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ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou druhé letošní číslo
obecního zpravodaje Štengaráček. Pan starosta ve svém
slově Vás informuje o stavu akcí, které byly naplánovány
na letošní rok. O tom, které jsou již splněny, a které budou ještě letos zahájeny. Určitě si všichni přejeme, aby
byly i zdárně dokončeny. My Vás v tomto čísle informujeme o mnoha dalších událostech, které se v naší obci
staly. S uspokojením vnímáme, že Šitbořice se stále častěji stávají dějištěm akcí, které výrazně překračují místní
význam. Myslivci mohou být hrdi na úroveň celookresní
výstavy trofejí na sokolovně i na úroveň ostatních doprovodných akcí. Zdařilé akce v tomto období také uspořádali rybáři a hasiči. Novou a velmi zajímavou atrakcí se
stává setkání motoristických veteránů.
Máme i kvalitní fotodokumentaci z letošního zdařilého
stavění máje. Nedávno zazněly i na stránkách našeho
zpravodaje varovné pesimistické hlasy, které se obávaly
zániku této ojedinělé šitbořické tradice. Letošní průběh

ukázal, že stavění máje je stále živá tradice a je třeba
hlavně regrůtům i jejich rodičům i občanům poděkovat.
Mája byla opravdu hezká a jen doufám, že mladší ročníky si vzaly vzor.
O své bohaté činnosti Vás tradičně informují obě naše
školy. Podařilo se jim uspořádat několik velmi zdařilých
akcí. Krátkou reportáží Vás také informujeme o průběhu
návštěvy delegace naší obce v družebním švýcarském
Dinhardu. Je dobré a určitě i prospěšné, že tato spolupráce bude pokračovat. Pro vinaře je napsáno povídání o víně a pro pamětníky znovu zalistujeme ve starých
kronikách. Protože zanedlouho tu bude podzim a hody,
připomeneme hlavně našim mladým několik známých
lidových písní. Velkou radost nám uděláte, když nám napíšete svoje názory a články.
J. Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, ač se to ani nechce věřit, máme
zde polovinu roku. Je tady čas, abychom se poohlédli za
tím, co se z naplánovaných akcí pro tento rok již podařilo
splnit a co nás ještě čeká. Řada naplánovaných investičních akcí je již dokončena, další se teprve připravují.
V současné době probíhá rozsáhlá oprava kanalizační přípojky na ulici Nová, která byla v době plynoﬁkace
obce bezohledně poškozena. V příštích dnech začne
výstavba schodiště v ulici u Štengaru a mělo by se začít s odbahněním malého rybníčka. Po vybagrování od
nánosu bláta, teprve zastupitelé na místě rozhodnou,
jakým způsobem se nechají opravit břehy. Následovat
bude oprava chodníků na místním hřbitově, vybudování
parkoviště u kostela, výměna oken na poště a jiné. Nejpalčivějším problémem v naší obci stále přetrvává nedostatek stavebních míst. Bohužel s účinností nového stavebního zákona se oddálilo dokončení změny územního
plánu č. 3 o půl roku, takže by měl být hotov až někdy po
prázdninách. Se stavební ﬁrmou Starex, která má zájem
v lokalitě za ulicí Mlýnskou vybudovat inženýrské sítě
a stavět rodinné domky, se nyní připravuje smlouva, která by umožňovala budoucím stavebníkům koupit si buď
zasíťované stavební místo, hrubou stavbu, holobyt nebo
hotový dům. Zahájení je naplánováno na jaro 2008.
Dále bych Vás chtěl informovat o tom, že v letošním
roce obec vynaloží nemalé ﬁnanční prostředky na vypracování projektových dokumentací pro větší investiční
akce, které by se uskutečnily v případě získání dotací

v příštích letech. Tyto dotace z fondů EU mají být poskytovány ve výši 85-90 %. Získat je však není snadné
a dobře zpracovaný projekt je podmínkou a prvním předpokladem úspěchu. Chceme-li na evropské peníze dosáhnout, musíme již dnes do těchto projektů investovat.
Jednou z neplánovaných investičních akcí pro tento
rok je pořízení nového požárního vozidla. Současný hasičský vůz je již 27 let starý a udržet ho v řádném technickém stavu se stává pomalu již nemožné. Proto jsem
podal žádosti o dotace na pořízení nového vozu pro rok
2008. Shodou okolností byly obě dotace pro naši obec
schváleny již pro tento rok. 2 mil. Kč poskytne Ministerstvo vnitra a 1 mil. Kč JMK. Nová cisternová automobilová stříkačka včetně výbavy bude stát asi 5 mil. Kč. Zastupitelstvo obce na minulém zasedání schválilo využít
těchto dotací a zbývající část doﬁnancovat, protože jsme
si vědomi toho, že souběh dvou dotací na jednu akci se
v budoucnu již nemusí opakovat. Tím bude na mnoho let
vyřešen problém s omlazením požární techniky, který by
nás stejně neminul. Chtěl bych ještě poděkovat vedení
Zemědělského družstva a ﬁ. Pramos, za slíbenou pomoc
při doﬁnancování nákupu tohoto požárního vozidla.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál před nadcházejícím časem prázdnin a dovolených hezké počasí
a načerpání nových sil do druhé poloviny roku.
Antonín Lengál,
starosta obce

Krátké zprávy
Zprávy ze zasedání rady obce
• Autobusová doprava BORS Břeclav nám dala výpověď z bytovky na ulici Školní, smlouva z roku 1982. RO
bere na vědomí, nájem bude ukončen dohodou.
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• RO odsouhlasila zvednutí nájmu v pekárně koláčů
ve staré škole na 100 Kč / 1 litr zadělávaného těsta.
Nejmenší množství na zadělávání 3 litry.
• RO odsouhlasila akci snížení poplatku za zavedení kabelové televize na 2000,- Kč do konce června 2007.

červen 2007
• RO přijala plán kontrol ﬁnančního výboru obce.
• RO posoudila cenové návrhy na modernizaci a výstavbu v ZŠ Šitbořice. Schválila pokračování v projektu víceúčelového hřiště, nástavba nad kuchyní a vybudování počítačové učebny.
• RO schválila návštěvu v družebním městě Dinhardu ve
Švýcarsku. Zájezdu se zúčastnli 4 hasiči a 4 zastupitelé
obce. Návštěva proběhla v termínu 19. - 22. 4. 2007.
• RO projednala navýšení rozpočtu na položení dlažby
u sokolovny na 449 033,- Kč. Dále schválila vybudování chodníku k rampě na poštu cena 13 745,- Kč.
• Pozemkový fond žádá o výměnu pozemku pod křížem
nad cihelnou. Starosta navrhl, aby byl pozemek bezúplatně převeden na obec.
• Místní rybářský svaz požádal o dotaci na rybářské závody 5. a 6. května. Rada schválila 3 000,- Kč proti účtu
za nakoupené zboží.
• Rada schválila nákup houpačky (cena 330,- Kč) a lan
(135,- Kč) na dětské hřiště U Rybníčka.
• Rada vyhověla žádosti stárků o prominutí nájmu za
sokolovnu, veřejné prostory a lana. Byl také zrušen poplatek za jámu.
• Rada přijala poděkování Diakonie Broumov za provedení sbírky oděvů pro potřebnější občany.
• Rada schválila nákup pomůcek proti účtu pro činnost
oddílu A-TOM sluníčko Šitbořice v celkové výši asi
5 585,- Kč. Jedná se o lano v délce 150 metrů, 3 buzoly, vázací lano, lékárničku, výtvarné potřeby, barvy na
sklo a ceny do soutěží. Slevy vstupného na různé akce
(návštěva zoo apod.) pro členy byly zamítnuty.
• Rada byla seznámena s kontrolou Hygienické stanice v kuchyni Základní školy v Šitbořicích. Byla zjištěna závada: nelze otevírat kovová okna v kuchyni a je
nutná jejich výměna. Ta bude zařazena do rozpočtu na
rok 2008.
• Rada byla seznámena s vydáním knihy Kostely Slovácka II díl. Nakladatelství Mgr. Stoklasa Rožnov pod
Radhoštěm zaslalo návrh článku o našem kostele.
• Dále rada schválila prodloužení nájemní smlouvy s ﬁrmou TRAMP Jaroslav Ruml.
• Rada schválila pronájem parcely č. 427 v k. ú. Šitbořice (mez mezi ulicí Mléčnou a Na Zámečku) p. Boianu Ghenadiovi bytem Mléčná 43 Šitbořice k pěstování
květin a okrasných dřevin.
Milan Němeček

tem. I zde bylo možno vysledovat několik trendů, jak se
tento námět dříve, ale i nyní zobrazoval. Tradičně velký
zájem byl o fotograﬁe z chození regrůtů o vajíčka a jak
u nás dříve chodily maškary. Tyto fotograﬁe jsme již
mohli vystavit v nových velkoplošných nástěnkách, které byly nainstalovány těsně před Velikonocemi. Protože
se nám velice líbil jejich vzhled a snadnost manipulace
s obrázky, rozhodli jsme se, že do muzea pořídíme ještě
dvě další. Ty byly namontovány nedávno, koncem května. Další tématickou výstavou, kterou chceme připravit
na letošní Svatováclavské hody, bude výstava o Šitbořském kroji. Chtěli bychom ukázat vývoj, nejstarší podoby a všechny varianty tohoto tradičního oblečení našich
předků, ukázat, co k němu patří, ale i to co tam nepatří.
Jak se kroj připravuje, jak se obléká a jak to v něm sluší.
Značnou část budou tvořit fotograﬁe a to staré, ale i ty
nejhezčí současné. Proto uvítáme, když nám pomůžete s přípravou této výstavy. Budeme vděčni za každou
starou fotku nebo kousek kroje – boty, opasek, zástěra
atd. Vaše předměty i fotky vám samozřejmě po skončení
výstavy vrátíme.
Rád musím konstatovat, že mě překvapila ochota
a zájem některých našich občanů, kteří nám zapůjčovali svoje věci na všechny předcházející výstavy, ať už to
byly vánoční betlémy nebo velikonoční exponáty. Všem,
kteří s námi takto spolupracují moc a moc děkuji. Doufám, to tak bude i v budoucích letech.
J. Zelinka

Výstava trofejí
Ve dnech 21. - 22. 4. proběhla v naší obci chovatelská
přehlídka trofejí. Přehlídka trofejí byla spojena s jarním
svodem psů. Myslivci zde představují svoje mladé psy
k posouzení exteriéru (stavby těla, srsti, barvy apod.). Ze
Šitbořic předvedl svého psa p. Ladislav Vokál.
Přehlídky trofejí se zúčastnili správní obvody Břeclav,
Hustopeče, Mikulov a Pohořelice. Podle katalogu bylo
předloženo 785 trofejí srnce obecného, z toho nesprávný odstřel byl u 103 kusů. Nejsilnější srnec byl z honitby
Troskotovice bodová hodnota (131,4 bodu CIC).
Jelen evropský byl zastoupen 6 trofejemi z toho ne-

Muzeum
Klub historie, vlastivědy a kultury naší obce se snaží
dodržet svoje plány a představy. Jedním z úkolů, které si
zadal, je pořádání tematicky zaměřených výstav. Proto
ve velikonočním období v prostorách muzea uspořádal
výstavu zaměřenou právě na Velikonoce. Podařilo se
spolu s občany shromáždit zajímavou expozici kraslic,
dokonce malované pštrosí vajíčko. Dále byly k vidění staré velikonoční pohlednice, pletené žíly, mladší si
mohli prohlédnout dnes už téměř zapomenuté klapače
a hrkačky. Zajímavé byly i velké vařeky se kterými chodívali mládenci s celým ročníkem za děvčaty. Historicky
cenné a vzácné byly i některé kříže s ukřižovaným Kris-

Ze svodu psů
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správný odstřel 3 ks. Nejsilnější jelen (161,90 bodů), honitba Valtice – Reistna.
Daňka evropského bylo 19 trofejí z toho 3 ks nesprávný odstřel. Nejsilnější trofej (177 bodů CIC) honitba Obelisk BV s.r.o..
Dále byly na přehlídce trofeje Muﬂona (3 ks), Lišky
obecné (6 ks) a Jezevec lesní (4 ks).
Zajímavou přednášku o problematice chovu srnčí
a zaječí zvěře v honitbách přednesl Dr. Miroslav Vodňanský z Brna.
Chovatelská přehlídka trofejí byla zpestřena výstavou
preparovaných zvířat naší přírody i z daleké Afriky. Lev
se lvicí budili obdiv návštěvníků. Velikost, velká tlama
a ostré zuby vzbuzovaly respekt, v přírodě se raději nesetkat, ale potkal jsem se na výstavě s jednu lovkyní, která mi říkala, že byla na lovu v Jihoafrické republice a je
strhující podívaná vidět tyto dravce lovit a štvát zvěř.
Po oba dva dny zajišťovali občerstvení pro návštěvníky výstavy myslivci a jejich manželky, podávaly se
zvěřinové speciality. Nebylo by vůbec možné uspořádat
takovou pěknou výstavu v naší vesnici, nebýt obětavé
pomoci všech členů mysliveckého sdružení Šitbořice
a Obce Šitbořice.
Milan Němeček,
starosta honebního společenstva

Sraz veteránů - nová tradice?
Již podruhé jsme mohli v našich ulicích spatřit auta
a motocykly, které svým stářím patří už do muzeí. Díky
péči svých majitelů však mnohdy vypadají lépe a jsou
v lepším technickém stavu, než technika na silnicích stará pouze několik let. Mezi ty, jimž se stará auta a především motocykly staly koníčkem, patří i hlavní organizátor
srazu veteránů p. Tomáš Bedřich. Dal dohromady partu nadšenců, kteří zajistili celodenní zajímavý program
včetně večerní zábavy.

Junáci v Šitbořicích
Chtěl bych vzpomenout na člověka, který založil v Šitbořicích po roce 1945 junácký oddíl a po přerušení znovu v roce 1968. Obětavého, zapáleného srdcem, který
chtěl naučit děti žít v junáckém duchu. Pana Antonína
Bělouška – Robina.
Oddíl se skládal z družiny Orlů, Bobrů a Vlčat. Stále přicházeli noví chlapci a družina Orlů se rozdělila na
družinu Racků. Vlčata na Sovy. Robin nám četl ze staré
kroniky Modrá stuha o Jeníkovi, o Robinovi... Učil nás plnit bobříky, různé hry a stupně dovednosti.
Po čase jsme skládali slib na československou vlajku
a bibli. První táboření ve Křtinách, kde v Babicích nám
málem ujel vlak s půlkou oddílu. Různé besídky, kde
jsme si chystali sami program za přispění Robina.
Po čase si člověk uvědomí s jakou obětavostí a kolik
času na úkor rodiny nám věnoval.
Jaroslav Konečný

Oslavy 75 let kopané
V sobotu 23. 6. 2007 se bude konat na našem hřišti
oslava k 75 letům kopané v Šitbořicích.
Začátek oslav je stanoven na 9 hodinu, kdy se utkají naši nejmenší fotbalisté s mužstvem z Nikolčic. Dále
bude následovat zápas žáků rovněž proti Nikolčicím a po
nich změří síly dorostenci proti mužstvu ze Šardic.
Hlavním bodem oslav bude turnaj mužů, který začne
ve 13.30 hod. za účasti domácího mužstva a mužstev
z Nikolčic, Nosislavi a Divák.
Před ﬁnálovým zápasem vám své fotbalové umění
předvedou naše dívky proti dívkám z Bořetic.
Tímto vás co nejsrdečněji zveme na tuto oslavu, která
bude zakončená taneční zábavou a to podle počasí před
naší sokolovnou nebo v ní.
Právě skončená sezóna 2006/07 bude zhodnocena
v příštím čísle Štengaráčku.
Martin Kříž

Šitbořice open 2007

Ze srazu veteránů

foto: Alois Kaňa

Jestli se tato akce stane v Šitbořicích tradicí, ještě nevíme. Letošní akce však ukázala, že divácký zájem je
velký. To, že to stojí mnoho přípravy a práce pořadatelů,
je zřejmé rovněž. Myslím, že za letošní ročník je třeba
všem pořadatelům moc poděkovat.
Alois Kaňa
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Ve dnech 23. a 24. 6. 2007 probíhal 9. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Šitbořice open 2007.
Na dvorcích tenisového areálu se utkalo dvanáct družstev rozlosovaných do čtyř skupin. Ze skupin postoupily
dvojice Němeček Vlastimil (Brno) – Imrich Bajza (Praha)
a Viktorin Jirka – Viktorin Pavel ( oba Šitbořice), Němeček Lubomír (Kurdějov) – Floder Pavel (Židlochovice)
a Stehlík Roman – Hochman Stanislav (oba Uherčice).
Ve ﬁnále zvítězila dvojice Němeček Lubomír – Floder Pavel nad dvojicí Němeček Vl. – Imrich Bajza 3:2.
Tento ročník se otevřel i přespolním a také hráčům
kteří jsou rodáci ze Šitbořic. Tito hráči se stali oživením turnaje zvlášť ﬁnále patřilo k nejlepším zápasům
odehraných na těchto turnajích. Motivem tohoto kroku bylo také zkvalitnění úrovně turnaje a jeho posunutí
o stupínek výše.
Ladislav Lejska
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Návštěva ve Švýcarsku
Stále více našich měst a obcí navazuje prostřednictvím svých obecních zastupitelstev kontakty se zahraničím. Takové kontakty mezi městy a obcemi umožňují
radním, zastupitelům, zájmovým organizacím a dalším
občanům poznávat jinou kulturu, porovnávat způsob veřejné správy i navazovat přátelské osobní vztahy.
I Šitbořice mají partnerskou obec. Je to švýcarský Dinhard ležící severovýchodně od města Winterthur v kantonu Zürych. Přátelství bylo navázáno již v roce 1996, kdy
poprvé delegace z Dinardu vedená tehdejším starostou
Petrem Uhlmanen navštívila Šitbořice. Ještě tentýž rok
šitbořáci navštívili Dinhard. Vzájemné návštěvy se uskutečňují dodnes. „Dinharďáci“ naposledy navštívili Šitbořice při příležitosti oslav 750. výročí od 1. pís. zmínky.
Letos jsme byli na řadě my. Navštívili jsme Dinhard
19. - 22. 4. 2007 při příležitosti slavnostního otevření nové
hasičské zbrojnice. Také proto tvořili polovinu šitbořické
delegace naši hasiči. Druhá část zastupovala šitbořickou
radnici a obecní muzeum.
Naše delegace přijela do Dinhardu ve čtvrtek večer.
Na radnici nás přivítali radní spolu se starostou (nazývá
se tam president) Petrem Matzingerem. Starosta je neuvolněný, výkonnou správu zajišťuje obecní písař Werner
Schmid spolu se zaměstnanci radnice. Hned po uvítání
na radnici jsme byli seznámeni s připraveným programem
a odvezeni do hotelu. Program byl opravdu bohatý.

Hned v pátek ráno jsme si na radnici prohlédli aktuální plán obce a byli jsme seznámeni s hlavními záměry na
nejbližší období, k nimž patří například přestavba radnice
s obecní knihovnou. Hned nato jsme navštívili sportovní
halu a krátce i novou hasičárnu. Sportovní hala byla vybudována před asi 4 lety a je opravdu chloubou Dinhardu. Je hojně využívána. Cvičí v ní hlavně škola a různé
spolky, kterých je v Dinhardu kolem 20. Ve všední dny je
vytížena denně do 22 hodin.

Vedle sportovní haly je hospodářská budova obce
s navazující hasičskou zbronicí. V této budově je nově
umístěno řídící středisko pro zásobování obce pitnou vodou. S pitnou vodou nemá Dinhard žádné problémy. Je
jí dostatek a je kvalitní. Vrty a čerpací stanici jsme viděli
zblízka stejně jako jeden velký rezervoár nad obcí s obsahem 1000 m3, sloužící i k zásobování města Winterthur. Občané Dinhardu nemají žádné vlastní studny. Je
to investice, která by se jim prý nemohla zaplatit.
Ke Švýcarsku patří samozřejmě Alpy a my jsme si
je mohli prohlédnout z 2502 m vysokého vrcholu Säntis. Bylo by možná lákavé dosáhnout takového vrcholu
pěšky, ale i kdybychom měli dostatek času, nebylo by to
možné kvůli množství sněhu, kterého tam v tu dobu bylo
ještě dost. Počasí nám přálo a i když viditelnost nebyla
nejlepší, pohled shora byl úchvatný.
Výletem do Alp páteční program ještě nekončil. Stihli
jsme navštívit ještě vlastní elektroinstalační ﬁrmu presidenta Petra Matzingera. Shodou okolností tam právě
probíhalo setkání živostníků z okolí. Koná se každoročně
vždy u někoho jiného, letos tedy u pana Matzingera.
Sobota byla z větší části zaměřena na hasiče. Po snídani v hotelu jsme odjeli do výcvikového střediska kantonu Zürych v Andelﬁngenu. Naši hasiči ve slavnostích
uniformách vzbudili samozřejmě pozornost. Působili jako
nějaká kontrola. Oheň byl pro účely výcviku rozděláván
pálením dřevěných bedniček a palet
nebo speciálními plynovými hořáky.
Jeden takový hasičský zásah jsme
mohli vidět zcela zblízka. Z koutu
pokoje výcvikové budovy jsme pozorovali hašení umělého požáru.
Podotýkám, že jsme přitom byli svátečně oblečeni a měli jsme obavy ne
z ohně, ale z toho, jak potom bude
vypadat naše oblečení. Naštěstí
dým z plynových hořáků, kterého
bylo opravdu dost, není tak agresívní, takže jsme se pak mohli bez
převlečení zúčastnit slavnostního
otevření nové hasičské zbrojnice.
Ještě před tím jsme ale absolvovali výklad při prohlídce
čističky odpadních vod, která
je v porovnání s tou naší o hodně větší, protože slouží více obfoto: Alois Kaňa
cím. Z důvodu stabilizace průtoku a lepšího řízení čističky jsou všechny kanalizace
v Dinhardu postupně přebudovávány na oddělené pro
odpadní a dešťovou vodu.
Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice se vydařilo. Určitě k tomu přispělo i nádherné počasí. K hlavním
bodům programu zde patřilo předvedení výkonnosti nové
hasičské techniky. Posezení pro všechny návštěvníky
bylo připraveno na volné ploše před hasičskou zbrojnicí.
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ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice
Po besedě s dinhardskými hasiči jsme navštívili tamní kostel, hřbitov a farní kavárnu.
Po převlečení v hotelu jsme si prohlédli jednu vzorovou kravskou stáj pro 100 kusů krav s moderním
kruhovým dojením. Spolumajitelem této stáje je jeden z radních Dinhardu. Krávy zdobí ve Švýcarsku
téměř každou louku.
Před večeří jsme si pak ještě mohli vyzkoušet střelbu
z vojenské pušky na jedné z mnoha švýcarských střelnic. Možná jste slyšeli, že každý Švýcar má doma svou
zbraň. Většinou je tomu skutečně tak. Švýcarští muži
nastupují na základní vojenskou službu ve svých 20
letech. Ta trvá 21 týdnů. Po dobu 8 let se pak každým
rokem zúčastňují 3-týdenního kurzu. Neodvedení musí
absolvovat civilní službu, která trvá 42 týdnů, ale tím jejich povinnosti končí. Po dobu vojenských povinností, tj.
do 32 let, mají vojáci doma plně funkční automatickou
pušku. Po této době si může každý voják nechat pušku
doma s tím, že střelba dávkami je zablokována. Střelby
na střelnicích jsou ve Švýcarsku velmi populární. Střílí se

na 300 metrů vzdálený elektronický terč, výsledky jsme
tedy viděli ihned po každé ráně. Zážitek nám jen trochu
kazila sluchátka k ochraně sluchu, která jsme si museli
povinně nasadit.
Společná večeře se všemi radními včetně manželek
byla důstojným zakončením celého dne.
V neděli jsme se po krátkém rozloučení vydali na zpáteční cestu domů. Na přátelské přijetí a zážitky budeme
jistě ještě dlouho vzpomínat.
Závěrem bych chtěl ještě připomenout to, co přátelé z Dinhardu při každém setkání zdůrazňují, totiž to, že
by uvítali rozšíření kontaktů do více oblastí. Velmi rádi
například vzpomínají na návštěvu našeho chóru. Je samozřejmě zapotřebí alespoň částečně se dorozumět.
Všichni mladí se již německy nebo anglicky učí. Co si to
tak vyzkoušet prakticky?
Více o Dinhardu najdete na internetu na adrese
www.dinhard.ch
Ing. Alois Kaňa

Co se dělo v naší farnosti?
DÁREK PRO NAŠE DĚTI
Ve čtvrtek 26. dubna se uskutečnila výměna pískovišť
na ulici Divácké a U rybníčka. Nové ohrazení, které zajistila farní charita a bylo ﬁnancováno z letošní Tříkrálové
sbírky, vyrobila a montáž provedla ﬁrma p. Štěpána Rozkydala, které touto cestou děkujeme i za rodiče s dětmi,
které tato místa odpočinku a relaxace využívají.
STAVĚNÍ MÁJE NA FARNÍ ZAHRADĚ
30. dubna tohoto roku se na farní zahradě konalo
tradiční stavění máje. Celkem se sešlo asi 15 mladších
ministrantů a kolem čtvrté hodiny odpolední začali se
stavěním. Májka byla postavena asi za 2 minuty a je vidět, že jsou čím dál lepší - každý rok jim stavění zabere
méně času.
ZE ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY
V neděli 6. května odpoledne se na faře sešla farní
rada aby projednala akce, které nás v brzké době čekají. Po společné modlitbě nás Otec Jiří nejprve seznámil
s úkoly, které se podařilo splnit:
• byla provedena oprava střechy kostela odbornou ﬁrmou z Brna (na několika místech chyběly křidlice a zatékalo na vazbu) a byl ořezán velký smrk u presbytáře
kostela (cena cca 75 000 Kč)
• na žádost o příspěvek jsme od obce dostali 50 000 korun na opravy
• byla pořízena nová vývěska u kostela (je v ní historie
kostela a informační zpravodaj o dění ve farnosti)
• byl pořízen nový nábytek do sakristie (cca 80 000 Kč)
• pořízení olejových svíček na obětní stůl
• byly ujednoceny postoje lidu při liturgii
Dále se farní rada vyjádřila k následujícím podnětům:
• návrh na ﬁnanční příspěvek od farnosti pro rajhradský
hospic byl zamítnut (přispět může každý dle svého
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•
•
•
•

uvážení buď složenkou nebo při akcích pořádaných
hospicem)
vybírání peněz při bohoslužbách (místo nedůsledných
malých ministrantů budou chodit dospělí)
připravuje se podřezání a izolace zadní části fary (vlhkost vystupuje až do 1,5 m)
byla navržena obnova nátěrů bočních oltářů (je nutné
oslovit místní malíře, úkol do příští rady)
dále byly řešeny stálé problémy s vysavačem, sečení
trávy na faře a kolem kostela (hledání ochotných dobrovolníků pro tuto činnost) a několik technických úprav
v kostele (vypínače na kůru a výměna telefonů v zákristii a na kůru)

V blízké době proběhne setkání farní rady s panem
Navrkalem, jehož ﬁrma provedla opravu střechy. Na tomto setkání bude farní rada seznámena se stavem krovů
střechy s následnou diskusí zda je vhodné vyměnit celou
střechu nebo vyměnit pouze poškozené trámy (vazba se
totiž zdá být slušně zachovalá až na několik poškozených míst). O tomto důležitém jednání Vás budeme průběžně informovat.
POUŤ DO BRNĚNSKÉ KATEDRÁLY
V sobotu 12. května se uskutečnila pouť našeho děkanátu (s dalšími třemi) do brněnské katedrály. Celkem
od nás byly vypraveny 2 plné autobusy. Nejdřív nás čekalo představení všech zúčastněných děkanátů, po něm
následovala slavná mše svatá, kterou řídil sám biskup
Vojtěch Cikrle a při níž vystupovala i naše scholička. Po
mši svaté jsme si prohlédli katedrálu i s pokladnicí, vylezli na obě věže, z kterých je nádherný pohled na celé
Brno, poté sešli do katakomb, kde se konala výstava
historických předmětů. Celá pouť se náramně povedla
a navíc 30. června v 9.00 se koná v brněnské katedrále
hlavní pouť s názvem Ke kořenům diecéze.

červen 2007
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 3. června v kostele sv. Mikuláše při mši svaté
v 10.00 hodin poprvé přijalo svátostného Krista pod obojí
způsobou 8 chlapců a 8 děvčat. Den předtím, v sobotu
dopoledne prožili prvokomunikanti setkání s Ježíšem ve
svátosti smíření, které zahájili společnou modlitbou před

svatostánkem a písničkou. Po skončení zpovědi společně spálili před oltářem papírky s hříchy.
Více na www.farnost-sitborice.org
za farnost sepsali
Ladislav Lengál a Petr Krupička

Škola
Mateřská škola
Ani jsme se nenadáli a zase školní rok končí.
V tomto roce navštěvovalo MŠ celkem 55 dětí, z toho
několik čtyřhodinových. V příštím školním roce to bude
poprvé, co nebudeme potřebovat výjimku z počtu dětí na
třídu, protože bude méně dětí.
Naší prioritou je intenzivně připravovat předškolní děti
na vstup do 1. třídy ZŠ. Aby se nám dařilo plnit tento úkol
ještě lépe, chtěli bychom se vrátit ke starému rozdělení
dětí do tříd podle věku na mladší a starší. Předškolní děti
mají na příští školní rok připravený náročný třídní vzdělávací program. Zajistili jsme přednášku psychologa na
téma „Školní zralost“ a rodičům, kteří si to budou přát,
zorganizujeme pro jejich děti vyšetření školní zralosti
v mateřské škole. Nadále budeme pokračovat s edukativními skupinkami pro předškoláky, které se budeme
snažit zajistit v mateřské škole zcela bezplatně. Všechny
plánované aktivity se nám určitě podaří splnit, protože
bude ve třídách méně dětí a nebudou věkově smíšené.
Závěrem školního roku bych chtěla poděkovat všem
zaměstnancům MŠ za příjemnou atmosféru v mateřské
škole a za dobře odváděnou práci. Pohoda na pracovišti
je při vzdělávání dětí to nejdůležitější.
Panu starostovi, radě a zaměstnancům OÚ děkuji za
velmi dobrou spolupráci.
Miroslava Kominacká,
ředitelka

Co se dělo v mateřské škole
• přehlídka dýňáků na zahradě MŠ
• divadlo Veselá školička – „Jak Čenda přelstil lišáka Huberta“ a „Jak včelička zachránila králíčka“
• pracovní dílna rodičů a dětí na téma „Čert“
• prezentace dětských prací na výstavě „Dobroty z babiččiny kuchyně“ v sokolovně
• divadlo v MŠ „Paleček“
• vystoupení na besedě s důchodci s
pásmem „Řemeslníci“
• mikulášská slavnost s bohatou nadílkou
• zdobení vánočních perníčků
• pečení vanilkových rohlíčků
• vánoční hraní u stromečku
• návštěva předškolních dětí v ZŠ
• edukativní skupinky pro předškolní děti (ve spolupráci
se ZŠ)
• divadlo v MŠ – „Dobrodružství na moři“
• vystoupení dětí na vítání občánků
• plavecký kurz v Hustopečích

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vítání jara – vynášení Moreny
zdobení perníkových srdíček pro maminky
vystoupení na Dni matek s pásmem „Kočky“
prac. dílna pro maminky s dětmi na téma „Maminka“
účast ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“
– místní kolo
umístění ve výtvarné soutěži okresního kola „Požární ochrana očima dětí“ (Verunka Halasová získala
2. místo)
seznámení s Adolfem Dudkem v knihovně
sportovní dopoledne Stavění hradů – 7. ročník
den otevřených dveří, zápis do MŠ
účast v celostátní výtvarné soutěži VZP „Jak pečuji
o své zdraví“ (tato soutěž ještě nebyla vyhodnocena)
zájezd do divadla Radost, pohádka „O pejskovi
a kočičce“
malování na chodníku – 12. ročník
Den dětí a cesta za pokladem s překvapením – jízda
na poníkovi
školní výlet do ZOO Lešná
praxe studentek pedagogické školy
Šitbořický slavíček – 11. ročník
divadlo v MŠ Veselá školička – „O šídlu, kohoutu, kačeru a houseru“ – „Strašidlo ve skříni“
rozloučení s předškoláky, předání vlastních pamětních
listů s fotograﬁí

ZÁŽITEK Z KNIHOVNY
Ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek velmi hezkou a přiměřenou formou seznámil naše malé děti s tím,
jak vznikají ilustrace.
Celou hodinu dokázal malíř svým vyprávěním a kreslením děti zaujmout. Téměř všechny děti aktivně zapojil a svůj program ukončil autogramiádou. Děti se samy
rozhodovaly, zda se jim pan Dudek podepíše na čelo,
nebo na obrázek. Děkujeme paní knihovnici Z. Kaňové
za zorganizování takového nevšedního kulturního zážitku pro děti.
DEN DĚTÍ
V pátek 1. 6. 2007 byl den v MŠ trochu netradiční.
Příjemný den pro děti nám pomohly uskutečnit studentky Ivanka Dostálová a Evička Novotná, které u nás vykonávaly pedagogickou praxi. Dopoledne měly děti na
svačinku dort. Hned potom jsme se vydali na cestu za
pokladem. Najít poklad nebylo jednoduché, děti šly podle
fáborek a plnily cestou úkoly. Cíl cesty byl za zahradou
Urbánkových, kde jsou koně. Tady děti našly poklad,
hodně sladkostí a ještě na ně čekalo překvapení, které
pro děti připravila Ivanka Dostálová. Děti se mohly svézt
na poníkovi. Toto byl obrovský zážitek, proto děkujeme
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panu Urbánkovi, že dětem jízdu na poníkovi umožnil.
Na unavené děti ve školce čekal slavnostní oběd a jako
dezert ledňáček. Potom výjimečný odpočinek, protože
všechny děti usnuly.
Všem dětem přejeme hezké prázdniny plné sluníčka
a radostných zážitků.
Marta Hošková a Táňa Neugebauerová

Oblastní krajské kolo včelařské soutěže 1. – 5. ročník
Jakub Nevídal, 2. tř. – 6. místo, Dalibor Kříž, 3. tř. – 7.
místo, Adam Psík, 2. tř. – 8. místo, Jakub Klein, 3. tř.
– 10. místo, připravuje PaedDr. Jarmila Novotňáková

Výsledky Základní školy

Výtvarná soutěž
Marcela Hájková, 7. tř. – 1. místo, Klára Vozdecká, 7.
tř. – 2. místo, Marie Běloušková, 7. tř. – 3. místo, žáky
připravuje Hana Meredová

Základní škola Šitbořice provedla nezávislé celostátní testování výsledků vzdělávání žáků. Výsledky
jsou důležitou informací pro školu, neboť zajišťují srovnání výsledků žáků s celou republikou a také umožňují porovnání klasiﬁkace pedagogů na naší škole
v celostátním kontextu.
Základní škola zajistila testování studijních předpokladů žáků 8. ročníku externí institucí SCIO. Výsledky
testování pomohou dětem rozhodnout, na jak náročnou
střední školu se mají po skončení Základní školy zaměřit,
aby uspěly. V současné době probíhá celostátní vyhodnocování testů. Škola i žáci 8. ročníku získají informace
o výsledku do konce června 2007.
Testování žáků 9. ročníku v rámci ČR provedla jiná
externí instituce - CERMAT. Přihlásilo se 1 587 základních škol a víceletých gymnázií. Testováním prošlo
58 816 žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií.
V českém jazyce, který vyučuje Mgr. Irena Mikešová,
jsou naši deváťáci v porovnání s celostátním průměrem
lepší o 2,8 %, v matematice o 12,1 % (vyučuje PaedDr.
Jarmila Novotňáková) a v obecných předpokladech studia o 4,7 %.
V průběhu školního roku organizovala škola sportovní, pěvecké, recitační, výtvarné, jazykové, matematické
a přírodovědné soutěže. Nejlepší žáci reprezentovali
školu v okresních, případně v krajských kolech. V matematických, přírodovědných, recitačních i sportovních
soutěžích dosahují naši žáci dlouhodobě výborných
umístění. V letošním roce se naši žáci umístili v následujících soutěžích:
Okresní kolo matematické olympiády
Petr Kaňa, 9. tř. a Tomáš Zelinka, 9. tř. – získali titul
„Úspěšný řešitel matematické olympiády“, František
Zoufalý, 9. tř. – 9. místo, žáky připravuje PaedDr. Jarmila
Novotňáková
Okresní kolo v gymnastice
Veronika Prokešová, 1. tř. – 1. místo
Okresní kolo ve skoku vysokém
Dominik Rozsíval, 9. tř. – 3. místo, Lukáš Chloupek, 9. tř.
– 8. místo, žáky trénuje Zbyněk Rozsíval
Oblastní soutěž v divadelním monologu
Ivana Novotná, 6. tř. – 3. místo, připravuje Mgr. Dana Relichová
Okresní soutěž v uměleckém přednesu
Nikola Hofferíková, 4. tř. – 7. místo, připravuje Mgr. Dana
Relichová
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Oblastní krajské kolo včelařské soutěže 6. – 9. ročník
Tomáš Kříž, 6. tř. – 8. místo, žáky připravuje PaedDr. Jarmila Novotňáková

Ptačí soutěž, krajské kolo
Dominik Rozsíval, 9. tř., Daniel Rozsíval, 7. tř., Marcela
Hájková, 7A, Lukáš Chloupek, 9. tř. – 4. místo, žáky připravuje Marie Jelínková
Žáci 9. ročníku se v letošním roce intenzivně připravovali k dalšímu studiu a jejich úsilí se vyplatilo. Všichni
žáci při přijímacím řízení byli přijati na střední školy, na
které si podali první přihlášku. Jen jedna žákyně se hlásila i do druhého kola přijímacího řízení a byla také přijata.
Všichni tedy mohou být spokojeni.
PaedDr. Jarmila Novotňáková,
ředitelka školy

Životní prostředí
Ve dnech 23. – 27. 4. proběhla na naší škole projektová výuka spojená s praktickými činnostmi v terénu.
K mezinárodnímu Dni Země jsme připravili Týden domácí ekologie. V tomto týdnu jsme se s žáky zaměřili na
životní prostředí v naší obci. Provedli jsme praktická měření v terénu (měření čistoty vody, měření radioaktivity,
dopravní průzkum a měření čistoty ovzduší), v hodinách
jsme se zaměřili na ochranu životního prostředí. Seznámili jsme žáky s pozitivními a negativními vlivy člověka
na životní prostředí, s pojmem odpady a možnostmi
dalšího využití odpadů. S dětmi jsme diskutovali o tom,
jak oni doma likvidují odpad a seznámili jsme je s dalšími možnostmi třídění odpadu. Součástí projektu byly
i soutěže ve sběru víček od PET lahví a soutěž „Umíš
šetřit své životní prostředí?“. Do projektu i soutěží se
zapojil první i druhý stupeň naší školy. První stupeň měl
možnost seznámit se s tříděním odpadů hravou formou,
kdy na naše pozvání reagovali školení lektoři Ekokomu a zavítali na naši školu s pojízdnou výstavou Tonda
obal na cestách. V rámci projektu byla provedena v obci anketa na téma Odpady a s výsledky vás seznámíme
v příštím vydání Štengaráčku.
21. 5. jsme s žáky 7. a 8. ročníků navštívili První Farmu papoušků ARA v ČR, která se specializuje na odchov
krotkých mláďat papoušků. V brněnském planetáriu jsme
navštívili výukový program Živá planeta, který byl zaměřen na jedinečnost naší planety. Poslední částí exkurze
byla návštěva druhé největší skládky komunálního odpadu v ČR v Žabčicích.
Mgr. Lucie Šťastová
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Klavírní koncert
Koncem května uspořádala škola klavírní koncert.
Žáci 3. až 7. ročníku si pro rodiče připravili poslechové
skladby. Úvodní slovo o dětech i o jejich přáních četla
Iveta Nečasová, žákyně 9. ročníku. Po koncertě si děti
mohly vyrobit dárečky a společně s rodiči posedět při
malém občerstvení. Výuka hry na klavír bude pokračovat
i ve školním roce 2007/08.
Mgr. Helena Sigmundová

Jak zapojit spoluobčany do
třídění odpadu?
Tým mladých lidí z naší obce (Jana Vítečková, Zdenka Matýšková, Pavlína Lejsková, Monika Hanáková,
Jitka Kokešová, Pavel Konečný a Zdeněk Klein) uspěl
v rámci Jihomoravského kraje v grantovém projektu
Make a Connection.
Cílem projektu je motivovat občany k ještě větší pečlivosti při třídění odpadu. K tomu, aby člověk překonal
nedobré návyky, musí mít důvod a také motivaci. Všichni
víme, že třídění má smysl pro zdraví všech a hlavně pro
udržení životního prostředí do budoucna. Motivaci občanů chceme podpořit vyhlášením a realizací dvou ekologických soutěží. V rámci těchto soutěží budou občané
získávat kupony, které je třeba předat dětem. Víme, že
děti rády soutěží, a proto budou iniciovat svoje rodiče,
prarodiče i ostatní spoluobčany ke třídění odpadu a k zapojení se do vyhlášených soutěží.
Jedna soutěž se bude týkat sběru starého papíru.
V červnu a v září uspořádá Základní škola sběr starého
papíru po obci. Každý z občanů, kdo přichystá vytříděný
papír, obdrží do schránky slosovatelný kupon.
Druhou soutěž zajistíme ve spolupráci s obcí. Ten,
kdo přiveze vytříděný odpad, obdrží od správce při každém odevzdání slosovatelný kupon. Tato soutěž bude
probíhat průběžně od června do září 2007.
Na podzim se chceme společně se Základní školou
podílet na organizaci Václavských podzimních slavností
a tam provedeme slosování soutěžních kuponů. Zvlášť
bude vyhodnocena soutěž ve sběru papíru a zvlášť soutěž v třídění ostatního odpadu. Pro děti přichystáme také
zábavné hry a soutěže.
Doufáme, že se všichni rádi zapojíte do našeho projektu a soutěží, a tak společně přispějeme k ochraně našeho životního prostředí.
Jana Vítečková,
garant projektu

Stravování ve školní jídelně
V naší školní jídelně se stravuje ve školním roce
2006/2007 134 dětí a 21 zaměstnanců školy. Děti jsou
rozděleny podle věku do 3 kategorií a cena oběda se pak
odvíjí od kategorie, do které dítě věkově patří.
Do 1. kategorie jsou zařazeny děti ve věku 7 – 10 let,
cena oběda je stanovena dle vyhlášky na 13,50 Kč, do

2. kategorie děti od 11 do 14 let za cenu 15,50 Kč a do
3. kategorie děti od 15 let za cenu 16,50 Kč. Stravné se
do června 2007 platilo jen v hotovosti u vedoucí ŠJ, od
1. září 2007 bude možné platit obědy trvalým platebním
příkazem. Bližší informace poskytne vedoucí ŠJ.
Při sestavování jídelníčku dbáme na to, aby každý týden bylo zařazeno zeleninové jídlo, bezmasé slané nebo
sladké jídlo a brambory musí být zařazeny v jídelníčku
přes den. Snažíme se zařazovat nové receptury, aby
byla zachována pestrost stravy. Polévky a hlavní chod
připravujeme z čerstvého vepřového, hovězího, kuřecího
a rybího masa. Sterilované saláty jsme vyměnily za saláty a přílohy z čerstvé zeleniny. Jsme rády, když je každý
týden možné obohatit oběd čerstvým ovocem.
V daném měsíci se neopakuje stejná polévka a hlavní chod. Při kontrolách jsme měly hodnoceny jídelníčky
koeﬁcientem 1, což je známka pro velmi dobrou úroveň.
Naše jídelna se také zapojuje do akcí, které pořádají
paní učitelky s dětmi. Například sestavení jídelníčku bylo
zaměřeno na „Barevné dny“, aby barva oběda odpovídala barvě, která byla ten den stanovena podle světadílů.
Také každá třída sestavila jídelníček, co jim nejvíce chutná a my jsme podle jejich návrhů vařily.
Kuchařky při Svatováclavských slavnostech napekly placky s povidlím, tyto jsme nabídly rodičům, kteří se
s dětmi zapojili do soutěží. Setkaly jsme se s velkým
ohlasem a bylo nám líto, že na všechny zájemce nevyšlo. Připravujeme domácí zákusky, které podáváme dětem po obědě.
V červnu 2007 už děti dostaly přihlášky ke stravování
na školní rok 2007/2008. Rodičům vycházíme vstříc se
stravováním dítěte jen v určité dny, kdy dítě má kroužek
a je ve škole déle. Budete-li mít zájem, aby se Vaše dítě
stravovalo v průběhu školní roku 2007/2008, musí odevzdat vyplněnou přihlášku do 30. září 2007.
Snažíme se, aby děti byly v jídelně spokojeny a rády
k nám chodily. Přejeme si hodně strávníků, kterým bude
chutnat a naučí se správně stolovat a získávat zdravé
návyky ve stravování.
pracovnice školní jídelny

Divadelní kroužek Vás zve
Po celoroční práci chtějí děti z divadelního kroužku
při základní škole ukázat příznivcům, co se naučily. V neděli 24. 6. 2007 zahrají v komorním prostředí orlovny
známé české pohádky. Děvčata představí divákům umělecký přednes a divadelní monolog, s nimiž se zúčastnily
okresní a oblastní soutěže. Pásmo doplní děti lidovými
písničkami. Váš zájem pro ně jistě bude povzbuzením do
další práce na „prknech, co znamenají svět“.
Mgr. Dana Relichová

Exkurze přírodovědných
seminářů
V rámci přírodovědných seminářů se snaží naše
škola pořádat výukové exkurze pro žáky 7. a 8. tříd.
Na podzim žáci navštívili útulek pro opuštěná zvířata
strana 9
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v Brně-Soběšicích, který na nás zapůsobil otřesnými
podmínkami, ve kterých odložená a odchycená zvířata
přežívají.
Poté žáci absolvovali výukový program v Zoo Brno,
zaměřený na etologii zvířat ve volné přírodě.
V červnu jsme společně navštívili Farmu ARA v Bošovicích, kde se manželé Škrhákovi specializují na chov
zcela krotkých, ručně dokrmených mláďat papoušků
– ara, kakadu, amazoňan, amazónek, aratinga, papoušek senegalský a žako. Děti si mohly prohlédnout také
výstavbu prvního parku pro ohrožené a vzácné druhy
papoušků v ČR.

Exkurze pokračovala návštěvou brněnského Planetária a při zpáteční cestě jsme si prohlédli profesionální způsob ukládání komunálních odpadů na skládce
v Žabčicích.
Pro příští školní rok plánujeme podobně zaměřené
školní akce, které nejsou pouhým výletem, ale naše děti
se touto nenásilnou formou vzdělávají a obohacují o nové zkušenosti.
Marie Jelínková

Léčebna duše nebo obývací pokoj?
Každopádně knihovna je místem, kam se chodí nejenom za dobrou literaturou, internetem zdarma a vyhledáváním informací, ale také místem, kde se lidé rádi zastaví, aby poněkud unikli dnešnímu shonu a přitom si vybrali
z řady titulů nabízených knih a časopisů.
Je známo mnoho účinků knihy na člověka. Saháme po
literatuře nejen z instrumentálních důvodů, abychom se
dozvěděli potřebné informace třeba o výchově, zdraví,
zvířatech i rostlinách, zahrádce, historii a pod., ale také
instinktivně vyhledáváme knihy, v nichž najdeme příběh,
který potvrdí náš názor na život, na ochranu přírody, na
způsob stravování, třeba se i ztotožníme s literární postavou a uvědomíme si „tak se to dá řešit, takový osud
nemám jen já, chci to také tak prožít, ...“
Léčivá může být nejenom hudba, ale i kniha, protože
obě jsou založeny na prožitku. Člověk může získat naději, sílu myšlenky a lásky, odhodlání se uzdravit. Může si
navodit dobrou duševní pohodu.
Četba pro nás může být také prestižní záležitostí člověk je informován, dobře se vyjadřuje, dostává se do
společnosti, která má stejné zájmy.
V neposlední řadě kniha vyvolává v člověku také
psychické zkušenosti, s knihami moudříme, stáváme
se zkušenějšími.
Milé maminky i tatínkové malých dětí, chtěla bych se
s vámi podělit o poznatky ze studií psychologů a peda-

gogů, jak je dobré vést děti odmalička ke čtení. Kniha
by se měla stát součástí života každého dítěte. Měli bychom využít přirozenou dětskou vlastnost, tj. že děti rády
napodobují, takže nejlepší výchova je např. denně číst
a den končit třeba pohádkou a také od malička vodit děti
do knihovny.
Čtení má také smysl estetický. Dětské knihy jsou bohatě ilustrovány, mají krásné písmo, přirozeně vychovávají ke kultuře slova i projevu, máme krásné pocity, když
se jí dotýkáme. Knížka je velkým obohacením duševního
života. Dětem se čtení nebo jen listování v knihách líbí,
je to pro ně příjemná doba, kdy se jim rodiče věnují na
100 %. U čtení si odpočineme, unikneme svízelné situaci, zklidníme se, načerpáme humor a přitom naplníme
přirozenou touhu dětí něco se dozvědět a naučit. Je
dobré, uvědomíme-li si, že čas, který věnujeme čtení
s dítětem v jeho raném věku, pozitivně ovlivní jeho další
čtenářské návyky. Mimoto – mohou to být hezké chvilky
pro matku i dítě.
Je mylná představa, že by dítě mohlo získat lásku ke
knížkám až ve škole, až v době, kdy se samy naučí číst.
Učitelé pak už mohou jen správně motivovat.
Přeji nám všem, aby nás četba především bavila. Našim dětem přeji, aby se naučily vnímat četbu jako potěšení a nejen povinnost. Kdo čte, ten se nenudí!
Jitka Schubertová

Povídání o víně
Lahvování vína
Vyrobit výborné víno je jistě touhou každého vinaře,
ale pro některé není vrcholem umění výroba. Někteří
určitě zatoužili po tom, aby mohli svoje originální vína
ochutnat po víceletém zrání. Dnes bych se chtěl pokusit
vyjmenovat základní předpoklady k úspěšnému lahvování a uchování našich vín, klidně na 5 nebo i 10 roků.
Pokud budeme mít vína vyjímečná, mohou nám vydržet
i déle, samozřejmě pokud je nevypijeme.
V případě malých vinařů, tedy těch, kteří svoje vína
vyrábějí v nádobách o objemu od 50 do 500 litrů předstrana 10

pokládám, že ﬁltraci vína dělá jen málokterý. Předpokládám tedy situaci, kdy bude ﬁltrace vína úplně vynechaná
a přesto bude víno po nalahvování stále čiré a jiskrné.
První podmínka pro úspěšné lahvování je stabilní
množství volného SO2. Chceme-li, aby nám víno vydrželo, musí být po nalahvování ve víně obsah volného
SO2 v rozmezí 35 až 45 mg/litr. Většina vín si tyto hodnoty udržuje až v době, kdy celkový obsah SO2 se blíží
100 mg/litr. Doporučuji si tedy zkontrolovat skutečný obsah volného SO2 vždy dvakrát před lahvováním v rozmezí 10 až 14 dnů. Máme-li víno se stabilním obsahem SO2
musíme si ještě ověřit zda víno neobsahuje termolabilní
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bílkoviny, protože tyto by nám naše víno znehodnotily zakalením. Každé víno tyto bílkoviny obsahuje a jejich odstranění zajišťuje čiření bentonitem. Dávka bentonitu 100
až 150 g/100 litrů vína zajistí ve většině případů odstranění všech bílkovin, ale samozřejmě i tady máme vyjímky, a proto považuji za nutné si před lahvováním stabilitu
vín na bílkovinný zákal ověřit. V odborných publikacích je
tento pracovní postup vysvětlen na jedné stránce, nebo
je možné obrátit se s dotazem na specializované prodejny pro vinaře. Další složka, která tvoří během zrání vína
sraženinu je kyselina vinná, já však přítomnost krystalů
vinného kamene ve víně nepovažuji za vadu, proto se
stabilizací kyselin vůbec nezabývám.
Za nejsložitější otázku před samotným lahvováním
považuji rozhodnutí, jakou zátku budeme používat. Možnosti jsou v podstatě tři. Za nejjistější řešení pokládám
využití zátek syntetických, které víno neovlivní žádnou
pachutí a mám vyzkoušené, že vína vydrží bez jakýchkoliv problémů 5 až 7 roků, a předpokládám, že ani delší
ležení nepřinese komplikace v kvalitě. Pouze pro vína
červená je toto řešení možná nezvyklé, ale žádné snížení kvality nezpůsobuje. Další možnost je použití zátek
vyráběných ze tří částí, kdy střed je tvořen tělem z drceného korku a na koncích je nalepená ploška přírodního
korku a třetí možnost pro vyznavače klasických zátek je
celokorková přírodní zátka. Tady je každá rada těžká, jen
bych chtěl upozornit že snaha ušetřit by nás po pár letech mohla hodně mrzet.
Popsal jsem co je potřeba dělat s vínem, čím ho zavřít a pečlivou čistotu hadičky používané na plnění a lahví považuji za samozřejmost. Příprava lahví musí být

velmi pečlivá, ať už používáme lahve nové nebo použité, vždy se vyplatí umývat lahve alespoň ve dvou vodách a poslední přepláchnutí těsně před naplněním je
vhodné udělat 2% roztokem SO2, který zajistí sterilizaci. Jen v perfektně čistých lahvích můžeme nechat zrát
naše poklady s klidným svědomím a těšit se na jejich
opakované vychutnávání.
Aleš Urbánek

Výstava vín v Šitbořicích
Na tradiční Velikonoční výstavu vín, která se konala
v neděli 8. 4., se letos sešlo celkem 647 vzorků. Hodnocení proběhlo 1. 4. 2007 pod odborným vedením subkomise ve složení:
Ing. Aleš Urbánek
Kamil Prokeš
Ing. Zdeněk Musil

– garant výstavy
– člen subkomise
– člen subkomise

Jako nejlepší byla vyhodnocena tato vína:
Bílé víno ročníku 2006:
Prokeš František, Velké Němčice, Tramín 94 b.
Bílé víno starších ročníků:
Novotný Jaroslav, Šitbořice, Rulandské šedé 2004 94 b.
Červené víno ročníku 2006:
Růžička Václav, V. Němčice, Cabernet Moravia 94 b.
Červené víno starších ročníků:
Valíček Justin, Šitbořice, Rulandské červené 2005 94 b.
redakce

Rybářské závody a den plný her
Jak již se stalo tradicí i letošní rok jsme se rozhodli
uspořádat rybářské závody pro dospělé a mládež. Po jarním zarybnění a přislíbení dalších ryb na závody jsme je
naplánovali na 5. – 6. května. Již v minulých letech jsme
spolupracovali s místní školou při přípravě dětského dne,

tak i letos jsme se domluvili s paní ředitelkou Novotňákovou a na neděli jsme připravili pro děti den plný her.
V sobotu nám nepřálo moc počasí, ale to dospělým
rybářům trochu vody navíc nevadí, se sešlo skoro 100
chytajících rybářů. První úlovek kapra již po zahájení v 6.15 se podařil panu Laikebovi a to
kapr o délce 48 cm, což nás uklidnilo, že
kapři které jsme před závody dali do vody
o délce 45 – 65 cm budou brát. Celkem se
v sobotu ulovilo 20 kaprů a ostatních ryb
přes 40. Především líni, karasi, cejni, také
amur a malé štičky.
1. místo obsadil pan Roman Matýšek
úlovkem kapra 58 cm. 2. místo Tomáš
Knesl kapr 53 cm a 3. místo Jakub Piskáček součtem ryb a to 6 kusů.
V neděli bylo počasí ještě deštivější
a tak již jsme přemýšleli o zrušení dětského dne, ale několik mladých rybářů,
kteří přišli lovit nás přesvědčilo o smyslu
pořádání těchto závodů. Ryby jak by jim
to chtěli vynahradit (špatné počasí) začali
brát. Počasí se také umoudřilo a než přijeli žáci místní školy s paní ředitelkou a učistrana 11
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telským sborem, který přivezl vše potřebné k uspořádání
dětských her bylo vše již jak jsme si představovali.
1. místo dětských závodů vyhrála Nikola Račáková, kapr 65 cm. 2. místo Helena Nevídalová úlovkem 4 kaprů a 3. místo součtem ryb a to 11 kusů opět
Nikola Račáková.
Celkem ulovili děti 22 kaprů a 50 kusů ostatních ryb
což svědčí o dobrém zarybnění místního rybníka. Pro
všechny zúčastněné jsme připravili občerstvení, něco
udírny, špekáčky na opékání a především rybí kuchyni. Děti se také povozili na koních, zastříleli si ze vzduchovek na terče. Vítězové obdrželi diplomy a drobné
ceny. Házeli tomahavkem na indiánský totem, který
vyrobili žáci místní školy, projeli se na člunech (raftech)

a zúčastnili se ještě mnoha soutěží a her, které pro
ně byly připraveny.
Součástí nedělního odpoledne bylo také vyhlášení
a vylosování vítěze ve třídění odpadu. Tato ekologická
soutěž probíhala v naší obci s iniciativy místní radnice.
Jejího vyhlášení se také zúčastnil pan starosta.
Závěrem bych chtěl všem, kteří se podíleli na pořádání rybářských závodů a dne plného her, především
žákům naší školy pod vedením paní ředitelky, ale také
obecnímu úřadu, jezdkyním na koních a především
všem sponzorům mnohokrát za nás rybáře poděkovat.
Petrův zdar.
F. Lejska

Výlet na Slovensko
Již od roku 1984 pořádá naše organizace Sdružení
technických sportů začátkem června dvoudenní autobusový zájezd po přírodních i jiných krásách naší vlasti
a okolí. Letos jsme se už druhý rok po sobě vydali přes
hranice k našim východním sousedům na Slovensko,
tentokrát na Malou Fatru.
Na hraničním přechodu Starý Hrozenkov jsme se
nechali zkontrolovat slovenskou pohraniční policií a pokračovali kolem Trenčína směrem na Žilinu. První naší
zastávkou bylo centrum Malé Fatry – dolina Vrátna, kde
nás čekalo první překvapení v podobě ceny jízdného
na lanovce, které bylo opravdu dost vysoké. Lanovka
s krásnými osmimístnými kabinkami, která vede do Snilovského sedla, byla dána do provozu teprve v loňském
roce, kdy nahradila původní sedačkovou. Po absolvování
jízdy za krásného počasí jsme se rozdělili na několik skupin. První zůstala před restaurací na horní stanici lanovky, kde se kochala výhledem do krajiny, ostatní vyrazily
zdolat okolní vrcholy – Veľký Kriváň a Chleb. Zde jsme
byli odměněni krásným výhledem až k Vysokým Tatrám,
někteří se stihli i okoulovat a postavit sněhuláka z pozůstatků letošní zimy. Po návratu do Vrátné jsme se autobusem přemístili do Štefanové, která je východiskem
pro návštěvu Dolných i Horných dier. Tyto
přírodní útvary vznikly kolem toku říčky,
která se zařezala do vápencových skal.
Další naší zastávkou byla obec Terchová,
která je známá svou lidovou architekturou
a především jako rodiště Juraje Jánošíka, který má také nad místním amﬁteátrem postavenu sochu. Náročný program
prvního dne jsme završili posezením
u táboráku v kempu Turiec, kde jsme byli
ubytováni. Zde také proběhla degustace
přivezených vzorků vína. Po celodenním
vedru bylo posezení ve stínu více než příjemné a doplnění tekutin žádoucí.
Druhý den jsme měli v plánu důvěrnější seznámení s řekou Váh. Kousek
od Vrútek na pltisku Bariérová jsme se
nalodili na pltě a splavili řeku až pod zří-

ceniny hradu Strečno. Někteří z nás si i vyzkoušeli, jak
se tyto pltě kormidlují. V cíli plavby je k vidění i přívoz,
který díky neexistenci mostu přes Váh zkracuje cestu až
o 25 km. Vlastní hrad Strečno byl v nedávné minulosti
rekonstruován, z jeho věží jsou krásné vyhlídky do údolí
Váhu i po okolních horách. Těsně před Žilinou jsme se
na chvíli zastavili kvůli prohlídce hráze nově vybudované přehrady. Dalším bodem naší cesty byla Rajecká
Lesná, která je známa především jako poutní místo.
Prohlédli jsme si poutní baziliku a hlavně velký vyřezávaný betlém. Jeho autorem je mistr Pekara z Rajeckých
Teplic, který na něm pracoval 15 let. Rozměry jeho díla
jsou 8,5 x 3 x 2,5 m. Kulisy betléma tvoří symboly slovenských měst. Nás Šitbořáky samozřejmě zaujalo zobrazené stavění máje včetně konkurence našeho Jary Vinčara. Dále nás čekalo už jen osvěžení rozpáleného vzduchu v podobě bouřky a prohlídka pohádkového zámku
Bojnice. Vzhledem k pokročilému času ale bohužel už
jen z vnější strany, prohlídku interiérů budeme muset naplánovat až někdy v budoucnu. Úplně posledním cílem
našeho putování byly naše krásné Šitbořice, kam jsme
dorazili v plném počtu už téměř za tmy.
Jiří Kaňa

Plavba na pltích po Váhu
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Ze šitbořských kronik
Poslední epidemie Cholery
v Šitbořicích před 140 lety
Epidemie cholery postihly Šitbořice v 19. století dvakrát. Cholera řádila v obci v r. 1835 a nejhůře zdecimovala obyvatele Šitbořic v roce 1866. Ve školní kronice je od
tehdejšího učitele Josefa Hrona zapsáno toto:
V tom samým roce (1866) byla válka s Pruskem prohlášená. Naše armáda byla poražena. Prušáci přišli až
k Vídni, kde se pak v Mikulově pokoj uzavřel. Také navštívili Prušáci Šitbořice, totiž až zpátky táhli. Byly zde
ubytovány dvě kompanie přes jednu noc. Počínali si zde
již vlídněji, než když táhli k Vídni. Brzy po odchodu Prušáků v měsíci srpnu vypukla zde strašná nemoc – cholera, takže ve čtrnácti dnech zemřelo 214 lidí. Ta sama tak
strašně řádila, že v jednom dni t.j. 3. září okolo 50 mrtvol
leželo, takže již nebylo k nalezení lidí, kteří by hroby kopali. Mrtvoly se sváželi jen na vozech v dost mizerných
rakvích na hřbitov. K večeru se od duchovního všeobecně pohřbily a dávalo se do jedné šachty až 30 mrtvol.

Slavnostní zahájení školního
roku 1893-94
Ve školní kronice archivované v okresním archivu
v Mikulově, popsal slavnostní zahájení školního roku
v šitbořské trojtřídce před více než 100 lety tehdejší učitel Jan Olšanský takto:
Dne 1. září shromáždila se mládež ve škole a odtud
byla do chrámu Páně na slavné služby Boží odvedena.
Po službách Božích šli (bylo jich 305) do učebny II. třídy,

kde k nim nadučitel promluvil. Obsah promluvy jest:
Malým a nezkušeným dítkám zapotřebí jest nezbytně
vzdělání. Kdo se nevzdělali v mládí, bývají ve stáří škůdci lidské společnosti. Mladí ležáci, staří žebráci. Škola
jest druhá matka dítek. V ní se naučí žáci:
-

Pána Boha znáti a ctíti,
znáti a ctíti svůj mateřský jazyk
počítání přináší lidem užitek mnohý
přírodopis předvádí nám tvory Boží,
přírodozpyt vykládá zákony, jimiž Bůh řídí
osudy země,
- zeměpis vykládá o mnohých krajinách země naší
a budí v nás lásku k zemi rodné, mnohými přednostmi obdařené,
- dějepis odhalí slavnou minulost předků a budí lásku k slavnému našemu národu.

K této tak veliké práci potřebí požehnání Božího, za
které jsme v chrámu Páně prosili, potřebí je též vlastního přičinění, pilnosti a svědomitosti. Nikdo toho nelitoval,
čemu se v mládí naučil.
Pilností a dobrým prospěchem vyplníme vůli Otce nebeského, vůli rodičů a vůli našeho nejjasnějšího císaře.
Tolik ze zápisu nadučitele Jana Olšanského ve školní kronice. Jan Olšanský vyučoval druhou třídu, v níž
bylo 51 chlapců a 43 děvčat. Učitel Vilém Míšek měl
v první třídě 45 chlapců a 38 děvčat. Ve třetí třídě vyučoval František Souček 63 chlapců a 65 děvčat. Je
těžké si představit, jak udrželi kázeň při takovém počtu
neposedných žáků.
Ing. Josef Krupička

Zákoutí naší vesnice
Na této kresbě je zachycena část
obce před asi pětadvaceti lety. Poznáte
o kterou ulici jde?
redakce
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Vzpomínky na zpívání
Staré a známé písničky. Brzy budou hody a tak znovu
pro mladé i starší si připomeneme čtyři písničky, které
dříve znal každý.
OKOLO SÚČE
(: Okolo Súče voděnka teče :)
(: zkázal mě syneček, že už mňa nechce :)
(: Když už mňa nechceš, já o ťa nedbám :)
(: Smutek neponesu, ani ho nemám :)
(: Proč bych já presmutná smutek nosila :)
(: Když sem ťa synečku nemilovala :)
(: Milovala se ťa, bylo to špásem :)
(: nevěděls synečku, že falešná sem :)
(: Falešná sem byla, falešná budu, :)
(: chlapce sem šidila a šidit budu :)
VYSOKÝ JALOVEC
Vysoký jalovec, vysoký jako já,
preskoč ho má milá, rovnýma nohama.
Já ho nepreskočím, já sa ráda točím,
Na tebe šohajku, zapomenůt musím.
Uvázali kozuu trtrtr u trtrtr,
Uvázali kozu u trna,
Ona sa jim v noci utrtrtr utrtrtr
Ona sa jim v noci utrhla

EJ, OD BUCHLOVA
Ej, od Buchlova větor věje,
Už tej Kačence pentle bere.
(: Dneskaj nevěsta, zajtra žena,
Dnes večer budeš začepená :)
Ty jsi Kačenko, bílá růža,
tobě nebylo třeba muža.
(: Tys mohla chodit po svobodě
tak jak rybička v bystrej vodě :)
Ty jsi Martine strom zelený,
tobě nebylo třeba ženy.
(: Tys mohl chodit po galánkách,
tak jak holůbek po hambálkách :)
PRIJDI JANO K NÁM
Prijdi Jano k nám, ale nechoď sám,
Vem s i sebů kamarády prez zelený háj,
prez zelený háj.
V zeleném háju, na ťa čekajů
Tam ťa Jano, premilený, tam ťa zabijů
Nezabijů mňa, nebojím sa já,
Mám šablenku ocelovů, vysekám sa já.
Nevysekáš sa, jejich na ťa moc,
Nebudeš moct zavolati milá dobrů noc.
Dobrů noc dávám, všem věrným panám,
Jen té jedné falešnici dobrů noc nedám.

Vysoký jalovec …

Obrazová kronika

19. - 22. 4. 2007 – návštěva Dinhardu
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30. 4. 2007 – stavění máje
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6. 5. 2007 – dětský den na rybníku
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6. 5. 2007 – dětský den na rybníku
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3. 6. 2007 – první svaté přijímání
horní řada: otec Jiří Topenčík, Štěpán Rozkydal, Josef Nevídal, Vítek Klein, Jakub Klein, Dalibor Kříž, František Tihlařík
prostřední řada: Tomáš Bureš, František Stejskal, Zbyněk Nečas, Jan Viktorin
dolní řada: Erika Hanáková, Marie Zelinková, Anežka Kaňová, Michaela Kalášková, Eva Ryšavá, Renata Viktorinová

foto: Alois Kaňa

23. 6. 2007 – sraz veteránů
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