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Úvodem
Milí čtenáři,
předkládáme Vám již třetí číslo Štengaráčku v tomto
roce. My ho pracovně nazýváme „Hodové“. Starosta Vás
informuje o výstavbě v obci. Konečně už je hezká i ulice Divácká i s dokončeným chodníkem. Asi největším
oříškem v nastávajícím období bude napojení domů na
kanalizaci, která bude ústit do ČOV. Až do uzávěrky
tohoto čísla jsme s napětím očekávali, jak dopadne mistrovství ČR v kolové žáků. I toto se v tomto čísle dozvíte.
Hodně sportovních akcí se událo v letošním létě a nás
tak trochu mrzí, že znovu nemáme žádné informace od
fotbalistů.
V tomto čísle také dokončujeme zprávu Základní
školy z minulého čísla a dáváme nové informace o tomto
školním roce.

Otiskujeme také i méně hezké věci, které se asi některý našim spoluobčanům nebudou líbit ale i k tomu slouží
náš časopis. V historických vzpomínkách zveřejňujeme,
že zločin se naší obci nevyhýbal ani v 19. století. Velmi
pomalu se rozbíhají přípravy na příští rok, kdy bychom
chtěli oslavit 750 let od první zmínky o naší obci. Věřím,
že náš zpravodaj to trochu rozhýbe. Píšeme o tom. Ani
v tomto čísle nechybí hádanka. Ale asi budeme muset
jít nakreslit nějaký sklep do jiné obce protože zatím paní
Vozdecká všechny kresby suverénně poznává. Díky ní
se i autor kreseb dozví čí sklep to vlastně nakreslil. Na
závěr znovu opakuji výzvu – pište nám, pište! Rádi Váš
příspěvek otiskneme.
J. Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení občané,
vychází nové číslo časopisu a já Vás chci touto cestou nejprve informovat o průběhu prací na probíhajících
stavbách v obci.
Podle plánu byla koncem měsíce července dokončena stavba „Rekonstrukce silnice na ulici Divácké“ a současně s touto stavbou byl vybudován chodník na této
ulici. Touto rekonstrukcí byla dokončena mnohaletá snaha prosadit na ministerstvu dopravy opravu silnice. Bylo
velice dobré, že se také podařilo časově skloubit s touto
stavbou i stavbu nové kanalizace na této ulici. Jistě mně
dáte za pravdu, že díky rekonstrukci dostala naše obec
v této části hezčí vzhled a co je také podstatné, že se
značně zlepšila bezpečnost provozu.
Stavba „ČOV a kanalizace“ nadále probíhá dle plánu,
takže je reálný předpoklad, že koncem podzimu bude
čistička uvedena do zkušebního provozu. Z kanalizace
nám ještě zbývá vybudovat novou kanalizaci na ul. Domaniny, prodloužení kanalizace na ul. Osvobození (po
křižovatku od Štengaru k ul. Divácké) a v prostoru před
radnicí, která bude zahájena hned po hodech. V souvislosti s touto stavbou znovu připomínám nutnost připravovat z Vaší strany zrušení septiků a žump tak, abyste
přípojky kanalizace mohli zapojit přímo do kanalizace
hlavní. Kdo neví, jakým způsobem to má řešit, může se
přímo obrátit na mou osobu.
Taktéž stavba „Odbahnění rybníka“ probíhá dle plánu
a v podzimních měsících má být dokončena. Napouštění
rybníka můžeme posléze realizovat až po projednání se
státními orgány a vlastní kolaudaci stavby.
Považuji za důležité Vás také informovat o provozování Společenského domu. Obec měla s provozovatelem smlouvu, že do 31. 8. 2004 bude požadovat měsíční
nájemné ve výši 1 000 Kč, aby provozovatel měl prostor
na tzv. rozjezd. Po tomto datu obec přehodnotila výši
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nájemného a požaduje po nájemci měsíční nájemné ve
výši 7 000 Kč po původním požadavku 10 000 Kč. Dále
obec požaduje celodenní provoz tak, aby bylo možné
se zde stravovat v průběhu dne, což byl i původní požadavek obce již při uvedení Společenského domu do
provozu. S dosavadním provozem Společenského domu
s otevírací dobou v pozdních odpoledních hodinách a že
je tento dům uzavřen o některých svátcích, nemůžeme
souhlasit. Na tento způsob provozu jsme slyšeli stížnosti
jak od místních, tak i od těch, kteří do naší obce přijeli,
nebo plánovali přijet. Chybí jim totiž možnost se v naší
obci stravovat, případně ubytovat.
Bohužel stávající provozovatel na tyto požadavky
obce nepřistoupil a dal obci výpověď z nájmu. Z tohoto
důvodu obec bude hledat nového provozovatele, který
bude ochoten na požadavky obce přistoupit. Je to v každém případě škoda, že k tomuto dochází, ale není možné, aby obec se dvěma tisíci obyvateli neměla v provozu
prostory, kde je možnost, jak jsem již uvedl, se přes den
najíst, tak jak je nám vyčítáno ze strany těch, kteří do
naší obce přijíždějí.
Celý problém se ještě umocnil tím, že vodní koupele
v současné době nejsou v provozu, protože současný
provozovatel zde tuto činnost přestal provádět a přešel
na jiné zaměstnání.
Také touto cestou Vás tedy chci informovat, že obec
hledá nového provozovatele Společenského domu
a vodních koupelí.
A poněvadž máme konec měsíce září a čekají nás
Václavské hody přeji Vám, aby bylo pěkné počasí a tyto
naše slavnosti proběhly ke spokojenosti nás všech.
Vladimír Kulíšek,
starosta obce
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Krátké zprávy
Komise ochrany životního
prostředí informuje
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEHO
LIKVIDACE
Komise životního prostředí a zemědělská při OÚ
Šitbořice oznamuje všem občanům, že ve dnech
5. a 6. 10. 2004 provede sběr nebezpečného odpadu.
Kdo má nebezpečný odpad, tak ho v uvedené dny přinese na stodolu naproti OÚ. Tam bude pracovník OÚ
nebo člen komise, který nebezpečný odpad převezme
k likvidaci. V uvedené dny se tento odpad bude odebírat
od 1500 do 1800.
Jedná se o tyto nebezpečné odpady:
kovový odpad – obaly znečištěné nebezpeč. látkami
ﬁltrační materiály a znečištěné tkaniny
olejové ﬁltry
olověné akumulátory
zářivkové trubice
vyřazené televizory
vyřazené ledničky (bude upřesněno rozhlasem)
OHLAŠOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN
Dále komise životního prostředí upozorňuje občany
na nutnost nahlášení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle § 7,
8 a 9 zákona č. 114/1991 Sb. se uplatňuje bez ohledu
na to, jestli se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo
přirozeně rozšířené (i tzv. nálet) a bez ohledu na to jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.
Pokyn k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je na OÚ a na úřední desce.
ÚKLID NA HRADISKU
Komise životního prostředí hodlá v prostoru hradiska
vybudovat klidnou a odpočinkovou zónu. Proto žádáme
majitele sklepů na hradisku, aby kolem sklepů provedli
úklid a pokud možno i vysekali roští. Blíží se nám významné výročí vzniku naší obce. Určitě přijede mnoho
rodáků, kteří zavítají i na hradisko. Mělo by být v zájmu
všech, abychom měli Šitbořice čisté a upravené.
Jiří Konečný,
předseda komise

Napsáno starostovi
a zastupitelům
Jeden náš občan vyzval starostu, zastupitele a komisi životního prostředí aby se prošli za Mlýnskou ulicí
ze zadu od Strážek. Ať si prohlédnou co mají obyvatelé
Mlýnské za dvorkama. Sám to nazval „hrůza a děs“. Je
s podivem, že to nevadí uživateli pozemků společnosti
ZEMAX.

Hnojiska, nepořádek, vyježděné cesty po cizím i volně pobíhající vypuštěná drůbež?! Také zastupitelstvo
upozornil na nebezpečné parkování mnoha aut na nové
silnici na Divácké.
Je smutné, že je to pravda a příslušné komise dostali
za úkol situaci řešit.
(redakce neuvedla jméno pisatele,
ale dopis byl řádně podepsán)

Hřbitovní poplatek
Podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, je nutné mít uzavřenou smlouvu s provozovatelem pohřebiště, tj. obcí, na užívání hrobového místa
a zároveň uhradit nový poplatek stanovený ceníkem
Obce Šitbořice č. 1/2003. Ten je přílohou opatření Obce
Šitbořice č. 1/2002, kterým se vydává Řád veřejného
pohřebiště.
Podle tohoto ceníku je poplatek složen ze dvou
částek, tj. poplatek za služby s nájmem spojené, který
je pevně stanoven a činí u dvojhrobu 520 Kč na 13 let
a u jednohrobu 260 Kč na 13 let.
Dále je poplatek složen z nájmu hrobu a jeho výše je
4 Kč za 1 m2 a 1 rok.
Nájem je tedy rozměr hrobu x 4 Kč x 13 let.
Př.: rozměr hrobu 5 m2 (standartní dvojhrob) x 4 Kč x
13 let = nájem 260 Kč.
Hřbitovní poplatek v tomto případě tedy činí celkem
na 13 let 780 Kč, tj. součet poplatku za služby a nájmu.
Žádáme tedy občany, kteří chtějí i nadále užívat
pronajatá hrobová místa na místním hřbitově, aby si
tyto přišli nejpozději do 15. října 2004 zaplatit a uzavřít
smlouvu o dalším užívání, jinak budou vyzváni k odstranění pomníků a takto uvolněná místa budou nabízena
k pronájmu dalším zájemcům.
M. Zelinková

Z knihovny
NOVÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Koncem loňského roku jsme se prostřednictvím programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) přihlásili
do Projektu internetizace knihoven, který byl pro rok 2004
zahájen na základě dohody Ministerstva kultury ČR a Ministerstva informatiky ČR se společností Telecom, a.s.
V tomto programu jsme uspěli a získali tak bezplatné připojení k internetu na dobu 3 let. To znamená, že každý
návštěvník knihovny má tuto službu rovněž zdarma.
VÝUKOVÉ PROGRAMY NA CD V KNIHOVNĚ
V rámci projektu s názvem Půjč si LANGMaster naše
knihovna zakoupila několik CD s výukovými programy,
a to převážně jazykové (angličtina, němčina, španělština), ale i programy všeobecných a encyklopedických
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znalostí. Tyto CD si čtenář může zapůjčit na dobu
1 měsíce. Po této době CD přestane na daném počítači
pracovat a uživatel se na základě zkušeností s daným
programem sám rozhodne, zdali si chce registraci tohoto
programu sám zakoupit a nadále ho využívat.
Zdenka Kaňová,
knihovnice

Pozvánka na
plánované besedy
Vážení občané, dovoluji si vás pozvat na plánované
besedy, které proběhnou v naší knihovně.
Pravděpodobně v měsíci říjnu by se měla uskutečnit
beseda s panem Ing. Antonínem Konečným, autorem
knihy „Vinařem v Africe i leckde jinde“. Na jistě poutavé
vyprávění nejen o této knize s naším rodákem zveme
všechny obyvatele a zvláště vinaře.
Další beseda, která je plánovaná na měsíc listopad,
ponese název „Jak užitečně blbnout na mateřské dovolené a nejen na ní“ a bude probíhat v duchu neformální
a uvolněné diskuse u kávy nad výrobky, které pomáhají
tvořivě odreagovat a relaxovat a v neposlední řadě pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru našich domovů.
Zveme všechny, kteří si rádi poklábosí a přitom předají a zároveň přijmou spoustu dobrých nápadů a inspirací.
Termíny obou besed budou ještě upřesněny rozhlasem.
Zdenka Kaňová

Chaloupky 2004
Letošní chaloupky byly přesídleny z „tradiční“ Osové
Bítýšky do Štítar na Znojemsku. Děti se na týden proměnily v námořníky a vypravily se na nebezpečnou plavbu
na bájný ostrov, na kterém se měl nacházet zázračný
lék – jediná naděje na záchranu nemocné královny Smaragdie II. a její říše.
Po hodinové jízdě jsme dorazili na místo a námořníci
se seznámili se svými vedoucími. Děti byly rozděleny do
pěti skupin – posádek pěti lodí pro něž si také vymyslely
jména a vrhly se na hry.
Každý den začínal rozcvičkou. Vedoucí se prostřídali
při vymýšlení soutěží, jež byly připraveny od rána až do
večera. Protože nám celý týden přálo počasí, mohli jsme
se také osvěžit ve Vranovské přehradě vzdálené od
našeho tábořiště asi 150 metrů. Navštívili jsme také Vranovský zámek a od sympatického průvodce se dozvěděli
spoustu zajímavostí.
V sobotu se malým námořníkům podařilo sehnat
všechny součásti zázračného léku a společnými silami
královnu uzdravili. Za jejich námahu je čekala sladká
odměna.
Po týdenní plavbě jsme se začali chystat do svých domovů. Po vyhlášení výsledků a rozloučení jsme nasedli
do autobusu a zamířili domů, kde nás již čekali rodiče
s otevřenou náručí.
Dá se říci, že se letošní chaloupky vydařily a snad
každý z nás si rád vzpomene na společně strávené
chvíle.
P. Konečná

Veřejné zasedání zastupitelstva?
Poslední zasedání Obecního zastupitelstva ve čtvrtek
24. 6. 2004 se konalo za mimořádného nezájmu občanů,
přestože na programu byly velmi důležité body k projednání: úvěr na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod
(ČOV) a zástavní smlouva na nemovitosti ve vlastnictví
Obecního úřadu (mat. škola, bytové jednotky a dvoubytovka na Školní ulici, sklady před Obecním úřadem,
radnice), kterými se splacení úvěru zajišťuje.
Úvěr na stavbu ČOV je pro její dokončení nutný, protože vlastní ﬁn. prostředky obce uložené v Union bance
jsou přes veškeré úsilí zatím nedostupné.
Na zasedání nebyl úplný ani počet zastupitelů - 3
členové chyběli.
Malý zájem o zasedání se nedá omluvit tím, že bylo
v neobvyklý den (ve čtvrtek místo v pátek) a že probíhalo
EURO ve fotbale. Účastí na zasedání občané projevují
svůj zájem o to, co se v obci děje, co se připravuje, ale
také mají možnost přesvědčit se, jak Obecní zastupitelstvo pracuje a zda hospodárně spravuje obecní majetek.
V neposlední řadě si na zasedání může každý občan
ověřit, jak jím volený člen zastupitelstva splňuje jeho
představy o řízení obce.
Nezájem občanů o zasedání Obecního zastupitelstva
není správný, je jisté, že běžné zasedání je pro občany
strana 4

méně přitažlivé než zasedání ustavující, ale svými usneseními může ovlivnit život v obci na dlouhá léta dopředu.
Úvěr na stavbu kanalizace a ČOV se bude splácet 10 let
(první splátka bude v roce 2006), takže pro obec bude
břemenem pro více než 2 další volební období a jeho
splácení budou zajišťovat noví zastupitelé.
Stále se zvyšující provozní náklady na základní
provoz Obecního úřadu a jím řízené a ﬁnancované subjekty spotřebovávají stále větší část ﬁn. prostředků obce
a k tomu splácení úvěrů ještě zmenší část ﬁn. prostředků, které bude možno použít na nové investice a opravy.
Toto není pesimistický, ale reálný pohled na věc, a je
třeba si uvědomit, že obecní pokladna není bezedná a že
je třeba s ﬁnančními prostředky obce hospodařit zodpovědně a uvážlivě.
V naší obci se hodně změnilo a upravilo k lepšímu
a mohlo by se zlepšovat ještě více, kdyby ...
Kdyby nebylo krádeží - tento nestandartní způsob
získávání majetku způsobil Obecnímu úřadu škodu více
než 50 tis. Kč. Nákup nových křovinořezů a vybavení
dílny spotřebovalo peníze, které se mohly použí na nové
chodníky (50 m2) nebo na úpravu bezbariérového přístupu na poštu či jiné potřebné vybavení pro obec.
Krádežemi není postižen jen Obecní úřad, ale i další
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podnikatelé v obci. Peníze vynaložené na úhradu způsobených škod pak chybí; mohly se použít na rozšíření výroby, nákup nových strojů, zlepšení pracovního prostředí
nebo na mzdy a odměny zaměstnanců.
V obci řada organizací pořádá a chce pořádat akce,
které mají pro obec přínos, ale jsou ﬁnančně náročné
a potřebují sponzory. Myslíte si, že je vhodné požádat
okradeného podnikatele o sponzorský dar?
Myšlenka, že okradený podnikatel by se rozhodl
ukončit podnikání a své zaměstnance poslat na Úřad
práce se mně zdá teoretická, nikoliv však z oblasti sci-ﬁ.

Zvláštní odstavec v kapitole „Zbytečné výdaje“ tvoří
úhrada škod po vandalech. Vandalismus - bezdůvodné
a bezohledné rozbíjení a ničení - působí všude, naši obec
nevyjímaje, zbytečné škody a rozhořčení zvláště u těch,
kteří musí následky vandalského řádění odstraňovat.
Historie nás učí, že národ Vandalů vymřel již před
dávnými lety, současnost nás však přesvědčuje, že potomci Vandalů přežívají ve skrytu i v naší obci.
František Navrátil

Škola
Mateřská škola
Nový školní rok byl v mateřské škole zahájen ve
středu 1. září hned celý den.
V provozu jsou dvě třídy, počet přihlášených dětí je
49, jedno místo je volné.
V době hlavních prázdnin se prováděly různé opravy a úpravy. Za zmínku stojí vnitřní nátěry oken a dveří
a nákladná oprava střechy. Ještě nás čeká oprava pískoviště. Snažili jsme se školku trochu zmodernizovat,
třídy jsou rozdělené podle barev na žlutou a oranžovou.
Dětem se první den v mateřské škole moc líbilo.
Za pomoci obce a mysliveckého společenstva se
nám podařilo hezky vybavit školní zahradu, která má
sloužit našim nejmenším. Ale není tomu tak. V posledním srpnovém týdnu večer si někdo k MŠ přišel „pohrát“
a výsledek byl takový – rozlámaný dřevěný koník, všechno přeházené, sedáky pro děti vyvrácené a všude plno
nedopalků. Tak pro nás nový školní rok začal trochu
smutně.
Miroslava Kominacká,
ředitelka

Historie výstavby a otevření
nové budovy Základní školy
Výstavba budovy školy byla výsledkem několik desetiletí dlouhého úsilí občanů Šitbořic o vybudování nové
školy v obci. Než byla nová škola otevřena, vyučování
probíhalo ve „staré“ škole u kostela, kde byl umístěn
pouze 1. až 4. ročník. Starší žáci dojížděli do školy
v Těšanech. Prostory budovy však již dlouhou dobu
nevyhovovaly potřebám moderní školy. Teprve v roce
1974 se začíná uvažovat o výstavbě, kterou se podařilo
zařadit do plánu okresu i kraje.
Se stavbou se začalo v roce 1980 odvozem zeminy
ze staveniště. Samotná výstavba budovy byla zahájena
v roce 1981, o čemž svědčí nápis na základním kameni:
„Z K LP 1981“.
Stavbu prováděly Pozemní stavby Brno za brigádnické pomoci místních občanů. Původní termín předání
budovy byl stanoven na rok 1983, ale řada problémů
stavebního charakteru oddálila předání školy k užívání

až na srpen 1984.
Nová školní budova byla za přítomnosti tehdejších
státních a stranických představitelů slavnostně otevřena
1. září 1984. Při této příležitosti byli oceněni občané, kteří
se podíleli na její výstavbě.
Pravidelné vyučování bylo zahájeno 3. září 1984.
Během dalšího roku se ještě prováděly terénní úpravy
v okolí školy, při kterých pomáhali žáci, učitelé i zaměstnanci školy.
Škola byla v letech 1984 - 1990 (stejně jako „stará“
škola) stále neúplná tj. jen pro žáky 1. až 4. ročníku
a učilo se zde v pěti až šesti třídách I. stupně. Starší žáci
nadále dojížděli do Těšan. Prakticky bylo využito pouze
1. patro budovy, což neúměrně prodražovalo náklady na
její provoz.
Na základě změn ve společnosti v roce 1989 a na
popud mnoha občanů prosadili představitelé obce to, že
dne 1. září 1990 došlo k otevření úplné Základní školy
v Šitbořicích. S tím souvisely také mnohé změny ve vnitřním uspořádání budovy školy i jejího okolí.
PROMĚNY ŠKOLNÍ BUDOVY A JEJÍHO OKOLÍ ZA
UPLYNULÝCH DVACET LET
1984

1. září – slavnostní otevření nové Základní
školy v Šitbořicích

1990

1. září – otevření úplné Základní školy
dobudování speciálních učeben: cvičná kuchyně, fyzikálně chemická pracovna
zřízeny kabinety pro II. stupeň, úprava prostor
pro školní družinu a výuku jazyků
úprava školního pozemku a skleníku, vysázení stromků a keřů
úprava hřiště pro míčové hry, vybudování doskočiště vedle fotbalového hřiště

1991

v hale přízemí a v 1. patře stavebními úpravami vybudovány dvě malé učebny
přestěhování školní družiny z 1. patra do nově
upravených prostor v přízemí
zřízení první učebny výpočetní techniky - 4
počítače a tiskárna

1992

zřízení jazykové učebny
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1993

demontáž kotelny na tuhá paliva a příprava na
plynoﬁkaci budovy

1994

dokončení plynoﬁkace budovy školy

1995

rekonstrukce bývalé kotelny na tělocvičnu

1996

výstavba obecních bytů nad tělocvičnou

1997

úprava přírodního areálu školy, vysázení nových stromků a keřů v rámci projektu

1998

výměna 23 nevyhovujících dřevěných oken za
okna plastová
vybudování hřiště, dřevěných průlezek a houpaček v areálu školy pro rekreační vyžití žáků

1999

rekonstrukcí kabinetů vybudována nová učebna výpočetní techniky s 11 novými počítači
oddělení prostoru schodiště stěnou od školní
družiny v přízemí
rekonstrukce prostor v 1. patře, zřízena nová
menší učebna
rekonstrukce sborovny - rozdělením sborovny příčkou vznikl nový prostor pro kabinet I.
stupně
výměna a úpravy zařízení ve školní kuchyni
podle požadavků nových zákonů
obložení stěn ve třídách na I. stupni korkem
pro instalaci názorných pomůcek a výzdobu
učeben
výměna dalších 7 nevyhovujících dřevěných
oken za plastová

2000

oprava šaten - položení dlažby na místo opotřebovaného PVC, nové nátěry šaten

2001

zřízení a vybavení počítačové a internetové
učebny v rámci realizace programu „Internet
do škol“ - pořízeno 9 počítačů, server, stoly
a židle k počítačům, židle a lavice do učebny
nákup 16 ks skříňových nástavců a 6 ks regálů
do kabinetů

2002

výměna kovových dveří za plastové v prostoru
školní družiny
pořízení základního vybavení školní družiny
výměna zářivek ve školní kuchyni a šesti
učebnách
výměna a úpravy zařízení ve školní kuchyni
podle požadavků nových zákonů
instalace umyvadel v dílnách a dvou učebnách

2003

výměna 38 oken, instalace nových žaluzií,
přikoupeny 3 skříně do družiny
provedena 1. etapa generální opravy střechy
na západním křídle budovy

2004

výměna 24 dřevěných oken za plastová, instalace nových žaluzií
doplnění dětského hracího nábytku do školní
družiny
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Zahájení nového školního roku
Letošní školní rok začal zcela obvykle 1. září. Pro nás
ale bude zvlášť výjimečný – vždyť je to právě 20 let, co
byla naše škola otevřena.
V průběhu celého roku budeme s dětmi připravovat
rodičům, babičkám a dědečkům, šitbořickým občanům
i veřejnosti nejen tradiční akce školy.
Již brzy se můžete přijít podívat při Dni otevřených
dveří na své děti či vnoučata přímo do vyučovacích hodin. Součástí bude prohlídka interiéru školy s výstavkami
prací našich žáků.
Hned v prvních měsících školního roku Vás mladší
žáci zvou na pohádkové odpoledne, na zájezd do planetária s nočním pozorováním oblohy. V zimním období
navštívíme expozici „Pradědeček po škole“ v Moravském zemském muzeu Brno. Pak bude následovat „Den
se seniory“. Těšíme se, že si s prarodiči popovídáme
o tom, jaké to bylo, když oni chodili do školy. Příjemným
zážitkem určitě bude i výroční akademie školy. Nejen pro
seniory bude k poslechu soutěž Zpívá celá škola, recitační soutěž, …
Novinkou budou setkání s rodiči, při nichž děti vystoupí v rolích přednášejících odborníků na zvolené
téma. Přijďte se podívat, jak Vaše dítě obstojí. Plánujeme
i sportovní turnaje pro rodinné týmy.
Rok 2005 je velmi významný pro celou obec. Jistě
víte, že právě v tomto roce uplyne 750 let od první písemné zmínky o Šitbořicích.
Ve škole věnujeme stálou pozornost historii regionu,
místním tradicím a současnému životu obce. V letošním
školním roce se hlouběji vydáme do minulosti Šitbořic
a děti svým objevným pátráním získají ucelený obraz
své vesnice.
Jak vidíte, máme před sebou hodně práce. Věříme,
že bude radostná pro děti a přínosná pro jejich rodiče
i celou obec.
Další informace ze života školy a nabídku kurzů pro
veřejnost naleznete na infokanálu.
PaedDr. Jarmila Novotňáková,
ředitelka školy

Škola za školou
V letošním školním roce se budou naši žáci učit moderněji. Základní škola pro ně připravuje vyučování internetovou výukovou aplikací Škola za školou. Kolektiv učitelů na jaře vypracovali výukový projekt a škola získala
v červnu státní dotaci 105 000 Kč určených na zaplacení
dvacetičtyřhodinového přístupu učitelů a žáků do aplikace Škola z školou na dobu dvou roků. Tuto možnost
má letos ještě 24 jiných škol v republice. Podrobnosti
o výukovém projektu školy se rodiče dozvědí na třídních
schůzkách, které se uskuteční v říjnu.

Škola nabízí
POČÍTAČOVÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Letos bude znovu otevřen počítačový kurz pro začí-

září 2004
nající uživatele počítačů. Proběhne v říjnu – listopadu
v internetové učebně základní školy. Zájemci budou seznámeni s prací v textovém programu WORD, tabulkovém programu EXCEL, s odesíláním elektronické pošty
a prací s internetem.
Více informací na tel. čísle: 608 633 626 nebo
519 421 345 (dopoledne) a říjnových zprávách obecního úřadu.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Připravujeme pro děti spoustu zajímavých činností
a akcí. Jsou to nejen činnosti rukodělné, při kterých se
děti učí vyrábět a tvořit různými technikami z rozličných
materiálů, ale pořádá i spoustu akcí, táboráky, branné hry,
výlety na plavání, vlastivědné výlety, vycházky, besídky,
soutěže o pěkné ceny, módní přehlídky, výstavky aj.
Zájem dětí o školní družinu se výrazně zvýšil, otevřeli
jsme v letošním roce i druhé oddělení. Školní družina
byla vybavena novými tělocvičnými pomůckami. Jedná
se o hravý druh nábytku, který přispěje k přirozenému
rozvoji psychomotoriky dětí formou her. Pomáhá sti-

mulovat smyslové vjemy, udržovat rovnováhu a posiluje
fyzický i psychický růst dítěte.
Činnost školní družiny zajišťuje dětem užitečně
a zdravě trávit odpolední volný čas.
Protože fungují dvě oddělení, jsou ještě volná místa
a pokud mají rodiče zájem, mohou své dítě do školní
družiny přihlásit.
Školní družina je pro děti otevřena ráno od 645 do 745
a odpoledne od 1140 do 1500 hodin.
PaedDr. Jarmila Novotňáková
KURZ MASÁŽÍ
Díky projevenému zájmu ze strany rodičů a dětí,
bude v letošním školním roce zahájen kurz masáží na
základní škole. Jedná se o netradiční masérské metody,
o práci s aromaterapií a úvod do tradiční čínské medicíny. Zájemci se mohou hlásit na tel.č.: 776 102 534. Na
setkání v zimních měsících v učebně provoněné aromalampou se těší
Marie Jelínková

Vinařská besídka
Máme před vinobraním, ale moc
slavné to letos nebude. Vlastně jen
u někoho a to u toho, kdo nestačil
svůj vinohrad uchránit před neobvyklým útokem padlí révového neboli moučnatky, anebo podle ještě
staršího pojmenování před oidiem.
A mezi těmi kdo tak dopadli, jsem i já se 130ti hlavičkami, které mi byly svěřeny do opatrování. Kdybych žil
v biblických dobách, tak bych musel „roztrhnout roucho
své“ a „sypat popel na hlavu svou“, anebo se odstěhovat
z dědiny. Roztrhnutí roucha by ještě šlo udělat, ale kde
vzít popel? S odstěhováním by byl také problém.
Na svoji obhajobu mohu uvést jen to, že jsem stříkal
šestkrát, měnil jsem postřiky podle návodů a nic nepomohlo. Asi jem nebyl sám, kdo takto dopadl, protože
v posledním čísle 9. Vinařského obzoru si stěžuje ing.
Otáhal, tajemník spolku Moravín, na nezájem o školení
o ochraně vinic proti chorobám, kterého se zúčastnilo jen
15 vinařů. K tomu dodává: „bylo velmi aktuální dovědět
se něco víc o tom, jak se ubránit zákeřnému oidiu, které
si opět vybralo krutou daň v mnoha vinicích…“
Ona ta moučnatka je velmi zajímavá záležitost. Je to
vlastně houba s honosným latinským jménem Uncinula
necator (dříve Oidium tuckeri). Do Evropy se dostala
z Ameriky asi v r. 1845. V tom roku byla zjištěna v Londýně na révě pěstované tam ve skleníku. Velmi brzo se
rozšířila do ostatních části Evropy. Vlivem moučnatky,
tenkrát ji označovali jen jako Oidium, v r. 1855 klesla
úroda hroznů ve Francii až na čtvrtinu. V posledních desetiletích se velmi rozšířila a stoupla její nebezpečnost.
V knize o ochraně rostlin, od známých odborníků-fytopatologů Doc. Dr. Smoláka a Dr. Blatného, vydané
v r. 1954 se o moučnatce, mezi jiným, píše:
V drobných vinicích není oidium příliš nebezpečné.

Vyskytuje se více na révě vedené po stěnách…Nejvhodnější ochranou proti oidiu jsou sirné přípravky. Révu stříkáme poprvé po odkvětu 0,5% roztokem Sulikolu, anebo
1% roztokem Polybaritu. Jednotlivé keře můžeme také
poprašovat čistou rozemletou sírou. Jestli révu správně
chráníme proti peronospoře, nemusíme zpravidla proti
oidiu zvláště zakročovat.
Toto psali v r. 1954 Smolák a Blatný, ale ve Vinařském
slovníku, vydaném v r. 2003 uvádí Ing. Ackermann toto:
Padlí révové Oidium je v našich podmínkách hospodářsky nejvýznamnější houbové onemocnění révy vinné.
Napadá listy, letorosty, květenství a především nezralé
hrozny…V důsledku poškození buněk se napadené části
postupně zbarvují šedavě a dochází k redukci růstu. Napadené mladé bobule zasychají. U větších bobulí dochází při nárůstu k praskání. K napadení hroznů dochází do
počátku zaměkání…Optimálními podmínkami pro šíření
padlí jsou vysoké teploty (optimum 21-30 °C) a vysoká
vlhkost vzduchu…V systému ochrany musí být především uplatněn komplex preventivních opatření (vzdušnost porostu a keře, úplné zelené práce včetně odlistění
zóny hroznů, harmonická výživa, zejména nepřehnojit
dusíkem). Mimořádně ohrožené vinice se ošetřují poprvé ve fázi 5-6 listu. Tyto výsadby se ošetřují dvakrát před
květem. Dále ošetřujeme v intervalu 7-14 dní (dle přípravku a infekčního tlaku) až do počátku zaměkání. Proti
padlí jsou používány přípravky na bázi elementární síry.
Jak se měnily účinky moučnatky, tak se změnil i názor
na ochranu proti ní a podle zkušeností z posledních roků
to bude nepřítel vinic číslo jedna.
Plíseň révová, podle starého názvu peronospora, se
letos skoro vůbec neobjevila, protože je to také houba,
která ale ke svému životu nutně potřebuje ovlhčení
a vhodnou teplotu (22-25 °C). Ve vhodných podmínkách
proběhne klíčení spor v průběhu jedné noci.
strana 7

ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice
Čejkovický farář Václav Skalník, vášnivý houbař
a dobrý vinař, předpovídal výskyt peronospory podle
růstu určitých druhů hub.
Jakou tedy můžeme očekávat sklizeň. Ti co neochránili svoje vinohrady, ti budou mít velmi slabou, ale podle
předběžných odhadů bude úroda slabší všeobecně
ve srovnání s minulým rokem. Vegetace je poněkud
zpožděna oproti normálním rokům, ale snad se to ještě
dožene. V žádném případě, ale nebude tak vysoká cukernatost jako v loni.
Hrozny z napadnutých vinohradů by se měly v každém případě zpracovávat odděleně a vínu z nich věnovat zvýšenou pozornost. Je třeba použit všechny potřebné pomocné přípravky tj. zvýšit dávky síry, dokonale
mošt odkalit, snížit obsah bílkovin bentonitem, zaočkovat
mošt čistými kulturami kvasinek a snažit se aby kvašení
proběhlo v optimálních podmínkách.
Od 29. dubna 2004 vstoupil v platnost Zákon o vinařství a vinohradnictví č. 321 Sb. Návrh zákona vycházel
z toho, že původní zákon č. 115/1955 Sb., o vinařství
a vinohradnictví, ani po novelizaci nebyl plně slučitelný
s předpisy Evropské unie, proto bylo třeba vypracovat
zcela nový zákon, který bude naplňovat evropské právo
a zcela zharmonizuje náš právní řád v oblasti vinohradnictví a vinařství se zeměmi Evropské unie.
Tento zákon je velice rozsáhlý, budeme z něho postupně čerpat a uveřejňovat ve Štengaráčku důležité
stati. V této době, v přípravě na vinobraní, považujeme
za velmi důležité upozornit na zákon o spotřebních daních, o dani z vína.
Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb.,§ 92:
(1) Plátcem není fyzická osoba, která spolu s osobami
tvořícími s ní domácnost vyrobí pro vlastní spotřebu, pro
spotřebu členů domácnosti, osob jí blízkých nebo jejich
hostů tiché víno podle § 93 odst. 3 v celkovém množství

nepřesahujícím 500 litrů za kalendářní rok za podmínky,
že nedojde k jeho prodeji.
(2) Pokud fyzická osoba poruší podmínky stanovené
v odstavci 1, je povinna se zaregistrovat jako plátce nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne porušení těchto
podmínek.
Podle tohoto nového zákona, opět jako v r. 1993 se
musí zaregistrovat ke spotřební dani z vína každý vinař,
který vyrobí více než 500 litrů vína. Od 1. ledna 2004 se
tak nerozlišuje malý nebo velký vinař, ale zásadně jen
„zahrádkář – samozásobitel“ (vyrobí si do 500 litrů vína
jen pro svou potřebu) a podnikatel (podléhá všem zákonným registracím, hlášením, evidencím a daním. Plátcem
daně z vína se stává tedy každý vinař, který vyrobí v tuzemsku spolu s osobami tvořícími s ním domácnost více
než 500 litrů za kalendářní rok nebo vyskladní 1 a více
litrů vína, a měl by se zaregistrovat na příslušném celním
úřadě k dani spotřební z vína; i když se stane plátcem
této daně, daň platit nebude, pokud se jedná o víno tiché,
neboť sazba u tohoto vína je nulová, ale musí se podávat
přiznání, vést předepsanou evidenci a plnit i ostatní povinnosti plynoucí ze zákona.
Pronikly již informace, že pracovníci ﬁnančních
odborů vykonávají kontroly ve sklepích vinařů. Jedná
se o kontroly registrovaných výrobců vína, ale podle
zákona správce daně může vyzvat ke kontrole kohokoliv
a kdykoliv. Pracovníci ﬁnančních úřadů jsou oprávněni
požadovat potřebné informace a vysvětlení, vstupovat
do provozních místností, zařízení a prostorů. O každé
kontrole se musí vypracovat zpráva.
Nikde není uvedeno, jestli a jak se kontroly budou
vykonávat i u „zahrádkářů-samozásobitelů“. To život
ukáže!
Ing.Konečný Antonín

Na Šitbořice nezapomněl
Když ještě jako, chlapci jsme si vykládali o dobrodružném životě, který jsme znali jen z knížek, vždy jsme
vzpomínali na nám neznámého občana Šitbořic, který
podle vyprávění rodičů odešel v roce 1929 do ciziny a byl
ve francouzské cizinecké legii. Jak tam žil a kde, to jsme
nevěděli, ale představovali jsme si že, velmi dobrodružně. Ten legionář se jmenoval Josef Němeček z čísla 66.
A tak, když jsem v roce 1975 končil můj pětiletý pobyt
v Alžírsku, a věděl jsem že pojedu přes Francii, napadlo
mě, že bych ho mohl ve Francii najít a seznámit se s ním
a říct mu jak jsme mu jako dobrodružství chtiví chlapci
záviděli jeho život. Od jeho příbuzných jsem získal adresu a po vylodění ve francouzském přístavu Marseille
jsem zamířil nejkratší cestou do města Aix en Provence,
kde měl bývat. Našel jsem Place de tanneur (Náměstí
koželuhů) i číslo domu. Pod jedním zvonkem bylo napsáno Nemecek Josef, III. etage. Vystoupil jsem tedy na
třetí poschodí a na jedněch dveřích stálo pěkně česky:
Josef Němeček, vojenský důchodce.
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Já jsem samozřejmě pana Němečka nikdy neviděl,
ale znal jsem jeho sourozence kteří žili v Šitbořicích
a samozřejmě i jeho otce a byl jsem velmi překvapený,
když po zazvonění mi otevřel člověk, který by jako z oka
vypadl svému otci, dokonce měl na sobě i tu modrou
zástěru s laclem, kterou jeho otec stále nosil. Pozdravil
jsem, přestdavil se a francouzsky se zeptal jestli mohu
mluvit česky. Byl velmi překvapený, souhlasil a hned se
mne ptal na účel moji návštěvy. Řekl jsem mu, že jsem
ze Šitbořic a že jsem pracoval pět let v Alžírsku odkud se
právě vracím a jelikož jsem o něm mnoho slyšel dovolil
jsem si ho navštívit. To ho zaujalo, hlavně ten můj pobyt
v Alžírsku, pozval mne dál, nabídl místo a začal se mne
vyptávat. V první řadě jak jsem se dostal do Alžírska
a co jem tam dělal. Aby se ujistil, že jsem tam skutečně
byl, musel jsem vyjmenovat města které jsem znal a popsat jak vypadají. To jsem samozřejmě zvládl, ale aby
si byl jistý dával mi takové otázky, jako například co je
to Kreider. Odpověděl jsem, že je to oáza v poušti kde
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jsou teplé prameny a léčili se tam legionáři. I další otázky jsem odpověděl a tak mne začal zkoušet jestli jsem
vůbec ze Šitbořic. A tak jsem musel odpovídat na otázky
kdo bývá na jednotlivých číslech domů. I to jsem zvládl
a zase aby měl jistotu dal mi otázku jak se jmenuje kovář „Na véhoně“. Řekl jsem že Nevídal. A on, že to není
pravda, tam je kovářem Konečný-Munda. Vysvětlil jsem
mu, že ten kovář neměl děti a vzal si za vlastní Kateřinu
Brzobohatou a ta si vzala kováře Nevídala. Připustil, že
by to tak mohlo být a po ještě několika otázkách mi začal
věřit a potom jsem mu vypověděl jak jsem mu jeho život
záviděl a jak jsem chtěl vědět co prožil. Odpověděl, že
mu není co závidět a že to byl život těžký, ale on by chtěl
vědět jak se žije teď v Šitbořicích a jak to vypadá v Alžírsku. A tak jsem vyprávěl, odpovídal na otázky a bylo
vidět, že ho to velmi zajímá. Stále a stále se vracel se
svými otázkami k Šitbořicím a bylo cítit, že na ně nikdy
nezapomněl. Na moji, teď přiznávám netaktní, možná až
nezdvořilou otázku, proč odešel odpověděl jen že to byl
čin nerozvážného mládí a víc nic.
Bydlel sám v dvoupokojovém bytě vyzdobeným sbírkami obrovských pestrobarevných tropických motýlů
a různými obrazy a soškami z krajin kde sloužil. V ložnici
nad postelí měl vojenskou bílou legionářskou čepici,
šavli, mapu československé republiky a na ni tužkou
označené přibližné místo Šitbořic a většími písmeny tam
bylo připsáno Šitbořice.
Byl jsem u něho skoro celý den a stále chtěl více a více vědět o Šitbořicích a tak jsem mu navrhl aby se mnou
do Šitbořic jel. Řekl jsem mu, že mám dole auto a v Marseille na čsl. konzulátu mu vybaví na počkání vízum a za
dva dny budeme pohodlně v Šitbořicích. Hned neodmítl,

dlouho o tom přemýšlel, ale nakonec řekl, že už by asi
tak dlouhou cestu nezvládl a abych ho déle nepřemlouval. Potom mne pozval do klubu bývalých legionářů, kde
se scházeli každý den odpoledne a tam jsme se rozloučili a já jsem skutečně za dva dny přijel do Šitbořic.
Setkání s panem Němečkem potvrzuje, že i člověk,
který prožil celý život v cizině někdy i za podmínek velmi
těžkých, vždy si ponechává vzpomínky na svoji rodnou
obec a tyto vzpomínky jsou pro něho stále živé a asi nezapomenutelné.
Jinak ale ono mu skutečně nebylo co závidět. Cizinecká legie byla založena asi v r. 1831 po obsazení
Alžírska Francouzi a měla zabezpečovat obsazování
a ochranu francouzských kolonií. Služba v legiích byla
dobrovolná, nováčků se nikdo neptal na původ a pravé
jméno a po tvrdém výcviku v pouštním městě Sidi bel
Abbes v Alžírsku, je potom podle potřeby přidělovali do
posádek v koloniích. Tyto posádky byly v městech, ale
hlavně na venkově, kde buďto bojovali s domorodci při
obsazování kolonie, anebo pracovali na stavbách cest,
mostů, železnic a obytných domů pro kolonisty.
Bylo pravidlem, že sloužili mimo posádku tři měsíce,
potom měli jednoměsíční pobyt v posádce a tak stále dokola. Po prvnímčtyř ročním turnusu dostali od Francouzů
občanství a volební právo ale to platilo jen pro kolonie
a až po dalším čtyřročním turnusu a dobrém posudku
dostali občanství a volební právo platné i ve Francii.
Málo který legionář dosáhl důstojnické hodnosti. Ty byly
vyhrazeny jen pro Francouze, cizinci mohli získat hodnost „chef caporal“ tj. rotmistr.
Ing. Konečný Antonín

Vražda v Šitbořicích r. 1878
V zápisech zemřelého šitbořského kronikáře pana
Františka Zelinky je mimo jiných zajímavých listinných
dokumentů z historie také opis soudního rozsudku nad
vrahy Jarolíma Ryšavého, který bydlel v domě číslo 194
Pod Vrbami. Byl to již starý nahluchlý výměnkář, který šel
v noci 28. února 1878 ven a ani nevěděl, že jsou u nich
v domě zloději, kteří ze strachu před vyzrazením po něm
vystřelili z ručnice a výměnkáře usmrtili. Četníci později
zloděje a vrahy vypátrali. Zadržení zloději byli z Dambořic, 22letý Tomáš Somer a 27letý František Somer. Souzeni a odsouzeni byli porotním soudem v Brně.
V rozsudku se uvádí: „Oba svobodní soudruzi zlodějští v úmyslu, aby si udrželi v držení věci ukradené,
upotřebili proti výměnkáři Jarolímu Ryšavému násilí
skutečného, poněvadž jeden ze soudruhů zlodějských
na výměnkáře ránu vystřelil, z čehož pošla jeho smrt.
Rovněž oba manželům Jarolímu a Marii Tesařovým
a Jiřímu a Kateřině Kaňovým pro svůj užitek z jejich držení bez jejich přivolení z otevřené půdy a ze zamčitého
domu prádlo, šatstvo a jiné věci v hodnotě 9 zlatých a 50
krejcarů z držení odňali, kterýšto čin zvláštní odvážlivostí
a násilím spáchali.“
Při vyšetřování a při soudním řízení se nazjistilo, kdo

z nabité ručnice z obou pachatelů na Jarolíma Ryšavého
vystřelil, protože to sváděli jeden na druhého. Císařsko
královský porotní soud v Brně, jemž předsedal soudní
rada a vrchní soudce zemský Scharrel vynesl šalomounský rozsudek. Odsoudil oba zloděje do těžkého žaláře
na 10 let zostřeného jedním postem čtvrtročně. Odsouzení měli také náklady trestního řízení a vykonání trestu
uhraditi a solidárně manžele Tesařovy a Kaňovy po 8
zlatých odškodniti. (1 zlatý - týdenní výdělek zemědělských dělníků)
V rozsudku je dále uvedeno: „Pro přestupek zbrojního patentu jim propadá ručnice, kterou v čase od prosince 1877 až do února1878 nosili, aniž by měli k jejímu
nošení povolení. Za to se odsuzuzjí k peněžité pokutě
10 zlatých ve prospěch ústavu chudých v Dambořicích
zaplatiti, která v případě nedobytnosti bude proměněna
ve vězení na 48 hodin.“
Na soudním řízení je z dnešního hlediska zajímavá
rychlost s jakou vyšetřování a soud proběhly. Vražda se
stala 1. března 1878 a rozsudek byl vyhlášen a nabyl
právní moci již 19. června téhož roku. Soudy asi tehdy
neměly takových kauz tolik jako dnes.
Ing. Josef Krupička
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Klub historie a vlastivědy založen
Ve středu 15. 9. se sešla školská a kulturní komise
spolu se zástupci zájmových a společenských organizací na velmi důležité schůzi. Hlavním bodem programu
bylo dohodnout, jak obec přistoupí k přípravám oslav výročí 750 let od první zmínky o Šitbořicích. Bylo navrženo,
aby v obci vzniklo dobrovolné sdružení občanů, které
se bude zabývat historií, vlastivědou a kulturou v obci.
Vznik klubu jako dobrovolné neziskové organizace byl
všemi přítomnými podpořen. Rámcově byl navržen
i plán činnosti pro nejbližší období. Jedná se o přípravu
oslav 750ti let první zmínky o obci, vybudování obecního
muzea a shromáždění a záchrana listinných dokumentů,
fotograﬁí a dalších památek na obec, publikační a informační činnost.
Členství v klubu bude dobrovolné pro fyzické i právnické osoby. Členský příspěvek bude 100 Kč pro výdělečně činné osoby, 50 Kč pro studenty, důchodce a nezaměstnané, 300 Kč pro právnické osoby. Úplné stanovy
klubu jsou zpracovány a budou uveřejněny po schválení
na jednání obecního zastupitelstva. Žádost o registraci
již byla zaslána na Ministerstvo vnitra ČR. Existence
klubu nám dá příležitost k čerpání prostředků z různých
kulturních i vzdělávacích programů pro rozvoj regionů,
které poskytuje EU. Trvalým a dlouhodobým úkolem
bude zachování zvyků a tradic v obci (kroj, hody, mája,
atd.), dále pořádání hodnotných kulturních a osvětových

akcí a výstav, působit na mládež a vydávat písemné materiály o obci. Prozatímně bylo jmenováno vedení klubu,
které tvoří J. Zelinka, J. Krušinová, J. Schubertová, H.
Navrátilová, P. Krupička, M. Vahala.
Především se očekává, že do činnosti klubu zapojí
a stanou jeho členy další občané. Někteří budou v nejbližší době osloveni. Prosím neodmítejte!
Jedním z prvních úkolů, které si klub dal je, že se pokusí k výročí v příštím roce vytvořit kalendář naší obce.
Problém je v nedostatku kvalitních fotograﬁí. Jednou
z navržených variant je udělat ho z historických fotek,
které u občanů již existují. Je zájem především o fotky
s celkovým pohledem na obec, starý kroj, hody, stavění
máje, školní třídy, odvedenci, stárci, práce na poli, církevní slavnosti, válka ale také dračky peří, zabíjačky apod.
Dále máme zájem o fotky ze současnosti, ale ty musí být
jen v nejvyšší možné kvalitě. Pokud jste ochotni fotograﬁe zapůjčit, můžete je dodat s příslušným popisem do
knihovny paní Zdeňce Kaňové nebo někomu z vedení
klubu, nebo přímo na OU. Je však třeba tak učinit co nejdříve. První výběr fotek se uskuteční již v pondělí 27. 9.
po hodech, před státním svátkem, v 1900 hod inna obecním úřadě. Fotky ze současnosti by bylo nejlépe dodat
přímo na CD. Předem děkujeme a uvědomte si, že i Vy
se můžete podílet na prospěšné věci.
J. Zelinka

Sport
Tenisový turnaj
ŠITBOŘICE OPEN 2004

Odměnou vítězům se staly poháry a trička s logem
tenisového oddílu, které si díky sponzorům turnaje,
PRAMOS Šitbořice a ELE-MONT, odnesli všichni účastníci turnaje.
Lejska Ladislav

Letošní prázdniny proběhl již 6. ročník prázdninového
tenisového turnaje ve čtyřhře mužů „ŠITBOŘICE OPEN
2004“, který pořádal nově založený tenisový
klub při TJ SOKOL Šitbořice. Zúčastnilo se ho
15 dvojic z toho dvě dvojice z Velkých Němčic
a dvě dvojice z Nikolčic. I když je turnaj pořádaný hlavně pro domácí hráče, bylo nutno doplnit
turnaj o hráče z vedlejších vesnic. Z 1. kola
postoupilo do sobotního čtvtﬁnále 8 družstev ze
kterých se do nedělního ﬁnále probojovali bratři
Hanákovi, Hoferik – Konečný, lonští ﬁnalisté
bratři Viktorinovi a Nečas – Petrla. Ve ﬁnálovém
zápase zvítězila dvojice Hanák David – Hanák
Roman nad párem Načas Zbyněk – Petrla Antonín. O třetí místo se podělili bratři Viktorinové
a dvojice Hoferik – Konečný.
Turnaj proběhl již na novém tenisovém hřišti
ve sportovním areálu obce Šitbořic, který na
tento turnaj bezplatně zapůjčila obec Šitbořice
za což ji tímto děkujeme.
Výtězové tenisového turnaje Šitbořice OPEN 2004
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Skvělé úspěchy žákovské
kolové v závěru sezony
Šitbořická kolová zaznamenala v uplynulé sezoně
významné úspěchy.
Zejména žákovská družstva se umístila na stupních
vítězů na domácích i mezinárodních turnajích.
Z významných turnajů za dobu 3 měsíců lze připomenout následující:
Finále Českého poháru:
1. místo – Zvolánek, Wamser
3. místo – Blaha, Zelinka
Mezistátní utkání ČR-SRN
1. místo – Blaha, Zelinka (žáci)
1. místo – Starý, Bedřich (ml. žáci)
3. místo – Zvolánek, Wamser (ml. dorost)
Mezinárodní turnaj – Zscherben (SRN)
1. místo – Zvolánek, Wamser
2. místo – Blaha, Zelinka
Mezinárodní turnaj KRTEK Cup
3. místo – Zelinka, Starý
Turnaj mistrů – Dornbirn (AUT)
1. místo – Zvolánek, Wamser
Posledně uvedené vítězství je zvláště cenné, neboť
tento turnaj je respektován, vzhledem k účasti mistrů
zemí, které znamenají špičku v Evropě jako neoﬁciální
Mistrovství Evropy žáků.
Z výše uvedených úspěchů je patrné, že náš oddíl je
schopen kvalitně připravit nejmladší hráče, avšak stále
se potýkáme s nezájmem o tento sport ze strany nejmladších (ve věku 7-10 let).
Pro případné zájemce jsou tréninky v úterý a ve čtvrtek od 1700 do 1900 a v neděli od 1000 do 1200.
Robert Zvolánek

Žáci Šitbořic mistry v kolové
Sobota 18. září 2004 se zapíše zlatým písmem do
historie kolové v Šitbořicích, když obě domácí družstva
obsadila stupně vítězů na mistrovském turnaji. Vítězství
a titul mistra České republiky získala dvojice Robert Zvolánek – David Wamser a na třetí místo se probojovala
dvojice Oldřich Blaha – Tomáš Zelinka.
Oddíl kolové v Šitbořicích byl pořadatelem závěrečného turnaje mistrovství republiky v kolové žáků. Přes
kvaliﬁkační turnaje v průběhu roku se do závěrečného
kola probojovalo osm týmů a to Šitbořice I a II, Svitávka
I a II, Chrastava I a II, Liberec a Olomouc. Vysoce favorizované první družstvo domácích Zvolánek – Wamser
prošlo celým turnajem suverénním způsobem bez jediného zaváhání a všechny soupeře porazilo. O jejich
vysoké převaze svědčí i skóre 57:5 v základním kole
turnaje. Nejvyrovnanější zápas svedli s domácí dvojkou
Blaha – Zelinka, kteří nakonec skončili s horším rozdílem
branek na třetím místě v základní skupině. Ve ﬁnále tedy
nastoupili Šitbořice I proti překvapení turnaje Svitávka II

Robert Zvolánek a David Wamser v trikotech
Mistrů České republiky pro rok 2004
a nenechaly nic náhodě - zvítězily s vysokým brankovým
rozdílem 6:2. Šitbořice II svedly o třetí místo dramatický
zápas se Svitávkou I. O výsledku nakonec rozhodovalo
lepší skóre ze základního kola turnaje. K získání medaile
jim stačil i nerozhodný výsledek, kterým nakonec toto
utkání po napínavém průběhu skončilo.
Vítězná dvojce v letošní sezóně dosáhla zatím svého
vrcholu. Před měsícem 21. srpna na turnaji European
champions league v rakouském Dornbirnu obsazeném
světovými družstvy získala zlatou medaili. Vítězstvím
mistrovského titulu v ČR jen potvrdila svoji vynikající
formu.
Mistrovství ČR v kolové žáků ve výsledcích:
Pořadí po základním kole
Body skóre
1. Šitbořice I
21
57 : 5
2. Svitávka II
16
37 : 14
3. Šitbořice II
16
31 : 11
4. Svitávka I
12
36 : 11
5. Olomouc
9
21 : 36
6. Chrastava I
6
8 : 43
7. Liberec
3
9 : 44
Zápas o třetí a čtvrté místo:
Šitbořice II - Svitávka I 1 : 1
bronz získává Šitbořice II, čtvrté místo Svitávka I
Zápas o titul Mistra České republiky 2004
Šitbořice I : Svitávka II 6 : 2
zlato získává Šitbořice I, stříbro Svitávka II
Robert Zvolánek
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Zákoutí naší vesnice

Řeč těch starších
Mezi naše čtenáře patří i pan Josef Matýšek ze Šlapanic roč. 1923. Dal si práci a sepsal takové ty obyčejné
průpovídky našich předků před osmdesáti lety.
Nerabóňé s tém
Jenom sem natódl, hochytl sem dva koláče a šel sem
Co se furt durdíš?
Te jenom děcka lodaříš
Krpíš ho teho půl dňa a furt nic

Kopuješ same fajfrnóche a potom nemáš peníze
Neš te se verachuješ je večír
Kdo to nechál všecko rozglábený?
Co na té hůři furt spózíš?
Je to celý nejaký zašmodrchaný
Kdes londala celýho půl dňa te lodno?
Co se furt dožóváš?
Celéživot hamiždil a už je za čapkuve
V tem jídle be ses měl trocho hamuvat.
Běž vod teho te gremlo.
Neponóké ho a di vod něho.
Kdes córala celýho půldňa?
Nevokóňé tade a běž svou cestó.
Došla sem a už bel zas v limbo.
Nežbrondé s tó vodó, už seš celé zažbrondané
Tahneš votáď te ledačino.
Vo tem mně nic neřiké, to je pěkné štechézek.
Nejací fagani nám rozbile vokno.
To nemáš nejakó lepší kacabajo,chodíš jak vagas.
Zas mně dáváš jest te pocochance
Co v té komoři furt babóňáš?
Belo nás tam nahečmanéch
Te se něco hozbahneš a hneď to chceš.
Co tade vod rána lozíš, te votravo .
Z teho kluka je včil halama.
Te gatě se neber, máš jich celý hosmolékaný
Gde celé deň bloncáš?
Josef Matýšek,
Šlapanice
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