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ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených
a prázdnin. Na události však bylo dosti bohaté. Pan starosta vás informuje o tom, jak proběhlo vyhlašování soutěže o vesnici roku. Soutěže, ve které se i naše vesnice
velmi čestně umístila. Vesnici máme hezkou, ale máme
v ní někoho nebo spíše některé, asi mladé, kteří ji naprosto nesmyslně ničí. Zohýbané dopravní značky a další
vandalismus o prvním zářijovém víkendu jsou toho důkazem. Zamyslet by se měli i rodiče dorůstající mládeže.
Mnohem raději vás informujeme o lepších a příjemnějších událostech, které se v naší obci konaly. Byly to
zdařilé akce rybářů, hasičů. Na rybníku je už nový hastrman. Tenisté upořádali dva turnaje s překvapivě vysokou

sportovní úrovní. Dětem začal nový školní rok. Hasičům
přijelo 11 kolegů, dnes už můžeme říci i kamarádů ze
švýcarského Dinhardu. Pro některé z nich byl pobyt v Šitbořicích příjemným překvapením. Trochu vyvedli z míry
i hostitele, naše hasiče, protože je kromě hasičárny nesmírně zaujala moderní stáj společnosti Zemax, především automatické dojení bez lidské práce. Mezi Švýcary
bylo totiž 5 farmářů. Jsem rád, že reagujete na naši fotosoutěž. Již máme přihlášené práce a doufám, že po hodech jich přibude. V tomto čísle vám také připomeneme
některá výročí. Pro vinaře přinášíme vinařskou besídku
a nechybí zprávy z farnosti a z chaloupek.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané i v tomto čísle Vás chci informovat o dění v obci za uplynulé 3 měsíce. V minulém čísle
jsem se zmínil o soutěži Vesnice roku 2008. Jak již víte,
v této soutěži jsme získali Fulínovu cenu za kvalitní květinovou výzdobu. Dne 25. srpna jsem byl spolu s paní
Kominackou ve vítězné obci Vísky na Blanensku slavnostně převzít ocenění. Celá akce se odehrávala v přírodním, sportovním a kulturním areálu a byla velmi dobře zajištěna. Protože na této akci byly stovky pozvaných
hostů, napadla mě myšlenka, co by se dělo, kdyby nevyšlo počasí a třeba pršelo, poněvadž obec nemá zastřešené prostory s touto kapacitou. Naštěstí počasí přálo
a celá akce se vydařila. Oceněným obcím předával ceny
ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády Jiří Čunek, dále pak hejtman JMK Stanislav Juránek a předseda Spolku pro obnovu venkova JMK Zdeněk Peša. Naše
obec získala kromě diplomu také finanční částku ve výši
20 000,- Kč a postup do celostátního kola. Tímto bych
Vás chtěl požádat o to, abyste si kolem svých domů stále
udržovali pořádek a květinovou výzdobu. Zatím nevím,
kdy nás navštíví celostátní hodnotitelská komise.
Nejenom v souvislosti s touto soutěží bych chtěl „poděkovat“ darebákům, kteří se po nocích potulují po vesnici a ničí obecní i soukromý majetek. Vrcholem drzosti
bylo to, že tato parta nedávno zničila truhlíky s květinami
u budovy radnice. Proto jsem požádal o spolupráci policii

ČR, která bude v nočních hodinách častěji v naší obci
hlídkovat a zjišťovat totožnost nezletilců, kteří jsou z těchto činů podezřelí. Důrazně upozorňuji rodiče nezletilých
dětí, kteří budou po půlnoci hlídkou policie zadrženi, že
budou nejen policii, ale i odboru sociální péče, zdůvodňovat způsob jejich výchovy. Zároveň vyzývám všechny
spoluobčany, aby nebyli k vandalizmu v naší obci lhostejní a pokud mohou poskytnout nějaké informace, tak
ať tak učiní. Mrzí mě, že v této době, kdy bychom si již
měli ladit dobrou náladu na hody, musím psát o těchto
nepříjemných věcech.
Dále bych chtěl uvést na pravou míru fámu, která se
začala po obci šířit v souvislosti se zrušením pobočky
České pošty v naší obci. Po jednání s ředitelstvím ČP,
Vás mohu ubezpečit, že se jednalo skutečně o fámu a že
ČP nebude svoji pobočku u nás rušit a nebude ani omezovat rozsah služeb. Dochází pouze k personálním změnám a mění se také otevírací doba. Ta bude s platností od
1. 10. 2008 v pondělí a středu 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.30
a v úterý, čtvrtek a pátek 8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál úspěšný vstup
do posledního čtvrtletí tohoto roku a pěknou zábavu na
Svatováclavských hodech.
Antonín Lengál,
starosta obce

Krátké zprávy
Zprávy ze zasedání rady obce
• Rada obce (RO) dne 11. 6. 2008, schválila příjem a využití dotace z JmK, včetně dodržení podmínek pro čerpání dotace, na opravu hřbitovní zídky poničené vichřicí Ema 1. 3. 2008.
• RO schválila dotaci 3 000,- Kč pro hasiče na soutěž
Mladý hasič.
• Marika Ryšavá, žádá o prodloužení nájmu obecního bytu na ulici Školní. RO schvaluje, termín
do 31. 7. 2009.
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• Radka Poláková, žádá o prodloužení nájmu obecního bytu na ulici Nikolčická. RO schvaluje, termín
do 31. 7. 2009.
• RO souhlasí s bezplatným pronájmem tenisových kurtů
Tenis klubu Šitbořice na dny 28. 6. 2008 a 30. 8. 2008.
Bude zde konán turnaj Šitbořice open 2008.
• Vilém Vozdecký, žádá o prodloužení nájmu místnosti
na zdravotním středisku v Šitbořicích. RO schvaluje,
termín do 31. 7. 2009.
• 16. 6. 2008 RO projednala rozpočtové opatření č. 3,
přesun mezi položkami na paragrafu hasiči.
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• RO schválila začít spolupráci v rámci mikroregionu
Hustopeče, o dotační titul s názvem Volno a časové
aktivity dětí a mládeže.
• Dne 6. a 7. září 2008 navštíví naši obec hasiči ze Švýcarska. Program bude zajištěn ve spolupráci se šitbořickými hasiči.
• RO projednala a schválila provozní řád sportovního
areálu. Tréninkové fotbalové hřiště je pro veřejnost otevřeno každý den od 12.00 do 20.00 hodin. Organizované tréninky mají přednost. Víceúčelové hřiště od 8.00
do 21.00 hodin, tenisové kurty od 8.00 do 22.00 hodin
a dětský koutek od 8.00 do 21.00 hodin. Provozní řád
je vyvěšen na informační tabuli u sportovního areálu.
• RO vzala na vědomí, že k 30. 9. 2008 ukončí společnost Tramp svoji činnost ve staré škole. Přesun do
vlastních prostorů.
• Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 6 ze
dne 1. 9. 2008, přesun financí na položkách, paragrafu
2212 silnice.
Milan Němeček,
místostarosta

Akce internet a kabelová
televize
Společnost Noel ve spolupráci s obcí Šitbořice pro
Vás připravila akci na podporu většího využití internetu
v naší kabelové televizi. Tato akce se týká zřízení připojení ke kabelové televizi a internetu. Cena za připojení
k internetu je nyní snížena na 1,- Kč.
Pokud jste uživateli místní kabelové televize a objednáte si připojení k internetu tak zaplatíte 1,- Kč za připojení a 500,- Kč jako kauci na modem. Tato kauce je
vratná. V případě, že vypovíte smlouvu po jejím uplynutí
a vrátíte modem, dostanete 500,- Kč zpět. Smlouva se
uzavírá na dobu minimálně 1. roku. Pokud Vám tedy přijede mechanik zapojit internet, zaplatíte skutečně pouze
501,- Kč. Jestliže nejste účastníky kabelové televize tak
zaplatíte 2 000,- Kč obci a dále pak částku 990,- Kč firmě
Noel za zapojení kabelové televize. V této ceně 990,- Kč
je zahrnuto připojení jedné zásuvky do vzdálenosti max.
3 m od vstupu kabelu do domu. Případné další rozvody
po domě si domlouváte a hradíte individuálně, nebo si
je provedete sami. K tomuto je potřeba ještě připočíst
oněch 501,- Kč za internet.
Pokud tedy nemáte ani kabelovku ani internet a chcete zapojit obojí, je třeba počítat s částkou 3 491,- Kč.
Pokud si chcete nechat zapojit jenom kabelovku, tak
zaplatíte celkem 2 990,- Kč.
Měsíční poplatky za kabelovou televizi jsou 118,- Kč
a za internet je to 390,- Kč, nebo 490,- Kč, dle zvolené
rychlosti připojení.
Tato akce je platná od 1. 9. 2008 a její platnost zatím
není omezena.
Na závěr jedna příjemná zpráva – firma Noel hodlá
v brzké době za stejnou cenu zdvojnásobit rychlost připojení k internetu.
Antonín Lengál,
starosta

Hlášení změn poplatkové
povinnosti
Vážení občané, rádi bychom Vás upozornili na povinnost hlásit veškeré změny týkající se poplatkové povinnosti (úbytek i přírůstek posuzovaných osob), která
vyplývá z příslušných obecně závazných vyhlášek obce
(Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 a 2/2006).
Abychom mohli tyto změny promítnout do předpisu poplatků za odpad, stočné a psa na další období (jedná se
o platby, které probíhají prostřednictvím SIPO), je třeba
je nám nahlásit vždy nejpozději do 18. dne posledního
čtvrtletního měsíce (tj. březen, červen, září a prosinec).
Všechny později nahlášené změny již nemůžeme do
předpisu na následující čtvrtletí promítnout, protože jsou
již odeslané a změna se provede až v dalším období.
Změny je třeba provést písemně na OÚ Šitbořice buď
osobně, nebo vhozením do schránky.
Současně upozorňujeme ty občany, kteří poplatky
nehradí prostřednictvím SIPO ve čtvrtletních splátkách,
ale rozhodli se je platit jednorázově, že v tomto případě
jsou povinni poplatky uhradit nejpozději do konce března
příslušného kalendářního roku.
Poplatek ze psů se hradí jednou ročně, a to nejpozději do konce března. Poplatek za později pořízeného psa
se platí poměrnou částí.
Poplatek za odpad se hradí podle zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, podle místa trvalého pobytu,
tzn., že nehraje roli, zda fyzická osoba s trvalým pobytem
v naší obci se zde zdržuje či nikoli. Je-li zde hlášena,
musí poplatek uhradit právě na OÚ Šitbořice.
Oproti tomu stočné se hradí podle skutečnosti, tedy
všechny osoby zdržující se na území obce, ať už jsou
zde hlášeni nebo ne. Apelujeme tedy na Vaši poctivost
a žádáme všechny, kteří se zatím k tomuto poplatku nepřihlásili, aby tak učinili. Náklady na provoz ČOV jsou
vysoké a čím méně osob se k poplatku přizná, tím více
budeme my ostatní platit.
za OÚ Šitbořice,
Zdenka Kaňová

Telefonování přes internet
v naší kabelovce (VoIP)
V tomto článku bych Vás chtěl seznámit s možností, jak se dá značně ušetřit za telefonování a přitom mít
doma pevnou telefonní linku. Předem upozorňuji, že se
to týká pouze těch domácností, které využívají připojení
na internet přes místní kabelovku.
Největší výhodou je to, že nemusíte platit žádný měsíční paušál! Zaplatíte pouze to, co provoláte a přitom
ceny za volání jsou ještě nižší než u klasické pevné linky.
Další výhodou je to, že můžete použít jakýkoliv telefon,
který jste například dříve používali v pevné lince. Toto
je zvlášť výhodné pro starší generaci, která má problém
s obsluhou mobilu. Výhodou je určitě i to, že si můžete
kdykoliv a zdarma na internetu prohlédnou podrobný výpis příchozích i odchozích hovorů a výši kreditu. Pokud
se tyto telefony v naší obci rozšíří, mám v plánu vydat
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místní telefonní seznam, protože jednotliví účastníci si
mohou mezi sebou volat zcela zdarma! Volání zdarma
mezi majiteli těchto telefonů není omezeno jen na naši
obec, ale platí celosvětově.
Kolik Vás to bude stát a jak postupovat? V případě
zájmu si můžete na OÚ vyplnit jednoduchou žádost a do
týdne vám přijde na dobírku balíček za cenu 1 990,- Kč.
V tomto balíčku najdete „krabičku“, kterou zapojíte mezi
počítač a modem, dále jednoduchý návod na zprovoznění, přístupové heslo k výpisu volání, telefonní číslo, potřebné kabely a kredit ve výši 100,- Kč. Do této „krabičky“
zapojíte běžný telefon pro pevnou linku a můžete volat.
Upozorňuji, že tento telefon pracuje naprosto nezávisle
na Vašem počítači. Aby tento telefon fungoval, nemusí
být počítač ani zapnutý, ani připojený!
V případě potřeby Vám poskytnu další informace.
Antonín Lengál,
tarosta obce

Návštěva ve Tvarožné Lhotě
Se starostou naší obce a starostou Nikolčic jsme byli
pozváni 18. 7. 2008 na prezentaci obce Tvarožná Lhota
v soutěži Kvetoucí sídla Evropy. Tvarožná Lhota získáním Zelené stuhy v soutěži vesnice roku 2007, postoupila do evropského kola soutěže Entente florale Europe
– Kvetoucí sídla Evropy.
Ráno přijela do vesnice mezinárodní desetičlenná
komise posuzovatelů, aby pozorovala a hodnotila život
dané vesnice a porovnala s ostatními obcemi prakticky z celé Evropy. Nezajímali se jen o zeleň, trávníky, výsadby, ale především o život v obci, o spoluvytváření všeobecně prospěšných děl, o věnování
se mládeži a dětem nebo naopak starším občanům
či jaká úcta se projevuje zemřelým. S tímto nás
obecně seznámila v sále společenského domu
předsedkyně mezinárodní komise, která nemohla
říci výsledek o umístění obce, neboť oficiální vyhlášení výsledků bude v září v Chorvatském Splitu.
Na nás jako nestranné pozorovatele působila
prezentace Tvarožné Lhoty tak, že zde lidé rádi žijí
a jsou patřičně hrdí na svoji obec. V sále společenského domu se prezentovali místní spolky, zájmové
organizace a lidoví řemeslníci. Viděli jsme zde myslivce, rybáře, sportovce, církevní scholu, vinaře, pekaře atd, kteří zde představovali své umění, úspěchy a trofeje. To všechno je možno vidět také v naší
vesnici. Že umíme prezentovat naše spolky, organizace a místní umělce jasně přesvědčilo konání oslav 750
let od první zmínky o obci Šitbořice, že naši občané dbají na čistotu, výzdobu a úpravy předzahrádek dokazuje
zisk Fulínovy ceny (květinová výzdoba) v soutěži Vesnice roku jihomoravského kraje 2008. Jediné co můžeme
závidět je mužský pěvecký sbor, který v sále spoluvytvářel příjemnou atmosféru pro návštěvníky a evropské
komisaře. Tvarožná Lhota má také ještě jednu zvláštnost
pro návštěvníky – Muzeum oskeruší. Občanské sdružení
INEX-SDA Bílé Karpaty má jako jednu z hlavních aktivit
záchranu a propagaci stromu Oskeruše – jde o vzácný
druh jeřábu s jedlými plody. Sdružení informuje o oskerustrana 4

ších, nabízí ochutnávku a prodej oskerušových výrobků,
zajišťuje prodej sazenic stromů. Největším přáním sdružení je aby se strom oskeruše stal symbolem Slovácka.
Ve Tvarožné Lhotě bylo pěkně strávené odpoledne a my
měli možnost porovnat život v jiné obci s naší vesnicí.
Milan Němeček,
místostarosta

Slavnostní zahájení činnosti
KLASu JmK
V pondělí 8. září jsem měl možnost zúčastnit se s našimi členkami klubu aktivních seniorů slavnostního zahájení aktivizačního programu pro seniory KLAS. Zahájení ve společenském sále Centra pro rodinu a sociální
péči v Brně navštívili a své příspěvky přednesli významní
hosté. Mimo jiné senátor Ing. Rostislav Slavotínek, náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský a hejtman kraje Ing. Stanislav Juránek. Ode všech
zazněla podpora pro tuto aktivitu seniorů. Paní Dana
Žižkovská, koordinátorka programu představila celou zájmovou oblast Klasu, jaké kursy a cvičení mohou zájemci
navštěvovat. Na tomto slavnostním zahájení prezentovala paní Jaroslava Krušinová Klas Šitbořice, který již rok
pracuje ke spokojenosti svých členů. Všichni návštěvníci
se zájmem naslouchali, jak probíhají setkání v klubovně,
cvičení motoriky a paměti, kondiční cvičení a potom další činnosti klubu – výlety, poznávací zájezdy, spoluprá-

ce na dodržování tradic naší vesnice atd. Při rozhovoru
hejtman Stanislavem Juránkem oceňoval naši aktivitu,
a je rád když slyší, jak to v Šitbořicích funguje. Za všechna uznání musíme poděkovat paní Jaroslavě Krušinové,
která si udělala kurz animátorky a přes všechny těžkosti
a problémy zahájila činnost KLASu v Šitbořicích.
Milan Němeček,
místostarosta
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Poděkování

Fotosoutěž - připomenutí

Děkujeme touto cestou panu Václavu Nečasovi za
zhotovení pomníčku v Líchách.
Tem stojí na místě, kde byl před 57 lety při honu nešťastnou
náhodou
postřelen pan František Kokeš, který
poté na následky
zranění ve svých 47
letech zemřel.
rodina Kokešova

Znovu připomínáme soutěž, kterou vyhlásil Klub historie na téma Obec Šitbořice. Soutěž bude uzavřena
koncem měsíce října. Stále platí tato pravidla:
Téma: Fotografie obce Šitbořice, krajina, okolí, domy,
zákoutí, dominanty. Život v obci, společenské akce, sport,
kultura. Mája, hody, kroje.
Podmínky: Soutěž je vyhlášena pro fotografy
amatéry, především pro občany a rodáky ze Šitbořic. Barevná i černobílá fotografie, formát nejméně
15 x 21 cm. Pokud nemáte možnost tisku, lze fotografie dodat i na cd nebo poslat e-mailem na adresu
fotosoutez@stengaracek.cz Je však třeba dodržet minimální rozlišení 1 600 x 1 200 bodů. S každou fotografií je
třeba doručit název a jméno fotografa.
Termín: Do konce měsíce října.
Poznámka: Neposílejte svoje soukromé rodinné fotografie nebo foto ze zájezdů atd., ale pouze takové, které
charakterizují obec a život v obci.
Všechny fotografie budou vystaveny koncem
roku v obecním muzeu a nejlepší budou odměněny
věcnými cenami.

Pomníček v Líchách

Josef Zelinka

Hasiči a návštěva ze Švýcarska
Po květnových oslavách založení hasičského sboru
u nás v Šitbořicích se život vrátil do starých kolejí. Opět
začala pravidelná soutěžní činnost a údržba techniky.
Jarní a letní měsíce byly také nezvykle bohaté na požáry v blízkém okolí. 3. 4. vyjela zásahová jednotka k požáru zábavního centra v Hustopečích Na hradbách. 15. 4.
jsme v Těšanech likvidovali požár skladu sena a píce.
10. 7. znovu v Těšanech požár zahradní chaty pod kapličkou. 10. 8. ve Velkých Hostěrádkách požár rodinného
domku. Po jeho lokalizaci pěti sbory byly v jeho troskách
nalezeny dvě mrtvé osoby – majitelé domu.
Soutěž pořádaná u nás v Šitbořicích doznala oproti
minulým létům zásadní změnu. Zvlášť se konala soutěž
mládeže a zvlášť soutěž mužů a žen.
Soutěž mládeže se uskutečnila 15. června na místním
hřišti. Za pěkného slunečného počasí se podařilo starším
žákům ve své kategorii zvítězit hlavně díky vynikajícímu
výkonu ve štafetě. V kategorii mladších žáků zvítězily
Novosedly před V. Bílovicemi a Valticemi.
Naši starší žáci se pravidelně účastní soutěžní hry
Plamen, která vyvrcholí okresním kolem. To letošní se
konalo ve Valticích a družstvo Šitbořic obsadilo 2. místo.
Závody mužů a žen se u nás uskutečnily 2. 8. na
prostranství za sokolovnou. V kategorii mužů zvítězilo
družstvo ze Šaratic před A družstvem Šitbořic a na třetím
místě se umístila Kuřim. V kategorii žen zvítězily domácí
Šitbořice před družstvem Šaratic.
V měsíci srpnu si pak hasiči uspořádali soutěžní výlet do Slavonic, kde v silné konkurenci obsadili 7. místo,
a do Kunštátu, odkud přivezli muži i ženy poháry za první

místa ve svých kategoriích. Soutěž v Kunštátu byla zpestřena ukázkami místního profesionálního sboru – hašení
hořícího automobilu a vyprošťování osob ze zdemolovaného vraku.
Ve dnech 6. – 7. září přivítala naši obec vzácnou návštěvu – 11 hasičů z Švýcarské obce Dinhartd. Po přivítání na Radnici zástupci obce a hasičů následovalo
pohoštění a poté jsme naše přátele seznamovali s naší
obcí. Přestože se jednalo o hasiče, velký zájem projevili o návštěvu zemědělského družstva. Čtyři z nich jsou
totiž soukromí zemědělci zabývající se chovem dobytka
a proto se o toto odvětví živě zajímali. Poté následoval
přesun do Hustopečí na hasičskou stanici místního profesionálního sboru. Zde jim byla předvedena veškerá
technika od té starší – Tatry 148 až po tu nejmodernější
– Iveco. Vůz Tatra 148 z roku 1976 je tak učaroval, že si
ho fotili i ze spodu, je totiž navzdory svému věku ve velice dobrém stavu a protože byl v roce 2003 repasován,
slouží dodnes. Dále si pak prohlédli zbylé prostory hasičské zbrojnic a bylo jim vysvětleno, jak funguje náš integrovaný záchranný systém. Po návratu zpět do Šitbořic
bylo naším přátelům názorně předvedeno hašení žízně
v hostinci u Kašparů ke kterému se rádi připojili protože
prohlídka obce probíhala za krásného teplého počasí.
Pak se naší hosté ubytovali v místním Společenském
domě a ve večerních hodinách proběhlo za hasičárnou
přátelské posezení. Během něho si Šitbořští hasiči a hasiči Dinhartu navzájem předali drobné dary a upomínkové předměty. Naši Švýcarští přátelé si prohlédli hasičskou zbrojnici i naši techniku. Byly velmi spokojeni když
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zjistili že motorová stříkačka, které
důvěrně říkáme Švýcarka a kterou
nám v roce 2002 darovali je v dobrém stavu a stále nám slouží jak při
odčerpávání vody při povodních, tak
při různých výstavách hasičské historické techniky.
Při večerním posezení se ukázalo že naši kolegové z Dinhartu jsou
stejní lidé jako my, mají podobné
starosti i problémy a živě se zajímají jak to funguje u nás. Když shledali
v zasedací síni staré hasičské znaky
z let minulých, kde vévodí pěticípá
hvězda, ptaly se nás, zdali byl lepší
socialismus než kapitalismus. K tomu
jejich kapitalismu, v kterém my si
myslíme, že je jeden z nejlepších,
měly k našemu velkému překvapení
foto: Alois Kaňa
spoustu kritických připomínek. Byly Švýcarští hasiči si prohlížejí naši techniku
překvapení a možná nám i trochu zádem „železné opony“ v roce 1989 jsme o těchto zemích
viděly, že máme v našem sboru i ženy. Rádi ochutnali
měli jen jednostranné a zkreslené informace. Zpráva
také naše pivo. Jen jim trochu vadila pěna. A nepohrdli
z tisku či televize byť je sebelépe podaná je pořád jei našim domácím „šnapsem“ – domácí slivovicí. Na oplátnom tisková zpráva, a jedno známé přísloví říká že „lépe
ku nám přivezli ochutnat Dinhartskou pálenku a výborje jednou vidět než stokrát slyšet“. Našim přátelům ze
nou čokoládu.
Švýcarska se u nás asi líbilo, a proto nás pozvali k nim
Všechno by ale bylo daleko snazší, kdyby tu nebyla
domů. Jejich pozvání jsme s radostí přijali, protože nám
jedna obrovská bariéra – jazyková. Určitě bychom si toho
s nimi bylo dobře. I když jsme mnohému, co říkali, nerospolu řekli daleko víc, kdybychom uměly alespoň zčásti
zuměli stejně tak jako oni nám, máme si toho spolu ještě
jejich řeč. Takto jsme byli odvázáni na služby tlumočníků,
hodně co říci!
čímž se veškeré dialogy komplikovaly a protahovaly. Je
Miroslav Vahala
proto třeba poděkovat Václavu Nečasovi ml. a Aloisi Kaňovi za jejich obětavou službu při tlumočení.
Naskýtá se otázka, zdali takováto setkání obyčejných
lidí z různých zemí mají smysl a budoucnost. Před pá-

Ze života farnosti
Co se dělo a bude dít
• 1. června při mši svaté v 10.30 přistoupilo 11 dětí poprvé ke svatému přijímání.
• 6. června mezi nás přijel vojenský kaplan O. Martin Vařeka, který nás po mši svaté při promítání fotografií,
seznámil s životem v Afganistanu z pohledu účastníka
vojenské mise.
• 8. června přede mší svatou v 10.30 byl požehnán nový,
ručně dělaný ornát. Odpoledne proběhlo v sále Orlovny promítání fotografií z pouti do Francie s výkladem
několika účastníků (poděkování patří hlavně paní Marii
Dvořákové).
• 5. července byla farní pouť v Mikulčicích.
• 19. července se pan farář a čtyři ministranti jeli podívat
na setkání mládeže na Velehradě.
• 21. července – aktivity k Roku svatého Pavla – obrázky
dětí (Pavel před Damaškem).
• 27. července se uskutečnila návštěva Památníku písemnictví na Moravě (v prostorách benediktinského
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kláštera v Rajhradě), kde byla vystavena kopie Kodexu
Gigas (Ďáblova bible), největší knihy světa.
• 17. srpna bylo žehnání květin a bylin.
• 30. srpna se uskutečnila pouť rodin do Žďáru
nad Sázavou.
• 7. září proběhlo žehnání aktovek.
První farní den pohledem organizátora
V sobotu 21. června se u nás konal první farní den.
Na 75 dětí rozdělených do 14 skupinek plnilo na 12 stanovištích rozmístěných v obci a jejím okolí různé úkoly (např. určování rostlin a nástrojů, přenášení různých
věcí klacíky, vázání uzlů a hod míčky do koše, …). Na
50 dalších, převážně malých dětí, se s přibližně stovkou
dospělých věnovali na farní zahradě jiným aktivitám. Do
doprovodné soutěže O zlatou vařečku se přihlásilo na
35 soutěžících, kteří připravili tolik buchet, že ještě zbylo
i pro účastníky obou nedělních mší svatých. Celá akce
byla ukončena slavnostním ohňostrojem.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se obětavě a odvážně pustili do příprav tohoto nádherného dne
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a dále všem, kteří se nebáli a přišli tuto akci podpořit
svou účastí. Za rok nashledanou!
První farní den pohledem účastníka
Dne 21. června se v naší obci uskutečnil farní den.
Začínali jsme o půl jedné na faře, kde jsme byli rozděleni
do jednotlivých skupin. Skupinky vyrážely v desetiminutových intervalech.
Při putování po Šitbořicích a jejím okolí jsme museli plnit zajímavé úkoly, jako např. střelba vzduchovkou
do terče, určování zvuků a chůzi na chůdách. Stanovišť
bylo celkem 12. Počasí se vydařilo a my se pěkně zapotili. Soutěže se zúčastnily také malé děti se svými rodiči
a prarodiči. Po třech hodinách, které utekly jako voda,
nás na faře čekalo občerstvení. Byly tam nejen zákusky
(všechny domácí výroby), ale i grilované maso, které pro
nás připravili dobrovolníci. Všem moc chutnalo. Některé
děti si hned po přiběhnutí šly hrát se svými vrstevníky.
Byly tu také maminky s těmi nejmenšími. Zábava byla
v plném proudu. Navečer jsme točili „kolo štěstí“ a všichni účastníci si mohli vytočit zajímavé ceny. Ovšem největší atrakcí byla jízda na koni. Den byl zakončen ve 22
hodin ohňostrojem, po kterém se všichni rozešli ke svým
domovům obohaceni novým zážitkem.
Akce se zdařila a tímto prostřednictvím bych chtěla
poděkovat všem organizátorům a dobrovolníkům za přípravu krásného dne. Doufám, že se z farního dne stane
další pěkná tradice.
Marie Lengálová
Otevření kostelní věže
V neděli 28. září při příležitosti konání svatováclavských hodů, bude pro veřejnost zpřístupněna kostelní
věž a to v čase od 15.00 do 17.00. U této příležitosti proběhne výstava fotografií ze života farnosti. Všichni jste
srdečně zváni.

Naši poutníci ve Žďáru nad Sázavou

Co se ještě letos uskuteční
Drakiáda, žehnání adventních věnců anebo výstava
betlémů – všechny tyto akce nás samozřejmě čekají i letos, ale rádi bychom zorganizovali i něco nového a neokoukaného. Proto sledujte naše farní stránky www.farnost-sitborice.org, a pokud byste se chtěli aktivně zapojit,
neváhejte nás kontaktovat.
za farnost sepsal
Ladislav Lengál

Pouť rodin do
Žďáru nad Sázavou
V závěru prázdnin se každoročně ve Žďáru nad Sázavou koná Diecézní pouť rodin. Naše farnost se jí letos
zúčastnila již potřetí a to i přesto, že pan farář zrovna léčil
svoje nemocné hlasivky v lázních. Nejprve to vypadalo,
že právě z tohoto důvodu nepojedeme (to víte pane faráři, chybíte nám a bez vás ani ránu ...), ale potom na biskupské pozvání a naléhání některých poutěchtivých farníků Petr Krupička 14 dní před termínem ohlásil v kostele, že na pouť se pojede. Netrvalo dlouho a účastníků byl
plný autobus, který Petr zajistil a ujal se všech povinností
z toho plynoucích. Za to mu určitě patří poděkování.
V sobotu 30. 8. 2008 v 8 hodin jsme již potřetí vyjeli v očekávání krásného slunečného dne, naplněného radostí a požehnáním. Pouť začíná každý rok
stejně – mší svatou. Letos však přece jen byla malá
změna. Mše neprobíhala na louce pod širým nebem, ale
v bazilice, protože žďárští při této příležitosti světili nový
oltář. Takže jsme mohli vidět, jak tato slavnost probíhá.
Po mši sv. a dobrém obědě už děti mohly jít sportovat
a plnit různé úkoly na připravená stanoviště, shlédnout
divadlo a jiné atrakce pro ně s láskou nachystané. My
starší jsme je mohli následovat a spolu s nimi si pohrát
a zapomenout na chvíli na všechny starosti. Bylo možné
také využít příležitosti k soukromé adoraci a obohacující
byla i přednáška P. Vojtěcha Kodeta
o mateřství, která probíhala na zelené louce ve stínu stromů a která rozhodně nebyla určena jen pro matky
jak bylo avizováno, ale pro všechny
ženy a stejně tak jejich muže. A těch
tam naštěstí bylo také dost. Někteří
pozorně poslouchali a jiní zmožení sluncem a předchozím pohybem
spokojeně usnuli ... Však jim to drahé
manželky doma řeknou.
V 16 hodin nám všem udělil otec
biskup závěrečné požehnání, které
nás provázelo nejen na cestě domů,
ale věřím, že i v průběhu dnů příštích
a budoucích.
Prožili jsme krásný den plný slunce, radosti, povzbuzení a naděje a jak
se zdá, z této poutě se stává milá tradice, na kterou se můžeme příští rok
zase těšit.
Zdenka Kaňová
foto: Petr Krupička
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Škola
Mateřská škola
Nový školní rok byl zahájen v pondělí 1. 9. 2008 celodenním provozem. Do 1. třídy ZŠ odešlo 15 dětí,
nově přijatých je 22. Počet dětí v mateřské škole se
zase začíná zvyšovat, na tento školní rok je zapsaných 47 dětí, o které budou pečovat čtyři učitelky a tři
správní zaměstnanci.
Vzdělávání budeme provádět už pátým rokem podle vlastního školního vzdělávacího programu a třídních
vzdělávacích programů.
Jako každý rok máme připravený různorodý plán, který je zaměřený na vzdělávání mladších dětí a hlavně na
připravenost předškoláků pro vstup do ZŠ.
Akce pro nejbližší období:
• loutkové divadlo v MŠ
• pracovní dílna pro rodiče a děti
• drakiáda
• podzimní hrátky s využitím přírodnin
• výchovný hudební koncert
• skupinky pro předškolní děti
• přednáška psychologa na téma Školní zralost
s následujícím vyšetřením dětí
• výchovné divadelní představení zaměřené 		
na zdraví
Miroslava Kominacká,
ředitelka

Základní škola
První třída
V letošním roce jsme přivítali s velkou slávou do naší
školy 15 nových prvňáčků, které srdečně přijali všichni
žáci, učitelé a zaměstnanci školy. Děti se budou učit podle nového ŠVP stejně jako žáci druhé, šesté a sedmé třídy. Během roku se vlastní aktivitou a činnostním učením
naučí číst, psát a počítat. Budou se učit být pozorní, umět
naslouchat, být zodpovědní a samostatní. Držíme prvňáčkům palce a budeme je v jejich práci povzbuzovat.
Přijímací řízení
Učitelé naší školy kladou velký důraz na přípravu
žáků na přijímací řízení na střední školy. Při zadávání
problémových úloh na rozšíření vědomostí žáků vycházejí učitelé z výsledků celostátního testování Scio, jehož
se žáci 6., 8. a 9. ročníku loni zúčastnili.
Letošní deváťáky, a možná i některé jejich mladší
spolužáky, čeká velké rozhodování při volbě dalšího studia a současně i překvapení v podobě tří přihlášek na
střední školy.
Učitelé pečují nejen o talentované žáky, ale i o žáky
s výukovými problémy. Systém péče o tyto žáky je na
naší škole skvěle propracovaný a všichni učitelé respektují individuální potřeby těchto žáků a poskytují jim maximální podporu a pomoc při zvládání učiva.
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Projekty
Základní škola ve spolupráci se zřizovatelem zažádala o dotaci na rozvoj školy a obce z Evropských fondů.
Do vyhlášeného programu ROP Jihovýchod jsme předložili projekt ke zkvalitnění vzdělávání a podporu volnočasových aktivit v obci. Projekt zahrnuje vybudování dvou
odborných učeben, modernizaci informačních a komunikačních technologií v základní škole, vybudování víceúčelového sportovního hřiště na dvoře základní školy
a rekonstrukci podlahy v sále sokolovny.
Projekt byl vyhodnocen a uznán bez formálních nedostatků, ale pro velký počet žadatelů nezískal dotaci.
Protože se týkal pouze rozvoje samotné obce, nemohl
získat navíc body za regionální dopad. Po konzultaci
s koordinátory dotačního programu byl projekt rozšířen
o záměr vybudovat dopravní hřiště v areálu školy, které
bude sloužit i pro spádové školy v regionu. Projekt bude
v říjnu přihlášen do druhé výzvy dotačního programu.
Lyžařské kurzy
V letošním školním roce škola plánuje 2 lyžařské
výcvikové kurzy zvlášť pro první a druhý stupeň. Pro
mladší děti se uskuteční lyžařský kurz v Němčičkách
v termínu od 19. – 23. 1. 2009. Máme dobré zkušenosti
s tím, že se všechny děti naučí základům lyžování pod
vedením odborných instruktorů. Pro starší děti uspořádáme lyžařský a snowbordový výcvik s pobytem v termínu
od 15. – 20. 2. 2009 v klidném prostředí Jeseníků v lyžařském středisku Hynčice pod Sušinou. Ubytování je zajištěno v nově zrekonstruovaném hotelu Sněženka. Děti
budou mít k dispozici vnitřní bazén, bowlingovou dráhu,
stolní tenis, kulečník a stolní fotbal. V rámci pobytu na
horách se naučí nejen dobře lyžovat, ale utuží se kolektiv a kamarádství mezi dětmi. Pořádání těchto kurzů má
mezi dětmi pozitivní ohlas a odjíždějí spokojeni s přáním,
aby se akce zopakovaly.
Zájezd do Jižní Anglie a Londýna
Kdo by chtěl vyslat své děti na šestidenní poznávací
zájezd do Londýna a jižní Anglie, má možnost. Termín
zájezdu bude upřesněn později – výhledově se jedná
o měsíc květen 2009. Pro koho je zájezd určen? Především pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ, kteří touží poznat
cizí zemi a především si procvičit anglický jazyk. Pokud
bychom neměli dostatek uchazečů, oslovili bychom i širší veřejnost, případně absolventy naší školy. Program
zájezdu zahrnuje návštěvu anglického přístavu Dover
s nedalekými bílými útesy, dále města Hastings proslulého svými pašeráckými jeskyněmi a konečně samotného Londýna (památky Parlament, Big Ben, London Eye,
Westminster, Buckingham Palace, Piccadilly a Trafalgar
Square a mnoho dalších). Cena pro studenty je 6 900 Kč
a pro dospělé 7 900 Kč. V ceně je zahrnuto veškeré ubytování (1x hotel, 2x ubytování v rodinách), 3x plná penze,
doprava, odborný průvodce, mapy Londýna, pojištění léčebných výloh. Účastníci si hradí pouze vstupy navštíve-
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ných objektů a jízdné v místní dopravě (cca 30,- GBP).
Všichni žáci obdrží na začátku školního roku podrobnější
informace o zájezdu a také závaznou přihlášku, kterou
bude potřeba do konce září odevzdat a uhradit zálohu
3 000 Kč. Celý zájezd zprostředkovává Ing. Zuzana Smoradová z cestovní kanceláře Albion.

bude kladen na informovanost v hodinách občanské (rodinné) výchovy, výchovy ke zdraví a tělesné výchovy.
Domníváme se, že žádný univerzální recept na tento
složitý společenský problém neexistuje, nicméně všechny cesty, které formují psychicky zdravou osobnost je třeba zkusit a teprve čas ukáže jaké přinesou změny.

Preventivní program
I v letošním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních
kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj
dovedností, které vedou děti a mládež k odmítání všech
projevů agresivity a porušování zákona. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních
dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě, smysluplné využití volného času.
Hlavní cíl v rámci prevence rizikového chování žáků
bude zaměřen na odhalování a netoleranci šikany. Důraz

Informační a komunikační technologie
Úřad práce Brno daroval do základní školy dvacet
funkčních počítačů. Počítače nahradily již pomalé stanice v počítačové učebně 1. stupně a byly umístěny žákům
2. stupně do tříd. Osobní počítače budou v tomto školním
roce ve většině tříd 1. a 2. stupně. Z důvodu zastaralých
stanic ve školní počítačové síti, uvažujeme o navýšení
operačních pamětí některých počítačů a následně i jejich
postupné výměně za nové stanice. Zrychlí se chod sítě
a zkvalitní práce dětí u počítačů.
kolektiv učitelů Základní školy

Klub Mikeš
MIKEŠ na výletě
V sobotu 12. července ráno odjížděl autobus plný dětí
a maminek na výlet do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Protože nám počasí přálo, užili jsme si pěkný
den. Mohli jsme si prohlédnout mnoho zajímavých zvířat,
hodně se nám líbily zejména žirafy a opice. Některá jsme
mohli i sami krmit nebo jsme viděli, jak je krmí ošetřovatelé, a poslouchali jejich zajímavé vyprávění. Všem se
nám moc líbila úžasná lanová dráha, kde se děti dokonale vyřádili a vyzkoušeli si svou obratnost a nebojácnost.
Někteří z nás se svezli vláčkem nebo navštívili rozhlednu. Unaveni a spokojeni jsme se vrátili navečer domů.
Blanka Danielová

Dětské hřiště na traktorce

Na Traktorce
Kousek od našeho domu je plácek. Říkáme mu Traktorka. Jako děcka jsme se tam scházeli z celého konce.
Rodiče nám stavěli máju, dělali táboráky nebo jsme si jen
tak hráli. Teď už je mi o dvacet let víc, na Traktorku jsem
se vrátila a trávím tam spoustu času se svými dětmi.
Když se před čtyřmi lety dělala nová silnice na Divácké ulici, začaly jsem se tady scházet s maminkami
z okolí u hromady písku. Pak nás napadlo udělat dětem
pískoviště dál od silnice. Obec nám dala pár trámů a staré lavičky. Složily jsme se a pořídily houpačky, obec koupila skluzavku. Každým rokem se snažíme na hřišti něco
vylepšit. Loni jsme dostaly nové pískoviště a lavičky od
Charity a letos nám tatínci vyrobili plot a nové houpačky.
Dál plánujeme houpačku pro větší děti a lanovou síť.
Jsme rádi, že máme kousek od
domu pěkné místo, kde si můžou
naše děti hrát. A také, jako před lety,
jsme letos postavili dětem máju a táboráky děláme celé jaro a léto. Společně jsme zakončili školní rok a rozloučili se s prázdninami. Naposledy
se nás na táboráku sešlo přes šedesát a to svědčí o tom, že je hřiště oblíbené. Každý, kdo si chce hrát, je tady
vítaný. Nemůžete se nám divit, že si
hřiště chráníme před puberťáky, kteří
si neuvědomují, že hřiště není pro ně,
ale pro malé děti.
Na závěr bychom chtěli poprosit
řidiče – až zase pojedete po Divácké
a nová silnice vás bude svádět k rychlé jízdě, vzpomeňte si na spoustu
dětí, které si tady hrají, a sundejte
nohu z plynu. Děkujeme.
Martina Přibylová
foto: Blanka Danielová
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Výtvarná dílna – pletení z pedigu
V sobotní podvečer 6. září se v klubu MIKEŠ sešlo
17 žen, 1 muž a 5 starších i mladších dětí. Pletli jsme
zde (většina poprvé v životě) z materiálu, který se jmenuje pedig různé výrobky – někteří stojánek na tužky,
obal na květináč, někomu se dokonce podařila ošatka,
košík nebo něco podobného. Vyzkoušeli jsme si, že
na tom není nic složitého. Tímto ještě jedenkrát děkujeme Hance Dopitové, která pro nás výtvarnou dílnu
připravila a všechno ochotně vysvětlila a ukázala. Už
se moc těšíme na další tvoření z pedigu, plánované
na začátek října.
Pro ty, kteří se s pojmem pedig setkáváte poprvé,
několik vět na vysvětlenou. Pedig je vedle vrbového
proutí nejpoužívanějším materiálem pro pletení ošatek, misek, podnosů apod. Je to vlastně vnitřní část
ratanu. Je využíván pro své vynikající vlastnosti, ze- Pletení s pedigu
foto: Blanka Danielová
jména pružnost a snadnost barvení.
obědě jsme společně s dětmi vyzkoušeli své síly při sporBlanka Danielová
tovních hrách.
Víkend v Osové Bitýšce
V neděli jsme spolu s dětmi využili velké nabídky spoOd pátku 12. září do neděle 14. září strávily 3 rodiny lečenských her. Po velice příjemně stráveném víkendu
z klubu Mikeš příjemný víkend na faře v Osové Bitýšce. jsme se spokojeni vraceli domů.
Večer po příjezdu jsme společný pobyt zahájili táboráMarie Halasová
kem. V sobotu jsme si vyšli na pěkný výlet do okolí a po

Co se dělo u rybníka
Rybník se nachází v katastru obce Šitbořice a je je- kteří s námi spolupracují a těším se na další spolupráci.
jím majetkem. Plocha rybníku je 3,0 ha. Tento rybník
Ještě bych se rád vrátil k vodníkovi. Již na rybářských
má charakter sportovně rekreační, což znamená, že je závodech letos v květnu předvedl pan Zelinka svůj um
využíván ke koupání rekreaci a odpočinku po práci, ale a co to dá práce při výrobě takové sochy. Další červnotaké ke sportovnímu rybolovu. Tuto činnost zde provádí vou neděli jsme nového hastrmana posadili na určené
místní skupina rybářů, která má rybník pronajatý za úče- místo. Podílelo se na tom mnoho našich rybářů řemesllem sportovního rybolovu. Kromě sportovního rybolovu níků, kteří vymysleli a realizovali velmi důmyslný systém
se také starají o úklid okolí a výsadbu stromků na jeho zabezpečení sochy. Případný zloděj se bude divit. Probřezích. Dominantou tohoto rybníka je dřevěná socha to Vás prosím kdo chodíte na rybník, na procházku se
vodníka. Tuto sochu nám rybářům za výsadbu stromků psem nebo jen tak, všímejte si, aby ho nám všem zase
ale i celé naší obci vyrobil a daroval pan Josef Zelinka.
někdo neukradl.
Bohužel se stalo to, že někomu se hastrman líbil víc
František Lejska
a tak nám ho po pár měsících ukradl. To bylo v roce
2006, ale po domluvě s panem Zelinkou, jsme opatřili
nový mohutný topolový kmen. Na jarní závody rybářů
v letošním roce již byl nový Vodník připraven.
Tyto rybářské závody pořádáme každoročně. V sobotu pro dospělé a v neděli pro děti. Tento nedělní
den jsme nazvali Dětský den na rybníku. Ve spolupráci s místním O. U. a základní školou a také nadací
a sdružením Tom Sluníčko pořádáme tyto akce. Krom
chytání ryb na udici si mohou děti, ale i starší užít i jiné
zábavy. Jízda na koních, střelba vzduchovkou i lukem
samozřejmě na terče, plavba na raftech, chůze na
chůdách a jiné sportovně dovednostní hry.
Také si mohou prohlédnout různá nejen domácí
zvířátka, ale také ještěrky a hady, které chovají místní
občané. Občerstvení je zajištěno, něco z udírny, něco
na pití alko i nealko. V neděli pak rybí speciality. Tímto
bych chtěl za rybáře Šitbořice poděkovat sponzorům, Instalace nového hastrmana
foto: Josef Zelinka
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Chceme Vám být nablízku ...
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
je největší hospic v České republice. Nachází se v nově
postavené a moderně vybavené budově v tichém a klidném parku kláštera sester Těšitelek. Jeho výhodou je výborná dostupnost v rámci celého Jihomoravského kraje
včetně části kraje Vysočina. Do Rajhradu se dá pohodlně
a rychle dostat autem, autobusem i vlakem.

Hospic v Rajhradě

Zařízení disponuje 50 lůžky. Pacient si může zvolit
jednolůžkový nebo třílůžkový pokoj a jeho rodinní příslušníci a osoby blízké mohou využít hostinské pokoje
po celou dobu hospitalizace.
Hospic sv. Josefa je na prvním místě určený onkologicky nemocným pacientům, ale v případě potřeby je otevřený všem těžce nemocným, kteří potřebují lékařskou,
ošetřovatelskou a fyzioterapeutickou péči včetně ambulance. Součástí nabídky jsou rovněž odlehčovací
služby pro pacienty, o které pečuje rodina v domácím
prostředí a potřebují změnit terapii nebo pouze pomoci
v péči, aby si sami mohli odpočinout – tento druh pomoci rodinám je omezen na 3 měsíce.
Do hospice, který zkraje roku 2009 oslaví 10 let
svého působení, není těžké poslat žádost, kterou vyplňuje lékař. Příjem je možné realizovat téměř ihned
následující den po schválení bez dalších průtahů.
Hospic sv. Josefa v Rajhradě je otevřený všem potřebným lidem, kterým se personál snaží být nablízku
a ku pomoci. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.dlbsh.cz, popřípadě telefonicky
na čísle 547 232 223.
Petra Mišingerová

Internetové stránky obce podruhé
...aneb sliby jsou chyby
Je to již dva roky (září 2006) co jsem psal do Štengaráčku článek o stavu obecních internetových stránek.
Shodou okolností se asi za měsíc po vydání toho čísla
konaly volby do obecního zastupitelstva. Jistě si všichni
pamatujete, jak se i do vašich poštovních schránek dostaly volební letáčky obou volebních uskupení – KDUČSL a Sdružení nezávislých kandidátů, které volby vyhrálo. A jak toto vše souvisí s tímto článkem? Chvilku strpení. Oba letáčky jsem si uschoval pro pozdější použití.
A jelikož se říká, že historii píší vítězové, zaměřím se na
nezávislé.
Ti ve svém volebním programu v části nazvané Rozšíření informovanosti občanů mimo jiné uvedli: „Hlášení
místního rozhlasu poskytovat také v textové podobě na
infokanálu, případně na internetu a oživit a zabezpečit
neustálou aktualizaci internetových stránek obce.“
Přenesme se teď spolu do roku 2006 a připomeňme
si, jaké hlavní výtky jsem na adresu obecních stránek
uvedl: aktualizace téměř nulová, velká nepřehlednost,
foto, audio a video banka je naprosto nevyužita.
A jak to vypadá dnes? Myslíte, že dva roky jsou dostatečně dlouhá doba na uskutečnění slíbených změn?
Já ano, ale jak se můžete sami přesvědčit, není tomu tak.
Ono se totiž nestalo vůbec nic. A důkaz?
Otevírám webový prohlížeč a zadávám adresu
www.sitborice.cz. Na úvodní stránce v sekci nazvané Aktuality je poslední zpráva z 2. ledna 2008 informující o zří-

zení CzechPOINTu, následující pozvánkou na Vánoční
turnaj ve stolním tenise (20. prosinec 2007) a pozvánka na Adventní výstavu obrazů a betlémů (20. listopad
2007). Neříkejte, že se za celých devět měsíců nic nestalo. Rozhodně nepovažuji za aktualizaci to, že se jednou
za měsíc vyvěsí zápis ze zastupitelstva obce či záměr
obce prodat či pronajmout pozemek. Copak u nás není
nic zajímavého, co by stálo za propagaci? Na začátku
nového milénia se s velkou slávou otevíral Společenský
dům s restaurací, kinem a lázněmi, který stál x milionů.
Mělo se z něj stát kulturní a společenské centrum obce.
A dnes? Z restaurace se stala zakouřená hospoda, počet
promítaných filmů by se dal spočítat na rukou nešikovného dřevorubce, a když se zmíním o lázních někomu
cizímu, nedůvěřivě se na mě podívá. Je jasné, že místní
takové zařízení neuživí a chtělo by to přespolní. Ti však
sami od sebe nepřijedou, je třeba nějaká propagace.
Nebo jiný příklad. Vžijte se do situace, že máte nahromaděné harampádí a chtěli byste ho vyvézt. Ale jako
naschvál si nemůžete vzpomenout, kdy je otevřen sběrný dvůr. Ideální chvíle k využití internetu. Ale ouvej! Ať
hledáte, jak hledáte, nemůžete nic najít. Musíte si buďto
zajet přímo na místo a vyčíst tuto informaci z cedulky visící na plotě, anebo se zeptat sousedů protože tuto informaci nenajdete ani na místním infokanále. Co víc dodat?
Snad jen to, že za ty dva roky nepřibyla ani jedna fotka
(o audiu či videu nemá cenu psát). Vítejte v jednadvacátém století, století informačních technologií!
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Kdy už „těm nahoře“ konečně dojde, že se nejedná
jen o místní záležitost, ale že je tato prezentace dostupná všem lidem na celém světě? Copak zaměstnanci
obecního úřadu nemají pět minut na to, aby přepsali alespoň hlášení místního rozhlasu na internet, když už nic
jiného? A řešení? Rozhodně ne to, že se starost o obsah
svěří někomu mimo obecní úřad či zastupitelstvo, jelikož
je zapotřebí „být u zdroje“. Externí spolupráce je možná
maximálně na technické úrovni. Je třeba, aby si to někdo
– pokud možno dobrovolně – vzal na starost.

Z vlastní zkušenosti (starám se o farní stránky) vím,
že je občas dost složité napsat nějaký článek a někdy
trvá třeba i hodinu než se pohnu dál, ale jak se říká: „Bez
práce nejsou koláče.“ Každopádně každému, kdo najde
odvahu (já doufám, že se někdo takový najde a klidně to
může být více lidí) a do této nelehké práce se pustí, přeji
hodně trpělivosti a hlavně výdrže protože obojí bude na
sto procent potřebovat.
Ladislav Lengál

Veteran club Artrécycles
Počátky spolku jsou v roce 2003 v Šardicích, při výstavě nazvané Hodové dny otevřených dveří šardické
rezidence, což je akce na podporu barokní stavby, kde
byla uskutečněná minivýstava s názvem Staré stroje.
Zakladatelem tradice pořádání výstav, autorem
loga a názvu je motorkář Pavel Foltýn ze Šardic.
Díky možnosti uschovat stroje před deštěm do současných klubových prostor se zrodil nápad a zúčastnění nadšenci založili spolek, jež tuto výstavu zopakuje také na hody, ale už s účastí přespolních.
Prvního června, letos už potřetí, jsme měli možnost
vidět historické stroje i u nás v Šitbořicích.
Po dopolední prezentaci se stroje přesunuly ze
svého stanoviště Maryša do středu obce, kde proběhly
různé soutěže a na to následovala asi patnáctiminutová vyjížďka. Poté jsme se znovu setkali na Maryši.
Po obědě se jezdily další soutěže, jako například jízda
Historické motorky ze srazu v Šitbořicích
foto: TomášBedřich
bez motoru, slalom a jiné.
Všichni jsme se dobře bavili, hrála hudba, jídla a pití
strojích. Doufám, že naše setkání se stane tradicí a za
dostatek. Celý den se na nás usmívalo sluníčko a snad
rok se s Vámi v Šitbořicích znovu setkáme.
i proto se k nám přijelo podívat na tři desítky strojů.
Tomáš Bedřich
Závěrem bych chtěl říct, že jsme prožili příjemný víkend se spoustou báječných lidí na ještě báječnějších

TOM Sluníčko
Vážení čtenáři Štengaráčku, rádi bychom vás informovali o naší oddílové činnosti.
• Pravidelné akce v naší klubovně:
úterý od 16.00 oddílové schůzky
sobota od 18. 00 čajovna
• Duben 2008 – víkendová akce ve Znojmě, 		
příprava, školení a domluva na tábor
• Květen 2008 – spoluzajišťování doprovodného
programu při rybářském dnu na rybníce
• Květen 2008 – brigáda vedoucích v Kaménce,
při níž jsme si odpracovali dotaci poskytnutou
Asociací TOM a Klubem českých turistů
• Červenec 2008 – víkendová akce pro vedoucí
v Šitbořicích, školení první pomoci
• Červenec 2008 – víkendová akce v Telči, při níž
probíhalo školení airsoftu
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• Srpen 2008 – poslední setkání vedoucích před
táborem proběhlo v naší klubovně. 		
Dolaďovali jsme poslední detaily, 		
dotvářeli rekvizity…
• Tábor 17. – 27. 8. 2008
Povídání o táboře je rozděleno do dvou částí – tak,
jak obě celotáborové hry probíhaly:
V sobotu 16. 8. jsme po dlouhém a pracném balení
odjeli třemi auty se třemi vozíky přebrat a připravit tábořiště. Na místě turistické základny Bojanovice – Pila
vyrostlo městečko Holubinky se všemi náležitostmi, vztyčili jsme totem městských domů. Ani jsme se nenadáli,
odbila 12. hodina polední a byl čas, aby se vedoucí vydali ve stylových oblecích pro naše budoucí táborníky.
Cestou do tábořiště zažila posádka autobusu důkladnou
vojenskou protiteroristickou kontrolu a pak už vjezdu do
městečka nic nebránilo.
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a zakreslit svůj nález do Holubinkovského atlasu hub.
Občané se nebáli ani noční expedice do lesa; statečně sestrojili klec, do níž chytli divoké prase; bojovali
úspěšně i jako jednotlivci.
Povzbuzením jim bylo rodinné jméno, pokřik i sváteční oděv v rodinné barvě. Ani jsme se nenadáli a byl
tu konec letošní houbařské sezony, který jsme náležitě
oslavili tancem, odměňováním a rautem.
Kéž se příští rok opět setkáme a ať se daří houbám, zvláště těm Holubinkovským!

Sjíždění řeky na táboře

My, jako řádní členové radní rady, jsme se nastrojili do
nejsvátečnějších obleků a s transparenty v rukou se vydali vítat budoucí občany naší osady. Jelikož toho o svém
pradávném původu moc nevěděli, připadl mi – jako starostce Holubinek – úkol seznámit je s městečkem a jeho
historií. Původ byl každému členovi objasněn poté, co
ochutnal kousek zvláštního „choroše objasňovacího –
dopisového“ – skrýval lísteček s nápovědou, do kterého
rodu patří. Rody zvolily jednotné jméno (Paštikovi, Bobíkovi a Diamantovi), pokřik a vybudovaly si své vlastní
zahrádky, do nichž později přesazovaly nalezené exempláře. A od té doby rostly houby jako po dešti! Jednou se
objevily uprostřed rybníka, na stromě, či u stohu slámy.
Rodina, jež houbu objevila jako první, měla právo zapsat

Budoucí kadeti byli okamžitě povoláni k psychotestům, poté následoval test fyzické zdatnosti. Aby mohli
své poslání vykonávat co nejlépe, prošli opravdu pečlivým výcvikem a mnoha semináři: absolvovali kurz první pomoci, hledání ztracené osoby, kurz sebeobrany,
vyprošťovali posádku spadlého letadla, učili se střelbě
z airsoftových zbraní, sjížděli řeku.
Překonávali stresové situace, spolupracovali jako
tým a teorii se snažili aplikovat do praxe. Po každém
návratu z lesa, kdy se vraceli namaskovaní jako opravdoví vojáci a měli v očích plamínky nadšení, bylo jasné,
že jsou členové jednotky na svém místě.
Na závěr chceme poděkovat všem, kdo nás podpořili
a dali nám svou důvěru: obec Šitbořice, firma Pramos,
tiskárna Halp Print Hustopeče, Asociace TOM, odbor
KČT Chameleon, TOM Kasiopea, Klub českých turistů,
ČČK Milovice, MŠMT, rodičům a v neposlední řadě také
celému vedení tábora.
V příštím roce snad nashledanou.
Jan a Pavla Novotní

Povídání o víně
Další ročník se blíží
Opět je tady čas sbírání hroznů a všichni, kteří z nich
vyrábíme víno jsme plní očekávání, jaký ten nový ročník bude. Počasí posledních dnů před vinobraním už
nemůže zásadním způsobem zvýšit kvalitu hroznů, ale
pokud bude příznivé, umožní dozrání hroznů na vysokou
úroveň a zachování hroznů v dobrém zdravotním stavu.
Z takových hroznů je potom radost víno vyrábět a jeho
kvalita by měla splnit naše představy.
Průběh tohoto ročníku byl mimořádný a problematický. Bezprostředně po odkvětu se ve většině vinic opakovaně objevovalo Padlí a Peronospora. Obě choroby se
s různým úspěchem dařilo potlačit postřiky, ale v mnoha
případech se zase opakovaně prosazovaly. Jsou tedy
vinohrady s hrozny v perfektním zdravotním stavu, ale
po předešlých ročnících je letos pravděpodobně výrazně
více vinic s hrozny se značným poškozením.
O výrobě vína z takových hroznů jsem se už krátce
rozepsal v roce 2006, ale protože to letos bude opět aktuální, raději hlavní zásady zopakuji. Při zpracování budou nejproblematičtější hrozny, které po poškození Padlím budou mít znehodnocenou slupku a následně u nich

bude častý výskyt hnilob. Jestliže to budou hrozny bílé,
dokážu si představit, že při cukernatosti okolo 20 °ČNM
bude i z těchto hroznů možné vyrobit víno kvalitní. Pravděpodobně ne výstavní, ale kvalitní a přijatelné, protože
při poškození slupky dojde vždy ke znehodnocení a ztrátě aromatických látek. Musím však zdůraznit, že pokud
budou hrozny vyzrálé špatně nebudeme schopni z nich
vyrobit vína v přijatelné kvalitě. Při nutnosti zpracovat
poškozené modré hrozny by bylo nejvhodnější vyrobit
z nich víno bílé nebo růžové, protože kvašení na slupkách by bylo pro kvalitu budoucího vína nepřijatelné.
První důležitá zásada je rychlé vylisování bez naležení, které je možné udělat buď po odzrnění, nebo i lisováním celých hroznů bez mletí. Takto získaný mošt je potřeba zasířit a odkalit, abychom se okamžitě zbavili všech
nežádoucích kalících částic. Jejich odstraněním zbavíme
mošt také většiny nežádoucích produktů plísní, které by
nevratným způsobem ovlivnili vůni vína. Další potřebné
kroky k dosažení dobrého výsledku v podobě kvalitního vína jsou zakvašení, buď čistými kulturami kvasinek,
nebo kvasícím vínem z jiné nádoby. Při kvašení pečlivě
odkaleného moštu je také potřeba přidat kvasinkám výživu, aby kvašení proběhlo zdárně a rychle. Po dokvašení
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mladých vín je podle mého názoru vhodné neotálet se
stáčkou z kvasnic, aby víno mělo zachovanou svěžest
a maximální možnou čistotu.
Pro ty šťastnější a šikovnější vinohradníky, kteří mají
hrozny zdravé a krásné je dodržování popsaných zásad
také pro dobro věci. Praxe mě přesvědčila o tom, že kvalitně odkalený mošt je nejlepší cesta k výbornému a voňavému vínu. Další možnosti při výrobě jsou samozřejmě

jakýmsi výrobním tajemstvím, ale část tohoto tajemství
si většina vinařů vzájemně sděluje a při ochutnávání se
přesvědčuje co bylo dobré a co raději příště vynechat.
Přeji tedy všem krásné podzimní dny a dostatek kvalitních hroznů.
Aleš Urbánek

Výročí založení potravního spolku
Po zrušení roboty 1848 nastal rozvoj zemědělské výroby a podstatně se změnil celý hospodářský život na
vesnici. Ve starých kronikách se říká: Lidé osvobození
z roboty zbujněli a nedovedli si vážit získané svobody
a ani nedovedli samostatně hospodařit. Holdovali pytláctví, pití a karbanu. Začali si půjčovat u židů peníze a tak se
zadlužovali a často i o majetek přišli. Rozumní hospodáři
brzy poznali, že delší takový stav by vedl k ožebračení
vesnice a uvažovali o založení svépomocného spolku.
Proto roku 1868 založili Potravní spolek s ručením omezeným. Sami si zboží nakupovali a prodávali jen s malým
výdělkem. Prodávalo se i nečlenům spolku. Část výdělku
se členům vracela ve formě dividendy. První obchod byl
v domě Metoděje Konečného č. 28, jednoho ze zakládajících členů. Později r. 1902 byl zakoupen dům č. 142 od
Pavla Kocmana, který se odstěhoval do Slavonic. V tomto domě je prodejna doposud.
Byl to nejstarší družstevní spolek na Moravě a možná
v celé republice. Při oslavách 100 výročí založení Potravního spolku se na Moravě starší družstvo nenašlo. Spolek prodělal různé těžkosti. Kvůli nižším cenám byl napadán jinými obchodníky. V roce 1904 vyhořel a při tom
shořely i listiny o založení spolku. Stále se však rozvíjel
a získal veškerou důvěru občanů. Spolek z čistého zisku
každoročně vyplácel členům dividendy. První podíly za-

kládajících členů byly 30 zlatých. Roku 1902 byl členský
podíl 120 Korun předválečných. Po válce se členský podíl snížil na 20 Kč, aby i nemajetní mohli být členy spolku.
Brzy se členy Spolku stala téměř celá obec. Roku 1928
byla budova spolku opravena a uvnitř přestavěna nákladem 60 000 Kč.
Na památku desetiletého trvání spolku byl na cestě
k novým dvorům postaven kříž, který stojí dodnes. Na
památku 25 let trvání spolku byl u Lích postaven kříž
r. 1893. Ten byl opraven při padesáti letém výročí trvání
roku 1918 a znovu roku 1968 opraven a byl na něj přidán
nápis na památku stoletého trvání spolku. Kříž nechala
opravit Jednota Mikulov. Prodejna jako potravní spolek
trvala až do roku 1940, kdy byla napojena na družstevní prodejny Vzájemnost – Včela v Brně. Po roce 1945
to byla Včela. Když byly na okrese vytvořeny prodejny
Jednoty, přešla 1. ledna 1964 na družstevní prodejnu
Jednota, SD Mikulov. Po listopadu 1989 prošla několika
změnami, byla přestavěna a dnes patří do řetězce Coop
jednota, SD Mikulov. Někteří naši starší spoluobčané
však stále chodí nakupovat do Spolku. V tomto roce je to
tedy již 140 let, kdy byl tento, na svoji dobu velmi moderní typ obchodu, založen.
Josef Zelinka

Ze šitbořických kronik
Šitbořice a 1. světová válka
Před devadesáti lety v říjnu 1918 skončila 1. světová
válka, která významným způsobem ovlivnila životy Šitbořáků v letech 1914 – 1918. Z lidí, kteří by si tuto dobu
pamatovali, již nikdo nežije. Nejstarší Šitbořačky byli ještě malé. Události té doby, zejména šitbořických vojáků na
frontách zapsal do rodinné kroniky Štěpán Kaňa. Strádání těch, kteří zůstali doma – dětí, žen a nevojáků zapsal
do farní kroniky farář P. Eduard Chadim. Čtení je to zajímavé, leč dosti smutné. Ve farní kronice je zapsáno:
Rok 1914
V tomto roce byla pro dlouhotrvající sucho značná neúroda obilí. Pozdější deště spravili již jen okopaniny, stavy jetelné a trávu. Přede žněmi louky a meze byly zcela
vyprahlé, jak bývá na podzim, až v červenci deště hojné
přinesli nově vypučelou trávu a jetelinu.
K neúrodě připojuje se ještě hrozné neštěstí válečné
strana 14

se Srbskem a Ruskem. Nadešla pochmurná noc z 31. 7.
na 1. 8. – o půl druhé v noci víření bubnu vojenského bubeníka zdejšího Josefa Kubíčka vyburcovalo celou obec
ze spánku. Týž pak ohlašoval, že je nařízena všeobecná
mobilizace vojáků až do stáří 37 roků.
Farář již od půl jedné v noci zpovídal vojíny, kteří se
dříve doslechli o mobilizaci a přicházeli v noci ke zpovědi v obavě, že ráno bude velký nával. V poledne odešli povolaní vojáci v průvodu za pláče žen, dítek, rodičů
a přátel. Odcházeli v domněnce, že za dva měsíce bude
po válce. Zatím vzplanula válka světová, jejíž konec je
v nedozírnu. V září byli povoláni vojáci do 42 roků.
Na začátku války se rolníci obávali, co si počnou
s obilím, které židé lacino skupovali. Ale brzy Ústředí
Raiffeisenek v Brně nabídlo za ječmen 20 haléřů za kg
a za pšenici 30 haléřů a koupilo několik vagonů zejména
ječmene. Farář nákup zprostředkoval.
Válka měla průběh měnivý. Když Rusové pronikly až

září 2008
ke Krakovu, polekali jsme se, že se snad dostanou až
k nám, což se díky Bohu nestalo a naše Morava zůstala
ušetřena zpustošení.
Rok 1915
V letošním roce Rusové porážkou u Gorcile byli přinuceni ustoupit k Haliči, ztratili pevnost Přemysl, ale
pak útočili v Karpatech, chtějíce proniknout do Uher
a spojit se se Srbskem. Než nepochodili, ač nešetřili tisíců vojáků. V Karpatech padl náš mladší kostelník
Václav Hanák.
V tomto roce místo odvodů se stále častěji konali
přehlídky mužů od 18 do 42 let a byli skoro všichni napořád uznáni způsobilými vojenské služby. Byli povoláni
i mladší kněží. Z naší obce slouží již u vojska přes 400
mužů. Ubohé ženy se dřou, musí s dětmi konati všechny
práce polní.
Letošní rok byl neúrodný. Na obilí byli stanoveny maximální ceny. Ústředí Raiffeisenek mým prostřednictvím
odkoupilo všechno přebytečné obilí, hlavně ječmen, ale
bylo všeho málo. Vína bylo dosti.
Rodiny povolaných vojáků dostávají státní podporu
na výživu, ale jen ty nejchudší. Na osobu dává se na den
80 haléřů, ale na našem hejtmanství příliš utrhují, dávají
částečné příspěvky až křiklavě nerovně jednotlivým rodinám, jinde jsou prý hejtmanství příznivější. Všem záleží na vyšetření četníků, kteří mají neprávem v této věci
příliš velkou pravomoc. Farář psal všem lidem žádosti
znovu a znovu, ale četníci nechtějíce se snad přiznati,
že nesprávně vyšetřili poměry žadatelů, dávali zprávy, že
výživa není u žadatelů ohrožena. Měsíčně se vyplácelo
v Šitbořicích asi 7000 korun.
Válka trvá dále, není naděje na konce, ač svatý Otec
vyzívá národy a vladaře k míru. Proti nám se postavil
i náš dosavadní spojenec, zrádný Italián.
Rok 1916
V tomto roce se přidalo proti nám i Rumunsko, než
nepochodilo. Bylo ho dobito a ukázalo se, že Rumuni
jsou špatnými vojáky. Rovněž proti Itálii jsme se ubránili
a Rusko proti nám také nezvítězilo.
Letos byla úroda velice dobrá, hlavně ječmene a zvlášť
brambor. Úmysl nepřítele nás vyhladovět se nedaří – aspoň pro tuto dobu. Byly zvýšeny maximální ceny obilí.
Pšenice 35 K za metrák, žito 29 K, ječmen 33 K, oves
29 K, kukuřice 30 K a do 15. prosince za odevzdané byly
vydávány prémie 3 K a 2 K. Obilí se nesmělo soukromě
prodávati, jenom eráru prostřednictvím komisionářů. Maximální cena brambor byla 9 K za přebrané za cent a za
nepřebrané 7 K za cent.
Letos byla velice krutá zima, následkem toho brambory nakoupené městům a uskladněné v prizmách namrzly
a pohnily. I s obilím erár špatně zacházel a tak mnoho
obilí zvlhlo a ve skladištích porostlo. Je obava, že na jaře
příštího roku vypukne ve státě, zvláště ve městech hlad.
Přehlídky mužstva pro vojenskou službu se letos konali od 43 do 50 let, tak se stalo, že již přes 500
mužů z naší obce koná vojenskou službu, mladší na
frontě a od 43 roků v týlu za frontou. V listopadu zemřel císař František Josef a na císařský trůn nastoupil
jeho synovec Karel.

Rok 1917
Letos zuřil ve městech na jaře hlad, což bylo zaviněno hlavně zkažením špatně uskladněných brambor.
Lidé z Brna v zástupech putovali až k nám a dávali za potraviny ceny vysoké, jen aby se uživili. Na státem stanovené maximální ceny se nedbalo a ty byly
značně přepláceny. Tak například maximální cena
vajec byla 20 hal., ale prodávaly se po 40 hal. Máslo
7 K za kg, ale prodávalo se až za 16 K, mouka místo za
1 K se prodávala za 2 K za a brambory i za 1 K za kg.
Od dubna letos panovalo velké sucho a tak úroda byla
velice slabá. Chudí lidé na venkově a obyvatelé měst
mají strach z hladu, tak nakupují od rolníků obilí a pořizují si na zimní období zásoby a tak ceny obilí a potravin
stále rostou. Kupují se ovšem tajně, ježto stát obilí, brambory a ovoce zabavil. Chudí lidé na venkově a obyvatelé
měst mají smutné zkušenosti z loňska, kdy se vydávali
lístky na mouku, ale ta nebyla k dostání a proto je veliká
sháňka po obilí, neboť lístků se nemohli najísti. Stát vzal
do svých rukou nákup a prodej všech poživatin. Dává
nám jen státem stanovené ceny, protože však zboží není
nikde k dostání, řádí všude hrozně lichva. Farář byl proto
nucen v kostele v kázání proti lichvě vystoupit, protože
i v naší obci někteří rolníci žádali od našich chudých za
obilí až 120 K za metrický cent. Neskončí-li brzy válka,
vypuknouti musí obávaný hlad.
19. května nám odebrali tři zvony na kanóny a 11. srpna ještě dva a ponechali nám jediný zvon – umíráček.
Odvykli jsem si píti pivo, protože pivovarům nebyl loni
dán žádný ječmen k výrobě piva. Půl litru piva stojí 54
haléře, ale je to brynda z náhražek.
Za války je všeobecně na venkově slabá návštěva
škol a škola se často zavírá, poněvadž učitelé musí pracovat na různých soupisech a při vypisování válečných
půjček. Od 3. prosince se pro nedostatek uhlí nevyučuje
dokud nebude uhlí nebo až bude teplo. I výrostci jsou
nezbední, neboť otcové jsou na vojně a matky jsou na
ně slabé nebo nerozumně hodné. Místodržitelství v Brně
zakázalo přísně noční toulky po dědině i taneční zábavy
a mládeži do 17 roků návštěvu hostinců, ale zákaz se
špatně plní.
Přes drahotu lidé přejí kostelu a tak se pořídilo stříbrné ciborium na hostie za 500 K, jesličky z Grodenu za
900 K. Darován byl farníky krásný černý ornát a hojně
dárků věnováno do pokladničky „chléb sv. Antonína“ –
měsíčně kolem 50 K, z čehož se pořídí potřebné věci pro
kostel a část se dává chudým.
Celé léto bylo sucho a tak horko, že vinobraní bylo již
12. září a víno bylo výtečné. Zato otavy vůbec žádné se
nesekly a brambor bylo sklizeno maličko.
Rok 1918
Po loňské neúrodě byla brzy zjara již taková neúroda,
že i zdejší chudí nechávali svá dítka žebrati u zámožnějších o kousek chleba nebo brambor. Cizích chudých lidí
z Brna žebralo, nebo chodilo nakupovat tolik, že dveře
se skoro nezavírali, aby jen jeden se věnoval odbývání
žebráků a cizích lidí. Lidé u nás již zamykají dveře nebo
mají sami nedostatek a z měst mnozí s nakoupenými potravinami potom obchodují a lichvaří.
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Od polovice dubna až do konce června nepršelo, takže ječmeny byli řídké a byla obava, že nebudou vynetati. Žito a pšenice se dlouho a slibně ukazovaly, ale pak
pšenice zaschly a žito bylo chyceno mrazem, jenž přišel
3. června, a v Šitbořicích byla na teploměru nula. Kukuřice a brambory na dolinách a proti severu pomrzly. Žita
u nás zmrzlo jen maličko, v Borkovanech již více. U nás
zas mnozí měli pšenici samou sněť. Brambory a kukuřice se vzpamatovaly a slibují pěknou úrodu.
Letos jsem si z nouze hospodařil na moutnickém farním poli, protože dosavadní nájemníci již o nájem nestáli. Šitbořská farní pole byla smluvně v nájmu až do
roku 1920, musel jsem se držet moutnického pole a to
mě bylo záchranou. Učinil jsem smlouvu se správcem
velkostatku v Těšanech, který moutnické pole obdělá,
a o úrodu se pak rozdělíme. Správce faru pak všemi potřebnými potravinami zásobil a tak jsme byli na faře ušetřeni nedostatku.
Maximální ceny za obilí byly letos stanoveny takto:
žito a pšenice za 55 K, ječmen, oves a kukuřice po 50 K.
Brambory 15 K, řepa cukrová 12 K, hrách 100 K, čočka
120 K vše za metrický cent. Obilí je státem zabaveno
a může se prodávat jenom eráru. Erár se ale o výživu lidu
špatně stará. Zřídil nákupní ústředny, jež špatně hospo-

daří, neboť jsou z velké části v rukou židů, kteří hledí mít
velký reich – a lid hyne hladem. Proto se zásobuje, kdo
může na celý rok a platí za vše hrozné ceny.
Tím, že Amerika se přidala na stranu rakouských nepřátel, rozhodla vítězství ve prospěch jejich. Rakousko
bylo poraženo, ale národu našemu dána 28. října samostatnost a tak porážkou Rakouska náš národ zvítězil. Zásluhu na tom, že československému národu dána samostatnost mají američtí Čechoslováci, legionáři a někteří
předáci národa, hlavně prezident naší nové republiky
T. G. Masaryk.
Radost nad samostatností je značně kalena tím, že
vláda vydává protikatolické výnosy a ministr Hebrman se
veřejně vyslovil, že katolíci budou žebráky. Ano vládne
se proti katolíkům. Nespokojeni jsou snad všichni poctivý
a spravedlivý lidé všech stran. Šlo by to tak dále, mám
strach, že bychom svoji samostatnost mohli zase tratit.
I drahota všech potravin trvá stále, ale snad se to teď
v míru brzy vše zlepší.
Tolik ze zápisů ve farní kronice věnovaných 1. světové válce.
Ing. Josef Krupička

Sport
Turnaj v kolové v Zscherbenu
Oddíl kolové ze Šitbořic se zúčastnil prestižního turnaje v německém Zscherbenu.
V dorosteneckém turnaji nenašla šitbořická dvojice
R. Zvolánek – O. Blaha přemožitele a jednoznačně zvítězila. Vítězstvím se úspěšná dvojice rozloučila s dorosteneckou kategorií neboť od září přechází do kategorie
mužů, kde je konkurence jak na domácích tak mezinárodních turnajích mnohem větší.
V žákovském turnaji potvrdila dvojice M. Topolář – S.
Hanák stoupající úroveň, když skončila na pěkném druhém místě. Dvojice však s výsledkem nebyla spokojená
neboť na vítězství v turnaji stačilo remízovat s pozdějším
vítězem – družstvem z Tollwitzu (SRN). Šitbořičtí však
prohráli nejtěsnějším rozdílem 2:3.
Pro druhou šitbořickou žákovskou dvojicí T. Boháček
– P. Hájek to byl první zahraniční turnaj a družstvo skončilo nejen díky svému mládí na posledním místě.
Robert Zvolánek

Šitbořice open 2008
Dne 28. 6. 2008 proběhl 10. ročník tenisového turnaje
ve čtyřhře Šitbořice open 2008. Na dvorcích tenisového areálu se utkalo dvanáct družstev rozlosovaných do

dvou skupin, ze kterých postoupily do finále bez ztráty
setu dvojice Lubomír Němeček (Kurdějov) – Pavel Floder (Židlochovice) a Marek Bedřich (Křepice) – Bohumil
Hřebíček (Brno). Po velmi napínavém finále, kdy dělil od
prvenství dvojici Marek Bedřich – Bohumil Hřebíček jediný míček, nakonec opět vyhráli lonští vítězové Lubomír
Němeček – Pavel Floder. Tato dvojice předvedla pevnější nervy v koncovce a zvítězila v poměru 1:6, 7:6, 6:0.
Ladislav Lejska

Štyngar cup 2008
Tenis club Šitbořice letos pořádal již třetí ročník turnaje ve dvojhrách Štyngar cup. Do turnaje se přihlásilo 14
hráčů, kteří ve dvou základních skupinách bojovali o postup do finále. Z každé skupiny postupoval vítěz do finále
hraného z časových důvodů pouze na jeden vítězný set.
V první skupině nenašel přemožitele David Hanák
a suverénně postoupil bez ztráty bodu. Ve druhé skupině postoupil i přes jednu prohru Jiří Viktorin. Vítězství si
nakonec odnesl David Hanák, který ve finále zdolal Jiřího Viktorina v poměru 6:3. Po ukončení turnaje proběhlo
předání cen pro nejlepší hráče a přátelské tenisové setkání hráčů u grilu.
Ladislav Lejska
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