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Keř až 5 metrů vysoký, plody jsou nafouklé zelené měchýřky, v nich 
tmavohnědá semena. Používala se na výrobu korálů, dříve na 
výrobu růženců. U nás se vyskytuje hojně v Líchách, ale v ČR je 
ohroženým druhem.

Klokoč zpeřený  (klokočí)
Staphylea pinnata L.
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 Úvodem
Milí čtenáři,
předkládáme Vám první číslo našeho časopisu 

v roce 2004. Najdete v něm velmi důležité informace 
od pana starosty o největší investiční akci, výstavbě 
čistírny odpadních vod. Tato stavba hodně a viditelně 
poznamená  vzhled obce a zasáhne téměř každý dům. 
Budeme muset upravovat a kopat kanalizační přípojky, 
odpojit septiky a jímky a přitom mnozí ani nevíme kudy 
kanalizace vede. Rozkopeme dvory, zahrádky, chodníky. 
Rok to bude náročný, ale velká a zásadní změna posu-
ne naši obec o velký krok dopředu. Věřím, že úpravami 
po skončení prací zase ještě více vylepšíme to co bylo 
rozkopáno. Těžké to budou mít hlavně občané na ulici 
Divácká, kteří dost dlouhou dobu nebudou mít příjezd 
ke svým domům. Věřím však, že po dokončení silni-
ce a tolik potřebného chodníku bude Divácká jednou 
z nejhezčích ulic v naší obci. Také v tomto čísle najdete 
důležité statistické údaje za rok 2003. Můžete si zjistit 

částky ze kterých je tvořen obecní rozpočet. Uvádíme již 
poslední část zajímavého operátu z roku 1840. Poměrně 
důležitou informaci si mohou přečíst naši vinaři, pokud 
nějací v obci jsou, protože podle registrace vinic je u nás 
nejméně vinařů v okrese. Tuto skutečnost dost podrobně 
rozebíráme. Stále čekáme na více článků a příspěvků od 
Vás našich čtenářů. Chtěli bychom také více příspěvků 
od zastupitelů. Mrzí nás, že nemáme pravidelné zpra-
vodaje u fotbalistů a dalších oddílů a spolků. Vzorem jim 
může být oddíl kolové. Naším záměrem je také sestavit 
v každém čísle kalendář kulturních, společenských, 
sportovních i jiných akcí na následné období. To je však 
podmíněno tím, že nám někdo tyto akce nahlásí. Může 
tak učinit u všech členů naší redakční rady nebo na 
obecním úřadě. Na spolupráci se těší

J. Zelinka, 
šéfredaktor

 Slovo starosty
Vážení občané,
chci Vás touto cestou krátce informovat o současném 

stavu zahájených staveb, které se v tomto roce realizují. 
Jedná se o stavbu „Odbahnění rybníka“, kde probíhá již 
vlastní odbahňování a je zbořena betonová hráz. Pokud 
nám to umožní počasí, bude tato stavba v podzimních 
měsících dokončena.

Druhá, a největší, stavba za 50 mil. Kč je stavba „ČOV 
a dokončení kanalizace“. V současné době probíhá stav-
ba kanalizace na ul. Kuchyňka, a to pouze tam, kde ka-
nalizace dosud nebyla. Největší stavba kanalizace pro-
bíhá na ul. Divácké a současně byla zahájena i celková 
oprava komunikace na této ulici. Právě tento úsek stavby 
do značné míry komplikuje dopravu v obci. Aby tyto kom-
plikace byly pokud možno nejmenší, stavba kanalizace 
i oprava komunikace probíhá po etapách. Stavba na ulici 
Divácké má být kompletně dokončena v měsíci červenci 
t.r. Vzhledem k tomu, že tato stavba komplikuje dopravu, 
žádáme všechny občany, kterých se to dotýká o trpěli-
vost a shovívavost, poněvadž bez omezení dopravy tuto 
stavbu nelze realizovat. Všichni dobře víme, že oprava 
komunikace na této ulici byla velice nutná a nebylo lehké 
přesvědčit o této nutnosti ty, kteří o zařazení stavby do 
plánu státních staveb rozhodovali.

Něco blíže ke stavbě kanalizace. Po vybudování 
hlavního řádu bude dodavatel stavby budovat kanali-
zační přípojky k jednotlivým domům. Z vaší strany je 
třeba si promyslet, kde chcete kanalizační přípojku zřídit 
a to sdělit dodavateli stavby, který Vás za tímto účelem 
navštíví. Obec bude financovat kanalizační přípojku
v komunikaci  za obrubník a zbývající část si bude hra-
dit vlastník domu. Dále bude nutné zrušit funkci septiků 

a jímek. Odpadové vody musí být vedeny mimo septik 
a jímku tak, aby tyto odpadové vody šly přímo do kanali-
zace. To je nutné s ohledem na správnou funkci čističky. 
Kdo z Vás bude potřebovat poradit s řešením, může se 
obrátit na pracovníka dodavatele stavby. 

Mimo ulice Divácké, Mlýnské a Kuchyňky se bude 
nová kanalizace budovat na ulici U Rybníčka, Rovinka, 
Domaniny, Dlouhá a Družstevní. V ostatních částek 
obce budou probíhat drobné úpravy stávající kanalizace 
a šachet, tyto však nebudou podstatné.

Pokud se nám podaří zajistit financování stavby pro
tento rok v požadovaném rozsahu, je reálné ještě v tom-
to roce uvést čističku odpadních vod do zkušebního 
provozu. Teprve v této chvíli bude možné do kanalizace 
pustit veškeré odpadní vody, to znamená, že se budou 
vyřazovat z provozu jímky a septiky. Ještě podotýkám, 
že kanalizace v obci bude jednotná, tzn., že se do ní bu-
dou pouštět jak vody odpadní tak i vody dešťové.

Kdy stavba bude do provozu uvedena, jak jsem se již 
zmínil, bude záviset na zajištění finančních prostředků
na celou stavbu. Situaci nám komplikuje Union banka 
a nový zákon o  výšení daně z přidané hodnoty, což nám 
stavbu prodražuje a státní úředníci a politici nám navrhu-
jí stavbu prodloužit.

Závěrem Vám k nadcházejícím velikonočním svát-
kům přeji jejich krásné prožití, pohodu a radost z jarních 
dnů po dlouhých zimních měsících.

Vladimír Kulíšek, 
starosta obce
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 Krátké zprávy
 Průkazy a pasy na obci

Připomínáme občanům, že od 1. 7. 2000 přešla agen-
da vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů 
z policie na okresní úřady.

Občané si mohou o vystavení nového OP požádat 
prostřednictvím Obecního úřadu Šitbořice, zde rovněž 
mohou hlásit ztrátu, odcizení, nález či poškození OP 
nebo cestovního pasu.

K vyřízení OP se předkládají následující doklady:
• rodný list, popř. oddací list
• fotografie 35x45mm, která zobrazuje současnou

podobu občana v předním čelném pohledu, s poza-
dím bílým, popř. světlemodrým

• dosavadní občanský průkaz
• případně další doklady osvědčující skutečnos-

ti zapisované do OP (např. oddací list k zápisu 
manžela/manželky, rodné listy dětí k zápisu dětí do 
15ti let do OP, diplom pro zápis titulu)

• v případě vyřizování 1. OP pro patnáctileté je třeba 
doložit osvědčení o státním občanství ČR. Potřeb-
nou žádost k osvědčení vyřídíte na OÚ Šitbořice, je 
však třeba doložit rodný list dítěte, oddací list rodi-
čů, rodný list matky dítěte a její OP

K vyřízení CP je třeba předložit:
• občanský průkaz
• 1 x foto 35 x 45 mm, které zobrazuje současnou 

podobu občana v předním čelném pohledu, s poza-
dím bílým, popř. světlemodrým

• dosavadní cestovní pas (pokud jej vlastní)
• 200 Kč v hotovosti (děti do 15ti let 50 Kč)

 Demografické změny 
v roce 2003
V roce 2003 se narodily tyto děti:

Jan Valíček          František Outrata
Ludmila Halasová         Alexandr Lengál
Marek Kovář         Tomáš Slivoň
František Hanák         Michal Kábela
Kateřina Schillerová         Soňa Hanáková
Jitka Kurdiovská         Aneta Korábová
Klára Vozdecká         Martin Klein
Adam Kresa         Ondřej Urbánek
Aneta Valíčková         Kateřina Palánová
Kateřina Drabálková          Adéla Studýnková
Vojtěch Daniel         Jonáš Rozsíval
Sára Němečková

V roce 2003 zemřeli tito občané:
Antonín Nevídal         Rudolf Metelka
Josefa Vozdecká         Vlasta Drabálková
Anna Kaňová         Jenovéfa Valíčková
Antonie Konečná         Maria Běloušková

Josef Vozdecký         Ludmila Nevídalová
František Marek         Tekla Peštálová
Sylvestr Vozdecký         Josef Hladůvka
František Nevídal         Karel Zoubek

Významná životní výročí našich občanů v roce 2004:

95 let
František Matuška

90 let
Jan Vozdecký

85 let
Zdeňka Kokešová

80 let
Oldřich Konečný         Sylvestr Vozdecký
Jindřiška Kaňová         Helena Drabálková
Jarmila Kaňová         Ludmila Sáčková
Vladimír Tihlařík         Františka Viktorinová
František Hanák         Marie Zelinková
Jan Franěk          Jan Běloušek
Jiřina Peterková

Nejstarším občanem je pan František Matuška, který  
v letošním roce oslaví 95 let.

Růžena Stehlíková, 
matrikářka

 Evidence obyvatel za rok 2003
   muži  ženy  celkem
Narodilo se  12 11 23
Zemřelo    8   8 16
Přistěhovalo se   29
Odstěhovalo se   17

Uzavřeno manželství celkem   8
před obecním úřadem    2
před církví římskokatolickou    6

Stav obyvatel k 31. 12. 2002          1955
Číslování budov (nejvyšší číslo)        611

 Inventura obecního majetku
V závěru roku 2003 proběhla pravidelná inventariza-

ce majetku, pohledávek a závazků obce. Stav majetku, 
pohledávek a závazků k 31. 12. 2003:
Drobný dlouhodobý ne-
hmotný majetek              210 064,00
Budovy a stavby 92 547 287,08
Samostatné movité věci 
a soubory 2 432 914,40
Drobný dlouhodobý hmot-
ný majetek 3 134 377,34
Pozemky 6 299 400,38
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Rozestavěné investice 726 490,00
Ostatní dlouhodobé cen-
né papíry a vklady 2 800,00
Materiál 10 083,20
Finanční prostředky na 
účtech 14 877 637,10
Přijaté návratné fin. výpo-
moci mezi rozp.   3 060 000,00
Poskytnuté zálohy 253 818,60
Poskytnuté  přech. výp. 
fyz. osobám 3 000,00
Pohledávky 6 904 309,29
Dodavatelé 364 447,48
Zaměstnanci 89 644,00
Sociální a zdravotní po-
jištění 46 361,00
Daně 15 001,00
Dlouhodobé bankovní 
úvěry 4 369 400,00

 Rozpočet obce
Koncem měsíce února byl uzavřen účetní rok 2003. 

Při pohledu na tabulku je vidět několik výrazných rozdí-
lů mezi položkami rozpočtu schváleného, upraveného 
a skutečného. V čem spočívají tyto rozdíly:

• přijaté dotace: přes obecní rozpočet prochází pení-
ze z krajského úřadu určené školám. Tyto prostřed-
ky nejsou dopředu známy, musí však být přesně 
zúčtovány dle skutečnosti, proto se do rozpočtu 
dostávají až v průběhu roku pomocí rozpočtových 
opatření.

• kapitálové příjmy: zde jsou příjmy za prodej pozem-
ků a především domu na ulici Mlýnské

• běžné výdaje: v upraveném rozpočtu částku zvyšu-
je převod dotací pro školy, nižší částka ve skuteč-
ných výdajích znamená především odložení někte-
rých plánovaných nákladů – např. nákup úklidové 
a dopravní techniky

• nižší kapitálové výdaje jsou způsobeny posunutím 
realizace výstavby ČOV, opravy rybníka a komuni-
kace na ulici Divácká do dalších let

Pokles zůstatku finanční rezervy je způsoben ztrátou
vkladu ve zkrachovalé Union bance.

Dlouhotrvající snaha, dostat naše finanční prostředky
zpět pokud možno v plné výši, nakonec dostala zastupi-
telstvo před rozhodnutí buď pokusit se získat naše pro-
středky zpět soudní cestou (avšak s ohledem na zákony, 
které zvýhodňují dlužníka, s velkým rizikem neúspěchu) 
anebo přihlásit naši pohledávku do konkurzního řízení. 
Zastupitelstvo nakonec zvolilo druhou možnost. V sou-
časné době se zdá, že bychom nakonec mohli získat 
zpět až 30 % pohledávky.

Plnění rozpočtu za rok 2003 (v tisících Kč)
schválený upravený skutečný

Danové příjmy 10 626,0 10 610,5 11 382,5
Nedaňové příjmy 1 369,0 1 454,0 1 557,0
Kapitálové příjmy 80,0 1  002,9 1 035,6
Přijaté dotace 846,1 10 170,5 162,1
Celkem 12 921,1 23 238,0 24 137,2

Běžné výdaje 17 828,1 26 787,0 21 554,4
Kapitálové výdaje 11 280,0 12 638,0 3 892,6
Celkem 29 108,1 39 425,0 25  447,0

Uhrazené splátky 1 652 1 652 1 651,2

Zůstatky na účtech k 1. 1. 2003 17 839
Zůstatky na účtech  k 31 .12. 2003 14 878

8. března byla pracovníky krajského úřadu provedena 
kontrola hospodaření obce za rok 2003.

Výsledná zpráva kontrolního orgánu konstatuje, 
že hospodaření obce probíhá v souladu s platnými 
předpisy.

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání 
v roce 2003 schválilo návrh rozpočtu na rok 2004.

V tomto roce čekají obec tři náročné investiční akce:
• výstavba ČOV spolu s rekonstrukcí kanalizace
• oprava komunikace na ulici Divácká 
• rekonstrukce rybníka

Rozpočet obce na rok 2004 schválený 15. 12. 2003
příjmy ze státního rozpočtu 10 532,5
poplatky za odpady 650,0
ostatní poplatky 100,0
splátky 453,5
úroky 71,0
příjmy z pronájmů 860,0
příjmy z prodeje 80,0
ostatní příjmy 301,0
příjmy celkem 13 048,0

silnice 155,0
chodníky 3 400,0
odpadní vody 9 170,0
rybník 2 155,0
kabelová televize 55,0
mateřská škola 842,0
základní škola 1 890,0
knihovna 152,0
kronika 8,0
rozhlas 25,0
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periodika 6,0
zájm.činnost, sokolovna 368,0
akce pro občaby 78,0
tělovýchova 684,0
zdravotní středisko 73,0
bytové hospodářství 180,0
nebytové hospodářství 45,0
veřejné osvětlení 240,0
pohřebnictví 19,0
územní plán 5,0
mikroregion Hustopečsko 15,0
komunální skužby a územ. rozvoj 500,0
nebezpečný odpad 15,0
komunální odpad 783,0
veřejná zeleň 575,0
penzion 96,0
hasiči 191,0
zastupitelstvo 755,0
referendum - vratka dotace 9,0
místní správa 1 784,0
úrok z úvěru 150,0
splátka jistiny 632,0
splátka vodovod 1 020,0  
výdaje celkem 26 075,0

zůstatek z předchozího období 14 878,0
rozpočtová rezerva 1 851,0

 Výzva všem majitelům 
historických fotografií

Obracíme se na všechny občany, kteří mají staré fo-
tografie, s žádostí o jejich zapůjčení za účelem pořízení
elektronických kopií. Vytvoření elektronického archivu 
historických fotografií je jednou z přípravných akcí pro
oslavy 750. výročí založení obce v roce 2005. Archiv by 
měl dokumentovat změny v obci a bude obsahovat řádo-
vě stovky až tisíce fotografií.

Fotografie budou z následujících oblastí:
• vzhled obce:  

budovy, ulice, domy, stavební práce, celk. pohledy
• o b y v a t e l s t v o : 

osobnosti, rodiny, spol. událostí (sv. přijímání, „50“)
• kulturní tradice:  

hody, stavění máje, velikonoce, výstavy, škola
• spolky a společenské organizace:  

hasiči, Orel, Sokol, Svazarm, ČSCHDZ, ČZS
• podnikání a služby v obci:  

JZD, cihelna, holičství, klempířství aj.
• Změny ve způsobu života:  

život na statku, žně aj.

• Historické dokumenty:  
listiny, apod.

Je-li možno, ke každé fotografii připojte následující
informace: název snímku, datum nebo alespoň rok poří-
zení snímku a vlastníka originálu  (adresu, kam fotogra-
fie vrátit).

Fotografie prosím předávejte v obecní knihovně
p. Zdence Kaňové nebo ve večerních hodinách (po 1830) 
na adrese Ing. Alois Kaňa, Osvobození 91. 

Po naskenování a zaevidování budou všechny foto-
grafie v původním stavu vráceny majitelům.

Současně žádáme ty z Vás, kteří by měli zájem za-
pojit se aktivněji do vytvoření archivu fotografií, aby to
nahlásili na uvedených adresách.

Předem děkujeme za poskytnuté fotografie.
Ing. Alois Kaňa, 

člen zastupitelstva OÚ

 VALUR se stěhuje ze Šitbořic
Je tomu právě 13 let, co v pronajatých prostorách 

místního zemědělského družstva zahájila svoji činnost 
brněnská firma VALUR. Za tu dobu vyrobila a prodala
okolo 2000 tun masa a masných výrobků. Od února le-
tošního roku však byla nucena svou výrobu v Šitbořicích 
ukončit. Důvodem není její bankrot nebo jak je dneska 
moderní vytunelování. Je zcela jednoduchý – provoz již 
nevyhověl novým veterinárním požadavkům a investice 
pro splnění norem by byla příliš vysoká.

Ze Šitbořic neodcházíme rádi, budeme na ně vzpomí-
nat v dobrém. Za podporu a pomoc chceme poděkovat 
Zemědělskému družstvu, Obecnímu úřadu, mnoha šit-
bořským řemeslníkům a všem, kteří nám vždy, když bylo 
potřeba vycházeli vstříc. Poděkovat chceme těm, kteří 
byť třeba jen krátkou dobu v naší firmě či pro ni pracovali
a také všem svým zákazníkům.

Neodcházíme však daleko, budeme vlastně za 
kopcem. Po jednáních v druhé polovině loňského roku 
došlo ke spojení podnikatelských aktivit naší firmy
a firmy JABOR – jatka a výroba masných výrobků
v Borkovanech. Všem občanům Šitbořic a pracovníkům 
Zemědělského družstva i ostatních firem působících
v Šitbořicích přejeme při našem odchodu jen to nejlepší. 
A svým zákazníkům sdělujeme, že v případě jejich zájmu 
o naše produkty jim vyjdeme vždy vstříc. Spojení na nás 
zůstává nezměněno, najdete nás na našem telefoním 
čísle 519 421 220 nebo přímo v Borkovanech.

Lubomír Musil, 
jednatel VALUR spol. s r.o.

 Den otevřených dveří 
v hasičské zbrojnici

Dne 19. března 2004 byla naše hasičská zbrojnice 
zpřístupněna  pro všechny, kteří měli zájem se dovědět 
více o činnosti místního hasičského sboru, který v naší 
obci působí již 105 let.

Součástí akce byla výstava prací výtvarné soutěže 
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„Požární ochrana očima dětí“, pořádané kolektivem mla-
dých hasičů.

V dopoledních hodinách přišly děti z místní mateřské 
a základní školy. Prohlédly si nejen obrázky, ale také si 
pro ně mladé hasičky připravily otázky a úkoly z doved-
ností, které získaly v „hasičském kroužku“. Avšak největ-
ší zážitky si děti odnesly z prohlídky požárních vozidel.

Kromě hasičské techniky byly k nahlédnutí kroniky 
a fotografie sboru.

Poděkování patří nejen základní a mateřské škole, 
ale také všem ostatním, kteří nás svou účastí podpořili.

Jitka Konečná

 Moje nejoblíbenější kniha
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 

(SKIP) vyhlásil, počínaje dnem 1. 3. 2004, celonárodní 
anketu „Moje kniha“. Akce je zaměřena na všechny sku-
piny obyvatel a klade si za cíl:

• zjistit neoblíbenější knihy obyvatel ČR
• zvýraznit význam četby pro vzdělání a každodenní 

život
• zvýšit potěšení z četby, rozšířit čtenářský výběr lite-

ratury
• získat nové čtenáře a podporovat diskusi o četbě
• zvýšit zájem o služby knihoven.

Akce potrvá do začátku října 2004. V průběhu tohoto 
období budou zveřejněny dílčí výsledky:

• 7.dubna - seznam 200 nejoblíbenějších knih
• červen - seznam 100 nejoblíbenějších knih
• září - seznam 50 nejoblíbenějších knih

Nejoblíbenější kniha obyvatel ČR bude vyhlášena 
v Týdnu knihoven: 4. - 10. 10. 2004. Výsledky ankety na-
jdete na stránce www.mojekniha.cz, kde budou postupně 
zveřejňovány také dílčí informace související s propaga-
cí četby, činností knihoven a další návazné aktivity.

KDE JE MOŽNO ODEVZDAT HLAS PRO SVOU 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU
Anketa je zpřístupněna na samostatné webové strán-

ce www.mojekniha.cz . Pro ty, kteří nemají přístup k in-
ternetu, stačí zajít do naší knihovny a vyplnit zde webový 
formulář. V případě neznalosti obsluhy počítače, Vám 
ráda pomohu.

PROČ HLEDÁME NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU
Četba je jednou z nejpopulárnějších forem společen-

ské a kulturní zábavy, ale také jedním z nejdůležitějších 
nástrojů získávání informací a poznání. Lidé čtou přede-
vším proto, aby:

• příjemně strávili svůj volný čas,
• povzbudili svou představivost,
• získali informace a poznání,
• uvolnili svůj stres,
• unikli před nepřízní osudu.

V souvislosti s rozvojem médií a dlouhodobým tren-
dem vizualizace mezilidské komunikace se v populaci 
stále silněji projevuje druhotná negramotnost. Jedná 

se o jev, kdy se člověk sice naučí zvládnout základy 
psaní a čtení, ale ztrácí schopnost pomocí četby aktivně 
získávat a vyhodnocovat informace a proměňovat je ve 
znalosti.

JAK SI VYBRAT SVOU NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU
Nejoblíbenější knihu lze vybírat podle nejrůznějších 

hledisek a každý musí rozhodnout, které je pro něj nej-
důležitější. Může to být například kniha:

• která mě nejvíce ovlivnila,
• ke které se často vracím,
• kterou bych doporučil/a dobrým přátelům,
• která změnila můj život,
• na kterou nemohu zapomenout,
• která mne uvedla do jiného světa,
• kterou bych si s sebou vzal/a jako jedinou na pustý 

ostrov, apod.

Úspěch ankety závisí na tom, zda se podaří získat 
reprezentativní vzorek názorů z celé populace. Popře-
mýšlejte tedy jaká kniha ovlivnila Vás osobně a zapojte 
se do této ankety prostřednictvím naší knihovny.

Zdenka Kaňová, 
knihovnice

 Stalo se v kultuře
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
Navodit milou předvánoční atmosféru se pokusili naši 

občané s kulturní komisí při OÚ, když uspořádali výstavu 
vánočních betlémů. Nejprve se zdálo, že výstavní sál 
bude poloprázdný, ale po druhém dni, kdy se vybíraly 
domácí sbírky občanů, bylo vidět, že vystavovaných věcí 
je opravdu spousta. V pátek večer pak probíhala, za 
obětavé pomoci žen, instalace exponátů. Nakonec jich 
bylo tolik, že ani nachystané stoly nestačily. Betlémy byly 
originální - dřevěné, papírové, keramické, ze šustí, vyší-
vané i z polystyrenu. Po oba dva dny výstavy tzn. 6. a 7. 
prosince 2003 vystoupily s kulturním programem i naše 
ratolesti, které svým nadšeným výkonem prodchly akci 
vánočním duchem.

Myslím si, že se vystavování betlémů, ale nejen jich, 
ale i výrobků šikovných rukou - perníčků, svícnů, ozdob 
- zapíše do kalendáře pravidelných akcí v naší obci, pro-
tože byla velice milým zpříjemněním adventního času.

Na výstavě bylo vybráno okolo 6 000 korun, část byla 
věnována Schole na nákup hudebních pomůcek a zby-
tek bude použit na jiné kulturní akce.

VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY 
HORNOBOJANÉ
Příjemným osvěžením předvánočního času bylo 

i vystoupení dechové hudby Hornobojané. I když počet 
posluchačů byl menší než je kapacita sálu, Ti co přišli byli 
určitě spokojeni.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – LIŠKA BYSTRÓŠKA
Ve společenském domě „Orlovna“ vystoupil v neděli 

14. března 2004 divadelní a loutkářský soubor Blučina 
a orelský divadelní soubor Radovan Blučina s divadelní 
hrou Rudolfa Těsnohlídka a Hany Kratochvílové „Liška 



březen 2004

strana 7

Bystróška“. Divadelní skupina už měla vystoupení  v Blu-
čině, v Moutnicích a místem posledního uvedení hry byly 
Šitbořice. V sále, který tentokrát pod náporem diváků 
opravdu praskal ve švech, jsme shlédli představení, jaké 
tady snad ještě nebylo. A to jak podle způsobu zahrá-
ní – všichni jsme viděli, že herci hrají od srdíčka – ale 
i podle poctivé přípravy a to nejen nacvičení, ale i podle 
složité instalace světel, zvuku a kulis. Několik hodin trva-
lo než členové souboru  nachystali metry drátů, spojili to 
s počítačem, namontovali několik světel  a připravili tak 
ideální prostředí pro ostatní, kteří dotvořili pomocí kulis 
prostředí uprostřed lesa. Nakonec vše doplnili herci, kteří 
nám s laskavým  humorem paní režisérky Kratochvílové 
předvedli pro dušičku milou hru. Doufám, že spolupráce 
s blučinským divadelním souborem bude pokračovat 

a až nacvičí další hru, že ji zase  přijedou ukázat k nám.

VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ
Další akcí pořádanou kulturní komisí byla výstava 

ručních prací, která se konala 27. března 2004 v sále 
Sokolovny. Snad se nám podařila další úspěšná akce, 
ale to půjde jen za přispění našich spoluobčanů.

OHLÉDNUTÍ ZA PLESOVOU SEZÓNOU
Pokud mohu jen ve zkratce zhodnotit plesovou sezó-

nu, která proběhla v obci v režii našich místních spolků, 
myslím si, že byla úspěšná, a to nejen do počtu zúčast-
něných plesajících, ale i do přípravy plesů. Vybavení 
sálů, občerstvení i tomboly –  na všem byla vidět poctivá 
příprava každé akce.

Zuzana Baranová

 Zpráva policie ČR
Teritorium oddělení Hustopeče zahrnuje katast-

rální území celkem 25 obcí a plochu Vodní dílo Nové 
Mlýny. Na daném území má trvalé bydliště celkově 
27 274 osob.

V období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 bylo evidováno 
na zdejším Obvodním oddělení:

• 2 649 věcí zaevidovaných pod č.j., nebo číslem 
sběrného archu, což je nárůst oproti předchozímu 
roku o 22 %,

• 535 věcí šetřených jako přestupky, což je nárůst 
oproti předchozímu roku o 8 %,

• 589 věcí šetřených jako tr. činy, což je nárůst oproti 
předchozímu roku o 21 %.

V nápadu trestných činů převládá majetková tr. čin-
nost, a to především krádeže vloupáním do obchodů, 
rodinných domů a jejich příslušenství (sklep, dílny) a do 
motorových vozidel (autorádia). Zájmem pachatelů byly 
především věci, které lze snadno zpeněžit - alkohol, ciga-
rety, cukrovinky, nářadí téměř všeho druhu, elektronika, 
autorádia s přehrávači, doklady osobní i od motorových 
vozidel, peníze a jiné cennosti.

Provedeným rozborem nápadu trestných činů v re-
gionu oddělení bylo zjištěno, že největší nárůst trestné 
činnosti páchané neznámými pachateli byl, v celkovém 
počtu 25 obcí v působnosti oddělení, ve městech Husto-
peče, Klobouky u Brna, Velké Němčice, Strachotín a Po-
pice. Ve měste Hustopeče a jeho katastru se stalo víc jak 
jedna třetina trestných činů, z celkového počtu nápadu 
celého obvodního oddělení.

Mezi nejzávažnější kriminogenní faktory patřily re-
cidiva pachatelů trestných činů, požívání alkoholických 
nápojů a užívání drog, nedostatečná výchova dětí v rodi-
nách i školách, nezaměstnanost a nedostatečné zajiště-
ní majetku občany. Začínají se množit i případy § 257 Sb. 
tr. zákona - poškozování cizí věci - (sprejerství).

Ve sledovaném období se staly v teritoriu i zvlášť zá-
važné trestné činy jako loupeže se zbraní - pošta Velké 
Němčice, pobočky Komerční banky Hustopeče a prodej-
na Motomo Hustopeče. V měsíci srpnu byl vyšetřován 
i případ rasově motivovaného trestného činu - tj. § 196/2 

tr. zákona - násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivců 
(vyhrožování usmrcení pro národnost a rasu).

Ve skladbě přestupků měly největší zastoupení pře-
stupky proti majetku dle § 50 z. č. 200/1990 Sb., a pře-
stupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití 
dle § 47 - 49 cit. zákona. Další významnou položkou ve 
skladbě přestupků byly přestupky na úseku dopravy § 
22 a 23 cit. zákona, které byly však řešeny ve většině 
případů v blokovém řízení (MDN, přestupky zjištěné při 
dohledu nad silničním provozem). V současné době se 
rovněž zvýšil počet řešených přestupků na úseku alko-
holismu a toxikomanie dle § 30 z. č. 200/1990 Sb., ať 
již se jedná o alkohol zjištěný u řidičů řídících motorová 
vozidla nebo požívání alkoholu nebo toxických látek mla-
distvými či nezletilými.

Do měsíce září bylo provedeno celkem 33 policejních 
akcí (BA i DBA) se zaměřením na dopravu, na pátrání 
po pachatelích tr. činnosti, po odcizených věcech, vozi-
dlech, po hledaných a pohřešovaných osobách. V měsíci 
září byla provedena celorepubliková DBA - Kryštof, které 
se zúčastnili všichni policisté oddělení, včetně vedoucích 
pracovníků. Prakticky do ukončení této akce jsou denně 
veleni policisté do pohyblivých hlídek i pevných stanovišť 
k výkonu DBA.

Ze strany Policie ČR je tedy snaha o maximální výkon 
a pozitivní ovlivnění občanů v oblasti dodržování záko-
nů nacházejících se v daném teritoriu. V oblasti silniční 
dopravy je však třeba, aby především samotní občané 
změnili své jednání a chovali se na silnici ohleduplně 
a dodržovali všechny předpisy a nařízení. Jen samotná 
represe není v této oblasti řešení.

K nápadu trestné činnosti, především majetkové je 
třeba apelovat na občany, aby se snažili co nejlépe za-
bezpečit svůj majetek, dávat co nejmenší prostor pacha-
telům spáchat trestný čin - ukrást jim jejich majetek. Po-
kud se i stane taková událost, opět je třeba apelovat na 
každého jednotlivce, aby oznámil Policii ČR skutečnosti, 
které mohou přispět k vypátrání pachatele. Bez pomoci 
těchto svědků nemá Policie ČR velkou šanci objasňovat 
trestné činy.
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Je třeba zbavit se lhostejnosti k neštěstí jiných, neboť 
nikdo neví zda se příště nestane obětí trestného činu 
sám a nebude potřebovat pomoc, v tomto případě svě-
deckou výpověď.

 Dodatek ke zprávě Policie ČR
Dovolím si doplnit zprávu Policie ČR o nejnovější  

poznatky. Ta podle statistik vykazuje pro naši obec jednu 
z nejnižších kriminalit v okrese. Protože nevím všechno 
a tak uvádím jen to nejznámější. Pouze za leden, únor 
a část března se stalo: 

• byl vyloupen sklad nářadí pracovníků OÚ
• přímo před domem bylo ukradeno osobní auto

• vloupání a krádež v cihelně
• vykraden autobus ČSAD
• vykradeno auto v Akátkách
• stále trvá vandalismus a stále víc nás děsí drogy 

a mládež

Tak si asi nikdo z nás nepředstavuje jednu z nej-
nižších kriminalit na okrese. Pro objasňování takovéto 
činnosti určitě věřím, že existuje ochota našich občanů,  
policii pomáhat, ale i ona by měla být v obci víc vidět, 
abychom cítili její autoritu.

Naši obec má na starosti prap. František Tomek.
J. Zelinka

 Duchovní slůvko
Opět stojíme na prahu Velikonoc. Pro někoho je to 

pár volných dnů k odpočinku, pro jiného trochu oživení 
pozapomenuté tradice, pro děti a mládež přestávka od 
školní docházky. Pro nás křesťany se však jedná o nej-
významnější svátek celého liturgického roku a to slavení 
Vzkříšení našeho Pána.

Velikonocím předchází pašijový týden, který nás vede 
k úvaze nad hloubkou a smyslem Kristova utrpení a smr-
ti na kříži. Teprve ale Velikonoce vrhají pravé světlo na 
toto tajemství. Utrpení a smrt by byly nesmyslné, kdyby 
nevedly ke vzkříšení, kdyby nevedly k novému životu na 
vyšší kvalitativní úrovni. 

Nietzsche řekl kdysi o křesťanech své doby, že mu 
připadjí „málo vykoupení“. Asi na nich nebyla patrná ra-
dost z vykoupení, z hlubokého prožití velikonočního ta-

jemství naší spásy a báječné perspektivy věčného života 
s Kristem vzkříšeným. Tento provokativní Nietzschův po-
střeh je zrcadlem nastaveným i nám a zároveň nechává 
vyvstat otázce: Co tedy pro mě znamenají velikonoce? 
Prázdné svátky jara, nebo radost ze zmrtvýchvstání, 
z vykoupení? 

Vám všem, kteří patříte k našemu společenství věří-
cích, přeji o těchto Velikonocích radost z toho, že jsme 
vykoupeni, radost z toho, že smrtí nic nekončí.... a vám, 
kterým naše víra je přeci jen trošku vzdálená, tak přeji 
pohodu a mír.

P. Jiří Topenčík

 Velikonoce a lidové obyčeje
POSTNÍ DOBA
Období čtyřicetidenního půstu, trvající od Popeleční 

středy do Božího hodu velikonočního. Největší význam 
mají obyčeje konané o postních nedělích.

1. neděle postní: černá – pučálka – liščí neděle.
Černá – pravděpodobně proto, že během postu od-

kládaly hlavně ženy pestré oděvní součástky a halily se 
do černých fěrtochů, plen a šátků.

Pučálka – snad podle pokrmu z namočeného a sma-
ženého hrachu, ale také se tak nazývala maškara.

Liščí neděle – podle zvyku pečení preclíků, které 
hospodyně v noci upekly a navěsily na proutky na strom 
a děti pak před východem slunce budily a volaly: „Pojďte 
se podívat, co preclíků vám tady liška nechala“.

2. neděle postní: pražná
Pražná – zvaná podle postního jídla – pražmy – staro-

slovanský pokrm z praženého nedozrálého obilí.

3. neděle postní: kýchavná
Kýchavná – podle pověry, podle jedné, kolikrát kdo 

v tuto neděli kýchne, tolik roků bude ještě živ, podle 

druhé, že za tolik let umře. Existoval druh středověké-
ho moru, jehož onemocnění se projevovalo kýcháním. 
Psalo se: „Jakž kdo kejchl, hned náhle umříti musil. Lidé 
obávajíce se, aby z toho odkejchnutí neumřeli, vinšovali 
sobě – Pomáhej Pán Bůh nebo Pozdrav tě Pán Bůh.“

4. neděle postní: růžová – družebná – středopostní
Růžová – změna barvy roucha v kostele fialová je

nahrazena růžovou
Družebná – mládeži bylo povoleno se sejít na návsi 

a poveselit se, také podle toho, že družba se ženichem 
chodili v tuto neděli navštívit dům, kam měli přijít o veli-
konoční pomlázce na námluvy. 

5. neděle postní: smrtná
Smrtná – neděle těsně před velikonocemi – zahalo-

valy se v kostelech kříže, aby jejich zdobení a drahé ka-
meny nerušily dobu postní. O smrtné neděli se vynášela 
smrt (Mořena, Mařena, Morana), jako symbol konce zimy 
a počátku jara. Dospělí, nebo jenom děti, chodili průvo-
dem s figurkou smrtky vesnicí, vybírali dárky a smrtku
potom hodili do potoka. 
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V některých krajích se chodilo podobně i s létečkem. 
Byl to malý stromek ozdobený pentlemi. (Tyto obchůzky 
se někdy konaly až o květné neděli)

6. neděle postní: květná
Květná – připomíná památku Kristova vjezdu do Je-

ruzaléma. V některých krajích je zvykem procesí s figu-
rou Krista, kterého vítali lidé s palmovými nebo jívovými 
větvičkami. Posvěcené se dávají doma za kříže, zapi-
chovaly se na kraje polí k ochraně úrody. Lidé si tento 
den oblékali své nejlepší oblečení, třeba i něco nového. 
Nesmělo se také péct, aby se nezapekl květ, protože by 
se neurodilo ovoce.

VELIKONOCE – PAŠIJOVÝ TÝDEN
Poslední týden čtyřicetidenního půstu před veliko-

nocemi se nazýval pašijový týden (též svatý, veliký). 
Velikonoce jako nejvýznamnější svátek křesťanské 
církve, spojený s památkou umučení a vzkříšení Krista, 
ovlivňovaly řadu od nich odvozených svátků pohyblivých. 
Oslavy velikonoc měly velice starou tradici, původem ješ-
tě z doby předkřesťanské. 

Středa: sazometná
Středa  před Božím hodem velikonočním patří liturgic-

ky ještě k postní době. 
Sazometná – toho dne se vymetaly komíny. Pochází 

to prý od toho, že se Jidáš škaredil na Krista, proto se 
podle víry nikdo nemá škaredit, jinak se bude mračit po 
všechny středy v roce.

Čtvrtek: zelený
Dobu mezi čtyřicetidenním půstem a Božím hodem 

velikonočním označuje liturgie jako „velikonoční třídění“. 
Teprve po druhém vatikánském koncilu bylo obnoveno 
starokřesťanské pojetí velikonoc, velikonoční třídění 
začíná večerní mší na Zelený čtvrtek a končí nešporami 
o neděli Zmrtvýchvstání.

Zelený – snad podle toho, že se ten den užívalo ze-
lené mešní roucho. Toho dne se měla jíst zelená strava 
(špenát, zelí, kopřivy). Tento den taky naposledy zvoní 
kostelní zvony, potom až na Bílou sobotu, „odlétají do 
Říma“. Existuje také pověra, že při posledním zvonění 
zvonů by měl člověk cinkat penězi, aby se ho držely.

Hlas zvonů nahrazoval zvuk různých řehtaček, kla-
paček, s kterými mládež obcházela vesnici. Na zelený 
čtvrtek vstávaly hospodyně brzy ráno, aby zametly dům 
ještě před východem slunce, smetí vynesly za humna, 
aby se v domě nedržely blechy. Kdo snědl před výcho-
dem slunce pečivo pomazané medem, byl chráněn před 
hadím uštknutím i vosím bodnutím. Odpoledne bylo za-
kázáno pracovat. Po západu slunce vykropil hospodář 
věchýtkem slámy se svěcenou vodou světnici, aby obydlí 
ochránil před čarodějnicemi.

Pátek: Velký
Velký – v katolické liturgii je dnem velkého smut-

ku, nekoná se mše a bohoslužba je složena jen ze 
čtení textů a zpěvu. Důležitou součástí je odhalení 
a uctění svatého kříže. Vytvářely se pašijové hry, které 
přibližovaly události posledních dnů Kristova života a  
jeho zmrtvýchvstání.

Na Velký pátek lidé vstávali před východem slunce 
a chodili se k potoku omýt, aby se ochránili před nemo-
cemi. Řada pověr byla spojena s ochranou před uhranu-
tím – na Velký pátek se nic nesmělo z domácnosti půjčo-
vat, nesmělo se hýbat se zemí, proto se nepracovalo na 
poli ani v sadu, nesmělo se prát prádlo. 

Někde chodí chlapci po vesnici s klapačkami a vy-
bírali vajíčka a odříkávali verše o tom, že honí Jidáše. 
S Velkým pátkem je také spojena víra v magickou sílu 
země a zázraky, které se v ten den dějí. Podle lidové víry 
se otvírá zem a odhalovala poklady.

Sobota: bílá
Bílá – její slavení má ve světě mnoho podob, ale 

hlavně je dnem svěcení ohně. Není dnem liturgickým, 
byla jen noční bohoslužba – vigilie. Před vigilií se posvětí 
oheň, od kterého se zapálí velikonoční svíce – paškál 
– a ta se přenese do kostela.

Většinou se světil oheň před kostelem a hospodyně, 
která ráno uhasila ohniště, si odnesla domů žhavý oha-
rek posvěceného dřeva. Popel se nosil i na pole a louky, 
aby byla úroda. Ve 20. století bývalo přikázáno popel 
zalít vodou, aby se zabránilo pověrám.

Vzkříšení
Je to mimoliturgická slavnost, kdy se průvody s mon-

strancemi nesly obcí.

Neděle: Boží hod 
Boží hod velikonoční – v rámci svátku se světily po-

krmy, nejčastěji beránci, mazance, vejce, chleba a vína. 
Toto svěcení mělo kromě symbolického významu i prak-
tický podtext – přechod od půstu k tučnému jídlu by mohl 
přivodit obtíže.

Pondělí: velikonoční
Velikonoční – z hlediska zvyků českého lidu je nejvý-

znamnějším dnem právě pondělí. Chození na pomlázku 
je zvykem opravdu prastarým a podle krajů má mnoho 
variant. Někde chodí na pomlázku jen děti s mrskačkami 
z vrbového proutí, chodí po rodině a vinšují a šlehají, za 
což dostanou malovaná vajíčka. Vajíčka jsou symbolem 
života, snad právě proto jsou spojovány s oslavou jara. 
Jinde chodí mládenci za děvčaty, aby je vymrskali, aby 
byly zdravé, veselé a pilné. Někde chodí na oplátku 
děvčata v úterý na chlapce a polévají je vodou, aby byli 
svěží. Dříve vyšlehal hospodář všechnu čeládku i rodinu, 
aby nebyli líní.

Neděle: bílá
Bílá – první neděle po velikonocích se nazývá proto, 

že bývala posledním dnem, kdy novokřtěnci nosili bílé 
roucho. Dnes bývá často dnem prvního sv. přijímání.  

Z knihy Církevní rok a lidové obyčeje upravila 
Zuzana  Baranová
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 Škola
 Den otevřených dveří

V úterý 24. 2. 2004 se uskutečnil zápis dětí na školní 
rok 2004-2005 netradiční formou. Tento den byla ma-
teřská škola přístupná i dětem, které MŠ nenavštěvují. 
Mohou si školku prohlédnout, pohrát si s kamarády 
a „zapsat se“ na další školní rok. Letos se přišlo zapsat a 
podívat  se 21 dětí se svými rodiči. Dětem se u nás líbilo, 
některé nechtěly odejít domů a z toho máme radost.

V příštím školním roce budou v provozu opět dvě 
třídy plně obsazené.

Miroslava Kominická, 
ředitelka

 Zápis
V úterý 27. ledna 2004 proběhl na naší škole zápis 

dětí do první třídy. Se svými rodiči přišlo 24 dětí.
U některých dětí je třeba stále procvičovat správnou 

výslovnost, posilovat přiměřené pracovní návyky a vést 
děti k samostatnosti, aby ovládaly základní sebeobsluhu. 
Děti ukázaly při zápisu své dovednosti odpovídající jejich 
věku a už se mohou těšit na první cestu s aktovkou do 
školy. Přejeme jim radost ze získávání nových vědomostí 
a příjemné školní zážitky.

 Výměna oken
V době jarních prázdnin proběhla na naší škole 

výměna 21 starých oken za nová plastová. Jedná se 
o další etapu oprav na jižní straně budovy. Všechna byla 
nově opatřena i žaluziemi. Je to další krok k modernizaci 
budovy školy i nutnost vzhledem k úsporám energie.

 Lyžařský kurz
Dne 21. února 2004 odjela skupina 36 dětí a pěti pe-

dagogů naší Základní školy na lyžařský výcvikový kurz 
do Orlického Záhoří v Orlických horách.

Penzion Černá Voda se nacházel uprostřed krásné 
zasněžené přírody a k vleku byl jen kousek cesty.

Naším hlavním úkolem bylo naučit všechny děti 
lyžovat a u lyžařů pak prohloubit a zdokonalit lyžařské 
dovednosti. Sjezdovka o délce asi 600 m vyhovovala  
začátečníkům i pokročilým a už druhý den ji uměl každý 
podle svých schopností sjet. Po „dvoufázovém“ každo-
denním výcviku  se učitelky věnovaly dětem a rozšiřova-
ly jejich vědomosti o základech lyžování, první pomoci 
a nebezpečí na horách, o zajímavostech Orlických hor 
a to vše poučnou i zábavnou formou. Děti si ve skupin-
kách vyzkoušely i známé soutěže „Riskuj“, „Pálí Vám to“ 
a logické úlohy.

Po týdenním pobytu jsme odjížděli bohatší o nové 
dovednosti, zkušenosti, vznikla nová přátelství a všichni 
se mohli poznat z jiné stránky než té „školní“.

Myslíme si, že i letošní kurz byl úspěšný a splnil své 

poslání. Díky trpělivému přístupu našich učitelek – in-
struktorek se úplně všichni žáci naučili lyžovat.

 Výchova k ekologii na škole
V měsíci listopadu byla k Mezinárodnímu dni bez 

aut (14. 11.) naší školou vyhlášena výtvarná soutěž 
„Ideální dopravní prostředek aneb Dopravní prostředek,  
který neškodí“.

Smyslem soutěže bylo zamyslet se nad budoucností 
dopravy na naší planetě s přihlédnutím k už tak znečiš-
těnému ovzduší a problémům se zásobami hlavního 
energetického zdroje - ropy.

Žáci navrhovali dopravní prostředek, který by nepo-
škozoval životní prostředí a využíval co možná nejvíce 
alternativní zdroje energie, tedy sluneční, větrnou, vodní 
a nebo vlastní či zvířecí pohon. A tak jsme měli možnost 
vidět létající koberec, jízdní kolo, ekoauta na vodu, leta-
dla na sluneční pohon, ptákobus, létajícího koně, větrné 
auto, auto využívající energii blesku a spoustu dalších. 

Že se vám zdají některé nápady návratem do minu-
losti nebo z říše pohádek? Ale o fantazii tady šlo přede-
vším. Staré dobré jízdní kolo skutečně je tím dopravním 
prostředkem, kterému z „ekohlediska“ není rovno a roz-
hodně není krokem zpět, spíše naopak.

Nečekali jsme žádné převratné technické návrhy. 
Naším cílem bylo přesvědčit děti, aby popřemýšlely nad 
budoucností dopravy a nad nedostatky té současné. 

Soutěže se zúčastnilo 78 prací žáků naší školy, ZŠ 
Křepice a ZŠ Komenského Hustopeče. Překvapili nás 
také žáci 6. třídy naší školy, kteří v hodinách vyrobili 
modely „ekoaut“ z recyklovaného materiálu - papírových 
krabic a trubek. Všechny práce byly něčím zajímavé 
a bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší jak z hlediska sa-
motného nápadu, tak i podle výtvarného provedení.

Máme v plánu stále častěji podobnou formou oslo-
vovat žáky, vést je k tomu, aby se seznamovali s infor-
macemi a zabývali problémy z oblasti ochrany životního 
prostředí. Na jaře nás čeká ještě výtvarná a slohová sou-
těž na téma Voda - nutná podmínka života na Zemi, sou-
těž třídních kolektivů o nejlepší ekoplakát ke Dni Země, 
výstava fotek domácích mazlíčků a měsíc výuky, soutěží 
a informací na téma Energie a její alternativní zdroje. 
Chceme se také zúčastnit celostátní soutěže, kterou vy-
hlásil mezinárodní Zelený kříž na téma Biodiverzita. Toto 
slovo vyjadřuje druhovou rozmanitost života na Zemi 
a žáci by měli výtvarnou nebo literární formou ztvárnit 
pestrost druhového složení zvířat a rostlin na naší plane-
tě, ale také její ohrožení a každodenní úbytek díky neci-
telným zásahům člověka do přírodních ekosystémů.

Podobná témata začínají opět v poslední době nabý-
vat na síle a škola společně s rodinou by měly patřit mezi  
prvotní zdroje ekologických návyků, postojů a informací.

Mgr. Pavla Čermáková, 
metodik ekologické výchovy
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 Dopisy našich čtenářů
 Živý Betlém a tříkrálová sbírka

Tak jako již několikrát v předchozích letech, tak i na 
Boží hod vánoční v minulém roce byl v naší obci uspo-
řádán „Živý Betlém“ za účasti hostí z Diakonie České 
církve  evangelické, ze střediska v Kloboukách u Brna. 
Rovněž počátkem letošního roku prošli naší obcí malí 
tříkráloví koledníci.

Účelem obou vánočních akcí bylo připomenout si 
velký dar lidstvu v narození Ježíška, také si připomenout 
duchovní hodnoty křesťanství, které již více jak 2000 
let ovlivňovaly a stále ještě ovlivňují vývoj a dění ve 
světě a v neposlední řadě též získat finanční prostřed-
ky pro potřebné a postižené. U obou akcí se vhodným 
a vkusným způsobem spojila forma s obsahem. Zajištění 
a provedení obou akcí si vyžádalo od jejich organizáto-
rů velké úsilí a značnou obětavost. Všem, kteří se na 
těchto akcích podíleli, jak na přípravě tak i na průběhu, 
patří uznání a srdečné poděkování. Je potěšitelné, že  
všichni, kteří byli požádáni o pomoc při přípravě těchto 
akcí neodmítli a ochotně se zapojili. Vyjmenovat všech-
ny, kteří se jakýmkoliv způsobem na úspěchu obou akcí 
podíleli je nad rozsah této úvahy. Nelze však opomenout 
a je třeba zvlášť poděkovat dětem, které obohatily zpě-
vem a básničkami „Živý Betlém“, a těm, které se zúčast-
nily „Tříkrálové sbírky“. Obě akce se u většiny obyvatel 
setkaly s příznivým ohlasem a ukázaly, že i v současné 
uspěchané a přematerializované době je v lidech ještě 
velké sociální cítění s potřebnými. Všem dárcům na 
obou akcích patří poděkování organizátorů i všech ne-
známých, kterým výtěžek obou sbírek pomůže v jejich 
svízelných situacích.

Ukázalo se, že u prostých lidí je větší porozumění pro 
potřeby postižených než tam, kde jsou pro to větší mož-
nosti a prostředky.

František Navrátil

 Úvaha nad „zamyšlením“
Podnětem k napsání této úvahy byl pro mne krátký 

článeček „Zamyšlení“ v posledním čísle Štengaráčku, 
kde se píše o chování některých členů tzv. „Mikuláš-
ských part“, které před svátkem sv. Mikuláše procházely 
naší obcí. Proti připomínání dávného zvyku nemůže 
nikdo nic namítat, ale jeho provádění musí mít úroveň 

a jeho účastníci při tom nesmí ztratit „glanc“.
Toto však některým partám chybělo a tak jejich 

putování skončilo neslavně. Nedá se však všechno 
hodit jen na mladíky, kteří se Mikulášského putování 
zúčastnili. Jejich úmysly nemusely být hned zpočátku 
špatné a všechno mohlo skončit docela jinak než skon-
čilo, kdyby? ... Například, kdyby jejich napodobování 
sv. Mikuláše bylo při všech zastaveních odměněno jen 
zdvořilým poděkováním a ne podáváním alkoholu. Kdo 
byl ten  první, který je odměnil alkoholem a tím vlastně 
nasměroval další průběh putování a tak dal všemu jinou 
náplň? Kdo se vlastně zasloužil o to, že pak už nešlo 
připomenout mladším dětem dobrotu a štědrost velkého 
světce, ale jen se pobavit a zpestřit si jinak dost nudný 
večer na vesnici a trochu si povyrazit? „Dárci“ alkoholu 
se ze skromnosti nepochlubí a tak „černý Petr“ zůstane 
těm, kteří si možná až tak moc nezaslouží, i když zcela 
bez viny určitě nejsou. Zarážející na celé věci je však 
reakce rodičů účastníků této nezdařilé akce, když byli 
upozorněni na nevhodné chování svých potomků. Je 
pochopitelné, že všichni rodiče neradi slyší o nedobrém 
chování svého dítěte, ale v tomto případě je zcela špatné 
tvářit se jako by se nic nestalo. Je známo, že s dětmi, se 
kterými si jejich rodiče v jejich mladosti nedělali starosti, 
měli potom velké starosti jiní, obec i celá společnost. 
Dalším „kdyby“ tedy je, aby se rodiče více zajímali o to, 
co jejich děti ve volném čase dělají. Není mým úmyslem 
moralizovat, ale to co se stalo se stát nemělo. Možná 
nechybělo mnoho a z legrace se mohla stát tragedie. Při 
pití alkoholických nápojů část alkoholu přejde do krve 
ze žaludku a dostává se rychle do mozku. To je příčina 
rychlého opojení, zvláště při požití nápoje s vyšším ob-
sahem alkoholu na lačný žaludek. Alkohol tlumí centrální 
nervový systém. Již při 0,15 ‰ (jedno pivo nebo 2dcl 
vína) se v mladistvém organismu snižuje jistota chůze 
a schopnost reagovat. Po značné konzumaci alkoholu 
(6-8 g na kg hmotnosti jedince) může dojít i ke smrti po 
ochrnutí dýchání a selhání krevního oběhu. Alkohol roz-
šiřuje cévy, dochází k velkému zatížení srdce, které musí 
čerpat krev z dolní poloviny těla nahoru (proti zemské 
přitažlivosti) rozšířenými dolními žílami.

O mnohém se říká „méně by bylo více“ a při konzu-
maci alkoholu to platí více než dvojnásobně.

František Navrátil

 Je očkování aktuální?
Někteří z nás si mohou myslet, zda je vůbec očkování 

ve 3. tisíciletí potřebné a jestli má nějaký smysl. Epide-
mie infekčních onemocnění přece nejsou. Ochrana oč-
kováním není zbytečná, protože migrace a podprůměrná 
sociální úroveň určitých jedinců (bezdomovci apod.) se 

v některých lokalitách zvyšuje. Očkovací schémata se 
stále upravují a nikdo ze zodpovědných osob si nedovolí 
cokoliv podcenit. Všichni víme, že ignorace a neodpo-
vídající přístup k této formě prevence může způsobit 
značné problémy jak jedinci, tak skupinám obyvatel. 
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Pokračujeme další částí zajímavého materiálu o naší 
obci, který byl zpracován státními úředníky v roce 1840.

redakce

VLASTNICTVÍ PŮDY
V obci  jsou spolu s vrchnostenskou půdou a s půdou  

přespolních vlastníků tyto rozlohy pozemků:

Pole  1585 jiter  913 ha
Louky              84 jiter   49 ha
Zahrady     28 jiter 16 ha
Pastviny   175 jiter   101 ha
Lesy   112 jiter 64 ha
Vinice       69 jiter 40 ha

Protože největší louky jsou ve vlastnictví panství Klo-
bouky, zůstává poddanským zemědělcům jen málo luk 
a proto také stav dobytka ve vztahu k celkové rozloze 
půdy je nízký a důsledkem je nedostatek hnoje. Stav taž-
ného je dostačující. V obci je dostatek dělníků i pro pří-
pad, když u větších vlastníků vznikne náhodou potřeba 
nádeníků. Hlavním zemědělským nářadím je obyčejný 
pluh těžký, jednotlivci mají také válce.

Obilí o žních se žne srpy a obyčejným způsobem ho 
mlatci vymlátí za dohodnutý podíl na  vymláceném zrnu.

Podzimní setí ozimů začíná vždy v první polovině  
měsíce září a na jaře čas setí pro letní sklizeň začíná 
v první polovině měsíce března. Žně začínají žitem ob-
vykle v polovině měsíce července.

KVALITA A OCENĚNÍ ZÁKLADNÍCH PRODUKTŮ
Rostlinné produkty z obdělávané půdy mají v průmě-

ru dobrou kvalitu a tím i dobrou cenu a proto jejich odbyt 
je zajištěn. V nadbytku je produkováno žito, pšenice, 
ječmen a oves, které se prodávají  na trhu a místním 

domkařům. Všechny ostatní zemědělské produkty se 
z větší části spotřebují v domácnostech. Seno a otava 
z luk je různé kvality a nepokrývá potřebu obce a ta také 
zajišťuje jejich nákup.

Zde vyráběné víno je nižší kvality a je z větší části 
spotřebováno v obci. Naproti tomu na vinicích vypěsto-
vané ovoce je prodejním a obchodním artiklem, je vyku-
pováno v místě přespolními obchodníky s ovocem a je 
vyváženo do Brna i do vzdálenějších míst.

Dřevo z lesů je většinou tvrdé a mohlo by s pomocí 
réví a ovocného stromoví pokrýt spotřebu palivového 
dřeva v obci. Lepší palivové dřevo je nakupováno ze 
vzdálenějšího okolí.

VLASTNICTVÍ A POČET USEDLOSTÍ
Podle typu zákonného vlastnictví jsou v obci domini-

kální (panské) a rustikální (selské), potom také přespolní 
svobodné grunty, které jsou dost značného rozsahu.

Rustikální poddanské grunty tvoří vlastnické celky, 
které se mohou dělit jen s povolením krajského úřadu, 
ale nesmí být prodávány po jednotlivých parcelách. 
Z rustikálních pozemků náleží k jednotlivým usedlostem 
26 pololánů průměrně s 21 jitry půdy a 50 čtvrtlánů prů-
měrně s 11 jitry pozemků.

Kromě těchto jsou v obci 4 dominikalisté s 6 - 14 jitry, 
1 vrchnostenský panský dvůr , 1 farní dvůr, 1 školní dům, 
1 obecní radnice, 1 obecná škola, 1 obecní pastouška.

Pozemkovou, desátkovou, rychtářskou a horní (vi-
ničnou) vrchností je pro obec velkostatek Šitbořice. 
Z každého gruntu dostává fara 10 snopů obilí a ze svo-
bodných přespolních pozemků dostává panský velkosta-
tek 5, 7, nebo 10 obilních snopů. Horní viničné právo je 
proměněno na peněžní dávku.

 Operát z roku 1840

Proto státní správa vynakládá značné prostředky do 
těchto sfér. 

Mění se formy onemocnění a k tomu je třeba reago-
vat adekvátním způsobem při výrobě vakcín. A ty se za 
posledních deset let dostaly na vysokou úroveň. Očko-
vaní se dotýká každého ihned po narození. V porodnici 
jsou všichni novorozenci očkováni proti tuberkulóze a to-
to podstoupí ještě žáci po 11. roce věku. Během prvního 
roku života dochází každé dítě na sérii několika očková-
ní. Aplikujeme vakcíny proti žloutence B, další vakcína 
je proti tetanu, černému kašli, záškrtu a zánětům hrtanu 
způsobeným mikrobem Haemophilus influenzae. Po 1.
roce dostane každé dítě ještě očkování proti zarděnkám, 
příušnicím a spalničkám. Každý rok běží v měsíci dubnu 
a květnu akce proti dětské obrně v nejnižších ročnících. 
Před ukončením školní docházky všichni podstoupí oč-
kování proti žloutence B, dětské obrně a tetanu.

Asi dva roky je v platnosti vyhláška, která umožňuje 
každému z nás koupit si vakcíny, které jsou zrovna na 
trhu a můžeme je upotřebit v dané situaci. Pro nejmenší 
se prodává vakcína, která má specifickou složku proti
černému kašli, což maximálně chrání nejmladší děti. 

Dále můžeme od 1. roku věku využívat očkování proti 
klíšťové encefalitidě. Tento způsob ochrany před infi-
kovanými klíšťaty děláme většinou v zimním období. 
Během měsíce dubna a května lze podstoupit očkování 
proti žloutence A a B využitím programu Třetí dávka 
zdarma, kdy si každý zájemce hradí z očkovacího sché-
matu jen 2 dávky. Toto zvýhodnění je v letošním roce 
naposledy. Další z výhod tohoto typu očkování je, že se 
doporučuje přeočkování, ale není nutné.

Poslední upozornění je na ochranu proti meningo-
kokům. Infekce je ve velké míře v dorosteneckém věku 
smrtelná nebo s těžkými následky. Jedna dávka chrání 
člověka celý život.

Každý ze zájemců se může s důvěrou obrátit na své 
praktické lékaře pro dospělé nebo praktické lékaře pro 
děti a dorost, kteří rádi podají informace a provedou 
aplikaci vakcín. Dále jsou v krajských městech Zdravotní 
ústavy s očkovacími centry, která jsou schopna každému 
zajistit aplikací specifických vakcín.

MUDr. Josef Nentvich, 
praktický lékař pro děti a dorost
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STAVBY
Všechny obytné domy v obci jsou bez poschodí 

s 1-2  zřídka 3 obytnými místnostmi. S domy souvisí 
hospodářské budovy. Všechny budovy  jsou postaveny 
z nepálených hliněných cihel a větším dílem pokryté 
ještě slámou. 

Nové stavby však již musí být pokryty pálenými taška-
mi, jimiž jsou již mnohé opatřeny a jejich počet se stále 
zvětšuje. Tím se zlepšuje nejen stav staveb, ale tak doci-

lováno více požární bezpečnosti. Roku 1840 bylo v obci 
13 budov pojištěných proti ohni.

PRŮMYSLOVÉ ŽIVNOSTI
Kromě nejnutnějších venkovských řemeslníků 

a obecní cihlářské peci, ve které se jen podle potřeby 
obce vyrábí pálené cihly ke zdění, nevyskytuje se v obci 
žádný další průmyslový podnik.

                                                 Ing. Josef Krupička

 Z rodinných archívů
V mnohých rodinách uschovávají písemné doklady 

shromážděné několika generacemi svých předků. Vět-
šinou jsou to doklady o koupi a převodu polností ale 
najdou se tam i zajímavé doklady o jejich osobách, jako 
křestní listy a oddací listy, svatební smlouvy, poslední 
vůle, doklady o jejich činnosti a podobně.

Redakce Štengaráčku měla možnost prohlédnout 
a posoudit písemnosti týkající se pana Martina Neví-
dala, narozeného 9. 10. 1867 a zemřelého 10. 10. 1966 
bydlícího v domě č. 18. Z dokladů, jako nejhodnotnější, 
je opis křestního listu jeho otce Martina Nevídala, naro-
zeného 10. 11. 1839, kupní smlouva z 19. 5. 1843, dále 
„Smlouva svatební“ Martina Nevídala a Maryany Urban 
z 24. 1. 1868, poslední vůle této Maryany z 10. 2. 1918. 
Dále jsou tam různé osobní listiny od roku 1843, listiny 
o převodu pozemků od roku 1860 do roku 1932 a různé 
listiny od r. 1918 do r. 1946.

Z dokladů se dá doložit, že tento Martin Nevídal, nar. 
r. 1867, měl od roku 1919 až do r. 1924 obchod střižním 
zbožím o kterém si vedl velmi podrobně „Knihu zboží“. 
Také od 2. 7. 1923 měl povolenou pálenici, kde pálil na-
kupované švestky. V r. 1937  kontroloři důchodkového 
úřadu z Klobouk napsali do zápisu, že mu byl před třemi 
roky kotel zabaven a měděného hada mu někdo ukradl.

Podle pamětníků vypomáhal ještě po roce 1945 při 
pálení slivovice u pana J. Rujzla.

Pročítání těchto listin je velmi zajímavé, osvětluje 
způsob života v té době a potomkům to poskytuje vydat-
ný pramen pro poznání života svých předků.

Se svolením vnučky Martina Nevídala, paní Marie 
Vahalové, uvádíme přesný opis Smlouvy svatební a Po-
slední vůle Mariany Nevídalové.

SMLOUVA SVATEBNÍ
Uzavřená dnes dole psaného dně a roku mezi Marti-

nem vlastním synem Jakuba Nevydala ½ lánika číslo 24 
v Šitbořicích co ženichem z jedné pak Maryanou Urban 
z výměrem slav. c. k. okresního úřadu Klobouckého 
odedně ledna 1863 již za dospělou prohlášenou cerou 
po zemřelém Františku Urban domkářu z Borkovan, co 
nevěsta strany druhé, a která hned po knezském požeh-
nání  v moc práva vjíti má na spúsob následující:

1. Slibují sobě obá snoubenci lásku a věrnost man-
želskou až do smrti zachovati.

2. Přináší nevěsta Mariana Urban svojimu ženichovi 
a nastávajícímu manželovi Martinovi Nevydal co man-
želské věno jedno sto zlatých to jest 100. zl. v. č. na 

hotových penězích, a zavazuje se jemu takové hned po 
knezském sezdání v hotovosti dopočítati.

3. Obvěnuje otec ženicha Jakub Nevydal v jméně 
svojiho syna Martina Nevydal jeho oblíbenou nevěstu 
a nastávající manželku Marianu Urban též ve 100. zl. v. 
č. píš jedno sto zlatých v. č. které on ji na vlastním svo-
bodném role v Šitbořickém kotáře nad dvorem nazvaný  
číslo Topo knihovně pojistiti povoluje.

4. Má oboje zadání hned po knezském požehnání 
tím spusobem společná mohovitost býti, že v pádu smrti 
jednoho neb druhého z těchto manželů bez zanechání 
tělesného potomka pžežijící manžel dědičem obojího 
zadání bude; pakli by se ale dítky manželské na živě 
vynašli tedy obdržejí to co zemřelá strana zanechala.

Na dúkaz toho touto smlouvu uzavírajících stran, 
a těch k tomu požádaných svědků vlastnoruční jmén 
podpíší.

V Borkovanech dně 24. ledna 1863
Martin Nevídal  Mariana Urban
ženich   nevěsta
Jakub Nevídal  Arnošt Vozdecký
otec ženicha  svědek
Mikuláš Viktorin  Urban Zoubek
svědek   svědek
Životní osudy této nevěsty uzavírá poslední vůle 

v tomto znění: 
POSLEDNÍ VŮLE
1. Kdyby se Bohu všemohoucímu zalíbilo a mne z to-

hoto světa povolal předně si přeji by duše má k Bohu 
všemohoucímu přijata byla a tělo mé dle křesťanského 
způsobu pohřbeno bylo.    

2. Poroučím pozemek zvaný u Remíza v Šitbořicích 
okr. Klobouky, svému synu Martinu Nevídalovi a své 
dceři Josefě Kleinové v Šitbořicích každému z polovice, 
když zaplatí svým sourozencům Matěji, Leopoldu Neví-
dalovi, Marii Skučkové v Bořeticích, Filomeně Horákové, 
Anežce Večeřové v Šlapanicích po 400 korun.

3. Potvrzuji svým podpisem že tuto poslední vůli ko-
nala jsem při zdravém rozumu a plném vědomí.

v Bořeticích dne 10. února 1918
Marya Nevidal  
Jakub Petrásek Frolich Ciryl Suský Štefan
zapisovatel  svědek  svědek

Podle archivních dokladů zpracoval 
Ing.Konečný Antonín
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 Registrace vinic
Nastávající členství v Evropské unii přinese mnoho 

změn. Vinaři jsou již delší čas vyzýváni k registraci vinic. 
Možnost zaregistrování se pomalu chýlí k závěru. Zbývá 
již pouze měsíc duben. Podle posledních informací mají 
Šitbořice nejmenší počet zaregistrovaných vinic na okre-
se a také nejmenší počet registrovaných vinařů. Proto si 
dovolím naše „nevinaře“ informovat o tom proč je výhod-
né a potřebné se zaregistrovat.

Pěstitel obhospodařující 10 a více arů vinic je povinen 
ze zákona se registrovat u ÚKZÚZ Znojmo Oblekovice. 
Vinohradník, který obhospodařuje vinici menší jak 10 arů 
se registrovat nemusí, ale může. Vysvětlím proč. Poně-
vadž po vstupu do EU vinař z registrované i malé vinice 
může prodávat hrozny nebo vyrábět víno a prodávat ho 
na trhu EU. Pokud bude registrovaná vinice vyklučena, 
vzniká právo na opětovnou výsadbu, která může být po-
užita na výsadbu jiné vinice o stejné rozloze. Právo na 
opětovnou výsadbu bude možno také prodávat nebo da-
rovat a to do 8 let po vyklučení vinice. A ten kdo má vinici 

neregistrovanou ten nebude moci prodávat žádné hroz-
ny z této vinice a nebude moci ani prodávat víno z těchto 
hroznů. Produkty z neregistrované vinice však může po-
užít pouze pro sebe, svou rodinu, případně bezúplatně 
pro své přátele. Pokud by se zjistilo, že někomu hrozny 
nebo víno prodal mohl by dostat pokutu až do výše 3 mil. 
Kč. Také ten kdo koupí hrozny z neregistrované vinice 
nebo víno k dalšímu prodeji, vystaví se nebezpečí ob-
dobné pokuty a navíc mu bude uloženo na jeho náklady 
zlikvidovat hrozny nebo víno. U neregistrované vinice po 
vyklučení nevznikne právo na opětovnou výsadbu. Pro-
to i malý vinohradník nebo vinař, aby mohl své hrozny 
nebo víno prodávat, by nejlépe udělal, kdyby svou vinici  
zaregistroval. Příslušné formuláře jsou na OÚ nebo si je 
může stáhnout z webové stránky  www.mze.cz/vino.

Podle informace, senátora Jana Fencla z deníku 
ROVNOST vybral a upravil J. Zelinka

 Vinařská besídka
Vstup do Evropské unie se vel-

mi rychle blíží a tak se všude píše 
a mluví o tom co to přinese jednot-
livým odvětvím našeho národního 
hospodářství. Převažují hlasy, že to 
budou velmi těžké, až katastrofické

postihy, hlavně pro zemědělství. Podle slov prezidenta 
Agrární komory, ing. Hlaváčka z Nikolčic, budou naši ze-
mědělci vstupovat do Unie za nevýhodných podmínek, 
budou mít méně potřebných peněžních příspěvků z roz-
počtu Unie než ostatní státy. Takové obavy měli i v sou-
sedním Rakousku, ale nějak se s tím vypořádali a dnes 
je Rakouské zemědělství na dostatečné úrovni. Věřím, 
že to dopadne tak i u nás, samozřejmě to nebude hned.

A co naše vinařství? To čeká velmi podstatné změny, 
které se budou dotýkat hlavně větších pěstitelů a výrob-
ců vína a malých, kteří pěstují révu jen pro svou zálibu 
a potřebu se to skoro ani nedotkne, ale je nutné vědět co 
se vlastně změní.

Hlavní změny budou tyto:
• Pro vinohradnictví a vinařství budou bezezbytku 

platit předpisy Evropských společenství. Nový 
zákon o vinohradnictví a vinařství bude upravovat 
pouze vnitřní záležitosti ČR.

• Zásadní změnou je omezení výsadby nových vi-
nic. ČR získá práva na novou výsadbu ve výši 2 % 
rozlohy vinic ke dni vstupu do EU. Samozřejmě po 
vyklučení je možná opětovná výsadba.

• Nový zákon stanovuje maximální hektarový výnos, 
po jehož překročení za celý podnik bude víno moci 
být uvedeno do oběhu pouze jako stolní. 

• Cukernatost moštu bude možno zvyšovat (kromě 

přívlastkových vín, kde je to zakázáno) pouze o 4,3 
°NM ve vinařské zóně B (Morava) a o 5,9 °NM ve 
vinařské zóně A (Čechy).

• Budou zavedeny nové kategorie vín;
- „zemské víno“ neboli stolní víno se zeměpisným 

označením - je kvalitativním mezistupněm mezi 
klasickým stolním a jakostním vínem

- „víno originální certifikace“ (VOC) – znamená
zavedení románského způsobu označování 
vín odpovídající např. francouzskému označe-
ní AOC (víno kontrolovaného původu), anebo 
v Rakousku nedávno zavedenému  D.A.C. Tato 
vína, pocházející z určité zeměpisné jednotky, 
schvaluje sdružení producentů, které současně 
ručí za jejich jakost a charakter.

- „výběr z cibéb“ je nový druh vína s přívlastkem, 
tj. přesnější definice vína dříve označovaného
jako „botrytický sběr“

- „jakostní perlivé víno“
- odalkoholizované a nízkoalkoholické víno

• Bude kontrolováno odstraňování vedlejších produk-
tů z výroby vína (výlisky a kaly).

• Vinařský fond se zaměří na marketing (reklamu), 
nebude již poskytovat podpory na výsadbu vinic. 
Výše příspěvků do fondu se sníží a povinnost odvo-
dů se nebude vztahovat na dovozová vína.

• Nebudou uplatňována žádná cla, kvóty nebo dota-
ce na dovoz a vývoz vína v rámci EU.

• Pro dovoz vína ze zemí mimo EU bude platit spo-
lečný celní sazebník.

• Přepravované víno musí být doprovázeno průvod-
ním dokladem.
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PŘEMĚNA SLOŽENÍ ODRŮDOVÉ SKLADBY
Pro přizpůsobení produkce vína poptávce bylo 

ustanoveno opatření pro restrukturalizaci vinic formou 
odrůdové přeměny, změnou osázení vinic nebo zdoko-
nalením technik obhospodařování vinic. V návrhu plánu 
pro ČR jsou obsažena následující opatření – odrůdová 
přeměna, přesun vinic do svahů, zvýšením počtu keřů ve 
vinicích, zavedení závlahy a ochrana vinic před škodami 
způsobovanými zvěří. Tato podpora bude poskytována 
České republice přibližně pro 280 ha vinic ročně (před-
běžný propočet částky na 1 hektar vychází na cca 200 
tisíc Kč), pokud se sejdou požadavky na vyšší počet 
hektarů - bude se částka měnit v závislosti na objemu 
požadované plochy. Mimo této podpory na přeměnu 
odrůdové skladby vinic, se bude poskytovat výrobcům 
podpora na soukromé skladování zásob stolního vína, 

hroznového moštu, zahuštěného a rektifikovaného moš-
tu, na destilaci vína a vedlejších produktů, na specifické
využití hroznů a hroznového moštu, například na výrobu 
hroznových šťáv a také bude poskytována prémie za 
konečné vzdání se práva opětovné výsadby vinice. Tuto 
poslední podporu ČR pravděpodobně nebude využívat. 

Všechny tyto změny se zdají velmi přísné, ale mys-
lím že i potřebné k tomu aby naše vinařství přežilo tuto 
historickou změnu, a já pevně věřím, že přežije. Vždyť 
přežilo třicetiletou válku, přežilo révokazovou kalamitu 
a některé pro ni škodlivé zásahy v posledních létech. 
Sama réva si s tím neporadí, bude to všechno na lidech 
jak se k tomu postaví, vždyť víno samotné potřebuje lid-
stvo k tomu, aby mu pomohlo oslavovat jeho velké i malé 
šťastné chvíle.    

Ing. Antonín Konečný

 Kolová
 Turnaj mistrů světa

 Šitbořice hostily 21. 2. 2004 již 37. ročník Turnaje mis-
trů světa v kolové (v Šitbořicích se tento turnaj pořádá od 
r. 1996 - 9 ročníků). V letošním roce se turnaje zúčastnili 
nejlepší hráči kolové na světě, včetně našich mistrů svě-
ta M. Bergera a J. Hrdličky, kteří letos zvítězili i ve finále
světového poháru. Dále věčně druzí reprezentanti Švý-
carska - Jiricek/Llooser a třetí dvojice z mistrovství světa 
Schneider/König z Rakouska. Německo reprezentovali 
Gerdes/Brodel a naši náhradníci na mistrovství světa 
Skoták/Šmíd. A právě tito vypekli všem rybník v tomto 
náročném trunaji kde hraje každý s každým, ve všech 
zápasech zvítězili  a obsadili první místo. Berger a Hrd-
lička v posledním zápase těsně porazili družstvo Švýcar-
ska a obsadili druhé místo, Švýcaři třetí, Rakousko čtvrté 
a Němci páté.

Doplňkovou součástí turnaje byla i krasojízda, kde 
se představili všichni naši medailisté z posledního mi-
strovství světa. Dvojice Petříčková/Valešová se pyšnily 
třetím místem, stejně tak i krasojezdec Arnošt Pokorný. 
To nejlepší přišlo nakonec a třetí z mistrovství světa 
2003 a trojnásobná mistryně světa Martina Štěpánková 
předvedla jízdu, za kterou si vysloužila  mohutný potlesk 
všech diváků v sále. Již v pátek odpoledne se hrál me-
zinárodní turnaj žáků MOMO CUP a v sobotu dopoledne 
mezinárodní turnaj dorostu MOMO CUP.

„TMS 2004 měl vysokou návštěvnost diváků, bohatou 
tombolu a podávaly se zvěřinové speciality. V hledišti 
svedli největší boj fanoušci Švýcarska s domácími, díky 
nimž byla atmosféra perfektní, stejně tak jako práce po-
řadatelů.“ (Moravský Jih 24. 2. 2004).

Při turnaji byli přítomni i vzácní hosté - senátor a zá-
roveň trenér fotbalového I. FC Brno Karel Jarůšek, za 
PRAMOS a. s. Šitbořice, ředitel Radek Zelinka, za AG-
ROTEC a. s. Hustopeče, generální ředitel Ing. Losenický 
a finanční ředitel Ing. Hercog za DRUMAX Šitbořice a.s.,
ředitelka Mgr. Anna Rozsívalová, v závěru nás navštívil 
i hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Organizační výbor TMS 2004 a MOMO CUP děkuje 
Obecnímu úřadu Šitbořice za podporu, všem sponzorům 
za finanční dary nebo ceny do tomboly. Poděkování  patří
také všem pořadatelům a příznivcům FAVORITU Brno.

Věříme, že pokud nám bude přiděleno i pořádání 39. 
ročníku TMS v únoru 2005 se budeme moci znovu obrá-
tit na naše sponzory, bez jejich podpory bychom nemohli 
tak náročnou mezinárodní akci u nás pořádat.

Bulla Josef, 
předseda org. výboru TMS Šitbořice

 ... a další soutěže
Letošní ročník soutěží v kolové se blíží k závěrečným 

bojům o tituly mistrů ČR. V žácích mají Šitbořice dvě 
družstva, (Wamser David - Zvolánek Robert a Blaha 
Olin - Zelinka Tomáš), s ambicemi na další v pořadí již 
čtvrtý titul mistra ČR žáků. V dorostu se naše dvojice, 
(Wamser David - Viktorin Roman), pohybuje v průběž-
ném pořadí na 3. - 4. místě. Jejich cílem je umístit se do 
třetího místa a minimálně tak obhájit bronzovou medaili 
z minulého roku. V kategorii mužů mají Šitbořice pouze 
jedno družstvo v důsledku onemocnění Jirky Bedřicha. 
Bratři Lejskovi v soutěži U23 a krajském přeboru mužů 
dosahují lepší i horší výsledky a celkově jim patří v obou 
soutěžích třetí příčka. Z těchto výsledků je zřejmé, že 
naši hráči potvrzují dobrou výkonnost nejen v mládežnic-
kých soutěžích, ale už i v mužích.

Tyto výsledky nejsou ze dne na den. Bylo potřeba 
hodně práce, nadšení, obětavosti a i peněz pro dosažení 
těchto výsledků. Oddíl disponuje jak materiálním tak tré-
ninkovým zázemím pro mladé začínající hráče. Honosí-
me se výsledky, turnajem mistrů světa, ale zapomínáme 
na mladé hráče, kteří tuto pomyslnou štafetu posunou 
o kousek dál. Je zarážející, že za poslední dva roky se 
ze Šitbořic nepřihlásil ani jeden mladý hráč. Myslím si, 
že tato skutečnost je pro zamyšlení rodičů a dětí zda by 
nechtěli navštívit trénink žáčků a informovat se o oddíle.

Laďa Lejska
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 Očekávané události
Tato rubrika je nová. Žádáme organizace a spolky 

o spolupráci. Věříme, že to bude dobrá služba 
všem občanům.

redakce
4. dubna:

• hodnocení vín - 1300 v sokolovně

7. dubna:
• sběr starého papíru po obci

11. dubna:
• výstava vín - začátek v 1000 v sále sokolovny, 1400 

- 1800 cimbálová muzika Mládí z Čejče
• taneční zábava - začátek v 1900 v sokolovně, hraje 

Mistříňanka
• veřejně přístupná věž a zvony našeho kostela - po 

ranní mši sv. a odpoledne před sv. požehnáním

12. dubna:
• veřejně přístupná věž a zvony našeho kostela - po 

ranní mši sv. a odpoledne před sv. požehnáním

4. května:
• úplné zatmění měsíce - začátek přibližně ve 2050, 

informace: http://ukazy.hvezdarna.cz/22.htm

30. května:
• první sv. příjmání v naší farnosti - začátek bohosluž-

by v 1000

8. - 15. srpna
• chaloupky pro děti od 1. do 5. třídy ve Štítarech u 

Znojma

ELEKTRO
Výroba, instalace, oživování strojů a přístrojů, opravy

• hraček
• ovladačů
• domácích spotřebičů
• elektrické instalace
• elektrických strojů a nářadí a úpravy motorových 

vozidel

Pavel Vagner
Družstevní 493
691 76 Šitbořice
tel.: 777 073 113

KONKURZ
Základní škola Šitbořice, příspěvková organizace vyhla-
šuje konkurz na místo kuchař/kuchařka ve školní jídelně 
s nástupem 26. 8. 2004. Přihlášky zasílejte do 15. dubna 
2004. Konkurzní řízení proběhne 29. 04. 2004.
Požadavky: odborné vzdělání, praxe v oboru

ZŠ Šitbořice
Nikolčická 531
691 76 Šitbořice
tel.: 519 421 044

Inzerce

 Zákoutí naší vesnice

Opět vám přinášíme jedno neznámé zákoutí. Poznáte 
kde a čí je? Napište nám.

redakce
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