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Rok 2001 je již v plném proudu, překonali jsme
zimní měsíce a vstupujeme do prvních jarních
dnů. S příchodem jara můžeme již plně začít
realizovat vše, co jsme pro tento rok
naplánovali.
Začátkem
března
proběhlo
zasedání obecního zastupitelstva, na kterém
bylo jako hlavní bod jednání schválení rozpočtu
pro rok 2001. Bylo mi potěšením, že se tohoto
zasedání zúčastnilo podstatně více občanů, než
na všech předcházejících. O to více mne těší, že
většina těchto občanů přišla na zasedání z
prostého zájmu o dění v obci. Všem těmto
občanům děkuji. Věřím, že občanů, kteří mají
upřímný zájem o práci v obci, bude přibývat.
Nyní se vrátím k tomu, co nás v tomto roce
čeká po stránce budování v obci v souvislosti se
schváleným rozpočtem. Předně je to současná
naše největší stavba, kterou je rekonstrukce
bývalé Orlovny na Společenský dům. Dokončení
této stavby je naplánováno na konec května s
tím, že slavnostní otevření této budovy
plánujeme na polovinu června. Pro oživení Vaší
paměti, v budově Společenského domu bude
restaurace, společenský víceúčelový sál s
možností promítání filmů, pořádání různých
společenských a rodinných oslav, kulturních
vystoupení a konání různých přednášek. Dále
zde bude ubytovací část hotelového typu,
kuželna, přesněji bowling s dvojdráhou. Budují
se zde také sirné koupele s možností masáže a
dalších rehabilitačních procedur. Dále zde bude
prostor pro posilovnu.
Tento
dům
chceme
provozovat
s
celodenním stravováním, což v současné době
v naší obci úplně chybí. Co se týče vlastního
provozovatele, jednáme s brněnskou firmou
BINGO ROZMARÝN, která má zájem celou
budovu od obce pronajmout.
Současně
s
dokončováním
stavby
Společenského domu se provádí rekonstrukce
zpevněných ploch v okolí této budovy. Tyto
zpevněné plochy budou dokončeny současně s
dokončením Společenského domu. V souvislosti
s rozpočtem jsme velice potěšeni, že se podařilo
získat nezanedbatelnou finanční částku jak na
stavbu společenského domu, tak i na stavbu
zpevněných ploch z programu obnovy venkova
a z programu PHARE-CBC.
Dále v tomto roce počítáme s projekční
přípravou stavby čističky odpadních vod s
kanalizací. V případě, že se podaří zařadit ještě
v tomto roce stavbu do programu Fondu pro
životní prostředí, můžeme začít s budováním
některých úseků nových kanalizací tam, kde
dosud chybí. S tímto úzce souvisí i rekonstrukce
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komunikací, nyní nám hlavně na
mysli ulici Diváckou. I když zde
je podmínka, že Správa silnic
Břeclav získá finanční prostředky na vlastní
rekonstrukci silnice na této ulici.
Nelze v plánu pro tento rok opomenout
celkovou rekonstrukci fotbalového hřiště. Zde
chceme postupně vybudovat sportovní areál tak,
aby zde našlo vyžití co nejvíce obyvatel. Je
třeba však připomenout, že při budování tohoto
sportovního areálu počítám s velkou pomocí
Vás všech, kteří máte zájem na vybudování
areálu. Jedině tak můžeme areál vybudovat s
podstatně menším finančním nákladem.
Nyní se chci dotknout jiného problému, který
stále není zcela dořešen. Jak jste si určitě všimli,
provedli jsme úpravy kontejnerů na odpad. Tato
úprava má zabránit tomu, aby po okolí nelétaly
papíry, igelity a pod. Bohužel se to často míjí
účinkem. Téměř nikdo nezavírá dveře u
kontejnerů, které jsou po jeho obvodu a navíc
vždy někdo otevře dveře zadní a už je také
nezavře. Takže výsledek je jasný, nepořádek
kolem kontejnerů je i nadále. Zdůrazňuji, že
všechny dveře na kontejneru jsou od toho, aby
se zavíraly. Chovejme se jako lidé.
Jistě také neušel Vaší pozornosti v televizi,
rozhlase a dalších sdělovacích prostředcích,
problém kolem chovu psů a jejich volné
pobíhání. Kolik utrpení přineslo řadě lidí, kteří
byli volně pobíhajícími psy napadeni. A to vše je
jen proto, že někteří majitelé psů neustále
nechtějí pochopit, že se to týká i jejich vlastního
psa. Zmiňuji se o tom jen proto, poněvadž tento
problém u nás neustále trvá. Ještě se téměř nic,
až na malá zranění, u nás nestalo, ale nikdo z
nás neví, kdy to bude jinak. Je třeba, aby se
majitelé psů, kterých se to týká nad sebou
zamysleli a udělali taková opatření, aby zamezili
pobíhání psů na veřejných prostranstvích. Jistě
by se Vám nelíbilo, kdyby Vás nějaký pes
napadl, nebo Vám rozhrabal upravenou
zahrádku před domem. Určitě se Vám také
nelíbí, když máte před vlastním domem
hromádky od psů, do kterých se dá při troše
nepozornosti šlápnout. Nemluvě o malých
dětech, kterým je téměř jedno do čeho šlapou,
co berou do ruk a strkají do pusy. Může to být
právě Vaše dítě, které díky tomu těžce
onemocní.
S tím vším souvisí i to, že v tomto roce
chceme přihlásit naši obec do soutěže Vesnice
roku 2001. Každý z nás může přispět, aby naše
obec v této soutěži obstála.
Děkuji Vám všem za pochopení.
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Vladimír K u l í š e k
starosta
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ROZPOČET

Hlavním bodem veřejného jednání obecního zastupitelstva, které se konalo
v pátek
2.3.
2001,
bylo
projednání
a
schválení
rozpočtu
Plán příjmů 2000
10 260 000, - Kč
obce pro rok 2001. Zprávu
Skutečnost příjmů 2000
12 778 390, 90 Kč
přednesl předseda finančního
Plnění příjmů 2000
124,55 %
výboru obce Josef Konečný.
Plán výdajů 2000
25 581 000, - Kč
Nejdříve podrobně rozebral
Skutečnost výdajů 2000
13 599 094, - Kč
příjmy a výdaje za rok 2000.
Rozdíl
+ 11 981 906, -Kč
K přednesenému
návrhu
rozpočtu, který byl přednesen
Návrh rozpočtu pro rok 2001
podrobně
po
jednotlivých
Plán příjmů 2001
31 636 000, - Kč
položkách proběhla rozsáhlá
Plán výdajů 2001
31 636 000, - Kč
diskuse.
Byla
stanovena
rozpočtová rezerva a byly
stanoveny pravidla pro pravomoc obecní rady k provádění změn v rozpočtu. Následným hlasováním byl
finanční rozpočet pro rok 2001 schválen.
Ing. Josef Zelinka
místostarosta
staveniště společenského domu - Orlovny. Firma,
VYŘÍZENÍ PRVNÍHO
která měla zahájit instalaci nové kuželny, přišla
OBČASKÉHO PRŮKAZU
s návrhem, že prostory pro kuželky jsou sice
Upozorňujeme občany ročníku 1986, že
vyhovující, ale v posledních letech je mnohem
nejdříve jeden měsíc před dovršením 15ti let
populárnější a zábavnější hra kuželkám velmi
požádají Obecní úřad Šitbořice o vyřízení
podobná BOWLING. Byly dodány i materiály a
prvního občanského průkazu. K tomu předloží
prospekty k této hře. Bowling je zábavnější, a
následující doklady:
může ho hrát současně i několik hráčů. Po dlouhé
¾ rodný list
diskusi a prohlídce místa, proběhlo hlasování o
¾ oddací list rodičů
tom, která hra se bude instalovat. Ze 14
¾ 1 fotografie (formát 35x45 mm, která
přítomných zastupitelů hlasovalo 13 pro bowling
odpovídá současné podobě občana a
a
jeden
pro
kuželky. Věříme,
zobrazuje jej v předním čelném pohledu)
že toto rozhodnutí
¾
osvědčení o státním občanství
bylo
ČR (vydá Okresní úřad Břeclav, referát
správné a
vnitřních věcí. K vydání osvědčení o
tato dnes
státním obč. ČR je třeba předložit
potvrzení o trvalém pobytu, které vydá
Obecní úřad Šitbořice. K vyřízení
osvědčení je třeba dále předložit: rodný
list dítěte, oddací list rodičů a OP rodiče)
Úřední dny na Obecním úřadě Šitbořice
celosvětově
jsou pondělí a středa vždy od 7.00 do 17.00
velmi
populární
hod.
společenská hra si získá oblibu i u návštěvníků

Růžena Stehlíková
matrikářka

BOWLING

Šitbořické Orlovny. Zastupitelé využili návštěvy
staveniště k jeho podrobné prohlídce. Starosta je
seznámil s problematikou stavby a vysvětlil celý
záměr a poslání této budovy v budoucnosti.

Mimořádně byla svolána obecní rada a
obecní zastupitelstvo v pátek 2.2. 2001 přímo na

Ing. Josef Zelinka
místostarosta
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Demografické změny
v posledním roce
V roce 2000 se narodily tyto děti:
Martin Drabálek
Petra Hájková
Pavel Ryšavý
Veronika Prokešová
Vít Vintrlík
Nikola Kalvodová
Lukáš Tihlařík

Martin Jelínek
Ivana Hofferíková
Radka Tesařová
Tomáš Svoboda
Lenka Jelínková
Patrik Konečný
Aneta Vodáková

Michael Venera
Markéta Nevídalová
Štěpán Urbánek
Pavla Kleinová
Markéta Rozkydalová
Stanislav Outrata

V loňském roce zemřeli v Šitbořicích tito občané:
Antonín Sáček
Oldřich Fiala
Markéta Nevídalová
Marie Petrášová
Jenovéfa Kaňová

Josef Sáček
Josef Kaňa
Františka Urbánková
Jindřiška Vozdecká
Helena Ráčková

Bohumil Nevídal
Jan Klein
Marie Tihlaříková
Jan Kubíček
František Vozdecký

Významná životní výročí našich nejstarších občanů v roce 2001:

90 let
85 let
80 let

Alžběta Tesařová
Antonie Viktorinová

Marie Okurková

Marie Kaňová

Antonie Viktorinová

Ferdinand Konečný

Marie Drabálková

Vlasta Drabálková
Marie Vozdecká
Josef Matýšek
Jiřina Valíčková

Anna Vozdecká
Marie Fraňková
Karel Hanák

Marie Bočková
Marie Podbřecká
Jana Peštálová

Narozeno 20 dětí , z toho 10 děvčátek a 10 chlapců.
Zemřelo 15 osob , z toho 8 mužů a 7 žen.
Do naší obce se přistěhovalo 32 občanů a odstěhovalo se 24
občanů. Stav obyvatel k 31.12.2000 byl 1939 osob.
Číslování budov je na č.p. 602.
Do matriky bylo zapsáno 13 manželství , z toho 12 uzavřela církev
římskokatolická.
Růžena Stehlíková
matrikářka
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Inventarizace
obecního majetku
V souladu s příslušnou
vyhláškou proběhla k 31.12.
2000 inventarizace
obecního majetku.
Hodnota majetku obce k
31.12.2000 je následující:

úvaha
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NIM 43 965,- Kč
Budovy a stavby 89.934.726,18 Kč
HIM 1.827.924,99 Kč
DHIM 3.393.900,63 Kč
Pozemky 6.256.499,33 Kč
Nedokončené investice 6.859.904,- Kč
Akcie 1.938.100,- Kč
investiční majetek celkem 110.211.055,13 Kč
Zásoby 139.188,49 Kč
Peněžní prostředky 13.502.082,20 Kč
Pohledávky 5.073.446,90 Kč
Aktiva celkem 128.925.772,72 Kč

Sčítali jsme se

I v naší obci proběhlo sčítání obyvatelstva. Po kampani různých politiků a novinářů pro i proti sčítání
jsme nakonec zjistili, že vyplnění sčítacích archů nebylo tak složité a ani nebylo třeba udávat žádné
supertajné osobní údaje. Na celkové výsledky si však budeme muset nějaký měsíc počkat. Velmi zajímavé
údaje by však vyšly najevo, kdyby se například sčítal celý svět. Podle posledních informací a odhadů by
sčítání lidstva vypadalo asi takto.
Kdyby místo naší planety byla vesnice o 100 obyvatelích a panovali v ní poměry stejné jako na celé
zeměkouli, vypadalo by to asi následovně.
Ve vesničce by žilo 57 Asiatů, 21 Evropanů, 14 Američanů, 8 Afričanů. Z celkového počtu by bylo 51
žen a 49 mužů. 70 obyvatel by bylo jiné než bílé rasy, 30 obyvatel by bylo křesťanů a 70 by jich bylo jiného
nebo žádného náboženství. Polovina veškerého bohatství by byla v rukou 6 lidí (Američanů).
Polovina by trpěla podvýživou. 8 lidí by nemělo střechu nad hlavou. 70 lidí by neumělo číst a psát. 1
obyvatel by měl universitní vzdělání.Takováto statistika příliš optimistická není - věděli jste to ?
ze zahr. pramenů vybral Ing. Josef Zelinka

díky osobní iniciativě pana ing. Antonína
Konečného, který osobně do Prahy zajel a
požadované informace ve vojenském archivu
objednal.
Za čas jsme obdrželi disketu s námi
požadovanými informacemi. Dnes máme údaje o
všech legionářích - data narození, voj. hodnost
v rakouské armádě i v legiích, příslušnost k voj.
jednotce až po datum demobilizace apod.
V tomto seznamu se navíc objevila
připravuje publikaci o
jména,
která
nejsou
uvedena
legiích. Mnozí z Vás z rodin
v místních kronikách. Proto Vás
legionářů ochotně poskytli mnoho
žádám, kdo by dokázal tato jména
důležitých informací. Tak jsme získali údaje o 22
identifikovat a může podat bližší informace, aby tak
legionářích. Potom jsme ještě požádali Vojenský
učinil. Velmi napomůže rozšířit naše znalosti o
ústřední archiv v Praze. To se podařilo především
významných občanech naší obce.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří mi
Neznámí legionáři ze Šitbořic
ochotně poskytli různé údaje i dokonce
Jméno
Narozen legie
po válce kde
dobové fotografie a vyznamenání. Věřím,
Čapka Stanislav
9.5.1895
It.
Šitbořice
že v připravovaném muzeu obce tak
Dvořák Alois
2.3.1883
Rus.
Chrlice
vytvoříme velmi zajímavou expozici
Hanák Metoděj
22.3.1893 Rus.
Brno
věnovanou našim občanům legionářům.
Hladůvka František 4.10.1895 Rus.
Poštorná
Ing. Josef Zelinka
Kocman Pavel
24.1.1892 Rus.
Valtice
kronikář obce
Konečný Otakar
1.8. 1882
Rus.
Hodonín
V Minulém roce jsem Vás požádal o
poskytnutí informací o našich občanech, kteří
v době 1. sv. války bojovali v Čs. legiích. O
shromáždění těchto údajů nás požádal státní
archiv v Mikulově, který spolu s Čs.
obcí
legionářskou
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Základní škola
„Respektovat
a být respektován“

škole zažívali pocity
radosti z úspěchů co
nejčastěji.

Na naší škole se ve dnech 15.2. - 17.2.2001
konal seminář na téma „Respektovat a být
respektován“. Pozvání přijali pedagogové z 15
okolních škol. Kurz komunikačních dovedností
přispěl k rozvoji vztahů, vzájemné úcty, respektu
mezi dětmi a dospělými, k výchově dětí k
tvořivosti, iniciativě a zodpovědnosti. Jednou z
nejdůležitějších věcí, které můžeme dělat pro naše
děti, je pomáhat jim rozvíjet úctu k sobě a tím
současně i úctu k druhým lidem a veškerému
životu.
V květnu připravujeme pokračování tohoto
kurzu a besedu pro rodiče s psychologem na téma
"Komunikace mezi dětmi a dospělými".

Zápis do 1.třídy
Ve středu 7.února se konal ve škole zápis dětí
do 1.třídy. Tento okamžik zůstává určitě dětem
dlouho v paměti, a tak není divu, že si od první
významné návštěvy ve škole slibují jen to nejlepší.
Již tradičně paní učitelky připravily pro zápis
zajímavou formu - tentokrát to byla cesta vláčkem.
Během „jízdy“ děti poznávaly číslice, stejné tvary
písmenek, zvířata, město, vesnici, povídaly o
povolání dospělých, ukázaly, jak jsou zručné při
stříhání, skládání, lepení i malování.
Všech šestnáct dětí předvedlo své znalosti a
mohou se již pyšnit stužkou s nápisem „Budu
prvňák“.
Našim budoucím školákům přejeme, aby ve

Včelařský kroužek
Včelařský kroužek při ZŠ Šitbořice připravuje
na sobotu 21. dubna 2001 SETKÁNÍ
VČELAŘSKÝCH
KROUŽKŮ
MLÁDEŽE
REGIONU JIŽNÍ MORAVY V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE V ŠITBOŘICÍCH.
Setkání se zúčastní včelařské kroužky okresů
Uherské Hradiště, Zlín, Hodonín a Břeclav.
Při tomto setkání mladých včelařů chceme
připravit vedle soutěží týkajících se včelařství,
mikroskopování a poznávání bylin také výstavu
včelařství, kterou bychom rádi otevřeli i pro
veřejnost.
Milí spoluobčané, obracíme se na Vás s
prosbou o pomoc při chystání exemplářů k
vytvoření plánované výstavy týkající se včelařství.
Můžete-li zapůjčit jakýkoliv zajímavý materiál
(knihy, zápisníky, fotodokumentaci, včelařské
ochranné pomůcky, nářadí, náčiní i úly), prosíme
Vás o jejich zapůjčení už v první polovině dubna,
abychom mohli výstavu včas připravit. Materiál k
zapůjčení můžete poslat po dětech do školy, nebo
oznámit, že si ho u Vás můžeme vyzvednout. Po
skončení výstavy Vám včelařské potřeby v pořádku
vrátíme. Děkujeme Vám za Vaše příspěvky a
pomoc při přípravě setkání mladých včelařů v
Šitbořicích.

Jarmila Novotňáková
ředitelka školy

Mateřská škola
V tomto školním roce jsme
poprvé zajistili výuku plavání.
Plavecký výcvik se prováděl v
bazénu v Hustopečích u Brna. Jedna lekce i s
dopravou stála 50,- Kč. Děti absolvovaly deset
lekcí:
Z naší mateřské školy jezdilo do plavání 13
dětí. Společně s námi jezdily děti z Velkých
Hostěrádek, z Borkovan a z Divák. Každý čtvrtek
nás čekala milá paní učitelka a hezké prostředí
hustopečského bazénu, kde děti strávily hodinu
čistého času. Potom jsme měli dostatečně dlouhou
dobu na osušení a oblečení dětí.

Děti zvládaly plaveckou výuku velmi dobře,
všechny dostaly na závěrečné kapříkovské
vysvědčení červenou jedničku s hvězdičkou. Po
celou dobu děti plnily různé úkoly a jejich plnění
bylo značeno formou šupinek pro kapříka.
Kolik šupinek naše děti získaly ?
♦ 4 šupinky 2 děti
♦ 5 šupinek 3 děti
♦ 7 šupinek / maximální počet pro děti MŠ /
8 dětí
Dva chlapci Jakub Hanák a Marek Havlík
ještě získali osmou mimořádnou šupinku "uplave
5 metrů" .
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Plavání se nám moc líbilo, děti se seznámily s
vodou a dostatečně se vydováděly.
Doufáme, že v příštím školním roce nás bude
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jezdit do plavání víc.

Zaměstnanci mateřské školy

Vinařská besídka
Je tu jaro a začíná se
pracovat na nové úrodě hroznů.
První řez a potom hned postřik, takzvaný suchý,
proti roztočům (kadeřavost, plstnatost, svilušky) a
postřik proti plevelům. Proti roztočům se doporučuje
Sulka a proti plevelům Roundap, Touchdown a jiné.
Letos už pravidelně na vývěsce OÚ budou
informace o nejvhodnější době postřiků a
doporučení na druh a použití postřikových látek,
takže stačí jen sledovat vývěsku OÚ a postřik určitě
vykonat, protože suché počasí loňského roku bylo
velmi příznivé pro rozvoj těchto škůdců. Na plevel je
nejlepší prostředek dobrá motyka nebo nějaký
rotavátor. Neotravuje to půdu a velmi pomáhá
snížení cholesterolu a nadváhy.
Velmi důležitý je řez. Kdysi se řezalo na co
největší úrodu a nehledělo se na kvalitu. Při domácí
konzumaci to nevadilo a ani kupcům to nevadilo.
Jenomže časy se změnily a dnes se i
v domácnostech zvýšily nároky na kvalitu a i ten
menší počet kupců hledá jen velmi kvalitní vína.
Takže doporučuji řezat s vědomím, že množstevně
menší úroda přinese kvalitnější vína.
Bude to vlastně příprava na vstup do Evropské
unie, která je pro naši republiku nevyhnutelná a
všechno, to znamená i vinařství, se tomu musí
přizpůsobit. Země EU jsou schopné dovést k nám

každé množství vína za ceny pro nás na první
pohled nepochopitelné. Některé země sem dodávali
víno v cisternách nebo papírových krabicích za
cenu 4 až 10 Kč, přičemž náklady na obaly a
dopravu byly vyšší. To bylo možné tím, že vývoz vín
byl podporován různými státními dotacemi. Jednalo
se o velmi laciná vína, případně vína vyrobená i
z jiného ovoce, u kterých byly výrobní náklady velmi
nízké. V České republice se v loňském roce
vyprodukoval 1kg hroznů za průměrnou výrobní
cenu 12,90 Kč (od 8 do 20 Kč), takže jen surovina
na litr vína stála 21 Kč. Zdálo by se, že po vstupu
do EU, kdy nebudou platit žádná omezení v dovozu
a tvorbě cen, české vinařství zanikne. Mohlo by to
tak dopadnout, ale máme ještě jeden trumf v rukou
a to je kvalita našich vín. Obecné pravidlo říká: čím
je
réva
pěstovaná
v jižnějších
oblastech
s dostatkem světla a tepla, hrozny mají více cukru,
tím je menší odrůdový charakter a jsou nižší
kyseliny. Čím je réva pěstovaná v severnějších
oblastech a vyšší nadmořskou výškou, tím méně
cukru, ale více kyselin, vyšší aroma a výraznější
odrůdový charakter. A tak vína z naší oblasti
vyrobená z vhodných odrůd a při správné
agrotechnice, hlavně řezu, budou mít ve zmíněných
kvalitách navrch. Budou mít všechny potřebné
hodnoty, aby se z nich stala vína špičkové jakosti,
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vína vyzrálá, vhodná pro delší uskladnění –
archivaci. Archivní vína jsou dnes moderním
zbožím a prodávají se za ceny velmi výhodné a u
zvlášť vybraných partií i za ceny neuvěřitelně
vysoké. Tak například v Brně v Tescu se cena
stolního vína naší produkce pohybuje od 37 Kč až
do 80 Kč, víno jakostní a známkové od 60 do 150
Kč, vína přívlastková a archivní od 150 do 600 Kč.
Ale archivní vína ve vinotéce v Mikulově od 1400 do
4000 Kč. Zahraniční vína v Tescu v papírových
obalech stojí od 20 do 40 Kč, stolní v lahvích kolem
60 Kč, zahraniční jakostní kolem 200 Kč,
přívlastkové a archivní pak od 400 do 1000 Kč.
Z přehledu je vidět, že naše jakostní a přívlastková
vína budou moci konkurovat zahraničním jak
kvalitou tak cenou a na tom se musí založit celá
budoucnost našeho vinařství. O kvalitě nás
přesvědčují také různé domácí a zahraniční
konkurzy a výstavy vín. Na letošních výstavách se
uplatňují dobře i vína z naší obce.
Na 24. výstavě jihomoravských vín v Brně,
konané dne 22.2.2001, získal 1. místo mezi
odrůdovými víny Cyril Sáček – Műller Thurgau 93
bodů, André 91 bodů, Ing. Pavel Zoubek –
Zweigeltrebe 95 bodů. Na diplomových místech, tj.
od 80 bodů, se umístili: Jaroslav Konečný 456 –
Veltlínské zelené 91 bodů, Tomáš Bečka –
Rulandské bílé 83 bodů, Jaroslav Novotný Ryzlink
vlašský 87 bodů a Ladislav Drabálek –
Svatovavřinecké 84 bodů.
Osud českého vinařství si už uvědomuje i
vláda, která se dosud k tomuto problému stavěla
dost rezervovaně. Při jednáních se zástupci
Českomoravské vinohradnické a vinařské unie,
která zastupuje všechny vinaře, je už vidět určitý
pokrok. Ministerstvo zemědělství zvýšilo dotaci na
založeni vinohradu na 300 tis. Kč/ha, dále zakázalo
dovoz moštů a různých ovocných šťáv na výrobu
vína a stanovilo kvóty na dovoz vína ze zahraničí
podle návrhu ČMVVÚ. Byl vydán Zákon a vyhlášky
o vinohradnictví a vinařství, kterým se nahradil
zákon č. 115/1995. Tento zákon bude stále
doplňován, aby do roku 2003 odpovídal předpisům
Evropského společenství. V tomto zákoně je
například podrobně stanovené třídění a označování
vína. Vína se třídí na:
Stolní víno – jednoduché spotřební víno
vyrobené z hroznů sklizených na území ČR, který
dosáhly nejméně 11° cukernatosti.
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Jakostní víno – vyrobeno z hroznů domácí
produkce a u nás registrovaných odrůd, které
dosáhly nejméně 15° cukernatosti. U odrůdových
jakostních vín smí příměs jiné odrůdy být
maximálně 15 %. Víno může být doslazeno
rafinovaným cukrem nebo zahuštěným révovým
moštem do 21° u bílého a do 22° u červeného vína.
Vyrábí se jen ve dvou druzích a to jako odrůdové
víno jakostní a nebo známkové víno jakostní.
Známkové víno jakostní smí být vyráběno pouze
smíšením odrůdových jakostních vín a musí mít
vždy stálou jakost.
Víno s přívlastkem – nesmí být doslazeno
řepným ani třtinovým cukrem a dělí se na:
Kabinet – vyrobeno z hroznů majících
nejméně 19° cukernatosti
Pozdní sběr – vyrobeno z hroznů majících
nejméně 21° cukernatosti
Výběr – vyrobeno z hroznů majících nejméně
24° cukernatosti.
Přívlastková vína musí mít 90% označené
odrůdy a nést přesné označení vinařské obce a
oblasti.
Výběr z bobulí – je dovoleno vyrábět jen
z vybraných bobulí, které dosáhly 27° cukernatosti.
Ledové víno – je dovoleno vyrábět jen
z hroznů, které byly sklizeny při teplotách mínus 6°
a nižších a získaný mošt vykazoval nejméně 27°
cukernatosti.
Slámové víno – je dovoleno vyrábět jen
z hroznů, které byly před zpracováním skladovány
na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve
větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců a
získaný mošt vykazoval nejméně 27° cukernatosti.
Víno s přívlastkem je dovoleno vyrábět pouze
z hroznů sklizených ve viničních tratích, jejichž
odrůda, původ, cukernatost a váha byla ověřena
podle zvláštního zákona č. 63/1986 Sb., o České
zemědělské a potravinářské inspekci.
Vydáním vinařského zákona jsou stanoveny
všechny podmínky k výrobě jakostních vín, ale
samotný zákon nestačí, potřebné jsou odborné
znalosti výrobců a jejich snaha vyrábět jakostní
vína, protože v každé lidské činnosti je snaha tou
nejdůležitější podmínkou k dosažení úspěchu.

Ing. Antonín Konečný

Rybáři v roce 2000-2001
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás
stručně seznámil s činností místní organizace
Moravského
rybářského
svazu
Šitbořice.
V uplynulém roce jsme pořádali první rybářský
ples, kterého se zúčastnilo nejen dosti místních, ale

i občanů z okolních obcích. Jistě i díky panu
Vokálovi, který nám připravil bohatou rybí
kuchyni, byla většina návštěvníků spokojena. Také
bych chtěl touto cestou poděkovat žákům a paním
učitelkám z místní školy za pomoc při výzdobě
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sálu. Z tohoto důvodu jsme v loňském roce
nepořádali rybářské závody, ty se budou konat
letos, a to 19.5. závody pro dospělé a 20.5. pro
mládež.
Naši členové se zúčastňují nejen brigád na
našem rybníku, ale i při výlovech chovného
rybníku v Hustopečích. K našim hlavním úkolům
patří především v zimních měsících prosekávání
ledu, aby nedošlo k úhynu ryb.
V loňském roce jsme 19.8. uspořádali dětský
den na rybníce, kde si děti a mládež v doprovodu
rodičů mohli vyzkoušet chytání ryb. Pro účastníky
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bylo zajištěno občerstvení, nejen tradiční opékání
špekáčků, ale i možnost projížďky na koních, které
zapůjčil pan Bláha. Také v letošním roce se
uskuteční kurz mladých rybářů na škole
v Šitbořicích pro děti nejen místní, ale i zájemce
z okolních obcí. Kurz pod vedením pana Pavla
Konečného by měl být ukončen do rybářských
závodů, a to ke dni 19.5.2001. Do nového roku
Vám za naši organizaci přeji pevné zdraví.
Petrův zdar.

František Lejska

MRS místní skupina Šitbořice
pořádá na místním rybníku rybářské závody.
V sobotu 19.5.2001 závody pro dospělé - začátek v 6.00 hod.
V neděli 20.5.2001 závody pro děti a mládež – začátek v 6.00 hod.

Občerstvení a rybí speciality zajištěny. Na zajímavou podívanou zveme
také ostatní občany - nerybáře.
Inzerát

Naši stařenka bele dlóho vduva. Bévale, dež
stařeček homřele, sami v chalópce pod Hradiskem.
Dež huž bele hodně stará ha nemuhle na nuhe, tak
sme jich vzale bévat k nám.
Jednó v zémě po vobědě se mě ptale, jesli
překládám do šporhelta. „Dež je zema, tak
překládáme, habe belo v dumě teplo“, vodpověděl
sem jim podle pravde. Stařenka hneď na
to navázale: „Me, dež sme bele malí, tak
nám
naši
maminka
říkávale:
„Nepřekládéte
nic do šporhelta
nebo
se nám bode kóřit
z komína ha jak
to hovidijó stréček Hantoš, tak k nám dondó

beseduvat ha bodó tade lapět haž do tme.
Stréček Hantoš bévale na Zámečko ha bele
moc hamižné. Šporuvale haji na topení, ha tak měle
v baráko zemo. V zémě se proto chodívale po
vobědě dívat z Hradiska, kemo se kóří z komína.
Tam šle potem na
besedo, habe se
muhle ho nich
haž
do
tme
vohřívat ha potem duma
jenom pojedle něco k večeři ha
vlezle hneď do lůžka pod dochno.
Stařenka měle recept na nevítaný návštěve.
Nebele rádi, dež k nim došle na besedo tetička
Hanýša nebo Málka, protože moc drohý pomlóvale.
Habe se jich zbavele, hale tak, habe se tetičke
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nehorazile, tak vzale z kropenke růženec ha řekle
tetkám: „Nebodeme jenem plkat. Rači se
pomodlime řůženec.“ Na to tetke moc nebele ha
hneď protestuvale: „To né, gdepak, to me nemáme
čas. Mosíme duma pokludit dobetek, nachestat na
zétřek kravám futra, vepigluvat sokně ha jupke“, ha
vestřelile jako torpéda.
Stařenka bele jednó před Velkonocó v kostele
ho zpovědi. Před nima se zpovídale panáčkovi
Chadimovi tetička Málka. Stařenka slešele, jak
panáček Málce ve zpovědnici hlasitě povídale:
„Ženská, to ste tam nemuhle aspoň jedno nechat“!
Po zpovědi se stařenka zeptale Málke, proč na ňo
panáček zakřičele. Málka se stařence svěřila, že se
velebníčkovi zpovídale, jak mo ve farským homně
votrhale při mlácení na mladé jabloňce všecka
jabka. Panáček Chadim jim nadávale, že jim tam
muhle aspoň jedno nechat na vokážko. Stařenka
Málko pokárale, že jo panáček měle za to veliskat
po mlsné hobě.
Dež bele stařenka mladá, tak take handluvale
dohromade z jejich tetičkó Julkó. Handlířů bévalo
v Šitbořicích víc: Ho Pěčků, ho Pivoňků ha ho
Metelků. Handlíři vod šitbořskéch hospodyň
nakópile vajíčka, putro, tvaroh, kuřata, kačene ha
hose. Jednó za tédeň jich Šebesta z Divák vodvezl
na nákladním autě do Brna, gde to zasi Brňákům na
Zelným rynko prodávale.
Na Zelným rynko hneď vedli stařenke ha
tetičke Julke prodávale handlíř Jahoda z Mótnic.
Jednó se ptale Jahoda tetičke Julke: „Julka, Julka,
kam chodíte ke zpovědi?“ „No, kam bech chodila,
k našemo panáčkovi Chadimovi“, vodpověděle
Julka Jahodovi. „Já k mótnickýmo panáčkovi
nechodím“, vekládale Jahoda. „Von mótnické
panáček, dež se jim zpovídám, že sem kerósi
tetičko vošidil, říkajó, že to té tetičce mosím
venahradit nebo, když neco hokradno, ta to mosím
zasi vrátit. Tak chodím ke zpovědi do Slópa, dež je
tam póť, ha ten jejich panáček má tak pilno, že mě
neříkajó, že hokradený mosím vrátit. Proč bech
šidil, debech to mosel zasi hohradit.“ Stařenka
s tetičkó Jahode zpražile, že voni nésó žádný
zlodějke, habe se mosele chodit zpovídat do Slópa.
V lítě, dež nebela škola, tak sme mosele ze
stařenkó chodit na roli vokupávat herteple, turkeň
ha vinohrad do Nuvé hore. Jednó dopoledňa sme
s nima nechcele hit, protože na Třech sklepách se
střílalo do terča ze staré vzduchovke, keró kópil vod
komediantů za padesát korun Jožka z Véhona. Dež

Velikonoční
„Vzpomínky jsou cesty
životem,
po
kterých jdeme
zpátky. Bez nich
je
v duši
tesknota a život náš
tak krátký.“ Tato pravdivá
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v poledně došle stařenka z vinohrado k vobědo, tak
nám děckám vekládale: „Jak tak zamešlená kupo
ve vinohrado, tak najednó za mnó cose zavrčelo ha
zašlajfuvalo. Votočím se ha von za mnó stojí
v jetelině éroplán. Z éropláno vestópl pilot ha ptá se
mě, na keró strano má letět do Bratislave. „Tam“,
vokázala sem mo motekó ha řekla: „Na
Bolehradice, ha tam se zasi zeptáte.“ Pak mě všeci,
co bele v éropláně, zvale, hať letím s nima, že mě
vodpoledne zasi vezmó zpátke. Já sem jim řikala,
že mám starý sokně ha že bech v Bratislavě bela
jako vandrák. Névíc sem měla hale strach z té
véške, habe se mně nezatočila hlava, ha tak jim
říkala, hať se zasi stavijó jak poletijó vodpoledně
zpátke.“
To dež sme me kluci hoslyšele, tak celý
zvědaví sme šle vodpoledně za stařenkó ha šle
s nama kluci z celýho konca. Belo nás dohromade
he ze stařenkó deset. Do pěti hodin sme huž měle
vinohrad vokupané, dež sme hoslyšele ha za chvílo
hoviděle, že vod Martnic letí éroplán. Všeci sme na
něho mávale, letěl hale furt vesoko ha nezabrzdil.
Letěl dál k Těšanům ha k Brno. Stařenka na něho
hrozile motekó ha zavolale: „Voblodo, to ses
nemohl na chvílo zastavit ha kluke povozet!“ Hale
nic to nepomuhlo. Za vodměno nás stařenka pustile
vekópat se v martnickým rebníko.
V lítě navečír dež belo pěkně, sedávale
stařenka s tetičkama z celýho konca venko na
lavičce pod vořechem. Tam se povekládale, gde
jich co bolí, jaká bode hóroda, kolik napršelo, gdo
s kteró děvčicó kolikrát ho mozeke tancuvál, gde se
chestajó na svatbo, gde bodó křtine, gdo vomaródil,
ha dež kostelník zazvonile klekání, tak se pomodlile
ha šle dum, povečeřale, vepustile kočke ven ha šle
spat.
Stréček Šrůtka, dež šle večír do sklepa na
Hradisko, volávale na tetičke: „Parlament zasedá!“
Stařenka za to na stréčka veplazele jazek, hale pak
se jim to zdálo trefný ha sami říkávale: „Pudo
posedět do parlamento pod vořech.“
V zémě zasi chodívale k tetičkám na dračke,
ha tam se take všecko povekládale.
Dež huž bele moc stará ha nemuhle chodit, tak
jich névíc mrzívalo, že nevijó, co tetičke
v parlamento pod vořechem bez nich projednávale.
Homřele dež jim belo přes devadesát roků ha
bele v našé rodině poslední, co nosele šitbořký
sokně, jupke ha fjertoche ha mlovile po šitbořske.
-KÁ-

vzpomínka
slova byla vyškrabána na malém slepičím
vajíčku, já je měla a obdivovala dovedné ruce
malérečky.
Mám ale ještě vajíčko hodně staré, na něm je
napsáno: „Dárek maličký, z naší drahé
vesničky.“ A je to pravda. Je pěkná a máme
rádi tu naši vesnici, v ní narodili jsme se, v ním
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žijem se svými vzpomínkami, já už skoro
sedmdesát devět let. Vzpomínám na pana faráře
Chadima a jeho dvě sestry. Vzpomínám na
školu s potokem hned za školou, na řídícího,
učitele, učitelky. Ještě žije paní učitelka
Pohanková, je jí už přes devadesát roků. Také
na pohlavky, nebyli jsme vůbec jinačí než děti
dnes.
Nám připadá jen, že vytratila se kamsi úcta ke
starým, láska k rodičům a i národní hrdost.
Ráda vzpomínám na státní svátky, 8. březen,
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svátek matek, 28. říjen, celou naši třídu a
odříkávám si básničky. Začínám u první třídy,
ze svátku matek: Není lépe na tom světě, jako u
matičky, na klín sednu, ruce sepnu, jako sedá
motýl na kytičky.
Nebývalo tolik kytiček, ale bylo více dětiček.
Nás v ročníku 1922 bylo čtyřicet dva.
Byl jiný tenkrát ten svět? Já říkám, že krásný
byl ten Boží svět, tenkrát krásný a je i teď. Je
jen jinačí.
Marie Matušková

Poznámka k „historce“ z minulého
čísla
granáty, které
neměly
rozbušky,
nevybuchly, ale jen
vyhořely. Když se
našly ty kaťuše,
už tu ten
důstojník nebyl,
a tak musel
likvidaci vykonat
Ondřej, který se
to už naučil. Nechal kaťuše převézt do Kurdějova,
tam vykopal jámu a do té postavil jen jednu, obložil
dřevem a zapálil, schoval se a čekal. Jenomže se
zapálila ta pohonná nálož a raketa tedy létala po
Kurdějově. Zjistil, že udělal chybu, a tak ty druhé
otočil a zapálil. Protože tam nebyl zápalník, tříštivá
náplň pěkně klidně vyhořela, nic nevybuchlo, a tak
si všichni mysleli, že už nemohou uškodit a
zabetonovali je spodní částí do ohrádky u pomníku.
Jenomže při tom vypalování shořela jen tříštivá
nálož a ta pohonná tam zůstala, a když k nim
zámečníci chtěli přivařit autogenem zahrádku,
zapálili tu hnací nálož, ta vytrhla raketu z betonu a
Nárazový zápalník
dopadla až před školu. Nevím, jak to bylo s těma
gaťama, ale mladý ztratil na tři dny řeč. Tu druhou
raketu opatrně z betonu vysekali a pokud si
Tříštivá nebo zápalná nálož
pamatuji, odvezli obě někde do nějaké jámy na
Hrubých loukách. Ještě k tomu Ondřejovi
Putnovi. Byl to zvláštní člověk, takový samorostlý
filozof. Uměl opravovat hodinky a měl sbírku
Raketová pohonná nálož
starých hodinek, většinou ještě na klíček. Rád si
vypil, a tak jednou přišel do hospody k Laďovi
Holcapflovi, a přes rameno měl na řemeni
uvázané granáty, miny a jiné pozůstatky fronty.
Stabilizační křidélka
Hodil to na stůl a než si něco stačil poručit, byl
v hospodě sám. Ostatní i s hostinským vyběhli ven
k ruce
polního a hospodský volal přes okno: „Ondřeju, nali si tam
hlídače, „hotařa“ Ondřeje co chceš, ale vynes ty věci ven“!
Putnu. Munici zneškodňovali A ještě k odhalování pomníku. Nevím, kdo tenkrát
tak, že ji naskládali do nějaké řečnil za obec, ale jeho závěrečná věta zněla: „Za
jámy, obložili dřevem a zapálili. Od občany obce Šitbořice slibuji, že budeme pracovat
teploty některá munice vybuchla a tak, aby tito mrtví hrdinové, kteří leží v tomto hrobě,
tímto výbuchem byl vyvolán výbuch nemuseli za nás jít ještě jednou bojovat!“
jiných typů. Miny a dělostřelecké

Kaťuše byly první ruské raketové zbraně, na tu
dobu velmi účinné. Střela vážila asi 100 kg a měla
dvě části. Ve válcovité části (dlouhé asi 120 cm)
byla raketová nálož, která poháněla střelu.
V kulovité části (asi 50 cm dlouhé) byla tříštivá nebo
zápalná nálož. Na vrchu střely byl nárazový
zápalník, který se do střely našrouboval až těsně
před odpálením. Střely byly odpalovány ze zvláštní
konstrukce upevněné na nákladním autě.
Do Šitbořic byly tyto střely dovezené ještě za
fronty a skládali jsme je pod dohledem ruských
vojáků do Němečkova a Rujzlova humna
z nákladních aut. Střely potom hlídali ruští vojáci
ubytovaní v Kokšově stodole. Nevím, kdy je potom
odvezli, ale tři kusy tam zůstaly v kopřivách. Po
frontě působil v Šitbořicích čsl. důstojník, který
všechnu nalezenou munici zneškodňoval. Tomu
dala
obec

Ing. Antonín Konečný
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Turnaj mistrů světa 2001
34. ročník Turnaje mistrů světa byl ve znamení
loučení se jednoho z nejlepších současných hráčů Miroslava Kratochvíla, který tímto turnajem
oficiálně ukončil svoji hráčskou činnost.
Po velmi dobrém výkonu se rozloučil se svým
parťákem Miroslavem Bergerem hezkým 2.místem.
Vítězem turnaje se stal rakouský tým Schallert Schneider. Jeho jednoduchost a přímočarost nenašla
na turnaji přemožitele. Tomuto páru se bez větších
problémů podařilo obhájit loňské prvenství.
Třetí místo obsadila současná jednička v ČR Šmíd - Skoták. Za nimi na 4.místě skončilo
Německo a 5. místem se představila nově vzniklá
švýcarská dvojice - Jiříček - Looser.
Při vyhlašování výsledků nechybělo tradiční
sele a jiné hodnotné ceny našich sponzorů, z nichž
šitbořická firma Pramos se již druhým rokem stala
hlavním sponzorem tohoto turnaje a má nemalý
podíl při realizaci této sportovní akce. Dík patří také
všem pořadatelům za jejich nezištnou pomoc.
Při tomto turnaji se již stalo hezkou tradicí
pořádání žákovských a dorosteneckých turnajů.
Tyto turnaje pořádá TJ Sokol společně s firmou

MOMO 2000 - p. Wamsera z Boleradic. V pátečním
žákovském turnaji MOMO CUP zvítězila Svitávka
před Favoritem Brno a Nezamyslicemi. Na domácí
první družstvo - Lengál Roman - Petrla Lukáš
zůstala bramborová medaile a druhý tým - Wamser
David - Zvolánek Robert skončil pátý. Sobotní
dopoledne je vyhrazeno dorosteneckému turnaji, v
němž po velmi dobrém výkonu obsadilo mužstvo
Šitbořice I - Lejska Lukáš-Bedřich Jiří druhé místo
za německým Zscherbenem. Třetí místo obsadilo
družstvo Favoritu Brno - Lejska Ladislav
(hostování) - Richtig Tomáš. Za Chrastavou a
rakouským Schwechatem skončilo druhé družstvo
Šitbořic - Švihálek Pavel - Viktorin Roman.
Současně probíhají také turnaje Oblastního
přeboru žáků, kdy do přeboru Moravy postoupila
první dvě družstva - Petrla Lukáš - Lengál Roman a
Wamser David - Zvolánek Robert.
V dorostu se do přeboru Moravy konaném 10.
3. 2001 ve Svitávce kvalifikovala dvě družstva
Šitbořic. První družstvo - Lejska Lukáš - Bedřich
Jiří obsadilo celkově 3. místo za ICC Brno a
Sokolem Zlín a postoupilo do baráže o Mistra ČR,
kdy z tohoto turnaje postoupí 6 družstev do
závěrečného kola MČR. Naše druhé družstvo -
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Švihálek Pavel - Viktorin Roman obsadilo 7. místo
a do závěrečných bojů nepostoupilo.

Ladislav Lejska
TJ Sokol Šitbořice

TMS očima předsedy
organizačního výboru
Tento již tradiční turnaj je u nás pravidelně
pořádán první únorovou sobotu, a tak je i uveden
v mezinárodním sportovním kalendáři. V letošním
roce nám však v tomto termínu uspořádali
propagační turnaj Španělé a hráče, kteří byli
smluvně kontaktováni na náš turnaj pozvali na týden
do Španělska i s manželkami a nám nezbylo, než
turnaj pořádat v náhradním termínu 24.2.2001, což
nám i spolupořádajícímu Favoritu Brno přineslo
nemalé problémy. Proto se nám nepodařilo zajistit
účast posledních mistrů světa z roku 2000 bratrů
Lomusciových z Německa, kteří se omluvili, že
v tomto termínu otvírají svoji hospodu. Na otvírání
pozvali i své trenéry, bratry Kingovy, kteří se
našeho turnaje měli zúčastnit.
V tomto termínu nás také zaskočilo počasí,
když ještě ve čtvrtek 22.2.2001 byla na několik
hodin neprůjezdná dálnice na Vysočině. Ale všem
hráčům a doprovodu se podařilo, i když s obtížemi,
dorazit k nám včas. Vždyť jen Němců z naší
družební tělovýchovné jednoty k nám dorazilo 22,
museli cestovat dříve. Ještě horší podmínky byly
v Německu u Drážďan a u celnice na Cínovci. Jen
Rakušáci uvázli na ucpané dálnici v Rakousku a
páteční noc přespali v autě na dálnici, ale dorazili
včas. Švýcaři situaci předvídali, a proto jedno auto
s koly vyrazilo již v úterý, ostatní letěli letadlem do
Vídně, kde na ně čekalo auto Favoritu Brno a
dopravilo je k nám. Na žákovském turnaji startovali
i hráči z Liberce-Chrastavy a přes potíže na
zasněžených silnicích na turnaj včas dorazili.
Ostatní družstva byla z Moravy a Vídně, kde
povětrnostní podmínky byly lepší, a tak družstva
přijela v pořádku, bez problémů.
Samotný doprovodný turnaj začal již v pátek
23.2.2001 v 17 hodin již tradičním turnajem žáků
MOMO CUP – zvítězilo družstvo Svitávky před
Favoritem Brno. Naše I. družstvo v sestavě Petrla
L./Lengál R. bylo čtvrté a druhé družstvo Wamser
D./Zvolánek R. bylo páté. V sobotu v 8:30 hodin
začal již tradiční dorostenecký turnaj MOMO CUP
a zvítězilo v něm družstvo z Německa Zscherbenu,
naše první družstvo v sestavě Lejska L./Bedřich J.
bylo se ztrátou jednoho bodu druhé. Druhé naše
družstvo Viktorin Roman/ Švihálek Pavel (v roce
2000 mistři republiky v žákovské kategorii) bylo
v soutěži dorostu šesté. Sponzorem těchto turnajů je
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firma Wamser Fashion Hustopeče.
V odpoledním hlavním turnaji, který začal ve
13 hodin a sledovalo jej 820 diváků, průběh vysílala
naše kabelová televize. Za účasti novinářů, televize
a rozhlasu, se představilo pět družstev a zvítězila
Rakouská dvojice Schallert/Schneider (zvítězili i
v loňském ročníku) před naším družstvem ČR II –
Berger/Kratochvíl (který se tímto turnajem loučil
s aktivní činností a bude dále působit jako hlavní
rozhodčí mezinárodní asociace). Družstvo ČR I –
Šmíd/Skoták obsadilo třetí místo, čtvrté místo
obsadilo družstvo Německa a páté družstvo
Švýcarska. Nejlepším střelcem turnaje se stal hráč
ČR II Mirek Berger a jako nejsympatičtějšího hráče
děvčata vybrala Sven Broedela z naší družební
jednoty Zscherben v Německu.
V doprovodném programu v první přestávce
porazili ve vloženém propagačním utkání naši loňští
mistři republiky v žákovské kategorii Viktorin
Roman/Švihálek Pavel vítěze Českého poháru 2000
v žákovské kategorii, družstvo Favoritu Brno –
Havlíček/Poliak. V další přestávce vystoupil
krasojezdec Písek ze Zlína a v další přestávce
v nové kategorii čtyřčlenné družstvo děvčat
z Němčic na Hané. Nedílnou, již tradiční součástí
turnaje byla velká tombola z darů od sponzorů –
hlavní tradiční cena – horské kolo a dalších 120 cen.
Také občerstvení bylo již tradiční „zvěřinové
speciality“, které letos vařila restaurace „ U
Frantíka“ z Těšan a tohoto náročného úkolu se
napoprvé zhostili na výbornou, a proto jsme je
pozvali i na turnaj v roce 2002. Večer zakončila
sportovní den taneční zábava, které se zúčastnili
všichni zahraniční sportovci i s doprovodem.
V závěru bych chtěl jménem organizačního
výboru TMS 2001 poděkovat za podporu Obecnímu
úřadu Šitbořice, starostovi Vladimíru Kulíškovi,
hlavnímu sponzorovi Pramos a.s. Šitbořice, dalším
našim velkým sponzorům Zemax a.s. a Drumax a s.
Šitbořice, jakož i všem dalším sponzorům a
organizacím z okolí a z naší obce, jejichž velký
význam je zveřejněn v brožurce k TMS 2001,
kterou vydává garant turnaje, okresní tisk
Břeclavsko.
Již dnes začínáme s přípravou dalšího, již
jubilejního 35. ročníku turnaje, který se u nás
uskuteční na začátku února 2002. Hráče budeme
kontaktovat ihned po mistrovství světa, které se
letos koná v Japonsku a věříme, že nás nebudou
provázet problémy jako v letošním roce. Do té doby
se však budeme s našimi družstvy dorostu a žáků
zúčastňovat turnajů v republice – o mistra ČR,
Český pohár v kolové, tak i turnajů v Německu.

Josef Bulla
předseda organizačního výboru TMS 2001
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KVÍZ
Zákoutí naší vesnice
Pokračujeme v sérii obrázků
našich sklepů. Dnes otiskujeme
další, podle vyjádření pana
Zelinky, který pro Vás obrázky
kreslí, obzvlášť těžký úkol.
Jak se Vám jej podaří
zvládnout, to nám můžete dát
vědět prostřednictvím schránky
obecního úřadu.
Těšíme se na Vaše odpovědi.

redakce

Český zahrádkářský svaz Šitbořice
pořádá v neděli velikonoční 15. dubna 2001

36. ročník výstavy vín
Začátek v 10.00 v sokolovně v Šitbořicích.
Od 14.00-18.00 hodin k dobré náladě hraje cimbálová muzika Slovácko
z Mikulčic a večer od 20.00 – 03.00 hodin krojovaná dechová hudba Vacenovjáci
(vítěz Zlaté křídlovky).

Hodnocení vín bude v neděli 8.dubna 2001 ve 13.00 hodin
v sokolovně v Šitbořicích.
NA OBĚ VINAŘSKÉ AKCE VÁS SRDEČNĚ ZVOU
ZAHRÁDKÁŘI ZE ŠITBOŘIC.
INZERÁT
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Co napsali o víně a vinohradech spisovatelé z našeho kraje.
Jan Herben
Spisovatel Jan Herben, pocházející z Brumovic, ve všech svých knihách píše velmi pěkně o víně,
vinohradech a lidech z našeho kraje, ale také o zvycích Srbů, Slovinců a Chorvatů žijících v Chorvatsku i o
těch z obcí okolo Mikulova. V knize „Na dědině“ mezi jiným napsal slovinskou legendu o tom, jak se stal
Svatý Urban patronem vinařů:

„Když se vinařství po světě rozšiřovalo, potřebovalo nebeského ochránce a strážce čili
patrona. Svatý Petr svolal všechny světce a otázal se jich, kdo by chtěl vzíti na sebe to veliké a
čestné důstojenství a ovšem i službu. Všichni se tomu jedním hlasem vzpírali, neboť dobře věděli,
kolik hříchu pochází z vína, jež bude odevzdáno do jejich péče. Svatý Petr velí však: Poněvadž se
nikdo k té cti nehlásí, třeba metati losy. I přinesl v obou rukou, že je sotva objímal, hromadu
krátkých stébel. Mezi ně strčil jedno dlouhé stéblo a pravil světcům: Táhněte! Kdo vytáhne
nejdelší stéblo, musí býti vinařským hlídačem, ať je špatný nebo dobrý, ať je mu to pochuti nebo
není. Žádný špehoun nebude se na službu dívat, nikdo mu do ní nebude strkati nosu.
Každý světec vytahoval po stéblu, nejdelší vytáhl svatý Urban. Rozzlobí se a praví: Já přisám
Bůh nebudu na podporu opilství a rozpustilosti. Budu hospodářům hrozny opatrovati tak, že lehko
sklidí svůj užitek. Velkých sudů nebudou potřebovati. Za jednu dobrou sklizeň přijde jich pět i
deset špatných.
Ale poněvadž nechtěl pro tu protivnost opouštěti nebes, vyšel si hledat pacholků, kteří by se o
to na všech zemích, kde víno roste, postarali, aby vinný keř nemohl rodit příliš hojně, zvláště ne
více let za sebou.
Přijal ve službu nejhorší chlapce, co jich mohl ve světě shledat. Jejich jména byla: Pozebčev
Pavel (když zebe, mrzne víno), Paležev Petr (pal, úpal sluneční), Tóčarjev Elija (tóča – krupobití),
Oblakov Jarnej (Bartoloměj) a Fičarev Grega (Řehoř Ptáčník).
Pozebčev se o to postaral, aby keř vinný pomrzal, Petr Paležev posílal na hrozny záhubný úpal
(v druhé polovině měsíce června), Eliáš víno potloukal krupobitím, Bartoloměj dělal škodu vším,
co pochází z mračen a zbylo-li ještě něco po těch čtyřech, to do zrnka pozobali ptáci: špačci,
kosové a ostatní, které Řehoř bez počtu vháněl do vinohradu. Tak se dělo tehdáž, a tak se děje po
dnešní den. Nelítostní pacholci svatého Urbana jsou tím vinni, že hrozny málokdy jak se patří
uzrají a že bohaté sklizně jsou řidší nežli bílé vrány.“
připravil Ing. Antonín Konečný
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