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Toto je kloboucký větřák. Podobný stál i nad Šitbořicemi. 
Zajínavý článek o něm najdete uvnitř.
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 Úvodem
Vážení čtenáři, předkládáme Vám druhé letošní číslo 

obecního časopisu Štengaráček. Původně jsme se do-
mnívali, že tento bude kratší a stručnější, ale znovu se 
nám sešlo značné množství Vašich příspěvků. Musíme 
konstatovat, že naše obec je stále ještě trochu rozkopa-
ná a rozestavěné. Proto pan starosta ve svém příspěvku 
popisuje postup a průběh nejdůležitějších stavebních 
akcí a také co nás ještě čeká. Čilý provoz na novém teni-
sovém i na okolních hřištích plně potvrzuje oprávněnost 
jejich vybudování. Uvádíme proto provozní řád tohoto 
areálu, protože stavba to byla velmi nákladná a její pro-
voz musí mít pevná pravidla. To, že je vypuštěn a odbah-
ňován rybník nezabránilo našim rybářům v uspořádání 
zdařilého dne dětí. Zatěžkávací zkouškou pro nové hřiště 
byly závody o „Pohár starosty obce“ které o deštivé ne-
děli pořádali místní hasiči.

O všech těchto větší nebo i menších událostech pí-

šeme, správněji Vy to píšete a my to rádi zveřejňujeme. 
Další významnou událostí uplynulého období byly volby 
poslanců do Evropského parlamentu. Ne všemi občany 
byl význam této historické události správně pochopen, 
ale i v ostatních částech České republiky to bylo vícemé-
ně stejné. Ojedinělou událostí pro naši obec bylo vydání 
knihy našeho spoluobčana a také člena redakční rady 
Štengaráčku Ing. Antonína Konečného, i o tom píšeme. 
Dále bych byl moc rád, kdyby se podařilo v obci vytvořit 
tým lidí, který by se ujal přípravy oslav 750. výročí první 
zmínky o obci. Čas běží a očekával bych trochu větší 
nasazení od OZ. První představy jak by to mohlo pro-
běhnout Vám sdělujeme.

Snad se Vám toto číslo bude líbit. Také dále čekáme 
na nové příspěvky Vás našich čtenářů.

J. Zelinka, 
šéfredaktor

 Slovo starosty
Vážení občané, je třeba Vás informovat o postupu 

výstavby na stavbách, které v tomto roce nyní probíhají. 
Stavba „Odbahnění rybníka“ - vlastní vybagrování bah-
na z rybníka je až na menší detaily ukončeno a nyní se 
provádí stavební práce na úpravách břehů a budování 
nového propustku. Je předpoklad, že stavební práce 
budou ukončeny v říjnu a do konce roku bude stavbu 
možné zkolaudovat. To znamená, že do tohoto termínu 
by měl být rybník znovu napuštěn za předpokladu, že 
bude dostatek vody. 

Stavba „ČOV a dokončení kanalizace“ - i tady práce 
probíhají podle plánu. V současné době je nová kana-
lizace asi ze 2/3 již vybudována a pokračují práce na 
vlastní stavbě čističky. Zde se plánuje, že asi v listopadu 
by čistička byla uvedena do zkušebního provozu a do 
této doby bude nutné, aby všechny domácnosti připojily 
odpadní vody do nové kanalizace, nebo tam, kde není 
nová, tak se připojit do původní kanalizace. Je nutné, aby 
žumpy a septiky byly vyřazeny z provozu a odpadní vody 
do nich dosud svedené byly přímo napojeny do kanaliza-
ce. V praxi to znamená, že odpadní vody se musí napojit 
mimo žumpu nebo septik, buď jejich obejitím nebo tam, 
kde to není možné, propojit přítok s přepadem přímo ve 
stávajícím septiku. Kdo bude potřebovat poradit, může 
se obrátit přímo na moji osobu a zajistím vám odbornou 

pomoc. Kdy se tyto práce budou moci provádět, vám 
dáme rozhlasem nebo jiným způsobem vědět. Je však 
třeba se na to technicky připravit již nyní. Zdůrazňujeme, 
že dosud pouštění odpadních vod bez žumpy není mož-
né, dokud práce na stavbě čističky nebudou ukončeny.

Současně se stavbou kanalizace probíhá stavba „Re-
konstrukce silnice na ul. Divácké“. Plán, že průjezdnost 
této ulice bude obnovena koncem měsíce července, 
bude splněn. S touto stavbou se provádí výstavba chod-
níků, které budou v tomto termínu také dokončeny.

Plánujeme provést, ještě v tomto roce, opravu míst-
ních komunikací narušené stavbou kanalizace. To však 
budeme provádět zatím tam, kde je to bezprostředně 
nutné pro zajištění příjezdu k domům.

Z toho všeho vyplývá, že práce na všech stavbách 
zatím probíhají podle plánu. Považuji však za nutné 
zdůraznit, že bude třeba zajistit dostatek finančních pro-
středků. To nám ohrožuje zvýšení daně z přidané hodno-
ty platné od 1.5.2004. Za tímto účelem probíhají jednání 
s vládními činiteli, ale také s dodavateli staveb. Věřme, 
že vše dopadne tak, aby práce mohly být dokončeny dle 
plánu a v plném rozsahu.

Vladimír Kulíšek, 
starosta obce

 Krátké zprávy
 Vyšla kniha našeho autora

To, že pan Ing. Antonín Konečný je výborný vinař 
dobře víme a přesvědčujeme se o tom v každém čísla 

našeho Štengaráčku. Z mnoha jeho dalších článků také 
víme že je výborným vypravěčem s pozoruhodnou pa-
mětí. Toto ví i čtenáři celostátního časopisu Vinařský ob-
zor do kterého píše již od roku 1949. Při jeho nedávných 
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80. narozeninách jsme uvedli, že připravuje knihu. Tato 
kniha nedávno vyšla a mnoho z nás ji určitě již vlastní. 
Kniha se jmenuje „Vinařem v Africe i leckde  jinde“. Vy-
šla v nakladatelství CARPE DIEM. Má 220 stran a 16 
stran fotografických
příloh. Autor v ní 
vzácným způso-
bem spojil cestopis, 
vinařství, laskavé 
vypravěčství a také 
nás dokáže poučit 
často velmi vtipně 
o historii a kultuře 
vzdálených národů. 
Kniha byla slav-
nostně pokřtěna na 
letošních Valtických 
Vinných trzích.

Jedním z kmo-
trů byl i synovec 
autora, generální 
ředitel Bohemia sekt Ing. Josef Vozdecký. Je to kniha 
velmi zdařilá. Naše redakční rada si přeje, aby pan Ko-
nečný ještě dlouho psal, i když on se tomu brání, aby tato 
kniha nebyla jeho posledním dílem, a také, aby nadále 
psal do našeho Štengaráčku nejen vinařskou besídku, 
ale i svoje zajímavé vzpomínky a příběhy.

J. Zelinka

 750 let od první zmínky o obci
Tenhle titulek se bude  v příštích měsících asi dost 

často opakovat.  Do našeho časopisu nám poslala pří-
spěvek paní J. Krušinová, členka OZ a školské a kulturní 
komise. Její článek je víceméně návod jakou cestou 
se pustit do přípravy oslav k 750. výročí první zmínky 
o obci. Určitě bychom byli rádi, kdybychom na tuto osla-
vu dostali také nějakou dotaci od EU (když už jsme od 
1.5.2004  jejím členem).

Existuje celá řada programů, na které se mohou 
podobné dotace získat. Ale dotace EU nepřiděluje jed-
notlivců ani obcím, ale především regionům a nestátním, 
neziskovým občanským sdružením. Založení takovéhoto 
sdružení je prvním krokem k přípravě slavného výročí. 
Kdo by v něm měl být to píše paní Krušinová. Samozřej-
mě bude otevřeno pro naše rodáky, kteří zde již nebydlí. 
OÚ by měl umožnit činnost poskytnutím prostor a umož-
něním ukládat písemnosti. Především se však musí 
přihlásit lidé, kteří jsou hrdi na svou obec a mají zájem 
o to, aby ani její minulost nezanikla. Abychom budoucím 
generacím zachovali, jak se v obci žilo, jaké tradice se 
ctily, zvyky, oblečení, pracovní nářadí atd. Očekávejte, 
že některé z Vás oslovíme přímo. Po splnění nezbytných 
formalit (stanovy, členství atd.) se urychleně musí začít 
připravovat již zmiňované oslavy. Po dotazech v okolních 
obcích se rýsuje, jak by taková oslava měla vypadat.

• Vyhledání, oslovení a pozvání krajanů a rodáků.
• Zajištění hodnotné kultury, divadlo,  hudba  na za-

hájení, přivítání (pátek večer) 
• Prezentace domácí kultury (sobota) vystoupení  

škol, dětí, výstavy, prezentace spolků - hasiči, za-
hrádkáři, chovatelé, rybáři, myslivci, sportovci, ve-
čer hodnotná kulturní akce - hudba, pěvecké sbory 
místní (?) i pozvaní. Nezapomenout na mladé.

• Nedělní slavnostní bohoslužba, krojovaný  
   průvod  obcí 
• Hodnotný sportovní program, např. fotbal    
   s atraktivním soupeřem?
• Umožnit vystoupení případných hostů  
   např. Dinhard.
• Pro celou dobu slavnostně vyzdobit obec       
  a pozvat významné hosty a postarat se  
   o ně.

Tak nějak nám to nastínili ti, kteří ve 
svých obcích již podobné akce pořádali. 
Samozřejmě k takovéto akci musí být při-
praveny písemné a obrazové podklady, 
prospekty a podobně a na tyto věci už moc 
času nezbývá.

Proto prosím přemýšlejte, poraďte lepší 
nápady  pomozte najít případné sponzory 

a hlavně zapojte se.
J. Zelinka, 

kronikář obce

 Klub historie
Vážení přátelé, rádi bychom založili u nás v obci Klub 

historie, vlastivědy a kultury obce Šitbořice, jako nestátní 
neziskové občanské sdružení.

Jak v některých obcích našeho mikroregionu, tak 
i v samotných Hustopečích již taková sdružení pracují 
a úspěšně napomáhají kulturní, folklórní a historické 
činnosti v obcích. Rádi bychom, aby se k nim připojila 
i naše obec.

Chtěli bychom zpočátku pomáhat při zajištění oslav 
750. výročí naší obce, které se budou, jak všichni dobře 
víte, konat již příští rok. Dnes se zdá, že tyto oslavy jsou 
ještě daleko, ale na vytvoření plánu akcí, které asi budou 
v průběhu celého příštího roku konat, na oslovení kraja-
nů či různých umělců, už opravdu není času nazbyt.

Je potřeba dát se dohromady: naše učitelky (učite-
lé) ze ZŠ, MŠ, hasiči, sportovci, vinaři, včelaři, rybáři, 
zahrádkáři a naše ženy a všichni, kteří jsou ochotni 
spolupracovat. Musíme již začít konkrétně pracovat na 
svých představách oslav. Jistě všichni chceme, aby byly 
co nejlepší.

Dále je naším snem vybudování místního muzea 
(zpočátku i jen jedna místnost) s památkami k připome-
nutí minulosti naší vesnice, místních zvyků, oblečení, 
vybavení domácností a hospodářství, dokud ještě tyto 
věci úplně nevymizely.

Chtěli bychom nechat ušít kroje, přesně podle těch, 
jaké byly v  naši obci. Chtěli bychom podporovat pěvec-
ké, výtvarné a rukodělné kroužky v naši obci. 

Je to práce na celá léta. Proto prosíme, všechny ob-
čany a občanky naši obce, bez ohledu na věk, kteří mají 
chuť s námi spolupracovat, aby se nám přihlásili.

Krušinová

Křest knihy Ing. Konečného (vpravo) 
foto: © Richard Stávek
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 Výsledky voleb do EP
Do voličského seznamu bylo zapsáno celkem 1 541 

voličů, voleb se zúčastnilo celkem 434 voličů t.j. 28,16 %. 
Celkem bylo odevzdáno 432 platných hlasů.

Pořadí jednotlivých volebních stran:

politická strana    hlasy  %
1. Křesťanská a demok.unie- 

-Československá strana lidová  204 47,22
2. Občanská demokratická strana   55 12,73
3. Komunistická strana 

Čech a Moravy     53 12,26
4. Česká strana sociálně 

demokratická      29   6,71
5. Nezávislí       27   6,25
6. SNK sdružení nezávislých 

a Evropští demokraté     18   4,16
7. Strana venkova- 

-spojené občanské síly     11   2,54
8. Strana zelených 11 2,54
9. Pravý Blok-strana za odvolatel. 

politiků, refer. a přímou dem.    6    1,38 
10. Sdružení nestraníků     4    0,92
11. Koruna česká      3    0,69
12. Za zájmy Moravy 

  ve sjednocené Evropě     3   0,69
13. Dělnická strana      2    0,46
14. Humanistická aliance     1    0,23
15. Balbínova poetická strana    1    0,23
16. Strana zdravého rozumu     1    0,23
17. Unie liberálních demokratů    1    0,23
18. Nezávislá iniciativa     1    0,23
19. Republikáni Miroslava Sládka    1    0,23

 Internet v Šitbořicích
V současné době se v Šitbořicích lze k internetu při-

pojit dvěma způsoby. Buď klasickým vytáčeným připoje-
ním přes telefonní linku, nebo bezdrátově.

Ten první způsob má nevýhody v tom, že rychlost 
připojení je nízká (nejedná-li se o ISDN) a platí se za 
dobu připojení. Využívá se převážně v době mimo špič-
ku, protože ve špičce je provoz velmi drahý. Tento druh 
připojení se hodí pro uživatele, kteří používají internet jen 
velmi málo.

Těm uživatelům, kteří hodlají internet aktivně využívat 
jako zdroje informací a zábavy, se spíše vyplatí připojení 
za paušál bez omezení doby a „stažených“ dat.

Tuto službu u nás nově nabízí firma MPclick, která
má umístěn vysílač na anténním stožáru na budově 
základní školy. Cena pro nového uživatele na pořízení 
techniky pro tento bezdrátový přenos je různá a liší se 
podle konkrétních podmínek a použitého zařízení. Nej-
levněji se lze připojit za 2 000 Kč včetně montáže a DPH, 
ale podmínkou je, aby přijímací anténa nebyla vzdálená 
od počítače více než 10m. Měsíční paušální poplatek 
činí 595 Kč s DPH za garantovanou rychlost 64 kb/s. 

Pokud by měl někdo zájem o více informací, rád mu 
je sdělím buď osobně, nebo na tel. čísle: 608 700 640. 

V současnosti je tímto způsobem v Šitbořicích připojeno 
asi 25 uživatelů.

Jsem rád, že naši občané a místní firmy již mají mož-
nost neomezeného připojení do světové sítě za cenově 
dostupných podmínek. Je to první krok k tomu, aby se 
toto masové médium ve vesnických domácnostech více 
rozšiřovalo, protože mám pocit, že v tomto ohledu nám 
ve srovnání s městy ČR stále více a více ujíždí vlak.

Antonín Lengál

 Spalování plastů
Stále více mne znepokojuje jednání některých ne-

zodpovědných spoluobčanů, kteří bezohledně zamořují 
svoje okolí toxickými a karcinogenními látkami, které 
vznikají při spalování plastů. Tyto občany, kteří neustále 
doma spalují odpad všeho druhu, bych chtěl upozornit na 
to, že porušují obecní vyhlášku, a že nežijí v anonymitě, 
protože charakteristický zápach z hořícího plastu a kouř 
z jejich komínů je zcela bezpečně prozrazuje. Možná si 
to ani  tito lidé neuvědomují, ale jejich sousedé a poblíž 
bydlící, to již o nich dávno ví. Chápu, že si nikdo v obci 
nechce dělat nepřátele, a to je asi ten hlavní důvod, proč 
někdo takto nezodpovědného člověka ve svém okolí 
nenapomene.

Jsem přesvědčen o tom, že si tito občané uvědomí 
nesprávnost svého konání, že přestanou zamořovat svo-
je okolí jedovatými plyny a tím nevznikne důvod k tomu, 
aby tyto případy začala řešit komise životního prostředí 
a následně komise přestupková.

Antonín Lengál

 Meziknihovní výpůjční služba
Služba kterou jsou všechny knihovny povinny svým 

uživatelům poskytovat. Bohužel v naší knihovně, i přes 
to, že už jsem o této službě informovala, zatím nikdo této 
možnosti nevyužil a to je určitě veliká škoda, protože jak 
všichni víte, při dnešních cenách knih není možné zajistit 
nákup veškeré dostupné literatury. A proto, nebo snad 
právě proto, byla tato služba zavedena.

Co si lze tedy pod názvem Meziknihovní výpůjční 
služba představit? Pokusím se to vysvětlit:

Čtenář má zájem o určitou knihu, tzn. pravděpo-
dobně zná název, nebo alespoň autora, navštíví naši 
knihovnu a já mu s politováním sdělím, že bohužel tuto 
knihu v naší knihovně nemáme. Není nic lehčího, než 
nahlédnout do internetových stránek, které mají seznam 
všech knihoven a jejich knižních fondů, tzn., že na těchto 
webových stránkách najdeme knihovnu, která poža-
dovanou knihu vlastní a knihu si vyžádáme. Dotyčná 
knihovna nám ji potom zašle poštou. Čtenáře toto vše 
stojí pouhých 30 Kč, to jsou náklady na pokrytí poštov-
ného a balného. Tímto způsobem lze získat jak literaturu 
naučnou tak i beletrii, dokonce i knihy cizojazyčné nebo 
knihy ze zahraničí. Mohou jí tedy využít všichni občané 
a jako obzvláště výhodná se mi jeví pro studenty a čte-
náře se speciálním okruhem zájmů, které naše malá 
knihovna nemůže uspokojit. Byla bych ráda, kdyby se 
tato služba v naší obci rozšířila a byla hojně využívána 
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ke všeobecné spokojenosti. Knihovna vám nabízí nejpo-
hodlnější cestu jak získat těžko sehnatelné tituly, proč jí 
tedy nevyužít? 

Zdenka Kaňová

 Tornádo v Šitbořicích
Dne 5. 6. 2004 po šesté hodině večer se dal na hori-

zontu směrem na obec Borkovany spatřit zvláštní mete-
orologický úkaz - velmi kontrastní trombu - malé tornádo, 
které zřejmě nedosáhlo až k zemi. Úkaz byl prý dobře 
pozorovatelný i z Borkovan směrem na Velké Hostě-
rádky a Bošovice. Během asi 15 minut trvání úkazu se 
podařilo pořídit několik fotografií, které našim čtenářům
předkládáme. Celý archiv pořízených fotografií je pro
zájemce zpřístupněn na internetové adrese www.sit-
borice.cz. Tornádo pravděpodobně nezpůsobilo žádné 
škody. 

Zdenek Svoboda

 Svátek matek
Po roce 1989 došlo v Šitbořicích k obnově slavení 

Svátku matek na druhou květnovou neděli. Po skrovných 
začátcích ve staré Orlovně se oslavy přesunuly do Soko-
lovny, kde jsou pro to větší prostory.

Tak i letos se 9. května v Sokolovně shromáždilo 
mnoho občanů, kteří si tento svátek mateřství chtěli při-
pomenout a oslavit. O velkém zájmu o oslavu svědčilo 
i to, že k připraveným sedadlům byla přidána těsně před 
zahájením  ještě jedna řada židlí z ostatních místností 
Sokolovny.

Krátce po 15. hodině zahájil oslavy pan František Kru-
pička uvítáním všech přítomných a po krátkém projevu 
pana starosty Vladimíra Kulíška se připravený program 
rozeběhl naplno. Úvodem vystoupily žáčci mateřské ško-
ly a po nich soubor Baránek, který vystřídali nejmladší 
žáci základní školy a po nich postupně žáci starší.

Všechna vystoupení programu měla velmi dobrou 
úroveň a všechny zaujalo soustředění a snaha účinkují-
cích podat co nejlepší výkon. Proto bylo po právu každé 
vystoupení oceněno velkým potleskem. Program měl 
rychlý spád, vystoupení na sebe plynule navazovala, 
svižné výstupy a rychlejší cvičení se vhodně střídaly 
s pomalejšími.

Tak jako všechno co má začátek přišel i konec toho-
to programu a s ním i poděkování všem, kteří program 
a jednotlivá vystoupení připravili, poděkování účinkují-
cím a všem, kteří nelitovali času a přišli se podívat a po-
vzbudit své děti a vnuky při jejich vystoupení.

Tak jako profesionálním hercům, tak i našim malým 
účinkujícím se jistě radostněji vystupovalo před plným 
hledištěm.

Základem úspěšného odpoledne byl dobře sesta-
vený a naplněný scénář, s nímž si jeho autoři jistě dali 
nemalou práci, ale vyplatilo se to, dobrý výsledek viděli 
všichni. V programu účinkovalo více jak 100 dětí a sla-
dění vystoupení všech skupinek a jednotlivců si zaslouží 
uznání. Podařilo se usměrnit temperament a zapálení  
účinkujících tak, aby každý výstup vyzněl co nejlépe. 
Oba moderátoři vhodně a věcně uváděli každé vystou-
pení. Svá odvedli  i malí asistenti, kteří hbitě upravovali 
jeviště podle potřeby účinkujících. Přinášeli nebo od-
nášeli žíněnky, koberce, hudební nástroje, židle či jiné 
pomůcky, které byly při vystoupení použity.

Slavení Svátku matek má i v dnešní době své plné 
opodstatnění. Je poděkováním dětí svým matkám za 
život, za nejvzácnější dar, který může matka dítěti dát. 
Děti učí tohoto daru si vážit a tím se také posiluje pouto 
mezi matkou a dítětem.

Význam ženy - matky je  státem nedoceněný, každá 
žena, která porodí zdravé děti a vychová z nich řádné 
občany bez ohledu na vlastní prospěch se zaslouží o stát 
více než mnohý politik.

V životě platí to co v divadle: „Nezáleží na tom jakou 
úlohu člověk hraje, ale na tom jak ji hraje“.

Pro letošní rok rozhodlo Obecní zastupitelstvo věno-
vat ženám - matkám, které mají tři a více dětí do 15 let, 
k jejich svátku poukázku na kadeřnické práce v místních 
provozovnách. Tento malý dárek je jim předáván jako 
poděkování a uznání - Maminko, děkujeme Vám.

František Navrátil

 Hasiči soutěžili
V neděli 20. 6. se na novém hřišti uskutečnil 10. roč-

ník soutěže o pohár starosty obce. Dopoledne se konala 
soutěž mladších a starších žáků a odpoledne soutěžily 
žena a dospělí. Počasí příliš nepřálo, ale přesto přijelo 
13 družstev dětí, 9 družstev mužů a 4 družstva žen. 
V poměrně silné konkurenci se podařilo našim mužům 
zvítězit a starší žáci se o vítězství připravili zbytečnou 

Tornádo nad střechou sokolovny. foto: Zdenek Svoboda
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chybou (přešlapem), když měli nejlepší čas jak ve štafetě 
tak i v požárním útoku.

Mladší žáci:
1. Drnholec, 2. Šitbořice B, 3. Drnholec B, 4. Šit-
bařice A, 5. Tvrdonice

Starší žáci:
1. Drnholec, 2. Valtice, 3. Tvrdonice, 4. Krumvíř, 
5. Poštorná, 6. Šitbořice A, 7. Šitbořice B, 8. Velké 
Němčice

Ženy:
1. Drnholec, 2. Brumovice, 3. Šitbořice, 4. Zatčany

Muži:
1. Šitbořice A, 2. Horní Bojanovice, 3. Šaratice, 4. 
Nesvačilka, 5. Šitbořice B, 6. Brumovice, 7. Židlo-
chovice, 8. Poštorná, 9.Vrbice

                                                                 Mirek Vahala

 Dětský den na „Starasu“
Také v letošním roce se naše místní skupina rybářů 

rozhodla uspořádat pro děti a mládež dětský den a ry-
bářské závody, které se již staly v naší obci tradicí. Letos 

jsme měli tento úkol ztížen především tím, jak jistě větši-
na z vás ví, vypuštěním a bagrováním velkého rybníka.

Proto jsme se rozhodli tuto akci uspořádat na malém 
rybníku v obci do kterého jsme v minulém roce při výlovu 
vysadili drobné ryby, karase, cejny, línky a menší kapry.

K těmto rybám jsme přikoupili 10 velkých kaprů roz-
měrově od 51 cm. do 67 cm a vypustili je do rybníčku. 
Pro děti jsme také připravili ve spolupráci s místní ško-
lou různé hry, střelbu na terč vzduchovkou, chůzi na 
chůdách a také střelbu lukem do terčů, kterou připravil 
a v dobových kostýmech řídil p. R. Hanák. Vítězové sou-
těží obdrželi medaile a věcné ceny a každý zúčastněný 
dostal různé cukrovinky. Součástí tohoto dětského dne 
byla také bohatá tombola za kterou tímto děkuji všem 
sponzorům. Pro všechny, malé i velké jsme také připra-
vili občerstvení. Jediným sklamáním této akce bylo to, že 
se nepodařilo ulovit velkého kapra.

Vítězný kapr měřil 51 cm, i přesto si myslím že se 
nám i v takovýchto podmínkách akce vydařila a kdo se 
přišel na „Staras“ podívat to posoudí nejlépe sám.

F. Lejska 

 Konec roboty v Šitbořicích
Znovu máme možnost seznámit se s unikátním  ma-

teriálem z historie naší obce.
redakce

Před 220 lety skončila robota 
V období vrchnostenské feudální správy byly Šitboři-

ce v majetku kláštera Dominikánek sv. Anny v Brně a to 
již od 16. století až do roku 1782, kdy byl klášter zrušen 
a jeho statky v Šitbořicích, v Moutnicích, v Blažovicích, 
v Sivicích a v Syrovicích předány státnímu náboženské-
mu fondu, který menší ze dvou panských šitbořských  
velkostatků zrušil a jeho pozemky (25 ha) rozprodal 
šitbořským sedlákům a chalupníkům.

Okolní vesnice byly tehdy majetkem jiné vrchnosti. 
Těšany patřily klášteru dominikánů v Brně Zábrdovicích, 
Nikolčice a Křepice byly součástí panství Židlochovické-
ho, které patřilo šlechtickému rodu Ditrichsteinů. Borko-
vany a Klobouky byly majetkem Zábrdovického kláštera 
Premonstrátů, Diváky a Boleradice byly součástí panství 
v Brně Řečkovicích.

Podle údajů v Tereziánském katastru byli Šitbořští dr-
žitelé půlánů, (bylo jich 30) povinni robotovat na panském 
velkostatku s koňským potahem 2 dny v týdnu, čtvrtláníci 
(těch bylo 37) jedním pěším 3 dny v týdnu a chalupníci 
museli robotovat 1 den v týdnu.

Když císař Josef II. V roce 1783 vydal císařský re-
skript na ulevení roboty, ředitelství náboženského fondu, 
jemuž  tehdy Šitbořice náležely, předvolalo šitbořské 
obecní zástupce k oboustranné dohodě. Stalo se tak dne 
19. října 1784, a byla sepsána dohoda v tomto znění:

„Na místě dosavadní roboty, zavazují se občané Šit-
bořičtí ročně 1 219 zlatých a 18 krejcarů do vrchnosten-

ské pokladny platiti a 120 měřic ovsa na sýpku panskou 
odvésti.

Podruzi v osadě bydlící i nově přistěhovalí mají ročně 
za robotu, která patentem z roku 1775 byla vyměřena 1 
zlatý platiti.

Chalupníci v osadě usazení budou ze svého domku 
vystavěného na panské půdě dva zlaté a na selské půdě 
pak jeden zlatý a 30 krejcarů do vrchnostenských důcho-
dů ročně platiti.

Kdo však z poddaných nějaké pozemky ze zrušeného 
panského dvora obdržel, nebo ještě obdrží bude povinen 
z jedné měřice polí úrodnějších dva zlaté a z méně úrod-
ných polí jeden zlatý a 12 krejcarů ročně platiti.

Kdo z poddaných, ať má půdu vrchnostenskou nebo 
obecní, odváděl desátek buď vrchnosti krej nebo du-
chovnímu správci, bude povinen i nadále tento desátek 
odvádět.

 Potřebné práce pro vrchnost  budou poddaní vykoná-
vati za poplatek ustanovený císařským patentem z roku 
1775. Za tyto práce bude jim placeno od října do března 
7 krejcarů, od března do června 10 krejcarů, od července 
do září 15 krejcarů denně.

K honbě dodá pololáník jednoho honce na tři dny, 
čtvrtláník na dva dny a chalupník na jeden den.

Kdo z poddaných obdržel ze zrušeného panského 
dvora polnosti, ten nebude z nich platit císařskou daň. Tu 
bude platit vrchnost. Budou-li však císařské daně zvýše-
ny, budou poddaní tento zvýšený obnos doplácet. Daně 
a obecní přirážky si budou občané sami spravovati. Také 
přípřeže pro vojsko po čas války budou poddaní dodá-
vati, za což jim namísto peněz bude poskytnuta srážka 
z poplatků do vrchnostenské pokladny.

Rychtářům a jiným osobám, kteří vrchnosti sloužili 
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a byli od roboty osvobozeni, dostanou roční poplatek a to  
rychtáři ročně 20 zlatých a hajným po 8 zlatých.

Občané slibují, že polnosti své budou dle svého nej-
lepšího svědomí obdělávat, bez svolení vrchnosti je ne-
budou drobiti a že bez svolení své grunty neopustí, aniž 
by schopného, poctivého a dobrého hospodáře za sebe 
nevyhledali a konečně, že gruntů svých jiným osobám 
neodstoupí. Dála rovněž slibují, že zvláštní péči budou 
věnovati chovu dobytka a pěstování pícních rostlin a za-
vazují se ustanovené poplatky včas zapravovati.

Vrchnost si však ponechává právo nad všemi podda-
nými osady Šitbořic, že může ve dvou případech majitele 
z gruntu propustiti a sice:

1) Když polnost dobře neobdělává
2) Když ustanovené poplatky včas neodvádí.
Pilný, pracovitý, poslušný a svých povinností dbalý 

hospodář může vždy na podporu a ochranu vrchnosti 
své počítati.“

Tato dohoda ukončila staletou historickou etapu 
povinného robotování na „panském“. Na úplné zruše-
ní vrchnostenského správního systému se však naši 

předkové v Šitbořicích a v celém Rakouském císařství 
dočkali  až za dalších 64 let v roce 1848.

Menší velkostatek zrušený 1784 byl v místě, kde je 
dnes prodejna textilu. Druhý velkostatek byl v majetku 
náboženského fondu až do roku 1824, kdy byl prodán 
majitelům Klobouckého panství. Velkostatek obhos-
podařoval 120 ha polí. Po zrušení roboty pracovali na 
„panském“ již za mzdu zejména šitbořští bezzemci. Na 
„tovarech“ chodívala pracovat v létě také svobodná 
děvčata, aby si vydělala na parádu a na výbavu a také 
svobodní chlapci, než narukovali na vojnu. V roce 1919 
byla pole velkostatku při pozemkové reformě rozparcelo-
vána a rozprodána Šitbořákům. Objekty panského dvora 
získala do majetku obec. Byly to dvě velké stodoly, které 
si pronajímali chalupníci, kteří vlastní stodoly k úschově 
obilí a slámy nevlastnili. Ve chlévech byli ustájeni obecní 
býci. Při přechodu fronty v dubnu 1945 stodoly a stáje 
vyhořely a byly potom zbourány nebo přestavěny. Celý 
dvůr byl obehnán zdí a vedly do něho dvě uzavíratelné 
brány - jedna z dědiny a druhá z protější strany. Dnes již 
není poznat, že zde někdy dvůr byl.

Ing. Josef Krupička

 Větřák
Ještě žijí v naší obci pamětní-

ci, co si pamatují větrný mlýn na 
Němečkové Odměrce. Majitelem 
mlýna byl František Matuška, 
narozený ve Střílkách, syn ma-
jitele vodního mlýna tamtéž. 
Z rodinného podílu si postavil na 
pronajatém kopci Odměrky „vě-
třák“. Dosud žijí tři vnuci a dvě 
vnučky, kteří ve svém rodném 
listě v rubrice „otec“ mají za-
psáno “manželský syn Františka 
Matušky, majitele větřáku v Šit-
bořicích“. Mlýn stačil mlet jen 
troškařům, sedláci jezdili mlet 
do mlýna v Němčicích. Leckdo 
se ptá, proč byl tehdy odklizen. 
Po první světové válce zrušil 
pan Němeček nájemní smlouvu 
s novou majitelkou Františkou 
Jeřábkovou, dcerou Františka 
Matušky. Ta za pakatel jeden tisíc korun panu Němečko-
vi celý větřák prodala. Ten jej po deseti  letech rozebral, 
odvezl trámy na svou zahradu, kde ležely několik let. 

Dodnes se vypráví, jak dobře 
se u větřáka pásly kozy a jak 
nejmenovaný děda si kozu 
přivázal k lopatě větřáka, sám 
si sotva sedl, foukl vítr a „už 
se koza vezla, aniž by mekla“. 
Nechtěně se svezl i jeden kluk 
z „Němčiček“. Jednou prý děda 
mlynář stopoval zloděje, co mu 
ukradl pytel obilí a odvezl si ho 
na trakaři. Pomohla mu myška, 
co si prokousala dírku v pytli, 
takže už lehko našel cestu 
k jeho vrátkům. K větřáku  ráda 
chodívala kreslit a užít si krásu 
zapadajícího slunka slečna 
Bornemiszová, neteř barona 
Lövetzowa, majitele diváckého 
zámku. Já jsem se tehdy učil 
stolařem v Divákách a slečnu 
ze zámku jsem potkával v úvo-

ze na Bílé stezce. A to je už sedmdesát let.
Jan Matuška, 

Výhon 343

Takto nějak vypadal šitbiřický „větřák“

 Škola
 Mateřská škola

Ani jsme se nenadáli a zase končí školní rok. Zda  
činnost mateřské školy je dostatečně bohatá, posuďte 
podle akcí pořádaných ve 2. pololetí: 

Plavecký výcvik v Hustopečích.
Den otevřených dveří – zápis dětí na další školní rok.
Muzikantská pohádka – loutková pohádka v MŠ.
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků za účasti 

učitelky ZŠ.
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Kocourek jde do světa – loutková pohádka v MŠ.
Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“.
 1. místo  Tomášek Bureš
 2. místo  Pavlínka Holacká
 3. místo  Štěpánek Rozkydal
Malování vajíček v mateřské škole, vítání jara – vyná-

šení Moreny. Společná akce s rodiči.
Čertova babička – loutková pohádka v MŠ.
Výtvarná soutěž „Ohrožená příroda naší země“, téma 

„Lužní les“.
 1. místo Nicolka Vagnerová - zúčastnila se společ-

ně s rodiči vyhodnocení v Břeclavi.
Vystoupení tanečního kroužku na Dni matek.
Malování maminek v mateřské škole. Společná akce 

dítě a maminka.
Tradiční pečení a zdobení perníkových srdíček pro 

maminky.
Svátek dětí, pečení a zdobení dortů.
Pohádkové hry s hledáním pokladu.
Malování na chodníku 9. ročník.
Soutěž o nejhezčí hrad 5. ročník.
Oslavy narozenin dětí.
Pohádka Medvědí bratři – výlet do kina.
Účast na výstavě dětských prací pořádanou kulturní 

a školskou komisí.
Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení 

s předškoláky.

Na přípravě akcí se podílí všichni zaměstnanci mateř-
ské školy a právem jim patří poděkování.

Miroslava Komonacká, 
ředitelka

 20. výročí otevření nové školy 
Posledním dnem školního roku 2004 se naplní obdo-

bí dvaceti let, co děti navštěvují novou Základní školu 
a kdy dostaly první vysvědčení v nové škole.

Vysvědčení jsou i po létech stále stejná, ale škola, 
děti, rodiče a hodnoty ve společnosti se mění. Změny ve 
školství dávají více prostoru demokracii, vycházejí z po-
třeb dětí a učitelé v rámci vzdělávacího programu budují 
v dětech základy moderního všeobecného vzdělávání.

Naše škola vždy plnila své základní poslání. Navíc 
byla průkopníkem v oblasti nových pozitivních změn ve 
prospěch dětí. Oceněné projekty nám sice přidaly práci, 
ale rozhodně přispěly k dalšímu rozvoji školy a věříme, 
že pozitivně ovlivnily mravní a občanské hodnoty důleži-
té pro utváření vztahu dětí k lidem i k sobě samým. Jako 
vesnická škola jsme se vždy výraznou měrou zapojovali 
do kulturního a společenského života v obci.

Vzpomenete si ještě na některé školou pořádané 
akce za uplynulých dvacet let?

1984 1. září slavnostní otevření nové Základní ško-
ly Šitbořice

1985 1. dětský maškarní bál
1985 Spartakiádní vystoupení žáků na hřišti TJ So-

kol Šitbořice

1990 Spartakiádní vystoupení žáků na hřišti TJ So-
kol Šitbořice

1990 1. září otevření úplné Základní školy v Šitbo-
řicích

1990 1. vánoční koncert v kostele
1991 1. Akademie školy
1991 1. Běh šitbořickým parkem – k výročí osvobo-

zení obce
1991 Divadelní pohádka „Zkoušky čerta Belínka“
1992 1. školní společenský ples rodičů a přátel 

školy
1992 1. velké taneční žáků s prodlouženou 
1992 Divadelní pohádka „Sněhurka a sedm mužíč-

ků“
1992 Získání certifikátu „Zdravá škola“
1993 Den otevřených dveří na ZŠ Šitbořice pro uči-

tele z Břeclavska 
1994 Zájezd žáků do Itálie
1994 Dvoudenní  setkání učitelů z celé republiky, 

zástupců národní sítě „Zdravých škol“ na ZŠ 
Šitbořice 

1996 Škola uspořádala ve spolupráci se Spolkem 
pro obnovu venkova ČR pro zástupce obcí 
a měst seminář na téma „Program obnovy 
venkova s aktivní účastí nejmladší generace“

1996 Škola organizovala  seminář „Aktivní učení“ 
pro pedagogy z blízkého i vzdáleného okolí

1997 Úprava přírodního areálu školy
1997 Vánoční divadelní pásmo „Za betlémskou 

hvězdou“
1998 První vánoční jarmark
1998 Výsadba „Stromu republiky“ v areálu školy 
1998 Zahájení činnosti školního klubu při ZŠ  Šitbo-

řice
1999 První velikonoční jarmark
2000 Obhájení certifikátu „Zdravá škola“
2000 Škola uspořádala „Regionální sokolský slet“ 

v Šitbořicích za účasti 300 cvičenců s ukázka-
mi skladeb pro XIII. všesokolský slet.

2001 Taneční přehlídka „Otvírání jara“
2001  Zahájení cyklu přednášek  pořádaných školou 

ve spolupráci s MUDr. Nentvichem pro rodiče 
žáků organizované na téma „Prevence zdraví 
pohledem lékaře“, „Prevence drog“, „Prevence 
očkováním“

2001 Přednáška MUDr. Bajera na téma „Výživa 
a zdraví“ (pro žáky i pro veřejnost)

2001 Na škole proběhlo „Setkání včelařských 
kroužků“ z jižní Moravy. Výstava včelařství 
a kvetoucích rostlin včelařského kroužku

2001 Výstava ovoce a zeleniny spojená s ochutnáv-
kami ve Společenském domě
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2001 Krojované taneční  vystoupení  při  otevírání 
Společenského domu

2001 Zájezd pro rodiče s dětmi do Prahy
2001 Na škole proběhl dvoudenní metodický semi-

nář „Respektovat a být respektován“ na téma 
„Komunikace s dětmi“ za účasti pedagogů 
z blízkého i vzdáleného okolí.

2002 Zájezdy pro rodiny do ekologického centra 
Chaloupky u Třebíče  

2002 Realizace projektu „Internet do škol“

2002 Metodický vzdělávací seminář „Podpora zdra-
ví ve škole“organizovaný na ZŠ Šitbořice pro 
učitele školy a pedagogy z regionu

2003 Metodický vzdělávací seminář „Komunikace 
a řešení konfliktu“ organizovaný na ZŠ Šitboři-
ce pro učitele školy a pedagogy z regionu

2004 Realizace projektu „Slunce do škol“
PaedDr. Jarmila Novotňáková, 

ředitelka školy

 Vinařská besídka
Pro vinaře nastalo velmi důležité 

období a to uchránit úrodu před cho-
robami a škůdci. Jak chránit a čím, 
bylo vždy v druhém čísle Štengaráč-
ku velmi podrobně popsané, nic se 
na tom nemění a bude záležet jen 

na vinaři samotném jak se s tímto úkolem popasuje. Nic 
se nedá dopředu určit, všechno bude odvislé od průběhu 
počasí a výskytu chorob a škůdců. Rámcový návod pro 
budoucí vegetační období by mohl vypadat takto:

V první polovině června, před kvetením proti mouč-
natce - padlí révovému a peronospoře - plísni révové, 
použít prostředky systémové nebo dotykové z těch které 
jsou běžně k dostání. Nepředpokládá se velký výskyt 
uvedených chorob, ale v každém případě, při výskytu je 
třeba zasáhnout bez ohledu na kvetení, protože škody 
způsobené postřikem „do květu“ jsou nižší jako škody 
způsobené chorobami.

Po odkvětu se musí postřik opakovat bez ohledu na 
počasí. Při menším výskytu chorob je možné úspěšně 
použit kontaktní měďnaté a sirné postřiky. V této době, 
podle výskytu motýlků obaleče mramorovaného a pá-
sového je možné současně s postřiky proti chorobám 
použit prostředek proti obalečům.

Koncem června a začátkem července, kdy jsou již 
bobule ve velikosti hrášku proti moučnatce použít v pří-
padě deštivého počasí nejméně tři postřiky sirnatými 
prostředky a proti peronospoře měďnatými. Používají-li 
se systémové prostředky je dobře je střídat.

V polovině července, před uzavíráním hroznů, dopo-
ručuje se použít prostředky na báze síry (Sulikol, Kumu-
lus WG, Thiovit ) a mědi (Kuprikol, Champion, Cuprosat, 
modrá skalice) a proti hnilobě - plísni šedé vybrat si z vel-
kého počtu těchto přípravků ten, který zaručuje alespoň 
měsíční účinek. 

Konec července a začátek srpna, před měknutím bo-
bulí podle vývoje počasí opakovat postřiky a zaměřit se 
hlavně na ochranu hroznů.

Proti chorobám a drobným škůdcům dokážeme bojo-
vat, ale jsme úplně bezmocní proti škodám způsobenými 
srnčí zvěří. Ve vinohradě, který obdělávám, dokázal sr-
nec pohybující se v Rozdílech, během dvou nocí ze 130 
hlaviček nejméně 40 úplně likvidovat. V minulém roce 

mi chodil na hrozny a zachránil jsem úrodu tím, že jsem 
vinohrad ohradil umělohmotným špagátem. Pomohlo to, 
ale nenapadlo mě, že se pustí do vinohradu již teď. Asi 
ho místní ochránci zvěře nedostatečně v zimě krmili.

 Před měsícem jsem byl v Rakousku, spolu s redakto-
rem časopisu Vinařský obzor, kde jsme navštívili několik 
vinařů a kladli jsme jim otázku: „Jak se vede rakouským 
vinařům v Evropské Unii“. Většinou odpovídali, že dobře 
a snadněji, zahlcení rakouského trhu laciným vínem se 
nestalo, ale v Rakousku je v této době přebytek vína 
a proto musí hledat nové odbytové možnosti. V Praze 
na výstavě Víno a destiláty, konané v dnech 18. - 20. 
května, nabízelo přes 40 rakouských vinařských firem
svoje výrobky. Při návštěvě Rakouska jsme při prohlídce 
vzorně obdělaných vinohradů vzpomenuli problém srnčí 
zvěře. To tam nemají, protože prý je tam víc myslivců 
než srnců a kdyby škodili, tak by je určitě vystříleli, na 
to prý mají právo. Asi mají rozumnější zákony než my. 
Na výsadby a úhradu nákladů spojenou s obděláváním 
vinic dostávají od EU peněžité subvence, které jsou ale 
podmíněny určitými předpisy, přesným vedením eviden-
ce, dodržováním předepsaných způsobů ošetřování 
vinic a plněním stanovených termínů jednotlivých prací, 
kterých dodržování je velmi přísně kontrolováno. Vinice 
mají většinou zatravněné a do konce měsíce dubna mu-
selo být skončené mulčování trávy anebo kypření půdy 
a proto v době naší návštěvy (28.5.) byly snad všechny 
traktory Rakouska zapojeny do splnění tohoto termínu.     

 V Rakousku jsou již jen větší vinaři, mající okolo 20 
ha vinic a jsou to vlastně rodinné podniky spoléhající se 
na zapojení všech členů rodiny. Většinou víno sami zpe-
něžují, ale i v Rakousku velké obchodní centra požadují 
dodávky velkých množstev vína pod jednotným označe-
ním, co tyto rodinné firmy nemohou zabezpečit a proto
se tam vytváří odbytová družstva a ty prodávají víno pod 
označením obce nebo oblasti. Většinou v těchto rodin-
ných podnicích je práce rozdělena. Jeden je zodpovědný 
za vinice, další za výrobu a jiný zase za prodej. A tento 
má vždy obchodní vzdělání, nějaký čas pracoval v ci-
zině, ovládá dokonale anglický jazyk a je schopný vést 
agendu a jednání v angličtině. Toto bude našim podni-
kům chybět a budou se muset snažit co nejrychleji tento 
nedostatek napravit. 
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Ještě bych se chtěl dotknout poslední výstavy vína. 
Hodnocení a samotná výstava byla dobře zorganizova-
ná. Počet vzorků vína byl skoro stejný jako v přechá-
zejících ročnících, víc by bylo asi na škodu průběhu. 
I technologická úroveň vína byla dobrá. Kvalita ročníku 
2003 odpovídala předpokládanému vývoji. Jedině co by 
se dalo vytknout některým vinařům, je nesprávné použí-
vání síry. Některé vína byla slabě oxidovaná a na druhé 
straně zase přesířená. Všechny tyto nedostatky zachytily 

degustační komise a vyjádřily to nižším bodovým ohod-
nocením. 

Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl ještě jednou 
zdůraznit, že jen poctivá a v pravý čas vykonaná práce 
ve vinici, nám zaručí budoucí úrodu hroznů a kvalitu 
budoucího vína, protože jen „dobré víno“ je člověku 
prospěšné.

Ing.Konečný Antonín

 Co by měli vědět majitelé psů!
Často se stává, a to i v naší obci, že dochází k ne-

dorozumění nebo i sporům mezi majiteli psů a myslivci. 
Mnoho takových sporů končí až u soudu. Někteří občané 
si myslí, že je myslivci terorizují, když jim vyhrožují za-
střelením jejich miláčka, který volně pobíhá po honitbě. 
Proto jsme byli vyzváni, abychom tuto problematiku čás-
tečně objasnili. Použili jsme článek, který byl publikován 
v časopise „Myslivost“ 5/2004.

Volné pobíhání psů bez vodítka a náhubku je jed-
noznačně zakázáno po celé honitbě, to znamená i na 
komunikacích a silnicích procházejících honitbou. Volné 
pobíhání psů je rovněž zakázáno i v parcích a veřej-
ných prostranstvích měst a obcí příslušnou městskou 
a obecní vyhláškou. Tedy že v honitbě, nebo na veřej-
ném prostranství může být pes veden pouze na vodítku! 
V honitbě rovněž není povolen výcvik psů. Pro výcvik je 
možno použít oplocených cvičišť uvnitř obce čili pozem-
ků nehonebních. Podle příslušného zákona může orgán 
státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě 

uložit pokutu až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000 Kč 
právnické osobě.

Nelze dávat rovnítko mezi volné pobíhání psů a  pod-
mínky pro jejich usmrcení. Myslivec nesmí zastřelit psa 
jen proto, že volně pobíhá. K jeho usmrcení musí být spl-
něny podmínky, které jsou zákonem přesně formulovány. 
Tedy, že pes nepochybně volně pobíhal, a jednou z pod-
mínek je, „že pobíhal a byl mimo vliv svého vedoucího“. 
Tedy i volně pobíhající pes (za existence přestupku jeho 
vedoucího) nesmí být usmrcen, jestliže se například 
vrací na pískání nebo volání svého vedoucího. Pes s ná-
hubkem teoreticky nemůže pytlačit a i pokud je 20 m od 
svého pána, porušil by myslivec jeho zastřelením pravo-
moc veřejného činitele.

(Výklad vychází ze zákona o Myslivosti č. 449/2001 
sb.)

Podle materiálu, který naší redakci dodal pan V. Nečas 
z časopisu Myslivost vybral J. Zelinka

 Provozní řád sportovního areálu
Předkládáme Vám stručný výtah z Provozního řádu 

sportovního areálu současně s kontaktem na jmenova-
ného správce. Celé znění Provozního řádu je vyvěšeno 
na úřední desce OÚ, nebo k nahlédnutí na Obecním úřa-
dě, popř. na webových stránkách www.sitborice.cz.

redakce

Výtah z provozního řádu
Sportovní areál: hřiště na kopanou, tréninkové hřiště, 

víceúčelové hřiště, tenisové kurty 2x, běžecká dráha, 
doskočiště a dětský koutek, kiosek, meze kolem fotbalo-
vého, tenisového a víceúčelového hřiště. 

Sportovní areál (dále SA) je majetkem Obce Šitbo-
řice, která je jeho provozovatelem. Provoz SA zajišťuje 
a řídí správce, který je schválen obecním zastupitel-
stvem a jímž je pan František Franěk, Nikolčická 222, 
Šitbořice, tel.: 776 153 188.

PODMÍNKY PRO UŽIVATELE SA
Pro používání SA platí zásada, že každý uživatel 

nese plnou odpovědnost za vlastní bezpečí a plnou od-
povědnost za případnou újmu nebo škody vzniklé jemu, 

jiným uživatelům nebo majiteli SA, které svým jednáním 
způsobí. Při užívání SA organizací, společenským sdru-
žením apod., nese odpovědnosti za případné škody 
a újmy na majetku a zařízení SA vedoucí organizace či 
sdružení nebo jím pověřený vedoucí.

• Hráči svým chování neruší hru na druhém hřišti
• Hra na víceúčelovém hřišti a tenisových kurtech je 

povolena pouze v čisté sportovní obuvi s hladkou 
podrážkou (tenisky, botasky, cvičky) a sportovním 
oblečení.

• Je zákaz vstupu v obuvi s kolíky (kopačky, tretry 
apod.) jízdě na kole, kolečkových bruslích

• Nošení nápojů na hřiště je povoleno pouze v plasto-
vých uzavíratelných lahvích.

• Divákům není vstup na víceúčelové a tenisové hřiš-
tě povolen.

• Jízdní kola kočárky je zakázáno vozit na hřiště 
a sportovní plochy.

• Zákaz vodění psů do areálu.
• Uživatel si při převzetí sportoviště a potřebného 

zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné 
škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše 
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do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese 
plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjiš-
těny po ukončení jeho užívání SA správcem či dal-
ším uživatelem při přebírání některého sportoviště 
v SA.

• Po ukončení užívání je uživatel povinen provést 
úpravu hrací plochy dle pokynu správce, provést 
úklid jím používaných zařízení a prostor a předat 
Sa a užívaná zařízení ve stavu, v jakém je převzal. 
Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen 
oznámit správci, který provede o události zápis do 
provozní knihy, vč. jména adresy a ověření totož-
nosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na 
opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném 
rozsahu uživatel, který škodu způsobil.

ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ DOBA

Pro ZŠ a MŠ
Pondělí - Pátek    800 - 1400

Veřejnost
Pondělí - Pátek  1400 - 2200

Sobota - Neděle    800 - 2200

V pondělí - pátek od 800 do 1400, je možné dohodnout 
pronájem se správce v termínech nevyužívání SA ZŠ 
a MŠ. Klíče od soc. zařízení jsou u správce.

SA se skládá z:
hřiště č. 1 - fotbalové hřiště
hřiště č. 2 - tréninkové hřiště
hřiště č. 3 - běžecká dráha a doskočiště
hřiště č. 4 - víceúčelové hřiště
hřiště č. 5 - tenisový kurt
hřiště č. 6 - tenisový kurt
hřiště č. 7 - dětský koutek a tréninková stěna

   č. 8 - sociální zařízení
   č. 9 - dřevěný srub

PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ DOBY:
• hřiště č. 4 - víceúčelové hřiště - je ve všední den 

vždy od 1600 - 2200 otevřeno pro děti případně do-
spělé k volnému sportování. Organizovaní sportov-
ci mají přednost před neorganizovanými.

• tenisové kurty jsou po celou provozní dobu pronají-
mány pouze soukromým zájemcům.

• dětský koutek a tréninková stěna je otevřena po 
celou provozní dobu zdarma.

POPLATKY (1 HŘIŠTĚ/1 HODINA)

   hřiště č. 4 hřiště č. 5 a 6
Pondělí - Pátek 
800 - 1600  50 Kč       40 Kč

Pondělí - Pátek 
1600 - 2200  50 Kč   80 Kč

Sobota - Neděle
800 - 2200  50 Kč  80 Kč

• v případě použití umělého osvětlení kurtu č. 5 pří-
platek 10 Kč/hod, kurt č. 6 příplatek 20 Kč/hod.

• zájemci si musí plochu rezervovat na hrací dobu 
předem.

• hřiště č. 4 lze rezervovat na dlouhodobé využití nej-
déle na 1 měsíc.

• tenisové kurty lze rezervovat na dlouhodobé využití 
nejdéle na 14 dní.

• v případě rezervace se platí předem.
• v dohodnutou dobu převezme uživatel klíče od 

správce, po uplynutí hrací doby vrátí správci nebo 
zaplatí ztratné, které činí 100 Kč.

 Český pohár žáků v kolové
29. května se konalo v Kunštátě finále českého pohá-

ru žáků v kolové. Do 12-ti členného finále se kvalifikovala
3 družstva našeho oddílu:

Šitbořice 1 – Robert Zvolánek, David Wamser; Šit-
bořice 2 – Oldřich Blaha , Tomáš Zelinka; Šitbořice 3 
– Miroslav Starý, Jaroslav Bedřich

12 účastníků finále bylo nasazeno do 3 skupin podle
počtu získaných bodů v průběhu roku. Naše „jednička“ 
i „dvojka“ své skupiny bez problémů vyhráli a kvalifiko-
vali se do tříčlenné finálové skupiny spolu s vítězem třetí
skupiny – Svitávka 1.

Zápasy finálové skupiny v boji o medaile byly oprav-
dovým dramatem, které ne vždy skončily šťastně pro 
naše družstva. V zápase Šitbořice 2 - Svitávka 1 vedlo 
naše družstvo v poločase 3:1, přesto nakonec nešťastně 
prohrálo 3:4, když rozhodující branku dostalo 10 vteřin 
před koncem zápasu. Zápas mezi naší jedničkou a dvoj-
kou skončil vítězstvím jedničky.

Zápas o první místo Šitbořice 1 – Svitávka 1 byl 
opravdovou lahůdkou, který skončil po infarktovém 
průběhu remízou 2:2. Následovalo nastavení v délce 5 

minut, které naše družstvo vyhrálo 1:0.
Pro nejmladší šitbořickou dvojici J.Bedřich – M.Starý 

byla již úspěchem kvalifikace do tohoto finále a proto ko-
nečné 10. místo z 12-ti účastníků není zklamáním i když 
v průběhu turnaje vypadaly vyhlídky na lepší umístění.

Konečné pořadí finále Českého poháru:
1. Sokol Šitbořice 1, 2. MO Svitávka 1, 3. Sokol Šit-

bořice 2, 4. MO Svitávka 2, 5. Favorit Brno, 6. Přerov, 7. 
Olomouc, 8. Chrastava1, 9. Chrastava 2, 10. Šitbořice 3, 
11. SC Svitávka 2, 12. Liberec.

I když se vítězství „jedničky“ se očekávalo, byla na je-
jich výkonu znát únava po náročné cestě ze soustředění 
(přijeli v noci před turnajem), které absolvovali na španěl-
ském pobřeží Costa Brava. Z 10-ti denního tréninkového 
soustředění pod vedením státního trenéra švýcarské 
reprezentace, zaměřené na kondiční přípravu, si naše 
dvojice odnesla nezapomenutelné zážitky. Sponzor sou-
středění a člen oddílu  kolové Thilo Wamser zaznamenal 
některé tréninkové metody a „fígle“, které umožní posu-
nout naše tréninkové postupy na vyšší úroveň.

Již druhý rok zažívá naše kolová „zlaté časy“, kdy se 
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dvě žákovská družstva našeho oddílu umisťují 
ve vrcholných domácích soutěžích na stupních 
vítězů. Avšak budoucnost nevypadá nijak růžově 
neboť v oddílu chybí nejmladší hráči ve věku 8 
- 10 let. Přesto, že oddíl má i kola pro takto mla-
dé hráče, nedaří se nejmenší chlapce zapojit do 
tréninku.

Žádám tímto rodiče, kteří mají chlapce ve 
věku 8 - 10 let, aby se přišli informovat o možnos-
tech tréninků v úterý a ve čtvrtek v době od 1700 
do 1900 a společně s námi se pokusili zamezit 
propadu zájmu o  tento, pro naši obec úspěšný, 
sport.

ing. Robert Zvolánek
2.místo - Svitávka 1, 1.místo Šitbořice 1: Robert Zvolánek-David 
Wamser, 3.místo Šitbořice 2: Tomáš Zelinka – Oldřich Blaha

 Šitbořice OPEN 2004

TJ Sokol Šitbořice pořádá 6. ročník tenisového turna-
je ve čtyřhře mužů „ŠITBOŘICE OPEN 2004“.

Turnaj je rozložen na dvě části z nichž první část 
proběhne  od 28. 6 do 30. 7. 2004 kdy sehrají družstva 
jednotlivé zápasy po vzájemné dohodě termínu dle roz-
losování. Z této první části postoupí 8 družstev do závě-
rečného finálového turnaje.

Finálový turnaj se uskuteční 31. 7. a 1. 8. 2004. na 
novém tenisovém hřišti. 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZVRH TURNAJE:

1. den: 
800 - zahájení, rozlosování pořadí zápasů
900 - 1600 jednotlivá utkání čtvrtfinále dle rozlosování

2. den:
  800 - semifinálové zápasy
1400 - finále

Všechny zápasy mimo finále budou sehrány na dva
vítězné sety. Finálový zápas bude sehrán na tři vítězné 
sety. Pro diváky a hráče bude připraveno občerstvení.

Zveme všechny příznivce na turnaj.
Za TJ Sokol Šitbořice Ladislav Lejska

 Výstava krojů z Hustopečska
Městské muzeum a galerie Hustopeče pořádá výsta-

vu s názvem „Slavnostní kroj na Hustopečsku“, která se 
koná od 3.7. do 29.8.2004.

Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 3.7.2004 
v 1500 na nádvoří domu U Synků. V doprovodném pro-
gramu vystoupí folklorní soubor Závadka, cimbálová 
muzika Šmytec a mužácký sbor Svodničan.

redakce

 Zákoutí naší vesnice

A jako hádanku znovu předkládáme obrázek sklepů. 
Ani autor znovu neví, kdo je jejich majitelem. Bude to 
vědět paní Vozdecká? Ta totiž doposud všechny sklepy 
poznala.

redakce
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