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Slovo starosty

Vážení čtenáři, dostáváte do 
rukou další číslo našeho obecního 
zpravodaje. My v redakci mu říká-
me „předhodové“. Chceme Vám 
v něm podat informace o dění 
v naší obci od června do září. O tom 
co, se v tomto období vybudovalo, 
Vás informuje pan starosta. Dobrá 
informace je o tom, že se podařilo 
vybudovat novou podlahu v sokolovně včetně nového 
obložení, výmalby a dalších oprav. Věřím, že jako obča-
né a uživatelé tohoto sálu se budeme snažit, aby nám to 
nové a hezké vydrželo co nejdéle. Určitě to ocení i zahra-
niční návštěvníci, kteří k nám pravidelně jezdí na turna-
je v kolové. Jaro a léto, které máme za sebou, nás letos 
hodně potrápily. A to nejen zemědělce. Počasí má podíl 
na tom, že nebyla žádná úroda meruněk, ve vinohradech 
houbové choroby zapříčinily, že letošní úroda hroznů 
bude minimální a o kvalitě raději nikdo nemluví. Obilí 
sice narostlo, ale rozbahněná pole nedovolila provést 
jeho sklizeň.

Naše obec má ještě štěstí, že se nenachází v oblas-
tech, které byly letos i několikrát postiženy ničivými zá-
plavami. Ať je pro nás tento rok i poučením, že s takový-
mi situacemi musíme počítat a pokud možno na ně být 
připraveni. V kronikách se takových nepříznivých roků 
vyskytuje mnoho.

I další informace pana starosty jsou příznivé. Proběh-
lo výběrové řízení na inženýrské sítě pro ulici Tocháčko-
va a konečně se začne ještě letos budovat. Začátkem 
září byla otevřena nová lékárna. Paní majitelka byla tak 
laskavá a napsala nám do našeho zpravodaje informa-
ce o provozu. V tomto čísle se dále setkáte s tradičními 
rubrikami, které vás informují o dění v obci, o dění ve 
školách ZŠ i MŠ. Nechybí povídání o víně, i když vinařům 
v tomto roce moc optimismu nedodá. Tenisté uspořádali 
dva kvalitní turnaje. O akcích farnosti nám napsali přímí 
účastníci. Jeden náš čtenář mne napadl, že nejsme zpra-
vodaj obecní, ale farní. S tímto jeho názorem hluboce ne-
souhlasím. Zprávy o činnosti ve farnosti ve Štengaráčku 
nepřesahují svým rozsahem zprávy z jiných oblastí obce. 
Najdou se ale ochotní lidé, kteří článek napíší. Farnost 
má velmi kvalitní a dobře vedené internetové stránky, 
takže ani není potřeba se prezentovat jinde. A pokud čte-
te moje úvodníky tak v každém čísle vyzývám, ať nám 
píšete, rádi Váš příspěvek nebo fotografii zveřejníme.

Pan starosta upozorňuje, že na podzim nás čekají ko-
munální volby. Znovu po čtyřech letech se musíte zamys-
let, co se v obci událo a jak se na tom kdo podílel, možná 
se objeví nová jména a Vy se musíte rozhodnout, kdo 
bude příští čtyři roky v obecním zastupitelstvu. I já Vám 
přeji hezké prožití hodů a příjemný zbytek tohoto roku.

Josef Zelinka,  
šéfredaktor

Vážení spoluobčané, i v tomto 
vydání Štengaráčku Vás budu in-
formovat o tom, co se v obci děje 
nebo co se chystá. V minulém vy-
dání jsem naznačil, že se bude prav-
děpodobně vyměňovat podlaha 
v Sokolovně. Dnes tak mohu říct, že 
práce uvnitř Sokolovny již jdou do 
finále. Nakonec se nejednalo pou-

ze o výměnu podlahy, ale o celkovou rekonstruk-
ci interiéru, kdy bylo vyměněno veškeré dřevěné 
obložení stěn, 4 radiátory v přísálí, byla provedena 
nová výmalba a celková oprava elektroinstalace 
v pekle včetně výměny ventilátorů. Celkově tato 
rekonstrukce přijde asi na 1 mil. Kč. 300 tisíc jsme 
získali z JMK a dalších 300 tisíc poskytlo Zeměděl-
ské družstvo Šitbořice. Tímto bych chtěl poděkovat 
předsedovi a členům představenstva ZD za to, že 
vyhověli mojí žádosti a na opravu Sokolovny po-
skytli významnou částku. Jsem přesvědčen o tom, 
že se jedná o dobrou investici, neboť tento sál je 
hojně využíván školou, sportovci i pro pořádání 
různých společenských akcí. Takže letošní Svato-
václavské hody budou již v novém „kabátě“.

Dále bych vás chtěl informovat o připravovaných 
stavebních místech v lokalitě Tocháčkova. Po dlouhých 
peripetiích se státním pozemkem následoval maraton 
vyřizování územních a stavebních povolení na jednot-
livé sítě, vč. vyjádření všech dotčených orgánů státní 
správy. K dnešnímu dni jsou již veškerá stavební po-
volení vydána a proběhl i výběr dodavatele. V nejbliž-
ších dnech bude stavba zahájena a termín dokončení  
1. etapy je 30. 12. 2010. Soutěž o tuto veřejnou zakázku 

Nová podlaha v Sokolovně.   foto: Antonín Lengál
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vyhrála firma Strabag, která nabídla nejnižší cenu a to 
9 414 105,50 Kč. Doufejme, že podzimní počasí nebude 
bránit tomu, aby se termín dokončení dodržel.

Jak již všichni víte dne 2. 9. 2010 byla v Šitbořicích ote-
vřena lékárna. Původní plánovaný termín byl již někdy 
v dubnu, ale byrokratické potíže odsunuly termín otevře-
ní až na začátek září a to i přes veškerou snahu majitelů 
domu a provozovatele. Otevřením lékárny v naší obci se 
opět vylepší občanská vybavenost a pacienti nebudou 
muset pro léky nikam cestovat.

Vážení spoluobčané, jak jistě víte dne 15. a 16. října 
se budou v celé České republice konat volby do obecních 
zastupitelstev. Tímto bych Vás chtěl pozvat k volbám, 
abyste přišli v co největším počtu a vybrali si zastupitele, 
kterým důvěřujete a kteří Vás budou zastupovat v násle-
dujících čtyřech letech.

Toto číslo by mělo vyjít těsně před hody, proto mi 
dovolte, abych Vám popřál pro nadcházející hodové dny 
dobrou náladu v rodinném kruhu i na taneční zábavě.

Antonín Lengál,  
starosta

Krátké zprávy
Zprávy ze zasedání rady obce

Vlasta Matušková žádá o pro- •
dloužení nájmu v penzionu ZS Šitbo-
řice. R.O. souhlasí do 31. 7. 2011.

Manželé Valíčkovi žádají o připo- •
jení na stávající vodovod a kanaliza-
ci pro RD na parcele 11083/1. Sta-
vební povolení na RD bylo vydáno 
s vybudováním studny a septiku na 
vyvážení protože na stávající sítě 
není možné napojení. R.O. rozhodla, že je možno napojit 
RD na nově budované inženýrské sítě po úhradě příspěv-
ku na vybudování sítí.

R.O. vybrala dodavatele zpracování výběrového řízení  •
na dodavatele stavby inženýr. sítí I. etapa Tocháčkova.

R.O. souhlasí s prominutím nájmu za tenisové kurty ve  •
dnech 26. a 27. června a 28. a 29. srpna na uspořádání 
turnaje v tenise. 

Rada projednala návrh na opravu chodníku a scho- •
diště mezi ulicemi Dolní a Dlouhá. Navrhuje zařadit tuto 
opravu na příští rok.

R.O. vzala na vědomí smlouvu o spolupráci na úseku  •
mládežnické kopané mezi obcemi Šitbořice, Nikolčice, 
Křepice a Velké Němčice. V rozpočtu na rok 2010 byl 
schválen příspěvek ve výši 15 000,- Kč. 

Rada obce projednala a odsouhlasila žádosti o proná- •
jem parcel obecních pozemků:

Svatomír Viktorin parcela p.č. 1750 –
Josef Němeček parcely p.č. 446 a 447  –
Jiří Nevídal parcela p.č. 1883 –
Jiřina Zelinková parcela 1880/2 –
Jaroslava Valíčková parcela p.č. 1898 –
Jan Krupička parcely p.č. 1826, 1827 a 1828 –
Ing. Jiří Kaňa parcela p.č. 636 –
Ing. Miloslav Jelínek parcela p.č. 645 –
Marie Lukášová parcely p.č. 637 a 639 –

R.O. zamítla prodloužit pronájem parcely p.č. 2537/1  •
Františku Konečnému. Pozemek bude využit pro  
stavbu RD.

David Urban žádá o prodloužení nájmu bytu na ulici  •
Nikolčická 531. R.O. souhlasí do 31. 10. 2010.

R.O. obdržela žádost na zhotovení obrubníků okolo  •
asfaltové silnice na ulici Družstevní. Rada navrhuje dát 
akci do rozpočtu r. 2011. 

R.O. odsouhlasila opravu komínu na kotelně ZŠ Šit- •
bořice v ceně zednických prací 27 120,- Kč, oprava bude 
uhrazena z rezervního fondu.

R.O. vzala na vědomí výroční zprávu Diakonie Klobou- •
ky za rok 2009.

Zdeněk Lengál žádá o prodloužení nájmu parcely   •
p.č. 1789/2.  R.O. souhlasí.

Vilém Vozdecký žádá o prodloužení nájmu na ZS Šitbo- •
řice. R.O. souhlasí do 31. 7. 2011.

R.O. vybrala na místo knihovnice Mgr. Helenu Sigmun- •
dovou, zástup za mateřskou dovolenou.

R.O. vybrala společnost na zhotovení parket v sále  •
sokolovny P.I.PARKET s.r.o., Tábor 50, Brno. v ceně 
783 458,- Kč včetně DPH.

R.O. schválila dotaci od JMK ve výši 300 000,- Kč na  •
zhotovení parketové podlahy v sále sokolovny.

Manželé Partykovi, požádali o možnost přístavby zád- •
veří u domu o velikosti 130 x 130 cm. R.O. souhlasí.

R.O. souhlasí s rozšířením vjezdu ke garáži manželů  •
Němečkovýxh Osvobození 297.

R.O. přijala stížnost na rušení nočního klidu v okolí  •
společenského domu Orlovna. Rada rozhodla, že bude 
upozorněn p. Hrouzek, aby zjednal nápravu.

K. Psotová, žádá o ukončení nájmu nebytových prostor  •
(klubovny) ve staré škole k 31. 7. 2010. R.O. souhlasí.

Jan Novotný žádá o pronájem klubovny ve staré škole  •
pro oddíl A-TOM, od 1. 9. 2010. R.O. souhlasí.

R.O. vzala na vědomí, že Moravské naftové doly nepo- •
skytnou příspěvek na vybudování nové parketové podla-
hy v sále sokolovny.

R.O. se sešla 23. 8. 2010, kde odsouhlasila dotaci oddí- •
lu Orla Šitbořice stolní tenis na zakoupení jednoho hrací-
ho stolu v ceně 12 000,- Kč.   

Milan Němeček,  
místostarosta
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Zákaz kouření v Sokolovně
Vážení spoluobčané, na zasedání obecního zastupi-

telstva dne 25. 8. 2010 byl naprostou většinou přítom-
ných schválen zákaz kouření v celém objektu Sokolovny. 
Nutno podotknout, že pan starosta podal při schvalování 
návrhu zákazu protinávrh, který počítal s možností kou-
ření v „pekle“, ovšem tento návrh byl zamítnut.

Následovali jsme tak některé okolní obce, které s tím-
to zdánlivě nepopulárním opatřením přišli již dávno.

Důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedly, byly 
velmi jednoduché, ovšem zároveň zásadní.

Jak jste již mohli na webových stránkách obce v kate-
gorii fotogalerie vidět, vnitřní prostory Sokolovny dostaly 
nový kabát. Nová úprava si žádá i jistá pravidla údržby 
a zacházení.

Budova je využívána nejen ke kulturním, ale také ke 
sportovním účelům.

Naše děti běžně v pondělních hodinách TV a na tré-
nincích fotbalu či florbalu dýchaly vzduch nasycený ciga-
retovým kouřem z víkendových akcí.

Od odpůrců tohoto opatření se ozývají dvě námitky:
1. kuřáci budou chodit před budovu a budou znečiš-

ťovat její okolí – argument pravdivý, ovšem bohužel tato 
praxe funguje i bez zákazu kouření již mnoho let, jako 
jedno z možných opatření se nabízí instalace přenosných 
popelníků do prostoru pokladen.

2. kouření v „pekle“ nikoho neobtěžuje a je zde odvě-
trání – kouření v „pekle“ obtěžuje nekouřící návštěvníky 
výčepu – při stání ve frontě na pivo se nechtěně stávají 
pasivními kuřáky, navíc je pravděpodobné, že se v pro-
storách pod schody na jeviště budou vytvářet hloučky 
kuřáků – zde se logicky nabízí řešení v podobě poříze-
ní kvalitní vzduchotechniky, ovšem funkční ventilace by 
byla v tak malých prostorách složitě řešitelná a pořizova-
cí náklady by byli v řádu statisíců korun.

Věřím, že tento náš krok přijmete s pochopením, 
vstřícností a především věřím, že jej budeme všichni re-
spektovat. Ulehčíme tak práci pořadatelům a zároveň 
bude zabráněno rychlé devastaci prostor, které užíváme 
my všichni, včetně našich nejmenších.

Přeju vám všem hezky prožité Václavské hody v pro-
středí vonícím dřevem a novotou.

jménem zastupitelstva obce 
Marie Jelínková

Otvírací doba lékárny
Šitbořicích vedle zdravotního střediska byla otevřena 

lékárna. Její otvírací doba je následující:

po, út:      8.00 – 12.30 
st:    13.00 – 17.30
čt, pá:      8.00 – 12.30

Telefon do lékárny: 777 773 259

redakce

Co se v obci povedlo
Vážení spoluobčané, v letošním roce končí čtyřleté 

volební období a to vede k zamyšlení, co se podařilo 
z velkých plánů uskutečnit. Jako červená nit se táhne ce-
lými čtyřmi roky příprava stavebních míst pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Tocháčkova, zde vázly problé-
mové výkupy pozemků, nejsložitější jednání bylo s Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale 
i to se podařilo, již bude zahájena výstavba inženýrských 
sítí a může být zahájena výstavba rodinných domů.

Na hřbitově byly vybudovány chodníky a postavena 
nová zídka u márnice, podařilo se také opravit chodníky 
v obci, na ulicích Nikolčická, Nová, Výhon a Družstevní, 
u zastávky, k mateřské školce. Dařilo se také opravovat 
místní komunikace v různých částech obce Karpaty I a II, 
V Akátkách, Výhon, Dlouhá, Divácká a Úzká.

Obec věnovala nemalé úsilí údržbě zeleně a čistoty 
v obci, podařilo se odbahnit a opravit Rybníček. Šitboři-
ce získaly Fulínovu cenu za parkové úpravy a květinovou 
výzdobu obce. 

Pro Šitbořické hasiče se podařilo, za přispění dotací 
od JMK a okresu, zakoupit nové hasičské zásahové vozi-
dlo MAN. Dařilo se celé čtyři roky podporovat finančně 
nebo materiálně různé spolky a sdružení v obci, kde se 
sdružují naši spoluobčané a děti. Rozvíjela se dobrá spo-
lupráce s mateřskou a základní školou při akcích pořáda-
ných v obci, (vítání dětí, Den matek, rozsvěcování strom-
ku, besedy s důchodci atd.).          

Podařilo uspořádat prozatím dvě obecní zabijačky, na 
které je dobrý ohlas od veřejnosti. Všechny tyto informa-
ce a mnoho dalších máte možnost získat na nově spuště-
ných webových stránkách obce Šitbořice. 

Milan Němeček

Lékárna u svatého Mikuláše
Vážení a milí, dovoluji si Vás oslovit při příležitos-

ti otevření výdejny léčiv ve Vaší obci. Završila se tímto 
dlouholetá snaha a práce, na které má zásluhu vícero 
lidí. V prvé řadě je to pan starosta Kulíšek, za kterým 
jsem před deseti lety zašla s mým návrhem na zřízení lé-
kárny v obecních prostorách. Po dlouhých úvahách jsme 

ale žádné vhodné objekty nenašli. Pan Kulíšek však přišel 
s nápadem, dohodnout se s majiteli pozemku sousedícím 
se zdravotním střediskem, kteří plánovali stavět rodinný 
dům, aby vyčlenili část stavby pro lékárnu. A tak jsem se 
setkala s báječnými lidmi, manželi Psotovými, kteří mě 
obdarovali svoji důvěrou a svěřili mi prostor pro realizaci 
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mého plánu. Dávali v sázku velice mnoho, svůj pro-
stor, svůj čas, své peníze, svoji energii a také svůj 
komfort. Vždy ochotně diskutovali o nekonečných 
změnách, nových předpisech a vyhláškách, které 
zdravotní zařízení musí splňovat. Často v průběhu 
doby už ani sami nevěřili, že svůj záměr dotáhnu 
do definitivního konce. Zřejmě se jich také občas 
zmocňovala beznaděj a únava. Překonat zapek-
litou cestu však pomohl pan starosta Lengál tím, 
že navázal spolupráci s novou pani doktorkou, 
MUDr. Klausovou. Vážím si jeho odhodlání a odva-
hy, že dokázal uskutečnit tak rozhodný krok. Navíc 
se velice citlivě ponořil do našich problémů a živě 
přispíval ke zdárnému konci celého projektu.

Moji milí, nastává šťastné období naší vzájemné 
komunikace, ve kterém k Vám bude proudit z naší 
strany snaha o maximální profesionální a bezpečnou 
zdravotní péči. Zárukou její kvality je atestovaný, erudo-
vaný a praxí zkušený lékárník RNDr. Pacold, který působil 
v jedné z nejkvalitnějších lékáren v Brně, U červeného 

raka. Věřím, že k sobě všichni najdeme tu správnou cestu 
a Vaše Lékárna u svatého Mikuláše Vám bude citlivým 
pomocníkem ve Vašich zdravotních potížích a bolestech. 

Alvera Zárubová

V nově otevřené lékárně.   foto: Josef Zelinka

Ze života farnosti
Přehledu událostí

30. května přistoupilo 18 dětí ke 1. sv. přijímání. •
12. června jsme uspořádali třetí farní den, kde si děti  •

mohly zasoutěžit a vyřádit se spolu s kamarády. Příjem-
ného odpoledne si užili i dospělí a pro všechny byl při-
chystán táborák.

Na konci školního roku se ministranti vydali na pochod  •
do Kurdějova, kde na ně čekala prohlídka kostela, věže se 
zvony a podzemních chodeb.

Přes prázdniny se udály pouze dvě významné události.  •
Pouť mladých do Medjugorje první srpnový týden a pře-
ložení našeho pana faráře z Divák do Nikolčic.

Se začátkem školního roku pan farář opět požehnal  •
dětem jejich školní aktovky a ve stejný den odpoledne 
jsme se rozloučili s prázdninami dětským dnem na faře, 

který byl plný her a dobrého jídla. Samozřejmě nemo- •
hl chybět táborák a závěrečný ohňostroj.

11. září se konala tradiční pouť do Žarošic. Kromě  •
plného autobusu se akce zúčastnilo také na 40 pěších 
poutníků, kteří vyšli v deset hodin od bytovek.

V neděli 26. září, u příležitosti konání hodů v naší obci  •
a za pěkného počasí, bude od 15.00 do 17.00 umožněn 
vstup na kostelní věž. V tento den se také uskuteční dě-
kovná mše svatá za letošní úrodu.

Mezi nadcházející říjnové události patří drakiáda (so- •
bota 2. října) a akce s názvem Misijní koláč (někdy v půl-
ce října – bude upřesněno). Ve středu 4. listopadu se za 
příznivého počasí uskuteční po večerní mši svaté světel-
ný průvod na místní hřbitov, Dušičková pobožnost je na-
plánována na neděli 7. listopadu. Poslední listopadovou 
sobotu (27. 11.) se můžeme sejít k žehnání adventních 

věnců. Při této příležitosti bude zahájeno putování 
sochy Panny Marie po rodinách.

za farnost sepsal 
Ladislav Lengál

www.farnost-sitborice.org

Medjugorje Mladifest
Nejdříve bych chtěla říct, jak šel čas od loňské-

ho návratu od Panny Marie z Medjugorje. Všichni 
jsme se vraceli proměnění. Někdo navždycky, ně-
kdo alespoň na chvilku. Všichni ve svém srdci dou-
fali v brzký návrat do Medžu, ale nikdo neřekl, že 
za rok pojedeme. Hodně záleželo na otci Jiřím. Já 
osobně jsem ani netušila, že naše rodina nás opět 
vypraví na toto krásné místo.Žehnání aktovek.   foto: Petr Krupička

http://www.farnost-sitborice.org
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Tajný sen se stal skutečností a otec Jiří nám nabí-
dl tuto pouť. Byla neděle a já se sestrou jsme to doma 
přednesly. První reakce byla, že to rozhodně finančně 
nezvládneme. Spolehla jsem se na brigádu a taky mod-
litbu. Přihlásily jsme se a spolu s námi asi 40 lidí. Zača-
la ve mně opět růst touha po Medžu, jako když jsme se 
loni vrátili. Byly tu trochu obavy, jaké to po loňsku bude. 
Všechno opadlo, když jsme diktovali čísla pasu, plati-
li zálohu a přišel dopis od Verité. Tehdy jsem skutečně 
uvěřila snu – já se tak brzo vrátím na to místo pokoje 
a nekonečných milostí.

Čas minul a my začaly doma balit. V mém srdci byly 
znovu obavy. Loni to bylo něco úžasného a tak trochu 
jsem se bála, co bude letos. Všechno mi došlo až na mís-
tě. To, že pokud jsem u Marie, nemám se čeho bát. Vždyť 
v Bibli je 365 krát „neboj se“.

31. 7. v 15:00 jsme se naposled rozloučili se svými 
drahými a vydali se směr Bosna a Hercegovina. Výjez-
dem se mi vrátily loňské pocity. Těšila jsem se na Gospu, 
na její zjevení, na svědectví, na songy, na Križevac… pře-
jezdy přes hranice proběhly v pořádku, snad jen slečna 
celnice stojí za zmínku, když neunesla náš pubertální 
smích a trošku se namíchla. Vše dopadlo dobře a už jsme 
kolem 8. ráno byli na přímé cestě do Medžu. Už jsem to 
poznávala a těšila se čím dál víc, až vylezu a polije 
mě horko a taky velký pokoj tohoto místa.

Nejprve na palubu vstoupil doktor Mráček 
a poté jsme se vydali směr ubytování. Stejně jako 
loni to bylo trošku hektické, ale nakonec to vše 
dopadlo dobře a my se poklidně rozdělili do dvou 
domů. Popravdě řečeno mi bylo úzko, když jsem 
vstoupila do místnosti, která měla být týden mým 
královstvím. Nakonec jsem si řekla, že tu nejsem 
kvůli bydlení, ale kvůli úplně něčemu jinému.

Po zabydlení jsme vyrazili na českou mši, která 
byla příjemná – poslední česká v Medžu. Já jsem ji 
osobně prožila krásně. Měla jsem skvělý pocit, že 
tolik Čechů přijelo s námi.

Nejraději bych popisovala jednotlivé dny, čím pro mě 
byly, ale tak snad ve zkratce. Každý den jsme s Liduškou 
valily hlídat místa na lavičkách a to se nám pokaždé po-
vedlo. Sousedi si dělali srandu, že teprve vstávají, když 
my jdeme kolem. Dopolední program začal v 9 ranní 
modlitbou a končil ve 12 modlitbou Anděl Páně. Poté 
jsme absolvovali další tři kilometry dlouhou cestu domů. 
Při jedné takové cestě jsem poznala i další skupinu Če-
chů, kteří bydleli vedle, a měla jsem z toho radost. Díky 
tomu jsme se s Klárkou a Liduškou účastnily přednášky 
Marty a Janky o Medžu. Tato jejich svědectví mi dala 

hodně a byla velkým povzbuzením. Díky za to.
Odpolední program začínal v 16 a končil v 18, 

kdy začala modlitba růžence. Ta byla nádherná, 
taky proto, že během ní proběhlo každý den zjeve-
ní a Maria přicházela na zem. Silentium. To mi zní 
v uších ještě teď.

Následovala mše svatá a adorace. To nejde ko-
mentovat. To si musí každý zažít. Každopádně se 
tehdy každý z nás otevřel Bohu celým svým srd-
cem. Cítila jsem, že jsem tam správně a on je tam 
se mnou.

Jeden večer byl světelný průvod. Na ten nikdy 
nezapomenu. Znamenal pro mě jedno zvláštní se-
známení, milé setkání a velké obohacení. Zpívalo 
se, tleskalo se, hrálo se, mávalo se vlajkami. Byli 
jsme ve velké skupině Čechů a zážitek mám na celý 

život. Super atmosféra.
Tak týden plynul a nastal večer rozloučení. Tady pro 

mě nastalo nejkrásnější setkání s Bohem. Pomohl mi po-
chopit mnohé věci, které se v mém životě udály za po-
sledního půl roku. Pochopila jsem, že patřím jemu a že 
ví, co je pro mě nejlepší. Pro mě nejkrásnější adorace 
z celého týdne. Pak se zpívalo, tancovalo, chválilo Pána. 
Nakonec jsme se dostali do skupiny našich sousedů 
a znovu zpívali.

Pro mě to mělo opět svoje kouzlo. V tuto chvíli udělal 
někdo víc, než musel a já jsem pochopila význam souslo-
ví „rozdat se druhým“. Díky za to.

Kostel s pódiem a lavičkami za tmy.   foto: Zdenek Lengált

Zpěváci z celého světa.   foto: Zdenek Lengál
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Pak už jsme se vraceli domů a někteří ulehli na 20 
minut do postýlek. Před 2. hodinou v noci jsme se za-
čali shromažďovat před domem a skupina asi 15 lidí se 
vydala na pěší pouť na Križevac. Postupně jsme minuli 
kostel, naše loňské bydlení, až jsme došli k prvním kame-
nům Križevace. Začala jsem modlitbu bolestného růžen-
ce a pokračovali jsme nahoru. Postupně několik lidí od-
padlo a zůstalo nás 9. Pokračovali jsme až k vysněnému 
cíli. Na Križevaci jsme byli asi ve 4 ráno a čekali na mši, 
která měla začít v 5. Rozpršelo se. Obrovská bouřka a my 
se oblékli do pláštěnek a rozdělali deštníky. Mše trvala 
asi 20 minut, bez homílie i eucharistie. Lidi šli po ukonče-
ní hromadně dolů a my se dostali k samotnému kříži. Byl 
to skvělý pocit se ho dotknout. Měla jsem pocit, že jsem 
vykonala jednu z největších obětí dosavadního života. Ta 

cesta nahoru a ten déšť a pak následovala i krutá 
cesta dolů… Pro mě a myslím i další odvážlivce sil-
ný zážitek.

Cesta k domu byla nekonečná. Znovu se po 
krátké přestávce rozpršelo. Přebíhali jsme od stře-
chy pod střechu, až jsme to vzdali a šli v dešti. Přes 
supermarket a kostel jsme došli domů. Připadala 
jsem si jako hrdina, co se překonal a zároveň jsem 
měla obdiv k ostatním z mojí skupiny a děkovala 
jsem, že to celé absolvovali se mnou.

Následovala sprcha, balení, loučení… Podání 
rukou hostitelům, fotka, naložení kufrů a výjezd. 
Ukáply i slzy, ale to je známkou toho, že Medjugor-
je je nádherným místem a že zážitky máme na  
celý život.

Teď už nezbývá nic jiného než děkovat za velké 
milosti, které jsme obdrželi, také za krásné zážitky. Avšak 
to nejdůležitější je mít takovou malou Medjugorji pořád 
u sebe a být radostným i tady doma. Protože Maria i Je-
žíš jsou pořád stejní.

Po cestě domů jsme zastavili u moře, které bylo krás-
ně modré, ale studené. Nicméně jsme se vykoupali, do-
razili únavu a pak velkou část cesty prospali. Po koloně 
v Chorvatsku jsme se dostali do ČR, do Šitbořic k našemu 
kostelíčku a ve velkém lijáku jsme se mohli přivítat s na-
šimi blízkými.

Ještě jednou díky Maria, že jsme tě mohli navštívit 
a být blízko jak Tobě, tak tvému Synu.

Lenka Nováková

My s českou a moravskou vlajkou.   foto: Zdenek Lengál

Škola
Mateřská škola

Naše motto je: „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je 
nám spolu prima.“

Nový školní rok jsme zahájili ve středu 1. září celo-
denním provozem. Přivítali jsme hodně nových dětí, 
většina je tříletých, proto byly první dny ve školce  
trochu uplakané.

Do 1. třídy ZŠ odešlo 14 dětí. Celkem zapsaných dětí 
na tento školní rok je 54. Počet dětí se každým rokem 
zvyšuje. Počty dětí v MŠ podle statistických výkazů:

30. 9. 2007 41
30. 9. 2008 44
30. 9. 2009 46
30. 9. 2010 54

Kolektiv zaměstnanců je stejný, už 8 let se nezměnil. 
Vzdělávání bude probíhat podle školního vzdělávacího 
programu, na základě ročních dob a tradic obce. 

Miroslava Kominacká,  
ředitelka

Základní škola

PRVňÁČCI 

Prázdniny jsou za námi, léto končí a žáci zasedli opět 
do školních lavic, aby zjistili, co si pamatují z loňska a na-
čerpali nové vědomosti. Největší změnu však každoročně 
zažívají prvňáčkové. V letošním roce jsme uvítali čtrnáct 
nových školáků, kterým přejeme hodně sil, trpělivosti 
a radosti z prvních úspěchů. 

O ŠKOLE

Na naší škole o žáky pečuje 16 pedagogů a 6 správ-
ních zaměstnanců. Na prvním i druhém stupni je zajiště-
na výuka kvalifikovanými pedagogy. Odpovídající péče je 
věnována žákům nadaným i žákům s výukovými obtíže-
mi. Záměrem pedagogů je vytvářet optimální podmínky 
pro vzdělávání a výchovu dětí a co nejlépe připravit žáky 
pro další studium i pro život. K tomu beze sporu patří 
dodržování školního řádu a naplňování smysluplného 
vzdělávacího i preventivního programu školy. Učitelé 
vedou děti k pěstování přátelských vztahů a připravují 



ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice

strana 8

pro ně prožitkové semináře. Těší nás, že vidíme pozitivní 
výsledky. Díky dobré spolupráci pedagogů, spoluúčasti 
rodičů a zodpovědnějšímu chování žáků jsme ve škole 
zaznamenali pokles nežádoucích projevů a projevilo se 
výrazné zlepšení vztahů mezi žáky. Na cíle výuky nava-
zuje svým obsahem školní družina a zájmová činnost. Na 
děti čekají didaktické hry, stavebnice, výtvarná díla, po-
zorování v přírodě, soutěže a další překvapení. 

MALé POČTy ŽÁKů

V posledních letech jsme i v naší škole bohužel za-
znamenali úbytek žáků. Letos má škola v 1. – 9. ročníku 
v průměru 16,3 žáka na třídu a podle kriterií MŠMT by 
v tomto případě bylo nutné spojení ročníků. Díky podpo-
ře školy ze strany obce nedošlo ke spojení ročníků, pro-
tože Obec povolila výjimku z počtu žáků. Dobrou zprá-
vou pro žáky a rodiče je, že se tímto vstřícným krokem ze 
strany obce zachovávají podmínky pro vzdělávání, neboť 
při výuce s nižším počtem žáků ve třídách se učitelé mo-
hou individuálně věnovat žákům.

ZDRAVÁ VýŽIVA

Ve škole dbáme na rozvoj dovedností potřeb-
ných pro život a vedeme děti ke zdravému život-
nímu stylu. Velkou přestávku a polední přestávky 
mohou žáci trávit aktivně na školním dvorku. Pro 
všechny žáky je po celý den zajištěn pitný režim, 
žáci se mohou přihlásit na obědy a i zde se mohou 
účastnit zajímavých aktivit jako Vaření s pohádkou 
aj. Projekt Školní mléko už rodiče znají a od září 
navíc zahajujeme projekt Ovoce do škol. V praxi 
to znamená, že každé dítě 1. – 5. ročníku dostává 
zdarma ovocné svačinky. 

CO NÁS ČEKÁ

I v tomto školním roce se žáci mohou těšit na 
projekty např. Barevný svět a Čtyři živly, celorepubliko-
vou matematickou soutěž Klokan, Pythagoriádu, spor-
tovní dny, branný den s Techsportem, Vánoční jarmark, 

naukové olympiády, Tetiny z Brna, lyžařský zájezd, pla-
vecký výcvik a další akce. Pro rodiče opět plánujeme dny 
otevřených dveří, také pozveme do tříd babičky a dědeč-
ky ke Dni seniorů. Využijte možnosti a přijďte se podívat, 
jak se Vaše děti učí. 

SVATý VÁCLAV

U příležitosti svátku Svatého Václava si škola připra-
vila pro děti bohatý program skoro na celý den. Pondělí 

27. 9. začne již tradičním svatováclavským během, 
při kterém se žáci utkají v rychlosti a vytrvalos-
ti. Po něm budou následovat Václavské podzimní 
slavnosti, které se letos budou konat na místním 
fotbalovém hřišti. Malí i odrostlejší žáci se mohou 
těšit na spoustu disciplín, které si pro ně připraví 
učitelé a budou si moci vyzkoušet svou obratnost, 
rychlost či logiku. Komu by se to zdálo ještě málo, 
tak se může zúčastnit výtvarné a jazykové soutěže 
na téma Sv. Václav, která bude probíhat v knihovně 
od 15.00 do 19.00 hodin. Kromě široké veřejnosti 
srdečně zveme na tuto akci děti i pedagogy z míst-
ní mateřské školy.

WEBOVé STRÁNKy

Informace o škole, o pracovnících školy, o orga-
nizaci školního roku, o školních akcích, nabídce zájmo-
vých aktivit a termíny plánovaných třídních schůzek, 
vzdělávacích kurzů i prázdnin můžete sledovat na webo-
vých stránkách školy: www.zssitborice.webnode.cz

Přeji žákům hodně úspěchů v novém školním roce, 
přeji dětem hodně radosti při objevování a získávání no-
vých poznatků. 

PaedDr. Jarmila Novotňáková

Prvňáčci obdrželi od druháků dáreček.   foto: Petra Strouhalová

Prvňáčci zasedli do lavic.   foto: Petra Strouhalová

http://www.zssitborice.webnode.cz
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TOM Sluníčko
Milí čtenáři, v době kdy píši ten-

hle článek, je již 3. den září a děti se 
začínají pilně učit.

I náš oddíl připravuje program 
na další školní rok. Opět máme klu-
bovnu a to na stejném místě jako 
před 9 měsíci. 

Je zařízena a vybavena o trochu 
lépe než roky předtím – především 
díky dotacím od Asociace Turistických oddílů mládeže 
na opravy a rozvoj kluboven. Bez našich sponzorů by 
nic nebylo a tímto chceme firmě PRAMOS a.s. za jejich 
velkou podporu poděkovat, protože sponzoroval 80 % 
rybářských závodů, zapůjčila auto, jak pro rybářské závo-
dy, tak i pro pomoc v zaplavených Troubkách. Děkujeme 
a věříme, že nás i nadále podpoří v naší činnosti. Dalším 
velkým sponzorem je společnost RWE (NET4GAST). Ta 
přispěla na kurzy, které neuskuteční  během podzimu. 
Z těchto peněz je také financována doprava na tábor, da-
taprojektor aj. Všem děkujeme za podporu, bez které by 
se děti jen těžko bavily.

A co že vlastně bude do konce roku 2010? Čajovna 
a herna, kterou povede Helča Novotná a Eva Zelinková. 
Pokud má někdo zájem o čajovnu a hernu, kontaktujte 
nás. Rádi Vám sdělíme podrobnosti. Samotná čajovna 
bude zpřístupněna následovně: pod vedením Evy Zelin-
kové bude čajovna otevřena po domluvě s dětmi, zřej-
mě v sobotu pro věkovou kategorii do 14 let. Promládež 
od 14 let bude čajovna otevřena pod taktovkou Heleny 
Novotné -  individuálně dle volna a zájmu dětí a dospě-
lých. Letos máme ještě v plánu požádat obec o podpo-
ru rozvoje multifunkční klubovny a rozvoje výtvarných 
kroužků.

Opět budou vánoční dílny, kde je možno nejen tvořit, 
ale i shlédnout filmy a fotky z akcí. Letos přibude i ukázka 
první pomoci v praxi. Je se na co těšit… 

Jan Novotný

Tábor 2010 
Již náš třetí tábor pod oddílem TOM Sluníčko. A nebyl 

jen tak ledajaký. Děti se potkaly s návštěvníky ze 13. sto-
letí, cestovaly pomocí stroje času do starověkého Egyp-
ta, bojovaly s ukrutnými Vikingy a dokonce nahlédly i do 
daleké budoucnosti. A jak to vlastně všechno začalo? 

V sobotu vedoucí odjeli, jako správní Tomíci, autobu-
sem až na tábořiště, které nese název TZ Bojanovice Pila. 
Po předání tábořiště (spočítat úplně vše dalo fušku - ono 
to tábořiště je stavěné na 120 lidiček) jsme se pustili do 
úklidu a přípravy celotáborovky s názvem Stroj času. Na 
druhý den, v neděli, jsme se vydali pro děti do Bořetic 
– Šitbořic – Vranovic. Cestou autobusem jsme si všich-
ni povídali a smáli se, takže nám cesta nečekaně rychle 
utekla a než jsme se nadáli, byli jsme na místě. Samotný 
tábor děti uvítal otevřenou bránou, nadšenými vedoucí-
mi a sluníčkem. Hned jsme vyložili bagáž a pustili se do 
průzkumu. Hlavními body průzkumných jednotek byla 
zjištění, kde je WC a jídelna, pak následovaly seznamo-
vací hry a noční táborák, během kterého k nám za straš-
livých zvuků a světel přicestovali zmatení návštěvníci 
z minulosti – mnich Cyril a kněžna Marie. Mnich později 
každému pověděl velké tajemství. 

Další dny byly ve znamení her, výletů a bazénu. Osla-
vili jsme jedny narozeniny, zatančili si na diskotéce a po 
famózním rautu a ohňostroji jsme odjeli domů. Víc zde 
již není třeba psát, zkuste se optat Helči, Vaška, Evy, Mar-
tina, Adama, Markétky… bylo nás tam 30. Kdo by snad 
měl zájem dozvědět se více, ať dojde do klubovny na sta-
rou školu, kde může shlédnout videa a fotky a poslech-
nout si zážitky samotných účastníků. Příjemné podzimní 
dny přeje kolektiv vedoucích 

Jan Novotný 
 Martina Machačová

Povídání o víně
Ročník století = rok 2010

Tyto řádky se mi píší opravdu velmi špatně. minule 
jsem si trochu posteskl a zanaříkal na nepříznivý začátek 
vegetace. Skutečnost, se kterou se v posledních dnech 
prázdnin a začátku září potkávám, předčí ve všech smě-
rech ty nejčernější představy, které mě kdy napadaly.

Moje vinohradnické i vinařské zkušenosti jsou zatím 
docela krátké, takže se budu odvolávat na kolegy dříve 
narozené. Situace ve vinohradech na Moravě se v letoš-
ním roce dá popsat jako tragická a jsem přesvědčen, že 

se mnou bude většina nešťastných 
vinohradníků souhlasit, toto tu ješ-
tě nebylo! Nechci zbytečně prohlu-
bovat rozčarování z poškozených 
a v mnoha případech doslova zde-
vastovaných vinic, ale neodpustím 
si zkusit zformulovat pár názorů 
a zkušeností z toho, co jsem viděl. 

Nebudu jmenovat konkrétní vi-
naře a vinařské obce, ale je jich opravdu mnoho, těch, 
kteří svoje snažení a boj s nepřízní počasí v letošním roce 
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Polský král a Šitbořice
Ve farní kronice jsou zapsá-

ny opravy kostela a kostelních 
věží od doby, co se kronika začala 
psát. V roce 1693 byla opravena 
věž a pozlacena makovice věže 
a to za panování Leopolda. Pře-
vorkou kláštera u sv. Anny v Brně 
byla Viktorie Skrzedinská, farářem 
Jakub Holčák (rokád z Příbora) 
a v představenstvu obce byli Jakub Zoubek, Říha Sáček a  
Kašpar Zelinka.

V roce 1733 za panování císaře Karla VI. Byla pře-
vorkou kláštera Baneventura Gräfin, hejtmanem Wen-
zl Ulrich Gewitzky (Jevický), farářem Kašpar Jedlička 
a představitelé obce Petr Kokeš, Pavel Tihlařík a Martin 
Dvořáček. V tomto roce se udělala nová velká věž i po-
zlacená makovice.

Další oprava kostela se konala v roce 1825, kdy no-
vým majitelem klobouckého i šitbořského panství a pat-
ronem kostela se stal Augustin rytíř z Neuwallů. Novým 
šindelem byla pokryta střecha kostela i věž. Farářem 
byl Anton Matiena, rodák z Náchoda a kostelními hos-
podáři byli Vincenc Polanský, Josef Kania, Martin Kania, 
Mathias Kocman, Ondřej Hladůvka, Jakub Matýšek a To-
máš Tůma. Pokrytí provedl tesařský mistr Josef Juřena 
s Antonem Mikšíkem z Kroměříze. Zápis o této opravě 
kostela je zajímavý tím, že uvádí, které písemnosti a věci 
se nalezly v kopuli velké kostelní věže. Zejména poněkud 
tajemný latinský zápis od hejtmana Václava Jevického:

Anno hoc Polonie Rex opus erat quo ipositus est 
nodus partes Domini tenuit Praemobilis Wenceslav 
Gewitzki G. W.

Český překlad: V tomto roce byl činný (vojensky) pol-
ský král,čímž byla svázána vláda obou částí v rukou uro-
zeného (císaře).

Spolu s historičkou paní Milenou Flodrovou jsme do-
šli k závěru, že tímto rokem je rok 1683, kdy došlo k his-
torické události, kterou kronikář popisuje následovně:

Turecký velkovezír Kara Mustafa přitáhnuv se dvěma 
sty tisíci vojska na pomoc vzbouřeným Uhrům prodral se 
roku 1683 až k Vídni a pevně ji oblehl. Město bylo ve 
svrchovaté tísni a nouzi. Císař Leopold ujel z Vídně, když 
před tím jmenoval velitelem obrany města Zdeňka Kap-
líře. Šedesát dní, horkých, dlouhých a těžko počítaných 
uplynulo. Počínalo se nedostávati střelného prachu a po-
travin. Tu hle, z výšin povzdáli Vídně vylítly ohnivé šle-
hy, že pomoc se blíží. Přispěchal  rekovný král polský Jan 
Sobieský (Jan III. Sobieski) a spojiv se s vojáky vojvody 
Lotrinského Karla, tak statečně a šťastně udeřili na Tur-
ka dne 12.září, že ho na hlavu porazili a na divoký útěk 
obrátili. Všecek turecký tábor připadl vítězům. Císařské 
vojsko pak vtrhlo do Uher a šťastně tam pořídilo. Dobylo 
Ostřihom, padl i Budín. Turci byli vyhnáni, domácí bouře 
potlačeny a země uherská za dědičnou zemi rodu Habs-
burského prohlášena.

Tažení polských vojáků v čele s králem Janem III. So-
bieskim popsal historik Dušan Uhlíř v článku: Návštěvy 
polských panovníků v Brně (Forum Brunense 1992). 
„Z polských královských návštěv v Brně, byla bezespo-
ru nejvýznamnější návštěva Jana III. Sobieského v roce 
1683 za tažení polského vojska na pomoc císaři k oble-
žené Vídni. Král, který táhl s hlavním vojem své armá-
dy od Krakova, byl 26. srpna v Olomouci, 27. ve Vyško-
vě. V noci z 28. Na 29. srpna přenocoval v Koválovicích 
u Rousinova a 29. srpna dojel do Brna vítán duněním děl 
ze Špilberku.“ Z Brna pokračoval král k Vídni, směrem na 

Ze Šitbořických kronik

prohráli. Někteří z jedné třetiny, někteří tak napůl a ně-
kteří i ze dvou třetin. Jasně řečeno to znamená, že pokud 
v normálním roce sklidí 1 000 kilogramů hroznů, tak le-
tos to bude něco mezi 300 a 600 kilogramy, a v mnoha 
případech ještě hroznů s různě intenzivním poškozením 
především padlím a dá se čekat i hnilobou. 

Ano, jsou i takoví borci, kteří zvládli nerovný boj bez 
ztráty na hmotnosti i kráse hroznů a těm nezbývá než 
blahopřát, a trochu jim i závidět, ale je jich opravdu po-
málu a pokud si zapisovali počet chemických postřiků 
proti houbovým chorobám, tak se jejich počet pohybuje 
od 9 až do 12. To jsou čísla pouze z doslechu a bez záruky, 
za sebe můžu otevřeně napsat, že 6 postřiků letos abso-
lutně nestačilo a nejenom počet, ale i termín a druh po-
užitého přípravku mohl během několika dnů znamenat 
úplnou prohru a zmar celoročního snažení a očekávání.

Dnes si přeji, aby ročník 2010 zůstal dlouho ojedinělý. 
Letos se totiž v mnoha velkých a dlouhodobě úspěšných 
firmách zabývajících se vinohradnictvím, potkávám s ne-
skutečně smutným a beznadějným stavem vinic. Jsou to 
plochy i v řádech desítek hektarů, kde nebude možné 
sklidit žádné hrozny a pro tyto pěstitele to znamená vel-
mi citelné a někdy i existenční ztráty. Ve srovnání s nimi 
může být problém malovinařů nepodstatný, ale zlehčo-
vat ho nechci. 

Zkušenosti z minulých 5 let nás trochu namlsaly a opa-
kovaně se psalo i mluvilo o ročnících století. Já jsem zá-
měrně použil toto označení pro rok 2010, ale v absolut-
ně negativním pojetí. Takový rok už aspoň sto let nikomu 
nepřeji, opravdu nikomu! S velkými obavami se dívám, 
jak nás počasí ještě potrápí a co nakonec budeme sklízet, 
proto vyrobit pěkná vína bude letos opravdové umění. 

Ing. Aleš Urbánek
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Mikulov. Předvoj polské armády pod velením korunního 
podhejtmana Mikolaje Sieniawského pochodoval k Vídni 
východní Moravou a tedy i naším regionem, a tak se do-
stal zápis o tažení polského krále k Vídni i do kopule věže 
šitbořského kostela. Na zpáteční cestě od Vídně táhli Po-
láci i král přes západní Slovensko. 

Pobytu v Brně a dalšímu tažení k Vídni je věnován 
dochovaný králův dopis královně Marii, ve kterém mimo 
jiné král napsal: Mši svatou jsem vyslechl v Brně ve fran-
tiškánském kostele, kde byla zrovna pouť a svátek sv. 
Jana Křtitele, a právě dneska slaví církev jeho stětí. Měs-
to je krásné, opevněné, zvláště hrad na vysokém vrchu 
– tvrdá pevnost. Pokud jde o krajinu, nic se ji nevyrovná. 
Půda je lepší než na Ukrajině. Všechny kopce plné vin-
né révy, kterou stejně jako broskvemi mají obrostlé své 
domy. Hustota panáků v obilí je taková, že jsem nikdy nic 
podobného neviděl.

Další ve věži nalezené písemnosti:
Tomáš Kolba, klempíř z Lišenské ulice blízko Brna tuto 

věž pokryl a zaplechoval (německy).
Ke cti a chvále Pánu Bohu, Blahoslavené Panně Marii, 

Svatému Mikuláši a patronu Našemu a Svatým Božím rač 
Pane svůj dům opatrovati a chrániti. Amen. (česky)

Svatá a požehnaná matko Maria, královno nebes, 
oroduj za hříšné a nehodné prosebníky u svého syna 
A.N.J.C. (latinsky).

Zápis z roku 1616 latinský: Vyznávám se Ti Pane z ce-
lého mého srdce, když moje hříchy jsou veliké. Smiluj se 
nade mnou IHS + MARIA

Osobní dopis kardinála Františka Dietrichsteina, olo-
mouckého arcibiskupa pozdějšího moravského místodr-

žícího, psaný latinsky a datovaný 18. června 1612. Kar-
dinál sděluje knězi Adamu Celuškovi, že ho na přímluvu  
P. Martina Schendera z řádu kartuziánů ustanovuje fará-
řem na faře ve Vážanech a to se všemi příjmy a požitky 
z toho plynoucími a žádá ho, aby o tomto listu informo-
val svého budoucího nadřízeného, vyškovského děkana 
Mathiase Janculu a ten, aby ho ve farnosti uvedl.

Věci nalezené ve věži: 9 mincí ze 17. a 18. století. a 4 
různé mince v hodnotách 1, 3 a 30 krejcarů z roku 1800.

Dřevěná truhlička a v ní uložené 3 texty Lukášova 
evangelia a 3 kusy bílého vosku. Truhlička při opravě 
věže vypadla  a poškodila se a tak tyto texty byly spolu 
i s výše uvedenými listinami uloženy ve farním archivu, 
ve kterém byly již před tím archivovány staré listiny.

Při generální rekonstrukci nynějšího kostela v roce 
1990 byl vyroben a pozlacen věžní  kříž a ostatní okrasné 
báně ze střechy. Do nové báně byla pořízena nová silono-
vá pouzdra, do kterých byly dány nové písemnosti z doby 
oprav (noviny, peníze a fotografie a také peníze, které se 
našly v báni věže při popisovaného opravě v roce 1825). 
Staré písemné doklady byly archivovány na faře anebo 
v okresním archivu v Mikulově. Ve farní kronice zapsal 
dále tehdejší farář Antonín Matiena, že kostel byl nově 
vymalován a vyzdoben brněnským malířem Františkem 
Stoklasou a že náklady na opravu kostela uhradil tehdej-
ší majitel klobouckého a šitbořského panství, Augustin, 
rytíř z Neuwalů. Šitbořská farnost se podílela jen 107 zla-
tými floreny. Téhož roku 1825 nechal majitel panství Au-
gustin z Neuwalů osadit šitbořskou školu novými okny.

Ing. Josef Krupička

Obrazová kronika

srpen 2010 - Účastníci poutě do Medjugorje.   foto: Jiří Topenčík
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