: 
naučnou literaturu z mnoha oborů, dějepisnou 
literaturu, cestopisy, romány, detektivky; pro 
mládež: dobrodružnou i naučnou literaturu, dívčí 
románky; pro děti: leporela, povídky, pohádky a 
říkadla.  

Z novinek namátkou uvádím: Zateplování 
domů, Půdní vestavby, Rady a tipy pro kutily, 
romány pro děti, pohádky. Těšíme se na Vaší 
návštěvu. 

Stanislava Čermáková 
knihovnice 
 

 
Opět živý Betlém 

Po loňské první zkušenosti bude letos opět na  
prostranství  u kostela živý Betlém. Je to jeden ze 
způsobů, jak vánoční prožívání narození Spasitele 
uvést do života. Figurální jesličky zůstávají mrtvou 
věcí. Bůh se stal člověkem, proto ho stále musíme 
hledat v lidech. Narozený Spasitel, Bůh, který se 
stal člověkem, v nás probouzí stále smysl pro 
druhého člověka, se kterým je třeba se rozdělit.  

Podstatou živého Betléma je přijít se poklonit 
nově narozenému Králi – a při tom obdarovat 
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chudé a potřebné. Je tedy možné zase přinést na 
charitativní účely peníze, ovoce, hračky. Všechny 
vaše dary budou předány do „BETLÉMA“ 
(zařízení pro tělesně postižené v Kloboukách u 
Brna) a „NARNIE“ (stacionář pro mentálně 
postižené děti v Morkůvkách). 

V neděli 26.12. v 15.00 vyjde od Orlovny 
průvod koledníků, Tří králů a všech ostatních za 
zpěvu koled ke kostelu. Koledníci v průvodu by 
měli mít pokud možno staročeské oblečení nebo 

uniformy řemesel, aby to byla živá naše národní 
tradice lidových betlémů. 

Přivítáme všechny, kteří chtějí zpestřit 
program recitací nebo zpěvem. S vaší aktivní účastí 
můžeme takto sami prožít pěkné sváteční 
odpoledne, na které jste srdečně zváni, a uvědomit 
si to, co nám chtějí vánoce říci.  

Petr Krupička 

 
 

 loňském roce se stal vítězem 
soutěže ” O vesnici roku” Jiřetín 
pod Jedlovou, ležící v centru 
Lužických hor  v severních 
Čechách. Právě do této vesnice a 

jejího okolí byl dne 17.září sdružením obcí 
Kloboucka pořádán zájezd, kterého jsme se také 
zúčastnili. Odborného průvodce nám dělal 
Ing.arch.Kruml z Tuřan, kterého známe jako autora 
několika návrhů řešení úprav prostranství a budov 
v naší obci. 

     Jiřetín, který má asi 1000 obyvatel, 
vytvořil spolu s okolními obcemi tzv. ”mikroregion  
Tolštejn” nazvaný podle zříceniny hradu nad obcí. 
Přivítáni jsme byli starostou obce vedle nově 
opraveného kostela před bývalou farou, která je 
postupně přebudovávána  na muzeum. Po jeho 
prohlídce jsme se vypravili na kopec nad obcí 
s upravenou křížovou cestou 
zakončenou kostelíkem. Tento je 
v současné době také opravován. Zde si 
nám pan starosta postěžoval, že 
osvětlení cesty vybudované letos na 
jaře vydrželo v provozu jen asi měsíc, 
poté bylo ukradeno včetně sloupů.  Čím 
se může obec opravdu pyšnit je 
rozsáhlý sportovní areál obsahující 
fotbalové hřiště, bazén, tenisové kurty, 
tři hřiště pro plážový volejbal, 
posilovnu a další zařízení. Tento areál 
je v majetku obce a je dále rozšiřován. 
Obdivovali jsme hlavně nádherný 
trávník na hřišti vybavený 
mechanizovaným kropením. Informace 
o trávníku nám podal zástupce firmy, 
která trávníky buduje po celé republice 
a má sídlo v této obci. Poněkud  
zarážející byly ale roční náklady na 
jeho udržování, které se pohybují nad 
100 tis. Kč.  

      Za obcí je jako turistická 
atrakce zpřístupněna  asi 300 metrů 

dlouhá štola, kde se v minulém století dobývala 
měděná a stříbrná ruda. Její prohlídka s přilbami na 
hlavách byla opravdu zajímavá. 

      Vyvrcholením návštěvy byl výšlap na 
horu Jedlová s rozhlednou. I tato rozhledna 
s turistickou restaurací byla obnovena až v roce 
1993. Jako spousta památek, která zde v Sudetech 
po odsunutých Němcích zbyla, byla i tato předtím 
odsouzena k postupnému zániku. O to víc vyniká 
snaha Jiřetína o zachování původního rázu obce a 
obnovu památek. 

       V obci se, dle vyjádření zástupců obce, 
daří postupně zavádět nové tradice, které spojují 
obyvatele – sportovní dny s netradičními 
disciplínami. Je zde například i zaměstnanec obce 
pro práci s mládeží, pracuje spolek pro historii 
obce. Pro návštěvníky obce je na náměstí 
vybudováno i informační středisko, které slouží 

jako zázemí pro  rozvíjející se turistiku. 
      Obec  je známa i tím, že zde 

byl po roce 1950 násilně soustředěn, 
podobně jako v Bílé Vodě 
v Jeseníkách, velký počet řádových 
sester. Většina z nich se mohla teprve 
po roce 1990 vrátit na bývalá 
působiště. 

      Zajímavé bylo vyprávění o 
jarní návštěvě prezidenta republiky, 
který každoročně navštěvuje  vítěznou 
obec.  Samozřejmě by vůbec nebylo 
špatné, kdybychom  tuto návštěvu 
mohli přivítat  někdy v blízké 
budoucnosti i u nás.  

      Když k programu v Jiřetíně 
přidáme ještě návštěvu sklárny s ruční 
výrobou skla v Chřibské, Lorety 
s kapucínským klášterem v Rumburku 
nedivíme se, že jsme najeli přes 700 
kilometrů a domů  se vrátili hodně po 
půlnoci.  

Ing.Jiří Kaňa 

V 
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ednou z dominant naší obce je 
pomník našim spoluobčanům , 
kteří padli v 1. sv. válce. Čas a 
vnější klimatické podmínky 
neúprosně působily. Pískovcový 

pomník který byl zbudován našimi 
předky v roce 1927 byl vlivem počasí a 
také vlivem necitlivého vysázeni 
okrasných tújí , vystaven silným 
korozívním účinkům těchto podmínek . 
Na sochách se vytvořila vrstva lišejníku 
a povrchové části se začaly rozpadat. 
Na podnět OÚ se záchrany tohoto 
pomníku ujal pan Jan Nevídal. K 
postupu práce nám sdělil: 

" Na požádání panem starostou 
jsem začal začátkem října tohoto roku 
restaurovat pomník padlým, který je 
postaven u kostela. Pomník byl ve 
velice špatném stavu, neboť poslední 
oprava byla provedena v roce 1969 
Silvestrem Lengálem a Janem 
Nevídalem. Pomník byl znečištěn 
mechem, prachem a jinými nečistotami 

z ovzduší. Dále pomníku velice 
škodily túje, které byly v jeho 
blízkosti vysázeny. Po 
domluvě s panem starostou 
byly skáceny. Vlastní opravu 

jsem začal čištěním teplou 
vodou s přidáním saponátu a 

drhnutím kartáčem. Po umytí 
následovalo napuštění přípravkem pro 

odstranění mechu , lišejníku a 
jiných živých kultur. Po zaschnutí 
jsem pomník napustil přípravkem 
ke zpevnění drolícího kamene. 

Postava vojáka byla v dezolátním 
stavu, neboť je z měkkého pískovce a 
ten se rozpadal. Po té jsem začal 
doplňovat narušené části a nahlodané 
dírky, které by se časem zvětšovaly, 
připravenou směsí. Po vyzrání 
opravovaných částí následovalo 
patinování tj. sjednocení kamene v 
jeden odstín. Počasí již nedovoluje 
dodělání soklů a schodů, proto je 
dodělám na jaře příštího roku. "  

                         Jan Nevídal 
 
 

 

J
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V ý z v a  ! !  
všem přátelům historie naší obce 

 

V našem časopise často uveřejňujeme historii obce a vzpomínky rodáků.  
Součastně si ale uvědomujeme, že náš časopis má velmi málo prostoru  k zobrazení  
bohaté a různorodé minulosti starých Šitbořic. Pamětníci pomalu a neúprosně 
odcházejí, předměty a památky se nenávratně ztrácí nebo jsou dokonce  neúmyslně 
ničeny. Proto vyzýváme Vás milí spoluobčané, kteří se zajímáte o minulost naší obce, 
Vás ,kteří máte nějaké zajímavé historické památky, Vás, kteří nechcete ,aby minulost 
Šitbořic zmizela v čase toku. 

Staňte se členy nebo spolupracovníky       SPOLKU PRO HISTORII ŠITBOŘIC 
Pokud nás bude dost, OÚ nám poskytne prostory a podmínky pro činnost. 
Spolek bude organizace občanská, zájmová, nepolitická a také nehonorovaná. 
Hlavní cíle:- Zachránit a soustředit památky na minulost obce 

 - Vytvořit archív písemností a fotografií 
- Získat starší dům nebo významnou místnost ke zřízení muzea obce 

  - Publikovat a postupně vytvořit reprezentativní knihu o obci 
- V mladé generaci podporovat a prohlubovat hrdost na svůj domov a učit je  
udržovat  kroj, staré zvyky a písně 
- Reprezentovat obec  na veřejnosti a v mediích 

Prvním úkolem bude zachránit některé významné památky před zmizením (kroje, 
starý nábytek a zařízení, zemědělské nářadí, fotografie, písemnosti atd.) 

 

Pokud Vás tato výzva oslovila přihlaste se prosím na OÚ nebo u členů red. 
Štengaráčku. 

      
 
 

 
 
 

Základní škola  
      
V polovině listopadu se každoročně ohlížíme 

za uplynulým čtvrtletím  a připomínáme si akce, 
které  přispěly k rozšíření vědomostí žáků. 

     V rámci výuky přírodopisu zhlédli žáci 
ukázky výcviku dravých ptáků s odborným 
výkladem a také navštívili mikulovské Ekocentrum. 

     S životem ve středověku se prakticky 
seznámili na výstavě Dětského muzea v brněnském 

Ditrichsteinském paláci. Starší žáci  v rámci 
technických předmětů uskutečnili exkurzi na 
Mezinárodní strojírenský veletrh a stejně  zajímavá 
byla návštěva mikulovských kasáren. 

     Na pozvání pana starosty navštívili žáci 9. 
ročníku Obecní úřad. Při oboustranně 

podnětné diskuzi hovořili o práci 
OÚ, obecního zastupitelstva, nově 

vysvěceném znaku a o aktuálních 
problémech v obci. Žáci 
svůj zájem o život v obci 

vyjádřili i vlastním 
vypracováním 

geometrických a výtvarných návrhů úprav školy, 
sportovního areálu i dalších vybraných částí obce, a 
to v hodinách matematiky a výtvarné výchovy. Své 
práce prezentovali při setkání starostů v Šitbořicích 
malou výstavkou. 

     Pro děti 1. - 4. ročníku připravují učitelky 
každoročně akci „Malujeme pro radost“. Letos se 
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konal už 4. ročník pod názvem „Milénium“. Děti 
výtvarně zpracovaly vývoj lidstva od pravěku až po 
současnost. Jejich společné dílo zdobí chodby před 
vstupem do školní družiny.  Své výtvarné nadání 
mohli žáci uplatnit i v soutěži o nejlepšího dýňáka a 
na školní drakiádě. Prvňáčci zase navštívili své 
bývalé kamarády v MŠ.  

     Nesmíme zapomenout ani na sportovní 
život školy. Za účasti žáků z okolních škol jsme 
uspořádali Běh šitbořickým parkem k výročí vzniku 
Československa. Naši žáci reprezentovali školu na 
turnajích v kopané, sálové kopané, v přehazované a 
ve volejbalu, stejně jako na přespolních bězích v 
Nikolčicích a ve Velkých Němčicích.  

      Ani učitelé nezahálejí. Pravidelně se 
účastní seminářů, konaných obvykle o sobotách a 
nedělích, týkajících se nácviku skladeb na 
všesokolský slet, výuky žáků s vývojovými 
poruchami učení, protidrogové prevence a 

výchovného poradenství, komunikace a řešení 
konfliktu a dalších metodických seminářů v 
Břeclavi.  Činnost naší školy v „Programu podpory 
zdraví ve škole“ jsme úspěšně prezentovali v Praze 
na setkání zástupců škol zapojených do Národní sítě 
Zdravých škol ČR.  Během podzimních prázdnin 
žáků se učitelé podíleli na tvorbě videokazety o 
činnosti školy, pracovali na výzdobě školy a 
vyměňovali si zkušenosti a poznatky ze 
vzdělávacích seminářů. 

     V nejbližší době zhlédnou všechny děti ve 
škole prodejní výstavu knih a  putovní výstavu 
školních časopisů z celostátní soutěže, v níž nechybí 
ani náš Šitbořík.   Na besedu s důchodci 
připravujeme  písně a tanečky, kterými chceme    
potěšit  naši nejstarší generaci.  Novým zpestřením 
a doplněním výuky je soutěž „O poklad Anežky 
České“, kterou učitelé připravují pro žáky na sobotu 
27. listopadu v muzeu Bří. Mrštíků v Divákách. 

 

     Vážení občané, srdečně Vás všechny zveme na „Vánoční jarmark“,  který se 
bude konat 16. prosince od 16 hod. v sokolovně. Naši žáci již nyní připravují 
dárečky a těší se, že Vám je budou moci  převlečeni do dobových krojů nabízet. 
V podvečer 5. ledna příštího roku uzavřeme vánoční čas tradičním pásmem 
koled v místním kostele. 

       

 Příjemné svátky vánoční a šťastné vykročení do nového 
roku 2000 Vám přejí žáci, učitelé  a zaměstnanci Základní 
školy. 

 

V i n a ř s k á  b e s í d k a
 
Letošní vinobraní je označováno 

jako nejlepší za poslední roky, a to jak co do 
množství, tak do kvality úrody hroznů.  

Teplé počasí po čas léta, podporovalo sice 
rozvoj padlí (oidium), ale tam kde se použily 
účinné postřikové látky a postřik se podle potřeby 
několikrát opakoval, podařilo se úrodu zachránit. 
Už dávno nebyl tak příznivý podzim, takže i 
cukernatost byla dobrá a u některých jakostních 
odrůd přesahovala i 20 st. ČNM. Na druhé straně 
malé dešťové srážky v době zazrávání hroznů, 
nestačily hrozny umýt a poměrně velké množství 
postřikových látek z hroznů se dostalo až do moštu 

a zapříčinilo pomalé čištění mladých vín.  
Také přehnojení dusíkem ovlivňuje kvašení a 

čištění vína , takže nebude od věci něco si říci o 
hnojení vinic. Správné hnojení je možné jen na 
základě chemického zkoušení půdy, které vykonává 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 
Bohužel zkoušení půdy ve vinicích drobných 
pěstitelů nikdo neorganizuje, takže hnojení vinic u 
těchto se dělá jen odhadem. Proto jsou některé 
vinice přehnojené, zbytečně se kupují drahá hnojiva 
anebo málo hnojené, což snižuje množství a kvalitu 
úrody. Podnik Zemax – bývalé zemědělské 
družstvo, si nechává dělat pravidelně rozbory, 
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protože mu to ukládá zákon č.156/1998. 
Pro každoroční tvorbu nadzemních částí révy, 

to je letorostů, dále kořenů a plodů, odčerpává réva 
z půdy minerální látky. Aby všechny děje probíhaly 
ve vzájemném souladu a bylo docíleno jakostní 
sklizně, mělo by se dodávat každoročně do půdy 
potřebné množství živin a to hlavně dusíku (N), 
fosforu (P), drasla (K), vápna (Ca), hořčíku (Mg) a 
železa (Fe). Dusík je nezbytný pro tvorbu letorostů 
a zeleně listové – chlorofylu. Když je ho 
nedostatek, zastavuje se vzrůst, listy blednou a 
předčasně žloutnou. Nadbytek dusíku vyvolává 
bujný vzrůst letorostů až do konce vegetačního 
období. Mošty sice dobře kvasí, ale vína se špatně 
čistí a mají travnatou příchuť. Protože réva 
přehnojená dusíkem nedokončuje včas zrání dřeva, 
toto je špatně vyzrálé a snadno podléhá mrazu. 

Fosfor  urychluje nástup kvetení a dobrý 
vývoj květenství, napomáhá vyzrávání dřeva a 
dobré tvorbě kořenů. Podporuje zakládání 
květenství v očkách a má velmi příznivý vliv na 
jakost vína. Drasla bývá ve viničních půdách více 
než dusíku a fosforu, ale pro révu, která je na draslo 
velmi náročná, jeho přirozená zásoba nestačí a musí 

se vždy přidávat. Když je ho dostatek, vyzrávají 
dříve hrozny, zvyšuje se jejich cukernatost a snižuje 
obsah kyselin. Draslo má příznivý vliv na zvýšení 
extraktivnosti vína. Vápno se hromadí hlavně ve 
starých částech rostlin. Nedostatek zapříčiňuje 
vyšší kyselost půdy. Při nadbytku vápna, ve 
vlhkých půdách trpí réva růstovými poruchami, 
jako například žloutenkou. Hořčík je součástí 
chlorofylu a největší množství je ho obsaženo 
v mladých letorostech. Jeho nedostatek se projeví 
v odumírání listů. Železo není sice obsažené 
v chlorofylu, ale zúčastňuje se na jeho tvorbě. 
Nedostatek železa se projevuje žloutenkou listů. 
Dávky hnojiv by se měly určovat podle půdních 
rozborů, ale podle stavu minerálních látek 
zjištěných v půdách našich vinohradů by mohly 
vypadat následovně: 

Na 10 arů rodícího vinohradu se použije 500 
– 600 kg chlévského hnoje. V tom roku se živiny 
doplní 10 kg superfosfátu. Tato dávka hnoje se 
počítá na 3 – 4 roky.  

V následujících rocích se přidávají hnojiva 
v těchto dávkách: 

 
Dávka na 10 arů 

V druhém roce: 
10 kg síranu amonného 
10 kg superfosfátu 
20 kg draselné soli 

Ve třetím roce: 
30 kg síranu amonného 
30 kg superfosfátu 
40 kg draselné soli 

Ve čtvrtém roce: 
40 kg síranu amonného 
50 kg superfosfátu 
40 kg draselné soli 

 
Množství hnojiv se někdy určuje v dávkách čistých živin. Tato se přepočítává na obchodní hnojiva 

podle vzorce: 
 

dávka čistých živin v kg  x  100  
% obsah živin v daném hnojivu 
 
 

Fosforečná a draselná hnojiva se dávají 
zásadně jen na podzim. Dusíkatá hnojiva dáváme 
ve dvou dávkách, první na jaře před rašením révy, 
druhou před květem. Pomalé čištění vín v tomto 
roce je také výsledkem dlouhého podzimu a 
pozdním sběrem hroznů. V takových případech 
bylo nutné změnit technologii výroby vína. 
Normálně se první stáčení dělalo až se víno 
vyčistilo, ale v tomto roce se mělo víno poprvé 
stáčet hned po skončení hlavního kvašení. 
Kvasinky, které už přeměnily skoro všechen cukr 
na alkohol, klesly na dno nádob a na dokvášení 
vína se již nezúčastňují. Dokvášení dělají jen 
kvasinky rozptýlené ve víně a ty pro svou další 
činnost potřebují vzduch a oxid siřičitý (SO2). Proto 
se doporučuje a ve velkovýrobě se i dělá první 

stáčení co nejdříve. Tím se víno provzdušní, obsah 
kyslíku a oxidu siřičitého se zvýší a přetočené víno 
by se mělo co nejdříve vyčistit. V případě, že víno 
nedokvasilo pro zachlazení, musí se víno, 
samozřejmě, že stočené, znovu rozkvasit zahřátím. 
Vyskytla se ve vínech i sirka, ale to není žádné 
neštěstí. Sirka ve víně je jako rýma u člověka. Jak 
přišla, tak po provzdušnění a zasíření odejde.  

Kvalita vín se ukazuje velmi dobrá. Vína mají 
vysoký odrůdový charakter, příjemné kyseliny, 
vyšší obsah alkoholu a extraktivních látek. Dá se 
očekávat, že jejich kvalita se bude zvyšovat, takže 
vína ročníku 1999 budou velmi vhodným nápojem 
při vítání roku 2000. 

Ing. Antonín Konečný

 
=  kg obchodního hnojiva 



 
 
ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice                                        4/99 - prosinec 

  strana 11

 

 
Tak jako v jiných obcích i v Šitbořicích 

bývalo v době první republiky dosti různých 
řemeslných živností a obchůdků s potravinami. 
K těmto patřili též obchodníci – trhovci, kteří 
nakupovali od zemědělců jejich produkty. Máslo, 
tvaroh, vejce, drůbež, med i ovoce. Toto zboží 
každou středu a sobotu do Brna na Dominikánské 
náměstí k prodeji. Asi v roce 1937 se městský úřad 
na staré radnici zrušil a přesídlil do nové radnice na 
Dominikánské náměstí. Touto změnou se trhovníci 
přemístili na Zelný trh do horní části. Od muzea ke 
Špalíčku a obchodu s hudebninami Lídl. Touto 
změnou byli trhovníci stísněni, protože 
toto místo neodpovídalo rozlohou oproti 
Dominikánskému náměstí.  

Jak se nakupovalo, dopravovalo 
a prodávalo zboží 
Handlířka chodila po vesnici s košem na zádech. 
Každá měla již své ovlivněné domácnosti a 
hospodyně již na ně čekávaly, kdy přijdou. Peníze 
byly potřeba. 
Bylo by dobré mluvit také o hospodyních, které 
připravovaly svou nabídku k prodeji. O jejich 
čistotě, o krásné úpravě másla, které ozdobovaly 
obyčejnou lžičkou nebo nožem. Vytvářely krásné 
ornamenty. A vyrážená másla z forem, ve kterých 
byly vyřezávány růže, konvalinky a jiné květy 
(možná by se ještě u někoho taková forma našla).  

Začátky mnohých trhovců 
Nebyli to žádní boháči, ale lidé z chaloupek. Co 
nakoupili, to odnesli na zádech v koši, na kterém 
byla ještě plná opálka, do Sokolnic na nádraží 
překupníkům – Líšnákům. Takže nesl asi 30 kg a 
často i dvakrát za jeden den. To bylo kolem r. 1920. 
Až se nějaké peníze našetřili, tak si mnozí 
pořizovali jednoho koně. Potom jezdili do Brna a 
tam si sami zboží prodávali. 
Nebylo jednoduché si pořídit koně. Peníze těžko 
nastřádané se také těžko utrácely. Koupit koně 
pěkného a laciného, ale kde? Jedině v Hodoníně, 
kde bývaly koňské trhy. Do Klobouk pěšky a 
vlakem do Hodonína. Obchodníci s koňmi byli 
hlavně cikáni. Vždy měli koně připravené k prodeji 
a čekali jen na kupce. Hlavně na nováčky, kteří si 
poprvé kupují v životě koně. To oni již poznali 
kupce. Kůň měl v sobě půl litru rumu, byl docela 
omládlý a bujný, ale než došel do Šitbořic, alkohol 

z něho vyprchal a sotva pletl nohama. Do Brna 
cupital osm hodin. Tak rychle s ním pryč, zpět do 
Hodonína. Cikání jej ochotně koupili zpět, ale 
z ceny se hodně smazalo. Koupil se jiný kůň o něco 
lepší, ale potíže znovu. Chodil dobře, ale měl 
jankovitost. Trochu mu přeskočilo v hlavě, zastavil 
na rovné cestě a kdyby jej čímkoliv bil, ani se 
nehnul. Až mu zase napadlo, a to  jej nikdo nenutil, 
sám se rozjel jako by se nic nestalo. Často se 
stávalo, když bylo potřeba couvat, 
nikdo jej nezastavil i 

přesto, že 
dostal po 

zadku bičem, aby 
šel dopředu.  

Za Telnicí se 
opravovala silnice. 

Na hromádce štěrku 
byla rozsvícená 

lucerna, aby do ní někdo nevrazil. Kůň se toho bál, 
couval a couval až do příkopy. Vůz se převrátil i se 
zbožím, vajíčka tekla po zemi míchaná s máslem. A 
co teď? Bylo velké trápení s takovým zvířetem.  

Trhovci, když vozili zboží do Brna, museli 
platit clo. Na všech vjezdech do Brna byly celnice. 
Tam se sepsal soupis zboží „BOLETA“., které 
trhovec vezl. Až po sepsání bývaly často kontroly, 
jestli zboží souhlasí se zápisem. Když zboží 
nesouhlasilo se zápisem a bylo navíc, zaplatil 
trhovec z přebytku asi trojnásobnou pokutu 
základního poplatku. Též se platilo dlažebné, t.j. 
poplatek z každého vozidla, které vjíždělo do města.  

Přijelo se na (rynk) prodejní místo. Tam již 
čekali městští zřízenci, kteří vybírali poplatek 
z místa, ale podle bolety, ne podle zastoupení 
metrů. Takže kousek místa byl velice drahý. 

Příhody s prodejem 
Jak se mnohdy strastně prodávalo, když 

zákazník jak se říká brnkal na nervy: Přišla mladá 
panička, dlouze prohlížela a nakonec z ní vylezlo: 
Jak ty selky jsou až drzé, že ta vajíčka dělají čím dál 
menší. Co na to říct? Bylo to v době, kdy začínají 
mladé kuřice nést.  

Byl podzim. Zákaznice si chtěla koupit husu 
nebo kachnu. Tu ne, ta je malá. Tu ne, ta je velká. 
Tato se mi nelíbí asi je stará a začala nehty 
proštipovat kůži na několika kusech a 
znehodnocovat zboží. Nakonec nic nekoupí a raději 
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si to ještě rozmyslí. Samozřejmě šla otravovat 
jiného trhovce.  

Přihodilo se. Zákaznice chtěla koupit husu. 
Platila falešnou stokorunou, která byla na první 
pohled k rozpoznání. V té době ještě nebyly kopírky 
a falešné peníze byly nedokonalé.  

Často při prodeji se upravovaly ceny 
smlouváním – domluvou. Hlavně, když se blížil 
večer a na rynku bylo ještě hodně zboží 
neprodaného. Někdy se ani vše neprodalo a vezlo 
zpět domů. Byl prodělek.  

Cestování nebylo jednoduché 
Problém byl po stránce bezpečnosti a také 

komunikační. Velice se těžko jelo v zimě, když byly 
závěje. Koni bylo sněhu v některých místech po 
břicho, hlavně na Černém vrchu. Museli mu 
pomáhat tlačit. Tenkrát pluhy po silnicích 
neprojížděly, aby uvolnili cestu. Kůň byl celý 
propocený než dojel na rynk. Bylo nutné jej ošetřit a 
věnovat se mu po celou dobu než se jelo zpět. Koně 
měli svoje stanoviště na Panenské ulici. Místo po 
zbořených kasárnách. na rynku nesměli být, aby 
nezpůsobili úraz. Jako kopnutí nebo kousnutí. 
Museli se hlídat, protože se stalo blučinskému 
handlíři Novotnému, když se přišel opět podívat na 
svého koně, našel jej mrtvého ležet na zemi. Někdo 
mu jej otrávil.  

Pana Nevídala, když jel z Brna, přepadli 
nějací lupiči u Zatčan. Chtěli peníze, ale v tu dobu 
již handlířky jezdili autem do Brna a on si po 
některé peníze poslal domů. Měl dobrého koně 
„Cikána“. Kůň sám pocítil, že se děje něco 

špatného. Rychle ujížděl z místa k Šitbořicím. 
Nebyla to žádná legrace se takhle přepravovat.  

Od r. 1932 začal přepravovat trhovce p. Jan 
Hladůvka č. 37 nákladním autem, které mělo krytý 
valník oblouky a přes to nepromokavou plachtu. 
Tuto úpravu měli i ostatní autodopravci. Po něm p. 
Silvestr Lejska, který zrušil osobní dopravu a přešel 
na nákladní. Pak p. Leopold Šebesta z Divák. 
Poslední byl p. Alois Klobouk ze Šitbořic až do 
roku 1939. V tomto bylo trhovnictví zrušeno. Byl 
zřízen  Protektorát a zaveden lístkový systém. Na 
potraviny a čistící potřeby měsíční lístky a na textil 
roční šatenky. Byly zavedeny sběrny vajec i mléka. 
Sběrnu vajec již neměli všichni handlíři. Na 
obecním úřadě byl nahlášen stav domácího 
zvířectva a hospodyně musely z každé slepice 
odevzdávat 60 ks vajec. Vejce se vykupovali na 
váhu, ne na kusy, ale s poznámkou kolik váha 
obsahovala kusů. Hlavní sběrna byla v Kloboukách 
ve Slováckém družstvu. Sběrnu mléka měl p. 
Jaroslav Viktorin č. 196.  

 
Těžko by se porovnávaly ceny proti dnešku. 

Například v r. 1932 až 1935 v letní době, byly 
v ceně 3 vajíčka za 1 Kč. Občané často toto 
připomínají, kteří si tu dobu pamatují. Byla velká 
nezaměstnanost, nadvýroba, lidé nekupovali, nebylo 
peněz. Byl to bludný kruh. Vejce měla nejvyšší 
cenu kolem Popeleční středy, když nastal půst. V tu 
dobu hlavně Židé skupovali hodně vajec. Výkupní 
cena byla asi 60 hal. za kus.  

 
Ceny zboží v r. 1932 – 1939: 
 

Vejce průměr roku ........................................... 35 hal. až 60 hal. 
Máslo (1 kg) .................................................. 8,- Kč 
Tvaroh (1 kg) ................................................. 4,- Kč 
Vykrmené husy a kachny (1 kg) .......................... 7 – 8,- Kč 
Slepice živá (1 ks) ........................................... 12,- Kč  

 
Ceny zboží mimo trhovnictví: 
Rohlík 20 hal. 1 litr mléka 70 hal., cukr do r. 

1934 4,50 Kč, potom 6,05 Kč, 1q ječmene 90, - Kč, 
cajkové kalhoty pro 14-ti letého kluka 9, - Kč, též 
chlapecká košile 9, - Kč, pánská košile bez límečku 
11, - Kč, nejdražší popelínové košile 18, - Kč, 
ponožky 4, - Kč, jiné (říkalo se jim do truhle 1,50). 
Toto textilní zboží se prodávalo v Mečové ulici.  

Tak, když ceny porovnáme, zemědělci se 
snažili co nejvíce vyprodukovat jakoukoliv nabídku 

k prodeji, protože za tyto peníze se vydržovala 
domácnost. Za prodej velkých hospodářských zvířat 
se pořizovaly jiné věci a platily nájmy (pachty). 

V Šitbořicích se zabývali trhovnictvím: p. 
Jenovéfa Frantová č. 230, p. Josef Hladůvka č. 129, 
p. Julie Kaňová č. 14, p. Františka Metelková č. 
237, p. František Nevídal č. 236, p. Karolína 
Pěčková č. 178, p. Marie Pivoňková, p. Anna 
Stejskalová č. 402. Někteří z nich se touto živností 
zabývali jen krátce až koncem minulé republiky. 
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Nejdéle obchodovaly p. Julie Kaňová a p. Františka 
Metelková 24 roků bez přerušení. P. Metelková také 
nakupovala každé úterý v Nikolčicích. Zmínka: 
Nikolčická čítanka. Na Šitbořice bylo osm 
překupníků příliš.  

O handlířích by bylo vyprávění na knihu, ne 

na tři nebo čtyři stránky. Kdo to pocítil, ví, že to 
bylo zajímavé,ale velice namáhavé. Týden uplynul, 
často nula k nule. Chleba o třech kůrkách. 

 
Rudolf Metelka 

Flastr na zrcadle 
Hóředně povolenó 
pálenico šlijovice 

měle v Šitbořicích 
jenom Rujzl. Bévale 

v dědině nad kostelem ha měle tam velké 
nepořádek. Vépalke z kotla velívale do hnojiska, ha 
dež hnojisko belo plný, tak te vépalke přetýkale na 
dvůr ha do potuka. Z teho potuka to smrdělo po celé 
dědině. Vépalků na dvoře belo tak vysoko, že dež 
jednó do nich vlezl kůň, tak ho chlapi mosele tahat 
provazama, habe ho z téch vépalků dostale ven ha 
habe se nehotopil. Po válce se huž ho Rujzla 
nepálilo. S majčem se moselo ježďat pálet do 
Klobók nebo Brumovic. Chlapům se tak daleko 
ježďat nechcelo ha tak na každým konco bévala 
černá palírňa, gde se z pálení nemosela platit žádná 
daň. Stačil k temo dobré kotel ha had z měděné 
trubke zamontuvané v dřevěným škupko. Na kotel 
se nasadil dřevěné dekl z míchadlem. Dekl se po 
naplnění kotla majčem hotěsnil těstem. Na míchadle 
bela klučka ha chlapi točile míchadlem, habe se 
majč v kotlo nepřepálil. Moselo jich bet ho pálení 
víc, habe, dež bele honavení, se muhle ho míchání 
vestřídat. Pod kotlem se topilo dřívím. Dež se topilo 
hohlím, tak šlijovica neměla ten správné šmak. 
Voda na chlazení se nosela ze studně v potýnkách. 
Chlapi mívale na pálení čuch, ha tak se jich negdy, 
jak se říkávalo na „lízačko“, zešlo tolik, že se víc 
vepilo než napálilo. Pamatujo, že jednó, dež pálile 
naši stařeček, keré take měle duma aparát, došlo na 
lízačko tolik chlapů, že chvílama nestačila pro ně 
šlijovica týct. Dež došle ešče stařečkůj bratr, stréc 
Fabián, mosele stařeček donest z komore sklinko 
loňské, protože lízači vepile he hanzl.  

Pálele jednó, huž po válce, duma šlijovico 
kamarádi ha sósedi Tonda ha Jožka. Bévale 
v Němčičkách. Hocétile to stréček Honzik, keré 

bévale naproti, ha tak na ně klókle, že jim pomůžó. 
Kluci jim nevotevřele, ha tak jich Honzik na druhé 
deň hodale četníkovi Votáhalovi. Votáhal jim hneď 
aparát hóředně zabavil he s pálenó šlijovicó. Aparát 
mosele vodvezt na tragačo na četnickó stanico na 
Nikolčickó holico. Demijón z napálenó šlijovicó se 
Votáhal vodnesl vosobně. Dež se potem ho četníků 
kóřilo v noce z komína, tak chlapi říkale, že Votáhal 
pálí na zabaveným aparátě šlijovico pro četníke. Na 
stréčka se kluci počkale, ha dež se za tme vracele 
z hospode dum, tak jich za mlatem veliskale po 
hobě.  

Tetička Vichtora z Véhona měle strach, habe 
jejich Laďa s kamarádama jim šlijovico přes zemo 
nevepile, tak zakupale plné demijón v homě pod 
marhuló. Dež v lítě chcele demijón vekupat, tak 
vekládale potem našé stařence, že jenem do něho 
trocho ťokle motekó ha belo po šlijovici. Mosela 
bet hodně selná, protože Vichtora take řikale, že 
marhola do tédňa načisto hoschla.  

Náš sósed Metúd vzale chlapům do hospode,  
z keréma hrávale mariáš, pleskačko nuvé šlijovice 
na vošmakuvání. Dež se vo půlnoci vracele 
z hospode, tak prázdnó sklinko strčile do gatí, do 
zadní kapce. Pod Hradiskem, jak bele trocho lízlé, 
tak jim hojele nohe, Metúd sedle na zadek, 
pleskačka se rozbila ha skleněné střep se jim zapíchl 
tam, kde záda měnijó svý míno. Rana jim krvácela, 
ha tak duma hostříhle kósek náplasti, slíkle gatě ha 
v seknici před velkém zrcadlem nalepile náplasť na 
rano. Zhasle světlo ha vlezle pod dochno. Ráno jak 
se rozednilo ha tetička se vepravuvale do kostela, 
hoviděle krív, bodile Metúda ha ptale se jich: „Pro 
pána svatýho, cos dělal, Metúde? Před zrcadlem je 
samá krív ha na zrcadle nalepené flastr!“ 

  - KÁ – 
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Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích 1999  
ve farnostech Šitbořice a Těšany 
Šitbořice Těšany 

Slavnost narození Páně „v noci“ – pátek 24.12. 
21.30 20.00 

Slavnost narození Páně „ve dne“ – sobota 25.12. 
7.30 a 10.30 
14.00 - Tedeum a svátostné požehnání 

9.00 
 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – neděle 26.12. 
7.30 – za ročník 1939 živé i zemřelé 
10.30 – za šitbořické mladíky 
15.00 - Živý Betlém 

9.00 – za farníky živé i zemřelé 

Svátek sv. Jana evangelisty – pondělí 27.12. 
7.30 –  mše sv. + žehnání vína 
15.00 – Zahrádkářské zařízení - Degustace vína 9.00 – mše sv. +  žehnání vína 

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků – úterý 28.12. 
7.30 – mše sv. 9.00 – mše sv. 

Pátý den v oktávu Narození Páně – středa 29.12. 
7.30 – mše sv. 
17.00 –  mše sv.dětská -  

Šestý den v oktávu Narození Páně – čtvrtek 30.12. 
7.30 – mše sv. 9.00 – mše sv. 

Starý rok – Den díků za uplynulý rok - pátek 31.12. 
16.00 – mše za živé i zemřelé dobrodince chrámu 
+ Tedeum a svátostné požehnání 
23.30 – přivítání jubilejního roku 2000 v kostele 
společnou pobožností 

14.30 – mše sv., Tedeum a svátostné požehnání 

Nový rok 2000 
Slavnost Matky Boží Panny Marie – sobota 1.1.2000 

7.30 – za farníky 
10.30 – za šitbořická děvčata 
14.00 – Tedeum a svátostné požehnání 

9.00 – mše sv. 

2. neděle po Narození Páně – neděle 2.1.2000 
7.30 – mše sv. 
10.30 – mše sv. 
14.00 – svátostné požehnání 

9.00 – mše sv. 

Vánoční pásmo našich dětí – školáků v kostele – středa 5.1.2000 
17.00 - 

Slavnost Zjevení Páně (lidově Tří králů) – čtvrtek 6.1. 
7.00 – mše sv. + svěcení tříkrálové vody, křídy a 
kadidla 
18.30 - mše sv. + svěcení tříkrálové vody, křídy a 
kadidla 

17.00 - mše sv. + svěcení tříkrálové vody, křídy a 
kadidla 

Svátek Křtu Páně – neděle 9.1. (konec doby vánoční) 
7.30 – mše sv. 
10.30 – mše sv. 
14.00 – Svátostné požehnání 

9.00 – mše sv. 
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 S  P R T  
 

Tomy Darts Club 
Šitbořice 

 
Ve druhé polovině sezóny jsme se zúčastnili 

několika velkých turnajů a mistrovství ČR družstev 
v Kadani. V konkurenci, která je rok od roku větší, 
jsme dosáhli několika výborných výsledků. 

Na M ČR družstev obsadil tým žen 3.místo a 

Františka TOMANCOVÁ měla 4 nejlepší 
procentuální úspěšnost ze všech žen. Týmy mužů v 
nekompletním složení skončily: 

 
 
  9. TOMY DC I 
17. TOMY DC II  
25. TOMY DC III 

 
Umístění našich hráčů v celkovém pořadí podle procentuální úspěšnosti:  
 

16. Leoš HANÁK 71% TOMY DC I 
23. Jiří TOMANEC 67% TOMY DC I 
34. Daniel MENŠÍK 60% TOMY DC II 
50. Robert KŘÍSTEK 50% TOMY DC I 
62. Marek TUČEK 47% TOMY DC I 
89. František VALÍČEK 33% TOMY DC II 
99. Mirek HOCHMAN 30% TOMY DC II 
111. Marek HOCHMAN 20% TOMY DC II 
118. Václav URBÁNEK 14% TOMY DC III 
122. Radomír ZELINKA 13% TOMY DC III 
130. Karel ŠMAKAL 0% TDMY DC III 
 

 

V dalším turnaji Českého poháru v České 
Lípě skončil Jiří TOMANEC na 9.místě, Marek 
TUČEK na 17.místě a Františka TOMANCOVÁ na 
3.místě v soutěži žen. 

V nejprestižnějším turnaji sezóny, v turnaji 
Czech Open v Praze, se nám dařilo se střídavými 
úspěchy. Nejlepšího umístění v soutěži mužů dosáhl 
Josef BEDŘICH a to na 17.místě. Marek 
METELKA, Jiří TOMANEC, Marek TUČEK, 
Radomír ZELINKA skončili shodně na 65.místě. V 

soutěži žen skončila Františka TOMANCOVÁ na 
9.místě. 

V soutěžích dvojic jsme byli podstatně 
úspěšnější. V ženách prohrála dvojice Františka 
TOMANCOVÁ a Eva ŠNAJDROVÁ (DC Sympakt 
Plzeň) až ve finále s dvojicí Radová-Drahuská. 
Dvojice Jiří TOMANEC-Albert KOLÍNSKÝ byla 
9., Marek METELKA-František VALÍČEK 17., 
Radomír ZELINKA-David KYZLINK(DC Rakol 
Brno) 33., Josef BEDŘICH-Marek TUČEK 33.. 

 
Umístění našich nejlepších hráčů v žebříčku ČŠO v letošní sezóně: 
 

13. Pavel BIER 3. Františka TOMANCOVÁ 
14. Jiří TOMANEC 7. Lucie TOMANCOVÁ 
31. Josef BEDŘICH 21. Dana TOMANCOVÁ 
37. Marek TUČEK    
39. Leoš HANÁK      
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Dvojice: 
12. Františka TOMANCOVÁ 
18. Jiří TOMANEC 
19. Marek TUČEK 
35. Pavel BIER 

 
V prosinci nás ještě čeká turnaj TOP 16, který 

se už tradičně hraje u nás v Šitbořicích, a poslední 
turnaj Českého poháru v Praze. 

Přejeme všem, kteří nám celý rok pomáhají 
jak při pořádání turnajů, tak třeba tím, že nám fandí 
mnoho spokojenosti do dalšího roku. 

Největší poděkování patří firmě PRAMOS a 
panu Petru BIEROVI za spolupráci během celého 
roku. 

Jiří Tomanec 
prezident TOMY DC Šitbořice a České 

šipkové organizace 
 

Z činnosti oddílu kolové  
 
V současné době naši hráči v kolové vstoupili 

do nového soutěžního ročníku. V tomto novém 
ročníku budou mít Šitbořice poprvé zastoupení ve 
všech věkových kategoriích a to: 

 

Žáci: 4 týmy  
- I. Švihálek Pavel - Viktorin Roman  
- II. Petrla Lukáš - Lengál Roman 
- III. Zvolánek Robert - Wamser David 
- IV. Blaha Oldřich – Zelinka Tomáš  
 
dorost: 2 týmy  
- Němeček Pavel - Lengál Karel 
- Bedřich Jiří - Lejska Ladislav  
 
muži 1 tým  
- Zelinka Jan - Lejska Lukáš 

 
Mimo to bude náš hráč Lukáš Lejska startovat 

v dorostenecké soutěži za Favorit Brno II. V jednání 
je na oplátku start jednoho hráče Favoritu s Janem 
Zelinkou soutěži do 23 let "U 23". 

Pěkného úspěchu dosáhli nedávno naši hráči 
mezinárodních turnajích v Liberci a Chrastavě 23. a 
24.1 l.1999. Zatímco v Chrastavě ještě byla na 
všech znát únava po náročné cestě, druhý den 
v Liberci naše první družstvo (Švihálek - Viktorin) 

nedalo nikomu šanci a turnaj vyhrálo. Další dva 
naše týmy se podělily o 5. a 6. místo, když 5. místo 
překvapivě obsadila naše trojka tj. Zvolánek - 
Wamser. V silné konkurenci 10-ti týmů to je hezký 
úspěch. Naši hráči zanechali na tomto zájezdu velmi 
dobrý dojem. Přítomní účastníci se 
zajímali, kde že ty Šitbořice jsou. 

6.11. jsme uspořádali 
přátelský turnaj žáků. 
Vítězství si do Rakouska 
odvezli hráči ze 

Schwechatu 
zvláště proto, že 

tito hráči byli 
starší a větší než ostatní. Umístění našich: 

 

 I. tým - 3. místo  
 II. tým. - 8. místo  
 III. tým - 6. místo  
 IV. tým - 10. místo 

 
13.1l. se u nás konal první turnaj oblastního 

přeboru dorostu.. Celkem se hrají 3 turnaje této 
soutěže a postupuje prvních 5 týmů. Náš první tým 
v silné konkurenci skočil na 5. místě. 

Oddíl kolové zahájil organizační přípravy na 
nadcházející již 33. ročník Turnaje mistrů světa, 
který se uskuteční 5. února 2000. U starosty 
proběhla první schůzka organizačního výboru se 
zástupci Favoritu Brno, kteří mají za úkol zajistit 
účast všech medailistů z mistrovství světa v 
portugalské Madeiře. 

Již nyní se touto cestou obracíme na. 
podnikatele se žádostí o pomoc při finančním krytí 
této velké sportovní akce, když současně nabízíme 
místo na reklamu při turnaji v sále v dosahu 
televizních kamer a v brožurce vydané k tomuto 
turnaji. Zájemci se mohou obrátit na předsedu 
organizačního výboru pana Bullu. Pro větší 
atraktivnost této akce připravujeme několik novinek 
a také jako minule přímý televizní přenos na místní 
kabelové síti. 

Jan Zelinka 
předseda oddílu kolové
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K zamyšlení: Vánoce –jaké budou? 
 
Vánoce každým rokem přinášejí očekávání. Někdo říká neopakovatelné, ale mohu říci, že každoročně 

až na malé výjimky zaběhlý stereotyp.  
Každý se připravuje a těší jinak 
Jinak obchod, polygrafický průmysl, čokoládovny, pošta, všichni se stejným záměrem, ... 
Od hospodyněk je často slyšet: „Vánoce, kdyby radši nebyly. To zas bude uklízení, vaření a pečení. A 

nakonec ještě budu tlustá.“ 
Vánoce bez Krista nejsou vánoce 
Taková příprava, veliký shon, cukroví voní, ve vaně plave kapr. Jaký bude program v televizi? To je 

pro mnohé hlavním smyslem vánoc. Jak mnozí říkají: svátky rodiny, poezie.  
Chlubí se rodina záznamem videa: Jedináček zahrnut hromadou dárků, na jednu stranu odkládá dárky, 

na druhou odhazuje obaly. Po rozbalení poslední hračky položí ruce v klín a říká? „Nač já tolik dárků?“ 
Mnohde až na malé obměny stejný obrázek. Večer radost z dárků, zítra jsou někde pohozeny.  

A co křesťané 
Jsme si vědomi, v čem spočívá ta opravdová podstata vánoc? Neztrácí se nám tak trochu do pozadí to 

nejpodstatnější – že mezi lidi přišla Boží láska, že Bůh se stal člověkem? Nesoustředíme se příliš na cenu a 
množství dárků, program v televizi? Nebo budeme vánoce měřit podle toho, jestli napadne hodně sněhu?  

K vánocům patří představa Betléma. Tam má své místo ústřední postava Ježíše s Marií a Josefem. A 
potom chlívek s volem a oslem u žlabu. Když se z našeho pohledu ztratí to nejdůležitější, zbude jen to 
druhé – chlívek, zvířata, koryto. 

Z tohoto obrazu vyplývá dvojí pojetí vánoc. Duchovní a materialistické. V duchovním pojetí má své 
místo i to hmotné. Rodinné setkání, hostina a dárky. V materiálním pojetí se to duchovní nahrazuje tradicí, 
folklórem a především silnou dávkou sentimentality. 

Budou pro nás Vánoce svátky narození Božího Syna? Prozáří nás Světlo 
betlémské noci i v tomto shonu, neprobdíme je u televize? Najdeme v sobě pokoru a 
budeme jako ti pastýři a s radostí přivítáme příchod našeho Pána? 

 

Z pramenů sestavil Petr Krupička 
 

KVÍZ  
 Zákoutí naší vesnice

 
Také v tomto čísle se můžete pustit do 

poznávání jednoho z míst v naší obci, které 
nakreslil pan Josef Zelinka. Tak jako minule 
jsou na obrázku sklepy. Poznáte je? Pokud 
ano, napište nám. Na Vaše tipy se budeme 
těšit. Můžete je vhazovat do schránky před 
prodejnou vedle obecního úřadu. 
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TJ Sokol Šitbořice a TJ Favorit Brno uspořádají v sobotu 5. února 
2000 již 33. ročník Turnaje mistrů světa v kolové za účasti: 

Jiříček / Hauri (Švýcarsko) mistři světa 1999 
Schallert / Schneidr (Rakousko) II.místo na MS 1999 
Skoták / Šmíd (Česká republika) III. místo na MS 1999 
Latzel / Horman (Německo) mistři světa 1998 
Berger / Kratochvíl (Česká republika) mistři světa 1998, vítězové 

TMS 1999 v Šitbořicích 
 
Vystoupí také naše nejlepší krasojezdkyně a krasojezdci:  
Štěpánková Martina – mistryně světa 1998 a 1999 
dvojice Neuschlová / Janečková III. místo na MS 1998 a 1999 
Pokorný Arnošt IV. místo na MS 1998 a 1999 
 
Záběry z tohoto turnaje budou vysílat všechny tři televize ve večerních sportovních relacích, 

delší program pak v neděli a v pondělí večer v programu Sportovní ozvěny, dále pak regionální 
vysílání.  

 

Program: 
pátek

4.2.2000 
 

 
 17.00 – 21.00 MOMO CUP žáci – mezinár. turnaj 

  

sobota 
5.2.2000 

         08.00 – 12.00 MOMO CUP dorostenci – mezinár. turnaj
 13.00 – 18.00 TMS 2000 

 

Bohatá tombola, večer taneční zábava, po celý den zvěřinové hody. 
Hlavní sponzor: PRAMOS, a.s. Šitbořice 
Garant TMS 2000: BŘECLAVSKO – noviny okresu Břeclav 
Mediální partner: NOVÝ ŽIVOT – zpravodajský týdeník břeclavského regionu   
 

Organizační výbor TMS 2000 nabízí místo na reklamu v sále při turnaji v dosahu 
televizních kamer a v brožurce vydané k tomuto turnaji. Okresní tisk BŘECLAVSKO a NOVÝ 
ŽIVOT nabízí pro sponzory TMS 2000 (nad 4000,- Kč) zveřejnění reklamy před turnajem 
zdarma. 

Touto akcí chceme podpořit sportovní a kulturní vyžití občanů naší obce a širokého okolí. 
 

Bližší informace podá: 
 Předseda organizačního výboru TMS 2000 
 Josef Bulla  
 Dlouhá 265 
 691 76 Šitbořice   tel. : 0626/421 211 – den, 0626/421 322 – večer 
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Pozvánka 
MÍSTNÍ ORGANIZACE M.R.S. ŠITBOŘICE 

POŘÁDÁ DNE 15.1.2000 

I.RYBÁŘSKÝ PLES 
   HRAJE DECHOVÁ HUDBA BLUČIŇÁCI 
     VSTUPNÉ 40 Kč MÍSTENKA l0 Kč 

PŘEDPRODEJ ČTVRTEK-PÁTEK OD 18 hod. V SÁLE 
SOLOLOVNY 

NA RYBÍ SPECIALITY a VEČEŘI VÁS ZVOU 
RYBÁŘI a ŠÉFKUCHAŘ p.L.VOKÁL 

 + DISCO 
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POD STROMEČEK 
 ( J. Sekotové ) 
 
Kdo myslí si, 
že má, 
kdo je si jist 
až přespříliš, 
s prázdnou se potáže. 
 
Jen kdo se ptá 
a naslouchá 
květině, stromu, ptáku 
i kamení... 
 
Bolest druhých 
nemůže nenést. 
 
Raněný láskou, 
laskán ranami. 
 
Kdo cestu hledá, 
už jde po ní. 
 
Kdo jde za pravdou, 
už ji má. 
 
Slovo je jen to, 
které se stává. 
 
 
Betlém je v nás.  

 

ŠKODA VÁNOC 
 
 
Škoda, že vánoce 
nejsou celý rok, 
řekl malý hoch 
a myslel na dárky, 
na to, že všichni 
jsou na sebe hodní, 
maminka se nemračí, 
tatínek nenadává, 
všichni jsou spolu 
u stolu, 
prostě je to príma. 
 
Škoda, když člověk 
rychle zapomíná, 
že z lásky k nám 
se ubytoval 
Bůh mezi námi 
na naši Zemi 
a v každém z nás. 
 
Škoda, že vánoce 

nežijem v celém roce. 
 
 
 

2x František  Trtílek
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