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rok 2000, který jsme očekávali s různými 
pocity, je již v plném proudu, pomalu končí zimní 
období a neodvratně se blíží příjemné jarní měsíce. 
Zima nás v měsíci lednu trochu potrápila, hlavně v 
tom směru, že vlivem střídání teplot docházelo k 
tání a následný mráz učinil z chodníků a 
komunikací nepříjemné kluziště. Pro nás to 
znamenalo celkem složitou a časově i finanční 
náročnou údržbu komunikací. Žádný z minulých 
roků nebyla tak velká spotřeba písku jako v průběhu 
této zimy. Přesto vždy nebylo vše ideální. Poněvadž 
do rozbředlého sněhu se v denních hodinách nedal 
posyp realizovat, do rána vše zmrzlo, takže 
klouzačka byla na světě. Během pár hodin začala 
zase obleva a nedalo se znovu posypat. Toto vše 
píši jen proto, poněvadž někteří občané mne 
kritizovali, že není posypáno právě v tu chvíli, kdy 
„oni“ vyrazili do ulic. Přitom řada občanů úplně 
zapomněla, že mají povinnost ze zákona před svým 
obydlím udržovat chodník v zimním období 
schůdný. Stačilo přitom málo,  ten kdo vždy včas 
odmetl z chodníku sníh, nemusel sypat chodník 
pískem.Vše je závislé jen na ochotě pomoci 
druhému. 

 Co nás čeká v tomto roce po stránce 
investic, oprav a údržby, není do detailu ještě 
rozhodnuto. V současné době se dokončuje 
rozpočet obce, který se pozdržel v souvislosti se 
zdlouhavým schvalováním státního rozpočtu. 

 Hlavní investiční akcí v tomto roce je 
celková rekonstrukce bývalé Orlovny, ze které 
vznikne Společenský dům. Co vše v této budově 
bude, jsem napsal již ve zpravodaji, který vyšel před 
vánočními svátky.  

 Pouze se mění rozsah čerpací zkoušky vody 
Štengar a to z původních šesti měsíců na jeden 
měsíc. Šestiměsíční zkouška, po jednání na 
ministerstvu zdravotnictví, je zbytečná a nesplnila 
by účel, pro který můžeme tuto vodu pro koupele 
používat a navíc je finančně podstatně náročnější. 
Dokončení této stavby plánujeme v prvním čtvrtletí 
příštího roku. 

 Tento rok jsme začali průklestem stromů a 
keřů v parcích a tímto jsme začali i další úpravy 
parků, které chceme v tomto roce udělat. Do toho 
spadá i úprava parku na ulici Nové (u 
transformátoru). Nyní se zpracovává návrh úprav, 

se kterými Vás chci seznámit. Věřím, že občané z 
okolí se zapojí a pomohou realizovat tuto úpravu. 
Tímto se připojí k občanům z Rovinky a z ulice Pod 
vrbami, kteří se zapojili též do úprav svého okolí a 
určitě budou pokračovat s dokončením ještě v tomto 
roce. Tímto způsobem chci realizovat i úpravy na 
ul. Divácké u zahrádkářského zařízení. Co by 
nemělo na těchto místech chybět, je možnost 
posezení, kde by se mohli lidé scházet. 

 Průklest stromů chceme udělat i na hřbitově 
a to odstraněním některých suchých bříz a těch, 
které se značně naklání nad hroby. Jistě vidíte, že 
tyto břízy jsou vysázeny velice hustě. Chceme také 
na starém hřbitově opravit hřbitovní zeď. Tato zeď 
v jednom úseku už padá pod vlivem starých 
pomníků, které jsou o tuto zeď opřené. Zde chci 
zdůraznit, že není možné na hřbitově dělat skládku 
těchto starých pomníků a obrub. Toto je povinnost 
každého, aby je ze hřbitova ihned odvezl. Stále se 
také opakují případy, kdy někteří z pohodlnosti 
kytky, věnce nebo kelímky od svíček, hodí přes 
hřbitovní zeď. Ptám se - je to vlastnost slušného 
člověka? 

 Samozřejmě, že to je pouze část toho, co v 
tomto roce chceme dělat. Budou to dále opravy 
budov v majetku obce a to i bytového fondu, z 
nichž se to hlavně týká budovy  

dvojdomku na ulici Školní. Budeme dále 
pokračovat v opravách a budování komunikací, 
které to budou, to bude záležet na finančních 
možnostech. 

Mimo jiné se jedná se správou silnic i o 
celkové rekonstrukci na ul. Divácké.  

Termín realizace bude záležet na přípravách 
kolem projektů, ale hlavně na tom, kdy stát tuto 
stavbu zařadí do svého rozpočtu. S tímto nás čeká 
budování chodníků a je otázkou v jakém rozsahu 
kanalizace. 

 Je toho hodně, co by se dalo v naší obci 
ještě upravit a  vybudovat. Soudný člověk vidí, že 
už se toho již udělalo hodně. Mezi to patří i pekárna 
ve staré škole, kterou velkým dílem vybudovaly 
ženy a obec to stálo nedávno na celkové údržbě 
nemálo finančních prostředků. Občané naší obce, 
ale i lidé ze širokého okolí, si tuto pekárnu velice 
oblíbili. Tato obliba je dána kvalitou koláčů, které 
se zde dělají a to hlavně díky ženám, které se o tuto 
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pekárnu starají. Přesto tyto služby, které naše obec 
poskytuje jsou nyní ohroženy. Tato pekárny má 
svou možnou kapacitu, tj. množství zákazníků, 
které může uspokojit. Především se snažíme 
vyhovět těm, kteří mají svatby, pohřby a větší 
oslavy a potom ty ostatní. Tady je jádro problému. 
V poslední době se stalo, že někteří občané, kterým 
nebylo možné vyhovět, slovně napadli ženy, které 
se o chod pekárny vzorně starají. Starají se o ni z 
dobré vlastní vůle a mnohdy i na úkor svých rodin. 
Tyto ženy na základě uvedených útoků ztratily 

zájem v pekárně pracovat. V případě, že se nám je 
nepodaří přesvědčit, aby pokračovaly, nebo se do 
pekárny nepřihlásí šikovná důchodkyně, budeme 
nuceni ji uzavřít. Určitě to bude škoda, ale lidské 
nepochopení a zloba zde hraje velkou roli. 

Co k tomu dodat, snad jen to, že musíme věřit, 
že se vše v dobré obrátí. 

Vladimír Kulíšek 
           starosta 

 
 
 
 
    

 
 
 
 

 
      

 
Místo odpadu se 

vozí vzduch 
 Stále více se jako odpad z našich domácností 

objevují plastové láhve od různých nápojů. Občané 
je potom vyhazují prázdné na kontejner. 

Láhve jsou objemné a lehké, zaberou 
mnoho místa. Měli bychom vědět, 

že pokud nechceme zbytečně 
platit za časté vyvážení tohoto 
odpadu, je potřeba prázdné láhve 
řádně sešlápnout a nejlépe 
sešláplé nacpat do igelitového 
pytle. Jen tak se dá vměstnat co 

největší počet do co nejmenšího prostoru. 
 

 
Orlovna bude celá 

podsklepena 
Obecní zastupitelstvo schválilo dodatečný 

návrh na podsklepení celé budovy  Orlovny, která 
se v současné době rekonstruuje. Poněvadž celá 
budova se bude zpevňovat pomocí mikropilotů a 
nově izolovat, bude tak lépe využit objem 
prováděných prací. Pod bývalým kinosálem tak 
vzniknou další využitelné prostory v centru obce, 
které bude možno využít jako klubovnu nebo 
fitcentrum.  

 

Obecní rada 
zasedala ve škole 

24. 1. 2000 proběhlo pravidelné zasedání OR 
v budově základní školy za přítomnosti vedení 
školy a několika dalších učitelů. Společně 
projednali požadavky školy na opravu budovy a 
učeben a na další dovybavení školy. Zastupitelé si 
prohlédli celou budovu ZŠ a seznámili se s 
požadavky učitelů. Jednání hodnotili obě strany  
jako velice prospěšné řada věcí se rozhodla přímo 
na místě a bude zařazena do rozpočtu pro r. 2000. 

 

Moravské vinařské 
stezky 

Na našem okrese se začíná rozbíhat iniciativa 
vinařských obcí k vytvoření a označení turistických 
tras vinařskými regiony. Naše obec se k této 
iniciativě připojila. Šitbořice jsou zahrnuty  do 
vinařské stezky Velkopavlovické. Účelem je 
rozvinout turistiku v těchto oblastech. Cílem by 
měla být podpora vinařství. Bude ovšem třeba i 
v naší obci, aby vinaři byli připraveni turisty a 
poutníky pohostit v dobře vedených sklepech. Proto 
se musí i malovinařství pozvednout a legalizovat. 
Zejména úroveň výroby a prodeje vína - etikety, 
sklepy, soc. zázemí a pod. Zdá se , že v této oblasti 
začínají  Šitbořice za okolím zaostávat. 

 

nformac
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Volné pobíhání psů 

Již několikrát bylo na tento nešvar 
upozorňováno. Stále však přicházejí na obecní úřad 
stížnosti od našich občanů na volně 

pobíhající psy po 
obci. Proto znovu 
upozorňujeme, že 

obecně závaznou 
vyhláškou volné 

pobíhání psů po 
obci zakázáno ! 

 

 
Poděkování !! ?? 

Mladí nám vytýkají, že v obci se pro ně málo 
dělá, že se pořádá málo diskoték. V sobotu 4.3. pro 
ně TJ Sokol uspořádal diskotéku.  Mladí se za 
uspořádání této akce opravdu odvděčili. Zcela a 
nesmyslně zničili koš na košíkovou. Tuto hru hrají 
hlavně děti ze ZŠ. Bude se muset pořídit nový koš. 
Z mladých hrdinů se samozřejmě nikdo nepřiznal a 
přihlížející statečně mlčeli ... 

 

 
Ohlasy na výzvu 

V minulém čísle Štengaráčku byla uveřejněna 
výzva všem přátelům historie naší obce. Na OÚ 
dosud přišla 1 písemná přihláška. Věřím,  že naši 
občané o tento spolek zájem mají a proto znovu 
vyzýváme  - staňte se  členy nebo 
spolupracovníky  spolku pro historii Šitbořic. 

 
Ing. Josef Zelinka 
    místostarosta 

 

 
Upozornění pro 

ročník 1985 
Upozorňujeme mládež ročníku 1985, že 

nejdříve jeden měsíc před dovršením 15-ti let si 
požádají na obvodním oddělení Policie ČR v 
Hustopečích o vyřízení prvního občanského 
průkazu. K tomu předloží následující doklady: 

- rodný list 
- oddací list rodičů 
- 2 fotografie (formát na OP) 
- přihlašovací lístek (vyplní OÚ Šitbořice po 

předložení rodného listu) 
 
Úřední dny na Policii ČR jsou pondělí a středa 

vždy od 8.00 do 17.00 hod. a sobota od 13.00 do 
15.00 hod. 

 

Nepřehlédněte! 
Na základě žádosti občanů, jsme zvážili 

programovou změnu naší kabelové televize. Touto 
změnou chceme nahradit některé programy v 
němčině, které jsou málo sledované. Tyto programy 
chceme nahradit následně: 

za RTL nový program MAX 1 
za PRO 7 nový program GALAXIE 
za DSF nový pr. EUROSPORT-CZ 
 Pro přehled, co který program vysílá: 
GALAXIE - jsou zde filmy, televizní seriály, 

hudba a sport 
MAX 1 - jedná se o vysílání dokumentárních 

filmů z celého světa a to ze všech oblastí života 
(příroda, věda, technika, lidé, země, cestování, 
dobrodružství, hoby apod.) 

EUROSPORT-CZ - jedná se o sportovní 
reportáže, a to v českém jazyce. 

Touto programovou změnou Vám chceme 
nabídnout zajímavější a různorodé pořady v 
televizi, ze kterých si může vybrat každý divák a 
které Vás více zaujmou než ty, které chceme rušit. 

Všechny nové programy jsou v českém 
jazyce. Pro uživatele kabelové televize 
tato změna by 

představovala 
navýšení 

měsíčního 
poplatku o 35,-- 
Kč. Jestliže  
někdo z uživatelů 
tuto změnu 

nechce, je nutné to nahlásit 
na OÚ do 15.4.2000, a to písemně. 

 

Zpřístupnění zvonů 
V neděli na Boží hod 

velikonoční budeme mít možnost si 
prohlédnout zvony na věži kostela, 
a to od 9.oo do  10.oo a od 15.oo do 
17.oo hodin.  
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V roce 1999 se narodily tyto děti: 
Valíčková Lenka 99 12. 2. 1999  
Halas Pavel 113 25. 2. 1999  
Švec Dominik 171 8. 3. 1999  
Ryzý Lukáš 42 16. 3. 1999  
Tesař Pavel 467 17. 4. 1999  
Schubert Vojtěch 197 27. 4. 1999  
Krčková Tereza 509 25. 5. 1999  
Kleinová Eliška 329 17. 6. 1999  
Stejskalová Kateřina 473 24. 6. 1999  
Stejskal Jan 473 24. 6. 1999  
Vokál Daniel 42 2. 7. 1999  
Dušek Dominik 326 22. 7. 1999  
Urbánková Martina 482 14. 8. 1999  
Viktorin Radim 475 21. 8. 1999  
Danielová Nikola 101 5. 9. 1999  
Slivoň Jan 348 17. 9. 1999  
Palečková Nikola 254 27. 9. 1999  

Hanáková Markéta 250 3.12. 1999 

V loňském roce zemřeli  
v Šitbořicích tito občané 

Anděla Konečná 26 7. 1. 1999  
Amálie Nevídalová 382 26. 1. 1999  
Filomena Vozdecká 191 6. 2. 1999  
Oldřich Nevídal 368 2. 3. 1999  
František Krčál 359 27. 4. 1999  
Anna Navrátilová 10 14. 4. 1999  
Josef Masařík 487 3. 5. 1999  
Růžena Kaňová 65 8. 6. 1999  
Anežka Konečná 90 9. 6. 1999  
Jan Drabálek 309 5. 7. 1999  
Zdeňka Čačková 321 5. 7. 1999  
Jaroslav Konečný 119 8. 8. 1999  
Josef Valíček 395 22. 9. 1999  
Jan Tesař 120 26.10.1999  
Alois Kaňa 109 27.11.1999  
Josef Novotný 228 20.12.1999  
Augustina Urbánková 279 24.12.1999 
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Významná životní výročí našich nejstarších 
občanů v roce 2000 

Rozkydalová Cecilie 7.6. 90 Karpaty II. 412  
Týblová Veronika 7.2. 85 Přátelství 50  
Marek František 23.10. 85 Osvobození 30  
Rozkydalová Marie 29.3. 85 Horní 170  
Kaňa Josef 11.9. 80 Osvobození 85  
Lengálová Františka 1.6. 80 U rybníčka 98  
Nevídalová Marie 22.12. 80 Osvobození 229  
Konečná Marie 26.3. 80 Brněnská 290  
Nevídal Josef 12.8. 80 Výhon 302  
Zelinková Marie 15.6. 80 Pekařská 303 
Franěk Jan 5.1. 80 Dlouhá 305 
Moler Augustin 8.8. 80 Karpaty II. 427 

 

Statistická evidence obyvatel za rok 1999 
 
Narozeno 18 dětí, z toho 8 děvčátek a 10 chlapců. Zemřelo 17 osob, z toho 9 mužů a 8 žen. 
Do naší obce se přistěhovalo 38 občanů a odstěhovalo se 26 občanů. 
Stav obyvatel k 31.12.1999 byl 1925 osob. 
Číslování budov je na č.p. 596. 
Do matriky bylo zapsáno 14 manželství, z toho 12 uzavřela církev římskokatolická a 1 církev 

českobratrská evangelická. 
Růžena Stehlíková  
        matrikářka 
 

Inventarizace obecního majetku
 
Zápis o provedené inventarizace majetku Obecního úřadu v Šitbořicích a jeho zálohových organizací 

k 31.12.1999 
Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, § 29,30 k datu 

31.12.1999. 
Hlavní inventarizační komise jmenovaná obecní radou v tomto složení : 

Předseda :  Ing. Josef Zelinka - zástupce starosty 
 Členové :  Josef Konečný - předseda finanční komise  

   Miluše Zelinková - účetní 
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. 
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H o d n o t a  m a j e t k u  k  3 1 . 1 2 . 1 9 9 9 :  
NIM 43.965,-   
Budovy a stavby 88.906.638,58  
HIM 1.712.391,49   
DHBVI 3.189.237,37   
DHM 1.048.095,07   
Zásoby 71.219,79  
Finanční investice : 
akcie 1.938.100,-  
Pozemky : 3 . 892.673,18  
Nedokončené investice : 402.000 -  

Pohledávky : 5.510.663 
z toho 5 500.000,- depozitní 

certifikáty a  
10 663,- pohledávky 

Půjčka : 179.000,-  
   
Návratná výpomoc FM : 7.140.000,-  
Zůstatky na účtech :    
KB 1.241.803,18   
ČS 38.423,75   
IPB 18.948,84   
KB termínovaný vklad 2.312.681,31   
Union banka termínovaný vklad 1.578.720,70   
Zlatý termínovaný Vklad KB 5.638.445,85  
   

 
 
 
 
  
 

 

Zápis dětí  

Čtvrtek 3. února roku 2000 byl svátečním 
dnem pro všechny děti jež přišly se svými rodiči 
k zápisu do 1. tř. Již několik let se na naší škole 
připravuje zápis netradiční, který je pro děti 
zajímavější. 

Letos učitelky připravily čtyři veselé, barevné 
vláčky, které odvezly děti na daleký výlet. Společně 
s paní učitelkou navštívily města a vesnice, aby 
porovnaly životy i výtvory lidí. Navštívily také 
malebná zákoutí přírody, kde děti mohly dokázat, 
jaké vědomosti mají o přírodě. Formou hry děti 

ukázaly, kolik toho znají o rostlinách a zvířatech 
z celého světa. Naše vláčky byly totiž i kouzelné a 
zavedly naše cestující do vysokých hor, do cizích 
měst i na slunné pláže. Na všech svých zastávkách 
děti předvedly, že se umějí skvěle orientovat, že 
ovládají barvy i geometrické tvary.  

Zkušené paní učitelky ukázaly rodičům, že 
z jejich dětí budou šikovní prvňáčci, protože si 
umějí krásně hrát, zpívat, recitovat básničky a učit 
se.  

Více než hodinu 37 dětí cestovalo po celém 
světě za poznáním. Na všech zastávkách se jim 
dařilo a nakonec byli všichni odměněni stužkou 
s nápisem „Budu prvňákem ZŠ Šitbořice“.  

Doufáme, žes se budoucím prvňáčkům bude 
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ve škole dařit stejně jako při zápisu. Všichni učitelé 
jim přejí hodně úspěchů.  

 

Maškarní ples 
V neděli 27.2.2000 se v místní Sokolovně  

konal Maškarní ples, který pořádala naše škola. 
Zúčastnilo se ho velké množství dětí v doprovodu 
svých rodičů, příbuzných, sourozenců a kamarádů. 
Všechny účastníky přivítal slavnostně vyzdobený 
sál, který poskytl obecní úřad. Na zdech i na oponě 
byly vyvěšeny obrázky masek, které připravili žáci 
naší školy spolu s učiteli.  

Bál byl zahájen přivítacím projevem paní 
Novotňákové, ředitelky školy. Poté za zvuků 
hudby začalo defilé masek. Všichni měli možnost 
prohlédnout si nepřeberné množství princezen, 
čarodějníků, klaunů a jiných pohádkových 
postaviček. Taneční rej, který následoval, byl 
přerušen vyhlášením tomboly. Všichni zájemci si 
mohli zakoupit losy a vyzvednout si svoje výhry. 
Ceny byly vystaveny v přísálí, takže si mohly děti 
prohlédnout balíčky s psacími potřebami, batoh, 
knihy, hračky, hry aj. V letošním roce bylo 
v tombole více než 350 cen, které poskytly tyto 
firmy: obecní úřad, kadeřnictví paní Jelínkové, 
Pramos, Profin, Valur, Sběrna šatstva a prádla, 
obchod paní Hanákové, firma pana Rumla, malířství 
pana Kaně, MUDr. Medek, MUDr. Skalická, 
manželé Venerovi a žáci školy.  

O zábavu se postarala místní hudební skupina, 
občerstvení zajistili manželé Petrlovi.  

Věříme, že se všichni příjemně pobavili.  
 

Jarmila Novotňáková 
     ředitelka školy 

Lyžařský výcvik 
Ve dnech 5. – 11. února 2000 po dvou letech 

byli naši žáci na lyžařském výcvikovým zájezdu 
v Horní Bečvě v Moravskoslezských Beskydech na 
ubytovně Brian. Nepříznivé počasí prvního dne se 
změnilo a v příštích dnech jsme jen lyžovali, 
lyžovali a lyžovali. Dokonce nám i dva dny svítilo 
sluníčko. Dva vleky a vhodný terén odpovídaly 
našim lyžařským dovednostem. 
Ve velmi krátké době se i 

začátečníci naučili 
jezdit na lyžařském 
vleku a pod 

dohledem 
instruktora 

sjíždět i obtížný svah. Poslední 
výcvikový den dopoledne 

proběhly závody ve slalomu a obřím slalomu. 
Všichni se ho zúčastnili. Nejlepší byli odměněni 
diplomy. Odpoledne jsme se rozloučili se 
sjezdovkami. Všechny nás bolely nohy, ale to 
nepokazilo radost z dobře vykonané práce – děti 
umí lyžovat.  

Zajímavé bylo nejen lyžování, ale i večery na 
ubytovně. Instruktoři spolu s žáky na každý den 
připravovali naukové a zábavné pořady formou her 
a soutěží. Spolu s námi byli na chatě ubytování žáci 
ZŠ Kopřivnice. Zde vznikla nová přátelství a začalo 
dopisování. Když jsme poslední den odcházeli ze 
sjezdovky unaveni po celotýdenním výcviku, řekl 
mi Ondřej Vozdecký: „Pane učiteli, bylo to tady 
bezva. Nemohli bychom tady ještě ostat? Líbilo se 
mi na svahu i pěkné programy večer.“  

Bohuslav Vytrhlík 
učitel

 
 
 
 
 
 

Návštěva v mateřské škole 
V předvánoční době jsme se: rozhodli 

zpříjemnit jeden den obyvatelům střediska 
Diakonie "Betlém" v Kloboukách a pozvali jsme je 
na návštěvu. 

Připravili jsme příjemné vánoční prostředí, 
pohoštění, děti vyrobily přáníčka a dárky, nacvičili 
jsme s dětmi kulturní program. Postižení spolu s 
ošetřovateli strávili l7.prosince v naší mateřské 

škole hezké dopoledne. Na závěr jsme předali 
pečivo, které upekly děti, na jejich vánoční stůl. 

Přesvědčili jsme se, že ti nejmenší dokázali 
rozveselit, povzbudit a písničkou pohladit právě ty, 
kteří to nejvíce potřebují. 

 
Zaměstnanci mateřské školy 
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Oslavili jsme konec roku 1999 a začátek roku 

2000 (když jsem byl mladý a mladší, vždy jsem si 
přál tohoto letopočtu dožít - zvládl jsem to), popřáli 
jsme si hodně zdraví a připili dobrým vínem. Kdo 
měl dobré, tak to byl dobrý přípitek a měl by se mít 
dobře. A jak to bývá zvykem, hodnotí se vždy rok 
minulý, a to bude také obsahem této Vinařské 
besídky. Jak se má vinohrad řezat, hnojit, ošetřovat 
a co s vínem, bylo už uvedené v minulých číslech 
Štengaráčku (kdo si je odložil udělal dobře) a 
všechno to dosud platí. Nikdo mezi tím nevymyslel 
a ani nevymyslí, aby réva rodila bez práce člověka - 
vinaře, proto jediná rada je doplnit trochu staré 
přísloví takto: „Bez práce nejsou koláče a ani dobré 
víno k nim.“ A tak je tomu roku 1999. 

Počasí v zimních měsících 1998/1999 bylo 
poměrně příznivé, nedošlo k poškození révy. 

Koncem dubna se vyskytly přízemní mrazy, které 
ale révě neuškodily. Srážky byly příznivé. V červnu 
napršelo 145,4 mm, červenci 136,3 mm, srpnu 12,6, 
září 37,5 a v říjnu 14,6 mm. Tak pěkné počasí v čase 
vinobraní již dlouho nebylo. Koncem července 
přišlo menší krupobití, které poškodilo dost značně 
některé vinohrady a podnítilo rozvoj perenospory a 
oidia. Kdo v pravý čas postříkal a postřik opakoval 
v krátkém čase, dokázal vinohrad uchránit. 
Průměrná cukernatost byla 17 stupňů NM. Podle 
zjišťování, které provedla Českomoravská 
vinohradnická a vinařská unie se z celkové plochy 
vinohradů v ČR 11 232 ha sklidilo 55,2 tis.tun 
hroznů při průměrném výnosu 4,91 t/ha. Ročník 
1999 byl kvalitou hroznů o něco horší než roční 
1997 (18,3 st. NM), ale v každém případě byl lepší 
než ročníky 1996 a 1995 (15,8 a 16,7 st. NM) 

 
Vývoj ploch plodných vinic, sklizně a hektarových výnosů vinných hroznů v ČR 

Ukazatel 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1990 
Plocha (ha) 5 654 5 580 7 026 10 044 11 760 12 794 11 253 11 122
Sklizeň (t) 10 782 10 915 43 099 78 323 82 917 4 408 51 316 81 152
Výnos (t/ha) 1,91 1,96 6,13 7,80 7,05 0,34 4,56 7,30
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Plocha (ha) 11 233 11 028 9 559 10 331 10 679 11 540 11 183 11 232
Sklizeň (t) 78 711 78 475 51 209 64 522 42 620 69 694 35 758 55 172
Výnos (t/ha) 7,01 7,12 5,36 6,25 3,99 6,04 3,20 4,91

 
Ročník 1999 je možné přirovnat z posledních 

30 let pouze k ročníku 1983 (kvalita +  výnos) a 
výnosem ale ne kvalitou by byl téměř srovnatelný i 
rok 1977. Z pohledu do dávnější historie vyplývá, že 
k obdobným ročníkům náležely i roky 1868, 1875, 
1908, 1917, 1925 a 1931. Obdobný ročník 
vyznačující se vysokým výnosem při nadprůměrné 
kvalitě, vyskytuje se na území ČR přibližně 
jedenkrát za 15 let.  

Průměrná cukernatost byla 17,8 st. NM a 

průměrná cena 11,50 Kč/kg. Za odrůdy dnes žádané 
tj. MOPR, Rulandské, Tramín, Sauvignon, 
Cabernet-Sauvignon, platili nakupující firmy bez 
problémů i více jak 20 Kč. To znamená, že 
budoucnost mají jen vysoce kvalitní odrůdy. 
Nákupci, většinou malé nové firmy, nakupují bez 
úředních dokladů, takže se jen velmi těžko zjišťuje, 
kolik za hrozny zaplatili, ale to je nová situace a i 
budoucnost obchodu.  

Průměrné ceny od roku 1991 byly následující: 
 
Rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Kč/kg 7,63 5,42 6,83 8,52 9,74 13,42 14,90 12,67 
 

Pro zajímavost uvádím přehled o plochách vinic a úrodách v některých státech.  
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Spotřeba vína je na osobu a rok v ČR 15 
litrů, na Slovensku 13 litrů, v Rakousku a 
Maďarsku 30 litrů a největšími pijáky vína jsou 
Francouzi a to se 68 litry, ale zase mají nejmenší 
výskyt srdečních nemocí a infarktů. 

A nakonec zase něco z Bible. Jedna 
z nejstarších historických zpráv o pěstování révy 
a pití vína se nachází ve Starém zákoně v I. knize 
Mojžíšově:  

Noe pak obíraje se zemí, začal dělat 
vinice. A pije víno, opil se a obnažil se 
uprostřed stanu svého.  

Noe byl tedy prvním zemědělcem a 
vinařem, ale také člověkem, který se opil a tento 
čin byl poprvé písemně zaznamenán, přestože 
jemu podobných vinařů bylo určitě již před 
potopou více. Vedlo se jim jistě dobře, vždyť 
Noe sám byl vínem oblažován po potopě ještě 
celých 350 let. Starost o vinice nebyla jen 
mužskou záležitostí. Je to doloženo v knize 
Přísloví tím, že žena Tobiášova byla dobrá a 
pracovitá hospodyně, která rozmnožuje majetek, 
brzy vstává, obstarává potravu a zakládá vinici.  

Rozsuzuje pole a ujímá je,  
z výdělku rukou svých štěpuje i vinici. 

Přísloví 31,16 
kdo měl takovou ženu, mohl říci jako král 

Jeruzalémský, syn Davidův:  
Veliké skutky jsem učinil; vystavěl jsem 

sobě domy, štípil jsem vinice.   
Kazatel 2,4 

 
Ing. Antonín Konečný

1998 
Země plocha 

(tis. ha) 
produkce 

(tis. t) 
výnos 
(t/ha)

ČR 11,2 55,2 4,91
Maďarsko 110,0 669,2 6,08
Slovensko 19,2 90,1 4,70
Slovinsko 17,4 127,7 7,33
Rumunsko 254,5 874,3 3,44
Bulharsko 107,0 624,0 5,83
Belgie a Lucemb. 1,3 10,1 7,78
Francie 885,0 7000,0 7,91
Itálie  894,0 7000,0 7,83
Německo 102,5 1250,0 12,20
Portugalsko 257,0 763,7 2,97
Rakousko 47,7 234,3 4,91
Řecko 124,1 1213,2 9,78
Španělsko 1 150,0 4842,1 4,21
Velká Británie 0,9 2,0 2,22
Svět celkem 7 359,7 55 332,2 -
Z toho:  
Evropa celkem 

4551,9 27 701,3 -

EU Celkem 3462,5 22 315,5 -
Čína 185,1 2 287,5 12,36
Írán 260,0 2 200,0 8,46
Indie 40,0 700,0 17,50
Ázerbajdžán 66,1 245,0 3,71
Uzbekistán 100,0 585,0 5,85
Sýrie 67,0 450,2 6,72
Turecko 560,0 3 650,0 6,52
Izrael 5,5 89,8 16,32
USA 280,0 5 445,0 19,45
Argentina 205,0 2 030,0 9,90
Chile 119,2 1 640,0 13,76
Brazílie 57,7 733,9 12,72
Mexiko 42,0 452,4 10,77
Austrálie 72,1 941,4 13,05
Nový Zéland 8,0 78,3 9,79
Egypt 51,0 870,0 17,06
Alžírsko 51,9 159,3 3,07
Maroko 47,0 280,0 5,96
Tunis 28,0 111,0 3,96
Jihoafrická rep. 102,0 1 273,2 12,48

 
 

 
 
 
 



 
 
ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice                                       1/2000 - březen 

  strana 11

 
 

 
 
 

Žebrák Mléčka z Borkuvan 
 
Před válkó 

chodívalo hodně 
chodobnéch ledí po 

ptaní – po žebrotě. 
Šitbořské žebrák bele 

jenem jeden – Slepé Jožka. Hrávale po dědině na 
vergl ha bévale v chalópce na Zámečko. Hodně 
žebráků chodívalo po ptaní do Šitbořic z Divák. 
Pamatujo na bláznivó Běto, na bezrokó tetičko ha 
na Krópuve děcka.  

Z Borkuvan chodívale do Šitbořic na ptaní 
staré stréček Mléčka. V Borkuvanech bévale ve 
staré chalópce ve štvrti, keré se řikalo Malá Vídeň.  

Žebráci zabóchale napřeď na dveři, habe jich 
domácí hoslyšele ha potem se nahlas ho dveří 
modlile nebo zpívale svatý pěsničke. Ledi jim 
dávale do kabele nebo do koša chleba, vdolke ha 
bochte nebo před hodama koláče ha negdo jim 
dával he nejakó koruno.  

Stréček Mléčka mívale voblečený starý 

cajkový gatě ha roztrhanó kacabajo nebo z zémě 
chodile v dlóhým roztrhaným zimáko. Naši stařenka 
nám říkávale, dež sme měle roztrhaný gatě: Chodíte 
dotrhaní jak Mléčka.  

Jednó za rok, decky před velikonočníma 
svátkama, chodívale Mléčka k holičskýmo mistrovi 
Jindřicho Košvicovi, keré jich zadarmo vostříhale.  

Jednó se k temo Mléčkovýmo stříhání 
nachométle naši stréc Francek. Vekládale nám 
potem, že dež te Mléčkuve vostříhaný vlase 
v oficině spadle na zem, tak te vši, kerý bele ve 
vlasech se nejak mosele domlovit na stejným kroko. 
Všeci chlapi, co bele v holírni, viděli potem, jak 
zavšivený vlase pomale pochodujó ke dveřám. Stréc 
Francek jenem veskočile, naproti do potuka. Stréc 
zabóchle dveři ha povídale mistrovi: Tak vidíš, 
Jindřicho, haspoň nemusíš zametat.  

 
- KÁ- 

 

Písnička o hodech v naší vesnici 
 
Šitbořická polka skladatele Pavla 

Svobody a textaře Jaromíra Kincla 
v podání dechové hudby z Kobylí – 

Lácaranky, 
měla premiéru 

v Šitbořicích o loňském stavění máje.  
Podle hodnocení muzikantů a sólistů 
Lácaranky jde o pěknou svižnou polku, 
kterou rádi hrají a zpívají na svých 
vystoupeních. Lácaranka se chystá tento 
rok nahrát novou magnetofonovou kazetu 
a kompaktní disk. Šitbořická polka je 
jednou ze skladeb, kterou si na nich 
můžete poslechnout.  
       
      Antonín Kaňa nejml. 

Šitbořická polka 
Text: Jaromír Kincl 
 
1) Už se mája zase třepetá, 
začali už muzikanti hrát. 
Šitbořická chasa veselá,  
nemůže jit dneska večer spát. 
 
Ref. 
/: Veselé kéž by tu bylo dál 
písně slyšet hrát.  
Do Šitbořic na muziku, 
aby šel každý zase vždycky rád :/ 
 
2) Kdo si u nás zdravé vody dá,  
navěky si žízeň uhasí. 
Já dnes ale raděj vínko mám, 
 frajárenko jaká pěkná jsi. 
 
Ref. 
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Také jezdíte do Brna?
Cestování do Brna se v poslední době stává stále příjemnějším. Pryč jsou doby přeplněných autobusů 

a i cenově to vypadá stále lépe. Zdá se, že jeden z dopravců by pro nás, snesl snad i modré z nebe, alespoň 
tak vypadají v poslední době jeho ceny jízdného. Nejde ale nevidět, že o více než polovinu nižší jízdné není 
jen výsledkem působení tlaku konkurenčního prostředí, které přišlo s nástupem dalšího dopravce, ale spíš 
útok na ně. Tento likvidační tlak na konkurenta a naše podpora tohoto tlaku tím, že se necháme vozit 
zapolovic, povede s jistotou nakonec k opětovnému zvýšení cen jízdného, až se znovu staneme 
„rýžovištěm“ pro monopolního dopravce. Jak to dopadne, záleží na nás, vážení spolucestující.   
  

 Bronislav Kolegar 
 

Žádost Československé obce legionářské 
Na letošním setkání kronikářů okresu Břeclav 

vyslovil Dr. E. Kordiovský prosbu, spíše žádost, 
Čs. obce legionářské. Jedná se o evidenci všech 
legionářů z I. světové války. Aniž bychom si 
uvědomili, tak v posledních letech zemřeli i ti 
nejstarší účastníci boje o samostatnost a vznik naší 
republiky. Především starší občané určitě rádi 
vzpomínají na vyprávění a vzpomínky těchto 
vojáků. I v naší obci jich bylo dvacet. Dnes, když 
chceme získat podrobnější údaje o těchto 
statečných lidech, tak zjišťujeme, že sice mnoho 
našich občanů ví, že jejich stařeček, dědeček strýc 
atd. byli legionářem, ale už neví, jestli ruským, 
italským nebo francouzským. V mnoha rodinách 
určitě zůstaly písemné doklady, vyznamenání, 
fotografie a další dokumenty. Je oprávněná obava, 
že s odstupem času vzrůstá možnost, že tyto 
důležité doklady nenávratně zmizí. Obec 
legionářská připravuje výpravnou publikaci o 
legionářích z našeho okresu. Proto prosí všechny, 
kdo mohou poskytnout nějaký doklad, informaci, 

upřesnění ke konkrétním jménům legionářů, o 
pomoc.  

Autoři publikace žádají o poskytnutí jména 
legionáře, data narození a úmrtí, data jeho zajetí, 
vstupu do legií, bojové účasti, zranění, o místech 
působení legionáře a jeho návratu. Nesmírně budou 
vděčni především za poskytnutí fotodokumentace a 
dalších písemností.  

Tyto základní údaje by měly být zpracovány 
během letošního roku.  

Pokud dokumenty o vašich předcích - 
legionářích ještě existují, spojte se, prosím, 
s kronikářem panem Josefem Zelinkou, se kterým 
se dohodnete o okopírování a zaevidování 
požadovaných údajů.  

V žádném případě Vám nebudou vaše 
památky odebrány. Pouze se okopírují a poskytnou 
k další publikaci.  

Josef. Zelinka 
   kronikář obce 

 

Napsali jste nám ... 
 

Na adresu našeho časopisu přichází v poslední době stále více ohlasů a připomínek od Vás, 
našich čtenářů. Stále více se Vás zapojuje  do poznávání nakreslených obrázků. Sklepy pod  
Hradiskem poznali :    O. Konečný  č. 84 

                                   R. Vozdecká č. 80 
                                   D. Krejčiřík č. 44 
Vinné sklepy  „Za Pěčkovo“  poznali :  M. Bartoňková 
                                                               M. Mercineriová 
                                                               R.. Vozdecká 
Mnozí jste připsali i hezké dopisy za které děkujeme.  
Píší nám naši čtenáři, rodáci ze Šitbořic. Jeden dopis otiskujeme. 
 
Vážený pane starosto 
a redakce „Štengaráčku“ 

Se zájmem čtu váš čtvrtletník. Jen 
mimochodem, mám všechna čísla od samého 



 
 
ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice                                       1/2000 - březen 

  strana 13

počátku vydávání.  
V posledním čísle „září 99“ jsem si všiml, 

že na str. 11 v článku „Duchovní správci ...“ 
v rozmezí let  1665-69 je otazník. V té době obec 
Moutnice patřila k farnosti Šitbořice. Ve stati 
v knize „Moutnice 700 let od první zmínky“ na 
str. 22-23 je uvedeno, že v uvedené době byl 
farářem šitbořický farář Martin František Bednář. 
Fotografii obou stránek přikládám.  

Domnívám se, že nepřesnost mohla 
vzniknout tím, že na farnosti byl farář a kaplani, 
kteří měli na starosti okolní obce patřící 
k šitbořské faře (Těšany, Moutnice) a teprve 
v roce 1682 byl P. Bednář jmenován farářem.  

P.S.: Malé upozornění: na str. 11 téhož 

Štengaráčku je chyba, která vznikla zřejmě při 
tisku. U A. Stejskala je uvedeno:  ... při návratu 
z koncentračního kláštera místo tábora. Aby si 
mladší lidé po přečtení nemysleli, že Němci pros 
studenty teologie měli nějaká privilegia.  

A ještě jeden návrh: Při prohlídce radnice 
jsem si všiml, že máte fotografie z oslav výročí 
osvobození obce. Nestálo by za to tyto fotografie 
zaslat s malým článečkem do celostátního tisku 
jako je Národní osvobození, novin svazu 
bojovníků za svobodu? Taková akce si určitě 
celostátní propagaci zaslouží.  

Edvard Kaňa  
Moutnice 

 
 

KVÍZ  
 Zákoutí naší vesnice

 
 
S prvním číslem Štengaráčku 

v letošním roce je tu znovu, dá se říct, nedílná 
součást tohoto čtvrtletníku, tedy hádanka 
v podobě obrázku, který pro časopis opět 
namaloval pan Ing. Josef Zelinka. Co je 
vaším úkolem, nebo spíš, co můžete s tímto 
obrázkem dělat? Můžete zkusit poznat jedno 
z míst nacházející se v katastru naší obce.  

V předcházejícím článku píšeme o 
vyhodnocení předcházejících „Kvízů“. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

TURNAJ MISTRŮ SVĚTA v kolové - 
ŠITBOŘICE 5.2.-2000

33.ročník Turnaje mistrů světa v kolové /dále 
jen TMS 2000/ se uskutečnil v sokolovně v 
Šitbořicích v sobotu 5.2.2000. Do Šitbořic přijely 

nejlepší dvojice a o překvapivé výsledky nebyla 
nouze a tak největším překvapením bylo špatné 
umístění našich a také mistrů světa ze Švýcarska.
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Konečné výsledky:  
I.místo SCHALLERT/SCHNEIDER Rakousko druzí na MS 99 

II.místo KING J./KING V. Německo mistři světa 91,92,93  
III.místo ŠMÍD/SKOTÁK ČR I 3.místo na MS 99 
IV.místo KRATOCHVÍL/BERGER ČR II  mistři světa 1989 
V.místo HAURI/JIŘÍČEK Švýcarsko mistři světa 1999 
 
V doprovodném programu v krasojízdě se zaplněnému hledišti představili:  
-mistryně světa 1998,1999 Martina STĚPÁNKOVÁ 
-dvojice NEUSCHLOVÁ /JANEČKOVÁ - stříbro na MS 9ó,bronz na MS 98,99  
-Arnošt POKORNÝ -4.místo na MS 1998 a 1999 
 
Na TMS 2000 bylo přítomno několik 

novinářů z hlavních deníků a okresního tisku, což se 
odrazilo ve sportovním komentáři v tisku. Televize 
tentokrát měla na výběr několik důležitých 
sportovních podniků /hlavně DC tenistů v Ostravě/, 
a tak byl vysílán jen krátký záznam z TMS 2000 v 
pořadu branky, body, vteřiny. Celý průběh turnaje 
vysílala místní kabelová televize, máme natočeny 
kazety. 

Ve sportovních komentářích z turnaje si 
vítězné družstvo z Rakouska chválí dobré divácké 
prostředí, sportovní atmosféru a uvádí, že příští rok 
budou mistři světa a v Šitbořicích se znovu ukáží. 
Mistři světa ze Švýcarska hráli spolu u nás poslední 
společený zápas /HAURI odjíždí studovat do USA/, 
ale jejich trenér Jiříček v tisku přislíbil příští rok 
účast s novou dvojicí.  

Na závěrečném hodnocení TMS 2000 s 
FAVORITEM Brno 17.2.2000 bylo konstatováno, 
že úroveň turnaje stále stoupá, a to dík každoročním 
novinkám ze strany pořadatelů /letos umístěny 
televize i v prostorách šaten, tomboly a hlavně v 
tiskové místnosti, kde mohly být, jak je uváděno v 
tisku, novináři vždy v obraze/. Bylo nám oznámeno, 
že i přes zájem dalších velkých sportovních 
středisek /Brno,Přerov/ se příští rok bude TMS 

konat zase v Šitbořicích - zdůvodněno velkým 
zájmem sportovní veřejnosti, dobrou pořadatelskou 
službou a zájmem sponzorů. 

Na závěr bych chtěl  jménem organizačního 
výboru TMS 2000 poděkovat všem, kteří se přičinili 
o zdar velké mezinárodní sportovní události: 
PRAMOS a.s. ŠITBOŘICE - hlavní sponzor turnaje 

BŘECLAVSKO -noviny okresu Břeclav- 
GARANT turnaje /tisk brožurek/  

NOVÝ ŽIVOT zprav, týd. okresu Břeclav- 
mediální partner turnaje 

dále velkým sponzorům - ZOMAplast ing. 
Zoubek A. Přerov, AGROTEC a.s. Hustopeče 

 
MOMO WAMSER FASHION s.r.o 

Boleradice, DRUMAX a.s. a ZEMAX a.s, Šitbořice 
UNION banka, Poštovní banka, OPEL NEŠPOR 
Břeclav a všem dalším menším sponzorům a 
organizacím /podrobný seznam je uveden v 
brožurce vydané k turnaji, kterou obdrželi všichni 
diváci na sále /Bez finanční pomoci sponzorů a cen 
do tomboly není možné tak finančně náročný turnaj 
pořádat. V neposlední řadě je nutné poděkovat i 
Obecnímu úřadu Šitbořice, starostovi Vl.Kulíškovi 
za záštitu nad celým turnajem a výpomoc při tisku 
všech materiálů k TMS 2000. 

 
Poděkování patří též všem členům organizačního výboru za množství odvedené práce spojené s 

organizací a při samotném turnaji a při úklidu i po turnaji. Chceme poděkovat i vedení TJ FAVORIT Brno 
za důvěru, se kterou nám svěřili pořádaní tak velkého mezinárodního turnaje, který má být v příštím roce 
součástí světového poháru. 

J.Bulla
 

příspěvek o činnosti oddílu kolové 
 
Začátkem tohoto roku vstoupila šitbořická 

kolová do druhé poloviny sezóny, která vyvrcholí v 
červnu mistrovstvím ČR žáků a dorostu. Čtyři 
žákovská družstva se účastní turnajů o mistra ČR a 

českého poháru. Na prvním turnaji oblastního 
přeboru, který pořádal náš oddíl, zvítězilo naše 
první družstvo ve složení Švihálek Pavel a Viktorin 
Roman. Tato dvojice svými výkony dává velkou 
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naději na přední umístění ve finálovém turnaji 
Českého poháru. Také v boji mistrovství ČR je 
jedním z favoritů na titul " MISTR ČESKÉ 
REPUBLIKY". Ostatní žákovská družstva Šitbořice 
II (Lengál Roman, Petrla Lukáš), Šitbořice III. 
(Zvolánek Robert, Wamser David), 

a Šitbořice IV ( Blaha Olin, Zelinka Tomáš) 
se zúčastňují turnajů se střídajícími úspěchy. Tyto 
družstva dosahují dobrých výsledků 

s ohledem na jejich věk a možnost zasáhnout 
do soutěže žáků v dalších letech. Věřím že jejich 
čas teprve přijde. 

V soutěžích dorostu startují dvě družstva ve 
složení Šitbořice I (Němeček Pavel, Lengál Karel), 
Šitbořice II (Bedřich Jiří, Lejska Ladislav). Dalšímu 
hráči v kategorii dorostu bylo povoleno hostování v 
oddíle Favorit Brno se kterým se rozbíhá spolupráce 

při vzájemných trénincích a obsazování hráčů v 
soutěžích. Příkladem této spolupráce je také 
obsazení družstva v turnaji hráčů do 23 let, kdy za 
Šitbořice nastupuje náš hráč Zelinka Jan s hráčem 
Favoritu Brno. V soutěži mistrovství ČR byly již 
odehrány 3. turnaje oblastního přeboru z nichž 
postoupilo naše první družstvo do turnaje o " 
MISTRA MORAVY" Pořádáním tohoto turnaje byl 
pověřen náš oddíl a tento turnaj se bude konat 

dne 11.3. 2000 od 9 hod v Šitbořicích. 
V soutěžích mužů startují za Šitbořice hráči 

Zelinka Jan, Lejska Lukáš. 
Náš oddíl se také podílí,spolu s firmou 

MOMO pana Wamsera z Boleradic, na pořádání 2. 
ročníku mezinárodního turnaje žáků a dorostu ve 
dnech 

4. a 5. února jako součást TMS v kolové. 
 

Výsledky: MOMO CUP- 2000 žáci Šitbořice 4.2. 2000 
1. Šitbořice I 9 bodů  Viktorin Roman, Pavel Švihálek 
2. Favorit Brno 8 bodů  Jan Havlíček, Radim Štěpán 
3. GROSSHEUBACH- SRN 4 body  Phillip Hubler, Alexander Mengler 
4  Šitbořice III 4 body  Robert švihálek, David Wamser 
5. ZSCHERBEN SRN 4 body  Felix Scholz, Max Ender 
6. Šitbořice II 1 bod  Lukáš Petrla, Roman Lengál 

 

MOMO CUP- 2000 dorost 5.2. 2000 
1. ZSCHERBEN- SRN 10 bodů Falko Müller, Michael Gerdes 
2. Favorit Brno 8 bodů Miroslav Berger, Pavel Hron  
3. Šitbořice I. 6 bodů Lukáš Lejska, Jan Zelinka  
4. GROSSHEUBACH- SRN 4 body Daniel Dohner, Christoph Kolke  
5. Šitbořice II. 2 body Karel Lengál, Pavel Němeček  
6. Šitbořice III. 0 bodů Jiří Bedřich, Ladislav Lejska 

 
Jak je zřejmé z předchozích řádků je činnost 

oddílu rozsáhlá a náročná. Zajištění turnajů, 
tréninků a ostatních záležitostí spojených kolem 
organizace oddílu je věcí obětavých pracovníků 
oddílu, trenérů a v neposlední řadě také některých 
rodičů. Je dobře, že si někteří rodiče uvědomili,že 
úspěch je podložen také rodičovskou obětavostí. U 

nás v kolové je to ještě navíc dáno pravidlem, že 
alespoň jeden rodič z každé dvojice by se měl 
zapojit do zabezpečení činnosti jak tréninků tak 
turnajů. 

Ladislav Lejska 

 

Sportovní činnost Orla v roce 1999
 

Volejbal 
V květnu jsme se zúčastnili turnaje smíšených 

družstev ve Zlíně, kde jsme obsadili při účasti 4 

družstev druhé místo za domácím celkem. 
14. srpna jsme uspořádali turnaj dvojic. 

Zvítězila dvojice Konečný, Halas a dvojice Lengál, 
Valíček byla třetí. 
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Na mistrovství Orla ve volejbalu 27. listopadu 
v Brně jsme po vyrovnaných zápasech se silnými 
družstvy ze Zlína, Brna-Králova Pole a Šenova 
uhráli jednu remízu (hrálo se na dva sety) a do 
dalších bojů jsme nepostoupili. 

Sezónu jsme uzavřeli na Mikulášském turnaji 
ve Velkých Němčicích, kde jsme si oproti loňsku o 
stupínek pohoršili a skončili na 5. místě. 

 

Florbal  
 Na seznamovacím turnaji 13. března v Brně 

jsme zahráli velmi dobře, ale doplatili na tvrdý 
postupový systém. Ze skupiny postupoval pouze 
vítěz a my ač neporaženi, jsme skončili díky skore 
na druhém místě, za pozdějším celkovým vítězem 
z Velkých Němčic. Jako jediní v celém turnaji jsme 
jim remízou dokázali sebrat bod. 

 14. srpna po turnaji ve volejbale jsme 
připravili turnaj ve florbalu. Z pozvaných družstev 
nakonec přijeli jen telničtí. My proto postavili 3 
družstva, které obsadila 1., 3. a 4. místo. 

 Na dalším turnaji v Silůvkách 21.11. jsme 
postavili dvě družstva. Po napínavém průběhu jsme 
obsadili 2. a 4. místo. 

V neděli19.12.1999 jsme uspořádali „Vánoční 
turnaj“ ve florbalu. Zúčastnilo se ho 6 družstev, 
která byla rozdělena do dvou skupin. První dvě 
z každé skupiny postoupila do semifinále. Po 
dramatickém průběhu se nakonec ve finále utkalo 
nejlépe střílející s družstvem nejlépe bránícím. 
V prodloužení nakonec zvítězily Velké Němčice 
nad Silůvkami. Naše družstva obsadila 3. a 4. 
místo. 

Ostatní 
8. ledna se konal zimní mistrovství Orla 

v přespolním běhu v Moutnicích. V předškolní 
kategorii obsadily 5. a 7. místo Anička a Maruška 
Halasovy. V nejmladších žačkách skončila Klárka 
Halasová na 6. místě. 

 
Ing. Pavel Halas 

 

Š i t b o ř i c k á  l a ť k a  
 

Tradičním závodem, kterým koncem února a 
letos na začátku března otevíráme atletickou 
sezonu, je soutěž ve skoku vysokém „Šitbořická 
laťka“. Letos se v naší malé cvičebně shromáždilo 
45 žáků ze Šitbořic a Nikolčic. Soutěžili žáci 4. až 
9. tříd. Pro mnohé to byly závod první. Všichni 

chtěli dosáhnout nejlepších výkonů. Přihlížející 
spolužáci odměňovali závodníky potleskem a 
výkřiky radosti.  

V jednotlivých kategoriích bylo dosaženo 
těchto výsledků:  

 

Ročník 1988 a mladší 
Hoši: 2. místo Nevídal Jiří 110 cm 4. třída 
 3. místo Tomanec Martin 110 5. 
Dívky: 1. místo Nevídalová Eliška 125 6. 

 3. místo Kaňová Kateřina 100 5. 

Ročník 1987 – 86 
Hoši: 1. místo Relich Pavel  135 8 

 2. místo Zelinka Michal 130 8 
 3. místo Sigmund Václav 130 7 

Dívka:  5. místo Holcapflová Šárka (jediná dívka) 120 7.  

Ročník 1984 – 85 
Hoši: 1. místo Bedřich Jiří 160 9 

 2. místo Svoboda Tomáš 155 9 
 3. místo Relich Vítek 145 9 

Dívky: 1. místo Matušková Vlasta 135 9 
 2. místo Partyková Pavla 120 8 
 3. místo Poláková Iveta 115 8 
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Výsledková listina 
V Němčice 1 

Silůvky 2 

Šitbořice A 3 

Šitbořice B 4 

Ivančice 5 

Řečkovice 6 

 
V této kategorii nastartovaly nikolčické 

závodnice. Nejlepší 
z nejlepších půjdou závodit 25. 
března do okresní soutěže „ 

Břeclavská 

laťka“.  
Na měsíc duben plánujeme přespolní běh 

„Okolo školy“ a v červnu atletické utkání se ZŠ 
Střelice ve Střelicích. Věřím, že naše děti dobře 
obstojí.  

Bohuslav Vytrhlík 
                                   učitel 

 
 

 
 
 

 
Orelský florbalový turnaj 

 
Dne 18.12.1999 ve 14. hod se konal v Šitbořicích, za účasti týmů 

Orel - Velké Němčice, Silůvky, Ivančice, Řečkovice a Šitbořice A a B, 
první ročník vánočního turnaje ve florbalu. Turnaj byl velice vyrovnaný, 
o čemž svědčí i to, že jeden zápas v semifinále a samotné finále skončilo 
remízou a muselo se prodlužovat. Naše orelská organizace může býti 
spokojena s naším umístěním, protože jsme obstáli i s nejmladším skoro 
dorosteneckým týmem. 

Pro naše florbalové družstvo to bylo vyvrcholení prvního roku 
činnosti, ve kterém jsme se také zúčastnili turnaje v Silůvkách a 
přátelského zápasu ve Velkých Němčicích. 

Do budoucna bychom chtěli náš tým rozšířit, a proto vyzýváme 
všechny mladé kluky od 15. let, kteří mají zájem o sportování, aby přišli 
kdykoliv na náš trénink, který je každou středu v 19. hodin v sokolovně. 

Sportu zdar.  
J. Hála, R. Hanák 
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DOMA 
 
4/1984 
 
Vesničko má v údolí, 
jsi obklopená úvozy.  
Nad nimi vinohrady s ovocným stromy,  
velkou úrodou nás obdaříš, 
když je bez pohromy. 
 
Mám tě rád -  
a je mi dobře v tobě. 
Máme se často sklonit 
a mít větší úctu za vše 
co nám dává okolí tvoje. 
 
Meruňko - strome! 
Dobře nám tu rosteš. 
Před tebou máme smeknout, 
že jsi u nás zóny na pokraji, 
přesto tvé plody 
chutí a barvou hrají. 
Přece jsi laskavý 
a přece jsi milý 
zato, abychom ti vděčni byli. 
 
Révo vinná -  
jsi meruňčinou kmotrou, 

krásné hrozny na tobě nám rostou. 
Tvé víno chválí každý z nás,  
přijde duben,  
degustace už je zas. 
 
Vesničko má,  
jak ses změnila jen co já žiji 
o dvě stě čísel jsi větší, 
jsi upravenější, jsi hezčí. 
Všichni se snaží jak mohou, 
přioděli jsme tě školou novou. 
 
Jen Štengar,  
jak starý pán, ba jak majestát,  
zůstal při své staré chuti 
a na svém místě. 
Nic se na něm nezměnilo, 
nikdo s ním nehne,  
stojí si jistě. 
Kdo ví - od kdy a odkud teče. 
Všichni jej rádi pijí 
i cizí kombajnér co tu seče. 
Až jednou přijde tvůj den,  
budeš jistě oslaven. 
V ústavu tebe bádají,  
jen dobré v tobě hledají.  
Ne, že s tebou amen,  
ale budeš uznaný, léčivý pramen. 
 

Rudolf Metelka st.  
 

 
 

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

REDAKČNÍ RADA: 
Šéfredaktor: František Franěk, zástupce šéfredaktora: Ing. Josef Zelinka,  
členové rady: Ing. Antonín Konečný, František Majer, ml., sazba: Bronislav Kolegar 
VYDAL: OÚ Šitbořice, Osvobození 92, Šitbořice v březnu 2000 jako č. 1/2000, ročník 5 
ZAREGISTROVÁNO: Okresní úřad Břeclav, č.j. 574/95- 408/Za., r.z.: 370011095 
NÁKLAD: 570 kusů  * VÝTISK ZDARMA 


