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ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo
našeho obecního zpravodaje. Najdete v něm statistické
údaje a závěrečná čísla o naší obci za minulý rok. Přinášíme vám také návrh obecního rozpočtu na letošní rok.
Většinu obsahu tohoto čísla tvoří informace o tom, co
se událo od konce minulého roku. A nebylo toho málo.
Zima byla sice mírná, ale na události byla nesmírně bohatá. Naše země vstoupila do Schengenu, byly zrušeny
hraniční přechody se zeměmi EU, kradlo se v Jednotě.
Úspěšný byl i turnaj mistrů světa v kolové. Naši volitelé
za nás velmi ostudným způsobem zvolili pana presidenta
a měsíc březen nám začal hezky divoce vichřicí Emma.
Co u nás napáchala vám píše pan starosta a my k tomu
dodáváme několik fotografií. Já sám mohu konstatovat,
že ve svých šedesáti letech jsem tak ničivý živel v naší
obci nezaznamenal. Pan starosta vás dále informuje, co

by se mělo v letošním roce vybudovat. Rádi zveřejňujeme příspěvek našich hasičů, kteří především svými činy
dokazují, jak jsou pro naši obec prospěšní. Pokračujeme
ve vzpomínkách na minulost. Tentokrát je věnujeme průběhu únorových událostí před 60ti lety, kdy komunisté
zcela převzali moc i v naší obci. Nechybí povídání o víně
a informace o plánech klubu historie a o činnosti obecního muzea. Věřím, že s ohlasem se setká i vyhlášená
soutěž o nejlepší foto Šitbořic. I toto první číslo jsme dávali dohromady se starými problémy. Nevíme, jak přinutit
naše dopisovatele, aby dodávali svoje příspěvky včas.
Potom se stane, že příspěvek byl sice dodán, avšak my
jsme již neotiskli. Pokud chceme vydávat 4 čísla ročně,
musíme závazně dodržovat i uzávěrky každého čísla.
J. Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v tomto článku bych Vás chtěl
především informovat o návrhu rozpočtu pro letošní rok.
V době, kdy píši tento článek, je již návrh rozpočtu sestaven a vyvěšen na úřední desce. Jsem rád, že se nám
podařilo našetřit potřebné finanční prostředky na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků
na Strážkách za ulicí Mlýnskou. Pracovní název – ulice
Tocháčkova. Kromě toho se nám z rozpočtu obce ještě
podařilo vyčlenit částku 700 000,- Kč na opravu silnice
Úzké a Nové (horní část, doposud nezpevněný povrch).
Realizace by měla proběhnout hned na jaře. Dále ještě v letošním roce uvažujeme o opravě silnice Karpaty
I. To však bude záležet na finanční situaci po vyčlenění
prostředků na realizaci TIS na ul. Tocháčkova. Kromě
běžných výdajů na provoz školy, školky, ČOV, OÚ, SDH,
Sokolovny a knihovny počítá rozpočet i s podporou sportovních a zájmových organizací, dále s pořízením nové
sekačky – traktůrku, zametacího zařízení, rozšíření kabelové televize atd. Rozpočet pamatuje také na dominantu naší obce, na opravu kostela byla vyčleněna částka
100 000,- Kč. Podrobnější informace o návrhu rozpočtu
pro rok 2008 si můžete přečíst v příspěvku Ing. Halase.
Jak všichni víme, dne 1. března v poledne se přes
nás přehnala tlaková níže Emma. Tento živel způsobil
nemalé škody na soukromém i obecním majetku. Z majetku obce byla nejvíce poškozena budova Sokolovny,
hřbitovní zeď a dřevěný srub na hřišti. Na Sokolovně
spadl komín, který následně přerazil dva krovy a poškodil strop. Na Sokolovnu se dostavila téměř kompletní
zásahová jednotka hasičů Šitbořice, která již před tím
zlikvidovala v obci a na příjezdových silnicích největší

následky vichřice a okamžitě se pustila do práce. Z počátku nikdo nevěřil, že ještě ten den budou přeražené
trámy vyměněny za nové, přibity nové latě a položena
krytina. Práce probíhala až do tmy. K osvětlení střechy
bylo využito nové hasičské auto, které je vybaveno teleskopickým osvětlovacím stožárem na dálkové ovládání
a vlastní elektrocentrálou.
Tímto bych chtěl veřejně poděkovat všem hasičům,
kteří se obětavě podíleli na likvidaci škody na obecním
majetku. Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří po vyhlášení v místním rozhlase přišli na pomoc. V této souvislosti si však dovolím jednu kritiku. Na pomoc vůbec
nepřišli ti, od kterých bych to nejvíce očekával. To znamená sportovci a hlavně fotbalisté. Výjimkou byl pouze
Vladimír Navrátil – otec i syn. Je opravdu smutné, že
z tolika registrovaných hráčů přijde na pomoc v nouzi
pouze jeden. Zřejmě si nikdo z nich neuvědomuje, že
zbudování sportovního areálu, který slouží především
jim, stálo několik milionů a provoz vč. Sokolovny přijde
obec ročně na statisíce.
Předpokládám, že škody, které způsobila vichřice
Emma na obecním majetku, nás nijak výrazně finančně
nezatíží, protože budou hrazeny z pojištění a navíc nám
snad bude poskytnuta i mimořádná dotace, o kterou jsem
požádal hejtmana JMK.
Doufejme, že podobná živelná událost se u nás nebude dlouho opakovat.
Na závěr mi dovolte, abych Vám před nadcházejícími
velikonočními svátky popřál hodně zdraví a pohody.
Antonín Lengál,
starosta obce

Krátké zprávy
Zpráva policie za rok 2007
Obecní úřad Šitbořice obdržel od Policie České republiky – Obvodní oddělení Hustopeče zprávu o bezpečstrana 2

nostní situaci v regionu Hustopeče za rok 2007.
Ze zprávy vyplývá, že stále převažuje majetková
trestná činnost, především krádeže vloupáním do motorových vozidel a rodinných domů. Pachatelé mají zájem
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především o věci, které lze snadno zpeněžit nebo užít
pro vlastní potřebu. Dnes je hlavním předmětem zájmu
druhotná surovina (elektromotory, železné součástky,
barevné kovy apod.). Pro mnohé občany jsou zdrojem
lehkého příjmu, který je slušně placen.
V uplynulém roce byl zaznamenán celkový nárůst
případů trestných věcí, ale na druhou stranu se zvýšila
objasněnost případů o 6 %, za rok 2007 činila 43,33 %.
Město Hustopeče a Klobouky a z vesnic Šakvice a Strachotín patří k místům z největší trestnou činností.
Obec Šitbořice se umístila na sedmém místě s patnácti nápady trestné činnosti a byly řešeny dvě dopravní nehody, z 25 měst a obcí Obvodního oddělení 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

Zprávy ze zasedání rady obce
• Rada obce projednala žádost šitbořických rybářů o pronájem Novodvorského rybníka, rada schvaluje pronájem do 31. 12. 2010.
• Rada obce projednala žádosti o odkup pozemků p. Petra Konečného a Jitky Schubertové. Žádost se bude
řešit na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
• A-TOM ČR, TOM Sluníčko žádají o příspěvek na svoji
činnost ve výši 25 000,- Kč na rok 2008. R.O. souhlasí,
dát do rozpočtu na r. 2008. Dále R.O. byla seznámena
s činností klubu A-TOM Sluníčko a navrhuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem klubovny ve staré škole.
• Rada obce vybrala za knihovnici v Obecní knihovně
p. Marii Halasovou.
• R.O. přijala poděkování Betlému Klobouky za uspořádání živého betlému v Šitbořicích, kde se vybralo
14 065,- Kč.
• R.O. ukončila pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a vybrala k pojištění obecního majetku
pojišťovnu UNIQA.
• R.O. odsouhlasila prodej starého hasičského automobilu obci Omice za cenu 35 000,- Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem.
• Mgr. Tomáš Motl žádá o pronájem obecního bytu v Šitbořicích. Bude mu nabídnut byt na ulici Nikolčická.
• R.O. byla seznámena s pozvánkou na křest knihy Historické pohlednice břeclavského regionu. Zúčastnili se
starosta Antonín Lengál a Ing. Josef Zelinka.
• 26. 2. 2008 se sešla rozšířená rada, kde se projednala
žádost na změnu územního plánu č. 4. Dále se připravoval a projednával rozpočet obce na rok 2008.
Milan Němeček,
místostarosta

Návrh rozpočtu obce
Vážení občané, dovolte mi několika větami Vás seznámit s návrhem rozpočtu naší obce pro rok 2008.

Vzhledem ke kolizi termínů schvalování rozpočtu
a vydání Štengaráčku není možné uvést schválený rozpočet, ale jen jeho finální návrh.
Již dnes víme, že schválený rozpočet se bude určitě od návrhu lišit. Vichřice Emma v první březnový den nešetřila nikoho a náš rozpočet na to bude
muset reagovat.
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a v letošním
roce je jeho nejdůležitější položkou investice na vybudování inženýrských sítí pro bytovou výstavbu.
Tuto položku v tabulce výdajů přímo nenajdete, je
skryta v kolonce Rezerva nečerpaná a peníze z ní budou
uvolněny zastupitelstvem dle potřeby.
Z této rezervy ve výši 9 673 800 Kč je blokováno
2 500 000 Kč jako jistina bankovní záruky, zbytek finančních prostředků ve výši 7 173 000 Kč je k dispozici pro
naši investiční akci. Dále očekáváme od Státního fondu
životního prostředí platbu pozastávky dotace na výstavbu ČOV ve výši 3 166 000 Kč, což nám navýší prostředky
na výstavbu na cca 10 milionů Kč.
Všechny výdajové kapitoly byly pro zajištění této výstavby podrobeny nemalým škrtům, přesto se ale letos
ještě dostane na opravy některých komunikací, jež jsou
mnoha nám trnem v oku a jež by měly pokračovat i v letech následujících.
Příjmy 2008

v tis. Kč

Daňové příjmy ze SR
Příjmy za služby (především stočné)
Příjmy z pronájmů
Ostatní příjmy

15 418,1
1 322,5
861,0
211,0

Celkem příjmy
Zůstatky fin. prostř. z min. období

17 812,6
6 617,1

Celkem disponibilní prostředky

24 429,7

Výdaje 2008

v tis. Kč

sběr a zpracování druhot. surovin
silnice
chodníky
silniční doprava
pitná voda
odpadní vody
nakládání s kaly
rybník
kabelová televize
MŠ
ZŠ
ZUŠ Klobouky
knihovna
činnost muzeí
kronika
Dotace obcím
činnost reg. církví
rozhlas
periodika

5,0
745,0
70,0
35,0
0,0
1 649,0
0,0
332,0
85,0
669,0
1 868,0
5,0
175,0
30,0
13,0
0,0
100,0
28,0
35,0
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zájmová činnost, kultura – Orlovna
akce pro občany
Tělovýchova – Sokolovna, hřiště
Tělovýchova-dotace
volný čas dětí a mládeže
Klub Mikeš
zdravotní středisko
bytové hospodářství
stará škola, stodoly
veřejné osvětlení
pohřebnictví
inženýrské sítě (plyn, elektrika)
územní plán
ost. neinv. dotace veř rozp. úz. úrovně
komun. sl. a úz. rozvoj ostatní
nebezpečný odpad
komunální odpad
sběrný dvůr
veřejná zeleň
penzion
ostatní služby soc. péče (KLAS)
domovy-penziony pro matky
hasiči
zastupitelstvo
Volby
Volby obecní
místní správa
úrok z úvěru,bank.poplatky
Rezerva nečerpaná
Celkem
Financování
splátka Orlovna
splátka ČOV
Celkem

632,0
1 056,0
24429,7
Ing. Pavel Halas

Demografické změny v r. 2007
V roce 2007 se narodily tyto děti:
Lejsková Lucie, Rozsívalová Alžběta, Urbánek Jakub,
Kugler Štěpán, Peštálová Jana, Přibylová Soňa, Klimeš
Miroslav, Chvátalová Simona, Konečný Adam, Palánová
Zuzana, Walter Adam, Nečasová Michaela, Drabálková
Karolína, Ryšavá Jitka, Studýnka Matěj, Tihlaříková Karolína, Dvořáková Adéla, Hladůvková Viktorie, Danielová Natálie
V roce 2006 zemřeli tito občané:
Valíčková Jiřina, Furch Josef, Musilová Maria, Holacký Jaroslav, Kaňa Antonín, Hanák Karek, Moler Augustin,
Ryzá Marie, Běloušek Antonín, Matušková Marie, Franěk
Josef, Urbánková Jenovéfa, Masaříková Marie, Tesařová
Marie, Peštálová Jana, Tihlařík Vladimír, Němeček Václav, Kaňa Metod, Hanáková Antonie, Rozkydal Arnošt,
Navrátil František, Vozdecký Jan
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Významná ŽIVOTNÍ výročí NAŠICH
nejstarších občanů v roce 2008

40,0
100,0
702,0
70,0
3,0
10,0
83,0
246,0
169,0
247,0
40,0
0,0
80,0
0,0
11,0
40,0
1 035,0
50,0
1 109,0
138,0
15,0
0,0
210,0
937,0
0,0
0,0
1 718,9
170,0
9 673,8
22 741,7

95 let
Lengálová Marie
90 let
Tyblová Jenovéfa, Matuška Jan
85 let
Vozdecký František, Hnilicová Marie, Běloušek Josef,
Nevídal Edvard, Nevídalová Marie, Nevídal Jan, Nečasová Božena, Stejskal František, Fraňková Pavlína, Fiala František, Stejskalová Josefa
80 let
Vozdecká Emilie, Lejsková Pavlína, Strouhalová Růžena
Nejstarší občankou naší obce je paní Maria Okurková, která v letošním roce oslaví 97 let.
Evidence obyvatel za rok 2007
			
muži ženy
Narodilo se		
6
13
Zemřelo		
9
13
Přistěhovalo se			
Odstěhovalo se			

celkem
19
22
20
26

Stav obyvatel k 31. 12. 2006		
Uzavřeno manželství celkem		
před obecním úřadem		
před církví římskokatolickou		

1918
3
3
0

Číslování budov (nejvyšší číslo)

626
Růžena Stehlíková

Občanské průkazy 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 35 x 45 mm, která zobrazuje současnou podobu občana v předním čelném pohledu, s pozadím
bílým, popř. světlemodrým
dosavadní občanský průkaz
případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP (např. rodný list, oddací list k zápisu
manželky-manžela, rodné listy dětí k zápisu dětí do
18ti let do OP, 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 a občanský průkaz jednoho z rodičů
od 1. 1. 2005 se za vydání nového OP, za občanský
průkaz poškozený, odcizený, ztracený nebo zničený
vybírá správní poplatek 100,- Kč

březen 2008
Je prováděna výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.
vydaných do:
31. prosince 2003

platnost zkrácena do:
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 znamená, 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, které vyřídíte prostřednictvím obecního úřadu
na krajském úřadě JMK. Zde je nutné uhradit správní
poplatek 100,- Kč.
Růžena Stehlíková

CZECH POINT - Úřad na
cestě k lidem
Obecní úřad Šitbořice vydává od ledna letošního
roku ověřené výstupy z informačních systémů veřejné
správy a to:
výpisy z Katastru nemovitostí (listy vlastnictví)
výpisy z Obchodního rejstříku
výpisy ze Živnostenského rejstříku
ověřené výstupy jsou zpoplatněny – první strana
100,- Kč, každá další i započastá strana Kč 50,• výpisy z Rejstříku trestů
• ověřený výstup je zpoplatněn částkou Kč 50,-.
•
•
•
•

Tyto výpisy mají právní sílu jako originály vydané přímo na příslušných úřadech.
Růžena Stehlíková

Kabelová televize a internet
kabelová televize
Neustálé technické změny na vysílací straně, nastupující digitalizace a rozšiřující se nabídka televizních
programů nás nutí na toto všechno reagovat a technické
zařízení na hlavní stanici našeho TKR (televizního kabelového rozvodu) stále rozšiřovat a vylepšovat. Jistě jste
si všimli, že se v našem TKR objevil program CS FILM.
Tento program je placený a doposud byl u nás vysílán
na zkoušku zdarma. Protože na tento program byly z řad
občanů vesměs kladné ohlasy, rozhodlo zastupitelstvo
obce o tom, že ho v TKR ponechá. Znamená to však
zvýšení měsíčních poplatků za tento program o 15,- měsíčně za jednu přípojku. Tento poplatek je prostřednictvím Noelu hrazen provozovateli tohoto televizního kanálu, nikoliv obci! Stejně tak již dříve došlo ke zpoplatnění programu CNN částkou 3,- Kč za jednu přípojku
a měsíc. Toto však za uživatele doposud hradila obec.
V součtu se jedná o hrazení koncesionářských poplatků ve výši 18,- Kč. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo
o zvýšení měsíčního poplatku za kabelovku o 20,- Kč

za přípojku a měsíc s platností od 1. dubna 2008. Zároveň upozorňuji, že technická zařízení, o která se hlavní
stanice stále rozšiřuje jsou hrazena obcí a tyto výdaje
se nepromítají do měsíčních poplatků. Málo kdo ví, že
se v našem TKR už šíří i digitální televizní signál. V provozu je rakouský multiplex, který obsahuje 4 rakouské
stanice vč. ORF1 a ORF2. Pro příjem je však potřeba
SET-TOP-BOX DVB-C. To „C“ je důležité, protože běžné přístroje označené DVB-T, nebudou v kabelovce fungovat. Postupně se bude nabídka digitálních programů
rozšiřovat a přibudou i programy kódované, pro jejichž
sledování si bude muset zákazník za poplatek pořídit
dekódovací kartu. Toto však bude obchodní vztah mezi
jednotlivým zákazníkem a poskytovatelem dané televizní
stanice. S tím nebude mít obec ani fi. Noel nic společného. Znovu upozorňuji, že analogové vysílání v našem
TKR bude pokračovat dále bez větších změn. Pokud nechcete nic navíc, nemusíte si žádné zařízení pořizovat
a Váš televizor ať už starý nebo nový, Vám v našem TKR
pojede ještě mnoho let.
Internet
Uživatele internetu přes TKR upozorňuji na to, že
se chystá kompletní výměna technologie pro šíření internetu v kabelovce. Bude se přecházet na profi systém
DOXIS a cílem této změny je podstatné zlepšení kvality přenosu dat. Protože se bude jednat o zcela zásadní
zásah do celé kabelové sítě, neobejde se to bez krátkých výluk. Před začátkem této akce svolám všechny
uživatele kabelového internetu na schůzku se zástupci
firmy Noel, kde budou vysvětleny důvody této radikální
změny a postup prací. Samozřejmě bude odpovězeno
i na případné otázky. Celou akci bude financovat firma Noel a všem uživatelům bude bezplatně vyměněn
modem. Datum a místo schůzky bude včas vyhlášeno
místním rozhlasem.
Antonín Lengál,
starosta obce

Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat Sboru dobrovolných
hasičů Šitbořice za obětavou a rychlou pomoc, při likvidaci následků vichřice, která se přehnala nad naší obcí
v sobotu 1. 3. 2008. Ještě jednou srdečně děkujeme.
manželé Nečasovi,
Nikolčická 586

Činnost muzea
Klub historie vlastivědy a kultury obce Šitbořice vstupuje do třetího roku své činnosti. Počet členů klubu se
sice za tři roky příliš nezvýšil, spíše snížil, ale zdravé jádro se stále snaží aby kultura a zájem o historii obce nezanikly. Postupně vylepšujeme vybavení prostor muzea.
Těší nás, že akce a tematické výstavy, které v prostorách
muzea několikrát do roka pořádáme, jsou hojně navštěvovány a u občanů mají dobrý ohlas. Postupně se nám
rozšiřují naše sbírky. I v tomto roce bychom chtěli uspořádat několik akcí a výstav. První je naplánována již na
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letošní květnou neděli. Proběhne tedy ještě před vyjitím
tohoto čísla. Tematicky je zaměřena na velikonoce. Pro
muzeum chceme pořídit sadu stojanů na obrazy a dobudovat stálou expozici. Nadále budeme pokračovat s pořádáním tematických výstav k významným událostem.
Konce minulého roku jsme nechali opravit pamětní desky
na p. Tomáše Šilingera a na mlynáře Viléma Tocháčka.
Tyto desky bychom rádi při nějaké slavnostní příležitosti
znovu umístili na vybrané čestné místo. V muzeu také
chceme nabízet knihy a regionální publikace. Zájemce
o historii bych chtěl upozornit že i s přispěním naší obce
byla znovu vydána Vlastivěda Klobuckého okresu od
K. J. Bukovanského, která naposled vyšla v roce 1909
a v naší obci jsou v současné době pouze dva výtisky
této knihy. Těšíme se, že akce, které letos uspořádáme,
se vám budou líbit a že se k nám do muzea přijdete rádi
podívat a že sebou přivedete i svoje příbuzné a známé.
J. Zelinka

Nová kniha o našem regionu
V pondělí 25. 2. 2008 se v hotelu Centro v Hustopečích konal křest knihy Historické pohlednice břeclavského
regionu. Kolektivu autorů se podařilo shromáždit několik
stovek historických pohlednic z konce 19. a začátku 20.
století, které zachycují Města a obce břeclavského regionu. Hlavním kmotrem knihy byl poslanec Parlamentu
ČR Pavel Suchánek. Přítomni byli také starostové z obcí,
jejichž pohlednice jsou v knize zobrazeny. Z naší obce
tam bylo 6 pohlednic. Pan starosta obdržel jeden výtisk
knihy zdarma. Akce měla společenský charakter a stala
se neformálním setkáním autorů, vlastivědných pracovníků, starostů i kronikářů z regionu.
J. Zelinka

Fotosoutěž
Závěrem tohoto roku plánujeme velkou výstavu fotografií obce Šitbořice. K této výstavě vyhlašuje Klub historie fotografickou soutěž.
téma:
• obec Šitbořice a její okolí, krajina, domy, zákoutí,
dominanty
• život v obci, společenské akce, sport, kultura
• mája, hody, kroje
podmínky:
• soutěž je vyhlášena pro fotografy amatéry především pro občany Šitbořic.
• barevná i černobílá fotografie
• formát nejméně A5, může být i větší (Pokud není
možnost tisku, lze foto dodat i na nosiči – CD atd.)
termín:
• do konce měsíce října
místo:
• fotografie se budou sbírat a shromažďovat v obecní
knihovně
Prosíme, neposílejte svoje soukromé rodinné fotografie, nebo fotografie ze zájezdů atd. Pouze takové, které
charakterizuje obec a život v obci.
Nejlepší fotografie budou odměněny věcnými cenami
a všechny budou vystaveny v obecním muzeu koncem
roku – listopad, prosinec.
J. Zelinka

Ze života farnosti
Duchovní slovo
Přátelé, jsme na konci postní doby a před námi jsou
Velikonoce, největší svátky křesťanského světa. A tak se
chci alespoň chvilku zastavit nad touto skutečností.
Rád bych si s Vámi připomněl utrpení, kříž a slavné
vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Připomeňme si, že
trpěl pro nás (pro každého jednotlivce), aby nás zachránil
pro věčnost. Možná, že si tuto skutečnost během svatého týdne opravdu hlouběji uvědomíme: ale Jeho stálý
příkaz, příkaz lásky, plníme nedostatečně. „Příklad zajisté dal jsem vám…“ A jaký příklad! Příklad takové lásky,
která je schopna podstoupit to nejvyšší - utrpení a smrt.
A co chce od nás? Jenom to, abychom milovali… a to
především Boha, svého Otce, a Krista v něm, ale i jeden druhého navzájem. A právě s touto blíženskou láskou jsme na tom stále špatně. Co nám vlastně říká slovo
„soucit“? Je to z naší strany jen plané litování těch, kteří
trpí – anebo nás toto slovo provokuje k tomu, abychom
přece jen něco vykonali? Jsme vychováváni a vychováváme k soucitné, plodné lásce?
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Většinou všichni známe Baladu horskou od Jana Nerudy. „Řekněte mi, babičko má, co že rány svírá, po čem
člověk, těžce raněn, přece neumírá?“… a když se dítě
dozví, že „rány hojí otevřené na tom lidském těle jenom
divotvorná šťáva z jitrocele“, běží do sousedních polí pro
jitrocel, jehož hojivou šťávou potírá rány na těle Kristově, rozpjatém na kříži v horském kostelíku. „Potírám tvé
svaté rány, myju bok tvůj svatý – tělíčko zas uzdraví se,
Ježíšku můj zlatý…“
Promiňte „zázrak“, který se s Kristovými ranami udál
ve fantazii básníkově, ale zamysleme se nad tím, co chce
říci: co asi dokáže opravdová soucitná láska. Zkusme ji
v sobě probudit! A protože víme, že cokoli jsme učinili svým bližním, samému Kristu Pánu jsme učinili, snad
bychom mohli dát najevo, že jsme Jemu a svým bližním
k dispozici.
Velikonoční radost do všech dnů svátečních i všedních přeje
P. Jiří Topenčík
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Svatý týden ve farnosti
Květná neděle
• mše v 7.00 a 10.30, při kterých bude žehnání ratolestí a zazní zpívané pašije sv. Matouše
• žehnání ratolestí s průvodem kolem kostela bude
při mši v 10.30
• přineste si jívové nebo palmové ratolesti
• ve 14.00 křížová cesta (mládež a děti)
Pondělí svatého týdne
• mše v 7.00
Úterý svatého týdne
• mše v 7.00
Středa svatého týdne
• ráno mše nebude
• při večerní mši v 18.00 bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných
Zelený čtvrtek
• v katedrále v 9.00 hod. mše svatá, při níž otec biskup posvětí oleje a kněží obnoví své kněžské závazky. Všichni jste k této slavnosti srdečně zváni.
• v 19.00 večerní mše na památku Večeře Páně (obřad umývání nohou, přijímání pod obojí)
• po skončení obřadů příležitost k adoraci. Protože čtvrteční bdění v tzv. Getsemanské zahradě je
vlastním bděním církve na modlitbách, bude možno
adorovat přes celou noc.
• Celonoční adorace bude ukončena páteční modlitbou ranních chval.
Velký pátek
• je den přísného postu a újmy.
• ráno v 7.30 modlitba ranních chval
• odpoledne v 15.00 křížová cesta (vedou Orli)
• v 19.00 slavení památky Umučení Páně
Bílá sobota
• ráno v 7.30 modlitba ranních chval
• během dne možnost adorace u Božího hrobu (od
13.00 do 14.00 kostel uzavřen z důvodu nácviku liturgie)
Velikonoční vigilie
• obřady velikonoční vigilie začnou ve 20.30 (nezapomenout si přinést svíčku)
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
• mše v 7.30 a 10.30 s žehnáním pokrmů
• adorace a svátostné požehnání nebude
• od 15.00 do 17.00 možnost prohlídky věže kostela
Pondělí velikonoční
• mše v 7.30 a 10.30

Farní střípky
aneb co bylo a co bude
Vážení spoluobčané, rád bych se s vámi podělil o dění
v našem farním společenství. A že se toho událo…
13. prosince bylo v kostele vystoupení souboru SOLIDEO z Děčína s adventním programem vokálních a instrumentálních skladeb z gotiky, renesance a baroka při
použití dobových nástrojů. Koncert měl úspěch a díky
p. Josefu Lejskovi byl tento kulturní zážitek zvěčněn na
DVD, za což mu patří díky.
15. prosince večer se sešlo v kostele 16 účastníků druhého ročníku charismatické Obnovy v Duchu na
závěrečné bohoslužbě rozeslání. Tato obnova přinesla
všem zúčastněným nový pohled na Boží slovo, adoraci,
chvály a uctívání Boha. Díky patří O. Jiřímu za vedení
obnovy a týmu charismatiků z první obnovy za pomoc
ve skupinkách.
23. prosince při mši v 10.30 bylo při obětním průvodu
slavnostně přineseno skauty z Křepic betlémské světlo, které si lidé odnášely jako symbol míru a pokoje do
svých domovů.
24. prosince, při posledních rorátech, děti doplnili
kostelní betlém o chybějící zvířata větších rozměrů, což
sklidilo velký úspěch a děti i se scholou byli odměněni
O. Jiřím za chození na roráty. Dopoledne byla skupinka
dětí na vycházce u krmelce na Strážkách přilepšit zvířátkům nějakými dobrůtkami. Kéž by z toho vznikla pěkná
tradice jak netradičně prožít Štědrý den.
25. prosince odpoledne jsme mohli prožít příjemné
setkání u Živého betléma, při kterém se tradičně mohlo přispět na pomoc evangelické diakonii v Kloboukách
u Brna. Za vybranou částku 16 900 korun patří srdečné
díky pořadatelů.
26. prosince přijela mezi nás na odpolední koncert
křesťanská folková skupina SRDCE ze Šakvic a svým
programem nám zpříjemnila sváteční atmosféru.
30. prosince při obou bohoslužbách proběhla obnova
manželských slibů (60 párů).
31. prosince jsme při děkovné bohoslužbě vyslechli
hodnocení farnosti po stránce pastorační i hospodářské
a poděkovali jsme Bohu za končící rok 2007. Noční půlhodinovou adorací a půlnočním přípitkem před kostelem
jsme vstoupili do nového roku 2008.
5. ledna se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka, kterou zahájila ranní bohoslužba při které O. Jiří povzbudil
přítomné koledníky v kostýmech, kterých bylo více než
80 a po závěrečném požehnání, rozeslání a společném
fotografování v kostele se 13 skupinek rozešlo po obci,
aby společným koledováním přinášeli radost a pokoj lidem dobré vůle. Do letošní sbírky přispěli naši občané částkou 65 611 Kč. Koledníkům, vedoucím skupinek
i všem, kteří koledníky přijali a obdarovali, patří upřímné
poděkování. Díky vám.
6. ledna obohatil bohoslužbu v 10.30 svým vystoupením chrámový sbor ze Želetic u Kyjova a odpoledne
vystoupili se svým pásmem žáci ZŠ.
Poděkování patří také všem, kdo darovali stromy na
vánoční výzdobu kostela.
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27. ledna odpoledne se uskutečnil tradiční Masopustní průvod. I když bylo právě období zvýšené nemocnosti a přes nezájem většiny občanů se akce zdařila a těm
několika statečným, kteří se zúčastnili, patří poděkování
a přání: „Vydržte a nenechte se odradit“.
Do postní doby jsme vstoupili Popeleční středou, která je dnem přísného postu. Při bohoslužbách toho dne
jsme přijali popelec na znamení pokání, obrácení a touhy
po změně života. Po celou postní dobu dostávali děti zelené lístky, které lepili v kostele na panel s křížem (symbol kříže jako stromu života).
22. února uspořádali maminky z Mikeše pro zájemce
výtvarnou dílnu, při které si mohli vyrobit originální doplněk. Akce byla velmi zdařilá.
18. – 23. února byli naši ministranti na tradiční akci
zvané PRANAF (PRázdniny NA Faře), která se letos
uskutečnila na Vysočině, na faře v Bedřichově u Lysic.
Během týdenního pobytu si 20 mladých lidí (14 minist-

rantů, 3 vedoucí a 3 kuchařky) užilo nejen her a zábavy ale také chodili na vycházky do okolí, měli výtvarnou
činnost – vyráběli si velikonoční paškálky, a byl nejen
táborák s opékáním a pěvecká soutěž ale i výlet do Boskovic. Akce se zdařila a už se těšíme na další ročník.
Poděkování patří všem, kdo nás podpořili nejen hmotně
ale i finančně. O jarních prázdninách měla soustředění
na faře v Těšanech také naše scholička.
A co nás čeká?
Velikonoční svátky s celonoční adorací na Zelený
čtvrtek, prohlídka věže kostela na velikonoční neděli,
velikonoční výstava v obecním muzeu, koncem dubna
farní pouť do Francie, v květnu žehnání hasičského auta
a praporu, svatodušní vigilie, v červenci charismatická
konference na brněnském výstavišti.
Více informací můžete najít na internetu na adrese
http://www.farnost-sitborice.org
Petr Krupička

Naši hasiči mají nové auto
V minulých číslech obecního zpravodaje jste byli informováni o možnosti využití dotací, které by pomohli vyřešit modernizaci vozového parku v místním hasičském
sboru. Stávající vozidlo CAS 25 bylo vyrobeno v roce
1983 a bylo užíváno profesionálním hasičským sborem
v Hustopečích. V roce 1996 bylo za symbolickou částku
1 Kč prodáno do Šitbořic, kde nahradilo cisternový vůz
Škoda 706 – RTP který SDH Šitbořice získalo v roce
1973 z letiště Brno – Tuřany. Nelze říci, že by vozidlo
CAS – 25 byla vysloužilá ojetina ale 13 let náročného
provozu u profesionálního sbor a 11 let působení v Šitbořicích se na něm výrazně podepsalo. V poslední době
se závady, které ho vyřazovali z provozu, objevovali stále
častěji – přes poruchy vývěvy u čerpadla až po poruchy
motoru. Obecní Zastupitelstvo si bylo vědomo že souběh
dvou dotací se nemusí podařit získat každý rok, a proto se usneslo dofinancovat zbývající částku a pořídit
nový vůz. Cena nového vozu byla 4 547 000 Kč, dotace
z Ministerstva vnitra činila 1 547 000 Kč, od Hasičského
Záchranného Sboru Jihomoravského Kraje 1 000 000 Kč
a obec Šitbořice dodala zbývající 2 000 000 Kč. V měsíci
září 2007 proběhlo výběrové řízení kterého se zůčastnili dvě firmy. Strojírna Potůček s.r.o. Slatiňany a RLS
Ratiškovice. Vítězem tohoto konkurzu se stala firma ze
Slatiňan, která na podvozku MAN-13.280-4x4 zkompletovala hasičské vozidlo CAS-20. (Firma RLS Ratíškovice
nabízela podvozek Renault. Výroba byla průběžně konzultována zástupci hasičů a obce aby stroj splňoval naše
požadavky a bylo možno do něj umístit vybavení a zařízení, které byli v našem stávajícím vozidle.
14. prosinec 2007 se stal pro Šitbořické hasiče dnem
„D“. V mrazivém sněhovém počasí jim bylo zástupci
zhotovitelské firmy předáno nové vozidlo CAS-20 které
splňuje ty nejnáročnější požadavky dnešní doby a k jehož obsluze je třeba dobře vyškolené a skušené řidiče
a strojníky. Pracovníci f. Potůček Slatiňany nás podrobně
seznámili a názorně předvedli všechny funkce nového
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stroje. Největší novinkou je vysokotlaký systém, který
umožňuje efektivnější hašení menším množstvím vody.
Pneumatický výsuvný a dálkově ovládaný osvětlovací
stožár umožňuje práci i za snížené viditelnosti. Tato výbava se osvědčila dne 1. 3. 2008 při opravě střechy na
Sokolovně, kdy byl vichřicí Emma stržen komín a opravné práce se protáhly do pozdních nočních hodin. Tento
stožár je napájen elektrocentrálou o výkonu 4 kW, která
umožňuje výrobu a využití elektřiny i v těžko přístupném
terénu. Mimo standardní hasičskou výbavu jako jsou hadice, proudnice, sekerky, hydrantové nástavce a podobně je v nástavbě umístěno plovoucí čerpadlo a benzínová motorová pila. Veškeré toto zařízení je velice prakticky
a přístupně uloženo ve skříních po stranách nástavby,
které mají snadno otevíratelné rolety. Dýchací přístroje
jsou zavěšeny na výklopných stojanech pro osoby sedící
na předních sedadlech a osoby sedící vzadu mají tyto
přístroje přímo jako opěradla a mohou si je připravit už
během cesty k zásahu. V následujících dnech po předání byla zorganizována pravidelná školení a cvičné jízdy,
aby se členové zásahové jednotky s novým vozidlem seznámily a aby ho dokázali co nejlépe obsluhovat.
Cisternové hasící vozidlo CAS 20 je postaveno na
podvozku MAN 13.280 4x4. Podvozek je určen pro provoz na smíšeném povrchu tj. silnice, nezpevněné cesty a střední terén. Kabina typ TGM je pro osádku 1+5,
nástavba je se základní výbavou. Vše dodala a vyrobila
firma Strojírna Potůček s.r.o. Slatiňany.
Základní technické údaje:
• kostra nástavby plastová
• čerpadlo Stolarczyk
• nerezová nádrž na vodu
• plastová nádrž na pěnidlo
• rolety
• vysokotlaký naviják, hadice a proudnice
• žárově pozinkované ocelové potrubí
• karoserie nástavby z hliníku
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• stavoznaky
• žebřík pro výstup na střechu nástavby
• výstražné zařízení schváleného typu
• výsuvný dálkově ovládaný osvětlovací stožár
• přední ochranný rám
• elektrocentrála 4 kW
• elektroinstalace na lanový naviják
Rozměry vozidla:
Délka
Šířka
Výška v nezatíženém stavu
Světlá výška pod nápravami
Rozvor
Hmotnosti vozidla:
Pohotovostní hmotnost
Užitečná hmotnost
Celková hmotnost
Povolené zatížení
přední nápravy
Povolené zatížení
zadní nápravy

8 000 mm
2 550 mm
3 300 mm
350/285 mm
3 950 mm
9 650 kg
4 350 kg
14 000 kg
6 300 kg
9 500 kg

Kabina:
Typ
Počet míst k sezení

sklopná, prodloužená
1+5

Nádrže:
Jm. objem nádrže na vodu
Jm. objem nádrže na pěnidlo

3 500 l
400 l

Čerpací zařízení nízkotlaký stupeň:
Jmenovitý průtok vody
2 000 l/min
při jmenovité výšce
0,8 Mpa
a jmenovité sací výšce
3m
Čerpací zařízení nízkotlaký stupeň:
Jmenovitý průtok vody
250 l/min
při jmenovité výšce
4 Mpa
a jmenovité sací výšce
3m
Průtokový naviják:
Rozměry hadice
Proudnice
Podvozek MAN:
Typ
Typ motoru
Emisní norma
Maximální výkon motoru
Převodovka
Rychlosti
Pomocný pohon
Palivová nádrž
Brzdy

60 m
možnost regulace průtoku a vodního kužele
TGM 13.280 4x4 BB
D 0836 LFL 51
EURO 4
206 kW při 2300
ot/min, 1100 Nm
EATON 8309
8 silničních vpřed,
1 plazivá, 1 vzad
i=1,7 x otáčky motoru
125 l
dvouokruhové s ABS,
kotoučové

Na zcela nový vůz si šitbořičtí hasiči museli počkat
celých 105. let. Posledním byla pojízdná stříkačka, kterou vídáte při hasičských svatbách a která byla vyrobena firmou Smekal v roce 1902 za 1 500 zlatých. Ostatní
technika, kterou byl náš sbor vybaven, byly motorové
stříkačky nebo starší ojetá cisternová vozidla.
PŘEHLED TECHNIKY, KTEROU BYLO SDH
ŠITBOŘICE VYBAVENO:
1898 – ruční stříkačka – voda se do ní nalévala
1902 – pojízdná stříkačka – od firmy Smekal
1946 – vojenské vozidlo HORCH – upravené pro přepravu osob (bylo vybaveno čerpadlem)
1948 – motorová stříkačka DS-12 – výrobce firma Beránek Velatice. Cena cca 50 000 Kč. Slavnostní svěcení proběhlo 3. 7. 1949 – Stříkačka nesla jméno
Marie Anna
(?) – motorová stříkačka DS-16, od SDH Pouzdřany –
byla jim odebrána pro špatnou údržbu
(?) – RND – nákl. vozidlo s plachtou pro přepravu osob
1961 – motorová stříkačka PPS-8 získaná od vojska
1972 – motorová stříkačka ve skříňovém přívěsu – výrobce Státní výrobna automobilů NP Holíšov – motor
ŠKODA-1202
1973 – cisternový vůz ŠKODA-706 RTO – upravený
kropící vůz vybavený vodním dělem získaný z letiště
Brno – Tuřany obsah nádrže 7 500 litrů
1991 – skříňová AVIA-A30 zakoupena z JMP Brno. Přebudována na hasičské vozidlo pro přepravu osob
1996 – cisternový vůz ŠKODA-706-RTHP – vyroben
v roce 1983. Do roku 1996 u profesionálního Sboru
Hustopeče obsah nádrže 3 500 litrů + 160 litrů pěnidla. V roce 2008 prodáno SDH Omice u Brna
2002 – PS-15 Dar z družební Švýcarské obce Dinhard.
Motor Wolksvagen 1600 cm, rok výroby 1973 výrobce
FEGA-WERK-AG-ZURICH. Osvědčilo se při povodních v roce 2006 při odčerpávání vody objektů.
To, že se podařilo získat zcela nový vůz znamená pro
většinu členů, kteří byly zvyklí udržovat starší techniku
ve funkčním stavu splnění svého životního snu. Možná
proto se začalo v řadách hasičů hovořit o jiných hodnotách. Na výborových schůzích bylo navrženo, že si k 110.
výročí založení dobrovolného hasičského sboru nechají zhotovit nový slavnostní prapor. Bylo rozhodnuto, že
mezi členy SDH a jejich příznivci bude uspořádána sbírka a z jejího výtěžku bude prapor pořízen.
Na Výroční valné hromadě byl tento návrh jednohlasně schválen a v únoru 2008 byla výroba zadána Brněnské firmě ALERION.
Chtěli bychom dodržovat dobré zvyky a tradice
proto jsme naplánovali na 11. 5. 2008 slavnost, při které předvedeme nový vůz a prapor veřejnosti a při mši
svaté v 10.30 která bude obětována za živé a zemřelé
členy hasičského sboru požádali otce Jiřího Topenčíka
aby těmto věcem požehnal. Celý víkend 10. až 11. 5. se
ponese v duchu oslav 110. výročí založení SDH. Chtěli
bychom vás na předvedení nového vozidla a praporu pozvat jak při mši svaté, tak odpoledne na místním hřišti.
Mirek Vahala
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Škola
Mateřská škola
Vánoční strom
Poprvé se rozsvěcoval vánoční strom v naší obci
slavnostně v neděli 9. prosince. S kulturním programem
vystoupilo 34 dětí mateřské školy.
Vánoční slavnost
Společná slavnost rodičů a dětí měla 18. prosince
v MŠ premiéru. S dětmi jsme napekli vanilkové rohlíčky, nazdobili perníčky, připravili hezké vánoční prostředí
a slavnost mohla začít.
Děti předvedly připravený kulturní program, do kterého zapojily i svoje rodiče, potom následovalo vzájemné
pohoštění. Hodně maminek přineslo ochutnat svoje vánoční pečivo a děti se mohly pochlubit, jak maminkám
doma s pečením pomáhají.
Když se všichni pohostili, potom si ještě vyrobili
z jablíčka svícen „svět“. Děti předaly rodičům přáníčka
a vlastnoručně zdobené perníčky. V pozdějších hodinách
všichni odcházeli z mateřské školy spokojeně domů.
Masopustní slavnost
Pokusili jsme se obnovit tradici masopustu. V pondělí
4. února jsme si s dětmi vyrobili maškarní kostýmy včetně škrabošek na oči. Když se děti namaškařily, za zpěvu
a doprovodu rytmických nástrojů jsme uspořádali masopustní průvod po celé mateřské škole. Potom následoval
masopustní rej. Děti zpívaly, tančily, hráli jsme různé zábavné hry, děti byly hodně rozdováděné. Celé slavnostní
dopoledne se nám všem moc líbilo.
Nové hasičské auto
Každým rokem se zapojujeme do výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí.
Aby měly děti dostatečnou představivost při malování, požádali jsme místní SDH o předvedení nového hasičského auta.
V pátek 29. února děti nedočkavě vyhlížely vzácnou
návštěvu. Od rána jsme si povídali o krásném novém
autě, děti si hrály na hasiče. Po desáté hodině se po mateřské škole rozléhalo:
„Hurá!!!, už jedou, rychle na zahradu“.
Co všechno následovalo?
• prohlídka auta
• prohlídka hasičského oblečení (děti si mohly vyzkoušet hasičskou přilbu s krytem a hasičské rukavice)
• ukázka práce s dýchacím přístrojem s bombou
• seznámení s vybavením auta (hadice, žebřík, majáky, vysílačka, motorová pila, nosítka, ovládací panel, vodní dělo…)
• ukázka hašení (děti měly možnost si vyzkoušet stříkat vodu z hadice, regulovat si sílu a rozptyl)
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Děkujeme obětavým hasičům panu J. Nevídalovi
a M. Konečnému za odbornou přednášku v oblasti požární ochrany s ukázkou. Dokázali děti zaujmout tak, že
si pořád hrají na hasiče. Téměř každé dítě v mateřské
škole se chce stát hasičem.
Vítání
V neděli 9. března jsme s dětmi vystoupili s kulturním
programem na vítání občánků. Tentokrát bylo přivítáno
10 dětí.
Co v nejbližší době připravujeme?
• divadlo v mateřské škole
• vítání jara, vynášení Moreny
• představení s kouzelníkem
• zájezd do divadla Radost
• pracovní dílnu
Miroslava Kominacká, ředitelka
Marta Hošková, Táňa Neugebauerová, učitelky

Základní škola
Základní škola připravila pro své žáky letos už dva
kurzy ke zdokonalení lyžařských schopností.
Lyžařský kurz v Němčičkách
Pro žáky 1. stupně byl připraven vícedenní odpolední
lyžařský kurz v Němčičkách, kterého se zúčastnilo celkem 40 dětí. Výcvik zajišťovali instruktoři z naší a lyžařské školy v Němčičkách, kteří se věnovali začátečníkům
i pokročilým. Všichni žáci tak měli odborný dohled, pod
kterým vylepšovali svou jízdu. Přes obtížné začátky se
nakonec podařilo i nejmenším účastníkům sjet svah v základním postavení bez pádu. Počasí nám přálo a děti si
užívaly sluníčka, sněhu a příjemného pocitu z jízdy, který
se den ode dne lepšil. Na závěr kurzu byl připraven slalom, kde si všichni účastníci mohli prověřit své lyžařské
dovednosti. Za rok v Němčičkách na shledanou!
Lyžařský kurz v Jeseníkách
Zájemci o zimní radovánky se mohli zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu, který se konal 10. 2. – 5. 2.
2008 v Jeseníkách. Celkem 30 dětí z 5. – 9. tříd mělo
možnost se zdokonalovat v jízdě na lyžích či snowboardu. Pod vedením instruktorů se mohli začátečníci seznámit s pravidly jízdy, bezpečností a chováním na sjezdovce. Pokročilí žáci zase vylepšovali svůj styl a držení
těla. Ubytování bylo zajištěno v příjemném horském hotelu Sněženka v Hynčicích pod Sušinou. Přesto, že lyžařské podmínky nebyly zrovna ideální, sluníčko hřálo
a děti byly na svahu každý den. Večer se soutěžilo, hrálo,
tancovalo a výcvik byl zakončený karnevalem s bohatou
tombolou. Celým kurzem žáky provázeli a dohlíželi na
ně proškolení pedagogové naší školy. Podle zájmu dětí
hodláme výcvikový kurz příští rok zopakovat.

březen 2008
Zápis žáků do 1. ročníku
K zápisu do školy přišlo v doprovodu rodičů 15 dětí.
Pro každého budoucího školáka připravily paní učitelky
různorodé činnosti, kterými lze rozpoznat schopnosti
dětí. Tradičně využíváme především herních prvků, aby
se děti ve školním prostředí cítily příjemně a přirozeně
se projevovaly. Všechny děti během zápisu splnily první
školní úkoly a všichni byli přijati ke školní docházce. Přejeme dětem radost z učení a úspěšné vykročení do další
životní etapy.
Dětský karneval
V neděli 9. 3. 2008 se to v areálu místní sokolovny
hemžilo strašidly, vodníky, princeznami a jinými vesměs
pohádkovými postavami. Karneval plný masek přilákal spoustu rodičů se svými ratolestmi, které se vskut-

ku vydováděly. K poslechu a tanci hrála místní kapela
Nic moc a nechyběl ani zábavný program, o který se postaral Jirka Rejzek. Žáci různých věkových kategorií předváděli své kostýmy, které byly někdy opravdu originální.
Každý účastník měl možnost si zakoupit losy a vyhrát tak
některou z cen naší bohaté tomboly. Ta nabízela širokou
a pestrou škálu malých, velkých a dokonce i sladkých
cen, které věnovaly rodiče našich žáků a místní firmy:
Pramos, Holičství a kadeřnictví – paní Jelínková a Čapková, K.A.M.P. Ing. Pavel Halas, Pan Ruml – TRAMP,
MUDr. Hana Skalická, Obecní úřad, malířství pan
Kaňa, firma Zemax, kadeřnictví paní Viktorinová, oděvy
paní Krupičková.
PaedDr. Jarmila Novotňáková

Povídání o víně
Ošetřování vína
Jarní období je čas pečlivého hodnocení vín. Hodnotit
a chutnat je potřeba pozorně, ale dávejme si také pozor
na to, aby hodnocení nebylo kritické nepřiměřeně. Představa o nejvyšší úrovni kvality je však pro každého z nás
odlišná a proto se nemůžeme nikdy na právě probíhajících výstavách orientovat pouze podle bodů, které jednotlivá vína získala, ale především podle jména výrobce,
protože nejednou jsme se již setkali s tím, že výborné
víno od šikovného a zkušeného vinaře se s potupně nízkým hodnocením krčí v katalogu za vysoce hodnocenými
víny, která se po ochutnání projeví jako neharmonická
a někdy i vadná vína, která mohou být pro některé z nás
téměř nepřijatelná.
Dnes bych chtěl zopakovat, se kterými problematickými víny je možné se na každoročně pořádaných výstavách potkat a pokusit se vysvětlit, jak některým problémům předcházet vhodným způsobem ošetřování vína.
Nejčastější vada, se kterou se potkáme na každé výstavě, je oxidace a nemohu opomenout problém opačný,
který nebývá také vzácným jevem a to jsou vína přesířená. Jsem přesvědčený, že tuto nepříjemnou zkušenost
má za sebou většina z nás. Oxidace se většinou vyskytuje u vín, která nemají ještě stabilní obsah síry. V mladých
vínech, která máme ve sklepě, v chladném prostředí
a plných nádobách často stačí, když je víno zasířené na
15 až 20 miligramů oxidu siřičitého v litru. Při chutnání ve
sklepě toto víno může krásně vonět a naše spokojenost
s jeho kvalitou je maximální.
Chyba však nastane, když při plnění do lahví dodáme tomuto nevybouřenému mladíkovi pěknou dávku
vzduchu a veškerá síra je ve chvilce pryč. Za týden nebo
dva na hodnocení je už toto víno v katastrofálním stavu
a degustátoři se nemůžou dohodnout na ještě přijatelném čísle bodového hodnocení. Přesířená vína se zase
podaří připravit těm z nás, kteří jsou přesvědčení, že přiměřená dávka síry nemůže nikdy uškodit. Není podle mě
jiná možnost, než že si ve víně pomocí jednoduchého
postupu alespoň při každé manipulaci s vínem ověříme,

zda je množství oxidu siřičitého dostačující, nebo musíme-li víno přisířit.
Další často se objevující problémy jsou u vín, která
špatně kvasila. Tyto problémy se mohou projevovat různými chorobami, ale prvotní příčina jde vždy ve špatném
a pomalém kvašení. Jestliže se mošty a rmuty rozkvášejí
pomalu a pocházejí z ne naprosto zdravých hroznů, často
se v nich nebezpečně zvyšuje množství těkavých kyselin.
Tato vína jsou potom použitelná pouze po scelení s víny
zdravými. Jediná možnost je této chorobě předcházet.
Při výrobě vína pracovat s hrozny zdravými a dělat vše
pro okamžitý nástup kvašení. Jestliže musíme zpracovat
hrozny poškozené a nahnilé, doporučuji vyrábět pouze
vína bílá nebo růžová. Vždy musíme před lisováním rmut
zasířit a tím zastavit činnost divokých kvasinek a bakterií. Nenecháváme rmut naležet a po vylisování ho vždy
odkalíme. Do odkaleného moštu přidáme rozkvašený zákvas a podřídíme vše tomu, aby kvašení proběhlo v co
nejkratším termínu. Mladé víno potom co nejrychleji stočit a přednostně ho vyčistit.
Poslední neřest vín, o které se chci zmínit je podle mě
vysoký obsah hořkých látek v bílých vínech. Nejčastěji je
způsoben dlouhým naležením a lisováním pomocí vysokého tlaku. Vína můžou mít intenzivní vůni a líbivý nástup
chuti, ale chuť těchto vín je zakončená neharmonickou
a nepříjemnou hořkostí. Tato vína je možné pomocí čiření pozitivně nabitými čiřidly jako je želatina, kasein nebo
vaječný bílek zjemnit. Nejlepší řešení je ale i v tomto
případě prevence, tedy nejlépe ošetření již moštu nebo
mladého vína ihned po dokvašení.
Nevyjmenoval jsem určitě všechny problémy a rizika.
V podstatě jsem jen opakoval již známé zásady, ale opakování potřebujeme všichni. Na závěr však chci zdůraznit, že ta větší část vín je každoročně ze skupiny těch
dobrých, velmi dobrých a výborných a taková chceme
všichni vyrábět a všichni je rádi ochutnáváme.
Aleš Urbánek
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Znovu o holubaření
Obec Šitbořice přerůstá
hranice republiky
V naší obci máme jednoho chovatele, který svým voliérovým chovem Německého Výstavního holuba přispívá
k tomu, aby obec Šitbořice vešla ve známost mimo hranice naší republiky. Chovatel Jiří Studýnka starší vystavuje
v Rakousku, Německu, na Slovensku a v naší republice,
odkud vozí hodně ocenění a medailí za svoje vystavované výletky holubů. Při rozhovoru jsme se domluvili, že se
rád s Vámi podělí o své zážitky s chovem holubů a bude
Vás informovat o činnosti Klubu německého výstavního
holuba. Na fotografiích můžete shlédnout množství ocenění, které Jiřímu holubi přinesli a také samotné plemeno
Německého výstavního holuba.
K získání všech ocenění blahopřejeme a do dalšího
chovu zdar a hodně úspěchu.
Milan Němeček

Ještě jednou o holubaření
Tento článek jsem napsal do Štengaráčku někdy
v březnu 2007 a nikdy jsem si nemyslel, že bude mít takovou odezvu u širší veřejnosti naší obce. Potkávali mě
občané naší vesnice, různého stáří a ptali se na některé
podstatné věci kolem chovu holubů. Ještě větší zlom nastal, kdy u mne natáčela televize Prima – RTA vysílání
pro jižní Moravu, ve středu 23. 1. 2008 a krátký šot byl
odvysílán v pátek 25. 1. 2008. Několik lidí se přišlo podívat, jak probíhá voliérový chov holubů, jiní se zajímali
o klub německého výstavního holuba se sídlem v Holicích v Čechách okr. Pardubice, jak probíhá samotná činnost organizace výstav, schůzí a jiných setkání těchto 90
členů klubu.
Proto jsem se rozhodl, že Vás obeznámím s tím co to
vůbec holubářský klub je. Něco z historie o klubu německých výstavních holubů (dále jen NVH ).
Tento klub byl založen v roce 1955 v Brně pro chovatele z celého Československa. V roce 1996 se sídlo
klubu přestěhovalo za lepšími podmínkami do Holic, kde
sídlí dodnes. Obrat k lepšímu nastal po roce 1989 kdy se
otevřely hranice a bylo nám umožněno bez problémů navštěvovat speciální celoněmecké výstavy NVH a porovnávat naše chovy s chovy německými. Dovozem chovného materiálu udržujeme krok se současným chovatelským trendem a můžeme říci, že naše chovy NVH jsou
srovnatelné s německými. Spolupracujeme s bavorskou
pobočkou ve městě Maxhute – Haidhoff u Regensburgu,
jenž spadá pod holubářský spolek v Norimberku.
Náš klub NVH organizuje každoročně dvě přehlídky
výletků mladých holubů pro chovatele z Čech, Moravy,
Slezka a Slovenska. Na těchto přehlídkách bývá prezentováno na 600 ks mladých holubů, kteří jsou posuzováni
místními posuzovateli a ti nejlépe hodnoceni získávají
diplomy a věcné ceny. Tradiční speciální klubová výstastrana 12

va NVH se koná začátkem prosince ve výstavním areálu
v Holicích a z 90 členů pravidelně jich 60 vystaví na 1000
holubů. Ty nejlepší kolekce a jedinci v 31 ti barevných rázech získávají krásné poháry a ty jsou udělovány i šampionům a čestným cenám.
Při speciálce NVH probíhají tyto klubové soutěže:
S - 5 soutěž 5ti kusů v jednotlivých barvách
bez rozdílu stáří a původu.
S - V soutěž 5ti kusů výletků jedné barvy
a vlastní odchov.
S - CH soutěž 8 ti kusů o uznání chovu za Speciální
S - 10 soutěž 10 ti kusů bez rozdílu barvy. Vítěz získává titul Mistr klubu
V roce 2007 jsme udělali změnu, abychom zapojili do
soutěží co nejvíce členů klubu NVH, tak jsme vyhlásili
soutěž o „MISTRA KLUBU“ v jednotlivých barevných rázech a přineslo to svoje ovocev tom, že se rozšířil počet
vystavovatelů o 7 členů.
Na speciální výstavu odjíždíme ve čtvrtek a vracíme
se v neděli večer. Vždy se na toto setkání těším a celé
tři dny se jen holubaří, probíráme zážitky našich členů,
kteří jezdí po soutěžích v rámci republiky a značné části
Evropy, zde úspěšně reprezentují českou republiku.
Loňský rok byl i pro mne velmi úspěšný. Celoroční
klání jsem na konci roku zpečetil titulem Mistr klubu NVH
v barvě červenopruhé, titulem Šampión a ziskem několika čestných cen.
V klubu NVH jsem organizován 10 let a v prosinci
roku 2007 na výroční členské schůzi proběhly volby nového výboru na období 5ti let. Nový výbor bude pracovat
pod vedením nového předsedy a bude se snažit udržet
vysoce postavenou laťku z minulých let.
předseda: Studýnka Jiří, Šitbořice, okr. Břeclav
místopředseda: Bayer Josef, Liběšice,
okr. Litoměřice
jednatel: Vinder Miroslav Ing. Horoměřice,
okr. Praha - sever
vzdělavatel: Lacina Josef, Červený Újezd,
okr. Praha - západ
styk se zahraničím: Janda Pavel Mudr., Velvary,
okr. Kladno
pokladník: Ungrád Josef, Kostelec nad Orlicí,
okr. Ústí nad Orlicí
člen výboru: Střešňák Ladislav Mgr. Sněžné,
okr. Žďár nad Sázavou
Někomu se bude zdát, že když jsme z různých koutů
republiky, jak probíhá naše práce. V dnešní přetechnizované době, telefonů, mobilů a počítačů je to velmi jednoduché a rychlé.
Doufám, že jsem Vás nenudil a něco to mé povídání
pro Vás znamenalo.
Chovu zdar a holubům Zvlášť.
Chovatel holubů NVH Jiří Studýnka st.
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Únor 1948 v Šitbořicích
Před 60 lety v únoru 1948 ovládli komunisté i Šitbořice. Po skončení 2. světové války vznikly ve všech obcích a městech v Československu namísto dosavadních
obecních a městských zastupitelstev Národní výbory.
Až do voleb, které se konaly o rok později, měla každá
z tehdy povolených čtyř politických stran (Lidová strana, Komunistická strana, Národně-socialistická strana
a Sociálně demokratická strana) stejný počet mandátů.
Předsedou šitbořického Národního výboru se stal vedoucí šitbořický komunista Antonín Vozdecký známý jako
„Tonda Šikovné“.
Volby v roce 1946 v Šitbořicích vyhrála s převahou Lidová strana, která získala v Národním výboru 18 mandátů a obsadila i místo předsedy, kterým byl zvolen Václav
Káňa č.p. 187.
Před šedesáti lety v únoru 1948 bylo již v Šitbořicích
a v celém státě všechno jnak. Komunisté získali absolutní moc, a to na dlouhých 40 roků.
V Šitbořicích proběhlo převzetí moci v obci místními
komunisty dle zápisu tehdejšího kronikáře Františka Zelinky v šitbořiské kronice následovně:
„Šitbořská organizace Komunistické strany dostala
od svých nadřízených příkaz k ustanovení Akčního výboru národní fronty poslední týden v únoru 1948. V ustanoveném výboru měli převahu komunisté.
Členové výboru:
Rozsíval Jan č.p. 371
Tesař Martin č.p. 406
Novák Jan č.p. 417 - za KSČ
Kaňa Josef č.p. 293 – za SD
Vozdecký Antonín č.p. 253 – za SOPV
Vozdecký Mir. č.p. 202 – za SČM
Tomanec. Ed. č.p. 60 – za ČSL
Rozkydal Jan č.p. 405 – za ROH
Lengál Václav č. 42 – za Sokol
Viktorin Jan č.p. 393 – za ČS
Zelinka František č.p. 303 – za JSČZ
Navržení členové museli dát slib, že se staví za program vlády Klementa Gottwalda.
Dne 5.3. bylo převzato vedení obce a obecních záležitostí Akčním výborem. Prozatimním vedením byl pověřen dosadní 2. místopředseda národního výboru Jan
Rozsíval č. 371, Jan Novák č. 417 a František Tesař č.
320. Toho dne též Akční výbor zajistil majetek tělocvičné jednoty Orel, který má zastavenou činnost. Také bylo
nařízeno, aby byly vytvořeny akční výbory v Lidové straně, v Národně-socialistické straně, ve Svazu zemědělců,
u hasičů, v sokole, v Rolnické záložně apod. Navržené
akční výbory se dávají ke schválení Místnímu akčnímu
výboru Nár. fronty.
Večer 17.3. se ve škole konala ustavující schůze nového Místního národního výboru v tomto složení, jak jej
navrhl před tím Akční výbor.

Členy byli scháleni tito:
předseda		

Rozsíval Jan č.p. 371

1. místopředseda

Tesař František č.p. 320

2. místopředseda

Zelinka Ladislav č.p. 80

Radní:		
			
			
			
			

Novák Jan č.p. 417
Pešťál Martin č.p. 322
Vozdecký František č.p. 150
Kubíček Jan č.p. 140
Konečný Jan č.p. 158,

Členové výboru:
			
			
			

Kokeš Ladislav č.p. 360
Valíček Justin č.p. 264
Matýšek Arnošt č.p. 73
Zelinka František č.p. 303

V následujících dnech konal Akční výbor v Šitbořicích
očistu v různých spolcích. Vyloučeni a vyřazeni jsou dosavadníh správce kina Orel Jan Hladůvka a pokladník
František Kokeš č.p. 86. Nově jmenovaní jsou: správce
kina Vozdecký Antonín st. č.p. 75, pokladníkem Jan Novák č.p. 417 a uvaděči Josef Tesař č.p. 133 a Konečný
Vilém č.p. 189. Jmenovaní si na tato místa podávali žádosti. Na návrh Jana Rozsívala č.p. 371 bylo schváleno
přejmenování kina Orel na kino Dukla na počest padlým
hrdinům v r. 1944 u Dukly. Proti vyloučení Jana Hladůvky a Frant. Kokeše a proti přejmenování kina se ostře
postavil člen Akčního výboru Eduard Tomanec a členové Národního výboru Valíček Justin a Matýšek Arnošt.
Všichni byli za to z výborů vyloučeni. V národním výboru
je nahradili Sedlák Franitšek č. 410 a Konečný Antonín.“
Tolik zapsal o únorových událostech kronikář
František Zelinka.
Únorový převrat byl završen v květnu téhož roku parlamentními a obecními volbami. V těchto volbách měli
voliči jen dvě možnosti. Jednotnou kandidátku Národní
fronty, na které byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů a nebo bílý lístek. Voliči byli v rozhlase, v tisku
i volební komisí vyzýváni k manifestační volbě, tj. aby
nechodili za plentu vkládat do obálek bílé lístky. Volební
komise si evidovala ty, kteří přes tyto výzvy za plentu se
odvážili jít. Za tohoto nátlaku nebylo nic divného, že pro
jednotnou kandidátku bylo odevzdáno 94 % hlasů a jen
6 % voliců se odvážilo vhodit bílé lístky. Podobný byl i celostátní výsledek těchto pseudovoleb. Mimo to byla podle
volebního zákona účast na volbách povinná.
Takovéto volby, ale již bez bílých lístků, se konaly
vždy po pěti letech po celou dobu socialismu.
Ing. Josef Krupička
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Sport
Ohlédnutí za Turnajem mistrů
světa v kolové 2008
Dne 16. 2.2008 se v šitbořické sokolovně konal již 41.
ročník mezinárodního turnaje v kolové, jenž vznikl v období největších úspěchů tohoto sportu v ČR, jehož nositeli jsou 20ti násobní mistři světa – bratři Pospíšilové.
Účastníci turnaje byli:
Německo: M. Gerdes – M. Pfaffenberger
(mistr světa 2005)
Rakousko: D. Schneider – S. König
(3. místo MS 2006)
Švýcarsko: A. Berdelis – R. Bures (2.liga)
ČR I: Böhm – Berger (2 násobný mistr světa)
ČR II: Skoták – Kepák (mistři ČR 2007)

Věřím, že v roce 2009 se organizátorům podaří do
Šitbořic přilákat opravdovou světovou špičku – účastníky
posledního MS.
Robert Zvolánek,
předseda organizačního výboru TMS 2008

Soustředění dorostenců ve
Studnici 2008
Ve dnech 20 – 24. 2. 2008 jsme se zúčastnili kondičního soustředění ve Studnici (asi 6 km od Nového Města
na Moravě). Celkem naše výprava čítala 19 lidí, 16 fotbalistů a 3 trenéry.
Bydleli jsme v turistické chatě Studnice ve které o nás
bylo skvěle postaráno. Jídla i teplé vody bylo dost takže
jsme si neměli na co stěžovat. My jsme totiž přijeli trénovat, a na to jsme měli vynikající podmínky. Okolo chaty
byl les a velká pole takže prostoru pro běh bylo hodně.
Jen nám trošku chybělo hřiště na fotbal. Ale nám, klukům
z dědiny, nevadilo zahrát si fotbálek na poli mezi kravinci.
Během našeho pobytu jsme měli v celku fajn počasí takže jsme každý den absolvovali 2 tréninky. Podle trenérů
jsme naběhali celkem něco přes 30 km což je, myslím
si, slušný výkon. Tréninky jsme si zpestřovali i lezením
po skalách či plaváním v bazénu. Všem zúčastněným se
soustředění moc líbilo. Tímto bych chtěl za všechny kluky poděkovat našim trenérům, kteří se o všechno skvěle
postarali. Také chci poděkovat našim sponzorům a obci,
bez nichž bysme asi nikam nejeli. Doufám že naše snažení půjde poznat na hřišti a že u toho nebudete, při domácích zápasech, chybět.
Vladimír Navrátil,
hráč dorostu Sokol Šitbořice

Organizátorům se nepodařilo zabezpečit přední švýcarské družstvo, neboť ve stejný den se ve Švýcarsku
pořádala kvalifikace na následující mistrovství světa.
Turnaj zaslouženě vyhrálo Německo, druhé skončilo
Rakousko a třetí bylo družstvo ČR I. Švýcaři skončili bez
bodu poslední.
V průběhu víkendu byly pořádány mezinárodní turnaje žáků a dorostu PRAMOS Cup.
V kategorii žáků byl oddíl pořadatelů reprezentován
dvojicí M. Topolář – S. Hanák, která skončila na pěkném
3. místě a začínající dvojicí P. Hájek – T. Boháček, která
skončila poslední.
V dorosteneckém turnaji skončila dvojice O. Blaha –
R. Zvolánek na 3. místě. Druhá šitbořická dvojice M. Starý – M. Topolář obsadila 5. místo. Favorit Brno, za který
hrál T. Zelinka, skončil na 6. místě.
Uspořádáním Turnaje mistrů světa a doprovodných
mládežnických turnajů se oddílům kolové každoročně
podaří přilákat nejmladší zájemce o tento sport. Předpokládám, že tomu bude i v letošním roce.
Organizace turnaje byla,
dle hodnocení zahraničních
účastníků i hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka, na vysoké úrovni.
Chci touto cestou poděkovat jak obecnímu úřadu v Šitbořicích za podporu tak pořadatelům- členům oddílu kolové
a dalším příznivcům kolové,
kteří přispěli k zabezpečení
a organizaci turnaje.
Poděkování patří i generálnímu sponzorovi – PRAMOS
a.s. Šitbořice a dalším podnikatelům a živnostníkům v obci
a okolí, kteří pomáhali zabezpečit finanční stránku turnaje.
Soustředění dorost Studená - společné foto
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Obrazová kronika

14. 12. 2007 - Nový hasící vůz přijíždí k Hasičské zbrojnici

14. 12. 2007 - Hasiči přebírají nový hasící vůz

14. 12. 2007 - Hasiči přebírají nový hasící vůz

14. 12. 2007 - Hasiči přebírají nový hasící vůz

14. 12. 2007 - „Střídání stráží“ - vlevo nové hasičské auto CAS-20, vpravo v pozadí dosluhující CAS-25
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16. 2. 2008 - Předání cen TMS 2008

1. 3. 2008 - Následky vichřice Emma

1. 3. 2008 - Zřícený komín na Sokolovně

16. 2. 2008 - Stupně vítězů PRAMOS Cup - žáci

foto: Alois Kaňa

foto: Antonín Lengál

1. 3. 2008 - Následky vichřice Emma

1. 3. 2007 - Vychřice Emma řádila i na hřbitově
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