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ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice
již máme polovinu roku 2000 za sebou, proto chci
trochu zrekapitulovat, co se v naší obci událo, co se
udělalo a co se připravuje.
Ze společenských akcí se chci zmínit o
tradičním „stavění máje“. Jistě mi dáte za pravdu,
že se zdařilo, počasí bylo přímo ukázkové, a to je
hlavní, co v tyto dny potřebujeme.
Navštívili nás naši přátelé ze švýcarského
Dinhartu. Byli to členové obecní rady s panem
starostou. Mimo to, že se zajímali o náš folklór,
náplní jejich návštěvy
bylo,
mimo
jiné,
předávání zkušeností z
práce v obci. Protože mezi
nimi byli též zemědělci, měli
zájem se podívat také na
zemědělství u nás, a to na úrovni
teoretické, ale také jsme se byli s nimi
podívat přímo v provozu. Byli
jsme navštívit zemědělské
družstvo
ve
V.
Němčicích. Myslíme si,
že byli velice překvapeni
úrovní provozu. Pro nás to
byla ukázka, že i v této těžké době pro zemědělce je
možné dosahovat dobrých hospodářských výsledků.
V rámci další spolupráce švýcarská strana nabídla
možnost mladým z naší obce získat zkušenosti v
různých učebních oborech přímo ve firmách v
Dinhardu. Podrobně Vás o tomto informuje další
článek tohoto zpravodaje. Jistě bude dobře, když
toho mladí využijí.
Nyní Vás chci krátce informovat o oblasti
výstavby. Podrobněji jsem o tomto mluvil na
posledním zasedání obecního zastupitelstva, které
se konalo 23. června. S radostí konstatuji, že účast
na zasedáních obecního zastupitelstva se zlepšila,
že je více občanů, kteří chodí na zasedání z
vlastního zájmu, aby se dozvěděli, co se v obci
děje, a nechodí tam jen ti, kteří přijdou pouze když
o něco žádají nebo si stěžují. Tedy hlavní investiční
akcí tohoto roku je výstavba Společenského domu,
který vzniká rekonstrukcí bývalé Orlovny. Jsou
provedeny základové práce pomocí mikropilotáže a
je provedena hrubá stavba suterénu, který se
vybudoval pod sálem budovy. Nyní se
připravujeme na provedení nové střechy. Z jiných
akcí se provedlo statické zajištění základů
dvoubytové budovy na ul. Školní, kde stále
docházelo k trhání zdiva a podlah. Zahájili jsme
opravu zdi na starém hřbitově. Tato zeď se začala
povážlivě naklánět pod tíhou pomníků a zeminy,
kterou tam majitelé hrobů naházeli, aniž by se
zajímali o odklizení starých pomníků a zeminy po
opravách hrobů. Bude dobré, když se tito občané
nad svým jednáním zamyslí.
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Dále jsme pokračovali s úpravou parku u
transformátoru. Počítal jsem s tím, že se občané z
okolí zapojí, jako občané na Rovince a Pod vrbami,
doposud se tak nestalo. S úpravami parků budeme
postupně pokračovat. Tady bych chtěl upozornit ty
občany, kteří dosud pěstují uprostřed obce místo
kytek nebo upraveného trávníků řepu, brambory
nebo jetel, aby v rámci vlastních možností tyto
plodiny pěstovali na poli. Tuto možnost má každý.
Vzhledu naší obce a jeho domu to nepřidá. Za
pochopení děkuji.
Když
jsem
se
zmínil o vzhledu obce,
musím se dotknout jednoho
problému. Je to chování
části mládeže. V tomto
měsíci pořádala ZŠ cvičení na místním
fotbalovém hřišti. Zde se
téměř každý večer schází
mládež.
Po
těchto
schůzkách
zde
zanechávají
plno
odpadků
a
velké
množství nedopalků
od cigaret. Děti základní školy, které připravovaly
cvičení, musely nejdříve tyto odpadky uklízet
společně s pracovníky obce a musím říci, že to
vzalo mnoho času a práce.
Je to na zamyšlenou nejen pro tuto mládež, ale
také pro TJ Sokol, aby v tomto prostoru zavedli řád
a pořádek, dost tomu dluží včetně sečení okolí
hřiště. Vím, že samotné hřiště je špatné, ale když
budeme vidět snahu ze strany TJ Sokol, nebude
takovým problémem spoluúčast obce na jeho
úpravě. Rádi se dohodneme v případě zájmu
přiložit ruku k dílu. Prozatím se brigád ze strany
Sokola zúčastňuje pouze malá skupinka, která se dá
spočítat na prstech jedné ruku a to je problém. V
každém případě nestačí jen mluvit o tom, že máme
nejhorší hřiště na okrese. Týká se to i prací na
samotné budově Sokolovny. Hřišti také neprospívá
ježdění již zmíněné mládeže na motorkách a
autech. Ty patří na cesty a silnice a tady jsem znovu
u problému. Někteří z nich neznají pravidla
silničního provozu. Je to rychlá jízda, kterou
ohrožují svoje zdraví a životy, ale především, a ty
mám hlavně na mysli, nás ostatní. Zatím je štěstí,
že pouze sebe zranil pan Vítězslav Fiala, který se
snad už poučí, že pan Jan Urbánek ml. zdemoloval
pouze zábradlí u MŠ (které ještě dle domluvy s ním
čeká aspoň na základní nátěr) a pan Petr Kašpar ml.
rozbil autem televizní skříň a obci způsobil škodu
přes dva tisíce korun, kterou jistě rád obci zaplatí.
Mluvím o štěstí proto, že pouze zázrakem dosud
nezabili sebe nebo někoho nevinného. Ten nevinný
může být i někdo jim blízký, koho mají rádi, ale to
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už bude na zpytování svědomí pozdě. Z naší strany
je nutné, když toto někdo z vás vidí, ať to bez
odkladu nahlásí policii. Zdůrazňuji, že především
ohrožují nás a naše děti.
V souvislosti s policií je třeba se zmínit také o
problému krádeží vloupáním, které se v naší obci v
poslední době staly. Je to problém, který nás dost
trápí a věřím, že brzy se policii podaří někoho
zjistit. Řada občanů, podle toho co slyším, je
přesvědčena, že to dělá někdo z místních. Je třeba si
všímat více dění kolem sebe a může se stát, že
vyřešení tohoto problému pomůžeme.
Problémem jsou v naší obci také kontejnery na
odpady. V poslední době řada občanů téměř
ignoruje třídění odpadů. Na kontejnery dávají
dřevo, stará okna, dveře, trámy, větve stromů, které
se dají bez problémů spálit, kamení a hlína patří na
skládku v Lízalech. V poslední době se vyskytují
případy, že na kontejnery se dávají staré televizory.
Jedná se o nebezpečný odpad, který obec sbírá ve
vyhlášené dny. Do kontejneru na železo se háže
domovní odpad a naopak do kontejneru na odpad
zase železo. Na skládku v Lízalech patří i ztvrdlý

Návštěva ze Švýcarska
Spolupráce mezi naší obcí a Švýcarským
Dinhartem je stále živá pokračuje. Letos k nám
naši přátelé přijeli ve složení starosta obce Peter
Ulhmann, obecni písař Werner Schmit, a 3 členové
nově zvoleného obecního zastupitelstva. Cílem
návštěvy bylo projednat spolupráci našich obcí na
příští období a také si navzájem sdělit zkušenosti a
poznatky z řízení obce. Mimo pracovní náplň jsme
Švýcarským
hostům
připravili
doprovodný
poznávací program Navštívili jsme s nimi zámek
v Kroměříži i vyhlášené arcibiskupské sklepy.
Velmi se líbilo tradiční stavění máje. Obrovský
dojem na naše hosty, mezi kterými byli
i dva farmáři, zanechala návštěva
prosperujícího zemědělského podniku
ve Velkých Němčicích. Tam nám byl
zasvěceným průvodcem Ing Vávra.
Večerního posezení se
zúčastnili
všichni členové našeho OZ. Další den byla naším
cílem Lednice - zámek a celý areál. Na zpáteční
cestě jsme je
zavedli ke stěně věků
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cement (poslední případ na ulici Divácké - 3q
tvrdého cementu).
Zdůrazňuji, že jde o peníze. Kolik odpadu
vyvezeme na skládku do Martinic, tolik zaplatíme
(zdůrazňuji, že odpad se váží). Když se platí
poplatky, tak by každý uvítal, kdyby byly nižší.
Tudy ale cesta nevede!
Z tohoto důvodu zvažujeme opatření, že
kontejnery uzavřeme a budou vždy zpřístupněny
pouze ve vyhlášeném čase. Tady se bude odpad
třídit a tím bychom dosáhli snížení množství
odpadu, za který musíme platit uložení na skládce.
Jistě mi dáte za pravdu, když řeknu na závěr,
že odstraněním toho všeho, o čem jsem nyní napsal,
bude náš společný život lepší a naše obec ještě
krásnější. Děkuji všem, kteří mě pochopili.
Přeji všem hezké letní měsíce. Dětem ničím
nerušené prázdniny, těm, kteří se chystají na
dovolenou, aby se z ní vraceli spokojeni.

Vladimír Kulíšek
starosta

v archeologickém nalezišti v Dolních Věstonicích a
do muzea Věstonické Venuše. Odpoledne sledovali
slavnostní krojovaný průvod regrůtů, prošli se po
obci. Naši hasiči jim ukázali zbrojnici i hasičskou
techniku. Společná večeře měla dosti pracovní
charakter, protože se domlouvali konkretní
podmínky další spolupráce. Byla nám nabídnuta
možnost pracovního pobytu našich mladých učňů
studentů, řemeslníků ve vybraných oborech po dobu
letních měsíců ve Švýcarsku. (Výzva pro mladé je
už delší čas vysílána místním rozhlasem a uvedena
na infokanálu). Navzájem jsme se také informovali
o způsobech a problematice řízení obce. Nakonec
ještě všichni navštívili vyvrcholení májové zábavy
na sokolovně.
Především starostovi P.
Uhlmannovi se velice líbil půlnoční ceremoniál
- nástup podregrůtů, bosé sólo a celá atmosféra
naší májové zábavy. Líbilo se mu opravdové a
spontální veselí a nadšení mladých.
Hosté z Dinhartu se rozloučili a odejeli 2.5.
v 10.00. Vyslovili přesvědčení, že jejich
návštěva splnila účel a těší se na další spolupráci.
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Štengar stále kvalitní
V jarních měsících proběhla nejnáročnější část
hydrologického průzkumu pramene Štengar čerpací zkouška. Nepříjemnou shodou okolností
v té době nastalo i mimořádně suché a teplé počasí,
kdy se i v ostatních studnách prudce snížila hladina
vody. Pramen Štengaru i tuto náročnou zkoušku
přestál. V jejím průběhu bylo nutné snížit odtok ze
2dcl/sec na 1dcl /sec. I tak došlo ke snížení hladiny
vody ve studni. Povinností kontrolora čerpací
zkoušky bylo i sledování hladiny vody v okolních
studnách. Při této zkoušce překvapivě došlo ke
zvýšení minerální kvality - minerální síly našeho
pramene. Obsah sirovodíku H2S se zvýšil z 5 mg
/l až na 9mg/l. Pro informaci známé lázně
„Smraďavka“ u Buchlovic obsahují 1,7 mg/l.
Teoreticky bychom mohli náš pramen ředit čistou
vodou. Delší dobu po skončení čerpací zkoušky se
však sirovodík vrací na původní hodnotu.

Česká spořitelna
v Šitbořicích končí
Mezi nemilé skutečnosti se kterými se
budou muset naši občané smířit, je ukončení
činnosti místní pobočky české spořitelny. Vedení
ČS a její nový majitel v součastné době ruší řadu
poboček především v obcích. Pro naše občany je to
velká ztráta a mnoho starostí a potíží navíc.
V nynější nelehké době, tunelování, zavírání bank a
nucených správ je prostý občan bezradný, kam
vůbec si má svoje těžce získané úspory uložit a má
obavy, jaký k nim bude mít přístup. Musíme doufat,
že situace v bankovnictví se uklidní, a že banky
půjdou znovu za zákazníkem možná i do obcí.
Našim občanům veškeré služby ČS poskytne
pobočka ČS v Hustopečích.

Muzeum obce
Nemilá zpráva o ukončení činnosti ČS
v budově staré školy nastolila další problém - co se
bude dít s místností spořitelny - bývalou školní
třídou.
Ukazuje se jedno řešení.
Vybudovat v teto třídě stálou
expozici
o
historii obce
Šitbořice. Naše velká obec si
takovéto
muzeum
určitě
zasluhuje. Dá se očekávat, že OZ
bude s tímto záměrem souhlasit.
Bude třeba vypracovat scénář a potom za
pomoci všech občanů sesbírat a nainstalovat
historické předměty a dokumenty. Výběr a
uspořádání bude hlavní náplní spolku pro historii
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Šitbořic. Na naši výzvu se zatím písemně přihlásil
pouze jeden občan, ale věřím, že jich bude
mnohem více především mezi našimi staršími
spoluobčany a pamětníky. Nyní očekáváme Vaše
nápady a podněty ve věci budoucího muzea.
Připomínky můžete vhazovat do obecní schránky
nebo napsat na adresu Štengaráčku .

J.Zelinka

Programová změna v TKR
Pro mnoho našich občanů se stala kabelová
televize samozřejmostí. Dostatečná nabídka
různých televizních programů, vlastní obecní
informace, přímé přenosy ze sokolovny nebo i
z kostela. Původní výběr 15 programů byl
v nedávné době, především po připomínkách
občanů, pozměněn. Byly přidány nové programy
HALMARK a MAX 1, obnoven program
EUROSPORT a některé nezajímavé programy byly
pozměněny. Zkvalitňuje se i vysílání místního
infokanálu, na kterém si mohou občané přečíst
obecní informace, poslechnout místní rozhlas a
shlédnout různé videozáznamy natočené v obci. OZ
rozhodlo, že podpoří zájem o rozšíření počtu
uživatelů TKR a na letní období přechodně snížilo
poplatek za připojení ze 6000 Kč na 4 000 Kč.
Proto očekáváme další zájemce o připojení, kvalita
a možnosti místního vysílání se budou nadále
zlepšovat.
J. Zelinka

Mikroregiony
V minulých týdnech se stala naše obec
členem mikroregionu Kloboucko a mikroregionu
Hustopečsko. Občan se možná ptá - proč
mikroregiony a co z toho budeme mít. Ukazuje se,
že celou řadu obcí často tíží stejné problémy,
Ukazuje se , že pro jejich řešení je vhodnější nechat
zpracovat společný projekt a potom i společně věc
vyřešit. Je také větší naděje na získání dotací. Velcí
sponzoři a EU nemají zájem dotovat jednotlivé
obce, ale svoji pomoc směřují na celou oblast region. V západní Evropě je tento způsob obvyklý,
vyzkoušený.
Většina financování směřuje pouze do regionů.
Pokud chceme do Evropské unie, tak musíme být
připraveni. Kloboucko například tíží dopravní
obslužnost, problémy s odpady atd. Hustopečsko
chce řešit obnovitelné zdroje energie, budování
informačních center, obnovu občanské vybavenosti
vč, udržení Hustopečské nemocnice.
J. Zelinka
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Pozor: změna ve vydávání
dokladů
Oznamujeme občanům, že od 1. července 2000
přechází vyřizování občanských průkazů z policie
na okresní úřady.
Občané si mohou o vystavení nového
občanského průkazu požádat na okresním úřadě
nebo prostřednictvím obecního úřadu, pověřeného
vedením matrik, tj. na OÚ Šitbořice.
Předkládají se tyto doklady:
· dosavadní občanský průkaz
· rodný list
· doklad o rodném čísle, pokud není rodné číslo
uvedeno na jiném předkládaném dokladu
· 2x fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
· případně další doklady osvědčující skutečnosti
zapisované do OP (např. oddací list při změně
stavu, diplom pro zápis titulu)
K vydání prvního občanského průkazu pro
patnáctileté se předpokládají následují doklady:
· rodný list
· 2x fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
· cestovní pas nebo doklad o státním občanství,
který vydá okresní úřad, referát vnitřních věcí
Rovněž ztráta nebo odcizení občanského
průkazu se hlásí na obecním úřadě, který je
pověřený vedením matriky.
Rovněž o cestovní pas si mohou požádat na
obecním úřadě.
K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba
předložit následující doklady:
· občanský průkaz
· 2x fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
· dosavadní cestovní pas (pokud jej vlastní)
· správní poplatek - do 15 let Kč 50,--, nad 15
let Kč 200;
Lhůta k vyřízení občanského průkazu i
cestovního pasu je 30 dnů a můžete si je převzít
osobně rovněž na obecním úřadě popřípadě i na
okresním úřadě.
Od 1. července 2000 dochází rovněž ke změně
o evidenci obyvatel.
K přihlášení občana k trvalému pobytu je
třeba:
· vyplnit a podepsat přihlašovací lístek
· předložit občanský průkaz
· doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo
doložit oprávněnost užívání bytu, anebo potvrdit
souhlas oprávněné osoby na přihlašovacím
tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem
ohlašovny
· uhradit poplatek Kč 50,--

Růžena Stehlíková
matrikářka
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Vyhlášení konkurzu
Obecní úřad v Šitbořicích vyhlašuje
konkurz na pronájem prostor ve Společenském
domě v Šitbořicích, který se nyní buduje
rekonstrukcí z bývalé Orlovny.
Jedná se o pronájem prostor určený k
restaurační a vinárenské činnosti s celodenním
stravováním.
Uvedený prostor bude mít 28-32 míst k
sezení. K tomuto prostoru bude možné v případě
potřeby pronajímat sál pro 80 osob, ve kterém je
možné konat různé společenské akce, svatby,
rodinné oslavy i s možností kulturních vystoupení.
V případě zájmu uchazeče lze k tomu
pronajmout v tomto objektu ubytovací prostory (5
dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním
zařízením) a kuželnu s dvojdráhou. V tomto případě
by zájemce dělal správce celé budovy.
Podmínky: s písemnou přihláškou požadujeme
předložit:
a) doklad o kvalifikaci k uvedené činnosti
b) podnikatelský záměr, t.j. vlastní představu o
provozu zařízení.
c) vlastní životopis
d) přehled o předcházející odborné praxi
Termín: Uzávěrka přihlášek je stanovena k
31.8.2000.
Bližší informace lze obdržet na OÚ u starosty
obce.

Znovu o odpadu
Chceme poděkovat všem občanům, kteří
udržují pořádek na veřejných plochách v obci a ve
svých předzahrádkách pěstují trávu a květiny i přes
dlouho trvající sucha. Jedna věc nás však trápí a to
jsou naše kontejnery na odpad a
železo. Kontejnery na odpad mají
stálé místo u mlýna a za
hřbitovem. V kontejneru se
však objevuji věci, které tam
nepatří - hlína, kamení a
staveništní rum. Tyto odpady
ukládejte na skládku v Lízalech,
kde neplatíme za uložení odpadu, ale jen za
udržováni pořádku. V kontejneru se dále nachází
dřevo jež zabírá hodně místa. Každý občan by se
měl snažit podle svých možností dřevo spálit.
Největší problém činí plastové láhve od
limonád. Ty zabírají veliký objem a jejich váha je
velmi malá. Zde apelujeme na občany, aby láhve
před vyhozením sešlápli a znovu zašroubovali, tím
se zmenší objem. Je třeba si uvědomit, že jedna
cesta automobilu s poloprázdným kontejnerem stojí
obec 1000,- Kč + poplatek za uložení na skládku v
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Martinicích - 1 tuna komunálního odpadu stojí 900,Kč. Čím větší počet poloprázdných kontejnerů bude
odvezen, tím vyšší náklady.
V době, kdy se kontejner od mlýna přistavuje
po obci je zakázáno skládat odpad u mlýna na
hromadu a myslet si, že to za nás někdo uklidí, nebo
vhazovat odpad do kontejneru na železo.
Ještě jedno upozornění: občané, uvědomme si,
že i na Mlýnské ulici a U Rybníčka bydlí lidé a
chtějí zde mít pořádek a uklizeno. Nevyhazujme
lehké odpady do kontejneru volně, protože při
fouknutí větru všechny lehké odpady vylétnou z
kontejneru a obtěžují naše spoluobčany v této části
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obce. Zde také existuje řešení: Tento odpad dát do
pytle a celý pytel vhodit na kontejner - nevysypávat.
V podzimních měsících provedeme opět sběr
nebezpečného
odpadu:
akumulátory,
televize,plechovky
od
barev
a
zářivky.
Shromažďujte tento odpad a nevhazujte jej do
kontejneru.
Všichni občané se musíme snažit, aby peníze
vynaložené na likvidaci odpadu byly co nejmenší a
neubíraly peníze z rozpočtu obce jež lze lépe využít

Milan Němeček
předseda komise životního prostředí

minut a byli vyrušeni. Jeden Rus měl okovanou
botu akorát Terce na
stehně.
Ta

Boj o Svatojánek
Ve středu 18.4. od rána začali znovu Rusové
osvobozovat Šitbořice a ráno kolem deváté hodiny
jsme se dívali od sklepa, jak ze Švermouškového a
těch humen vyšli tři vojáci a šli na Svatojánek. A
když přišli kousek dál, ještě jsme na ně viděli, tak
na kopci zařehtal německý kulomet a všichni padli.
Asi za deset minut tam znovu poslali tři vojáky a
situace se opakovala. Jak přišli na obzor a na
dostřel, zase všichni padli. Potom se z těch humen
vyřítilo asi pět důstojníků a chtěli dovnitř do bunkru
a sháněli chazaje, aby jim to dovolil. Řekl jsem jim,
že já jsem chazaj a on: „Takyj maladyj a uže
chazaj“? A šli jsme do sklepa. Jen jsem zavolal
schovejte se a než jsme přešli šíjí, tak holky byly
schovány.
Důstojníci si posedali na duchny i s boťárama,
roztáhli mapy a začali se radit, jak zneškodnit ten
německý
kulomet. Byli u nás asi
dvacet

Zhodnocení práce za poslední
čtvrtletí školního roku 1999/2000
Rovněž v závěru školního roku byl program
velice pestrý. Žáci reprezentovali školu v okresních

ležela
schována
pod duchnou. Říkala, že jí noha
už tak bolela, že se to nedalo vydržet, a tak nohu
natáhla, aby jí bota netlačila. Jak se pohnula, Rus
zařval, vyskočil a bylo po poradě. Začali rozhazovat
duchny. Našli Jindru, Terku, Máňu “Kolářku“ a za
kabátama byla schována Máňa Zelinková s malou
Mařenkou. Byly jí dva měsíce. Hned jeden
důstojník řekl, že to „něcharašo“, že aby jsme všem
holkám dali „rubášky“, ukázal na sako a kalhoty a
na hlavy čepice, aby nebylo poznat, že to jsou
„děvočky“. Tak jsme pro všechny našli pánské
oblečení a musely se převlíct. Po poledni, když za
mnou přišel Tonda Konečný, tak byly na sklepě a
pískaly na něho a on je nemohl poznat. Boj o
Svatojánek trval až do večera. Německé stanoviště
museli rozbít minometem a potom teprve tam šli
ruští vojáci.

soutěžích a v náročné konkurenci s ostatními
školami a gymnázii obstáli výborně.Nejlepších
umístění získali:
V dějepisné soutěži „Bible a my“ Šárka
Nečasová - 4. místo (v 1. kategorii), Blanka
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Burešová - 3. místo (ve 2. kat.), Ladislav Lengál - 4.
místo (ve 3. kat.). V matematické olympiádě Lucie
Jelínková (5.tř.) - 3. místo, v gymnastické soutěži
Iveta Poláková - 1. místo, v zeměpisné olympiádě
Roman Guráň 3. místo a Tomáš Nevídal 1. místo.
Rovněž žáci 9. ročníku byli dobře připraveni na
další studium. Všichni byli přijati na školy, na které
se přihlásili.Na gymnázia bylo přijato 5 žáků, na
střední odborné školy s maturitou 15 žáků a na
učiliště 11 žáků.
Učitelé se věnovali žákům jak v rámci výuky,
tak i v mimoškolních činnostech. Připravili spoustu
zajímavých akcí pro děti i veřejnost. V posledním
čtvrtletí to byly akce: přehlídka tanečních souborů,
velká dopravní soutěž, akce o prázdninách -„Den
Země“, výstava - „Muzeum II. světové války“ a na
neděli 18. 6. připravujeme regionální slet
v Šitbořicích.Příprava tolika akcí školy a dosažení
pěkných studijních výsledků žáků by nebylo možné
dosáhnout bez obětavého přístupu učitelů, snahy
žáků, pomoci rodičů i dalších občanů a podpory
obce, a proto děkujeme Všem za vstřícnost a
spolupráci. Kolektiv učitelů přeje vycházejícím
žákům úspěchy v dalším studiu a všem žákům
pěkné letní prázdniny.

PaedDr. Jarmila Novotňáková
ředitelka školy

Školní časopis slaví desáté
narozeniny
V letošním školním roce vydáváme na naší
základní škole již desátým rokem školní časopis
s názvem „Šitbořík“. Jeho první číslo vyšlo
1.listopadu 1990. Toto kulaté jubileum jsme si
připomněli výstavou povídáním o historii Šitboříku,
ukázkami soutěží a vystřihovánek, které se
v minulých letech v časopise objevily, a také
přehlídkou starších čísel.
Šitbořík“ vydávají žáci vyšších ročníků pro své
mladší spolužáky. V průběhu let se vytvořil stálý
okruh spolupracovníků, přičemž každý se zaměřuje
na určitý druh příspěvků - křížovky, soutěže,
hádanky, doplňovačky, zábavné testy, rozhovory
s učiteli a debrujářský koutek. V časopise se
pravidelně objevují nejlepší literární práce žáků povídky, básničky a vyprávění i nejhezčí obrázky.
Nechybějí ani šitbořické pověsti, výsledky školních
soutěží a zprávy ze života školy, tip na výlet,
vystřihovánka a náměty a recepty žáků. Svými
postřehy přispívají i žáci 3. a 4. ročníku.
Časopis vychází v počtu kolem 60 kusů
záměrně v černobílé podobě, aby si ho mohl každý
čtenář podle své fantazie vybarvit a získat tak
vlastní originální výtisk.
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O „Šitboříku“ jsme mluvili i v Českém rozhlase
v souvislosti s pořadem o Šitbořicích. V loňském
roce jsme se také zúčastnili celostátní soutěže
školních časopisů. Z časopisů z celé republiky pak
vznikla putovní výstava, kterou jsme měli možnost
shlédnout i na naší škole. Podle slov návštěvníků
výstavy obstál náš „Šitbořík“ v konkurenci
ostatních školních časopisů na výbornou.Dík za to
patří také těm učitelům, kteří se v průběhu let starali
o jeho vydávání. Byli to pan učitel Rudolf Svítil,
paní učitelka Hana Gajdová, pan učitel Václav
Richter a v současné době pan učitel Zdeněk
Farkas.Přejeme „Šitboříku“ do dalších let hodně
pěkných příspěvků, šikovné redaktory a hlavně
spoustu spokojených čtenářů.

Mgr.Zdeněk Farkas

Den Země
Přestože čtvrtek 20. dubna byl prvním dnem
velikonočních prázdnin, bylo v šitbořické základní
škole i tento den rušno. Téměř polovina ze 120 žáků
navštěvujících první stupeň přišla na akci, která se
vázala k sobotnímu Dni Země. Formou her a
soutěží se děti dozvěděly mnoho zajímavých
informací, které se vztahují k problémům naší
planety, jako je např. ozónová díra, nedostatek
potravin, eroze půdy, mýcení deštných pralesů nebo
kyselé deště. Hned v úvodu si všechny děti na
školním dvoře zahrály několik her s ekologickou
tematikou. Vžily se například do role žabek, na
které číhají nejrůznější nebezpečí. Kromě
přirozených nepřátel jsou to i nejrůznější jedy, auta
a další nástrahy civilizace, které většině z nich
znemožňují
přežití.
Poté
se
seznámily
s neradostným životem městského stromu. Ten sice
lidé zasadí, ale pak jej mnohdy svou činností sami
zahubí.Ve třídě se děti seznámily s rozeznáváním a
tříděním odpadů. Ve skupinkách si zahrály i
kartičkovou hru, která prověřila jejich „ekologické
cítění s rybníkem“. Později si starší děti vzaly hrábě
a další nářadí přinesené z domu a šly uklízet
k místnímu rybníku. Mladší děti zatím připravily
šipkovanou s velmi zajímavými úkoly. Závěr akce
ve školním areálu obstaral společný táborák.
(Akci zorganizovaly učitelky: D.Guráňová,
K.Chlupová, D.Relichová a H.Sigmundová.)

Dopravní odpoledne
27. dubna 2000
Tento den, v opravdu jarním měsíci, nebyl pro
většinu školních dětí ničím neobvyklým, až na 40
dětí, které přijely do školy na kole. Po splnění
školních povinností se děti sešly za budovou školy,
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kde pro ně paní učitelky z 1. stupně připravily
dopravní soutěž. Děti s příjemnou soutěživou
náladou si vyslechly rady a pravidla, po kterých se
rozdělily do šesti skupinek a mohlo se začít.
Na prvním stanovišti si děti připomněly
základní dopravní pravidla: chůzi po silnici, po
chodníku, přechod přes komunikace a hlavně
pravidla jízdy na kole, jak na vesnici, tak i ve městě.
Druhé stanoviště bylo pro děti obtížnější a pro malé
děti úplně nové. Zaměřily se společně s paní
učitelkou na řešení křižovatek a pravidel přednosti
v jízdě. Dalším zastavením pro soutěžící bylo
poznávání a určování dopravních značek, což pro
mnohé děti ale nebyl problém. Značky se naučily
bud‘ ve vyučování nebo při jízdě v autě s rodinou.
Pro některé bylo oříškem správné vybavení kola,
které bylo námětem dalšího stanoviště, ale zároveň
námětem pro výuku prvouky. Na pátém stanovišti si
zopakovaly správná telefonní čísla při závažných
případech, prohlédly si a zařazovaly předměty do
lékárničky. Vyzkoušely si na sobě navzájem
základní obvazové techniky. Šestá kontrola byla pro
děti oddechová a zábavná. Sestavovaly rozstřihané
dopravní prostředky jako puzzle. Na každé skupince
byla vidět snaha být prostě nejlepší. Děti si
navzájem pomáhaly a radily. Vyvrcholením
odpoledne byla jízda zručnosti. Ozývalo se velké
povzbuzování, smích, ale i rachot lavice, na kterou
narazilo kolo, když soutěžící přenášel v kelímku
vodu z jedné na druhou. Děti si na sobě prověřily,
jak umí rychle a bezpečně jezdit. Dráha pokračovala
v jízdě po vyznačené trase ve tvaru osmičky,
slalomem a přesném ukončením jízdy na určeném
místě. Slunečné odpoledne rychle uběhlo a děti se

Svátek dětí
Tento svátek oslavily děti mateřské školy hned
čtyřikrát.
1. Také letos jsme připravili pro děti V. ročník
soutěže „Malování na chodníku“. Jedno slunečné
odpoledne děti malovaly pestrobarevné obrázky
před mateřskou školou s opravdovým elánem, a to
obzvlášť, když je přijel povzbudit pan starosta.
Všichni se snažili, všichni byli odměněni.
2. Na oslavu svátku jsme tradičně připravovali
dorty. Děti je samy nazdobily a také samy snědly.
Věřte, že jim moc chutnaly.
3. Po dohodě s panem Matýškem nám místní
rybáři umožnili zorganizovat táborák u místního

2/2000 - červen

rozjížděly domů s pocitem správně prožitého dne.

Školní muzeum pro děti
i dospělé
V úterý 9. května jsme otevřeli na základní
škole v prostorách jazykové učebny Muzeum 2.
světové války. Chlapci a děvčata z 9. tříd se po
několika měsících pilných příprav (studování a
shánění materiálů) převtělili do role průvodců a
velmi ochotně popisovali průběh a hrůzy této
války.Návštěvníci z řad mladších žáků i starších
občanů Šitbořic měli možnost se seznámit se
základními historickými událostmi, životem
v Protektorátu Čechy a Morava, českým odbojem,
osudy Židů i ostatních lidí v koncentračních
táborech, základy nedemokratických principů
fašismu a osvobozením ČSR a i Šitbořic.
Vystaveny byly zbraně, řády, vyznamenání,
modely bunkrů, židovská hvězda i sedmiramenný
svícen a velké množství fotografií a písemných
dokumentů z období Protektorátu.Jaký byl náš cíl?
Zaktualizovat období let 1938-45 nejen pro žáky
školou povinné, ale i pro ty, kteří v této době
prožívali svá mladá léta. Mnozí z těchto občanů se
slzami v očích vzpomínali na hrůzy zažité ve válce
a ochotně vyprávěli žákům, co zažili. Bylo to krásné
setkání mladé i starší generace.
Na závěr bych chtěla poděkovat žákům za
snahu i odvahu prezentovat své vědomosti a všem,
kteří zapůjčili své cenné materiály z tohoto období.

Ivana Gratclová

rybníku. Je správné dětem ukazovat velice hezká a
příjemná místa našeho okolí a od malička je vést
k tomu, aby si vážily přírody.
Jménem dětí děkujeme panu Matýškovi a všem
rybářům za prožité dopoledne v krásném prostředí.
4. Vrcholem oslav svátku dětí byl výlet do
Lednice. Tady děti shlédly na zámeckém nádvoří
divadelní představení pohádky O Plaváčkovi.
Potom jsme navštívili akvárium, kde nejvíce zaujal
krokodýl. Největším zážitkem z výletu u těchto
nejmenších bývá zmrzlina a cesta autobusem.
Snažili jsme se připravit pro naše děti bohatý
program a myslíme si, že se nám to podařilo.
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Každoročně v čísle 2 se hodnotí
přezimování vinohradů, stav jarních prací a
předpoklad úrody. Tak tomu bude i letos.
Vinohrady přezimovaly dobře. Jen tam kde byly
v loňském roce poškozeny kroupami, některá očka
nevyrašila a při řezu se muselo hodně rozmýšlet, jak
nařezat tažně, aby se dosáhla dobrá úroda, tj. aby
byl dostatečný počet plodných oček. V celku se to
podařilo, a tak podle posledního stavu vinohradů a
násady hroznů je možné očekávat zase i v tomto
roce dobrou úrodu. Možná se splní těch biblických
sedm let sytých, ta hladová jsme už zažili. jsou tu
ještě škůdci, choroby a krupobití, které tu slibnou
úrodu mohou zničit. V minulých číslech
Štengaráčku jsem psal o tom, že ochranu vinohradů
proti chorobám by měli organizovat a řídit
odborníci za pomoci moderních přístrojů a počítačů,
a to se teď stalo skutkem. V okresech Břeclav a
Znojmo se realizuje projekt Jižní Morava – rozvoj
vinařství, zařazený do projektu PHARE (projekt
financovaný Evropskou unií na rozvoj hospodaření
budoucích členských států). Cílem projektu je
podpořit ekonomický růst vinohradnictví a vinařství
a současně zavést technologie šetrné k životnímu
prostředí. Jedním z cílů je doporučit pěstitelům
kroky k získání vysoké úrody kvalitních hroznů za
využití moderních poznatků o výživě a ochraně
révy. V návaznosti na „Projekt Jižní Morava –
rozvoj vinařství“ jsou v rámci projektu sledovány
vinice 40 vybraných podniků. Přímo v terénu je
instalována síť automatických meteorologických
stanic. Naměřené výsledky, růstové fáze, zdravotní
stav révy vinné a provedená ošetření, jsou
vyhodnocovány pomocí speciálního počítačového
programu Galati Vitis. Vyústěním práce je týdenní
signalizace o rozvoji chorob a škůdců, zaměřená
především na perenosporu, padlí, plíseň šedou a na
obaleče. Byla vyškolena skupina odborných
poradců, kteří získávají každý týden aktuální
informace. Pomocí počítačové sítě jsou propojeni
s ostatními
účastníky
projektu
a
dalšími
celostátními odbornými institucemi. Poradci mohou
bezplatně poskytovat získané informace další
veřejnosti a spolupracují s obecními úřady i
menšími vinaři včetně zahrádkářů. Týdně dodávají
zprávy o rozvoji a signalizují stupeň ohrožení
perenosporou, padlím a plísní šedou a výskyt
škůdců, především obalečů. Dále doporučují
vhodné postřiky u každého napadení s možností
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samostatné volby postřiku. V týdnech s větším
ohrožením mohou poskytovat informace častěji. Za
naši obec tuto činnost vykonává paní Ing. Jiřina
Ryzí, Družstevní 487, tel.: 0626/421330, na kterou
se může každý obrátit osobně nebo telefonicky vždy
v odpoledních hodinách. Současně jsou všechny
potřebné informace o výskytu chorob a škůdců a
ochraně proti nim uveřejňovány na vývěsce
obecního úřadu před radnicí a také pravidelně
v týdeníku Nový život. Po dořešení technických
problémů budou informace uváděny i na obecním
tel. kanále. V některých vinohradech je vidět hodně
keřů žlutých. Jedná se o žloutenku vyvolanou
velkým suchem. Je to u keřů, které jsou vyživovány
převážně rosnými kořeny. Vinný keř má tři
kořenové systémy (viz náčrtek). ad a) kořeny rosné
– vyrůstají z horní části podložkové révy nebo
někdy, při hluboké výsadbě, i z naroubované části
evropské révy. ad b) kořeny vyrůstající ze střední
části podložky v místě odstraněného očka ad c)
hlavní kořenový systém – vyrůstá na spodní části
podložky. Rosné kořeny měly být odstraněny tak
zvaným ramováním v prvních letech po výsadbě a
měly být nejméně rozvinuty. Střední kořenový
systém je vždy nejmenší. Pro révu je nejdůležitější
hlavní kořenový systém na spodní části podložky,
protože ten zabezpečuje pro révu přísun živných
látek a vody z dolních vrstev půdy. Obyčejně začíná
asi 40 cm od povrchu půdy a může dorůstat až do
hloubky i několika metrů, podle povahy půdy a
podloží. Tomuto kořenovému systému žádné sucho
nemůže uškodit, protože réva si vodu vždy najde.
Sucho se projeví tam, kde se nedokonalým
ramováním a jen mělkým obděláváním půdy
neúměrně rozvinuly rosné kořeny, které jsou těsně
pod povrchem půdy. Tyto kořeny totiž odčerpávají
největší podíl živných látek z dodávaných hnojiv
nebo hnoje, které by měly ale normálně prosáknout
až k hlavním kořenům. Keře obyčejně rostou bujně,
dávají větší úrodu, takže se zdá, že je všechno
v pořádku, ale když nastane sucho, jako v tomto
roce, kdy půda pro nedostatek srážkové vody
vyschne až pod rosné kořeny, se projeví v podobě
žloutenky. Živiny z půdy mohou kořeny získat jen
v rozpustné formě, bez vody vlastně není život,
živiny se nedostanou do listů, listy nemohou
přijímat vzdušný kyslík a chřadnou. Tyto keře se
nedají ničím vyléčit. Musíme počkat až nám začne
pršet. Proto se kdysi tak důrazně trvalo na řádné
provádění
ramování.
V zemích
s menšími

strana 9

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice
dešťovými

srážkami

musí

vinice

zavlažovat.

V Rakousku kolem Neziderského jezera je
v každém vinohradě studna a každý vinohradník má
zavlažovací zařízení, a to pracuje ve dne v noci.
Víno ročníku 1999 bylo skutečně podle
předpokladů výborné kvality a dnes již firmy
zaměřené na výrobu špičkových vín sbírají ocenění
jak na domácích přehlídkách, tak v zahraničí.
Zvyšuje se zájem o půdu na zakládání vinohradů
v našem okrese. Jsou to většinou velké firmy nebo
finančně silní soukromníci, kteří takto chtějí
investovat svoje peníze. Vlastně dnes má půda
hodnotu jen jako stavební místo nebo vinohrad.
Takže se možná dočkáme, že i v našem katastru
přijde k lepšímu využití půdy po zrušených
vinohradech. Zásoby vína u menších vinařů se
podstatně snížily, kvalitní víno šlo na odbyt a že
víno bylo dobré, víc se ho spotřebovalo i doma.
Stařeček Metoděj Němeček vždy, když na jaře
začali řezat, nosili víno v litrovce, jak vína ubývalo
tak v sedmičce, potom už v pivové a nakonec už jen
v trojdecovce od limonády. A vždy jim vystačilo až
do nového.

Ing. Antonín Konečný

Projekt Jižní Morava Rozvoj vinařství
V letošním roce bude zahájena realizace
projektu „Jižní Morava - rozvoj vinařství“
financovaného za podpory programu PHARE.
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Jeho předkladatelem je ZO CSOP 56/03
ADONIS, agentura pro
trvale udržitelný rozvoj“
Investorem českého podílu
finančního zajištění části
projektu „ Integrovaná
produkce
je
Svaz
integrované
produkce
hroznů a vína (SIPHV),
dodavatelem této části
projektu
je
GALATI
Bratislava.Cílem projektu
je:
- zavést technologii
integrované
produkce
v okresech
Břeclav
a
Znojmo
vybudovat
automatickou
sít‘m
meteostanic pro potřeby
ochrany vinic
zřídit
Národní
vinařské
centrum
ve
Valticích
pro
účely
prezentace domácích vín a zvyšování kultury
spotřeby vína
- zřídit vinařské stezky ve Valticích a
v Mikulově
Cílem části projektu Integrované produkce je:
- zavedení sítě meteostanic v počtu 40 ks
v okresech Břeclav a Znojmo ke sledování
meteorologických prvků ovlivňujících výskyt
houbových chorob révy vinné
- sít‘ vybavit počítači a programy na ochranu
révy vinné
- poskytovat informace prostřednictvím
obecních
úřadů
všem
vinařským obcím uvedených
okresů o infekčním tlaku
houbových chorob a ochraně
proti
nim
v týdenních
intervalech
poskytovat
poradenství
v oblasti
ochrany a hnojení révy vinné
- poskytovat konzultace v oblasti marketingu
vinohradnictví
- proškolení místních vinařů instruktory
v otázce správného využívání zásad integrované
produkce a poskytovaných informací o prognóze a
signalizaci chorob a škůdců
Pravidelné informace o ochraně révy vinné a
školení je pro vinaře zdarma. Pro naplnění těchto
cílů doporučujeme je osobní účast všech vinařů.
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KVÍZ
Zákoutí naší vesnice
Chcete-li, můžete znovu porovnat
své vidění okolí s viděním našeho malíře
Ing. Josefa Zelinky a zkusit poznat jedno
místo v naší dědině. Rádi uvítáme, když
své tipy vhodíte do schránky obecního
úřadu. K vyhodnocení se dostaneme zase
v jednom z příštích čísel.

redakce

Pro šitbořský milistrante
ha he vostatní kluke bévalo tak
trocho veznamenáním, dež jich kostelník pustile na
kostelní věžo vezvánět. Zvone nemívale tenkrát
eletrický motore, ha tak kluci mosele rozhópat
všecke zvone rokama. Vezvánělo se na štyry zvone.
Páté némenší ha néstarší zvon bel homíráček. Na
ten se zvonilo jenem dež Šitbořicích negdo homřel.
Na všecke zvone se vezvánělo v nedělo ha ve
svátek před mšó ha vodpoledňa před požehnáním ha
potem dež šel z kostela průvod nebo dež bel pohřeb
ha šlo se průvodem na krchuv.
Névěčí zvon Cyrila a Metúda devedle pořádně
rozhópat,
tak habe železný srce nebóchlo hani
ráz
jenom na jedno strano, jenem ti
névěčí
machři.
Zvonilo se take ve všední deň
ráno,
v poledně ha večír, hale to jenem
jedném
zvonem. V poledně po zvonění se
moselo velezt ešče navrch
k hodinám
vetahnót
kločkó
hodinový závaží. To dělávale ti,
kerém se netočila v takuvé
véšce hlava ha nebále se
tak vesoko velezt po
hózkéch
dřevěnéch
schodkách.
Zvonění měle na
starosti stréček kostelník.

Dež neměle čas, tak dale klíče vod věže
spolehlivýmo milistrantovi ha ten pak mosel
pozhánět kluke ke všeckém zvonům.
Jednó na svatodušní nedělo vodpoledňa
zajišťuvál vezvánění na požehnání néstarší ha
névěčí milistrant Jožka z dědine. Zešlo se mo tolik
kluků, že na věži huž nebelo místo, ha tak Jožka
zamkl železný dveři na věž, habe mo tam huž
vostatní kluci nelezle. Ti co tam bele zvnitřko
zamknutí ha nachestaní na vezvánění dělale takuvé
brajgl, že to belo slyšet z věže haž na fáro, ha tak
panáček Chadim tam šle dělat pořádke. Došle
k zamknutém dveřám ha začale na ně rokó bóchat.
Jožka nevěděl, kdo kluče, ha tak se za dveřima ptál
napřeď hoctivě, kdo to kluče ha nás huž je tade
dosť. Panáček bele poticho ha jenem pořád bóchale
na železný dveři. Jožke to nazlobilo, ha tak za
zamknutéma dveřima zasakruvál ha zakřičel: „Keré
vůl! Mluv nebo ser písmena!“ Nakonec vodemkl ha
schetál to vod velebníčka z první ruke. Ha panáček
Chadim melě pevné roko. Pak stále mezi dveřima
ha každé, gdo bel na věži, dostál vod nich po hobě.
Dvá milistranti se skuvale na věži do hodin, hale
panáček se tam pro ně došle ha veplatile jich vo to
víc.
Tetičke a stréčci, dež šle na požehnání tó
nedělo, tak se podivuvale, že se zapomnělo
vezvánět.
– KÁ –
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Expedice Grősheubach
Ve dnech konání MČR žáků odcestovala další
skupina kolováků ze Šitbořic do bavorského
Grősheubachu pod vedením a řízením p. Thilla
Wamsera dobýt bavorskou kolovou.
Start s naložením nezbytného velomateriálu a
proviantu proběhl pod ořešákem na cestě
k šitbořskému hřbitovu. Po nezbytném loučení jsme
vyrazili na cestu 750 km dlouhou, jejímž
vyvrcholením měl být turnaj v kolové juniorů, který
se konal v bavorském Műnsteru nedaleko
Grősheubachu, rodného města p. Wamsera. Spolu
s ním se této cesty zúčastnili David Wamser, Lejska
Lukáš, Lejska Ladislav ml., Lejska Ladislav
(trenér).Cesta k hranicím probíhala poklidně, až na
jednom odpočívadle těsně před hranicemi
s Německem jsme si uvědomili, že nejen poctivou
prací živ je člověk. Po příjezdu a ubytování
v rodinném sídle Wamserů v Grősheubachu nás
čekalo přivítání na břehu řeky Mohanu v krásné
letní restauraci. Druhý den ráno po vydatné snídani
jsme vyrazili do města Műnsteru na mezinárodní
turnaj juniorů v kolové. Bratři Lejskové byli
suverénně nejlepší , zvítězili ve všech čtyřech
zápasech s celkovým skóre 33 : 6. Další naší
aktivitou bylo propagovat šitbořickou kolovou a
navázat užší spolupráci s bavorskými oddíly.
Propagace české a šitbořické kolové vyšla nad
očekávání. Tímto mezinárodní aktivity našeho
oddílu nekončí. Během měsíce června pojedou žáci
do německého Zscherbenu. V červenci by se
s největší pravděpodobností měli šitbořičtí hráči
představit na turnaji v Grősheubachu.

Ladislav Lejska

Nový úspěch šitbořické kolové
Necelé dva roky po získání prvního titulu
získala dvojice žáků TJ Sokol Šitbořice - Pavel
Švihálek - Roman Viktorin pro oddíl kolové
„WAMSER FASHION TEAM“ již druhý titul
„Mistr
České
republiky“
v kolové
žáků.V předcházejících kvalifikačních turnajích
MČR obsadila tato dvojice třetí a druhé místo. Ve
finálovém turnaji, který se konal 13. května 2000
ve Zlíně nedali svým soupeřům šanci a po
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přesvědčivém výkonu zvítězili nad všemi soupeři.
Jednoho z nejtěžších soupeřů Favorit Brno porazili
2 : 1 a dalšího favorita na stupně nejvyšší, Svitávku,
4 : 1.Rychlost s jakou se tito hráči vypracovali mezi
žákovskou elitu je nevídaná, vždyť například jejich
největší soupeři z Favoritu Brno hrají kolovou již
pět let. Našim hráčům na cestu mistrovskému titulu
stačili pouze necelé dva roky. Kluci absolvovali
hodně turnajů, což se projevilo na jejich vyhranosti
a v taktickém myšlení. Také nelze opomenout
jejich příkladný
přístup

k tréninku.
Doufáme, že
jejich úspěch dopomůže k získání nových hráčů do
oddílu kolové. Náborový turnaj proběhne v měsíci
září 2000.Dne 10. června 2000 se zúčastnili tito
hráči finále Českého poháru v Chrastavě u Liberce,
kde získali po velmi dobrém výkonu 2.
místo.V tomto turnaji naši hráči nepoznali hořkost
porážky. S vítězem turnaje Favoritem Brno
remizovali 1:1 a na druhé místo je odsunulo horší
skóre v předcházejících zápasech. Naší největší
slabinou bylo využití standardních situací kdy se
nedařila střelba, což možná bylo zapříčiněno
míčem, kterému se v kolovácké hantýrce říká
„duchna“. Je třeba pochválit oba hráče za dobrou
herní činnost a velké nasazení v jednotlivých
zápasech kdy se všechno nedařilo tak jak bychom
chtěli. Jak je z předešlých řádků patrno kolová
v Šitbořicích se dostává na velmi dobrou úroveň.
Za tímto dalším velkým úspěchem šitbořické
kolové stojí dlouhodobá práce trenérů, funkcionářů
oddílu kolové a v neposlední řadě také pomoc
Obecního úřadu Šitbořice v zabezpečení přípravy
hráčů.
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TOMY DC Šitbořice
VIII. mistrovství ČR dvojic mužů, žen a mixů
Ve dnech 10. – 11. června 2000 proběhlo jako
již tradičně MČR dvojic mužů, žen a mixů.
Letošního turnaje se zúčastnilo ve všech
kategoriích 156 hráčů a hráček z celé ČR. Po letech
sbírání pohárů jsem i letos očekávali nějaké
přírůstky do sbírky.
Nejcennějším umístěním bylo 3. místo dvojice
Leoš HANÁK a Pavel BIER. Další poháry jsem
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získali pro náš klub v kategorii mixů, kde dvojice
Františka TOMANCOVÁ a Josef BEDŘICH byl
druhá a dvojice Lucie TOMANCOVÁ – Leoš
HANÁK byla třetí.
V soutěži žen, ve které jsme byli zvyklí
získávat poháry a tituly skončila dvojice Lucie a
Františka TOMANCOVY na 5. místě, když v boji o
pohár vedly nad pozdějšími vítězkami celého
turnaje 2:1, ale nakonec 2:3 prohrály.

Jiří Tomanec

Výsledky
Muži: 1. Jaroslav ROUSEK – Jan MAREŠ
2. Martin VOTAVA – Pavel DUFEK
3. Leoš HANÁK – Pavel BIER
Robert KOPECKÝ – Jaroslav BRODSKÝ

PRAHA
PRAHA
TOMY DC ŠITBOŘICE
PLZEŇ

Ženy: 1. Vladimíra DUDKOVÁ – Lucie CHASÁKOVÁ
2. Renata KIMÁKOVÁ – Eva ŠNAJDROVÁ
3. Milena JIRAKALOVÁ – Kamila STRAKOVÁ

PRAHA
PLZEŇ
PLZEŇ

Mixy: 1. Eva ŠNAJDROVÁ – Marcel TOMÁŠEK
2. Františka TOMANCOVÁ – Josef BEDŘICH
3. Lucie TOMANCOVÁ – Leoš HANÁK

PLZEŇ
TOMY DC
TOMY DC

Fotbal
Závěrečná tabulka:
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JIŽNÍ MORAVA

Píseň, která i dnes
se seje, zraje, sklízí
i zní...

Takových dálek jako zde
dohlédneš málokde.

JASMÍN A RŮŽE

V dálkách historie spatříš
praříši dvou bratří.
Však blízko od srdce k srdci.
Daří se tu slunci.
Leckde mají vinohrady.
Ale jen tady
voňá hrozénky.
Zem, jejíž barvy a krásy
si lid přivlastnil
do svých krojů.

Na mém dvoře
se ve staré skruži
dělí o kousek půdy
červený jasmín s růží,
jasmín jí zabírá stále více,
růže je téměř v zapomnění.
Vše se mění,
když růže přes keř
prudce vyrazí za světlem
a nasazuje na květ.
Mistře podobenství,
pomáhej mi
ať se nenechám odradit
žádným roztahujícím se
neúspěchem a smutkem,
ať jak růže hledám tvé světlo,
kterého máš dost pro každého.

Lid, s kterým stále spolu
jak rodná sestra
jde pěkná píseň.

2x František Trtílek
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