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 Vážení čtenáři, toto číslo našeho obecního zpravo-
daje je první v tomto roce. Proto v něm najdete statistiky 
a závěrečná čísla o obci za minulý rok. Pan starosta vás 
informuje o tom, co bychom měli stihnout vybudovat a ja-
ké akce  nás čekají v roce 2007. Většinu obsahu tohoto 
čísla tvoří informace o událostech, které proběhly od kon-
ce minulého roku. Bylo toho dost, ať  už je to turnaj mistrů 
světa v kolové a významné osobnosti, které ho navštívili, 
masopustní průvod a aktivity obou škol. Málo známý byl 
evropský úspěch našeho chovatele holubů. Zajímavá je 
rovněž informace o celookresní akci, kterou na duben při-
pravují myslivci. Pokračujeme ve vzpomínkách na dávné 
i nedávné události z naší obce, které pro nás ze starých 
kronik vybral pan Josef Krupička. Dokončíme vzpomínky 

našeho občana z Nového Zélandu. Těším se, že do příš-
tích čísel nám svoje cestovatelské zážitky pošle někdo 
další. Pro vinaře bude určitě zajímavá vinařská besídka. 
Jsem vděčný za příspěvek fotbalistů a věřím, že informa-
ce o fotbale se stanou pravidelnou rubrikou. Velkou pod-
poru jako časopis chceme věnovat kultuře a dodržování 
starých tradic v obci. Proto pokračujeme se zpěvníkem 
i když uvedené písně by měli být většině našich čtenářů 
známé. Připomínáme je především mládeži.

Znovu vás upozorňuji na možnost kvalitní reprodukce 
fotek a budeme jen rádi, když nám svoje fotky pošlete 
do fotokroniky.

J. Zelinka, 
šéfredaktor

      Slovo starosty
Vážení spoluobčané, po velmi mírné a krátké zimě 

tady máme jaro a s ním se můžeme pustit do naplánova-
ných akcí, které se nám podařilo zahrnout do dosti vypja-
tého rozpočtu obce pro tento rok.

Rozpočet obce byl na veřejném zasedání zastupi-
telstva schválen dne 14. 3. 2007. V krátkosti se zmíním 
o tom, co je pro letošní rok naplánováno. Například opra-
va malého rybníčka, vybudování zpevněné plochy za 
Sokolovnou, to znamená prostor mezi asfaltovým hřiš-
těm a balkónem. Tím se vyřeší jednak blátivý příjezd ke 
dveřím kuchyně, kam se často naváží zboží pro konání 
dosti častých akcí a zároveň se s tímto prostorem počítá 
pro konání různých událostí jako např. stavění máje, letní 
zábavy apod. Dále se budou na místním hřbitově budo-
vat nové chodníky. Úzké chodníčky na starém hřbitově 
se budou pouze zaštěrkovávat, chodníky na novém se 
budou dláždit. Na Školní ulici se bude opravovat obecní 
dvoubytovka. Jedná se o opravu střechy a komínů, které 
jsou již v havarijním stavu. Rovněž bychom chtěli připra-
vit alespoň několik stavebních míst, protože komplexní 

řešení bydlení bude ještě nějaký čas trvat i přesto, že 
jednání s dodavatelskou firmou již probíhají. Dále se plá-
nuje výstavba schodů v uličce mezi štengarem a Divác-
kou, vybudování parkoviště u kostela, různé opravy vo-
zovek, chodníků, za finanční spoluúčasti české pošty se
provede výměna oken v této budově, proběhne výstavba 
bezbariérového přístupu a další. Samozřejmě se nám do 
letošního rozpočtu nepodařilo dostat vše, co bychom si 
přáli, ale bohužel další investiční akce musí počkat až na 
příští rok.

Dovolte mi, využít tohoto úvodního článku k tomu, 
abych srdečně pozval všechny maminky, babičky a ostat-
ní občany na Den matek, který bude pořádat Obec ve 
spolupráci s KDU-ČSL, mateřskou a základní školou 
v neděli 13. 5. 2007 v 15 hod. v sále Sokolovny.

Na závěr Vám všem chci popřát, abyste nadcházející 
Velikonoční svátky prožili v klidu a pohodě.

Antonín Lengál, 
starosta obce

 Krátké zprávy
 Zprávy ze zasedání rady obce
• Rada obce (dále jen RO) rozhodovala zda pokračovat 

v přípravě stavebních míst na ulici Karpaty I. Rozpoč-
tový návrh ceny činí 2 190 000,00 Kč. RO schvaluje po-
zastavit přípravu stavebních míst v této lokalitě.

• RO byla seznámena s cenovým návrhem na výstavbu 
kanalizační sítě na ulici Tocháčkova. Cena přibližně 16 
miliónů + 500 000,00 Kč projekt. RO doporučuje hledat 
další možnosti.

• Pan Josef Zelinka přednesl zápis z obecní kroniky 
za rok 2005. Rada zápis schvaluje nutno dát razítko 
a podpis starosty.

• Rada souhlasí s rozšířením pojistky u České pojišťov-
ny o budovu sokolovny. Společná pojistka se navýší 
o 5 744,00 Kč. TJ Sokol Šitbořice v lednu 2007 darova-
la Obci Šitbořice budovu sokolovny.

• Obec Nikolčice žádá o finanční spolupráci při vyučová-
ní našich dvou žáků v jejich základní škole. Výše pří-
spěvku činí 8 826,00 Kč. RO souhlasí.

• RO bere na vědomí poděkování z Betléma Klo-
bouky za sbírku z živého betléma, která vynesla 
částku 14 608,00 Kč.

• RO bere na vědomí ukončení nájmu paní Maťové 
k 1. 3. 2007. Provoz pedikůry a dalších kosmetických 
procedur podle informačního letáčku, který Vám přišel 
do domů, zajišťuje paní Šárka Teplá v lázních spole-
čenského domu Orlovna. Telefon: 731 456 816.

• Rada projednala žádost Jana Novotného ze Šitbořic 
o příspěvek na tábor dětí ve výši 3 600,00 Kč a součas-
ně projednala žádost o příspěvek na dopravu Chaloup-
ky 2007. Rada navrhuje 100,00 Kč na týden. Podmín-
kou dítě ze Šitbořic. Zastupitelstvo obce na veřejném 
zasedání 14. 3. 2007 schválilo návrh RO.
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• RO bere na vědomí poděkování Jiřímu Studýnko-
vi od Svazu chovatelů, za vzornou reprezentaci jeho 
holubů na výstavě v Lipsku, kde získali ocenění  
šampióni výstavy.

• RO schválila zrušit poplatek za pronájem jámy na sta-
vění máje.

• Spolek pro obnovu venkova, žádá o podporu petice 
„Co venkov vydrží“. Diskriminace obyvatel venkova, 
vytvářet tlak na poslance. Zastupitelstvo obce schválilo 
podpořit petici.

• Svaz měst a obcí nabízí členství v organizaci, kte-
ré přináší praktické výhody: Právní poradna, měsíční 
informační servis, nákup auta Škoda apod. Popla-
tek 2 200,00 Kč ročně + 1,80 Kč za obyvatele celkem 
5 675,00Kč. Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání 
14. 3. 2007 schválilo vstup do Svazu měst a obcí.

• Rozšířená rada obce se sešla 5. 3. 2007, kde firma
STAREX spol. s r.o. Malínská 32 Brno – Tuřany  před-
stavila svoji prezentaci ve výstavbě rodinných domků 
a nabízí pomoc s technickou podporou výstavby inže-
nýrských sítí.

Milan Němeček, 
místostarosta

 Inventarizace majetku obce
DDNM 121 503,60
ostatní DNM 212 255,00
stavby, budovy 159 169 406,23
sam. movit. věci 4 213 706,40
DDHM 3 556 900,49
pozemky 8 583 328,36
pořízení DNM 59 500,00
pořízení DHM 284 806,00
ostatní dlouhodobí fin. majetek 1 800,00
materiál 45 584,25
ceniny 862,00
základní běžný účet 6 645 862,84
sociální fond 72 197,78
přij. návr. fin. výpom. mezi rozp. 9 499 600,00
ostatní krátkodobé závazky 2 378 114,00
poskytnuté zálohy 14 500,00
pohledávky 143 018,00
přijaté zálohy 20 322,00
zaměstnanci 16 449,00
sociální a zdravotní pojištění 70 453,00
ostatní přímé daně 18 209,00
jiné závazky 119 835,00
jiné pohledávky 4 398 487,69
dlouhodobé bankovní úvěry 2 475 800,00
podrozvah. účet (poskyt. zál) 30 000,00
podrozvah. účet (DP) 1 141 962,05

Při inventarizaci byl vyřazen DDHM v celkové hod-
notě 39 438,95 a drobné předměty v celkové hodnotě 
1 280,00 Kč

 Rozpočet obce na rok 2007
(Všechny údaje jsou v tisících Kč)

Příjmy:
ze státního rozpočtu 13 698,0
úhrada vydobývání prostoru 40,0
prodej krátkodobého majetku 40,0
poskytování služeb (kanalizace) 530,0
pronájem majetku (rybník) 7,5
poskytování služeb (kabelovka) 50,0
poskytování služeb a výrobků (knihovna) 5,0
poskytování služeb (rozhlas) 5,0
poskytování služeb a výrobků 2,0
pronájem nemovit. (sokolovna, orlovna) 185,0
poskytování služeb (kulturní akce) 10,0
poskytování služeb a výrobků 30,0
pronájem ostatních nemovitostí (ZS) 168,7
pronájem ost. nemovit. (byty) 250,0
pronájem ostatních nemovitostí 150,0
poskytování služeb (pohřebnictví) 2,0
pronájem a prodeje pozemků 90,0
poskytování služeb (skládka) 75,0
pronájem nemovitostí (penzion) 35,0
poskyt. služby 1,0
kapitálového majetku (úroky) 81,0

zůstatky na účtech 6 718,1

celkem 22 173,3

Výdaje:
sběr a zpracování druhot. surovin 25,0
silnice 245,0
chodníky 560,0
pitná voda 100,0
odpadní vody 1 609,0
nakládání s kaly 200,0
rybník 850,0
kabelová televize 55,0
Mateřská škola 797,0
Základní škola 2 232,0
ZUŠ Klobouky 5,0
knihovna 192,0
činnost muzeí 65,0
kronika 15,0
dotace obcím 0,0
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činnost reg. církví 50,0
rozhlas 28,0
periodika 37,0
zájmová činnost - Sokolovna, Orlovna 610,0
akce pro občany 100,0
tělovýchova (hřšiě, kurty) 243,0
tělovýchova (dotace) 70,0
volný čas dětí a mládeže 3,0
Klub Mikeš 7,0
zdravotní středisko 243,0
bytové hospodářství 467,0
stará škola, stodoly 119,0
veřejné osvětlení 247,0
pohřebnictví 460,0
inženýrské sítě (plyn, elektrika) 80,0
územní plán 35,0
ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. úrovně 20,0
komun. sl. a úz. rozvoj ostatní 11,0
nebezpečný odpad 30,0
komunální odpad 1 065,0
veřejná zeleň 1 058,0
penzion 118,0
hasiči 207,0
zastupitelstvo 929,0
místní správa 1 766,9
úrok z úvěru, bank. poplatky 150,0
rezerva nečerpaná 2 988,2
daň za obec 0,0
vratka dotace 15,1

celkem 18 107,2

financování – splátky půjček
splátka Orlovna – KB 632,0
splátka půjčky IS – ČOV 2378,1
splátka ČOV – SFŽP 1056,0

celkem 22 173,3
Ing. Pavel Halas

 Demografické změny v r. 2006
V ROCE 2006 SE NARODILY TYTO DĚTI:

Filip Vaculín, Veronika Danielová, Viktorie Konečná, 
Šimon Urbánek, Ondřej Valíček, Filip Mrhálek, Stela Ně-
mečková, Dominik Šabata, Barbora Venerová, Monika 
Vozdecká, Aneta Hanáková, Matyáš Slivoň, Lenka Bu-
rešová, Ema Vozdecká, Kateřina Schnirchová, Michal 
Kosorinský, Eliška Galušková

V ROCE 2006 ZEMŘELI TITO OBČANÉ:
Bohumil Fiala, Jenovéfa Hladůvková, Anna Humpo-

líčková, Jindřiška Kaňová, Maria Kaňová, Antonín Ko-
nečný, František Konečný, Jan Konečný, Josef Koneč-
ný, Ladislav Lejska, Františka Lengálová, Josef Matuš-
ka, Oldřich Matuška, Josef Matyšek, František Rozkydal, 
Marie Rozkydalová, Anežka Stejskalová, Karel Zoubek

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ NAŠICH OBČANŮ V ROCE 2007

95 let
Božena Lengálová, Maria Tesařová

85 let
Marie Matušková, Ludmila Rozkydalová,  
František Valíček

80 let
Antonín Zoubek, Pavlína Zoubková, Marie Konečná, 
Albína Vozdecká, Františka Vozdecká, Anna Kaňová, 
Marie Vozdecká, Anežka Tihlaříková, Jan Němeček, 
Miroslav Steinbock, Antonie Hanáková, František To-
manec, Marie Běloušková, Metoděj Vozděk, Marie 
Zoubková, Anna Konečná, Terezie Konečná

Nejstarším občanem naší obce je paní Maria Okurko-
vá, která v letošním roce oslaví 96 let.

EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2006
              muži    ženy  celkem
Narodilo se    7 10     17
Zemřelo  11   7     18

Přistěhovalo se       28
Odstěhovalo se       36
Stav obyvatel k 31. 12. 2006  1927

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

Číslování budov (nejvyšší číslo)   616
Růžena Stehlíková, 

matrikářka

 Průkazy a pasy na obci
Občané si mohou o vystavení nového OP požádat 

prostřednictvím Obecního úřadu Šitbořice, zde rovněž 
mohou hlásit ztrátu, odcizení, nález či poškození OP.

K VYŘÍZENÍ OP SE PŘEDKLÁDAJÍ  
NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY:
• fotografie 35x45mm, která zobrazuje současnou po-

dobu občana v předním čelném pohledu, s pozadím 
bílým, popř. světlemodrým

• dosavadní občanský průkaz
• případně další doklady osvědčující skutečnosti zapiso-

vané do OP (rodný list, oddací list k zápisu manžela, 
rodné listy k zápisu dětí, diplom pro zápis titulu)

• v případě vyřizování 1. OP pro patnáctileté je třeba 
doložit osvědčení o státním občanství ČR. Potřebnou 
žádost k osvědčení vyřídíte na OÚ Šitbořice, je však 
třeba doložit rodný list dítěte, oddací list rodičů nebo 
jejich rodné listy, občanský průkaz jednoho z rodičů.
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• od 1. 1. 2005 se za vydání nového OP za občanský 
průkaz poškozený, odcizený, ztracený nebo zničený 
vybírá správní poplatek 100 Kč.

Je prováděna výměna občanských průkazů bez stro-
jově čitelných údajů

vydaných do:  platnost do:
31. prosince 1998  31. prosince 2007
31. prosince 2003  31. prosince 2008

Cestovní pasy se od 01.  09.  2006 na Obecním úřadě 
v Šitbořicích již nevyřizují. Tuto agendu vyřizuje Městský 
úřad Hustopeče a to z toho důvodu, že cestovní pasy se 
vyhotovují s biometrickým zobrazením obličeje (to zna-
mená, že k žádosti o cestovní pas nepředkládáte foto, 
ale pracovnice Vás i vyfotí).

K vyřízení prvního cestovního pasu pro dítě do 15 let 
je třeba předložit osvědčení o státním občanství ČR, kte-
ré vyřídíte prostřednictvím obecního úřadu na krajském 
úřadě. Zde je nutné uhradit poplatek 100 Kč.

 Stavební místa v trati Strážky
Členové zastupitelstva jsou stále častěji zahrnováni 

otázkami o stavu přípravy stavebních míst v trati Stráž-
ky. Rád bych Vás seznámil se situací a pokusil se při-
blížit možnosti při vytváření nových stavebních míst. 
Obec Šitbořice vykoupila pozemky a má zpracovanou 
zástavbovou studii na celkem 35 stavebních míst včetně 
inženýrských sítí. Podle odborných odhadů by výstavba 
inženýrských sítí stála přibližně 16 mil. korun. V dnešní 
době Obec tyto finance nemá a nemůže  si je ani vypůjčit.
Proto hledá jiný způsob řešení. Nabízí se nám možnost 
spolupráce se stavební firmou, která pomůže inženýrské
sítě vybudovat a nabídne k prodeji svoje typové domy. 
Přitom bude přihlíženo i k tomu, aby byli uspokojeni ob-
čané, kteří nemají zájem o typový domek a chtějí si po-
stavit rodinný dům individuálně. Zde by obec prodávala 
pozemek a stavební firma technickou podporu což jsou
sítě. Další variantou pro stavebníky je možnost vlastního 
projektu a realizace stavby firmou.

Abychom získali podklady pro jednání se stavební fir-
mou, přikládáme do tohoto čísla anketní lístek. Zájemce 
o výstavbu prosíme o vyplnění a odevzdání na radnici.

Milan Němeček a Ing. Pavel Halas

 Studny
V dnešní době hodně diskutované téma. Zákon  

č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně zemědělských zákonů (vodní zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů přinesl některá zruše-
ní a povinnosti s ohlášením odběrů vody ze studní a také 
s vypouštěním odpadních vod. Vypouštění odpadních 
vod je pro všechny občany řešeno čističkou odpadních 
vod. Obec chce poradit spoluobčanům kde lze získat 
informace a jaké povinnosti vyplývají z nového zákona. 
Nejpřehlednější informace získáte na internetu na strán-
ce www.hustopece-city.cz, životní prostředí, oddíl voda.

Kdo má studnu postavenou do roku 1955 nemusí 
nic hlásit ani žádat nějaké povolení. Kdo stavěl studnu 

do roku 2001 je nutno se podívat zda-li má v pořádku 
stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a povole-
ní k odběru vody a všechno v pořádku nemusí žádat 
o doplnění. V případě chybějícího některého povolení 
je nutno požádat do 1. 7. 2007 o jeho doplnění referát 
životního prostředí MěÚ Hustopeče, formulář je mož-
no nalézt na uvedených internetových stránkách. Kdo 
stavěl studnu od roku 2001 do roku 2007 a chybí mu 
jakékoliv povolení musí opět žádat o doplnění chybějí-
cího povolení. Tato rada platí pro fyzické osoby ne pro 
právnické osoby.

Milan Němeček, 
místostarosta

 Internet v kabelové televizi 
Žádám tímto o trpělivost žadatelů, kteří si podali při-

hlášky na připojení k internetu po kabelovém rozvodu. 
Firma Noel přes veškeré moje urgence nebyla schopna 
toto zařízení uvést do komerčního provozu v požadova-
ném termínu. Na druhé straně zase firmu Noel chápu,
protože se jedná o zavádění zcela ojedinělé a natolik 
nové technologie, že s tímto zatím nemá zkušenosti žád-
ná kabelovka v naší republice. V současnosti jsou však 
již zásadní problémy vyřešeny a konečně se už začali 
připojovat první uživatelé.

Tímto se ještě jednou všem zájemcům omlouvám za 
to, že avizovaný termín přípojek nebylo možno s technic-
kých důvodů splnit.

Antonín Lengál, 
starosta obce

 Kabelová televize  
a digitální vysílání

S nástupem digitálního vysílán a plánovaným vypíná-
ním analogového signálu se mezi lidmi na toto téma začí-
ná stále častěji diskutovat a mnohdy vznikají různé mýty 
spekulace a polopravdy. Proto jsem se rozhodl napsat 
tento článek, který by do této problematiky měl vnést jas-
no. Nebudu se tedy zabývat digitálním vysíláním obecně, 
ale pouze v souvislostí s naší kabelovou televizí. Nejčas-
těji kladená otázka je: Budeme vůbec kabelovou televizi 
v době digitálního vysílání potřebovat?

Na to se Vám nyní pokusím odpovědět. Jak víme, 
klasické vysílače se budou postupně vypínat. Poslední 
bude vypnut za tři roky. Nejpozději do této doby si budou 
muset všichni, kdo nemá kabelovou televizi, pořídit SET-
-TOP-BOX. Je to taková krabička, která v podstatě pře-
vádí digitální signál do televizoru, který není vybaven pro 
příjem tohoto signálu. Tady bych chtěl upozornit na jednu 
velmi důležitou věc. Pokud máte v domácnosti více te-
levizorů, případně video, musíte mít ke každému kusu 
jeden SET-TOP-BOX.

A tady je jedna velká výhoda naší kabelové televize. 
O ten převod z digitálu na analog se za Vás postará hlav-
ní stanice kabelové televize. Tudíž nemusíte nic měnit, 
nic dokupovat a můžete nadále provozovat v domácnosti 
jakýkoliv počet televizorů. Důležité je to, že tento stav 

http://www.hustopece-city.cz
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bude dlouhodobý, záleží pouze na obci jak dlouho bude 
tento převod provozovat. Předpokládá se nejméně 10 let, 
ale pokud to budou místní občané vyžadovat, tak klid-
ně i déle. Proto si i dnes uživatel naší kabelové televize 
může pořídit nový televizor bez digitálního příjmu a může 
ho minimálně dalších 10 let používat, aniž by musel do-
koupit SET-TOP-BOX. Je samozřejmostí, že současně 
s tímto analogovým signálem bude naše kabelovka šířit 
paralelně i signál digitální plus internet.

Jak vidíte, tak s příchodem digitálního vysílání naše 
kabelová televize neztrácí smysl, spíše naopak.

Antonín Lengál, 
starosta obce

 Zpráva Policie ČR za r. 2006
Obecní úřad Šitbořice obdržel od Policie České re-

publiky – Obvodní oddělení Hustopeče zprávu o bezpeč-
nostní situaci v regionu Hustopeče za rok 2006.

Ze zprávy vyplývá, že stále převažuje majetková 
trestná činnost, především krádeže vloupáním do moto-
rových vozidel, rodinných domů. Zájem pachatelů je pře-
devším o věci, které lze snadno zpeněžit nebo užít pro 
vlastní potřebu.

V uplynulém roce byl zaznamenán celkový pokles 
případů trestných věcí. Město Hustopeče a Klobou-
ky a z vesnic Šakvice a Velké Němčice patří k místům 
z největší trestnou činností. 

Obec Šitbořice se umístila na šestém místě s patnácti 
nápady trestné činnosti, z 25 měst a obcí Obvodního od-
dělení PČR Hustopeče. Vím, že nápady trestné činnosti 
jsou přímo úměrné  velikosti obce a počtu obyvatel v ní. 
Tato statistika by nás neměla zastrašovat, ale přinutit 
k zamyšlení jak napomoci při snižování trestné činnosti 
u nás v Šitbořicích. 

Milan Němeček, 
místostarosta

 Muzeum
Obecní muzeum ve staré škole vstupuje do dalšího 

roku své existence. Zahájení činnosti v roce 2005, kdy 
obec slavila výročí 750 let od první písemné zmínky, bylo 
velmi provizorní. Klub historie v tom roce shromáždil ob-
rovský archiv historických fotografií. Výstavní panely byly
tehdy vypůjčené stejně tak jako většina vystavovaných 
exponátů. V roce 2006 se podařilo díky obecnímu úřadu 
pořídit do místnosti muzea nové výstavní vitríny a sadu 
stolů. Na konci roku byly namontovány i nové nástěnné 
panely na kterých bude možnost vystavovat především 
písemné a obrazové materiály. Některé exponáty, které 
byly zapůjčené jsme již vrátili, ale také jsme několik velice 
zajímavých exponátů získali do vlastnictví nebo jako tr-
valou zápůjčku. Jsem rád, že se v průběhu roku podařilo 
uspořádat několik velmi zdařilých výstav. Jako například 
vánoční výstava betlémů. Za každou takovou výstavou je 
skryto velké množství práce poměrně malého množství 
členů klubu historie. Byl bych moc rád, kdyby se k nám 
někdo další přidal. Teď kdy dostáváte do rukou toto číslo 
obecního zpravodaje je již otevřena výstava s velikonoč-

ní tematikou. 
Přijďte se po-
dívat určitě se 
vám bude líbit 
a zároveň mů-
žete posoudit 
nové výstav-
ní vitríny, stoly 
a nástěnné pa-
nely. V letošním 
roce je naším cí-
lem pokračovat 
ve výstavní čin-
nosti a pokračo-
vat ve vylepšo-
vání vnitřního 
zařízení. Nutné 
bude pořídit so-
lidní označení 
muzea. Stále 
pokračujeme ve 
shromažďování fotodokumentace a starých písemností 
o obci. Důstojným způsobem chceme zviditelnit pamětní 
desky P. T. Šilingera, Viléma Tocháčka a bratří Stejskalů. 
Vím, že pro občany Šitbořic nebude muzeum místem, 
kam by příliš často chodili, ale je určeno především pro 
návštěvníky a hosty naší obce, pro příbuzné, rodáky 
a další zájemce. Naše občany chceme lákat především 
na tématické výstavy k různým událostem a svátkům. 
Muzeum je také místem pro konání výstav domácích 
i pozvaných výtvarníků.

J. Zelinka

 LIMA
Koncem roku 2006 proběhl v Centru pro rodinu 

a sociální péči v Brně ve spolupráci s Katholishes Bil-
dungswerk Wien kurz trenérů LIMA (Lebensqualitat im 
Alter) jako klíčová část vysoce humánního projektu  Kva-
lita života ve stáří.

Program Lima je určený k aktivizaci seniorů a obsa-
huje trénink paměti, kompetencí (to znamená řešení kaž-
dodenních problémů), psychomotorický trénink a otázky 
víry a smyslu života. 

Cílem tohoto programu je kvalita života do vysoké-
ho věku, příprava seniorů na náročné životní okolnosti, 
které je možná čekají a setkávání se s lidmi v podobné 
životní situaci. Společně s nimi se naučí sdílet, naslou-
chat a aktivně řešit negativní projevy stáří. Budou se učit 
aktivně bojovat proti apatii a rezignaci ve stáří.

V hodinách Limy se cílevědomě stárnutí zpomaluje, 
posiluje se nezávislost a soběstačnost. Myšlenka kurzu 
vzdělávat a učit účastníky v každém věku, posiluje tolik 
potřebný pocit, že máme svůj život ve svých rukou. Posi-
luje tolik potřebný pocit sebedůvěry a sebevědomí.

Principy tohoto kurzu vycházejí z našeho každoden-
ního života, počítají s našimi životními zkušenostmi, 
s našimi problémy a respektují každého jedince.

Měla jsem štěstí, že jsem se mohla jako jedna ze šest-
nácti prvních v České republice tohoto kurzu zúčastnit.

Montáž výstavních panelů foto: Josef Zelinka
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Pracovní setkání s rakouskou lektorkou paní Gertrud 
Skritek bylo pro nás všechny neobyčejným zážitkem. 
S nezničitelným úsměvem a velice mile nám předávala 
všechny poznatky a zkušenosti ze své dlouholeté praxe. 
S velkým nasazením a prověřenými metodami a napro-
sto nezištně.

Náročné části výuky střídal praktický nácvik různých 
her, jednoduchých tanců a písniček. Nechyběly praktické 
tipy, ukázky a vzorové návrhy skupinových hodin.

O otázkách víry a smyslu života referoval Mag. Lan-
ger z vídeňské arcidiecéze. Jeho přednáška se zabývala 
vztahem víry a štěstí ve stáří.

Velmi na mne zapůsobila idea Limy: věkem neschá-
zet, věku nepodléhat.

V celém tomto kurzu byla úžasně kamarádská  atmo-
sféra. Vůbec nevadila jazyková bariéra, která hlavně pro 
přednášející a tlumočnici byla často velice náročná.

Velice ráda budu všechny své získané vědomosti 
a zkušenosti předávat dále ženám v naši obci. Už máme 
přislíbenou místnost v Orlovně v suterénu. Teď ji jenom 
musíme vyklidit a upravit a můžeme začít. Až bude vše 
potřebné připraveno dám vědět a zahájíme.

Pro všechny zájemkyně o tento kurz byl v naší obci 
založen Klub aktivních seniorek – KLAS.

Zatím je u nás asi 25 žen, které mají o tuto činnost zá-
jem. Klas je určen všem ženám bez ohledu na věk a sa-
mozřejmě se mohou další zájemkyně ještě přihlásit.

Na všechny se už moc těším.
Jaroslava Krušinová

 Pozvánka 
na chovatelskou přehlídku

Českomoravská myslivecká jednota Břeclav a Mys-
livecké sdružení Šitbořice za podpory obecního úřadu 
v Šitbořicích pořádají 21. dubna od 8.00 do 17.00 hod. 
a 22. dubna od 8.00 do 13.00 hod. v sokolovně v Šitboři-
cích celookresní chovatelskou přehlídku trofejové zvěře 
ulovené v lovecké sezóně 2006.

Jedná se o ojedinělou akci, pořádanou v naší obci. 
Tímto zveme všechny příznivce přírody a myslivosti ke 
shlédnutí trofejí zvěře a preparátorských prací. Na této 
přehlídce bude možno též zakoupit oblečení do přírody 
a drobné umělecké předměty.

Při slavnostním zahájení přehlídky dne 21.  4.  2007 
budou předána myslivecká vyznamenání členům mysli-
vecké jednoty z celého Břeclavska. Za naší domovské 
organizace budou za celoživotní obětavou práci pro mys-
livost vyznamenáni Václav Němeček st. a Josef Něme-
ček, blahopřejeme.

Součástí přehlídky bude dne 21.  4.  2007 svod lovec-
kých psů. Jedná se o odborné zhodnocení mladých lo-
veckých psů, na kterou zveme všechny přátele čtyřno-
hých pomocníků. Zveme především děti. Začátek v 9.00 
hod. před sokolovnou.

Myslivci ze Šitbořic pro všechny návštěvníkypřipravili 
zvěřinové hody. Pan šéfkuchař doporučuje zvláště speci-
ality z jelena a divočáka. Tyto pochoutky budou k ochut-
nání po oba dva dny v klubovně na sokolovně.

Členové mysliveckého sdružení zvou všechny obča-
ny ke shlédnutí této výstavy s tím, že vstupné bude pou-
ze dobrovolné. 

Na tento myslivecký svátek se s pozdravem „Mysli-
vosti a lovu zdar„ těší

Ing. F. Fiala, 
jednatel MS

 TOM SLUNÍČKO
TOM SLUNÍČKO 19211, Hodonice, Janská 212, 

671 25, založilo družinku Šitbořice.
Vážení občané a milé děti, jsme součástí neziskové-

ho sdružení s názvem Asociace turistických oddílů mlá-
deže. Náš oddíl má vlastní IČO a Asociace TOM nám 
poskytuje pojištění, školí vedoucí a instruktory, vydává 
odbornou literaturu apod.

My jsme zde v Šitbořicích založili družinku, kde si děti 
hrají, učí se a také pro ně připravujeme jednodenní výle-
ty a vícedenní akce.

Scházíme se každý čtvrtek v 15.00 hodin u školy. 
Naše družinková činnost zde začala fungovat od ledna 
tohoto roku a doposud je průměrná návštěvnost 9 dětí 
na schůzku.

Aby vznikla družinka, potřebovali jsme pros-
tory, které nám poskytla škola. Za to jim patří dík. 
Samozřejmě bychom nemohli fungovat bez finanční 
podpory, a proto jsem požádal obec o příspěvek, který 
nám byl přislíben na veřejném zasedání 14.  3.  2007. 
I obci patří díky za důvěru. Budeme se snažit dětem 
poskytnout co nejlepší možnosti využití volného času.  
Také o nás i  Asociaci se do víte více na www.a-tom.cz, 
www.slunicko19211.wz.cz. nebo na e-mailu: tomslunic-
ko19211@seznam.cz 

Tak neseďte doma a přijďte se za námi podívat! Těší 
se na vás vedoucí družinky i celého oddílu

Jan Novotný

 Archív Štengaráčku  
na internetu

Tímto číslem vstupuje Štengaráček již do třinácté-
ho roku svého „života“. Za tuto dobu v něm byla uve-
řejněna spousta článků a informací, které pro Vás snad 
byly užitečné, zajímavé a někdy možná i inspirující. 
Některá starší čísla se dají vypůjčit v knihovně ale uce-
lený archív má k dispozici asi málokdo. Proto jsme na 
internetu zveřejnili celý archív Štengaráčku. Na adrese  
http://www.stengaracek.cz najdete všechna vydaná čísla 
ve formátu PDF. Ty úplně nejstarší čísla se nezachovala 
v elektronické podobě a bylo třeba je nascanovat z pa-
pírových předloh. Proto jsou tyto soubory větší a kvalita 
menší. Nejdůležitější by ale měla být hodnota informací, 
která zůstala zachována.

František Valíček

http://www.a-tom.cz
http://www.slunicko19211.wz.cz
mailto:tomslunicko19211@seznam.cz
mailto:tomslunicko19211@seznam.cz
http://www.stengaracek.cz
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Milý bratři a sestry, v antické mytologii se vyskytova-
la postava jménem Anteus, který prý znovu nabýval sil, 
když se dotkl země. My se naopak, abychom nabrali sil, 
potřebujeme na okamžik dotknout nebe. 

Aby to pro nás bylo dostupné, přiblížil nám Ježíš 
Boží království na dosah. Svým vtělením, životem, smr-
tí a zmrtvýchvstáním posvětil všechny rozměry života 
člověka. Už nelze žít dvojkolejný život; život „kostelový“ 
a „nekostelový“, život „zbožný“ a život „bezbožný“. Ježíš 
zůstal Ježíšem i na tržišti, na svatební hostině, v domě 
hříšníka… Díky Němu se můžeme dotýkat nebe každý 
den v běžných lidských věcech, setkáních, povinnos-
tech, radostech i trápeních. Žijeme ve vykoupeném čase 
a vykoupené zemi. Vzpomeňme si na to, až uslyšíme na 
Velikonoce: „Ježíš Kristus, včera i dnes, začátek i konec, 
alfa i omega…“

Přeji Vám všem krásné a požehnané svátky Veliko-
noční. Váš duchovní otec

P. Jiří Topenčík

 Co se dělo v naší farnosti?
Při výstavě betlémů, která probíhala v adventní době 

v obecním muzeu, se prodejem výrobků dětí z Klubu MI-
KEŠ podařilo získat 4 050 korun. Tyto peníze byly ode-
slány na účet Papežského misijního díla ČR na podporu 
sirotků. Souběžně s touto akcí probíhal také prodej misij-
ních pohlednic s vánoční tématikou, který vynesl částku 
1 196 korun (tato částka byla určena rovněž pro misie). 

Každoroční akcí pořádanou farností a členy KDU 
o vánočních svátcích, přesněji 25. prosince odpoledne 
už po několik let bývá setkání občanů u Živého Betlé-
ma, který bývá v parku uprostřed obce. I tentokrát se 
začalo průvodem koledníků a třech králů od radnice. 
Za zpěvu koled přišel průvod ke stáji se Svatou rodinou  
s „Ježíškem“, kde byla akce oficiálně zahájena a přivítáni
hosté z Diakonie Betlém z Klobouk u Brna, pro které je 
určen finanční výtěžek z této akce, kdy po skončení kul-
turního programu připraveného mládeží a dětmi mohou 
lidé přispět svými dary „černouškům“ kteří sedí před stájí. 
Tato akce si získala u občanů oblibu, jako zpestření svá-
tečního odpoledne a příležitost k procházce. Tentokrát 
se vybralo 16 300 korun.

V sobotu 6. ledna se uskutečnila tradiční tříkrálová 
sbírka. Celkem 13 skupinek koledníků se rozešlo po celé 
obci a vybralo 67 422 korun. Děkujeme za Vaše dary 
a prosíme všechny, kdo by se rádi zúčasnili příští sbírky 
jako vedoucí skupinek, aby se nebály a o letošní době 
adventní se přihlásili Petru Krupičkovi.

V pátek 23. února byl uspořádán zájezd do Městské-
ho divadla v Brně na kultovní muzikál JESUS CHRIST 
SUPERSTAR.

Dne 18. 2. 2007 se u nás konal Masopustní průvod 
obcí. Tohoto průvodu se zúčastnilo asi 80 lidí, převáž-

ně dětí a jejich rodičů. Vyhrávala mini kapela ve složení: 
trubka, harmonika, kytara a vozembouch. Po průvodu 
následovala zábava ve společenském domě Orlovna. 
Tímto chceme poděkovat maminkám z klubu Mikeš, výše 
zmíněné kapele, představitelům obce za bezplatný pro-
nájem sálu a samozřejmě i všem účastníkům této akce.

O jarních prázdninách prožili naši ministranti - bylo 
jich 17 a 3 kuchařky - čtyři dny na faře v Ochozu u Brna 
na tradičním PRANAFu (PRÁzdniny NA Faře). Během 
několika na únor relativně teplých dnů jsme stihly nejen 
hrát různé hry jak v přírodě tak večer na faře, ale také 
jsme si prošli údolí potoka Říčky s jejími jeskyněmi (Pe-
kárna, Netopýrka, Švédův stůl), propadání a vývěry na 
Říčce a díky ochotným lidem jsme si mohli prohlédnout 
funkční provozy v areálu Královopolské strojírny v Brně. 
Během celého pobytu probíhala vědomostní soutěž, za 
kterou dostali kluci sladkou odměnu v podobě pudinků. 
Největší úspěch měli hry s ručníky (Kde jsi?) a s vajíčky 
pod papírovými čepicemi.

Také naše Scholička (sbor mladých děvčat) si uděla-
la o jarních prázdninách výlet. Čtyři dny strávily na sou-
středění v Těšanech, kde nejen relaxovaly, ale i se učily 
nové písničky.

 Pořad bohoslužeb 
o Velikonocích

Diváky Šitbořice 
Pondělí 2. dubna - 7.00
Úterý 3. dubna - 7.00
Středa 4. dubna - 7.00 a 18.00
Zelený čtvrtek 17.00 19.00
Velký pátek 17.00 19.00
velkopáteční křížová cesta je v 15.00 v Šitbořicích 
Bílá sobota 18.00 20.30
modlitba breviáře – ranní chvály v 7.30 v Šitbořicích 
Boží hod velikonoční 9.00 7.30 a 10.30
Pondělí velikonoční 9.00 7.30 a 10.30

 
Zpovídá se pouze v pondělí, úterý a ve středu 

vždy půl hodiny před začátkem mše svaté. Ve středu 
v 18.00 bude mše svatá s udělováním svátosti  
pomazání nemocných.

O velikonoční neděli bude přístupná věž kostela 
v Šitbořicích. Možnost prohlídky věže bude od 15.00  
do 17.00 hodin.

Více se dozvíte na www.farnost-sitborice.org
za farnost sepsali 

Ladislav Lengál a Petr Krupička

 Ze života farnosti

http://www.farnost-sitborice.org
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 Škola
 Mateřská škola

SKUPINKY PŘEDŠKOLÁKŮ
Už druhým rokem jsme společně se ZŠ zorgani-

zovali edukativní skupinky pro předškolní děti. Rodič 
s dítětem absolvuje 10 lekcí, které jsou zaměřeny na 
rozvoj sluchového a zrakového vnímání, řeči, myšle-
ní, jemné motoriky, grafomotoriky, prostorové orientace  
a početních představ. 

BESEDA S DŮCHODCI
V pátek 9. února 2007 se uskutečnila beseda pro 

spoluobčany starší 65 let, kde naše děti vystoupily s ta-
nečním pásmem řemeslníci. 

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V neděli 25. února 2007 jsme se s dětmi zúčastni-

li tradiční slavnosti vítání občánků. Děti mateřské školy 
vítají svoje budoucí kamarády roztomilými básničkami. 
Přivítáno bylo 8 dětí.

PLAVÁNÍ
Začátkem března jsme začali jezdit do Hustopeče do 

plaveckého kurzu. Tento kurz zajišťujeme už sedmým ro-
kem. Plavání letos navštěvuje 18 dětí.

SOUTĚŽ POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
Jde o výtvarnou soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do této výtvarné akce 
se zapojujeme už mnoho let a vždy se děti naší mateřské 
školy umístí na předních místech. Letos jsme do soutěže 
předali práce 4 dětí.

ZÁPIS
Zápis dětí do mateřské školy na příští školní rok 2007-

2008 se uskuteční v měsíci květnu 2007.
Miroslava Kominacká, 

ředitelka MŠ

 Základní škola
Přicházející jaro láká děti do přírody, ke sportování 

a k projížďkám po venku. Ve škole se proto v tomto ob-
dobí zaměřujeme na dopravní výchovu a pro mladší děti 
připravujeme výcvik dovedností potřebných v silničním 
provozu. Výuku povedou odborníci na simulovaném do-
pravním hřišti se značkami a křižovatkami. Všichni by si 
měli uvědomovat, jak je pro bezpečnost dítěte důležité 
správně vybavené kolo a helma. 

Ve škole i doma jistě vedeme děti k pěknému vztahu 
k přírodě. Počínaje vlastní upravenou zahrádkou a kon-
če péčí o veřejná prostranství. I přes tuto trvalou snahu 
jsme letos na jaře zaznamenali v okolí školy neuvěřitelný 
vandalismus – ulámané korunky mladých stromků. Tyto 
stromky malé děti za pomoci starších vysadily, okopá-
valy, zalévaly, dávaly k nim kolíky i pletivo, měly radost 
z každého výhonku, ale proti zlomyslnému rozumem ne-
zdůvodnitelnému ulámání je už neuměly uchránit. Někte-

ré škody napraví příroda sama, některým pomůžeme, ale 
škody na vlastním svědomí si musí opravit každý sám. 

ŠKOLNÍ KARNEVAL
Na karnevalu se děti ve svém pohádkovém přestro-

jení předvedly při promenádě, reji masek, při společen-
ských hrách i ukázkách akrobacie. Měly radost z bohaté 
tomboly i z vyhlášené ekologické soutěže. 

LYŽOVAT SE DÁ I BEZ SNĚHU
Ano, někdo řekne třeba na kolečkových lyžích po sil-

nici. Nedaleko od Šitbořice je však lyžařský areál v Něm-
čičkách. Zde se nachází nejníže položená sjezdovka 
v Evropě, na které je umělý povrch.

 Děti naší školy měly možnost si tuto sjezdovku vy-
zkoušet i za slunečného počasí letos v březnu. Po pří-
jezdu  přivítal děti pan Jaroslav Stávek. Hned se nás ujali 
servisní technici jako při F1, kteří dětem pečlivě seřídili 
zapůjčené lyže. Instruktoři rozdělili děti do skupin podle 
zdatnosti a po důkladné rozcvičce začal výcvik. Někteří 
hned vyjeli na vlek a zdokonalovali své lyžařské znalosti 
a začátečníci si ujasňovali pojem pluh, stromeček, špič-
ka, patka. Ani pády neodradily děti od lyžování.  Opatrně 
sjížděly a dodržovaly pokyny instruktorů a z jejich tváří 
se dala vyčíst snaha naučit se lyžovat i radost z každého 
úspěchu. „Je to výborný!“ znělo z úst malých lyžařů.

SKUPINKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Od ledna každý týden odpoledne navštěvují budoucí 

prvňáčci spolu s rodiči mateřskou a základní školu, kde 
si hravou formou rozvíjejí schopnosti a dovednosti důle-
žité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Do skupinek je zařaze-
no 10 a 11 dětí a s dohledem rodičů procvičují jemnou 
motoriku, řeč, myšlení, grafomotoriku, početní předsta-
vy, sluchové vnímání a orientaci. Tím se i rodiče podílejí 
na tom, že školní začátek jejich ratolestí bude radostný 
a úspěšný.

PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Přijímací zkoušky na střední školy se konají už  

23. dubna. Deváťáci se k dalšímu studiu připravují již od 
začátku školního roku nejen v běžných hodinách, ve vo-
litelných předmětech (seminářích z ČJ a M), ale i mimo 
povinnou výuku. Ti, kteří mají skutečný zájem udělat pro 
svoji přípravu maximum, navštěvují navíc dvakrát týdně 
nepovinná cvičení v matematice, kde se pod vedením 
paní ředitelky Novotňákové doučují, připravují na mate-
matické soutěže, řeší náročné problémové úlohy a cíle-
ně se připravují na přijímačkové testy.

Dne 15. března si vyzkoušeli v cizím prostředí jiné 
školy přijímací zkoušky nanečisto. V těchto přípravných 
zkouškách všichni, kteří se intenzivně připravují, uspěli. 
Přejeme všem žákům, aby stejně nebo ještě lépe uspěli 
i u zkoušek na ostro v dubnu.

REPREZENTACE ŠKOLY
Žáci v letošním roce opět reprezentovali školu a obec 

ve sportovních, výtvarných i naučných soutěžích. Dva 
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naši žáci 9. ročníku, Petr Kaňa a Tomáš Zelinka, zís-
kali v okresním kole matematické olympiády nejvyšší 
ocenění Úspěšný řešitel a František Zoufalý se umístil  
na 9. místě. 

Na okresní divadelní přehlídce Kandrdásek, která se 
konala v Boleradicích získala Ivana Novotná (6. třída)  
3. místo a výborně se umístila také Nikola Hofferíková  
(4. třída), která se v okresním kole recitační soutěže 
umístila na 7. místě. Dominik Rozsíval (9. třída) se umís-
til na 4. místě ve skoku vysokém v krajské soutěži pořá-
dané v Hustopečích.  

V okresním kole gymnastiky pořádané v Drnholci 
získala Veronika Prokešová z 1. třídy v nejmladší kate-
gorii 1. místo. Ve výtvarné soutěži na téma Babička se 
výborně umístily žákyně 7. ročníku: Marcela Hájková  
na 1. místě, druhá byla Klára Vozdecká a třetí Marie 
Běloušková. Informace o výsledcích žáků ve školních, 
okresních, regionálních i krajských soutěžích můžete 
sledovat i na webové stránce školy.

PROSTŘEDÍ NAŠÍ OBCE
Letos v březnu iniciovala škola k aktivní spolupráci 

také místní mládež. Jedná se o společné vypracování 
dvou grantových projektů, jimiž chce škola právě ve spo-
lupráci s mladými iniciovat pozitivní změny v obci. 

Projekt Dětské hřiště se týká záměru rekonstrukce 
dětského hřiště v areálu školy, který chceme realizovat již 
letos o prázdninách. Původní hřiště vzniklo díky místní-
mu občanovi panu Karlu Matuškovi, který zhotovil  zdar-
ma (ve spolupráci s panem školníkem) spoustu průle-
zek, skluzavku a houpačky.  V letošním roce jsme museli 
z bezpečnostních důvodů opotřebované prvky odstranit  
a na stejném místě plánujeme pořídit nové. Peníze na 
zakoupení houpaček, průlezek a skluzavky chceme zís-
kat jednak prostřednictvím grantu a také z prostředků, 
které škola získala z karnevalů a sběru papíru. 

Projekt Třídění odpadu se týká motivace občanů 
k ekologickému chování. Chceme pokračovat ve vyhlá-
šených soutěžích ve třídění odpadu. Kdo odevzdá vytří-
děný odpad obdrží slosovatelný kupon. V rámci pravidel 
soutěže je třeba předat kupon dětem. Děti rády soutěží 
a věříme, že dospělí je v ekologických aktivitách podpoří. 

V rámci projektu chceme získat finanční prostředky na
pořízení nových laviček v parku v obci, na podporu akce 
Václavské podzimní slavnosti a také na nákup věcných 
cen pro děti na vyhodnocení soutěží. Budeme-li všichni 
důsledně třídit, uděláme radost dětem a také ušetříme fi-
nanční prostředky, které se zbytečně investují na likvida-
ci netříděného odpadu. Uspořené prostředky může obec 
využít ke svému rozvoji ve prospěch všech. 

O průběhu a výsledcích vyhlašovaných soutěží vás 
budeme informovat v místním televizním vysílání i na 
webové stránce.

AKADEMIE ŠKOLY
Po několika letech jsme obnovili tradici reprezentativní  

Akademie školy. Připravujeme s dětmi tanečky, pohádky, 
písničky a humorné scénky. Děti nacvičují své progra-
my  s nadšením i přáním Vás všechny potěšit a pobavit. 
Proto Vás srdečně zveme na jejich vystoupení v neděli  
15. dubna v 15.30 hodin do sokolovny.

DEN DĚTÍ
Základní škola připravuje pro děti a všechny občany 

program na Den dětí, který se uskuteční už v neděli 6. 
května u rybníka. V tento den se konají také závody v ry-
baření, které organizuje Místní rybářská skupina. Ve spo-
lupráci s oddílem TOM Sluníčko připravujeme pro děti 
atraktivní disciplíny. Hned po skončení rybářských závo-
dů na děti čeká lanová opičí dráha, projížďky a závodění 
na raftech a další netradiční soutěže. Děti se mohou těšit 
také na losování a vyhodnocení ekologické soutěže ve 
třídění odpadu. Nezapomeňte proto vzít s sebou sloso-
vatelné kupony. Přijďte se společně pobavit.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
vystoupení ke Dni matek, Běh osvobození, Divadelní 

odpoledne …
Další akce školy sledujte na naší webové stránce 

www.zssitborice.wz.cz.
Na všechny akce vás srdečně zvou žáci a učitelé Zá-

kladní školy.  
PaedDr. Jarmila Novotňáková, 

ředitelka školy        

 Povídání o víně
 Výstavy - čas porovnávání

Začátek roku je vždy období výstav vín a samozřej-
mě jejich ochutnávání. Dá se říct, že každá vesnice, v je-
jímž okolí jsou vinohrady má svoji výstavu. Jejich tradice 
může být různě dlouhá, kvalita vín rozmanitá, ale vždy je 
to událost, která dění v dané obci jistě ovlivňuje.

Rád bych se zaměřil na možnosti hodnocení a posu-
zování vzorků, které každé výstavě předchází. Není roz-
hodující, jaký hodnotitelský způsob je používán, ale vždy 
je úspěch hodnocení závislý na dostatečném množství 
hodnotitelů. Každý z nich však musí mít již s hodnoce-
ním alespoň minimální zkušenost. Když se potkají lidé 
s mnohaletými zkušenostmi a ochotou debatovat o před-

kládaných vzorcích, bývá hodnocení většinou příjemnou 
záležitostí pro všechny zúčastněné. Horší jsou případy, 
musejí li víno hodnotit dva nezkušení nebo nejistí hod-
notitelé, potom se všechny vzorky pohybují na nějaké 
střední hodnotě, která snad neurazí, ale majitele kvalitní-
ho vína určitě nepotěší a možná i zklame.

Tato problematika je určitě známá všem vinařům, 
protože se na hodnoceních v různých vesnicích pohybují 
a každý jsme jednou začínal. Každý z nás se na to může 
dívat jinak a názory jsou jistě odlišné, ale myslím si že 
i ten začínající mladík, který neochutnal ještě ani deseti-
nu toho co jeho otec, nebo děda potřebuje pozvolný roz-
jezd. Mám zkušenost, že v mnoha případech je citlivost 
a schopnost vnímat jemné rozdíly v jednotlivých vínech 

http://www.zssitborice.wz.cz
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 Holubářství - koníček na celý život
V době mého mládí byl chov holubů velmi rozšířen. 

V každém druhém stavení se nějaký kříženec, „plch“ ob-
jevoval. Ale jen zřídka to byli holubi čistokrevní. 

Své první holuby jsem si pořídil asi tak ve čtvrté třídě 
kolem roku 1962. Od té doby jsem chov holubů už nikdy 
nepřerušil. V roce 1968 jsem byl přijat za člena základní 
organizace Československého svazu chovatelů drobné-
ho hospodářského zvířectva v Šitbořicích. V té době byly 
v organizaci silné holubářské osobnosti jako ještě stále 
činný přítel Pavel Kaňa z ulice Nová, Václav Němeček 
z Kuchyňky a dnes už nežijící přítel Antonín Stejskal st. 
z Výhona, Josef Hladůvka z ul. Osvobození a Štěpán Ko-
nečný z ul. Přátelství. S těmi jsem začal jezdit po výsta-
vách v okrese Břeclav i mimo něj. Na těchto výstavách 
jsme dosahovali vynikajících výsledků s holuby plemen 
Moravský pštros, Benešovský selský, Moravský stavák, 
Slezský barevnohlávek, Český stavák sedlatý atd.

K převratnému zlomu u mě došlo v roce1984, kdy 
jsem si pořídil své první Německé výstavní holuby (NVH). 
Z výstav jsem vozil slušná umístění, ale stále to byl koní-
ček na nižší úrovni. Při své práci ovocnáře a vinaře jsem Jiří Studýnka (úplně vpravo)

u mladších lidí lepší než u hodnotitelů starších třeba 
o dvacet nebo třicet let. Nevýhodou mladých je právě 
ten nedostatek zkušeností. Jestliže však má tento folklór 
přežít, musí se řady hodnotitelů pravidelně doplňovat.

Druhou možností je přejít na nebodované přehlídky 
vín. Tento způsob je v některých případech už používa-
ný a jeho výhoda spočívá samozřejmě v tom, že nikdo 
z vinařů se nemusí bát toho, že jeho vynikající víno bude 
podhodnoceno. Vína si při chutnání vybereme podle 
jména výrobce. Věřím však, že těm soutěživějším pova-
hám by chybělo ono bodové porovnání. Budeme-li však 
upřimní, asi se shodneme na tom, že ani ty body nelze 
brát vždy jako hodnocení absolutní.

Nechci tímto krátkým zamyšlením o výstavách pře-
svědčovat někoho o tom, že bodování je překonané 
a nemá smysl v něm pokračovat, protože si to nemyslím. 
Chci se spíš pokusit vyprovokovat to, aby přístup k hod-
nocení byl otevřenější, aby každý z nás, kdo přijde hod-
notit byl ochoten slyšet názor kamaráda nebo konkurenta 
se kterým se při hodnocení potkáme a neprosazoval jen 
svoje hodnocení. Senzorické posuzování je věc složitá, 
ale i krásná, musí se však dělat s chutí. Nemám na mysli 
chuť se napít, ale chuť zamyslet se nad každým vínem 
a je-li to potřeba, tak se o víně i bavit. Výsledky našeho 
hodnocení nerozhodují o životně důležitých otázkách, 
ale mohly by přispívat k tomu, aby výroba a popíjení vína 
bylo opravdovou radostí pro všechny, kteří se k této krás-
né zálibě dostanou.

Přeji nám všem výstavy s dostatkem vynikajících 
a zajímavých vín, která je radost ochutnat.  

Aleš Urbánek 

 Celní úřad informuje
Současně platná právní úprava ukládá povinnost re-

gistrace u příslušného celního úřadu ke spotřební dani 
z vína těm výrobcům  tichého vína (nejedná se tedy o vý-
robce šumivých či perlivých vín a meziproduktů – pro 

registraci a výrobu těchto produktů platí odlišný režim), 
u kterých výroba tichého vína překročí 2 000 litrů za ka-
lendářní rok. Předcházející právní úprava požadovala, 
aby se  výrobce tichého vína  registroval již od výroby 500 
litrů resp., po novele od 1 000 litrů vyrobeného tichého 
vína za kalendářní rok. Dle našich zjištění informovanost 
ve vinařské obci o této skutečnosti není vysoká a správ-
ce daně sám nemá u jednotlivých subjektů informace 
o tom, jaké množství vína předpokládá tento subjekt 
vyrobit v průběhu kalendářního roku, aby mohl provést 
zrušení registrace z vlastního podnětu. Proto využíváme 
tuto cestu k tomu, abychom Vás požádali  o zveřejnění 
této informace vhodnou formou veVaší obci.

Zaregistrovaní vinaři, kteří na základě výše uvede-
ných důvodů již nemají povinnost být zaregistrováni ke 
spotřební dani a nemusí již plnit povinnosti vůči správ-
ci daně (podávat daňová přiznání, oznámení o tom, že 
nenastala daňová povinnost atd.), mohou svoji registraci 
u správce daně zrušit.

Pro úplnost výše uvedené informace je možno ještě 
uvést, že novela zákona o spotřebních daních zavedla 
nový pojem tzv. Malý výrobce vína, což je fyzická nebo 
právnická osoba, která vyrábí výhradně tiché víno, při-
čemž průměrná roční výroba tohoto vína nepřevýší 
1000 hl a toto víno není vyráběno v daňovém skladu 
(pod tento pojem lze zařadit převážnou většinu menších 
výrobců tichého vína). Tito tzv. Malí výrobci vína podle 
novely účinné od 1. 1. 2007 sice musí podávat daňová 
přiznání a plnit další povinnosti uložené výrobcům tiché-
ho vína, ale v případě, že v daném zdaňovacím období 
nevyrobí tiché víno, již nemusí správci daně zasílat ozná-
mení o tom, že nenastala daňová povinnost tak, jak to 
ukládá ustanovení § 40 odst. 4 zákona č.337/1992 Sb.,  
o správě daní a poplatků, v platném znění.

plk. Petr Kocman,  
ředitel Celního úřadu Břeclav                 
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V tomto jarním Štengaráčku otiskujeme již druhý zá-
pis ze šitbořských kronik. Postupně budeme otiskovat 
další zápisy z kronik popisující různé události z historie 
naší obce tak jak je zapsali kronikáři ve školní kronice, 
v obecní pamětní knize a ve farní kronice. Školní kronika 
je vedena od roku 1828. Starší zápisy jsou psány ně-
mecky a kurentem a od roku 1870 již česky. Zápisy psali 
do kroniky nadučitelé a řídící učitelé. Pamětní kniha obce 
je vedena od roku 1928. Prvním kronikářem a zároveň 
obecním tajemníkem byl Jan Konečný. Bydlel v domě  
č. 100 a říkalo se mu „Munda“ podle křestního jména 
Rajmund jeho otce. Kroniku psal až do roku 1939 a za-
psal do ní i řadu událostí před rokem 1928 na něž si pa-
matoval ze svého mládí. Po něm pokračoval v zápisech  
František Zelinka.

 Jak Šitbořáci ubránili faráře 
V týdnu od 13. června 1949 probíhala v Čechách a na 

Moravě tzv. „Katolická akce“ organizovaná komunisty 
a jejich státní totalitní mocí. V Šitbořicích podobně jako 
v jiných obcích komunističtí agitátoři požadovali od obča-
nů podpisy na petici požadující vyřešení poměru církve 
a státu. Komunistům šlo tehdy především o to, podřídit si 
Katolickou církev a aby tato přestala uznávat suverenitu 
papeže jako hlavu církve. Šitbořáci se k této akci postavi-
li odmítavě, takže z celé obce bylo na petici ani ne dvacet 
podpisů. Na faráře P. Jaroslava Hudce agitátoři naléhali, 
aby také podepsal. Nejprve sliby a potom i výhružkami, 
ale ten nepodepsal. Další události popsal kronikář F. Ze-
linka v kronice takto:

V neděli 19. června ráno ve 4 hodiny četníci budili pana 
faráře a chtěli po něm pastýřský list pražského arcibisku-
pa Dr. Josefa Berana, ve kterém tento odsuzuje katolic-

kou akci, která je ve skutečnosti protikatolická a zakazuje 
katolíkům do akce vstupovati. Pan farář jim ho nevydal 
a četl pastýřský list na dvojích nedělních bohoslužbách. 
Dr. Josef Beran jménem všech biskupů v republice odsu-
zuje tzv. „katolickou akci“ jako hnutí rozkolné a kteří kně-
ží podepsali akci z nevědomosti a svůj podpis neodvolají 
písemně na konzistoři, budou vyloučeni z církve. Nazna-
čil, za jakých podmínek je dohoda mezi státem a církví 
možná. Nestrpíme zasahování státu do věcí církevních 
a věřících a žádá zrušení církevních komisařů. Křesťan-
ský názor má být státem plně respektován. Tento list mu-
seli kněží přečíst z kazatelen pod církevním trestem. Na 
druhou nedělní mši svatou přijel sám předseda Hrubeš 
učiniti pokus tomu zabrániti, ale bez úspěchu. Byla právě 
slavnost Božího těla. Po mši sv. stáli lidé u fary dokud 
předseda neodjel. Příští týden se zostřilo napětí v obci. 
Rozneslo se, že pan farář bude zatčen. Po celé noci se 
fara hlídala. V neděli 26. června zase četl pan farář dru-
hý pastýřský list československých biskupů. Podobné 
poměry byly  ve všech obcích okresu. 28. června bylo 
v obci pozdvižení. V poledne se rozneslo, že odpoledne 
přijedou pro pana faráře. Ihned se lidé, muži i ženy začali 
scházet u fary. Na polích se přestalo pracovat. Věc se 
seběhla následovně: lidé byli velmi rozezlení na pošťáka 
Antonína Vozdeckého (říkalo se mu Tonda Šikovné a byl 
komunistickým předákem), kterému se klade za vinu, že 
žaluje a udává na pana faráře. Jistý občan byl toho dne 
na poště a slyšel jak telefonuje a někomu říká „Přijeďte, 
vše je připraveno“. Měl za to, že se to týká pana fará-
ře. Hned to panu farářovi oznámil a ten přisvědčil, že by 
to mohlo být na něj. Ještě dopoledne za ním přijel pan 
farář z Křepic ohledně kněžské porady svolané na 30. 
června do Hustopeče. Antonín Vozdecký nesl na faru do-
poručený dopis a viděl v zahradě spolu mluvit oba kně-

 Ze šitbořických kronik

přišel do styku s mnoha lidmi z celé tehdejší Českoslo-
venské republiky. Mimo jiné mezi nimi byli i zanícení ho-
lubáři a kontakt s nimi byl pro mě velkým přínosem. To 
byl impuls, že jsem se po mnoha úspěšných letech mohl 
ucházet o členství v prestižním chovatelském klubu Ně-
meckého výstavního holuba se sídlem v Holicích v Če-
chách. Stalo se to v roce 1997. Dostal jsem se mezi 90 
členů tohoto významného klubu, který sdružuje chovate-
le z Čech, Moravy a Slezska a ze Slovenské republiky. 
Velká soutěživost se pro mě stala drogou. Za 10 let jsem 
se svými holuby v barvě červené, červenoplavé, žluté 
a žlutoplavé získal mnoho úspěchů. Stal jsem se 5x Ho-
lubářem okresu Břeclav (vítězem soutěže všech plemen 
holubů), 4x Mistrem klubu holubů NVH České republiky. 
Vozil jsem šampióny a čestné ceny z národních a ce-
lostátních výstav, ale za hranicemi našeho státu se mi 
zatím nedařilo. Prohrával jsem s německými chovateli. 
Bylo to na evropských výstavách u nás v Brně, Praze, 
nebo v Rakouském Welsu a v německém Norimberku 
a Straubingu. Zlom nastal v roce 2006. Rok před tím  
jsem si  přivezl do chovu dva holuby a jednu holubici od 

pánů Geoga Hintermeiera z Kolína nad Rýnem a Wal-
tera Stadlbauera od Mnichova. V tomto roce 2006 jsem 
vyhrál okresní výstavu mladých holubů ve Velkých Pav-
lovicích, okresní výstavu dospělých holubů v Mikulově. 
Na evropské výstavě v německém Lipsku jsem získal na 
červenou holubici NVH titul evropského šampióna a za 
měsíc na to jsem získal šampióna na Středočeské mezi-
národní výstavě v Lysé nad Labem. Rok to byl tedy sku-
tečně vydařený. Doma mám 20 chovných párů ve třech 
voliérách. Za tím vším stojí velké úsilí a obrovská práce 
v genetice a šlechtění chovu.

Dnes jsme už jen dva Šitbořáci, organizovaní cho-
vatelé v holubářském klubu České republiky. Jsem to já 
a přítel Pavel Kaňa. Ten chová plemeno Lahore a sídlo 
jeho klubu je v Postoloprtech v severních Čechách.

Snad to mé holubářské povídání dá podnět mladým 
klukům, aby si  vybrali jako koníčka chovatelství. Možná, 
že i je to chytí na celý život.

Chovatel Německého výstavního holuba 
Jiří Studýnka st.
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 Dva měsíce nohama vzhůru (dokončení)

Šel jsem tmavou novozélandskou nocí a první auto, 
které mě potkalo, zastavilo aniž bych stopoval. Byl to ně-
jaký mladý kluk s autem bez papírů. Ptal se co se mě 
stalo, že jdu takto nocí s kufrem. Jestli mě třeba někdo 
neokradl. Tak říkám že dohromady nic, jen jsem se ně-
komu netrefil do přízně. Zavezl mě na kraj městečka, že
dál už nemůže. 

Ve městě jsem už nenašel ubytování. Byly tam jen 
dva hotely, ale byly obsazené. Tak jsem si vyzkoušel 
jaké to je být homeless, tedy bezdomovec. Noc jsem 
přečkal v Te Avamutu na dětském hřišti, na lavičce  
pod stromem.

V neděli ráno jsem si zašel na informace pro turis-

ty, kde mě příjemná paní poradila co zajímavého můžu 
v tomto kraji navštívit. Zařídila mě jízdenku do Hamiltonu, 
kde jsem se chtěl aspoň pořádně vyspat. Z Hamiltonu 
jsem se pak vydal do Waitomo kde jsou jeskyně. Dělají 
tomu dost velkou reklamu. Větší než je realita. Je to něco 
jako naše Macocha. Moje velice krátká zkušenost na far-
mě mě udělala čáru přes rozpočet, takže musím šetřit 
dolary, protože jízdenky a ubytování jsou docela drahé 
a doma v přepočtu na naše peníze bych si mohl dovolit 
větší pohodlí.

Ve středu 17. 10. vyrážím do vyhlášené turistické ob-
lasti u města Rotorua. Tam jsem přijel asi v čtyři hodiny 
odpoledne. Zařídil jsem si ubytování a šel se podívat do 

města. Rotorua leží v místě, kde je pořád ak-
tivní geotermální činnost. Všude kolem něco 
vře a páří. Plno malých kráterů a vřídel. I ve 
městě a v parku, z mnoha kanálů a někdy 
i prasklého chodníku stoupá pára a šíří se 
pach síry.

Jednou takhle po celodenní vycházce 
jsem zašel na pivo. Jenom si objednám pivo 
a samozřejmě že každý kdo mě slyší si musí 
všimnout, že jsem cizinec. Jeden pán se se 
mnou dal do řeči a když se zeptal odkud jsem 
tak povídá, že je tady jeden Čechoslovák už 
asi padesát roků. Říkal, že měl první licen-
covanou restauraci v Rotorua. Je to nějaký 
Karel Pihera z Vodňan. Ten pán v hospodě 
se jmenoval Neil Gower a říká, abych zašel 
do Citizens klubu, že tam pan Pihera chodí 
a že by se se mnou možná rád viděl. Měl 
jsem trochu obavu otravovat někoho, kdo 

ze. Nepozorovaně přelezl plot od zahrady a skryt keřem 
se přiblížil k nim a poslouchal co si vyprávějí. Kněží ho 
zpozorovali a náš pan farář mu vytýkal, jestli neví kudy 
se k němu chodí, že má dva vchody a neleze se k ně-
mu přes plot. Antonín Vozdecký byl velmi drzý a urážel 
kněze, že jsou proti republice a státu. Pak šel na poštu 
a telefonoval pro četníka. Četník odpoledne přijel, ale nic 
v té věci nepodnikal. Ženské byly velmi rozezleny a žá-
daly četníka, aby odvedl Antonína Vozdeckého. Ten když 
pak šel s roznášením pošty, tak mu nadávaly, pluly na 
něj a mu vyhrožovaly. Fara se dále hlídala celé noci.

29. června měli šitbořští komunisté velmi bouřli-
vou schůzi. Jednalo se na ní o posledních událostech. 
Veškerý ten neklid v obci se klade za vinu pošťáku Ant. 
Vozdeckému a mnoho členů vystoupilo z komunistické 
strany. 30. června byl šitbořický i křepický farář volaní 
do Hustopeče na obvyklou konferenci. Lidé ale nevěřili 
úřadům a rozhodli se, že pojedou s nimi. Přijelo tam ze 
Šitbořic a z Křepic asi 150 lidí. Pouze ze Šitbořic jich bylo 
přes stovku. Jeli na motocyklech, vozech a šli i pěšky. 
Stáli v Hustopeči před ONV a čekali mlčky až faráři vy-
jdou. Tato nezvyklá událost vzbudila zájem v celé Husto-
peči. Mluvilo se o ní v širokém okolí. Když faráři vyšli 

z ONV manifestanti nadšeně volali: „Ať žije Kristus! Ať 
žije naše víra!“ a v pokoji se rozešli.

Situace kolem pana faráře se po této akci a zejmé-
na potom, kdy se 10. července konala primice novok-
něze, šitbořského rodáka P. Josefa Stejskala, zklidnila. 
Na  slavnostní primici se sešlo ohromné množství lidu ze 
širokého okolí. Bylo tu plno  autobusů, aut osobních i ná-
kladních, různých povozů a kol. Mnoho lidí přišlo pěšky. 
Také přišla velká procesí z Klobouk, Divák, Boleradic 
a Nikolčic. Všeho lidu se sešlo hodně přes 5000.

Tolik ze zápisu v šitbořské kronice. Rázné vystoupení 
Šitbořáků a také velká účast občanů na  primici P. Josefa 
Stejskala donutila šitbořské i okresní komunisty k tomu, 
že se museli smířit s tím, aby P. Jaroslav Hudec zůstal 
v Šitbořicích po celé období komunistického socialismu 
a to i jako důchodce až do konce svého života. A bylo to 
tak dobře. 

V roce 1996 se P. Jaroslav Hudec stal čestným obča-
nem Šitbořic. Zemřel v r. 1997. Bylo mu 85 let. Pochován 
je na šitbořském hřbitově.

Ing. Josef Krupička

Maorske muzeum Rotorua foto: Josef Valíček
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mě nikdy neviděl, obzvlášť po zkušenosti se švýcarskou 
farmářkou, ale šel jsem tam.

U vchodu jsem řekl, že bych chtěl mluvit s panem 
Charleem Piherou. Když přišel, tak jsem ani nestačil říct 
co jsem zač a on hned povídá. Ty jsi z Československa. 
Samozřejmě věděl, že dnes už je to jenom Česká repub-
lika, ale on odešel z Československa a cítil se pořád Če-
choslovákem. Pozval mě dovnitř, objednal pivo a večeři 
a povídali jsme si. Tak nějak jsme si kápli do noty. Párkrát 
jsme se ještě vystřídaly v objednání piva, když mě kolem 
jedenácté večer pozval na druhý den, že mě ukáže něco 
z Rotoruy.

Jeli jsme kousek za město do Rainbow springs, kde 
byla taková malá ZOO s papoušky, ptáky, i s novozé-
landským symbolem ptákem kivi a s krásnými, určitě 
půlmetrovými, pstruhy. Potom jsme se šli podívat na ješ-
tě zajímavější Rainbow farm, kde ukazovali jak se psy 
honí ovce a jak se ovce stříhají. Po ovcích přivedli aspoň 
dvanáctimetrákového býka a krávu. Krávu podojili a pak 
ukazovali jak se dřív odstřeďovala smetana a jak se dě-
lávalo máslo. Všechno hrozně veselou formou. Prostě 
show jak má být. Večer jsme zase byly v Citizens klu-
bu, pořád bylo o čem mluvit. Pan Pihera provozoval dvě 
nebo tři restaurace a potom choval okolo 300 prasat.

Další den musel někam na svat-
bu, ale že prý bych mohl jet někam 
s jeho synem. Aspoň prý budu mu-
set mluvit anglicky. On doma česky 
nemluvil, protože za ženu měl An-
gličanku a v Rotorua široko daleko 
žádný Čech nebyl. S jeho synem 
a vnukem jsme se byli podívat u ge-
otermální elektrárny blízko města 
Taupo. Mezi městy Rotorua a Taupo 
je taky prý největší les, který je vy-
sázený lidmi. Všechny stromy jsou 
v rovných řadách jak podélně tak 
příčně. No vypadá to dost zvláštně.

Další den jsem byl zase do-
mluvený s panem Piherou na od-
poledne. Byly jsme na těch jejich 
gejzírech a kráterech ve kterých je 
v jednom voda žlutozelená v dalším 

červenožlutá a další je plný bublajícího sirného bláta. Na-
večer jsme byly u něho doma, kde jsem mu pomohl chytit 
králíka co utekl z králíkárny a pak na večeři. Tohle už byl 
poslední den s panem Piherou, takže jsem se s ním roz-
loučil a dal jsem mu půllitru Becherovky, kterou jsem měl 
v kufru jako poděkování a pozdrav z rodné vlasti. Mys-
lím, že byl s mou společností celkem spokojený, protože 
jsme zmořily celkem dost piv. 

V pondělí ráno jsem se byl podívat ještě v Maor-
ském muzeu, pochodil pár vřídel a bublanin a odpoledne  
odjel do Taupa.

Taupo je podle Rotoruy celkem nic neříkající městeč-
ko. Byl jsem tam jen dva dny a byl se podívat na takové 
turistické procházce buší okolo řeky. Na konci je takový 
menší vodopád.

Protože jsem se chtěl podívat na Novém Zélandě na 
farmu, díval jsem se na ubytovnách po nějakých kontak-
tech, ale měl jsem jen jeden z Waitomo. Zavolal jsem 
tam, a oni že jo, že potřebují lidi na přebírání Makadamia 
ořechů. Vydal jsem se tedy do města Waitara, kde si pro 
mě přijela paní s autem. Město Waitara leží v západní 
části severního ostrova. Poblíž farmy kde teď jsem se 
tyčí krásná hora se zasněženým vrcholem připomínající 
japonskou horu Fidži.

Majitelé farmy Novozélanďan Chris a Němka Danie-
la jsou pohodoví lidé. Zřejmě nejsou manželé, protože 
Daniela říkala, že jezdí každý rok na tři až pět měsíců  
do Německa.

Od doby co jsem odjel z Aucklandu je většinou škare-
dě, zataženo, ale co jsem přijel na farmu poblíž Waitary 
tak prší. Už jsem tady čtyři dny a tři dny téměř nepřetržitě 
prší. Tak jsem rád že jsem tady. Je to práce pod střechou 
v suchu a jen čtyři hodiny dopoledne. 

Ze začátku tady na farmě pracovaly tři Němky, Japon-
ka Siki, Canaďan Chip a já. Není to jen přebírání ořechů, 
ale taky přehánění ovcí z jedné ohrady se spasenou trá-
vou do druhé. On by to hravě zvládl Chris se svým psem, 
ale pro nás je to příjemná změna. Odpoledne si někdy 
zajedeme na blízkou pláž. Zřejmě celé pobřeží tady 
u Waitary má černé pláže. Je to asi zvětralá láva. 

Farmu jsem opustil 4. listopadu v neděli ráno. Po pří-

Pan Karel Pihera foto: Josef Valíček

farma u Waitary foto: Josef Valíček



březen 2007

strana 15

jezdu do Aucklandu mě čekalo příjemné přivítání od mé 
druhé mother (mámy), jak Sue říká. Sue měla s rodinou 
nějakou oslavu mimo dům, přijel i jejich syn Glen. Takže 
jsme měli připravenou večeři a jen jsme si ji potom ohřáli. 
Povečeřeli jsme s Láslem a novým klukem z Japonska. 
S Láslem jsme si naposled docela dobře povykládali, 
protože on odjíždí na týden na ostrovy Fidži a já mezi tím 
odjedu domů.

Na pondělí ráno jsem si připravil dvoudenní výlet na 
poloostrov Coromandel. Udělalo se nádherné počasí, 
takže jsem si užil příjemné cesty po pobřeží z Thames 
do Coromandlu city a odtud neméně krásnou cestu ne-
falšovanou novozélandskou buší po úzké horské silničce 
do Whitianga. Cestou v serpentinách jsme jen zastavili 
jednomu zelenému pasažérovi aby se vyzvracel a pokra-
čovali jsme statečně dál.

V městečku Whitianga jsem se informoval o cestě do 
Hahej a zajistil si tam ubytování. Pak jsem se přeplavil 
s ferry za dolar na druhý břeh a pokračoval autobusem 
okolo pláže kapitána Cooka do Hahej. Cestou nám ři-
dička autobusu vyprávěla zajímavosti o krajině kterou 
projíždíme. To je obyčej novozélandské autobusové do-
pravy. V Hahej jsem se ubytoval a vyrazil do Cathedral 
Cove, je to něco jako malá jeskyně asi vytvořená mořem. 
Hezké místo na focení pobřeží. Večer jsem si dal pořád-
nou večeři. Pivo, polévku, jídlo, víno a čaj s cvibochem. 
Byl jsem nabouchané až po sřechu. 

Druhý den jsem vstával asi o sedmi, ale protože kan-
celář kde jsem chtěl vrátit klíče otvírala až o devíti, tak 

jsem vyrazil pěšky na turisticky zajímavé místo Hot water 
beach. Myslel jsem si že je to blíž, bylo to celkem dale-
ko, asi osm kilometrů. Je to několik horkých pramenů, 
které vyvěrají z pláže blízko skalního útesu. Já jsem sa-
mozřejmě přišel, když byla vysoká voda, takže jsem se 
otočil a mašíroval zpátky, abych vrátil klíč. Naštěstí ces-
tou zpátky mě zastavilo auto, které jelo do Hahej. Vůbec 
tady na Novém Zélandě jsou lidi velice přátelští a ochotní 
pomoct. Několikrát se mě stalo, že jsem jen tak šel po 
silnici, zastavilo auto a řidič se mě zeptal jestli jsem OK.

Vrátil jsem klíč a pak jsem čekal na autobus. Ale na 
špatném stanovišti. Už jsem si myslel že mě autobus 
ujel, tak jsem šel pěšky že si něco stopnu. Jenže jela 
ta stejná paní co včera a dnes měla zpoždění, takže 
když mě viděla jak jdu pěšky, zastavila a šťastně jsem  
se vrátil do Aucklandu. 

Ve středu jsem si zašel ke škole, abych 
se zeptal, kde je dnes pubnight. Potkal 
jsem Jarku a šel s ní na oběd. Tak jsem jí 
povykládal celou mou cestovatelsko-far-
mářskou story. Ona má soukromou hodinu 
s Madelaine a později jsem se dozvěděl, 
že jsem byl tématem Madelainina dopo-
ledního vyučování. Odpoledne v hospodě 
jsem byl napřed s Jarkou a maličkou ro-
zesmátou Japonkou a potom přišla taky 
Chia-miao, hezká a příjemná kamarádka 
z Thaiwanu. S ní jsme odcházeli z hospo-
dy jako poslední. Když jsem potom odlétal 
z Nového Zélandu, tak mě při pomyšlení 
na příjemné a usměvavé kamarády, ob-
zvláště asijské, i oko zaslzelo.

Čtvrtek jsem strávil nakupováním suve-
nýrů. V pátek jsem si ještě na doporučení Jarky zapla-
til asi pětihodinový výlet na moře za delfíny. Tam jsem 
si taky opálil hlavu, možná se mě bude loupat čelo, ale 
delfíni byli krásní. Při zpáteční cestě byla v přístavu za-
kotvená krásná plachetnice se jménem Spirit of New Ze-
aland (Duch Nového Zélandu).

V sobotu už jen rozloučení se spolubydlícími a potom 
mě Gordon, manžel sweet Sue, odvezl na letiště.

Tady těch posledních pár dní už píšu v letadle cestou 
do Singapuru. Právě se chystáme na přistání a z okýnka 
letadla je vidět nádherný sunset. (západ slunce)  

Josef Valíček

Pobrezi u Cathedral Cove na poloostrove Coromandel foto: Josef Valíček

 Sport
 Fotbal - zimní turnaj  
OTNICE 2007

V období od 6. 1. 2007 do 10. 3. 2007 se náš A tým 
dospělých zúčastnil zimního turnaje v Otnicích. Celkem 
jsme odehráli 9 zápasů s mužstvy hrající okresní přebor, 
kromě mužstva Čáslavic, které hraje v 1. A třídě. Z těchto 
odehraných zápasů jsme 3 x vyhráli, 2 x remizovali a 4 x 

prohráli se skórem 13 : 24.  V konečné tabulce s 11 body 
jsme obsadili docela přijatelné 6. místo.

Výsledky některých zápasů byly do jisté míry ovlivně-
ny zraněními hráčů a částečně i ve složení týmu pro jed-
notlivá utkání. Páteř na tomto turnaji tvořili hráči A muž-
stva, které bylo doplňováno hráči z B mužstva a hlavně 
dorostenci. Našim nejlepším střelcem se stal Roman 
Kresa se třemi brankami.
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VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ:

06.01.2007 Šitbořice – Blažovice 4:1  
13.01.2007 Šitbořice – Šlapanice  0:3  
21.01.2007 Dambořice – Šitbořice 1:3  
28.01.2007 Hovorany – Šitbořice  6:1  
04.02.2007 Šitbořice – Otnice 0:4
18.02.2007 Šitbořice – Moutnice 1:0
24.02.2007 Šitbořice – Čáslavice 1:6 
04.03.2007 Svatobořice-Mistřín – Šitbořice 1:1  
10.03.2007 V. Pavlovice B – Šitbořice  2:2

KONEČNÁ TABULKA:

1 Otnice 9 7 1 1 28 : 14 22
2 Čáslavice  9 7 0 2 28 : 09 21
3 Hovorany 9 6 1 2 22 : 10 19
4 Moutnice  9 6 1 2 18 : 11 19
5 Šlapanice  9 5 1 3 15 : 09 16
6 Šitbořice 9 3 2 4 13 : 24 11
7 Dambořice 9 3 0 6 14 : 20 09
8 Blažovice 9 2 1 6 17 : 34 07
9 Svatobořice-Mistřín  9 1 1 7 15 : 19 03

10 V. Pavlovice B 9 0 2 3 09 : 29 02

Do začátku druhé poloviny sezony ještě odehrajeme 
dvě přípravná utkání. V neděli 18. 03. 2007 v 18:00 hod. 
se utkáme s mužstvem z Lovčiček za umělého osvětle-
ní na hřišti v Otnicích a o týden později v sobotu v 15:00 
hod. s mužstvem Nikolčic na jejich hřišti.

V tomto roce bude Šitbořická kopaná slavit 75. vý-
ročí od svého založení. Oslavy jsou naplánované na 
23.06.2007, které se přes den budou konat na hřišti a ve 
večerních hodinách budou dále pokračovat v místní So-
kolovně, popř. pod širým nebem.

Martin Kříž

 40. ročník turnaje mistrů světa 
v kolové v Šitbořicích

Ve dnech 16. a 17. února proběhl 40. ročník TMS 
a turnaj Momo – cup žáků a dorostenců. Oba tyto turna-
je jsou zapsány v cyklistickém mezinárodním kalendáři 
a mají svůj věhlas. Rádi k nám jezdí závodníci z cizích 
zemí, oceňují celkové zajištění a zájem o jejich osoby. 
Líbí se jim a oceňují nestranné povzbuzování, kdy celá 
sokolovna žene hráče vpřed k lepším výkonům, bohatý   
doprovodný program plný překvapení a možností vý-
her. Martina Štěpánková – Trnková naše mistryně světa 

v krasojízdě, říká když do Šitbořic tak jezdí 
ukázat to nejlepší ze své sestavy, protože si 
to diváci zaslouží za svoji podporu. Letos při-
jela i se svojí dvouletou dcerkou a na dotaz 
zda bude pokračovat v maminčiných šlépě-
jích, řekla zatím pijeme mléko a na kole ces-
tujeme ve dvou.

Turnaj navštívil skokan na lyžích Jakub 
Janda, obdivoval co všechno lze na kole 
provádět, obdivoval šikovnost krasojezd-
kyň, ale sám řekl, že na kole nemůže jezdit, 
protože by ztrácel koncentraci na odrazu na  
skokanském můstku.

Zanechme velkého turnaje a podívejme 
se na naše nadějné mládí. Poprvé po roce 
přípravy startovali kluci z Těšan Patrik Hájek 
a Tomáš Boháček v soutěži žáčků. Rádi se 
ukázali svým maminkám, babičkám a dědům. 
Je více než jasné, že skončili poslední, ale 
radost ze získaného ocenění byla veliká. Ta-

tínek Patrika přišel přihlásit za člena kolové taky svého 
druhého syna, ale škoda nemohl být přijat, protože má 
teprve 6 měsíců a užívá doping dudlík. Je nutno poděko-
vat i druhé dvojici z Borkovan Marku Topolářovi a Radku 
Bedřichovi, kteří se snažili, ale soupeř byl lepší. V doros-
tencích již tradičně patří mezi nejlepší Robert Zvolánek 
a David Wamser. Jejich zápasy sledovali tatínci až v za-
hraniční, byl vytvořen telemost mezi Českou republikou, 
Bulharskem a Kosovem.

Nutno poděkovat všem kdo se jakkoliv přičinili o to, 
aby u nás v Šitbořicích byly uspořádány takové veliké  
mezinárodní turnaje.       

Milan Němeček

 Turnaje mistrů světa  
ještě jednou

TJ Sokol Šitbořice a TJ Favorit Brno ve spoluprá-
ci s obcí Šitbořice uspořádali v pátek 16. února MOMO 
CUP dorostu za účasti družstev z Německa, Švýcarska, 
Rakouska, Slovenska, Brna, Svitávky a našeho druž-
stva. Zvítězilo družstvo ze Švýcarska, které vyhrálo nad 
našim družstem Zvolánek – Wamser, které obsadilo dru-
hé místo.

17. 02. 2007 dopoledne pokračoval MOMO CUP tur-
najem žáků za účasti družstev z Rakouska, Německa, 
Švýcarska a dvou našich družstev. Zvítězilo družstvo 

Začátek zápasu proti  mužstvu z Velkých Pavlovic
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z družební organizace Zscherben – Halle z Německa 
před naší dvojicí Bedřich – Topolář (z Borkovan), druhé 
naše družstvo Hájek – Boháček (z Těšan) v prvním tur-
naji obsadilo pátou, poslední příčku.

Před hlavním turnajem ve 12.45 hod. vystoupily ma-
žoretky z obč. sdr. Kalimero z Těšan. Hlavní 40. ročník 
Turnaje mistrů světa začal nástupem všech hráčů a kra-
sojezdkyň. Hlasatel také přivítal čestné hosty, náměstka 
hejtmana JMK ing. Horáka, náměstka primátora města 
Brna pana Macka, 20ti násobné mistry světa bratry Jana 
a Jindřicha Pospíšilovi. Slavnostní zahájení turnaje pro-
vedl starosta naší obce Ant. Lengál. Po urputných bojích 
již potřetí zvítězila dvojice Švýcarska Raichen – Jiricek, 
druhé místo obsadila dvojice z Německa Gerdes – Pfaf-
fenberger a až čtvrtí byli naší Berger – Hrdlička a páté 
místo obsadila dvojice Böhm – Šmíd. Atraktiv-
ním doplněním odpoledního programu bylo vy-
stoupení mistriň světa v krasojízdě 2005 a dru-
hé místo v roce 2006 čtyřky z Němčic na Hané 
a trojnásobné mistryně světa Martiny Štěpánko-
vé – Trnkové. V průběhu turnaje přijel i host hlav-
ního sponzora PRAMOS a.s. Šitbořice - skokan 
na lyžích – vítěz turné čtyř můstků 2005 Jakub 
Janda, který spolu s Martinou Štěpánkovou vylo-
soval hlavní ceny tomboly. Ceny pro vítěze TMS 
2007 předávali náměstek hejtmana JMK ing. Ho-
rák, starosta naší obce pan Ant. Lengál, ředitel  
PRAMOS, a.s. Šitbořice – hlavní sponozor turna-
je Radek Zelinka a ředitel turnaje pan Zd. Valenta  
z TJ Favorit Brno.

Z průběhu celého turnaje pořizovala Česká 
televize záznam a 50ti minutový sestřih vysílala 
ČT 4 v neděli 18. 2. a v pondělí 19. 2. 2007. Tento 
turnaj je považován za nejlepší v České republi-
ce a řadí se mezi nejlepší ve světě o čemž svěd-
čí ohlasy v novinách. Pořadatelé dostali pozvání 

na finále světového poháru v kolové,
které se koná v sobotu 10. 03. 2007 
v Brně, pozvání pro 20 pořadatelů (4 
hráči) 29. 6. - 1. 7. 2007 na turnaj do 
družebního oddílu Zscherben/Halle  
v Německu.

Koncem března na slavnostním 
ukončení TMS 2007 (zároveň TJ Fa-
vorit Brno slaví 50. výročí založení, náš 
oddíl 15. výročí založení) bude oddíl TJ 
Sokol Šitbořice spolu s TJ Favorit, sta-
rostou obce Šitbořice a hlavním spon-
zorem PRAMOS a.s. Šitbořice jednat 
o pořádání (přidělení) Turnaje mistrů 
světa 2008 v Šitbořicích.

Co nám dělá největší problém je 
získávání nových mladých hráčů do na-
šeho oddílu kolové. Naši trenéři navště-
vují místní i okolní školy a dělají nábor 
dětí od 7-10 let do našeho oddílu kolo-
vé. Místní kluci nemají o kolovou zájem 
(poslední dvě dvojice jsou z Borkovan 
a Těšan), i když jim nabízíme tréninky 

a kola zdarma a sice až po ročním tréninku, turnaje po 
celé ČR a dále účast na turnajích v Německu, Rakousku, 
Švýcarsku. Cestovné na turnaje hradíme.

Zároveň je třeba poděkovat za spolupráci obecnímu 
úřadu, hlavnímu sponzorovi PRAMOS a.s. Šitbořice za 
finanční a hmotnou podporu turnajů. Firmě WAMSER
FASHION s.r.o. Hustopeče za spolufinancování MOMO
CUP žáků a dorostu. Nutno poděkovat dalším podnikům, 
organizacím a spolkům, jejichž seznam je uveden v bro-
žurce vydané k TMS 2007 za finanční příspěvek a ceny
do tomboly.

Poděkování patří všem pořadatelům za dobře odve-
denou práci při organizování letošního turnaje.

Josef Bulla

Šitbořičtí dorostenci na druhém místě (Robert Zvolánek, David Wamser)

Vnuk Peter Jiříček předává dědovi hlavní výhru živé sele
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 Vzpomínky na zpívání
V hodovém čísle Štengaráčku v minulém roce jsme 

na osvěžení paměti pro starší občany a jako inspiraci 
pro mladé uvedli 4 písničky, které se dříve hojně zpí-
valy a které znal téměř každý. V tomto čísle přidáváme 
další 4 písničky, které by rovněž měl znát skoro kaž-
dý. Pokud někteří už zapomněli, tak si je prosím, při-
pomeňte a naučte naše budoucí stárky a regruty jak je  
mají zpívat.

J. Zelinka

ŠLY PANENKY SILNICÍ

1: Šly panenky silnicí, silnicí,silnicí,
Potkali je myslivci, myslivci dva.
Kam panenky , kam jdete, kam jdete,
Kam jdete ? Která moje budete,  budete má?

2: Ta maličká ta je má, ta je má, taje má
Ta má očka jako já,jako já mám.
Na krku má granáty, granáty, granáty.
Mezi nima dukáty, dukáty má.

V ŠIRÉM POLI STUDÁNEČKA

1. V širém poli studánečka kamenná
A v ní voda voděnka, a v ní voda studená.

2. Išlo dívča, išlo v sukni červenej.
Podaj ty  mě, šohajku, podaj vody studenej.

3. Když jsem podal ze studánky voděnku.
Dojdi večer, šohajku, dém ti sladků huběnku.

VÍNEČKO BÍLÉ

1. Vínečko bílé, 2.  Vínečko rudé,
jsi od mej milej, jsi od tej druhej,
budu  ťa pít, budu ťa pít,
co budu žít, co budu žít,
vínečko bílé. vínečko rudé.

 3. Vínečka obě,
  frajárky moje,
  budu vás pít, 
  co budu žít,
  vínečka obě.

CO SA TO ŠUPOCE

1. Co sa to šupoce za tú stodolů,
šohajovi koně, šohajovi koně,
šohajovi koně vody nemajů.

2. Nemajů, nemajů, chtělo sa jim pít,
mosela šenkérka, mosela šenkérka,
mosela šenkérka pro vínečko jít.

3. Špatný si synečku, špatný hospodář,
že svojím koníčkom, že svojím koníčkom,
že svojím koníčkom vody nepodáš.

 Zákoutí naší vesnice
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25. 12. 2006 - Živý Betlém foto: Petr Krupička

 Obrazová kronika

25. 12. 2006 - Živý Betlém foto: Petr Krupička 25. 12. 2006 - Živý Betlém foto: Petr Krupička

6. 1. 2007 - Tříkrálová sbírka foto: Petr Krupička

6. 1. 2007 - Tříkrálová sbírka foto: Petr Krupička 6. 1. 2007 - Tříkrálová sbírka 6. 1. 2007 - Tříkrálová sbírka foto: Petr Krupička
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18. 2. 2007 - Masopust foto: Petr Krupička

18. 2. 2007 - Masopust foto: Petr Krupička

17. 2. 2007 - TMS v kolové17. 2. 2007 - TMS v kolové - Jakub Janda 17. 2. 2007 - TMS v kolové

18. 2. 2007 - Masopust foto: Petr Krupička

18. 2. 2007 - Masopust foto: Josef Zelinka
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