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Vážení občané,
máme polovinu roku za námi, ve kterém
jsme měli hlavní úkol dokončení a otevření
Společenského
domu,
který
vznikl
rekonstrukcí bývalé Orlovny. Přes obtíže,
které nám způsobil mráz v březnu i v dubnu,
se podařilo budovu dokončit v plánovaném
termínu.
Slavnostní otevření budovy, které se
konalo 15. června proběhlo důstojně a
dokonce za velmi krásného počasí, které nám
umožnilo využít připravený program na 100
procent. Nejdůležitější bylo, že jsme mohli
Vám všem umožnit prohlídku celé budovy.
Otevření této budovy byl nesporně historický
okamžik, poněvadž tato budova má pro naši
obec, ale i region velký význam. Jednak
proto, že nám umožní zde nabízet dosud
chybějící služby, tj. možnost celodenního
stravování, včetně ubytování, ale i bohatý
společenský a kulturní život a to v příjemném
a kulturním prostředí. Tohoto prostředí je
třeba si vážit a chránit ho, mám tím na mysli
nejen interiér budovy, ale i její okolí.
Řekl jsem, že otevření této budovy je
historický okamžik a to hlavně proto,
poněvadž v této budově budeme využívat náš
Štengar ke koupelím, což dosud v celé
historii této vody nebylo. Pokud pominu, že
někteří naši občané léčivé účinky již zkoušeli
využívat doma. Tato voda tedy u nás nebude
sloužit pouze k pití, ale i k léčení a pomocí
dalších úkonů, které se zde budou nabízet i k
celé regeneraci těla. Věřím, že nám toto
zařízení pomocí léčivé schopnosti naší vody
bude sloužit co nejlépe.
Při slavnostním otevření jsem řekl:
„Dnešním dnem tato budova, kterou v r. 1933
vybudovali naši občané jako Orlovnu, vstává
z mrtvých. Přejme jí dlouhý a hodnotný
život, který bude přínosem pro nás všechny.“
Aby měla takový život a mohla co
nejdéle sloužit nám všem, bude záležet i na
nás všech. Musíme si jí vážit a nedovolit, aby
ji někdo ničil nebo ničil její okolí. Ano i
okolí této budovy musí zůstat krásné jako je
budova sama. Píšu o okolí, poněvadž i to

bylo
upraveno
nemalým
finančním
nákladem. Byla upravena i studna Štengar, ke
které jsme ještě objednali hezký a vhodnější
žulový výtokový stojan. Okolí jsme
neupravovali pouze my, jako obec, ale i
majitelé okolních budov a vznikla nám
krásná ulice. Budeme v tom ještě pokračovat.
Bude nutné vybudovat hezké posezení v
parku a vysázet nějaké stromy a keře. Je
však na škodu, že ne všichni upravili svůj
dům a okolí u této budovy. Jistě si všichni
všímáte co nám tady ještě vadí. Jsem
přesvědčen, že i tady dojde co nejdříve k
nápravě a majitel nám nebude nadále
narušovat hezké prostředí, které tady vzniklo.
Nyní se ještě krátce vrátím k
slavnostnímu otevření Společenského domu,
a to k programu. Ti, kteří jste se otevření
zúčastnili, měli jste možnost zhlédnout hezké
vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ. Učitelé s
dětmi připravili velice krásné vystoupení a já
jim touto cestou velice děkuji. Děkuji hlavně
učitelkám, které děti naučili tak hezká
vystoupení. Děkuji i rodičům dětí, kteří jim
připravili krásné kroje. Děkuji také i
děvčatům-regrutkám, které se v krojích
tohoto otevření zúčastnili a přispěli tak ke
kráse připraveného programu, je však na
škodu, že hoši-regruti zůstali stranou. Jsem
přesvědčen, že všichni ti, kteří takto přispěli
k tomuto programu, budou v budoucnu hrdi
na to, že byli u otevření Společenského
domu. Takových událostí je v životě velice
málo a neopakují se.
V minulém čísle jsem psal, že jsme se
jako obec přihlásili do soutěže „Vesnice
roku“. Možná to už všichni víte, že naše obec
byla v okrese Břeclav vyhodnocena jako
vítěz a v rámci Jihomoravského kraje jsme
obdrželi cenu za zapojování dětí do života
obce. Děkuji všem občanům, kterým krásný a
čistý vzhled naší obce není lhostejný a snaží
se , aby naše obec byla ještě krásnější.

strana 2

Vladimír Kulíšek
starosta obce

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

2/2001 - červen

Aktuality z obce
Informace občanům

Moravské vinařské
stezky také v naší
obci
Moravské vinařské stezky jsou dlouhodobý
projekt rozvoje vinařství a udržitelné turistiky na
jižní Moravě. Je to projekt vinařských obcí a nadace
Partnerství, směřující k vizi Jihomoravského
venkova jako „Kraje památek a vína“.
Nevelké žluté kovové tabulky s logem vinařské
stezky v odpovídající barvě se před několika týdny
objevily i na různých místech naší obce. Je to
značení Moravských vinařských stezek. Naší obcí
prochází stezka Velkopavlovická - modrá . Její trasu
si můžete podrobně prostudovat na mapě, která je
umístněna před Orlovnou. Co to pro nás znamená?
21.4.2001 byly cyklistické stezky slavnostně
otevřeny v Lednici. Prochází po jednotlivých,
barevně odlišených trasách celým okresem a
navazují na podobné cyklistické stezky v sousedních
oblastech i v Rakousku. Proto stále častěji se budou i
v naší obci objevovat cykloturisté s mapou v ruce, a
budou se zajímat o naši obec, o památky ale také o
možnost se zde občerstvit a posilnit, případně o
možnost navštívit vinný sklep a ochutnat naše vína.
Pokud na tyto návštěvníky budeme připraveni,
budou k nám jezdit. Pokud ne, tak se raději zastaví
tam, kde se o ně lépe postarají. Hlavně ve vinařské
problematice máme určitě ještě značné rezervy.

Ing. Josef Zelinka
místostarosta

Vesnice roku

Bošovic Jiří Šimandl. Komise si nejdříve bez nás
projezdila celou obec a potom teprve navštívila
obecní úřad, kde jí starosta, místostarosta a ředitelka
ZŠ museli odpovědět na řadu podrobných otázek.
Výsledky vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje
Stanislav Juránek na tiskové konferenci v pátek
22.6. Krajské kolo vyhrála Hroznová Lhota z okr.
Hodonín. Šitbořice byly mezi oceněnými a získaly
Bílou stuhu za práci s mládeží.

Ing. Josef Zelinka
místostarosta

Orlovna znovu
otevřena
V minulých číslech Štengaráčku jsme vždy
informovali čtenáře o průběhu rekonstrukce bývalé
Orlovny. Asi rok a půl trvala přestavba objektu,
který byl postaven v roce 1933. Po roce 1948 byl
dům původnímu majiteli, Katolickému spolku,
vyvlastněn a sloužil jako místní kino a zdravotní
středisko. Posledním majitelem se proto zcela
nepochopitelně stala Nemocnice s poliklinikou
Hustopeče. Po dohodě mezi místní jednotou Orla a
obecním úřadem přešla budova do majetku obce. Ta
rozhodla po schválení obecního zastupitelstva o
přestavbě na Společenský dům. Zastupitelstvem
obce bylo také přijato rozhodnutí o lázeňském
využití sirného pramene Štengar, který vyvěrá v
těsném sousedství budovy.
Slavnostní otevření této zrekonstruované
budovy proběhlo v pátek 15.6. Za krásného počasí
se tohoto otevření zúčastnili starostové okolních
obcí, poslanec parlamentu ČR Ladislav Šustr, který
je také celorepublikovým starostou Orla, senátor
Ing. Vladimír Schovánek, zástupkyně přednosty
okresního úřadu Ing. Jana Kramářová, zástupci
ministerstva vnitra, ministerstva životního prostředí
a celá řada dalších hostů a zástupců sdělovacích
prostředků. Nechyběl také autor projektu přestavby
prof. Martínek.
Na slavnostní otevření se přišlo podívat i mnoho
občanů naší obce. Vyhrávala známá cimbálová
muzika Vonica. Slavnostní projev přednesl starosta
obce Vladimír Kulíšek a promluvili i všichni
významní hosté. Pan Josef Konečný všechny poprvé
podrobně seznámil s pohnutou historií výstavby
původní Orlovny. Dozvěděli jsme se, že ani tehdy
před 70 ti lety to nebylo snadné. Výstavbu

Po dvou letech se naše obec znovu přihlásila do
soutěže o „Vesnici roku“, kterou každoročně pořádá
Spolek pro obnovu venkova spolu s ministerstvem
pro místní rozvoj. Letos se do hodnocení této
soutěže plně zapojily i nově vznikající krajské
úřady. Titul „Vesnice roku 2001“ v rámci okresu
Břeclav získala naše obec. Rozhodla o tom tříčlenná
výběrová komise, která navštívila 7 přihlášených
obcí. Rozhodovalo se podle daných kriterií na
základě stanoveného bodového systému. O vítězství
naší obce rozhodla celková upravenost obce a také
velkou měrou nově otevřený společenský dům se
sirnými koupelemi. Po tomto úspěchu nás v úterý
19.6. navštívila krajská komise, kterou vedl starosta
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komplikoval soudní spor o pozemek a také náklady
na stavbu byly překročeny více jak o polovinu. Po
přestřihnutí pásky následovalo vystoupení dětí z
Mateřské školy a krojovaných dětí ze Základní
školy. Hosté si potom prohlédli se zájmem celou
budovu . Od rozsáhlého suterénu přes koupelovou
část až po horní patro, kde se nachází 5
dvoulůžkových pokojů a dvě dráhy Bowlingu. První
hod na nové dráze předvedli poslanec Ladislav Šustr
a senátor Ing. Schovánek. V tomto případě zvítězil
senát nad parlamentem. Vnitřní zařízení i stavební
provedení sklidilo od všech přítomných vysoké
uznání. Stavbu provedla místní stavební firma
ABACUS.
Odpoledne byl společenský dům volně
přístupný pro všechny občany a širokou veřejnost.
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Zájem o prohlídku byl obrovský. Na nově
upraveném prostranství vyhrávala dechová hudba
Zlaťanka až do nočních hodin. Zástupy občanů i
rodáků si podrobně prohlížely celý dům. Před
nabitým sálem znovu vystoupily se svým
programem školní děti. První hosté zaplnili vinárnu.
Přejeme si všichni, aby společenský dům výrazně
ovlivnil život naší obce i celého regionu. Služby v
podobě léčivých sirných koupelí by měli přinášet
občanům i hostům zdraví. V sále by se měla konat
společenská setkání i významné kulturní akce.
Provozovatelem celého domu je Brněnská firma
BINGO ROZMARÝN JM,s.r.o.

Ing. Josef Zelinka
místostarosta

Dovětek
Otevření společenského domu byla událost, která se koná v historii obce jen jednou. Proto bylo
snahou OÚ, aby tato akce měla slavnostní ráz. Tak jako Štengar, hody nebo stavění máje, patří k naší
obci i náš kroj. Chtěli jsme, aby slavnostní pásku při otevírání držel krojovaný pár. Ale bohužel nešlo
to. Přišla jenom krojovaná děvčata. Regrůti vzkázali, že obec se k nim chová špatně, že nemají zájem
(oni to údajně vzkázali ještě peprněji....). Důvodem jejich protestu byla skutečnost, že museli zaplatit
poplatek 500 Kč za použití betonové jámy na stavění, a 1000 Kč za půjčení nových lan, které obec
zakoupila. Také se jim nelíbilo, že obec si kladla přísné podmínky po dobu, kdy byla mája umístěna
vedle obecního úřadu a vršek v obecní stodole. Možná neví, že zakoupení lan stálo obecní rozpočet
14 000,-Kč. Vybudování betonové jámy stálo 56 000,-Kč. Ať se mladíci zeptají těch starších, kteří
jámu ještě kopali ručně nebo si ji nechali vykopat autobagrem, kolik je to tehdy stálo. Určitě to bylo
více než pouhých 500,-Kč. Obecní úřad hospodaří s finančními prostředky pro všechny občany a
nemůže protěžovat jen úzkou skupinu. Regrůti dobře ví, že měli možnost si celé stavění máje a další
akce organizovat ve své režii. Tedy tato akce jim přinesla i určitý příjem. Obecní úřad zatím nemá
důvod na této skutečnosti nic měnit. Pokud máte mládenci jiný názor, napište ho do Štengaráčku nebo
ho předneste na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

Ing. Josef Zelinka
místostarosta

Sirné koupele
Šitbořice
Studna Štengar je v Šitbořicích známa
odnepaměti. Naši občané ji využívali k pití a nedají
na ni dopustit, i když si od přespolních často museli
vyslechnout různé posměšky a přezdívky. Po
důkladných rozborech a hydrologických zkouškách
bylo potvrzeno, že Štengar je opravdu přírodní
minerální voda unikátního složení. Proto byla
schválena myšlenka vybudovat v naší obci lázeňský
provoz, který by umožňoval sirné koupele. Po
mnoha jednáních na ministerstvu zdravotnictví a s
okresními orgány byl lázeňský provoz vybudován.
Ve spolupráci s provozovatelem společenského
domu Bingo Rozmarýn JM,s.r.o. byl dojednán i
lékařský provozovatel těchto koupelí – MUDr.

Roubalová z fakultní nemocnice v Bohunicích.
Dovolila nám otisknout některé údaje.
Sirné vody využívají lidé odnepaměti
Sloučeniny síry jsou totiž bohatě zastoupeny v
tkáních lidského těla. Nejvíce snad v kloubní
chrupavce, vlasech nehtech a kůži. Při pitné kůře
je pro sirné vody charakteristický hlavně
projímavý účinek, dále protizánětlivý a tlumící
produkci žaludečních šťáv.
Doménou použití šitbořické vody jsou vanové
koupele. Doporučuje se absolvovat sérii 10
koupelí v co nejkratším časovém intervalu. Lze je
ale využít i příležitostně a jednorázově v rámci
prevence a rekondice. Nejúčinnější jsou, právě
díky svému složení, pro onemocnění pohybového
aparátu a kůže. Indikační okruh je široký. Od
degenerativních kloubních arthros, revmatických
onemocnění,
poúrazových
stavů
až
k
vertebrogenním potížím s bolestmi páteře.
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Příznivě působí na ekzémy a zánětlivé kožní
projevy. Personál Vám poskytne všechny potřebné
informace. Pouze v případě, že se léčíte s nějakou
jinou chorobou, je nutno poradit se s ošetřujícím
lékařem o vhodnosti koupelí, protože v
balneologickém provozu není trvale přítomen
lékař. U některých stavů je dokonce balneoterapie
kontraindikována.
Koupele
jsou
proto
poskytovány na vlastní nebezpečí. Provoz podléhá
stejně přísnému hygienicko - epidemiologickému
režimu jako ve zdravotnických zařízeních.
Koupel trvá 20 minut, voda má teplotu 3537st.C, vyšší teploty mohou u starších lidí způsobit
oběhové komplikace. Po koupeli následuje zábal a
krátký odpočinek. Dále můžete využít služeb
kvalifikované masérky. Po koupeli se nesprchujte,
účinné látky ještě dále prostupují kůží. V případě,
že se objeví kožní reakce nebo vyrážka, informujte
personál. Mohlo by se jednat o alergickou reakci
na některou za složek minerální vody. Říká se, že
na každou nemoc má příroda nějaký lék. Zkuste
využít toho co nám nabízí v tomto šitbořickém
přírodním zdroji.
Provoz sirných koupelí by měl být zahájen v
průběhu měsíce července.
Ing. Josef Zelinka
místostarosta

První ohlas na
INTERNETU
Ozval se nám pan redaktor Jaroněk, šéfredaktor
humoristického časopisu TRNKY BRNKY. Požádal
nás o povolení otisknout ve svém časopisu naše
„Historke ze staréch časů“. Autor těchto historek
pan „Ká“ s tím souhlasil, proto se s těmito příběhy
napsanými v našem nářečí můžete setkat i
celostátním humoristickém časopisu.

Ing. Josef Zelinka
místostarosta

Kde je na Internetu
Štengaráček
Pro ty z vás, kteří pracujete s počítačem, máte
přístup na Internet a praxi s webovým prohlížečem
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a vyhledáváním, existuje elektronická podoba
Štengaráčku. Jak jsme psali při uvedení této verze
časopisu na síť asi před půlrokem, může se tento
způsob prezentace „hodit“ zejména rodákům, kteří
se tak snadno nedostanou ke „klasickému“ tištěnému
časopisu. Využít lze ale také mnohem snadnější
vyhledávání, a to i ve starších číslech. K dnešními
dni jsou na Internetu k dispozici nejen letošní čísla,
ale také kompletní ročníky 5 a 6 (1999 a 2000).
Kromě jednotlivých čísel zde najdete také e-mailový
kontakt na nás: stengaracek@raz-dva.cz.
Pro pořádek ještě jednou adresa, která zní:
http://www.raz-dva.cz/stengaracek.

Bronislav Kolegar

Příští Štengaráček
Další číslo obecního zpravodaje vyjde v měsíci
září. Ty z Vás, kteří budete do zářijového čísla
přispívat, prosíme, abyste svoje články, ať už
v tištěné
či
elektronické
podobě,
přinesli
kterémukoliv členu redakční rady nebo zaslali
elektronickou poštou na naši adresu do 10. září
2001. U později podaných příspěvků nemůžeme
zaručit jejich zveřejnění v zářijovém čísle. Ještě
upozornění: nevyžádané materiály nevracíme.
Děkujeme.

redakce

Volně pobíhající psi stálý problém !
Stížnosti občanů na volně pobíhající psy, na
ohrožení
pokousáním,
zranění
těmito
nekontrolovanými zvířaty se stále hromadí. Proto
znovu a důrazně upozorňujeme, že pokud je pes
venku, musí být na vodítku a musí mít nasazený
náhubek. Volný pohyb psů bez náhubku je přísně
zakázán. Mnoho občanů po nás oprávněně požaduje,
abychom nezodpovědné majitele přísně trestali.
Pokud se situace nezlepší, tak k tomu jistě
přikročíme.

OÚ Šitbořice

Z historie místní Orlovny
Výstavba
Orlovny
v Šitbořicích
byla koncem roku 1930.
realizována Spolkem katolického domu a Orlovny,
Se stavbou Orlovny se započalo na jaře roku
který byl v naší obci ustaven v roce 1931 a nabyl 1931 na pozemku, který byl majetkem Jednoty Orla.
právní povahy schválením stanov a zapsáním do Tento pozemek získal Orel koupí od obce Šitbořice
rejstříku Zemským úřadem. Záměr vybudovat za cenu 1800 Kč.
Spolkový dům vznikl mezi zakladateli spolku již
Původně projektovaná stavba však nebyla
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realizována. Důvodem byl soudní spor mezi paní
Annou Kaňovou, sousedkou stavebního pozemku, a
Jednotou Orla, ohledně části zakoupeného pozemku.
Soudní spor se neustále protahoval a o pozemku
nebylo s konečnou platností ve prospěch Orla
rozhodnuto.
Z toho důvodu byla zahájena stavba podle
nových plánů na výstavbu sálu, galerie a promítací
místnosti kina. Financování stavby bylo zajištěno
z darů a příspěvků členů Spolku katolického domu a
Orlovny a z půjčky spolku u Raiffeisenovy záložny
v částce 50.000,- Kč. Darem na stavbu Orlovny
v částce 10.000,- přispěl tehdejší duchovní správce
farnosti P. Eduard Chadim.
Práce na stavbě byly realizovány místními
řemeslníky a řemeslníky z okolních obcí pod
vedením stavitele p. Šebestiána Kaně z Holásek.
Brigádnicky vypomáhali hojně členové Spolku
katolického domu, kteří na stavbě měli povinnost
odpracovat minimálně 5 dnů. Prací pomáhali i
ostatní příznivci spolku v obci.
V říjnu roku 1931 byla již prakticky hotova,
takže na svátek 28. října bylo poprvé sehráno
divadelní představení spolky mládeže Orla a
Omladiny.
31. ledna 1932 byl v Orlovně promítnut první
film. Kolaudace stavby byla provedena 3. března
1932. Umořování dluhu u Raifeizenovy záložny
v následujících letech bylo prováděno z tržeb za
obilní sbírky pořádané spolkem, získáváním nových
dárců a upisováním nezúročitelných podílů.
Dne 2. července 1933 proběhla slavnost předání
klíčů Katolického domu a Orlovny a odhalení
pamětní desky P. Tomáši Šilingrovi.
Dopoledne byla sloužena mše sv. za P. Tomáše
Šilingra, při které měl kázání regens alumnátu Dr.
Karel Skoupý, pozdější brněnský biskup. Po mši sv.
byla uctěna památka padlých vojínů, u jejichž
pomníku byly položeny věnce. Pak byly předány
klíče domu stavitelem Kaňou předsedovi
Katolického spolku p. Aloisi Urbánkovi a odhalena
pamětní deska P. Tomáši Šilingrovi, bývalému
poslanci a čestnému občanu obce Šitbořice, k jehož
poctě byl nazván spolkový dům Šilingrovým
domem. Slavnosti se mimo jiných významných
hostů zúčastnil též ministr Monsgr. P. Šrámek, který
byl přítomnými bouřlivě přivítán. Krátce zde
promluvil a povzbudil přítomné k následování
příkladu P. Tomáše Šilingra a daroval spolku 1.000
Kč.
Po několika odvoláních byl v roce 1935
definitivně ukončen soudní spor s paní Annou
Kaňovou ve prospěch Orla. Paní Kaňová byla
odsouzena k úhradě soudních výloh a nákladů
vzniklých Jednotě Orla.
V květnu 1936 byl pozemek, na kterém byla
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postavena Orlovna i pozemek o nějž se vedl soudní
spor, odprodán Jednotou Orla na základě kupní
smlouvy Spolku katolického domu a Orlovny, takže
od této doby je majetkem spolku i stavební parcela.
Na valné hromadě Spolku katolického domu a
Orlovny dne 2. února 1937 je rozhodnuto dostavět
spolkový dům tak, jak bylo původně plánováno.
Zhotovení plánů bylo zadáno architektu Richterovi
z Měnína. Náklady na dostavbu spolkového domu
byly rozpočtovány v částce 70.000 Kč. Dostavbu
domu realizoval opět stavitel Šebestián Kaňa
s řemeslníky z místní obce a okolních vesnic.
Dostavbou byly získány potřebné místnosti
spolkového domu. Jedná se o přísálí jako tělocvičnu,
jeviště a šatny, klubovní sál a knihovnu, místnost
pro Raiffeisenovu záložnu, provizorní nálevnu,
sklepy, koupelny a záchody. 15.srpna 1937 byla
budova předána při příležitosti veřejného cvičení
Orla a oslavě 25-ti letého trvání Orla.
Celkové náklady na dostavbu spolkového domu
dosáhly částky 147.000 Kč, takže původní rozpočet
byl překročen o 77.000 Kč. Na úhradu překročeného
rozpočtu darovala Raiffeisenova záložna obnos
40.000 Kč a dp. P. Eduard Chadim daroval spolku
opět obnos 10.000 Kč.
Válečnými událostmi byla budova Orlovny
silně poškozena – odhadem asi 50%. Nutné opravy
byly provedeny hned na podzim v roce 1945,
dokončení oprav pak na jaře roku 1946.
Opravy byly vykonány na úvěr v částce 200.000
Kč, který na sebe vzali čtyři členové výboru po
50.000 Kč, za spoluručení výboru spolku a částečné
zálohy na válečnou škodu, která byla spolku
poskytnuta v obnosu 105.000 Kč.
Jednota Orla, která po válce znovu obnovila
činnost, upsala spolku na podíly všechen svůj kapitál
v celkovém obnosu 75.000,- Kč. Mimo to odvádí
Orel všechny zisky ze svých akcí jako dar ve
prospěch Spolkového domu.
Postavením budovy Orlovny byl završen
dlouhodobý záměr představitelů Spolku katolického
domu a Orlovny mít vlastní dům pro potřeby
spolkové činnosti své i sesterských organizací Orla,
Omladiny, Lidové jednoty a Svazu katolických žen a
dívek.
Orlovna
sloužila
těmto
spolkům
k náboženskému,
kulturnímu
a
spolkovému
vzdělávání, jakož i ke sportovnímu vyžití.
V budově Orlovny se také pořádaly společenské
zábavy jako plesy, ostatky a hody, takže budova
sloužila ku prospěchu celé obce. Postavení
Spolkového domu věnovali vedoucí činitelé Spolku
katolického domu a Orlovny velké úsilí a mnoho
času při organizaci přípravy a vlastní výstavby
budovy. V době realizace stavby v roce 1931 se
výbor spolku sešel k řešení potřeb výstavby celkem
38 krát a v roce 1937, při její dostavbě, celkem k 27
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schůzím.
Činnost Spolku katolického domu a Orlovny
pak byla násilně ukončena v roce 1951. Spolková
budova byla rozhodnutí ONV v Hustopečích
zabavena a předána do užívání OÚNZ.
Za léta užívání domu socialistickými
organizacemi byla budova velmi zdevastována.
Posledním uživatelem domu byla Nemocnice
s poliklinikou v Hustopečích.
Po změně politických poměrů v roce 1989 došlo
k znovuobnovení činnosti dříve zakázaných spolků a
k navracení zabaveného majetku. Jelikož se však
nepostupuje podle zásady, že vše co bylo ukradeno
musí být také navráceno, došlo k situacím, že pokud
nově obnovené organizace nejsou zaregistrovány
k určitému stanovenému datu, není možno podle
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platných zákonů zabavený majetek komunistickým
režimem těmto spolkům vrátit. V této situaci byl i
náš Katolický spolek.
Aby se tento spolkový dům – Orlovna nestal
majetek nějakého subjektu mimo obec, bylo
rozhodnuto, aby zastupitelstvo obce vstoupilo do
jednání s Nemocnicí Hustopeče a s jejím vedením
dohodlo, že při privatizaci nemocnice bude Orlovna
převedena bezúplatně na obec Šitbořice, a tak aby
dílo vybudované našimi předky dále sloužilo
potřebám všech našich občanů.
Zpracováno podle zápisů Spolku katolického
domu a Orlovny, z let 1931-51.

Josef Konečný
starosta Orla

Základní škola
Setkání včelařských
kroužků regionu jižní
Moravy
V sobotu 21. dubna 2001 se v okrese Břeclav na
Základní škole v Šitbořicích uskutečnilo Setkání

Uherského Brodu, Ostrožské Nové Vsi, Mikulčic,
Břeclavi, obce Svatobořice-Mistřín, z Nikolčic a ze
Šitbořic. Na setkání včelařských kroužků do Šitbořic
přijelo celkem 40 mladých včelařů z jižní a
jihovýchodní Moravy. Pozvání na setkání přijali
rovněž místní včelaři Ladislav Lejska, Jan Nevídal,
Antonín Kaňa a zástupce starosty obce - pan inženýr
Josef Zelinka.
V zábavně-naučné soutěži měli mladí včelaři
možnost porovnat
svoje vědomosti.
Byli také náležitě
odměněni. Každá
správná odpověď
znamenala nemalé
příjmy
v
čokoládové zlaté
měně.
Hlavní náplní
programu
byl
oficiální
test
dodaný
ústředím
ČSV, který rozhodl
o tom, kdo z
mladých
včelařů
postoupí a zúčastní
se ve dnech 22.-26.
června
2001
Setkání
mládeže
České a Slovenské
republiky
v
Kralovej pri Senci.
Některé testové otázky byly náročné nejen pro žáky,
ale nad jejich řešením se společně radili také
vedoucí. Z šitbořických žáků se nejlépe umístili
Kristýna Tesařová a Martin Tesař, který v soutěži

Sázení jívové sazenice
včelařských kroužků okresů Uherské Hradiště,
Hodonín, Zlín a Břeclav.
Setkání se zúčastnily včelařské kroužky z
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mladších žáků získal 1. místo.
Součástí programu byla výstavka včelařského
nářadí a pomůcek, které zapůjčili včelaři ze Šitbořic
a blízkého okolí. Nejstaršími exponáty byly
pravděpodobně sto let starý slaměný úl a lis určený k
výrobě mezistěn. Za zapůjčení rekvizit a
mimořádnou podporu celé akce děkujeme zejména
místním včelařům panu Ladislavu Lejskovi a Janu
Nevídalovi, dále rovněž panu Jiřímu Kaňovi a Janu
Tihlaříkovi, z Nikolčic panu Josefu Černému a
Josefu Strouhalovi a příteli Jiřímu Bezděkovi z
Divák.
Zajímavé bylo nahlédnutí do kronik, starých
včelařských časopisů a přichystány byly i
mikroskopické preparáty. Neméně zajímavá a
poučná byla výstava včelařsky významných jarních
květin a kvetoucích dřevin.
Při setkání včelařských kroužků jsme
nezapomněli ani na naši přírodu a přičinili jsme se o
rozšíření včelí pastvy. Každý kroužek zasadil v
areálu základní školy jívovou sazenici.
Vedoucí včelařských kroužků společně vysadili
„Včelařskou lípu roku 2001“. Věříme, že naši
následovníci si za deset, dvacet i více let těmito
stromy připomenou, že i naše generace měla cit ke
krajině a myslela na budoucnost, na včely a na
zvelebování krajiny.
Pro účastníky setkání jsme v odpoledním
programu připravili zájezd do Klobouk na prohlídku
historické památky - větrného mlýna. Poučnou pro
všechny byla exkurze v Horních Bojanovicích u
přítele pana Milana Opršala, který včelaří s více než
150 včelstvy ve třech kočovných vozech.
Zdařilá akce se v Šitbořicích mohla uskutečnit
díky obětavé pomoci učitelů a pracovníků školy,
pochopení a podpoře celé řady sponzorů a včelařů ze
Šitbořic i blízkého okolí. Všem proto náleží upřímné
poděkování.
Výtěžek ze sponzorských darů byl částečně
použit na zajištění akce a zůstatek bude věnován na
výstavbu včelínu v areálu Základní školy, který bude
sloužit pro výchovu mladých včelařů.

Jarmila Novotňáková a Jiří Bezděk
vedoucí včelařského kroužku
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prvním dnu našeho putování jsme navštívili malebné
prostředí Ratibořického údolí. Nejprve jsme
navštívili školu v České Skalici, do které malá
Barunka Panklová docházela. Poté jsme zhlédli
expozici v Muzeu Boženy Němcové a prohlédli si
Jiřinkový sál, ve kterém Božena Němcová tančila na
Jiřinkové slavnosti. Návštěva ratibořického zámku
doplnila naše znalosti o životě kněžny Kateřiny
Zaháňské a vytvořila nám představu o životním stylu
v polovině 19. století. Zřejmě největším zážitkem
byla návštěva Starého Bělidla, Ludrova mlýna a
Viktorčina splavu. Nejednu poličku dnes zdobí
kamínek z řeky Úpy, který si dívky přivezly na
památku. Žákyně se po celý rok připravovaly a
studovaly dostupné materiály, takže nejednou
zaskočily průvodce svými odbornými dotazy a
znalostmi.
Následující den byl pro nás deštivý, ale přesto
plný nových poznatků. Navštívili jsme zámek
Náchod, který byl sídlem rodu Kuronských a poté
jsme se vydali k pevnosti Dobrošov. Jedná se o
vojenské opevnění z roku 1938, které mělo sloužit k
obraně republiky v případě napadení. I tato návštěva
přinesla mnoho nových poznatků, ale především
přesvědčila o dobré znalosti této problematiky u
všech žákyň.
Naše další cesta vedla do oblasti Adršpašsko teplických skal, která zdánlivě s literaturou
nesouvisí. Tato místa však navštívil autor světového
významu Johann Wolfgang Goethe. Navštívili jsme
obě skalní městečka, připomenuli si pohádku Třetí
princ, která v této malebné krajině vznikla, po
plavbě na Skalním jezírku jsme zdolali Vlčí rokli a
vystoupili po tří stech schodech na zbytky
středověkého skalního hradu Střmen.
Plni dojmů, zážitků a nových informací jsme se
čtvrtý den vraceli domů.
Celé naše putování zachycené ve fotografiích i
doprovodném slově si můžete i vy prohlédnout na
malé výstavce v budově školy.

Mgr. Jana Bartošová

Den dětí

V pátek 1. června sportovaly děti na školní
olympiádě. Základní atletické disciplíny byly
doplněny i zábavným skokem z místa, hodem
V průběhu téměř celého školního roku se žáci granátem, dřepy, střelbou na branku, třínohým
devátého ročníku připravovali v rámci volitelného během, slalomem poslepu a hodem na cíl. Sportovní
předmětu - společenskovědní seminář - na literární dopoledne proběhlo „fair play“ a za velkého
toulky a poznávání významných regionů naší povzbuzování spolužáků. Vítězové obdrželi diplomy
republiky. Po úspěšném loňském výletu do kraje a všichni závodníci sladkou odměnu ke Dni dětí.
Jak lépe porozumět sobě a druhým
Těsnohlídka a Neumanna padla letos volba na
Náš učitelský kolektiv se zúčastnil kurzu
východní Čechy.
Ve dnech 17. - 20. května 2001 se jedenáct komunikačních dovedností „Respektovat a být
žákyň pod vedením paní učitelky Bartošové vydalo respektován“. Znovu jsme se přesvědčili o
na čtyřdenní putování do kraje Boženy Němcové. V důležitosti vstřícné komunikace. V rodině i ve škole
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je třeba učit děti (a nejen děti) porozumět sobě i
druhým a podle toho se chovat. Besedu s psychology
na téma „Komunikace mezi dětmi a dospělými“,
„Jak předcházet zbytečným nedorozuměním a
konfliktům“ jsme nabídli i rodičům našich žáků. Je
škoda, že této možnosti využilo jen velmi málo
rodičů.

Kuchař roku 2000
šéfkuchařem na
Základní škole
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Společně udělejme další krok ke zlepšení zdraví
našich dětí.
Na podporu „Ozdravění výživy“ získala naše
škola v dubnu 2001 dotaci od Ministerstva
zdravotnictví ČR. Realizací tohoto projektu chceme
přispět k posílení zdraví žáků, aby více přemýšleli
nad složením stravy a vědomě si tak vytvářeli zdravé
stravovací návyky.
První akci, spojenou s ukázkami přípravy
jarních druhů salátů a dalších jídel, chystáme pro
žáky letos v červnu - na závěr školního roku.

Míče pro zdraví

Základní škola připravuje pro žáky, rodiče a
veřejnost „Gastronomické dny“ spojené s besedami
s odborníky a ukázkami i ochutnávkami jídel zdravé
kuchyně (z běžných druhů zeleniny, masa a příloh).
Tajemství jejich přípravy nám ve škole bude
předvádět pan Miroslav Husák, člen Národního
seniorského týmu kuchařů a cukrářů ČR, který se v
roce 2000 umístil na 3. místě v soutěži „Kuchař roku
ČR“. Určitě nás přesvědčí, že i ze snadno
dostupných surovin lze
vykouzlit zdravou dobrotu.
Ve spolupráci s dětským lékařem MUDr.
Josefem Nentvichem připravujeme besedu s
odborníkem v oboru gastrologie, specialistou na
dětskou výživu, primářem Dětské kliniky v Brně
MUDr. Bajerem.
Věříme, že si i v naší uspěchané době najdete
čas a využijete příležitosti. Těšíme se, že v příštím
školním roce (v září 2001) přijdete do školy na
besedu s odborníkem, necháte se inspirovat a
ochutnáte z připravené nabídky šéfkuchaře.

Základní škola nabízí žákům od září příštího
školního roku cvičení s velkými míči - gymbally.
Současný životní styl negativně ovlivňuje zdraví už i
velké části předškolních a školních dětí. Jde
především o vadné držení těla, a proto chceme ve
spolupráci
s
praktickým
lékařem
MUDr.
Nentvichem a odborným lékařem fyzioterapeutem
připravit lekce zaměřené na prevenci postižení
kosterního a svalového aparátu dětí.
Vážení rodiče, věříme, že využijete mimořádné
nabídky školy a přijdete v září se svými dětmi do
kurzu cvičení zaměřeného na prevenci vadného
držení těla.
Projekt cvičení s gymbally byl naší škole
schválen v dubnu 2001 Ministerstvem zdravotnictví
ČR a škola tak získala dotaci na zaplacení
odborného fyzioterapeuta i na nákup gymballů pro
skupinu žáků.

Ředitelství základní školy

Mateřská škola
Školní rok 2000 - 2001 pomalu končí. My se s
Vámi chceme podělit o úspěchy, kterých jsme
dosáhli s našimi malými dětmi v tomto školním
roce.
V lednu 2001 vyhlásila Rada vlády České
republiky pro bezpečnost silničního provozu spolu s
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
výtvarnou soutěž s dopravně bezpečnostní tématikou
„Děti, pozor, červená !“ Do této soutěže jsme zaslali
práce tří dětí a všechny byly vyhodnoceny.
Tomášek Kříž l.místo
Renatka Lengálová l.místo
Zdeněček Lengál l.místo
Do oblastního kola ze 76 dětí celého okresu
postoupilo 10 dětí, z toho tři děti z naší mateřské

školy. Renatka Lengálová uspěla i v oblastním kole,
kde získala l.místo. Mateřskou školu navštívil
pracovník Okresního úřadu, referátu dopravy, aby
poděkoval za vzornou reprezentaci a předal pro děti
dárky.
Do okresní soutěže „O malované vajíčko“ se
zapojily dvě děti. Ze dvou zaslaných prací byla
vyhodnocena jedna: Renatka Lengálová l.místo
S Ivankou Novotnou jsme se zúčastnili
konkurzu na pěveckou soutěž „O malovaný tulipán
Boženy Šebetovské“ v Břeclavi. Ivanka ve velké
konkurenci uspěla a byla vybrána z velkého počtu
dětí do hlavní soutěže. Pěvecká soutěž „O malovaný
tulipán Boženy Šebetovské“ se konala 1.4.2001 v
Břeclavi, kde Ivanka získala 3.místo.
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V 8.ročníku okresní soutěže „Ohrožená
příroda naší Země“ byl vyhodnocen
Tomášek Kříž - 2.místo.
Ve všech soutěžích do kterých jsme se
zapojili, jsme uspěli. To svědčí o tom, že
máme v Šitbořicích talentované děti a
kvalitní mateřskou školu.

Akce mateřské školy od března
2001:
4.3 Vítání dětí do života
6.3. Zájezd do divadla Polárka na
představení „Medové království“
30.3 Vynášení „Moreny“ - slavnost
vítání jara“
20.3. Den otevřených dveří - zápis dětí
20.4. Jarní besídka pro rodiče 26.4.
Účast dětí na přespolním běhu „Okolo
ZŠ Šitbořice“
6.5. Vítání dětí do života
13.5. Vystoupení na Den matek
22.5. Školní výlet do ZOO Hodonín
28.5. Malování na chodníku - 6.ročník
31.5. Pečení dortů, zdobení, oslava Dne
dětí
1.6. Dětský den, táborák, výlet do Divák
22.6. Zájezd do kina na pohádku „Z
pekla štěstí 2“
29.6. Rozloučení s předškoláky, předání
pamětních listů
Zaměstnanci mateřské školy

Vinařská besídka

Zelené práce ve vinohradě jsou základem letorostu 15-25 cm, kdy jsou již zřetelně viditelná
květenství a podlom se dokončuje zároveň s prvním
dobrého zdravotního stavu hroznů.
Podlom, výplevka, osečkování a odlistění v zastrkováním letorostů. V této době je třeba také
oblasti hroznů, patří všude ve světě k dočistit kmínek a vylomit dodatečně vzrostlé jalové
nejzákladnějším agrotechnickým zásahům při letorosty. Podlom je dobré ukončit před květem
pěstování révy vinné. Těmito operacemi se opravuje révy, dokud letorosty nezdřevnatí, aby se na tažních
řez, odstraňují se neplodné a zbytečné letorosty, nevytvářely velké jizvy.
Výplevkou se odstraňují zálisty, hlavně v
vytváří se potřebná listová plocha pro výživu
hroznů, usnadňuje se ochrana proti škůdcům a oblasti hroznů, v pod hrozny, protože tato výplevka
chorobám a vytváří se základ keře pro budoucí je vyživována na úkor hroznů. Osečkování by se
úrodu. Počítá se, že na výživu jednoho hroznu je mělo začít až letorosty přerostou nejvyšší dráty o 1525 cm. Tyto vrcholky jsou také vyživovány na úkor
potřeba 7-10 listů na
hlavním letorostu. Dále se zjistilo, že zastíněný hroznů. U odrůd se sklonem ke sprchávání, by se
list vytváří jen polovinu látek potřebných k vývinu osečkování mělo vykonat co nejdříve, třeba i před
hroznů. Proto by všechny zelené práce měly být květem. Včasnějším osečkováním se ovlivňuje míra
úrody, pozdějším se zase zvyšuje kvalita hroznů.
vykonané ve správném agrotechnickém termínu.
0dlisťováním v oblasti hroznů se dosahuje lepší
Podlom by se měl dělat na třikrát. Poprvé při
délce letorostu 5-10 cm, hlavní podlom při délce osvětlení listů a tím i lepší tvorba látek potřebných
strana 10
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pro výživu hroznů, dále se zlepší provzdušení keře a
tím nepřímo se potlačí napadení hroznů plísněmi,
zvyšuje se účinnost postřiků proti plísni révové
(perenospoře) a proti padlí révovému (moučnatce).
Působením slunce na hrozny se vytváří silnější
pokožka bobulí hroznů, která lépe odolává plísním a
padlí. Zvyšuje se také podíl cukru v hroznech,
zvyšují se vonné látky a usnadňuje se sběr hroznů.
Ve velkých vinařských státech odlistění mají
mechanizované, hlavně tam kde sběr hroznů je
mechanizovaný. Přílišné odlistění může zapříčinit
nižší obsah cukru a jiných látek v bobulích hroznů.
V letošním roce se vyskytla ve větší míře ve
vinicích plstnatost révy vinné - erinoza. Tuto
způsobuje
roztoč
velmi
podobný
roztoči
vyvolávajícím kadeřavku. Napadené listy jsou
poprohýbané a na spodní straně je bílý plstnatý
povlak, který později zhnědne. Dříve se výskyt
tohoto roztoče nepovažoval za nebezpečný, protože
list dále žije, neodumírá. V posledních letech se ale
plstnatost objevuje i na dřevě a na hroznech a
napadený keř se pomalu vyvíjí. Proto se musí zvýšit

Ztracený protéze
Stréčci Cyril ha Francek bele bratři. Bévale
v Kocheňce ha na Hradisko. Vídával sem jich často
jak navečír po zetmění nebo v nedělo po požehnání
mířile na Hradisko na štvrtko červenýho portugalo
nebo bílýho najburko. V zémě poseděle ve sklepě ho
beček a v lítě venko na trávníko. Dež na věži na
hodinách vodbilo deset hodin, tak zavřele sklepe ha
šle dum. Říkale, že dež vodbije jedenástá, tak po
Hradisko běhá Rarášek z vohnivém vocasem ha teho
se bále. Bele to jenem jejich vémluve, protože se víc
bále tetiček, habe jich duma tolik nebrblale. Dež mě
negdy hoviděle sedět ve forhózko, tak mě pozvale
take na štvrtko, protože bele rádi, že poslóchám
jejich mudrování.
Vobá bele za vojáke v první světuvé válce.
Cyril bele ho sapérů na ruské frontě ha v Rumunsko.
Francek, ten bele kaprálem ho kanonýrů ha bojuvale
na srbské frontě ha v Dalmácii. Franckovi, dež měle
v sobě víc štvrtek, tak se jim te šarže pletle. Místo
kaprálem bele hneď jenerálem nebo hétmanem.
Také se chlobile, že se muhle v Tersto voženit
s hraběnkó, kerá bela vduva ha měla zámek v Istrii.
Dež sem se jich zeptál, proč si jo nevzale, tak se mně
svěřile: Dež vona mě nechcela. Jejich vojenský
zážitke sem slyšel tolikrát, že se mně nekdy zdálo,
že sem s nima na téch frontách ha v Dálmácii bel
take.

2/2001 - červen

pozornost tomuto škůdci a to důslednějším
vykonáváním jarních postřiků – Sulkou 4-5%. Proti
plstnatosti jsou účinné všechny přípravky používané
proti hálčivci révovém-kadeřavce. Některé vinaře
popletl vyšší výskyt plstnatosti tak, že považovali
bílé plochy na spodu listu za plíseň révovou
(perenosporu) a stříkali jako proti plísni. Tento
postřik plstnatost nemohl zastavit, ale mohl poškodit
mladé výhonky révy. Plíseň révová se projeví
nejdříve jako olejová vrstva na vrchní straně listu a
potom teprve vyroste ze spodní strany slabý porost
plísně a napadená část odumírá. U plstnatosti je
vrstva na. spodní straně listu vždy dost silná, ale list
neodumírá. Je dobře sledovat vývoj chorob na
vývěsce OÚ a dobře si všimnout jaký prostředek se
proti které chorobě nebo škůdci používá a hlavně v
jakém poměru. Postřikové látky jsou velmi drahé a
proto každý zbytečný postřik jen zvyšuje náklady na
výrobu hroznů.

Ing. Antonín Konečný

Jednó v nedělo vodpoledňa, huž za socializmo,
dež seděle venko na sloníčko ha já šel vokolo, tak
sem se jich ptál, proč tak sakrujó ha na keho
nadávajó. Dostalo se mně póčení: To me nadáváme
na komuniste. Me dež se můžem na ně poznadávat,
ta se nélepší vodpočneme.
Cyril pozbele ve válce jedno voko ha měle
místo něho skleněnó protézo. Stréček Francek zasi,
dež huž neměle žádný zobe, tak jim dochtor Kučera
v Klobókách hodělale za druhé válke za špek ha
demijón vína nuvó zobní protézo, z keró se všem
známém chlobile.
Jednó v zémě dež huž Francek měle te nuvý
zobe, tak se s Cyrilem ve sklepě pohádale. Gdo má
lepší víno, kemo víc dojíjó kráve, gdo teho víc
vebuduval ha gdo je hlópjéší. Cyril večetle
Franckovi, že só hlópé po tatovi ha voni že só po
mamince, kerá bele chetřéší než exekutór. Před
sklepem se ešče chetle pod krke, veliskale po hobách
ha veválele ve sniho. Tepruv potem huž zasi
hodobření, šle spat. Belo huž skoro k půlnoci.
Ráno, sotvá se rozednilo, tak se vobá zasi zešle
před sklepama. „Co tu hledáš ve sniho?“, ptale se
Francek Cyrila. „Co bech hledal. Skleněný voko.“
„Ha co te hledáš?“ „Já zasi sem tu včerá ztratil te
nuvý zobe“, celé smotné se svěřile Francek Cyrilovi.
Dopadlo to dobře. Vobojí společně ve sniho
našle.
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SKONČILA FOTBALOVÁ SEZÓNA 2000-2001
SKUPINA III. C DOSPĚLÍ
Sokol Němčičky-Sokol Křepice 3:2, Sokol Šitbořice-TJ
Diváky 1:1, Sokol Starovice-Sok. V. Hostěrádky 3:0,
Sok. V. Němčice B-Družst. Nikolčice 0:1, Sokol KobylíSokol Brumovice 4:2, Sokol Klobouky-Sok. H.
Bojanovice 1:2, Sokol Bořetice-Družst.Vrbice 2:0
1. Sokol Bořetice
2 Sokol Kobylí
3. Sokol Němčičky
4. Družst. Nikolčice
5. TJ Diváky
6. Sok. H. Bojanovice
7. Sokol Křepice
8. Sokol Starovice
9. Družst.Vrbice

26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
18
16
13
10
11
10
8
8

3 2
5 3
5 5
9 4
7 9
4 11
6 10
9 9
9 9.

90:28
73:28
79:40
58:41
47:42
41:56
46:43
44:47
43:46

10. Sokol Šitbořice

26

7

9 10

41:41 30

11. Sokol Brumovice
12. Sok.V.Němčice B
13. Sokol Klobouky
14. Sok.V.Hostěrádky

26
26
26
26

7 5 14
3 12 11
3 4 19
3 1 22

44:66
29:45
27:76
31:94

66
59
53
48
37
37
36
33
33

generace bude mít možnost díky rodičům a
příznivcům dobrého fotbalu se prosadit i
v nejvyšších kategoriích. Přejeme, aby jim ctižádost
vydržela.

Navrátil
trenér fotbalové základny

OKRESNÍ SOUTĚŽ
ZAKLADEN SK.D
Sokol V.Němčice - Sokol Šitbořice 1:7
I. Sokol Šitbořice

6

6

0 0

33: 9

18

2. Sokol Nosislav
3. FC Hustopeče
4. Sokol V.Němčice

6
6
6

4
2
0

0 2
0 4
0 6

26: 13
18: 14
5:46

12
6
0

Skupina D. 14 branek Husák
Jakub (Šitbořice), 10 branek Machovský Michal (Nosislav), 5
branek
-Nekvapil
Marián
(Velké Němčice), Navrátil Jar.
(Šitbořice), Dlabka Pavel
(Nosislav), Bartoněk Michal
(Šitbořice), Hanzlíček Olin
(Hustopeče).

26
21
13
10

OP DOROST SK. B
Sokol Šitbořice-Dynamo Vel. Dvůr 2:1, Sokol
Boleradice -Sokol Nosislav 3:2, Sokol Krumvíř-Sokol
Pohořelice 0:4, Sokol Uherčice-Družst. Nikolčice 5:0,
Sokol Bořetice-Sokol Přibice 5:4
1. Sokol Pohořelice
2. Sokol V.Němčice
3. Sokol Křepice
4. Sokol Bořetice
5. Sokol Přibice
6. Sokol Krumvíř..
7: Sokol Nosislav
8. Sokol Boleradice
9. Sokol Uherčice
10. Družst.Vrbice
11. Dynamo VeI.Dvůr
12. Družst Nikolčice

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

13. Sokol Šitbořice

24

23
18
14
13
14
13
12
10
9
9
5
3

0
2
3
5
1
3
2
2
2
0
0
1

1 124:15 69
4 103:43 56
7 85:40 45
6 91:35 44
9 85:55 43
8 57:46 42
10 58:49 38
12 45:57 32
13 61:78 29
15 55:83 27
19 32:126 15
20 19:93 10

2 1 21 17:112

7

JEŠTĚ NEJSOU VIDĚT, ALE
UŽ JE O NICH SLYŠET
Naši nejmenší se za dobu čtyř let probojovali až
na první příčku své fotbalové tabulky. Podařilo se to
ale jen těm nejtrpělivějším. Z původních 30 chlapců
se časem vytříbilo jen 15, kteří přijímají své první
vítězství. Ocenění se jim dostalo až v novinovém
článku, protože málokdo z rodičů se snaží zapojit do
aktivit svých dětí. Proto věříme, že tato mladá

ZÁKLADNÍ
ŽÁKOVSKÁ SOUTĚŽ
SK. C
Sokol

Starovičky - Sokol Bořetice 2:9, Sokol
Boleradice - Družst.Vrbice 5:1,
Sokol Brumovice - Sokol Nosislav 2:5, Družst.Nikolčice
- Sokol Krumvíř 1:2, Sok.V.Hostěrádky - Sokol
Starovice 1:4, Sokol Křepice - Sokol Šitbořice 8:0
1. Sokol Křepice
2. Sokol Brumovice
3. Sokol Boleradice
4. Sokol Bořetice
5. Sokol Krumvíř
6. Sok.V.Hostěrádky

22
22
22
22
22
22

7. Sokol Šitbořice

22

9 2 11

8. Družst.Nikolčice
9. Sokol.Nosislav
10. Sokol Starovičky
11. Sokol Starovice
l2. Družst.Vrbice

22
22
22
22
22

7
7
7
6
1
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20
17
14
11
10
10

1 1
2 3
3 5
4 7
3 9
0 12
4
4
2
1
0

11
11
13
15
21

143:22
105:32
70:34
62:32
63:43
54:94

61
53
45
37
33
30

52:49 29
37:62
47:78
58 :97
22:54
14:130

25
25
23
19
3
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K o l o v á
Po loňském úspěchu žákovské dvojice Pavel
Švihálek - Roman Viktorin bylo vzhledem k
výkonnosti na počátku sezóny cílem letošní
žákovské dvojice Šitbořice I (Roman Lengál - Lukáš
Petrla) umístění do 3. místa na MR. V průběhu
sezóny však výkonnost této dvojice gradovala a na
mistrovství republiky v Chrastavě potvrdila
stoupající úroveň hry, předvedla nejtechničtější hru a
po výborné obrané činnosti získala pro náš klub v
pořadí třetí titul Mistra České republiky (historicky
první titul získala dvojice Ladislav Lejska - Jiří
Bedřich v roce 1998). Noví mistři republiky
potvrdili svoji výkonnost, když na skvěle obsazeném
turnaji v Brně 23.6. s přehledem vyhráli. Druhá naše
dvojice (Robert Zvolánek - David Wamser) skončila
na MR po dobrém výkonu na 5. místě. V červnu se
naši žáci zúčastnili tradičního turnaje v Zscherbenu
(SRN), kde dvojice Zvolánek - Wamser obsadila po
výborném výkonu 2. místo a další dvojice Oldřich
Blaha - Bronislav Lengál doplatila na malou
zkušenost a skončila zde na 6. místě.
Dalším, dalo by se říci, historickým úspěchem

šitbořické kolové byla nominace naší juniorské
dvojice Lukáš Lejska - Jiří Bedřich do reprezentace
ČR na mezistátní utkání s Německem v květnu v
Kolíně
nad
Rýnem.
Možnost
obléknout
reprezentační dres naší republiky je nejvyšší čest pro
každého sportovce.
Vyjmenované úspěchy dokládají, že se Šitbořice
stávají významným centrem tohoto sportu v
republice. Za těmito úspěchy stojí zejména
odpovědný přístup hráčů v docházce na časově a
fyzicky náročné tréninky. Tyto tréninky by však
nebyly možné bez obětavé práce trenérů, pánů L.
Lejsky, R. Zvolánka a J. Zelinky. Na provozu oddílu
významnou měrou přispívají fy. Wamser Faschion
s.r.o. a PRAMOS a.s. Šitbořice.
Vyzýváme tímto všechny zájemce o tento sport
ve věku 8 - 10 let, aby se přišli v doprovodu rodičů
podívat na trénink (úterý a čtvrtek od l7 hod, v
neděli od 10 hod).

R.Z.

KVÍZ
Zákoutí naší vesnice
vhazuje
do
schránky
OÚ.
Děkujeme a rádi otiskujeme
úryvek z jejího dopisu.

Tentokrát nebude naše hádanka z pera
pana inženýra Zelinky ani nejde o sklep jako
obvykle, jak ostatně sami vidíte. Dnes pro vaše
pobavení otiskujeme část dobové pohlednice.
Fotografie byla pro ztížení soutěže mírně
upravena. Zmizel z ní titulek, který by vám mohl
hádání usnadnit. Poznáte-li tento dům, napište nám.
Rádi bychom na tomto místě také poděkovali
paní Rozálii Vozdecké, která pravidelně svoje tipy

Odpověď na „zákoutí“
jsem poznala hned jak jsem
uviděla výtisk...K těm místům
mě opět poutá dětství a hlavně
16.duben 1945. Tam ve sklepě,
či u sklepa, mezi domem p.
Kubíčkové
a
Lengálovým
sklepem (teď Mercineriovým
mlatem) je sklep, ve kterém
jsem hledala pomoc pro strýca
Jana Stejskala. .... To už bylo
po dostřelu kaťuší od Křepic.
Nechtěli mě pustit znovu pryč přesto, že jsem
plakala a chtěla jít zpátky. Tam též byl
zastřelený Toníček Košvica, a to na chodníku za
zahradou paní hejtmanky (dnes Kubíčkové a
Mercineriové zahrady). ...Vaše Vozdecká. Ten
krajní sklep byl Ryšavý. Dnes Anežky
Tihlaříkové.
redakce
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Společenský dům Šitbořice
Dovolujeme si Vás pozvat do příjemného prostředí Společenského domu, který má ve
správě brněnská firma Bingo Rozmarýn JM, s.r.o.. Tato firma působí na trhu 6 let a v
současné době má 5 provozoven zabývajících se restaurační činností
Restaurace:
provoz denně 10.00 - 22.00h
* nabízíme:
speciality naší kuchyně
hotová i minutková jídla denně
míchané nápoje mistra barmana
Segafredo (pravá italská káva)
pivo - Pilsner Urquell 12, Radegast 10, Velkop. kozel - černý
Bowling:
denně 10.00 - 22.00h
reservace u obsluhy restaurace, Kč 150/h - 1 dráha
Nutnost - náhradní obuv na dráhu ! ! !
doplňková hra - šipky
V místním sále pořádáme společenské akce typu - svatby, narozeniny, srazy, trakty, přednášky, atd.
Akce a ceny jsou určovány individuálně dle druhu akce.
Začátkem měsíce srpna zahajujeme v prostorách sálu v podvečerních hodinách cvičení pro ženy ve stylu
Aerobiku. Přesný začátek cvičení bude upřesněn.
V průběhu 2 měsíců bude také zahájen provoz místního lázeňského zařízení - koupele + masáže.

Objednávky a další informace poskytneme na tel. 0626 421 367.
Těšíme se na Vaši návštěvu a vynasnažíme se, abyste u nás byli nadmíru spokojeni.
inzerce

Jízdní řád - Šitbořice - Brno a zpět
Vybírat mezi dopravci na trase do Brna sice stále
můžeme, bohužel však nelze příliš očekávat, že by
tato nová „soutěž“ měla velký vliv na snížení či
alespoň udržení ceny jízdného.
Po soukromém dopravci tedy zůstalo alespoň
několik spojů navíc oproti předchozímu období (víc
jich už těžko kdy bude).
Možná se vám bude hodit tento jízdní řád do Brna.
Tam nás jezdí nejvíc.
Příště dojde také na jízdní řády do Hustopečí a
Hrušovan. Tabulku připravil František Valíček ml.

Bronislav Kolegar

http://www.
raz-dva.cz
/stengaracek

ŠITBOŘICE S, N, Sv

BRNO

S, N, Sv

03:54 Br

04:40 Br

06:35 Ž

04:15 Ž, f

04:50 Br
06:15 Ž, f
05:00 Bř, a 09:30 Ž
05:10 Br
12:25 Ž

05:50 Bř, a 09:00 Ž
06:10 Br, e 12:10 Ž
06:30 Br
15:00 Ž, S, f

05:50
06:23
06:40
08:23
11:45
12:10
14:00

Bř, a
Br
Bř, a
Br
Br
Bř, a
Bř, a

07:55
09:15
12:40
13:20
14:00
14:20
15:10

Br
Bř, a
Br
Bř, a
Br
Bř, a
Br

14:40
15:39
17:08
18:20

Br
Bř, a
Br, b
Br, b

15:20
15:50
16:30
17:15
18:10
20:20

Br, d
Br
Bř, a
Br, b
Br, b
Br, b

14:08
14:20
17:00
17:13
17:30
18:05

S,a,f
Ž, c
S,a,f
N,a
Ž, S, f
Ž, N, c

15:55
16:20
17:10
18:30
19:35
20:20

S,a,f
Ž, N, c
Ž, S, f
a,f
Ž, c
Ž, N, c

22:30 Bř, a
Platí do 14.12.02 Brno Břeclav Židlochovice
Sob. mino sv. Ned. nebo sv. před prac.
a – ne 27.12.01-31.12.01 b – ne 31.12.01 c - ne 24.12.01
d - nej. VII.01, VIII.01, 22.12.01-2.1.02, VII.02, VIII.02
e - nej. VII.01, VIII.01, 29.10.01, 30.10.01, 22.12.01-2.1.02,
1.2.02, 11.3.02-15.3.02, 28.4.02, 29.4.02, VII.02, VIII.02,
29.10.02, 30.10.02 f - nej. 17.11.01, 6.7.02, 28.9.02

strana 14

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

2/2001 - červen

VYBRAT SI – JE VAŠE PRÁVO
VYBRAT SI DOBŘE – JE VAŠE PŘÍLEŽITOST
Příspěvky z fondu prevence vyplácené od 1.1.2001
- příspěvek na ozdravné pobyty dětí – do 500,- Kč/rok (lyžařské pobyty a školy
v přírodě pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SOU) od 3 let
- příspěvek na antikoncepci – do 400,- Kč/rok (dívkám a ženám od 15-30let
- příspěvek na fixní ortodontii – do 800,- Kč/1 čelist/rok (děti od 10-18 let)
- příspěvek na preventivní prohlídky závodně sportujících (do 200,- Kč, pro
vrcholové sportovce do 500,- Kč/rok)
- příspěvek na podpůrné rehabilitační programy ve smluvních zařízeních ZP M-A
(plavání, masáže, sauna, rehabilitační cvičení) – do 350,- Kč/rok
- vitamínová podpora pro dárce krve
- zvýhodnění dárců krve – nositelů Janského plakety (do 4.500,-Kč)
- příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě - do 400,- Kč
- příspěvek na pobyty pořádané ZP M-A pro děti alergiky - u moře, na horách
(do 7 000,- Kč/rok)
- příspěvek na očkování proti haemophilové nákaze - do 370,- Kč

Další služby – výhody - pro klienty ZP M-A:
- pojištění léčebných výloh v zahraničí se slevou pro klienty ZP M-A
- slevy ve vybraných prodejnách optik, sportovních potřeb, zdravé výživy
a spotřebního zboží, na služby rehabilitačně – regeneračních zařízení
a cestovních kanceláří (dle informací na jednotlivých kontaktních místech)
Podrobnosti k problematice zdravotního pojištění a ke službám naší ZP Vám ochotně sdělí na
našem kontaktním místě v Židlochovicích p.Ohainková, Coufalíkovo nám. 78, telefon:
05/47238218.

ÚŘEDNÍ HODINY: středa 8 – 12 13 - 16
Zvažovali jste správně volbu pojišťovny? Zdravotní pojišťovnu můžete změnit 1 x za 12 měsíců,
a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí.
Využijte možnosti zaregistrovat se již k 1.7.2001 u jedné z nejstabilizovanějších českých
zdravotních pojišťoven – u ZP METAL-ALIANCE.
Inzerce
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„Písně dávných časů“
Paní Marie Matušková (čp. 343) nám poslala
dopis, ve kterém vzpomíná a připomíná písničky,
které se zpívaly a někdy také ještě dnes zpívají.

Dávno tomu, co v naší vesnici žil a hrával
na kolovrátek stařec „slepý Jožka“. Jeho
kolovrátek hrál písně smutné o šumařovi
Bártovi, o sirotkovi v Praze zrozeném, o knížeti
Oldřichovi a Boženě, o králi Přemyslovi jako je
tato:
Na den svatého Rúfa
na poli Moravském,
krev česká tekla proudem
až zrůžověla zem.
Tam pluky české stály,
Přemysl vedl boj.
Ó slavný český králi,
toť poslední tvůj boj.
Přemysl Otakar vítězný,
jež jméno české nes
až k moři Jaderskému,
u své Moravy kles.
Morava hučí temně
a pláče všechen lid,
jakoby v zemi zhasl
poslední slunka svit.

ten u Lvova už dávno hnije.

Po 1. světové válce se prvně ve školách se
začaly zpívat písně nové, vlastenecké.
U Zborova hřměla děla
až se chvěla zem,
před tatíčkem Masarykem
jako lavina,
do boje šla pevným šikem
česká družina.
Náš tatíčku Masaryku
na své děti spoléhej,
do boje za republiku,
kdy chceš si je zavolej.
Půjde náš prapor vždy za praporem,
všichni pak budou volati sborem:
Náš tatíčku Masaryku,
na své děti spoléhej,
do boje za republiku,
kdy chceš si je zavolej.
Jsem Moravan, toť chlouba má,
kdo chcete otčinu mou znát.
Kdo zná ten požehnaný kraj,
ten utěšený zemský ráj.
Ó Moravo, ó vlasti má, ty jsi naše otčina.

Osmého září u Ruské Rábí,
tam se odbýval krvavý boj,
bojovali tam Čechoslováci
z matičky Prahy i Moraváci.
Starý tatíček stále vzpomíná
na svého syna, zda-li žije?
Darmo tatíčku, darmo čekáte,
ten u Lvova už dávno hnije.
Stará matička stále vzpomíná
na svého syna, zda-li žije?
Darmo, matičko, darmo pláčete,

Ta naše písnička česká,
ta je tak hezká, tak hezká.
Tak jako na louce kytička,
vyrostla ta naše písnička.
Zpívejte lidičky ty naše písničky
z Moravy, Slovenska, Čech.
Až se ta písnička ztratí,
pak už jí nebudem mít,
všechno s ní pomine,
všechno s ní zahyne,
pak už my nebudem žít.
Z dopisu paní Marie Matuškové

ŠTENGARÁČEK
zpravodaj obce Šitbořice
REDAKČNÍ RADA:
Šéfredaktor: František Franěk, zástupce šéfredaktora: Ing. Josef Zelinka,
členové rady: Ing. Antonín Konečný, František Majer, ml., sazba: Bronislav Kolegar,
elektronická podoba: František Valíček ml.,
http://www.raz-dva.cz/stengaracek, email: stengaracek@raz-dva.cz
VYDAL: OÚ Šitbořice, Osvobození 92, Šitbořice v červnu 2001 jako č. 2/2001, ročník 7
ZAREGISTROVÁNO: Okresní úřad Břeclav, č.j. 574/95- 408/Za., r.z.: 370011095
* VÝTISK
ZDARMA
NÁKLAD: 570 kusů strana
16

