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Blíží se závěr roku, blíží se vánoce, svátky míru,
štěstí a rodinné pohody. Přeji všem lidem dobré vůle,
aby tyto svátky prožili opravdu šťastně, aby jsme
zapomněli na zášť a zlobu, která nám život jen
stěžuje a ubírá nám radosti ze života.
Do nového roku, roku 2001, který je prvním
rokem nového tisíciletí, Vám všem přeji šťastné dny,
aby se Vám dařilo v zaměstnání, a měli spokojený
život v rodinách.

starosta Vladimír Kulíšek
Redakce Štengaráčku se k tomto přání připojuje.
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Rok 2000, na který jsme všichni čekali, je
téměř za námi. Dnes známe odpovědi na
otázky, které jsme si kladli řadu let před tímto
rokem, ale také na jeho začátku. Ta hlavní
byla, co nám rok 2000 přinese? Tato otázka
se týkala nejen osobního života, ale také
pracovního. Každý máme vlastní
odpověď, kterou přinesl život. I já
jsem do tohoto tzv. magického roku
vstupoval s otázkami a
očekáváním. Dnes mohu
říci,
že
moje
představy
a
očekávání splnil.
Sice
jsem
si

nepředstavoval, že to bude tak náročný rok
po stránce pracovní. Ono to však ani jinak
nemohlo být, jestliže je v největším proudu
tak velká stavba, jako je rekonstrukce bývalé
Orlovny na Společenský dům, jestliže bylo
nutné současně zahájit výstavbu zpevněných
ploch kolem této budovy a připravovat
výstavbu čističky odpadních vod. Také jsme
byli nuceni provádět údržbu dalších budov v
majetku obce. Byl vybudován nový povrch
komunikace na ul. Kuchyňka, opravena zeď
kolem starého hřbitova. Na základní škole se
pokračovalo ve výměně dřevěných oken za
plastová a rozšiřovaly a upravovaly se
učební prostory. Také se pokračovalo v
úpravách a rozšiřování veřejné zeleně parků.
Byla provedena úprava Šitbořického
potoka od obce až po Dvorský rybník
(„NOVAS“). Investorem této akce byl stát
prostřednictvím Meliorační správy. Měli jsme
ještě v plánu začít s budováním nové
kanalizace na ul. Divácké, případně na
Rovince nebo na ul. Družstevní. Na ulici
Divácké to není možné, pokud Státní správa
silnic nezahájí celkovou rekonstrukci silnice
na této ulici a také není možné zahájit
výstavbu nových kanalizací do té doby,
dokud nebude zahájena výstavba čističky
odpadních vod. Myslím si však, že důvod ke
spokojenosti s průběhem celého roku je.
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Znovu se udělalo něco, co naši obec posune
o kus dál k tomu, abychom žili v hezkém a
hodnotném prostředí. Konečný výsledek
snažení v tomto roce se dostaví v roce
příštím.
Jak je vidět práce na budování obce
se nezastavila a já děkuji všem, kteří mne v
tomto podporují. Není však možné
poděkovat těm, kteří vyvíjejí značné úsilí,
aby výsledky práce ničili. Pokud nevíte o
čem mluvím, stačí se podívat na
autobusovou zastávku na Rovince. Nejinak
vypadá
zastávka
na
ul.
Brněnské.
Samozřejmě, je to výsledek snažení mládeže
a myslím si, že hlavně školní. Ta starší už se
zase snaží ničit prostředí kolem Sokolovny a
nezapomíná ničit ani
vlastní budovu. Jak se
chovají se nedá ani
napsat, protože se
sám
za
ně
stydím. Přitom,
když
se
dívám
například

na
autobusovou
zastávku na Rovince,
mám dojem, že to snad
ani nikomu nevadí. Alespoň nikdo
na to nereaguje, nikdo nikoho neviděl a když
už viděl, tak zase nebude žalovat, nebo snad
udávat. Byl bych nerad, kdyby jste tyto řádky
vnímali jako výčitky. Píši o tom jen proto,
abychom se nad tímto chováním některých z
nás zamysleli a snažili se tomu zabránit.
Chci, aby jsme se naučili vnímat obecní
majetek jako náš vlastní, že vynaložené
peníze na opravu autobusové zastávky jdou
z kapes nás všech. Aby si tito vandalové
nebyli jisti tím, že pokud je nechytí starosta,
tak mají vyhráno. Vím, že většina z nás vidí,
že v naší obci máme řadu hezkých míst a
další vznikají, ale bez snahy nás všech tato
hezká místa chránit, bude za chvíli výsledek
mizivý. Zničená autobusová zastávka je
ostuda nás všech, zvláště když se k nám
přijedou podívat z jiných míst republiky a
není jich málo.
Věřím, že se nám to společně podaří a
já všem, kteří jsou ochotni pomoci děkuji.

Vladimír Kulíšek
starosta
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ZNOVU O ODPADECH
Dalo by se říci, že již je tradicí v časopisu
Štengaráček psát o odpadním hospodářství. Stále
nás
trápí
netečnost občanů k této
problematice, která
stojí obec
Šitbořice
nemálo
peněz. Na skládku
vozíme mnoho poloprázdných kontejnerů za velké
peníze a neuvědomujeme si, že okrádáme sami
sebe. Spoluobčané, všem je nám známo, že ve
vesnici máme skládku odpadu „Lízaly“ na hlínu,
kamení a stavební suť, která je málo využívána. Je
až s podivem kolik lidí má takovýto odpad naložený
na vozíku za autem, traktorové nebo malotraktorové
vlečce a veze odpad ke kontejneru, místo aby ho
pohodlně složil na skládce. Stálým problémem
s likvidací jsou láhve PET. Prosím Vás sešlápněte
láhev, znovu zašroubujte a potom v nějakém pytli
vhoďte do kontejneru, aby zabíraly co nejméně
místa a při odvozu nelétaly z nákladu a
neznečišťovaly okolí silnice. To se vyřeší, až bude
vyroben druhý krytý kontejner. Na kontejner dále
nepatří zelený odpad, větve, tráva a listí, květiny.
Tento materiál je nutno kompostovat, a tak vyrábět
kvalitní organické hnojivo. Věřím, že všichni
budeme
v tomto
nepopulárním
odpadovém
hospodářství stále lépe spolupracovat a podaří se
nám udržet nebo snížit stále stoupající náklady na
tuto oblast.

Milan Němeček
Předseda komise pro zemědělství a životní
prostředí

HAVÁRIE VODOVODU
V naší obci se staly již tři havárie přípojek
z veřejného vodovodu. Žádáme proto občany majitele domů, kteří z těchto domů odmontovali
tabulky označující umístění uzávěrů, aby je opět
umístili na původní místo, a tak usnadnili orientaci
obsluhy při nutném zastavení vody. Toto označení
musí vlastník nemovitosti strpět bezúplatně a nesmí
ho svévolně poškozovat. Obecní úřad oznámí jména
několika občanů (asi čtyř) , kteří budou pověřeni
v případě poruchy zastavit vodovod a zajistit
odbornou pomoc. Tento náš návrh projednáme
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s VaK
Hustopeče
a
jména a adresy oznámíme
obvyklým
způsobem
(rozhlasem,
kabelovou
televizí).
Děkujeme za pochopení nutnosti označení uzávěrů
vody.

Milan Němeček

DOMOVNÍ ČÍSLA
V poslední době přijal parlament ČR celou řadu
nových zákonů a novel, které upravují zákony
stávající. Proto upozorňujeme
občany - majitele rodinných
domů. Každý dům musí být ze
zákona viditelně označen
čitelným
a
zřetelným
domovním číslem. Dále dům,
který se nachází na začátku ulice
musí umožnit označení názvu
ulice. V předchozím článku již píšeme, že majitel
také musí umožnit a neodstraňovat další důležité
značky umístněné na zdi - např. označení uzávěrů
vodovodního řádu, geodetické a topografické
značky. Tahle nutnost vychází z veřejného významu
těchto značek. (JZ)

KNIHA O OBNOVĚ VENKOVA
Po dlouhých přípravách konečně v lednu vyjde
publikace o programu obnovy venkova na
Kloboucku a Hustopečsku. Autor knihy - náš
dlouholetý poradce ing. arch. Jan Kruml, soustředil
velké množství obrazového materiálu o úpravách
vesnic v našem regionu. Podle jeho údajů bude
významná část knihy věnovaná Šitbořicím. Vždyť
naše obec byla mezi prvními, kdo se v roce 1994 do
programu obnovy venkova zapojili. Necháme se
překvapit. (JZ)

KONTROLNÍ DEN
NA ORLOVNĚ
21.11. se celá obecní rada sešla již v 15.00 hod.
na staveništi společenského domu – na „Orlovně“.
Starosta Vladimír Kulíšek jim podal podrobný
výklad a členové OR prošli budovu od suterénu až
po střechu. Stavební práce značně pokročily.
Starosta podrobně popsal každou místnost a její
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budoucí význam, upozornil na některé změny oproti
projektové dokumentaci. Bylo konstatováno, že
stavební
práce
probíhají
v souladu
s harmonogramem stavby, a že není ohrožen ani
termín dokončení, ani kvalita stavebních prací.
V současné době můžeme navíc občany informovat,
že se podařilo zajistit finační dotace na dokončení
stavby a především na úpravu okolí stavby, na
vybudování parkovišť. Velkou podporu zřízení
vanových lázní v naší obci projevuje také současný
okresní úřad. Chápe, že lázně budou mít význam
nejen pro naši obec, ale i pro celý okres. (JZ)

O HŘIŠTI KONEČNĚ
ROZHODNUTO
4.12. se sešla obecní rada, obecní zastupitelstvo
a vedení TJ Sokol. Předseda Radomír Zelinka
konstatoval neudržitelně špatný stav fotbalového
hřiště. Proto bylo za podpory celého OZ
rozhodnuto, že v příštím roce 2001 proběhne
rozsáhlá rekonstrukce celého fotbalového hřiště a
přilehlého okolí, tak aby i v naší obci vznikl
důstojný sportovní stánek. TJ Sokol připraví
projektovou dokumentaci a rozpočet celé stavby. Za
výrazné účasti OÚ hned na jaře začnou terénní
práce, které budou zakončeny osetím nové hrací
plochy. Ta se oproti součastnému stavu posune o
několik metrů dále a vytvoří se prostor pro
trénování, vznikne běžecká dráha s doskočištěm a
tenisový kurt. Fotbalisté však budou muset vyřešit
jeden problém, a to kde budou celý příští rok hrát
svoje utkání. (JZ)

VÝZVA VINAŘŮM
Letošní vegetační rok byl klimaticky naprosto
ojedinělý. Vysoké letní teploty začaly již v polovině
dubna a jen s krátkou výjimkou chladnějšího a
deštivého července je tento rok stále mimořádně
teplý. Jarní obiloviny, luskoviny, zelenina a jiné
byly značně poškozeny suchem. Jedinou plodinou,
které teplo a sucho neškodilo byla réva vinná. Proto
také vinobraní začalo letos o 3 týdny dříve než
v jiných letech. Téměř neuvěřitelné byly naměřené
hodnoty cukernatosti hroznů. V tisku byly uvedeny
zprávy, že v oblasti Palavy a na Mikulovsku ale i
jinde byly běžně dosahovány hodnoty 25-26 °ČNM
(Normovaný moštoměr).
Oficiálně byly potvrzeny hodnoty nad
30°ČNM. Protože i v naší vinařské obci bylo
dosaženo vysoké cukernatosti, žádám vinaře, kteří
naměřili cukernatost vyšší jak 22 °ČNM nebo více
jak 20 st. Klosterneuburgských, aby mi to
telefonicky nebo ústně oznámili. Je třeba také dodat
údaj o odrůdě a ze které vinařské trati. Považuji za
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povinnost tyto mimořádné hodnoty zaznamenat do
obecní kroniky. V příštím čísle Štengaráčku
zveřejním, který Šitbořický vinař sklízel v roce
2000 nejsladší hrozny. Údaje ze st. KL na st. NM si
přepočítám. Děkuji.

J.Zelinka, kronikář

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Sdružení České katolické charity ve spolupráci
s Diecézní charitou Brno a Oblastní charita Břeclav
organizuje Tříkrálovou sbírku, která proběhne ve
dnech 4. - 7. ledna 2001. Skupiny koledníků budou
pod
vedením
koordinátora
koledovat
v
domácnostech, rozdávat dárky a lidé budou mít
možnost finančně přispět na podporu charitativních
a humanitárních projektů.
red

DO BETLÉMA
Letos už potřetí bude 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.
Podstatou živého Betléma je přijít se poklonit
nově narozenému Králi – a přitom obdarovat 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

ŠTENGARÁČEK NA INTERNETU
Stále častěji se můžeme setkat s časopisovými a
novinovými tituly i na Internetu. Od tohoto čísla
bude mít pravidelně také Štengáráček svou
elektronickou podobu. Zkušební číslo se objevilo na
stránkách sítě Internet někdy v listopadu tohoto
roku. Od prosincového čísla jej najdete na adrese:
http://www.raz-dva.cz/stengaracek
Postupně se zde objeví i starší čísla Zpravodaje.
K
dispozici
je
také
mailová
adresa:
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stengaracek@raz-dva.cz, na kterou můžete posílat
své reakce i příspěvky. K čemu to všechno? Může
to být užitečné jak pro rodáky, kteří se tak v případě
zájmu mohou snadněji dostat ke Zpravodaji, tak
třeba pro přispěvatele, pro které nebude problém,
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pokud mají možnost připojení, poslat své texty. Vše
pro zveřejnění na Internetu připravil František
Valíček ml.
-ab-

Základní škola
Základní
Škola získala
certifikát "Zdravá škola"
ZŠ Šitbořice je od roku 1992 zařazena do sítě
Zdravých škol v ČR v rámci společného projektu
Světové zdravotnické organizace.
Ve školním roce 1999/2000 vypracovali
pedagogičtí pracovníci projekt Podpory zdraví ve
škole na další čtyři roky. Projekt byl schválen
Státním zdravotním ústavem a škola tak získala
certifikát "Zdravá škola". Získání certifikátu je pro
školu velkým závazkem.
Základním principem výuky a výchovy žáků je
respekt k přirozeným potřebám jednotlivce, úcta k
člověku, lidským společenstvím a k přírodě.
Dominantním prvkem celého programu je zdraví
jako stav tělesné, duševní a sociální pohody všech
žáků školy.
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu
Základní škola a na základě zkušeností získaných
při realizaci tohoto projektu Zdravá škola. Důraz je
kladen na propojování výuky s praktickými
zkušenostmi žáků. Činnost školy je směřována k
podpoře aktivity, tvořivosti, spolupráce a k
vytváření prostoru pro seberealizaci žáků tak, aby
každé dítě mělo ve škole příležitost zažít úspěch.
Záměrem školy
je vytvořit ze školy
místo
aktivního
poznávání,
místo,
kde se respektuje
individuální tempo a
výukové schopnosti
každého žáka.
Škola
nabízí
žákům
i
v
mimoškolní činnosti
pestrou
nabídku
zájmových kroužků
a dalších aktivit.
Záleží pouze na
rozhodnutí
a
odpovědnosti žáků a

jejich rodičů, jak této nabídky využijí.
Rodičům nabízíme další cesty spolupráce,
zveme je do vyučovacích hodin a na besedy s žáky
a učiteli. Otevíráme tak prostor pro neformální
setkávání, kdy si rodiče i učitelé mohou v pohodě
popovídat o dětech, o učení a o dalších záležitostech
týkajících se dění v naší škole.
Obecní úřad nám dokoupil dvě nové nerezové
várnice a od listopadu 2000 máme na chodbách
rozmístěno již pět várnic. Kuchařky připravují
denně 80 1 tekutin. Střídají čaje, šťávy a vitamínové
nápoje. Každé dítě se tak může ve škole během
celého dne kdykoli napít.
V zimním období plánujeme zavést další nové
prvky k ozdravění výživy. Žáci pod vedením učitelů
připraví různé druhy ovocných a zeleninových
salátů, které ochutnají všichni žáci.
O dalších školních akcích Vás budeme
průběžně informovat a na všechny Vás již nyní
srdečně zveme.
Rodičům a Obecnímu úřadu děkujeme za
dosavadní podporu.
Milí spoluobčané, do nového tisíciletí Vám
přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, pohody a
úsměv na tváři.

Milá návštěva . . .
V rámci výjezdního dne naši školu navštívila
skupina osmi chlapců z ústavu pro mentálně
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postižené děti z Brna. Asi deset žáků ze šesté až
osmé třídy 19. října netrpělivě očekávalo příjezd
návštěvy. Pocity asi měly naše děti smíšené, neboť
pár minut se chovaly zdrženlivě. Po vzájemném
představení ostych zmizel a společná skupina všech
dětí nejdříve navštívila školní jídelnu, kde paní
kuchařky nachystaly sladký oběd. Mezitím pan
učitel Omasta s chlapci ze sedmé třídy připravil
zajímavou skládanku ze dřeva a špejlí, do které se
všichni pustili s velkou chutí a po trpělivé práci měl
každý barevný tulipán. Další chvíle děti strávily v
počítačové učebně. Tento čas využila paní
vychovatelka Huliáková, aby pohovořila o
problémech postižených dětí.
Počasí nám přálo a chlapci si mohli zahrát
kopanou. Nešlo o žádný výsledek, ale o vzájemnou
hru, toleranci a pochopení. Velice pěkné odpoledne
bylo zakončeno opékáním špekáčků u táboráku a
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zpěvem při kytaře s panem učitelem Farkasem a
žákyněmi devátých tříd. Nastal čas velkého loučení
s příslibem, že společně prožitý den určitě nebyl
poslední.
V listopadu se mohli rodiče podívat na své děti
do otevřených vyučovacích hodin. Naši nejmenší
žáčci, prvňáčci obou prvních tříd, předvedli svým
rodičům i prarodičům, co se již všechno naučili.
Děti ukázaly, že už umí poznat hodně písmenek, že
dovedou přečíst plno slabik a slov a že se mohou
učit hravou formou, i při veselém zpěvu.
Věříme, že se rodičům se u nás v prvních
třídách 1íbilo a příště přijdou zase.
Podobná otevřená vyučovací hodina se
uskutečnila i ve čtvrté třídě v hodině vlastivědy.

Žáci a učitelé základní školy

Mateřská škola
Mimořádné aktivity.

Děti se učí vyhrávat i prohrávat, ale sladkou

Jako v každém školním roce i
letos v mateřské škole pracují tři
kroužky. Navíc jsme letos zařadili novinku plavání.
Ve výtvarném kroužku jsme dosáhli
mimořádných úspěchů v minulém školním roce.
Jožinek Nevídal se umístil v celostátní soutěži
"O nejkrásnější kraslici dětí a mládeže roku 2000",
získal čestné uznání a obsadil 2. místo v okresní
soutěži "Moje město, můj kraj".
Děti z tanečního kroužku vystupovaly na
besedě s důchodci, na přehlídce "Otevírání jara", na
svátku ke Dni matek a jiných besídkách pořádaných
mateřskou školou.
Pravidelně se podílíme na kulturním programu
při vítání dětí. Už druhým rokem mají naši
předškoláci možnost navštěvovat kroužek "Pískání
na flétnu", kde není účelem naučit se dokonale hrát
na flétnu,ale učit se správně dýchat a hospodařit s
hlasem.

Pěvecká soutěž "Šitbořický slavíček"
Tuto soutěž pořádáme už tradičně pátým
rokem. Nejdříve proběhnou třídní kola, kde
vybereme z každé třídy 5 - 6 dětí do školního kola.
Letos se soutěž uskutečnila ve čtvrtek
24.11.2000 a utkalo se v ní 13 zpěváčků. Je velice
těžké vybírat ty nejlepší, porota to neměla lehké.
l.místo Ivanka Novotná
2.místo Jareček Lengál
3.místo Nikolka Ryzá

odměnu vždy dostanou úplně všechny děti.
Vítězka "Slavíčka" se zúčastnila 2.12.2000
přehlídky lidových písní v Hustopečích u Brna.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy
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Vinařská besídka
Tak jak se nám jeví
zvláštním ukončení dvacátého
století, tak i rok 2000 byl pro
vinaře zvláštní. Je pravda, že jak nemůže být stejné
počasí v každém roku, tak také nemůže být stejný
průběh vegetace révy a nemůže být ani stejné víno.
A to je asi to, co dělá vinařství zajímavým.
Po mírné zimě začala réva rašit už začátkem
dubna, takže dobře udělali ti, kteří využili mírnou
zimu na řez. Teploty v dubnu a květnu vyvolaly až
čtrnáctidenní urychlení vegetace oproti normálním
ročníkům. Réva začala kvést koncem května, velmi
dobře odkvetla, suché počasí nedovolilo rozšíření
nemocí a škůdců révy, takže hrozny byly velmi
dobře vyvinuté a zdravé. Začaly měknout koncem
července a někde začal již i sběr ranných odrůd.
Předstih ve vegetaci dosáhl už tří týdnů. Začátkem
září už byly hrozny vybarveny nezvykle do žlutých
odstínů. Vlivem tepla
se
v hroznech
neodbourávaly hořké
látky (polyfenoly),
proto mají bílá
vína barvu více do
žluta
a
jsou
nezvykle
hořké.
Koncem září už bylo
vinobraní v plném proudu a na počátku října bylo
na Moravě sklizeno už 70% ploch. Modré odrůdy
se vyvíjely podobně jako bílé, ale cukernatost
končila kolem 18°ČNM, přičemž u bílých odrůd
cukernatost dosáhla až 30°ČNM a v některých
oblastech i více.
Na druhé straně obsah kyselin v moštech byl
jen okolo 5g/l, proti 8-10 g/l v normálních letech.
Vlivem sucha byly hrozny tužší, těžko se lisovaly.
Bylo dobré nechat je déle ležet na mlátě. Modré
hrozny byly velmi dobře vybarvené, takže se
nemuselo a nemělo čekat až padne klobouk.
Dřevo révy také velmi dobře vyzrálo, bude
odolnější proti zimním mrazům. Základ budoucí
úrody je tedy už daný a musíme věřit, že i ten první
rok budoucího tisíciletí bude pro vinaře také
příznivý.
A jak to vypadá ve sklepích?
V celku dobře, hrozny byly zdravé, po čas
vinobraní nepršelo, všechno se bez problémů
dostalo do sklepa. Mladá vína dobře překvášela,
protože se do nich nedostalo tolik chemických látek
z postřiků jako v jiných ročnících. Kvašení
proběhlo až moc rychle, některá vína se dobře

vyčistila, ale některá jsou stále matná. První stočení
se muselo dělat velmi brzo, aby se zabránilo
odbourávání kyselin, kterých je letos ve vínech
velmi málo. Nestalo se, že by víno nepřekvasilo
z důvodu nízké teploty, někde se ale kvašení
zpomalilo vyšším obsahem cukru v moštu. Počítá
se, že z jednoho stupně cukernatosti se dosáhne 0,6
% alkoholu, to znamená při cukernatosti 20 °ČNM
by mělo být ve víně 12% alkoholu. Od tohoto
obsahu alkoholu se kvašení zpomaluje a obyčejně
se při 13-14 % alkoholu úplně zastavuje. Je velmi
těžké stanovit příčinu zpomalování až zastavení
kvašení. Každý takový případ může mít jinou
příčinu, která by se dala přesně určit jen
chemickým rozborem a
mikrobiologickým
zkoumáním. Je dobře se poradit se zkušenými
vinaři, protože zanedbání může vést k úplnému
znehodnocení vína.
Vlivem dobré vyzrálosti
hroznů mají bílá vína nižší
barvu s převládajícím žlutým
odstínem, proto bude třeba více
sířit než v jiných ročnících.
K síření je nejlépe používat sirné
plátky anebo kaliumpyrosulfit.
Sirné plátky mají na sobě
obyčejně 2,5 g síry. Spálením
jednoho
plátku
vznikne
dvojnásobné množství oxidu siřičitého (SO2), tj. 5g,
ale víno při stáčení do zasířené nádoby z něj pohltí
jen 50% a s tímto množstvím (2,5g) musíme při
stáčení počítat. Vína by měla mít asi 30-40 mg SO2
v litru. Při síření kaliumpyrosulfitem si musíme
uvědomit, že skladováním ztrácí obsah SO2, takže
někdy už nemusí mít vůbec žádnou účinnost.
Z nemoci vín se letos projevila jen sirka a to hlavně
u bílých vín. Odstranit sirku je jednoduché a
všichni to znají. Stačí provzdušnit a zasířit.
Problémem zůstávají zákaly vína. Když se
víno, které je úplně prokvašené, nevyčistí
v krátkém čase ani po druhém stočení, uvažujeme,
že zákal může být bílkovinného původu. Ten se dá
odstranit buďto bentonitem nebo želatinou či
vaječnými bílky. Bentonit bylo lepší dát již do
moštu před kvašením, protože při použití vzniká ve
víně větší množství kalů, které se velmi pomalu
usazují a dají se filtrovat jen přes křemelinu na
svíčkových nebo textilních filtrech. Dávka
Bentonitu se určuje tzv. třepací zkouškou. Do malé
zkumavky se dá asi do poloviny víno, zahřeje se na
cca 80°C a zkumavkou se třepe tak dlouho až se
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vytvoří na víně pěna. Podle výšky pěny se určuje
dávka látky. Při výšce pěny 0,5 cm se použije 50g
na 100 litrů vína, při výšce 1,0 cm 100g/100 l a při
výšce 1,5 cm 150g/100 l. Bentonit se před čiřením
smíchá s desetinásobkem vody, nechá se nejméně 8
hodin nabobtnat a potom se přidá do vína, se
kterým se důkladně rozmíchá. Čiření želatinou je
jednodušší a želatina mimo odstranění bílkovinného
zákalu snižuje též obsah hořkých látek ve víně.
Želatina se prodává v prášku, velmi dobře nabobtná
ve vodě a ve víně se sráží
působením
taninu.
Srážením se vytváří
velké vločky, které se
rychle
usazují
a
přitom
strhávají
všechny
nečistoty.
Želatina se před použitím
nechá nabobtnat v teplé vodě
a rozpustí se v malém množství
vody teplé 40°C. Při vyšší
teplotě by se úplně srazila.
Rozpuštěná se naleje do menšího množství vína, se
kterým se rozmíchá nejlépe elektrickým šlehačem
tak, že se vytvoří pěna. Ta se naleje do ostatního
vína a důkladně rozmíchá. Protože se želatina sráží
taninem, je potřeba do vína přidat tanin. Počítá se,
že na vysrážení 1g želatiny je potřeba 1g taninu.
Protože každé víno má určité množství původní
třísloviny, dává se do vína na 100 litrů vína o 2-4 g
taninu méně. To se řídí charakterem vína. Tanin se
rozpustí v malém množství vína a do hlavního
podílu se dává vždy před želatinou.
Vaječný bílek je nejstarším čiřidlem vůbec.
Používá se buď v sušeném stavu anebo ve stavu
čerstvém. Vaječný bílek se sráží také s tříslovinami
vína v jemnozrnnou sraženinu. Počítá se, že jeden
bílek nahradí 4g želatiny, a proto se používá
k čiření jemných vín 1-2 bílky a k čiření
tříslovitějších vín 3-4 bílky na 100 litrů.
Jednomu čerstvému bílku se rovná 4g bílku
sušeného. Syrové bílky se nejdřív našlehají na sníh,
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ten se smíchá s menším množstvím vína a přecedí
přes husté sítko nebo řidší látku, aby se zachytila
vlákna. Roztok se naleje do vína a řádně promíchá.
Po 10-20 dnech se vyčiřená vína mohou stočit
nebo přefiltrovat. Kdyby se snad úplně nevyčistilo
víno čiřené želatinou, musí se přidat tanin,
samozřejmě po předchozí zkoušce v malém.
Dnes jsou k dostání v obchodech s vinařskými
potřebami různé čiřící prostředky, které obsahují
vždy buďto bentonit nebo želatinu v určitém
poměru, případně jiné látky. Je dobře si při koupi
přečíst, co ten který výrobek obsahuje, jak se
používá a také je velmi důležitá cena těchto
produktů. Někdy staré osvědčené prostředky jsou
cenově přístupnější a mají stejnou, případně i lepší
účinnost.
Vína ročníku 2000 mají nezvykle nízký obsah
kyselin. Podle nového vinařského zákona,
schváleného 14. Dubna 2000 se může použít na
zvýšení kyselin kyselina citrónová (nejvíce 1g /l)
nebo kyselina vinná v potřebné dávce. Přídavek
kyseliny zlepšuje chuťové vlastnosti vína, částečně
víno konzervuje a ve velké míře přispívá k lepšímu
vyzrání vína při dalším ležení.
Uvedené čiřící postupy a prostředky dostačují
k dosažení úplného vyčištění vína, ale nezaručují
jeho stabilitu před druhotným kvašením. Je to prvý
krok k dosažení výborné jakosti vína určeného na
přímou spotřebu a skladování vína v ležáckých
nádobách. Příprava vína na zrání v lahvích a na
dosažení lahvově zralého vína je složitější a o tom
bude další pokračování Vinařské besídky. Do té
doby je třeba pravidelně kontrolovat stav vína a
jeho proměny pravidelnou degustací. To by neměl
vinař dělat sám, protože nemůže dobře určit změny
vína, takže když si k tomu pozve své dobré přátele,
vinaře, udělá jen dobře. A když po degustaci se
nějaká sklenka toho nejlepšího vypije, musíme pít
s vědomím, že víno bylo stvořeno, abychom je pili
s vroucností a pro potěchu svých srdcí.

Ing. Antonín Konečný

udobné ale šťastné a veselé
svátky vánoční
Chudobné
vánoce,
ale
přitom šťastné
a
veselé
jsme
prožívali za našeho mládí, to je v letech 19201930. A jak probíhaly ty svátky?
Před vánoce se ve všech domácnostech
velmi pořádně uklízelo, chystalo se všechno
na pečení koláčů, pekla se vánočka, kugluf

(bábovka) a nějaké
cukroví
doma
jako
perníčky,
ořechové
věnečky a naši otcové a
stařečci připravovali pro
nás dárky. Připravovali, to
znamená, že je sami vyráběli. A na štědrý den
se navečer děti někam poslaly nebo nějak
zabavily a když přišel Ježíšek, tak jsme
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v kuchyni, protože se žilo jen v kuchyni, na
stole našli stromeček. Náš stromek byl umělý.
Byla to drátěná kostra, na které bylo tenkým
drátkem přivázané jehličí vyrobené z husího
peří napuštěného zelenou barvou. Smrkové
stromky nebývaly, protože ani v Šitbořicích a
okolí žádné smrky nerostly. Na stromku byla
pověšena jablka, hrušky, ořechy, někdy, když
byl dobrý rok, tak i pro každé děcko jeden
pomeranč nebo mandarinka. Dárky byly
skromné: ponožky, pletené rukavice, čepice,
zkrátka jen to, co bylo potřebné. Hračky jen
takové, co dokázali rodiče sami vyrobit, to
znamená pro chlapce nějaký dřevěný koník
nebo vozík, pro děvčata buďto panenka
dřevěná nebo ušitá ze zbytků látek, na
hlavičce měla inkoustovou tužkou nakreslené
oči, nos, ústa a vlasy. Dospělí nedostávali
žádné dárky. V té době byla krize, velká
nezaměstnanost, a proto bylo v rodinách málo
peněz. Hlad jsme netrpěli, ale všechno co se
muselo kupovat bylo vzácné a někdy
nedostupné. Před štědrovečerní večeří se celá
rodina pod stromečkem pomodlila, zazpívala
se nějaká vánoční koleda a až potom se
večeřelo. A zase velmi skromně. Na stůl se
daly koláče a vánočka, šípkový čaj pro děti a
bílá káva z cikorky pro dospělé. Dále tam
bylo sušené ovoce nebo vařené
sušené ovoce, to jsou suché
švestky (kadlátky), sušená jablka
– króžilky, dyňová jádra, ořechy
a někdy fíky nebo svatojánský
chleba.
Po večeři jsem se ještě chvíli
modlili a zpívali a potom se šlo
spát., protože se muselo brzo
vstávat na „Jitřní“. Ta bývala ráno na
Boží hod vánoční o páté hodině. Na Jitřní
chodili všichni členové rodiny. Ještě když
v obci nebyla elektřina, bylo to krásné, ten
proud lidí směrem ke kostelu, po zasněžených
ulicích osvětlených jen září světel ze svíček
umístěných v oknech domů a ze světel
luceren nesených některým členem rodiny.
V kostele
bylo
slavnostní
osvětlení,
pamatujeme si ještě petrolejové lampy a
množství svíček v rukách věřících. A když
začaly hrát varhany naplno „ Narodil se Kristus
Pán“ a všichni v kostele zpívali také z celého
srdce naplno, byly to chvíle povznášející,
slavnostní a radostné. Podle vyprávění
starších bývala i v Šitbořicích půlnoční mše,
ale to, že do kostela šla celá rodina, využívali
cizí zloději a kradli dobytek, hlavně koně a
obilí, proto se tato bohoslužba zrušila.
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Po příchodu z kostela byla snídaně a po
snídani jsem se zase pod stromkem modlili a
zpívali, protože na tento svátek se nechodilo
nikam na návštěvy, nezametalo se a nekonaly
se žádné jiné práce mimo krmení dobytka.
Vánoční oběd na první svátek vánoční byl jako
každý jiný sváteční oběd, to znamená, že bylo
k obědu maso z vlastních zdrojů, buďto ze
zabíjačky anebo drůbež. Maso se tenkrát
nekupovalo.
Druhý den na Štěpána jsme chodili na
koledu ke všem blízkým příbuzným. Museli
jsme umět nějakou koledu a dostávali jsme
jablka, hrušky, ořechy, sušené ovoce, dýňová
jádra a cukroví doma pečené. To nám,
koledníkům, nasypali jednoduše do kabele a
doma jsme donesli z toho pestrou směs, ale
nevadilo nám to. Peníze jsem dostávali ne u
všech, jen u těch méně lakomých, jak jsme
říkávali, a to jen malé peníze, desetník, někdy
dvacetník a u kmocháčků padesátník a někdy i
korunu, ale to už byl velký peníz. Za to jsme si
kupovali věci do školy, lepší pero, vodové
barvy, děvčata šití a něco jsme si nechávali na
školní výlet.
Po koledě na požehnání si ukazovali co
dostali od Ježíška, co vykoledovali a
domlouvali se kam se půjde sáňkovat
anebo klouzat. Nemohlo se říkat
„bruslit“, protože v té době, okolo
roku 1930, byl v Šitbořicích jen
jeden pár bruslí a to měli chlapci
pana řídícího Muchy: Karel,
Boleslav a Zdeněk. Nám stačily
cvoky okované boty nebo doma
udělané
a
kovářem
okuté
„vozadla“ nebo „krpadla“. Saně
nám také uměli naší otcové udělat ze
dřeva, na ně se přivázaly slaměné „došky“,
aby to netlačilo a lyže zase dělali místní koláři,
stály pro nás moc peněz – 5 Kč. Ty jsme
mazali voskem, který jsme získávali na
Dušičky na hřbitově a vázání se dělalo ze
starých opratí. Nejlépe se sáňkovalo na
Trávníčku, na Hradisku anebo na Pětince. My
jsme měli doma psa Kazana, tomu jsme ušili
„kšíry“ a potom nám tahal saně navrch na
Trávníček. Dolů vždy běžel před námi a už
čekal až ho zapřáhneme a ten pes ty saně
tahal, dalo by se říct s radostí, hrál si vlastně
s námi. Starší chlapci a děvčata večer chodili
dělat kotle. Nejlepší to bylo v Mléčné uličce.
To se postavili za sebe, pochytali se pažemi,
„čapli“ (dnes by se řeklo dřepli) a už se jelo.
No tak asi vypadaly vánoce za našeho
mládí. Byly chudobné na hmotné statky, ale
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bohaté na zážitky. Všechno okolo vánoc,
všechno, i na pohled malé dárky, návštěva
vyzdobeného kostela, slavnostní zpěv a
slavnostní prostředí nám udělalo z vánoc
šťastné a veselé svátky vánoční, na které

Vo šitbořskéch řemesníkách
Před válkó neježďale chlapi ze Šitbořic do
Brna za prácó tolik jak včil. Gdo dělával v Brně,
tak mosel chodit pěške nebo ježďat na bicyglo do
Sokolnic ha votáď vlakem do Brna. Hodně
Šitbořáků, haji děvčata na tovarech ke dvorům do
Těšan, k Martnicím ha do Nuvéch Dvorů. Na
podzem ha i v zémě chodile na kampánijo do
cukrovaro v Židlochovicích. Dosť Šitbořáků se
živilo řemeslem.
Na každým konco béval
haspoň jeden ševc. Na Zámečko
pod Hradiskem bele ševc
Vosecké. Nebele rodilé Šitbořák. Do
Šitbořic se přiženile z Čech ha tak
mlovile hináč než Šitbořáci. Vokno
jejich verštato belo skoro ho země ha
tak sme jich přes to vokno všelijak
dopaluvale ha měle sme pak
hundrholt, dež mistr na nás veběhle
z potěhem ha nadávale, že jak nás
chytnó, tak nám promísíjó zadek
z gatima. Hnale nás na Hradisko nebo
do Domanin, gde sme se jim
poschuvávale do hagácek.
Handlířovi Metelkovi prodávale jednó na
podzem hose ha nemuhle se domlovit na ceně.
Vosecké strkale hoso Metelkovi ha říkale: „Pane
Metelko, jen ji polehkají, jen si ji polehkají“!
Metelka zasi na Voseckýho: „Co na potvoři
nalechtám“! Vosecké pak Metelkovi vesvětlile, že
v Čechách se říká polehkat ha v Šitbořicích
potěžkat ha hať nejakó koruno předajó.
Kolářský dílne bévaly dvě ha také dvá sedláři.
Ti dělale nový chomóte na koně he
na
kráve ha spravuvale řeměně
k mlátičkám ha k sečkovicám.
Kuváři bévale štyři. Chodile sme
k nim kuvat radlice k pluhům ha bévale sme
rádi dež nás mistr nechale šplapat kuvářské měch,
kerém se fókal luft do véhně, habe v ní lepší hořelo
rosický hohlí.
Hospode bele tenkrát štyři. Důle Němečkuva,

4/2000 - prosinec
velmi rádi vzpomínáme.
Vzpomínali Růžena Novotná (1915),
Josefa Vozdecká (1919), Antonín Konečný
(1923)

na Horním konco Holcapluva, v Rathózo ha ho
pantáte Ščasnýho. To bel Žid. Měle velké barák
v dědině z hospodó a kvelbem. Naši stařeček dež
jele vokolo s kravama, tak se zastavile na jedno
gořalko. Ščasné nebo jejich panimáma Málka jim
nalile za dvě korune do sklinečke, keré se říkalo
„sameček“ alaš s rumem.
Hospočtí bele záruveň he řezníkama. Stolářů
belo pět, jeden bednář, dvě malířký firme, dvá
pekaři ha hodně bévalo kréčířů. Némíň kunšoftů
měle kréčíř Jožka Šikovné, protože se vo nich
řikalo, že jejich tetička Kača v zémě překrévale
jejich děcka na lůžko látkama, kerý tam měle vod
lidí na hošití. Tak se tam jenom negdo z příbuznéch
nechal hošit cajkový gatě.
Každá tetička měle nejakó známó švadleno,
kerá jim šile krizétke, sokně, jupke ha košule.
Skoro v každým baráko bel negdo zedníkem.
Zedníci chodívale z jara hledat práco po celé
republice ha za Rakóska hlavně do Vídně. V zémě
bévale duma ha chodile na nový sklepe na
Hradisko ha pod Svatojánkem he vezdívale v nich
z tihel kvelbuňke. Dělale také nový studně ha dež
zamrzlo, tak také sekávale na rebníčko ho mléna
pro řezníka led na chlazení masa. Také spravuvale
dež nemrzlo svý chalupe, habe neztratile přes zemo
zednické fortel. Tetička Mařka se našé sestřence
kolikrát postěžuvale, že jejich staré, keré bele
zedníkem, pořád v chalupě mosijó něco
přestavuvat, ha tak ze te leta, co só spolem, tak huž
majó kocheň na sedmým místě.
Na Dolním konco ho rebníčka měle dílno
zámečník Karel. Po válce v pětaštyricátým roko
svařuvale z mladém Karlíkem železné plot před
kostelem, gde se postatvil pomník padlém ruském
vojákům. Tenkrát bele předsedó národního výboro
Tonda Šikovné, předválečné komunista. Říkale vo
nich, že hotekle ve dvacátým roko z Ruska před
bolševikama ve fůři hnuja. Tonda tenkrát
vemeslele, že před tém pomníkem bodó
zacimentuvaný dvě střele z ruskéch kaťuší,
kerý zvostale po válce v Šitbořicích a
Kurdijově v hagáckách. Střele
v Kurdijuvě napřed vepaluvale na
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vohňo hotař Putna. Vekládale, že jak te střele
vohřívale, tak cifruvale po celým Kurdijuvě ha belo
ščestí, že tam blízko nebele žádní lidi. Tak te dvě
vepálený střele nechale Tonda zabetunuvat
k pomníko. Kluci do téch zabetunuvanéch střel
naházele válečke střelnýho pracho. Teho měle kluci
po frontě plný kapce z rozmontuvané munice do
kanónů.
Střelné prach vod teho svařuvání vebuch
zámečníkům pod rukama, střela se z betono vetrhla
ha letěla haž ke svatýmu Jánovi. Zámečníkům se
hani nic nestalo, jenem tata povídale mladýmu:
„Karliku, tak bech moh meslet, že sme vobá prdle
mokrém do gatí.“ Plot vokolo pomníka dodělávale
potem huž bez kaťuší.
Ze stavařskéch řemesel tade bele klempíři,
pokrévači, vazbáři ha take huž eletrikáři. Knihař
Fiala měle névíc práce z vopravama kostelovéch
kancionálů ha knížek z vobecní knihovne.
Kósek vod kostela mívale cukrárňo mistr
Jarolím. Krom teho bele známé pravicové politik.
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Dež bele v šestatřicátým roce volbe do parlamento,
tak nám napsale na vrata stodole bíló barvó: Volte
číslo 13 – volte generála Gajde. Nápis na vratech
vedržel haž do fronte, dež te vrata zhořele.
Po válce bele Jarolím vesazené na komuniste.
Jednó huž za socializmo seděle mistr v Brně na
Dornycho v hospodě. Naproti nim na zdi visel
vobraz Gottwalda. Dež se votočile, viděle nad sebó
vobraz Jožke Stalina ha začale nahlas mudrovat:
„Jozefe, te tovaryš ha já mistr. Gdo je víc? Te se
nebodeš nade mě vevešuvat!“ Ha řízle čaganem do
vobrázko. Ten se rozbil, sletěl na zem ha tam ho
ešče vodkuple do kóta. Za chvílo bele v hospodě
policajti ha mistr za horážko našeho přítela mosele
vodsedět pár měsíců v harestě na Célo.
Jak začál socializmus, tak šitbořickém
řemesníkům, tak jak hinde, jejich verštate
znárodnile, he tém ševcům jejich verpánke.
-KÁ-

KOLOVÁ 2000-2001
V měsíci říjnu 2000 začala nová sezóna oddílu
kolové prvními dvěma turnaji dorostenecké
kategorie v Liberci a Chrastavě. Na těchto turnajích,
které patří mezi pět kvalifikačních turnajů o postup
na Mistrovství Evropy juniorů, se představily dvě
dvojice hráčů oddílu TJ Sokol
Šitbořice.
Za Šitbořice I hrají:
Ladislav Lejska, Jiří Bedřich.
Za Šitbořice II hrají:
Roman
Viktorin,
Pavel
Švihálek.
Na těchto turnajích se
umístilo
první
družstvo
Šitbořic vždy na 3. místě za
ICC Brno a Sokolem Zlín.
Druhé družstvo se umístilo na
12. a 14. místě z celkových
16 účastníků turnajů.
Třetí kvalifikační turnaj se konal dne 4. 11.
2000 v Přerově. Po dramatickém boji o první místo,
kdy došlo i na trestné údery, se vítězem stalo
družstvo Šitbořice I. Družstvo Šitbořice II. se
umístilo na 11.místě z celkových 15. účastníků
turnaje.
Po dvou třetích místech a jednom prvním místě
je družstvo Šitbořice I. ve složení Ladislav Lejska a

Jiří Bedřich v celkovém hodnocení s 8 body na
třetím místě za ICC Brno a Sokolem Zlín, které mají
shodně 9 bodů.
8. 11. 2000 byl v Nezamyslicích zahájen
prvním turnajem OP další ročník soutěže o mistra
České republiky v kolové
dorostu.
Turnaje
se
zúčastnila družstva ze čtyř
oddílů
Jihomoravského
kraje. Z 8 mužstev, která
nastoupila
v
turnaji,
zvítězilo ICC Brno a za
ním v těsném závěsu
družstvo Šitbořice I. Druhý
tým Šitbořic skončil po
velmi dobrém výkonu na
6.místě, když porazil druhé
týmy Favoritu Brna a
Nezamyslic.
Další kolo OP v kolové dorostu proběhne
9.12.2000 v Šitbořicích v místní Sokolovně.
Žákovské soutěže se rozeběhnou prvními
dvěma turnaji, a to Mikulášským turnajem Českého
poháru žáků v Šitbořicích.

Ladislav Lejska
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TJ SOKOL ŠITBOŘICE a TJ FAVORIT BRNO uspořádají

v sobotu 24. února 2001

34. ročník Turnaje mistrů světa v kolové
za účasti :
· LOMCTSCIO Sandro a Michael (Německo) mistři světa 2000
· JIŘÍČEK P./FLACHSMANN H . (Švýcarsko) II. místo na MS 2000
· SCHALLERT M./SCHNEIDER D.(Rakousko) III. místo na MS 1999 a 2000, vítězi TMS
2000 v Šitbořicích
· SKOTÁK P./ŠMÍD P. (Česká rep.) III. místo na MS 1999 a IV. 2000
· bratři KlNGOVI (Německo) mistři světa 1991,1992,1994

Vystoupí také naše nejlepší krasojezdkyně a krasojezdci
· Martina Štěpánková - mistryně světa 1998,1999 a II. místo na MS 2000
· dvojice Neuschlová/Janečková - III. místo na MS 1998, 1999 a II. místo na MS 2000
· Arnošt Pokorný - IV. místo na MS 1998, 1999 a 2000
Záběry z tohoto turnaje budou vysílat všechny tři televize ve večerním celostátním pořadu
"Branky, body, vteřiny", delší program pak v neděli a v pondělí večer v programu - Sportovní ozvěny,
dále krajské vysílání ČT.
Současně nabízíme místo na reklamu v sále při turnaji v dosahu televizních kamer a v
brožurce vydané k tomuto turnaji. Okresní tisk - NOVÝ ŽIVOT a BŘECLAVSKO nabízí pro větší
sponzory (nad 5 000,-- Kč) zveřejnění reklamy před turnajem zdarma.
Vzhledem k tisku brožury, ve které budou všichni dárci zveřejněni, je nutné předat ceny a
reklamní nabídky předsedovi organizačního výboru turnaje do 27.1.2001.

Organizační výbor Vám předem děkuje! Sportu zdar!
Kontakt: Předseda organizačního výboru TMS 2001 Josef Bulla
691 76 Šitbořice, Dlouhá 265 tel. 0626/421211 den, 0626/421322 večer

KVÍZ
Zákoutí naší vesnice
Tato rubrika je určena těm, kteří disponují zcela
výjimečnými znalostmi, a to znalostmi v oboru sklepů a
sklípků v Šitbořicích. Ty pro Vás maluje pan Josef Zelinka.
Hádejte, bavte se, pište.
Děkujeme všem, kteří si nenechávají své tipy pro sebe.
Za všechny pak můžeme jmenovat paní Rosalii Vozdeckou,
které za její pravidelné tipy a dopisy touto cestou děkujeme.

redakce
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Nezbohatnu...

neustanu v těžkém boji

Kdybych hledal štěstí

o srdce té slečny.

v lesku zlaté mince
asi bych dřív našel

Úřední den

dveře do blázince.

Na úřadě plno lidí,
formuláře, dětský křik,

Od Buchlova

dneska u nás úředničí

Když sem já šel od Buchlova

sociální pracovník.

do Šitbořic pěšky
zdály se mi moje nohy

Někdo stojí tento týden

neskutečně těžký.

ve frontě už potřetí,
tolik času ztracenýho

Slunce hřálo, asfalt tekl,

pro pár stovek na děti!

krk byl žárem rudý
a já sem stál v křižovatce

Na bydlení, na dopravu,

a přemýšlel, kudy...

na pomůcky do školy
a úředník razítkuje

Přes Krumvíř sem vyčerpanej

a ruka ho nebolí.

po čtyřech se plazil
když jel kolem jeden známej

Nechtěl bych mít jeho místo

tak mou túru zkazil.

denně slyšet nadávky,
raději v rušné frontě čekám

Naložil mě, domů svezl,

s formulářem na dávky.

su mu za to vděčný

F. Majer

do týdne se rány zhojí
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