zpravodaj obce Šitbořice

červen 2006

ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice
Vážení čtenáři, toto číslo našeho obecního zpravodaje, které dostáváte do rukou, je mimořádné v mnoha
směrech. Bylo vytištěno v kvalitní tiskárně. Tím nám bylo
umožněno použít na první a poslední stránku barevné
fotograﬁe. Dále můžeme i uvnitř čísla používat kvalitní
fotograﬁe. Cena jednoho čísla, kterou nám vydavatelství
Brázda nabídlo, je nižší než náklady na papír a obecní
kopírku, na které jsme Štengaráček tiskli doposud. Nejvíce si cením možnosti vydávat více fotograﬁí. V době, kdy
píši tento úvodník, ještě sám nevím, jak bude první číslo
vypadat. Věřím, že to bude značný posun v kvalitě. Pro
Vás, naše čtenáře a dopisovatele, se tím otevírá možnost publikovat a dodávat texty i obrazové materiály.
Před Velikonocemi navždy odešel náš dobrý spolupracovník a autor pan Ing. Antonín Konečný. Najít za
něho náhradu bude velmi těžké. Některé texty z jeho pozůstalosti však budeme publikovat i v budoucnosti.
Šitbořice prožily nové pojetí tradičního stavění máje.
Celá sláva letos byla ovlivněna mimořádně deštivým počasím. To tak trochu bere, ale i dává argumenty zastáncům, ale i odpůrcům nového pojetí stavění máje i celých
májových slavností. Očekával jsem, že se někdo z občanů k této problematice ozve, ale zatím je ticho. Věřím, že
tato tradice nezahyne a ani to letošní řešení ještě není

konečné. Myslím si, že právě náš zpravodaj je tím správným místem na odeznění Vašich názorů.
Mezi nejdůležitější zprávy v tomto čísle patří výsledky parlamentních voleb. Patový výsledek a různorodé komentáře a nejistota, která po volbách zavládla,
by měly i nás občany Šitbořic upozornit na skutečnost,
že již v listopadu nás čekají komunální volby do obecního zastupitelstva. Vzpomeňme si, jak před čtyřmi
lety v naší obci také vznikla podobná situace, kdy jsme
ještě tři týdny po volbách budili nežádoucí pozornost
sdělovacích prostředků.
V aktualitách informujeme o dění v obci. Smutné je,
že se stále vyskytuje drobná trestná činnost a vandalismus. Naopak potěšitelná je činnost mladých sportovců,
hasičů a rybářů a aktivity mateřské a základní školy.
Po odchodu Ing. Konečného nám chybí spolupracovníci, autoři různých vzpomínek nebo příběhů. Proto
budeme více nahlížet, pokud nám to bude umožněno,
do rodinných archívů. Pokud takové doma máte a jsou
zajímavé, tak je velice rádi zveřejníme. Historie by neměla jen tak zaniknout. Vždyť jen na ní můžeme postavit
svoji budoucnost.
J. Zelinka
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení občané, jaro, na které jsme dlouho museli čekat, je již v plném proudu. Je tady a musíme konstatovat,
že dlouhá zima nás značně zbrzdila při realizaci naplánovaných prací pro tento rok. Některé se již realizují, ale
některé se ještě dosud nezahájily, také z důvodu deštivého počasí.
V současné době se zahájila oprava chodníku na ul.
Nikolčické, který byl v některých místech již neschůdný.
Zahájila se oprava části hřbitovní zdi, která byla v havarijním stavu. Na staré škole proběhla generální oprava
sociálního zařízení, které bylo nevyhovující. Zahájili jsme
úpravu prostoru na stanoviště kontejnerů pro sběr odpadů. Postupně budou zahájeny práce na dalších naplánovaných opravách chodníků a komunikací.
Musím poděkovat hasičům, že provedli úpravu a setí
tréninkového hřiště, které jim bude sloužit. Zmínil jsem
se, že se začíná budovat stanoviště na kontejnery, kde
se bude třídit odpad, staré železo, sklo, plasty apod. Věřím, že budete na toto místo odpad vyvážet v určený čas
a že nebude docházet k tomu, že tento odpad bude vyhazován na černé skládky nebo na skládku v Lízalech.
Neustále se opakují případy, že odpad, jako je např. železo, plasty i elektronika, nám někdo vyhazuje na tuto
skládku. Takový odpad pak musí pracovníci obce odklízet, a to nás stojí peníze a čas. Na skládku je povoleno
vyvážet jen zeminu, cihly, kámen a beton, to znamená
stavební suť. Je třeba, aby každý, kdo tam tento materiál chce vyvážet, v pracovní době požádal na obecním
úřadě o klíč od skládky a na určené místo odpad vyvezl.
Stále někteří mají problém o klíč požádat a hází nám suť
přes plot. Ničí tímto oplocení a znovu pracovníci obce
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musí velice pracně provádět úklid. Proto Vás žádáme
o dodržování těchto podmínek provozu skládky, jinak
hrozí nebezpečí, že tato skládka bude uzavřena a vše
se bude vyvážet do Martinic za několikanásobně vyšší
ceny, než je tomu na naší skládce. Kontejner patřičného
odpadu na naší skládce stojí 100 Kč a tento obnos je nutné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě před uložením
nebo ihned po uložení odpadu. Faktury na tento poplatek
obec nevystavuje!
Od minulého roku jsem Vás žádal o likvidaci odpadních jímek vzhledem k tomu, že je v provozu čistička
odpadních vod. Toto připomínám, poněvadž někteří toto
ještě dosud neprovedli. Jímky je nutné zrušit a odpadní
vody odvádět přímo do kanalizace.
Tady jsem nucen upozornit, že do kanalizace se nesmí vypouštět nebezpečné látky, jako např. motorové
oleje, nafta, ředidla apod., ale také kvasnice z vína a jiné
podobné odpady (odpad ze švestek, meruněk apod.).
Toto nám způsobuje na čističce značné provozní problémy. V případě, že se to bude nadále vyskytovat, budeme
nuceni zjišťovat, z které domácnosti látky pocházejí.
V minulých dnech proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Výsledky voleb v naší obci byly zveřejněny
a děkuji všem, kteří přišli k volbám a ukázali, že jim není
lhostejný vývoj naší země.
Je měsíc červen a v listopadu budou probíhat komunální volby do zastupitelstva obce. To znamená, že brzo
začnou přípravy na tyto volby. Nachází čas k zamyšlení
pro nás všechny.
Vladimír Kulíšek,
starosta
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Krátké zprávy
Volby do PS parlamentu ČR

Z jednání rady obce (RO)

Počet oprávněných voličů
Počet odevzdaných obálek

13. 3. 2006
• Rozšířená RO projednala a schválila směrnici č.1
o užívání obecního znaku a pečetě. Dále se rozšířená
RO zabývala přípravou veřejného zasedání, které se konalo dne 17. 3. 2006.

Číslo
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24

25
26

1 522
1 063

Strana
Strana zdravého rozumu
Balbínova poetická strana
Liberální reformní strana
Právo a spravedlnost
Nezávislí
Česká pravice
Koruna Česká
Občanská demokratická
strana
Česká strana sociálně
demokratická
SNK Evropští demokraté
Unie svobody –
Demokratická unie
Pravý Blok
4 Vize
Česká strana národně
socialistická
Moravané
Strana zelených
Komunistická strana Čech
a Moravy
Koalice pro Českou
republiku
Národní strana
Folklor i Společnost
Křesťanská
a demokratická unie
– Československá strana
lidová
Nezávislí demokraté
(předseda V. Železný)
Strana rovnost šancí
Celkem platných hlasů:

Hlasů
4
0
0
4
11
0
2
141

Procent
0,38
0,00
0,00
0,38
1,04
0,00
0,19
13,33

354

33,46

7
6

0,66
0,57

2
2
2

0,19
0,19
0,19

12
35
101

1,13
3,31
9,55

3

0,28

0
0
362

0,00
0,00
34,22

6

0,57

4

0,38

1 058

100,00

Porovnání výsledků minulých voleb:
strana
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
ODS
Strana zelených

hlasů
2006
354
101
362
141
35

2002
282
140
362
80
18

1998
354
82
414
117
8

1996
278
48
460
135
-

platných hlasů

1058

973

1134

1170

27. 3. 2006
• RO a svém zasedání schválila žádost ﬁrmy Zemax
Šitbořice na použití pečetě obce na etiketách vín ze sklepa Maryša. Návrh etiket byl přiložen k žádosti.
• RO schválila ZŠ žádost o převod výsledku hospodaření za rok 2005 do rezervního fondu. Jedná se částku
184 898,- Kč
• Mgr. Čermáková oznámila RO, že hodlá do konce
srpna 2006 opustit obecní byt a žádá o úhradu nákladů, které vynaložila na úpravy tohoto bytu. RO rozhodla o uhrazení částky 3 912,- Kč za dlažbu v ½ kuchyně.
Ostatní nároky RO zamítla.
• RO projednala cenové nabídky na vybudování nájezdové rampy ke vchodu pošty. Jako nejvýhodnější se jevila nabídka fyrmy ABACUS. Tato ﬁrma byla
pověřena realizací.
• RO schválila nákup 9 ks starých pohlednic obce
Šitbořice za cenu 500,- Kč po zemřelé sběratelce
z Pouzdřan.
10. 4. 2006
• RO byla seznámena se zastavovací situací na ul.
Mlýnské a Tocháčkové.
• RO schválila žádost u hasičského záchranného
sboru JMK na převod požárního vozidla a další žádost
o dotaci 1 000 000,- Kč na pořízení repasovaného hasičského vozidla v hodnotě asi 2 000 000,- Kč.
• RO schválila podpis smlouvy o dílo s ﬁrmou Petr
Brázda – vydavatelství, na sazbu a tisk Štengaráčku.
• RO schválila žádost o dotaci TJ Sokol Šitbořice
na úhradu energií. Záloha na plyn 44 600,- Kč, elektřina
16 490,- Kč, voda 664,50 Kč.
• Byla schválena žádost stárků ročníku 1987
o odpuštění nájmu ze sokolovny při konání
zábavy „stavění máje“.
• RO schválila žádost o dotaci TJ Sokol Šitbořice na
úhradu doplatku za plyn ve výši ¾, to je 17 986,50 Kč.
9. 5. 2006
• RO zamítla žádost p. Josefu Lejskovi o prodej
obecního pozemku p.č. 162 za účelem výstavby garáže.
Po přezkoumání na místě spolu se stavební komisí byl
tento pozemek shledán jako nevhodný pro tuto stavbu.
• RO schválila žádost ZŠ na výměnu oken v budově
ZŠ v částce 159 787,- Kč.
• Byly projednány cenové nabídky ﬁrem na stavbu
chodníku na ul. Nikolčické. Na tomto zasedání nebylo
rozhodnuto o dodavateli.
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22. 5. 2006
• RO projednala žádost vedoucí pošty o změnu
pracovní doby. Žádost nebyla chválena a byla vrácena
ke korektuře.
• RO prodloužila na žádost Radky Polákové nájemní
smlouvu v penzionu do 15. 8. 2006.
• Dále byla schválena žádost o částečnou platbu za
prodej pozemků na základě kupní smlouvy p. Josefu Valíčkovi ve výši 18 928,- Kč.
• RO schválila žádost p. Hany Valíčkové o zapůjčení
mola pro účel pořádání módní přehlídky, která se bude
konat 16. 6. 2006, za cenu 500,- Kč.
• RO pověřila p. starostu podepsáním smlouvy s ﬁrmou E.ON. Jedná se prodloužení vedení NN na ulici Karpaty I. Náklady obce budou asi 112 000,- Kč.
• RO vyhověla žádosti p. Anně Vintrlíkové o prominutí nájemného z pronajatých prostor do konce roku 2006.
• RO schválila žádost p. Guráňové na výměnu koupelnové vany v obecním bytě, který užívá.
• RO schválila žádost p. Františku Vozdeckému,
Nová 123, o pronájem obecního pozemku p.č. 1892,
1893 a 1894 na dobu 5 let.
5. 6. 2006
• Rozšířená RO projednala probíhající výkupy pozemků pro výstavbu RD.
• Město Hustopeče nás požádalo o příspěvek na
stavbu památníku TGM. RO schválila poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,- Kč.
• RO souhlasí s převzetím domku p. Vražinové, která
se rozhodla jej darovat obci.
• RO schválila žádost Tenis Clubu Šitbořice o prominutí poplatků za tenisové kurty při konání turnajů v termínech 24.-25. 6 a 10.-11. 9 2006.
• Sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze Petrov žádá o příspěvek na tábor ve Štítarech. Žádost byla zamítnuta.
• RO schválila žádost SDH Šitbořice o příspěvek na
zajištění soutěže mladých hasičů ve výši 3 000,- Kč.
• RO schválila pronájem pozemku Petře a Bronislavu Kubešovým. Jedná se parcelu č. 2512/3.
• p. Vlasta Jurčáková z Brna – Obřan žádá o umístění v místním penzionu i s jejím manželem. RO tuto žádost zamítla.
• p. Hana Navrátilová požádala o celonoční osvětlení kostela. RO po konzultaci s ostatními členy OZ tuto
žádost zamítla.
Antonín Lengál

Výstava vín 2006
Již 41. ročník výstavy vín i s ochutnáváním vzorků se
letos konal tradičně o velikonoční neděli 16. dubna 2006.
Hodnocení 611 dodaných vzorků proběhlo 9. dubna za
odborného vedení subkomise ve složení: Josef Valihrach
z Krumvíře a Jiří Ruibar z ﬁrmy ZEMAX Šitbořice. Vzorky
hodnotilo 56 degustátorů ve 24 komisích. Hodnotilo se již
novým stobodovým bodovým systémem.
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Jako nejlepší byla vyhodnocena tato vína:
bílé víno ročníku 2005:
Neuburgské výběr,
František Prokeš, Velké Němčice 513
bílé víno starších ročníků:
Rulandské bílé výběr 2003,
Jan Pešťál, Křepice 49
červené víno ročníku 2005:
Cabernet Moravia,
Petr Kupka, Šitbořice 338
červené víno starších ročníků:
André 2004,
Ing. Jan Nečas, Křepice
Návštěvníkům, kterých se sešlo opět velké množství,
hrála cimbálová muzika. Večer se konala taneční zábava
na které hrála dechová hudba Lácaranka.
J. Zelinka

Obrazy a verše
Hezkým kulturním zážitkem pro
naše občany se stalo nedělní odpoledne 2. dubna. Obecní knihovna spolu
s Klubem historie
vlastivědy a kultury obce Šitbořice
připravili ve společenském domě autorské čtení z nové
knihy básní Františka Trtílka. Doprovodnou akcí byla
výstava obrazů brněnské akademické
malířky a restaurátorky Renaty Bartoňové. Ta našim
občanům předsta- akademická malířka Renata Bartoňová
vila svoje poetické krajiny, meditativní zátiší a moderně
pojatou křížovou cestu. K obrazům křížové cesty byl vystaven i doprovodný hluboce působivý text, který vytvořil
msgre. Josef Veselý. Akce se zúčastnil překvapivě velký
počet návštěvníků. Básně byly předneseny samotným
autorem Františkem Trtílkem, knězem ze sousední farnosti Klobouk, a Zdeňkou Kaňovou. Příjemná atmosféra
byla umocněna hudebním doprovodem našich mladých
spoluobčanů Marušky Hromjakové, Broňka Kolegara
a Petra Kurdějovského.
Tato akce byla hezkým obohacením kulturního života
v naší obci.
J. Zelinka
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Rybářské závody roku 2006
V loňském roce se podařilo dokončit opravu místního
rybníku a 19. února se plně naplnil vodou. Proto jsme
již v loňském roce pořádali podzimní rybářské závody,
abychom se vrátili k této tradici šitbořských rybářů. Na
výroční schůze naší rybářské skupiny jsme se dohodli na termínu 6. května pro dospělé rybáře a 7. května
pro mládež.

rybářů do Petrova cechu. Tito mladí rybáři dají pusu kaprovi, pak jsou politi vodou a nakonec dostanou na zadek
Rybářským právem.
Pro ty z Vás, kteří se přišli na rybník podívat se svými
ratolestmi, anebo jen tak jsme připravili klasické občerstvení a rybí kuchyni od Vámi jistě známého kuchaře,
o jehož chutném obědě svědčí i to, že na pořadatele
nezbylo nic.
Tímto děkuji všem, kteří se zúčastnili a také všem našim sponzorům, kteří nás podporují. Petrův zdar.
František Lejska

Poděkování
Rádi bychom chtěli veřejně poděkovat za příkladnou a nezištnou pomoc s dopravou máje starostovi
obce Nikolčice, panu Konečnému. Od starosty sousední obce jsme takovouto pomoc a vstřícné jednání
opravdu nečekali.
za stárky ročníku 1987
Olga Linhová a Jiří Lengál

rybářské závody

Na tyto závody jsme kromě jarního vysazení rybí
obsádky do vody, kterou každoročně podle součtu ulovených ryb dle Moravského rybářského svazu vysazujeme, jsme vysadili do našeho rybníku 500kg kapra
o délce 40 až 45 cm a 200kg kapra o délce 60 cm. Kromě těchto kaprů jsou v rybníku amuři, líni, cejni, karasi,
štičky a candáti.
Sobotních závodů se zúčastnilo 50 rybářů, kteří ulovili
přes 50 velkých kaprů, mnoho línků a několik ostatních
ryb. Vítězem se stali 2 rybáři s úlovkem kapra o délce
57cm, o vítězi rozhodla váha kapra.
Na nedělní dětské závody přišlo 150 mladých rybářů
a jejich zájem o naše závody nás mile překvapil. I přes
horší počasí, jaké měli dospělí rybáři, si chytili rybu,
ze které měli velkou radost. Pro ukázku: 1. místo Roman
Matýšek kapr 58 cm, 2. místo Tomáš Knesl kapr 58 cm.
K těmto dětským závodům patří také přijmutí mladých

Tenisový turnaje
Šitbořice Open 2006
TENIS CLUB Šitbořice pořádá 8. ročník tenisového
turnaje ve čtyřhře mužů. Startovné 200 Kč za dvojici.
Přihlášky družstev zasílejte na adresu: Lejska Ladislav,
Výhon 555, Šitbořice, tel.: 608 716 668 nebo na e-mail:
ladislav.lejska@quick.cz .
Uzávěrka přihlášek je v neděli 18. 6. 2006, tedy týden
před turnajem. Losování proběhne v pátek 23. 6. 2006.
Turnaj je rozložen na dvě části, z nichž první část
kvaliﬁkační proběhne v sobotu 24. června od 800 hod.,
kdy družstva sehrají jednotlivé zápasy. Z této první části
postoupí 4 družstva do závěrečného ﬁnálového turnaje,
který se bude konat v neděli 25. června od 800 hodin.
za TENIS CLUB ŠITBOŘICE
Ladislav Lejska

Z farnosti
Láska a pravda v Šitbořicích
Po tři zimní měsíce – leden, únor a březen – vždy
jeden víkend v měsíci, měly přihlášené manželské páry
možnost účastnit se programu s názvem „Láska a Pravda“ . Tento program pořádají členové křesťanské komunity Emmanuell z Brna a pro nás jej uspořádali z podnětu našeho pana faráře. Na každý víkend bylo připraveno
téma, které se úzce dotýká manželství a rodinného života.
V lednu to byla svátost manželství a rovnoprávnost muže
a ženy v tomto svazku, v únoru vzájemná komunikace
a březen byl zaměřen na výchovu, komunikaci a vztah
rodičů a dětí.

Pokud zde mám mluvit o svých vlastních dojmech, jen
těžko nacházím dostatečně výstižná slova díků a vděčnosti za obohacující myšlenky a rady pro životní dráhu,
na kterou jsme se spolu s manželem vydali. A myslím,
že mohu odpovědně napsat, že žádný z účastníků nelitoval toho, že přijal pozvání a investoval čas do vztahu
mezi manžely navzájem a současně také do osobního
vztahu s Bohem.
Po počátečních možných obavách z neznáma jsme
všichni rychle pochopili, že nepůjde jen a pouze o modlení, o náboženské řeči lidí, kteří jsou zřejmě samotným
Bohem předurčeni ke svatosti a nám obyčejným lidem
mohou jen těžko rozumět. Naopak – zjistili jsme, že jsou
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to lidé naprosto normální, s podobnými problémy s jakými se potýkáme také my. Ale jsou to také lidé, kteří
nám svým osobním svědectvím ukázali, jak lze konﬂikty
a všemožné životní situace řešit ve shodě s Božím slovem a záměrem, v lásce, úctě, věrnosti a pravdě. Ukázali nám, jak lze žít naši víru v každodenním životě, jak
ji prožívat a čerpat z ní klid, sílu a radost přes všechny
potíže, které nás provázejí.
Mohli jsme spolu vytvořit nádherné, radostné společenství, ve kterém nechyběl ani humor a navázat nová
přátelství s úžasnými lidmi. Zcela jistě každý z nás přítomných na své cestě životem udělal velký krok vpřed.
Mohla bych zde psát ještě dlouhé řádky o všech těch
nádherných zážitcích, ale právě ty nejúžasnější se nejhůře sdělují. Ty je nejlépe prožít osobně. A tak Vás chci
k těmto zážitkům pozvat. Udělejte to pro sebe navzájem,
třeba jen proto, že to chce ten druhý, dokažte si navzájem svou ochotu obětovat se. Budete-li mít možnost se
někdy v budoucnosti „Lásky a pravdy“ zúčastnit, neváhejte, neochuzujte se a investujte ten čas do svého vztahu. Na něm je třeba stále pracovat, obnovovat a oživovat
ho a je jedno, jak dlouho již trvá ...
Zdenka Kaňová

Stavění máje na farní zahradě
Jak se již stalo tradicí, tak i letos se na farní zahradě konalo Stavění máje. U této příležitosti proběhla také
oslava narozenin otce Jiřího. Celé akce se zúčastnili ministranti, část sboru a scholy a někteří další farníci.
I když se ze začátku zdálo, že nám nebude přát počasí, po krátké přeháňce se počasí umoudřilo a my jsme
mohli pokračovat v načaté oslavě. Grilovalo se, jedl dort
a do toho se hrály všelijaké hry (od fotbalu až po různé „lidské proplétačky“). Kolem 17. hodiny se ministranti
chopili máje a snažili se ji postavit. Za zpěvu scholy a hry
na harmoniku pana Fraňka - našeho nového varhaníka
- se jim to nakonec podařilo. Poté se zazpívalo několik
písní, přičemž se mladí vrhli na další hry. Starší se posadili kolem stolu a vyprávěli různé vtipy a zážitky za ochutnávání donesených vzorků vín. Celá akce se protáhla
dlouho do noci a někteří ministranti si májku hlídali až do
rozednění. Myslím, že se tato akce vydařila a všichni se
těší na další rok, kdy si to celé zopakujeme.
Pokud si chcete prohlédnout nějaké fotky, stačí navštívit oﬁciální farní stránky na internetové adrese
http://www.farnost-sitborice.org, kde naleznete i další zajímavosti ze života naší farnosti.
Ladislav Lengál

Odešel velký vinař
12. dubna podlehl dlouhé a zákeřné chorobě náš
dobrý spolupracovník, člen naší redakční rady Ing. Antonín Konečný. Osobnost, která vysoko překonala rámec
rodné obce. Významný vinařský odborník, autor několika
knih a mnoha odborných článků a překladů a také mimořádně vzdělaný člověk a skvělý společník. Jako vinař
prožil neuvěřitelně bohatý život. Povolání ho zavedlo do
mnoha evropských zemí, ale také až do africké Etiopie
a Alžírska. Bez problémů se dohovořil mnoha cizími jazyky. Svoje zkušenosti a poznatky uměl mimořádně čtivým
a zajímavým způsobem sdělovat v celostátním časopise
Vinařský obzor, ve své knize „Vinařem v Africe i leckde
jinde“ a v neposlední řadě i v našem obecním zpravodaji. Pro vinařské publikace byl autorem mnoha překladů
z odborného zahraničního tisku, hlavně z francouštiny.
Přiznávám, že za něho těžko najdeme náhradu. Pro
naše malovinaře byla nesmírně poučná jeho rubrika
„Vinařská besídka“, ve které nejen radil a vysvětloval,
ale také burcoval a propagoval nové vinařské myšlenky. Velice čtivé byly i jeho vzpomínky na mládí v rodné
obci. I přes svůj věk měl mimořádnou paměť a úžasná
byla jeho orientace v různých rodinných vazbách v naší
obci. I jeho vzpomínky na různé události byly věrohodné
a přesné. Svůj vztah k rodné obci dokázal svým návratem do Šitbořic po odchodu do penze. Jeho domek se
stal místem, kam přijížděly významné osobnosti, hlavně
vinaři. I naše redakční rada se mnohokrát u něho sešla.
Jako výborný hostitel a kuchař nás nikdy nezapomněl
překvapit nějakou specialitou, kterou se naučil na svých
cestách. Neváhal se naučit pracovat s počítačem a svoje
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příspěvky nám mezi prvními začal dávat v elektronické
podobě. Schůzky u něho byly nezapomenutelné, protože
pan Konečný byl nejen dobrý člověk vřelého srdce, velmi vzdělaný a sečtělý, ale uměl být přirozeným, vtipným
a příjemným společníkem díky svému úžasnému smyslu

p. Konečný při práci

pro humor. Životopis pana Konečného a celou jeho životní cestu jsme popsali v minulém čísle Štengaráčku.
K dlouhému výčtu jeho knih, odborných článků a překladů je nutno dodat ještě jeho další nedokončenou knihu
„Réva a víno v Talmudu, Bibli a Koránu“. Rukopis této
knihy nám autor poskytl. Snad se nám podaří ji vydat.
Odešel náš významný rodák, čestný občan Šitbořic.
Mnohým z nás bude jistě chybět. Čest jeho památce.
J. Zelinka
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Škola
Mateřská škola
BUDEME MÍT DOSTATEK DĚTÍ V PŘÍŠTÍM
ŠKOLNÍM ROCE?
Den otevřených dveří v mateřské škole se uskutečnil
v pondělí 22. května, kdy současně proběhl zápis dětí na
příští školní rok. Prohlédnout MŠ a zapsat se přišlo 21
dětí se svými rodiči.
Od září 2006 budeme mít v provozu dvě třídy, aby
byly úplně naplněné, můžeme přijmout 19 dětí. Děti budou přijímány podle kritérií naší mateřské školy:
1. Děti s trvalým pobytem v Šitbořicích
2. Děti mající předanou písemnou žádost v termínu
3. Děti v posledním roce před školní docházkou
4. Děti zaměstnaných rodičů
5. Děti na celodenní provoz
6. Děti na polodenní provoz
7. Děti na 4 hod. denně (podle zákona 204/2005 Sb.)
8. Děti s jiným trvalým pobytem
Pokud splní kritéria více dětí společně, rozhoduje věk
dítěte (bude přijato starší dítě).
Do mateřské školy nemůže být přijato dítě mladší tří
let (důvod: jsme začleněni do kategorie činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí).
CO SE NÁM DAŘÍ?
Velmi dobrý ohlas mají u rodičů a hlavně u dětí pracovní dílny, které jsme zavedli už v roce 2002 trochu
s obavou. Zpočátku byly tendence posílat do pracovních
dílen děti se sourozenci. Ale netrvalo dlouho a rodiče pochopili, že pro dítě je to nezapomenutelný zážitek, posadit maminku nebo tatínka na malou židličku ke stolečku a společně něco vytvářet. Děti jsou na rodiče velmi
pyšní.V tomto školním roce jsme zorganizovali tři dílny.
Rodiče s dětmi vyráběli:
- podzimníčky z brambor
- vánoční svícny ze slaného těsta
- velikonoční beránky
Ze společných prací vždy uděláme výstavku, která
zdobí mateřskou školu, potom si svoje výrobky děti odnesou domů.
KURZ PRO RODIČE A DĚTI.
Společně se ZŠ jsme poprvé zorganizovali edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti. Absolvování
tohoto kurzu usnadní dětem vstup do první třídy ZŠ.Tuto
možnost využilo 20 dětí se svými rodiči. Skupinky hodnotíme velmi kladně, předškolákům a jejich rodičům
je doporučujeme.
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ.
Každý rok ke svátku dětí připravujeme bohatý program a letos tomu nebylo jinak:

- diskotéka
- zdobení dortů, oslava
- pohádková cesta
- hledání pokladu
- ekologický program „Beruška“ na Radějově
- ZOO Hodonín
- loutkové divadlo „Pejskův sen“
- kreslení na chodníku
Další školní rok končí, děti čekají prázdniny. Všem
přejeme hodně sluníčka a hezky prožité letní měsíce.
kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Základní škola
ZMĚNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Od 1. září 2006 se žákům v základních školách zvyšuje týdenní počet vyučovacích hodin, a to na 1. stupni
o tři hodiny a na 2. stupni o dvě hodiny. Navýšené vyučovací hodiny budou na naší škole využity především pro
posílení výuky cizího jazyka.
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Na konci školního roku škola pravidelně zajišťuje srovnávání výsledků žáků 8. a 9. ročníku se školami v rámci
regionu i v rámci ČR externí institucí. Jedná se o porovnávání vědomostí žáků v matematice, v českém jazyce i ve všeobecných znalostech. Před uzávěrkou tohoto
zpravodaje škola ještě neobdržela výsledky testování.
Tak jako v minulých letech i letos dosáhla škola výborných výsledků v soutěžích základních škol a gymnázií. Tradičně dosahují naši žáci předních umístění zejména v matematice, recitaci, výtvarných a
přírodovědných soutěžích.
V okresním kole nejlepších výsledků dosáhli:
Josef Košvica
2. místo v uměleckém přednesu
Jakub Hájek
3. místo v matematické soutěži pro 8. - 9. ročník
Michal Urbánek
7. místo v Pytagoriádě pro 6. ročník
V oblastním a krajském kole se umístili:
František Schubert
1. místo v divadelním dialogu
Ivana Novotná
1. místo v divadelním dialogu
Zdeněk Lengál
1. místo v divadelním dialogu
Martin Tesař
2. místo v divadelním monologu
Karel Novák
2. místo v mladší kategorii v divadelním dialogu
Renata Nevídalová
2. místo v mladší kategorii v divadelním dialogu
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Josef Košvica
2. místo v mladší kategorii v divadelním dialogu
Romana Jelínková
3. místo v přírodovědné soutěži Ptačí říše
Kaňová Marie
3. místo v přírodovědné soutěži Ptačí říše
Rozsíval Dominik
3. místo v přírodovědné soutěži Ptačí říše
Chloupek Lukáš
3. místo v přírodovědné soutěži Ptačí říše
Josef Košvica
6. místo v soutěži Zlatá včela
Jiří Kolář
8. místo v soutěži Zlatá včela
Tomáš Kříž
8. místo v soutěži Zlatá včela
V celostátních soutěžích výborně reprezentovali:
Michaela Baranová
3. místo ve výtvarné soutěži Voda nad zlato
František Schubert
Kandrdásek - čestné uznání
Ivana Novotná
Kandrdásek - čestné uznání
Zdeněk Lengál
Kandrdásek - čestné uznání
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŽÁKŮ NA
STŘEDNÍ ŠKOLY
Letošní deváťáci i jejich vyučující mohou být spokojeni s výsledky přijímaček na střední školy. Z 27 žáků
9. ročníku se 25 hlásilo na maturitní obory, což je zcela
výjimečně vysoký počet. Dvacet žáků bylo přijato na základě dobrého průměru známek, ale na prestižní školy
museli žáci bojovat v tvrdé konkurenci. Žáci naší školy, na rozdíl od mnoha žáků z jiných škol, nejenom že
uspěli, ale s dosaženým vysokým počtem bodů se zařadili mezi nejlepší uchazeče. Např.: Michaela Baranová
byla na Střední školu uměleckých řemesel přijata na 1.
místě, Lenka Nováková a Marta Kaňová se na Biskupském gymnáziu z celkového počtu 131 zájemců umístily
na 19. a 25. místě, Eva Novotná se na Cyrilometodějské SPŠ umístila ze 43 uchazečů na 3. místě a Jakub
Hájek se ze 120 zájemců na SOŠ Olomoucká umístil na 2. místě. Všem žákům blahopřejeme a přejeme
úspěšné studium.
PŘÍPRAVA PRVŇÁČKŮ
V letošním roce proběhly poprvé kroužky pro přípravu dětí předškolního věku na školní docházku. V těchto
edukativně stimulačních skupinkách vedly učitelky MŠ
a ZŠ předškoláky k dovednostem nezbytným pro úspěšné zahájení 1. ročníku. Během několika měsíců bylo vidět, jakého pokroku lze u dětí dosáhnout při odborném
vedení a pravidelné domácí přípravě.
Také ohlas ze strany rodičů byl velmi příznivý.
V příštím roce máme v plánu tento kurz ve spolupráci
s MŠ opakovat.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO
EVROPSKÉHO PROGRAMU ETWINNING
ETwinning umožňuje komunikaci žáků v cizím jazyce
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s žáky z partnerských evropských zemí, a tak výraznou
měrou přispívá ke zdokonalování znalosti cizího jazyka
a především k jeho uplatnění v praxi.
První zkušenosti s využitím nových vyučovacích metod v rámci tohoto programu získali žáci ve volitelném
předmětu konverzace v německém jazyce. Žáci 6. – 9.
ročníku pod vedením paní ředitelky zaslali svoje německy psané dopisy žákům partnerské školy ZŠ Krompachy
ze Slovenska a nyní se už rýsuje další spolupráce na
téma Náš region. Při realizaci tohoto projektu žáci mohou uplatnit oba cizí jazyky – anglický i německý.
EXKURZE
Ve druhém pololetí jsme připravili pro žáky několik zajímavých exkurzí (Tajemství ztracené archy, Baťův kanál,
Pohansko, Hvězdárna, Vv ateliér, aj.). Vybírali jsme tak,
aby každá exkurze obsahově přinesla žákům širší poznatky a doplnila výuku zážitky. V terénu je vše „opravdovější“ než v lavici. Rádi bychom pořádali exkurze pro
žáky častěji, ale bohužel ceny za dopravu nás limitují.
ROZVOJ ZÁJMU DĚTÍ A ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY
PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2006/07
Jistě víte, že naše škola zajišťuje řadu kroužků sportovních, hudebních, počítačových, přírodovědných i společenskovědních. Děti, které se své zálibě věnují dlouhodobě, se často v budoucnu stávají odborníky v daném
oboru a mnozí v něm na naší škole už v útlém školním
věku dosahují výborných umístění v krajských i národních soutěžích.
V novém školním roce bychom chtěli rozšířit účast
žáků v divadelním kroužku a pustit se do nácviku většího
představení. Uvidíme, jaký bude zájem dětí. Letos účinkovalo jen deset dětí a všechny dosáhly na scéně i v recitaci vynikajících výsledků a také si spolu užily i spoustu legrace. Nyní se už jistě těší na velké prázdniny.
Přeji žákům i našim absolventům – deváťákům, aby
si je krásně užili a hlavně, aby do nového školního roku
nastoupili ve zdraví a s novou chutí a motivací pokračovat ve vzdělávání.
PaedDr. Jarmila Novotňáková,
ředitelka školy

Pohled rodičů na školu
Škola na základě vyhodnocení rodičovských dotazníků získala kvalitní zpětnou vazbu o tom, jak rodiče vnímají školu.
Celkově na školu pohlížejí rodiče vesměs kladně.
Spokojenost s výukou, atmosféru a klima školy hodnotí
příznivě: 89 % ano a spíše ano, 8,5 % spíše ne, 0,9 %
ne a 2,1 % neví. Množství a náročnost domácích úkolů
hodnotili rodiče: přiměřeně 91 %, příliš náročné 6 % rodičů, 2 % málo náročné a 1 % rodičů nemohlo posoudit.
Při zařazování druhého cizího jazyka do výuky dle
nově připravovaného vzdělávacího dokumentu se většina rodičů shoduje na jeho zařazení v 6. třídě.
Pozitivně se také vyjádřilo 94 % rodičů k estetickému
prostředí školy, 98 % k práci školní družiny a ke školnímu stravování.
Vybavenost tříd nábytkem a technikou byla dob-
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ře hodnocena rodiči s dětmi na 1. stupni, u dětí na 2.
stupni bylo hodnocení také dobré, ale častěji se objevily připomínky k rozšíření vybavenosti učeben počítači. Několik rodičů poukázalo na málo vybavené dětské
hřiště za školou.
Myslíme si, že silnou stránkou školy je její podíl na
kulturním dění v obci. Podobně se vyjádřili i rodiče. 18 %
zvolilo variantu „hodně“, 76 % „přiměřeně“, 3 % „málo“ a
3 % „neví“. Za nejpřínosnější akce považují rodiče dětský karneval, dny otevřených dveří, jarmark, Den matek,
výstavy školy, sportovní a dopravní soutěže, Dýňák, lyžařský kurz, kulturní akce, vystoupení pro důchodce, divadla, exkurze, zájezdy, sběr papíru.
V dalších návrzích ze strany rodičů se objevil jejich
zájem o častější zájezdy dětí do divadla, rozšíření výuky
hry na hudební nástroje a vedení dětí k folklóru.
Co se týká informovanosti, rodičům tradičně nejvíce
vyhovují informace prostřednictvím žákovské knížky,
třídních učitelů a od samotného dítěte. Rovněž Štengaráček považují za zdroj informací o škole. 84 % rodičů
konstatovalo, že třídnické schůzky stačí 4 krát ročně,
možnost informovat se každý měsíc během konzultačních hodin vyhovuje 15 % rodičů a 4 % navrhují schůzky
jen 2 krát ročně.
Dotazník přinesl užitečné informace a je součástí analýzy podmínek školy. Zájmem školy je vytvořit společně
s rodiči co nejpříznivější podmínky ke vzdělávání dětí.
Dotazník vyhodnotily
Mgr. Dana Relichová a Mgr. Šárka Ročková

Projekt Holocaust
Když z nářku temného se nápěv rozjasní,
všechno bys chtěl, snad všechno,
jenom být ne…
Verše Jiřího Ortena zazněly v úvodu projektu o holocaustu, který připravovali žáci druhého stupně po
několik měsíců.
Krátce po začátku školního roku začali zpracovávat
zadaná témata týkající se nechvalně proslulého období
nedávné minulosti. Ve skupinkách vyhledávali na internetu informace, třídili je a poté zpracovávali na velké plakáty. Všichni žáci se práce zhostili s chutí a úctou. Mnohé autentické obrázky, které použili, jim naháněly hrůzu
a vháněly slzy do očí. Najednou se tváří v tvář ocitli hrůzám a utrpení v koncentračních táborech.
Náš projekt se týkal i pojmů, které s holocaustem
souvisejí. Děti nejenom zjistily význam slova holocaust,
ale dozvěděly se o koncentračních táborech a zvláště
o Terezíně, o osudu Hany Bradyové a o popravených
umělcích. Setkali se i s Jiřím Ortenem, jehož verše, doprovázené melodickými skladbičkami, projekt uvedly.
Myslíme si, že našim žákům se podařila skvělá práce. Více než půlroční snažení vygradovalo vystoupením
před mladšími žáky naší školy a před veřejností.
V tomto projektu jsme se pokusili propojit několik
vyučovacích předmětů. Samotné téma jsme si vypůjčili z dějepisu a doplnili jsme ho verši Jiřího Ortena, tedy
literaturou, a hrou na klavír a ﬂétny, což je pro změnu

hudební výchova. Výzdobu doplňovaly výtvarné práce
a japonské origami, vytvořené ve výtvarné výchově a
v pracovních činnostech.
Všem žákům patří poděkování za práci a děkujeme
tímto i učitelům, kteří nám vyšli vstříc a byli ochotni se na
projektu spolupodílet, pí učitelce Čermákové za tematicky zaměřené výtvarné práce a za výrobu ručního papíru na „výbor“ z díla Jiřího Ortena, p. učiteli Farkasovi za
úpravu a nastudování židovské skladby, pí učitelce Sigmundové za přípravu klavírního vystoupení a pí učitelce
Nekvapilové za vytvoření záznamu z projektu.
za realizátorský tým
Mgr. Irena Mikešová a Mgr. Božena Pažická

Deváťáci prvňáčkům
Strom. Pro někoho pouze slovo z pěti písmen, nebo
představa příjemného stínu před slunečními paprsky,
nebo snad přítel, život … ? Co bychom bez nich byli?
Stromy, hlavně pak ty veliké, mohou budit i respekt, což
bezpochyby souvisí i s tím, že před tisíci lety lidé připisovali stromům nadpřirozenou sílu a spojovali s nimi celou
řadu legend a pověr. A tak asi vznikl Alberoskop, jakýsi
horoskop podle stromů. Například dubový list je symbolem síly, moci, dlouhověkosti a naopak buk se vyznačuje jemností a ohebností. Právě tyto dva druhy listnatých
stromů, ke kterým ještě přidáme javor a jeřáb, zasadili
žáci 9. třídy společně s prvňáčky v areálu školy v rámci
„Dne Země“. Při práci byla slyšet z dětských úst společně složená písnička:
„Já jsem nový prvňáček, zasadím nám stromeček,
z květu v máji vesnice bude školní tradice.“
Každý malý školák bude pečovat po dobu školní docházky o „svůj“ strom.
Touto akcí chceme uvést do života školy a obce novou tradici k vytváření vztahu dětí k okolní přírodě a rodnému místu.
Helena Sigmundová,
třídní učitelka

Mladí včelaři reprezentovali
školu a obec
Žáci včelařského kroužku se účastnili celonárodní
soutěže „Zlatá včela“. V oblastním kole, které se konalo
v sobotu 29. dubna 2006 v Ostrožské Nové Vsi, porovnávali naši žáci svoje dovednosti s dalšími padesáti účastníky soutěže. Výborně zvládli včelařskou teorii i praxi a
v silné konkurenci se umístili mezi deseti nejlepšími. Na
6. místě se umístil Josef Košvica, na 8. – 9. místě se
stejným počtem bodů Jiří Kolář a Tomáš Kříž.
Žáci včelařského kroužku pracují aktivně po celý rok.
V zimním období se seznamují s teorií i s praktickými základy včelařství a v jarním období se učí poznávat včelařsky významné rostliny.
Pro podporu životního prostředí vysadili žáci v areálu školy řadu stromů významných pro včely. V letošním
roce vysadili další vzácné stromy, a to evodii hupejskou
a evodii „danielku“. O některých stromech se říká, že
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jsou včelí stromy, ale pokud tento název nějakému stromu skutečně patří, pak je to evodie, anglicky bee bee
tree, v čínské angličtině strom včel. Evodie k nám přišly
z Číny a co je pro včely důležité - kvetou pozdě a velmi
dlouho. Včely tak využívají jejich velkého bohatství pylu
i nektaru od července až do října, když už dávno odkvetl
i japonský jerlín. Evodie příjemně voní, kvete až po sedmi letech, ale už nyní se na jejich vzácné květy těšíme.
Za svoji činnost i za výsadbu stromů získal včelařský
kroužek ocenění i ﬁnanční příspěvek od Ústředního výboru ČSV.
Jarmila Novotňáková,
vedoucí kroužku

Školní počítačový časopis Šitbořík
Od září roku 2005 pracuje na naší škole zájmový
kroužek věnující se přípravě počítačového časopisu.
V kroužku pracuje 13 žáků šestého ročníku, kteří se
scházejí každé pondělní odpoledne. Přepisují úspěšné
slohové práce, tvoří osmisměrky a jiné křížovky. Nemalou měrou získávají informace ze své vlastní četby nebo
prostřednictvím svých zájmů zpracují to, co se učí ve
škole nebo vyhledají na internetu.
Spolutvůrci našeho časopisu jsou i učitelé naší školy,
ZŠ Boleradice a naše bývalá učitelka Mgr. K. Chlupová,
která zasílala reportáže ze Skotska.

Šitbořík je věnován převážně žákům I. stupně, kteří zde najdou nejen zábavu ve formě omalovánek, vtipů a hádanek, ale i celou řadu textů, z nichž se mohou
dozvědět něco zajímavého či nového například o planetě Zemi, o Slunci, o pravěku apod. Článek je mnohdy
doplněn otázkami, které zjišťují, jak pozorně žák četl
nebo poslouchal.
Publicistický tým vytvořil stránky pro nejmenší věnované také grafomotorice, pravo-levé orientaci, zrakovému vnímání, procvičování počítání nebo
porozumění textu.
Školní časopis je žákům zpřístupněn ve školní počítačové síti a na webových stránkách školy
http://mujweb.cz/www/zssitborice.cz .
Přípravou školního počítačového časopisu Šitbořík se žáci zdokonalili v práci s PC, naučili se kopírovat
a vkládat text i obrázek z internetu do Wordu a procvičili
si práci s textem. V neposlední řadě aktivně trávili svůj
volný čas.
Chci touto cestou poděkovat všem žákům i učitelům,
kteří se na přípravě čtyř čísel počítačového školního časopisu podíleli a věřím, že v příštím školním roce se opět
s redakční radou sejdeme při přípravě dalších čísel.
Mgr. Irena Mikešová,
vedoucí kroužku

Videant senatores ...
Dne 3. června ve 1400 hod. se uzavřely volební místnosti – skončily volby poslanců do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Současně s uzavřením volebních místností začala
Česká televize oznamovat první předběžné volební výsledky, které získala od voličů po jejich odchodu z volebních místností. O několik hodin později začala ohlašovat první skutečné volební výsledky - dříve uváděná %
v předvolebních předpovědích začala nabývat konkrétní
podoby. Až ve večerních hodinách pak byly ohlášeny konečné výsledky voleb, které dopadly podle očekávání.
Kromě US-DEU získaly všechny ostatní stávající parlamentní strany dostatek hlasů a tak jimi navržení kandidáti znovu zasednou ve sněmovně. K nim ještě přibudou
poslanci strany Zelených.
Podrobné výsledky voleb oznámila ČT i s komentáři
v neděli 4. 6. 2006 a denní tisk v pondělí 5. 6. 2006; parlamentní strany získaly celkem 94,02 %, malé strany, které
se do sněmovny nedostaly, získaly celkem 5,98 %; voleb
se nezúčastnilo 35,53 % oprávněných voličů.
Výsledky voleb v naší obci jsou uvedeny ve Štengaráčku na jiné straně. Je politováníhodné, že i v naší obci
nepřišlo ve volbách vyjádřit svůj názor 30,16 % oprávněných voličů, konkrétně 459 občanů.
Pravicově i levicově orientované strany podle konečných výsledků voleb získaly stejný počet 100 poslanců;
podle vyjádření odborníků volby skončily patem, žádná
skupina nezískala většinu aspoň 101 hlasu.
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Tato situace kalí radost vítězné ODS a i občanům-voličům přinesla rozčarování a zklamání. Podle způsobu
vedení předvolební kampaně, která probíhala podle rčení „účel světí prostředky“, se předpokládalo těsné vítězství pravice nebo levice, pat se však neočekával. Způsob
vedení kampaně mně připoměl upravené dvojverší ze
středověké satirické skladby Podkoní a žák: „Pohlavci
suší, téměř pleskali kol uší.“
Jistě se v denním tisku objeví velký počet úvah, které
budou výsledek voleb hodnotit a rozebírat. Bylo by možno pouvažovat, zda vyšší účast občanů ve volbách či koalice malých stran by nepřinesla jiný výsledek?
I když právě uplynulé volby nepřinesly jasného vítěze, nemusí být všechno špatně; pokud budou zvolení poslanci navrhovat a schvalovat nové zákony a novelizovat
staré nevyhovující podle svého nejlepšího vědomí a svědomí bude to dobré, budou-li disciplinovaně plnit stranické pokyny to už nejlepší nebude; tím jen naznačí, že by
jich ve sněmovně stačila polovina. A nové předčasné volby, se současnými voliči a pravděpodobně se stávajícími
kandidáty, jsou až poslední věcí, která by při současném
myšlení občanů naší republiky stejně nic nevyřešila.
I v nejobtížnějších situacích většinou bývá řešení velmi
jednoduché: při nadcházejících jednáních bude záležet
zda předsedové stran, které se dostaly do parlamentu,
odloží svou ješitnost a vzájemnou řevnivost a z politiků
se změní na státníky, budou se vzájemně respektovat
a uvědomí si, že slova z poslaneckého slibu „... slibuji
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na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu
všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“
nesmí být pro ně prázdnou frází.
Značná část občanů naší republiky se zajímá o to co
se v naší republice děje, má zájem, aby v čele státu stáli schopní a bezúhonní lidé, a proto využívá ve volbách
možnost rozhodovat kdo bude u nás vládnout. Přání

o dobrou a spravedlivou vládu je společné všem národům již od nejstarších dob.
Videant senatores, ne quid detrimenti res publica capiat et salus populi suprema lex esto – Ať poslanci dbají,
aby stát neutrpěl žádnou škodu a blaho lidu budiž nejvyšším zákonem.
František Navrátil

Ze vzpomínek rodáka
Milí čtenáři, redakční rada se rozhodla přiblížit Vám
v několika číslech časopisu vzpomínky našeho významného rodáka pana Jiljího Fialy. Uběhlo již několik let od
jeho smrti, ale mnozí z nás si ho ještě pamatují. Vždyť to
byl náš pan knihař! Pravděpodobně v žádné šitbořické
rodině nechybí alespoň jedna vyvázaná nebo spravená
kniha, kterou držela jeho ruka. A mnozí si jistě ještě vybavujeme obraz, který se nám naskytl vždy, když jsme ho
přišli do jeho dílny požádat, aby nám naše oblíbené, ale
už rozpadající se knížky dal zase do pořádku . V modré
pracovní zástěře seděl u strojů obklopen svými „děvčaty“
– tak nazýval právě svoje oblíbené svěřenkyně – knihy.
Ale tak jak to sám píše ve svých vzpomínkách, s příchodem stáří, se všemi trampotami, které s ním souvisí,
nastaly v práci potíže. To bylo příčinou toho, že svoje milované řemeslo „pověsil na hřebík“. Stroje prodal a „koupil si koníčka“, který má s knížkami mnoho společného.
Začal sepisovat události ze svého života a svým blízkým tak zanechal nedocenitelné dědictví . Paní Marie
Kaňová, jeho dcera, souhlasila s uveřejněním některých
jeho vzpomínek. A tak můžeme my všichni nahlédnout
do událostí v jeho životě, ale i v historii naší obce, a tak
získat větší povědomí o tom, jak dalece se naše obec
změnila…

Svátek Božího těla
Již v podvečer svátku jsou přichystané z Lích dovezené májky a družičkám kvítím naplněné košíčky.
Rozednívá se. Hospodáři si dnes přivstali, aby včas
všechno bylo přichystáno k oslavě svátku. Ukazuje se
slunečný a příznivý den. Z venku je slyšet klepání a vsazování májek kolem cesty, po které se bude zakrátko
ubírat procesí. Všechno je zametené, stavení vylíčené,
za okny plápolají svíčky, kamení z cest odstraněné a po
pobíhající drůbeži ani památky. Cesta je posypaná kvítím
a vše se podobá rozkvetlé louce. Čtyři oltáře jsou postaveny u vrat domů. Jeden je postaven na dolním konci
u nynější zastávky, druhý oltář teprve upravují a stojí
blíže mostu u vrat domu. Třetí se dokončuje za účasti
zvídavých dětí a stojí blízko školy. Čtvrtý, ten poslední, je
již dávno hotov a nachází se za kostelem. Však si děvčata a jejich maminky nechaly záležet na tom, aby jejich
oltář byl nejkrásnější. Však také byl. Po mnoho let jej po-

máhala krášlit také naše babička Marie Fialová, za svobodna Valíčková. Celý kostel je okrášlen květy a vůně
kadidla se šíří kolem. Kněz zapěl poslední „Ita missa est“
a proud věřících jako voda hrne se z kostela a zaplavuje
prostor kolem staletých líp. Hasiči v plné zboji i orli ve
stejnokrojích řadí se kolem baldachýna, pod kterým kněz
zlatou monstrancí žehná přihlížejícímu davu. Velebná
hudba zvonů zajásala. Ministranti se stříbrnými zvonečky dávají znamení, že průvod odchází k prvému oltáři.
Jako rozkvetlá louka se objevuje několik řad nejmenších,
bíle oděných družiček s věnečky na čele. Ze svých pletených košíčků s květy a z růží natrhanými lístečky sypou
před velebnou svátostí na mátou vonící zem. Kněz pod
baldachýnem nese zdviženou monstranci a kolem něho
zástup ministrantů. Zvonečky zvoní a stále zvoní – cink,
cink, a stále dojemně zvoní. Po stranách baldachýna
kráčí starosta obce a v rukách svírá sošku zmrtvýchvstalého Krista. První radní nese v rukou tlustou svíci „paškál“ s pěti vyznačenými ranami ukřižovaného. Dva radní
drží žerdě s rozžatými lampami a šest mládenců nese
korouhve, se kterými si vlahý větřík pohrává a vznáší
písně i modlitby do nebes.
Procesí stanulo u posledního oltáře. Hodiny ukazují
desátou. Lidé jsou již unaveni a před horkým sluníčkem
zalézají do stínu zapíchaných májek do země. Kněz dokončil a po odchodu do kostela zazněla slavná píseň
Bože chválíme tebe.
Lidé odchází šťastni a uneseni krásou a vším co právě prožívali. Však i místní obchodník – hostinský, žid,
také rozžehnul za okny svíce a nařídil před jeho budovou
posypat cestu zelenou travou a zasadit májky.
Odstraněné májky byly sklizeny a s bratrem Josefem
jsme jim dali podobu boudy i se stoličkou. Oběd byl slavnostní s tradičními koblihy, které znamenitě chutnaly. Až
odpoledne zmizela všechna ta zelená krása, na druhý
den ráno opět v potoce plavala káčata, po ulici se proháněly bílé husy a slepice.
Tyto a jiné církevní svátky, hlavně procesí, na které se
zbožný lid těšíval, za komunistické vlády zmizely, a tím
mnoho krásy venkovského folklóru a poezie vzalo za
své.
Z pozůstalosti a vzpomínek pana Jiljího Fialy vybrala
Zdenka Kaňová

strana 11

ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice

První svaté přijímání

horní řada: Jiří Kaňa, Lucie Němečková, Marie Halasová, Jiřina Stejskalová, Nikola Hofferiková, Marek Zoubek
prostřední řada: Mikuláš Valíček, Hana Košvicová, Tereza Baranová, Vendula Nováková, Jan Konečný
dolní řada: otec Jiří Topenčík, David Bureš, Jaroslava Steinbocková, Kateřina Vahalová, Pavlína Steinbocková, Štěpán Kolář
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