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Vážení čtenáři, toto číslo našeho obecního zpravodaje je poslední v letošním roce. Pan starosta ve
svém úvodu informuje o velkém
množství kulturně společenských
akcí, které se budou konat v naší
obci v prvním čtvrtletí příštího roku.
Náš Štengaráček Vám přináší informace také o velkém množství kulturně společenských akcí, které se již konaly v posledním
čtvrtletí tohoto roku. A bylo jich opravdu mnoho a některé byly velmi zdařilé. Například myslivci velmi mile
překvapili tím, jak vznešeným způsobem oslavili svátek
svého patrona sv. Huberta.
Píšeme o tom jak Šitbořáci cestovali. Zastupitelé byli
ve Švýcarsku v družební obci Dinhart. Farnost vyrazila na
týdenní pouť do Říma.
Hezkou úroveň měly i akce, které pořádala škola. Důchodcům se líbila beseda, kterou uspořádal obecní úřad.
Hasiči potvrdili svoje pořadatelské schopnosti tím, jak
uspořádali Martinské hody. Farnost byla znovu poctěna
a vybrána českou televizí k natočení dokumentu o tom,
jak v naší obci probíhá tradiční adventní bohoslužba,
ranní roráty. Zajímavá a bohatá je i činnost maminek
z klubu Mikeš.

Vinaři se po loňském trápení s houbovými chorobami
dočkali pěkné úrody hroznů a vlivem počasí je i vysoká
jakost sklizně. Máme za sebou neobvykle suchý podzim,
téměř beze srážek. Musíme doufat, že se to neprojeví negativně na úrodě v příštím roce.
Stoleté výročí dokončení stavby našeho kostela Vám
připomene článek našeho věrného dopisovatele Josefa
Krupičky. V tomto čísle začínáme uveřejňovat vzpomínky
našich občanů na dobu druhé světové války. Považuji to
za velmi důležité, protože většina dnešní mladé generace už neví, že i naši rodáci před více jak sedmdesáti lety
odešli do zahraničí bojovat za svobodu naší vlasti. Už jen
odchod do zahraničí v té době byl nesmírně dramatický.
Vzpomínky pana Eduarda Urbánka jsou rozsáhlé, a proto je budeme na pokračování uveřejňovat ještě v mnoha
příštích číslech.
Vážení čtenáři, jménem redakce našeho časopisu
Vám všem přejeme hodně štěstí a zdraví, mnoho osobních úspěchů a pokoj a pohodu ve Vašich rodinách v novém roce 2012.
Josef Zelinka,
šéfredaktor

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, ve kterém jsem Vás prostřednictvím tohoto článku vždy
průběžně informoval o dění v naší
obci. Jsem rád, že máme již za sebou velmi náročnou investiční akci
na Tocháčkové. Teď už je to v režii
stavebníků, ať už těch současných
nebo těch budoucích. Je nesporné,
že obec připravila pro zájemce o bydlení v naší obci velmi dobré podmínky, neboť tato nová stavební místa jsou
obcí silně dotována. Je to však první předpoklad k tomu,
abychom měli dostatek dětí v mateřské i základní škole a nemuseli se potýkat s důsledky malého počtu žáků
ve třídách tak, jako v současné době. V příštím roce se
plánuje dokončení inženýrských sítí v ulici Karpaty I, kde
bude připraveno dalších 8 stavebních míst.
Co se týče kulturního a společenského života, tak můžeme říct, že začátek příštího roku nebude vůbec nudný.
Do konce února nás čekají tři plesy, TMS v kolové a ještě
obecní zabíjačka. Ta se bude konat 25. února a spolupořadatelem budou hasiči Šitbořice. Tato zabíjačka bude již
čtvrtá a vzhledem k tomu, že první ročník zabezpečovaly dvě organizace současně, tak se začíná již další kolo,
ale každý spolek samostatně. To znamená, že následovat
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by měli rybáři, pak myslivci, fotbalisté atd. Pokud by se
našla další organizace, která by byla ochotna a schopna
tuto akci zvládnout, rádi ji zapojíme. V aktivitě se meze
nekladou.
V minulém čísle jsem Vás informoval o podané žádosti na pořízení domácích kompostérů. Dnes Vám již
mohu sdělit, že nám tato dotace byla schválena. Znamená to ještě spoustu ne příliš levné administrace spojené s tímto projektem, ale předpokládám, že na jaře by
kompostéry mohly být k dispozici. Součástí této dotace
je i pořízení štěpkovače, který bude využíván ve sběrném
dvoře. Jistě jste si všimli toho, že podzimní úklid spadlého listí proběhl bez problému a doufám, že to tak bude
i se sněhem. Těm občanům, kteří nám s tímto pomáhali
v okolí svých domů děkuji.
Vážení občané, toto vydání dostáváte do rukou těsně před vánocemi. Dovolte mi proto, abych Vám popřál
šťastné a veselé prožití svátků vánočních a do nového,
ekonomicky nejistého roku, hodně zdraví a sil.
Antonín Lengál,
starosta
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Zprávy z obce
Zpráva o činnosti rady obce
Zasedání rady obce 1. 8. 2011
•• OR vybrala jako dodavatele
WC v ZŠ Šitbořice firmu Triv
Interier s cenovou nabídkou
1 212 060,- Kč včetně DPH.
Zasedání rady obce 8. 8. 2011
•• OR pověřuje starostu k podpisu
smlouvy s firmou Triv Interier,
ing. Rostislav Hasoň, Brno.
•• OR projednala nabídku digitalizace obecních kronik
od spolku Trend vozíčkářů, Olomouc. OR bere na vědomí, starosta prověří schopnost firmy a reference.
•• OR projednala návrh na cenu staveb. pozemku na ulici Divácká. Bude projednáno na zastupitelstvu obce.
•• OR bere na vědomí vyjádření vod. a kanalizací Břeclav
a.s. ohledně vybudování ATS na ulici Karpaty I.
•• OR bere na vědomí informace o rozparcelování
stavebních pozemků na ulici Karpaty I. a návrh na
jejich cenu.
•• RO schválila žádost p. Dáši Rýlichové o pronájem pozemku p.č. 1196/1 o výměře 267 m2.
•• RO zamítla žádost p. J. Bedřicha o pronájem
p.č. 1196/1.
•• RO zamítla žádosti p. Stanislava Outraty a p. Karla
Zouhara o přijetí do pracovního poměru. Na základě
drívější žádosti byl přijat p. J. Steinbock.
•• RO schválila výpujční řád knihovny Šitbořice.
Zasedání zastupitelstva a rady obce 22. 8. 2011
•• RO projednala návrhy na ceny stavebních pozemků na ulici Karpaty I: 400 Kč/m2 (pravá strana),
350 Kč/m2 (levá strana). Návrhy budou projednány na
věř. zasedání.
•• RO projednala obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za zhodnocení stav. pozemku možností jeho
napojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
•• RO projednala nařízení Obce Šitbořice č. 1/2011 –
Tržní řád.
•• RO byla seznámena s návrhem na kupní smlouvu
s JMP Net, s.r.o a obcí. Kupní cena je 740 500,- Kč
bez DPH.
•• RO schválila žádost MRS Hustopeče, místní skupina
Šitbořice o pronájem Dvorského rybníka z důvodu
sportovního rybolovu. Nájemné 7 500,- Kč/rok.
•• Ro projednala nabídky na odklízení stavební suti
a srovnání terénu a vybrala nabídku pana Jaroslava
Vinčara, Šitbořice. Cena 77 640,- Kč.
•• RO schválila rozpočtové opatření č. 6.

•• RO schválila plán inventur na rok 2011 obce Šitbořice
včetně přílohy č. 1 a č. 2.
•• RO schválila směrnice o invetarizaci.
•• RO schválila dotaci z PRV – úroky z úvěru – účelová
dotace 51 000,- Kč. RO pověřila starostu podpisem
smlouvy o dotaci.
Zasedání rady obce 12. 9. 2011
•• RO schválila žádost TJ Sokol Šitbořice o prominutí nájmu za sokolovnu při pořádání Václavských hodů ve
dnech 23. – 25. 9. 2011.
•• RO projednala žádost o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě manželům Klímovým na pozemek
p.č. 11096/4 v lokalitě Tocháčkova z důvodu nedosažení na hypoteční půjčku a vrácení vložených prostředků. Bude projednána na veřejném zasedání.
•• RO schválila žádost Andrey Mauerové na pronájem
garsonky na ulici Školní do 31. 7. 2012.
•• RO projednala a odložila k prověření žádost p. Lukáše
Urbánka a Lenky Nevídalové o odkoupení případně
pronájem parcely č. 2538/3 na ulici Divácká.
•• RO schválila služební cestu do družební obce Dinhard
ve Švýcarsku.
Zasedání rady obce 3. 10. 2011
•• RO schválila odměnu mažoretkám v celkové výši do
5 000,- Kč za vzornou reprezentaci obce na mistroství
republiky a Evropy. Částka bude použita na zakoupení 4 ks hodinek pro reprezentantky: Nikolu Kleinovou,
Terezu Krčkovou, Veroniku Halasovou a Anetu Valíčkovou, kytici pro trenérku a občerstvení.
Zasedání rady obce 5. 10. 2011
•• RO projednala na základě auditu JMK nápravu poskytování zástavního práva pozemků a majetku obce ve
prospěch třetí osoby. Rozhodnuto bude na zastupitelstvu obce.
•• RO byla informována o financování příspěvku IDS
JMK na rok 2012. Výše příspěvku je 96 650,- Kč. Příspěvek by schválen na zastupitelstvu JMK 23. 6. 2011
(usnesení č. 1426/11/Z23). Příspěvek činí 50,- Kč za
jednoho obyvatele.
•• RO byla informována o stavu MŠ a vzdělávacím programu MŠ. Informace o školním roce 2011/2012. Počet 56 dětí ve věku 3 – 7 let.
•• RO schvaluje žádost sdružení Kalimero o. s. Těšany
o finanční nebo věcný dar na akci Kalimero slaví. Bude
poskytnut věcný dar – koláče v ceně 1 000,- Kč.
•• RO schválila adventní koncert Pražského hradčanského orchestru. Koncert se bude konat 4. 12. 2011
v kostele sv. Mikuláše. Dobrovolné vstupné bude určeno na potřeby kostela.
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Zasedání rady obce 24. 10. 2011
•• RO schválila žádost p. Františky Tomkové o přijetí do
penzionu od doby kdy se uvolní místo.
•• RO projednala a odložila žádost p. Aleše Valíčka o vydání souhlasu s připojením na místní vodovod a kanalizaci pro rodinný dům č.p. 633, z důvodu prověření
možnosti zhodnocení pozemku.
•• RO projednala a neschválila žádost o vyjádření k záměru k vydání územního souhlasu. Jedná se o oplocení části stavebního pozemku p.č. 11090 v k.ú. Šitbořice. Z důvodu, že stavba byla započata bez vydání
souhlasu majitele sousedního pozemku.
•• RO schválila žádost p. Marty Ryšavé a Hany Dopitové
Osvobození 295 o změnu stávající smlouvy o pronájmu nebytových prostor – prodeje květin na dvě rovnocenné smlouvy.
•• RO schválila projednání dodatku č. 1 ke smlouvě
o provozování vodovodního díla pro veřejnost ze
dne 23. 3. 2004 – vodovodu. Smluvní strany Obec
Šitbořice a VaK Břeclav a.s. Na základě rozšířeného
vodovodního řadu v rámci stavby: Šitbořice, lokalita
Tocháčkova, SO 310 – venkovní vodovod. A pověřila
starostu k podepsání dodatku smlouvy.
•• RO bere na vědomí zprávu o výroční zprávě i činnosti
ZŠ Šitbořice ve školním roce 2010/2011.
•• RO bere na vědomí informaci Mgr. Iva Prokeše o vyklizení bytu č. 5 na ulici Nikolčická za účelem rekonstrukce. Byt bude k dispozici od 1. 11. 2011.
Zasedání rady obce 14. 11. 2011
•• RO schválila žádost p. Valíčka, Mlýnská 633, Šitbořice o připojení na místní vodovod a kanalizaci pro RD
č.p. 633, ulice Mlýnská.
•• RO projednala žádost p. Petry Kubešové, Blučina 360
o prodej pozemku p.č. 2517 – 24 m2, 2512/5 – 3 m2,
2512/2 – 79 m2, celkem 106 m2. RO nedoporučuje zastupitelstvu pozemky prodávat.
•• RO projednala smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcného břemene č. E.ON: 4210-145/001/2011-40AD. Obec v zastoupení starosty Antonína Lengála a E.
ON Distribuce a.s. se sídlem v Českých Budějovicích.
RO postoupila projednání zastupitelstvu.
•• RO projednala žádost manželů Urbánkových, Domaninská 564 a Nová 500, Šitbořice o odkoupení pozemku p.č. 11098/3 v lokalitě Tocháčkova. Dne 8. 12. 2010
zaplatili 100 % zálohy na tento stavební pozemek.
Bude projednáno zastupitelstvem.
•• RO projednala žádost p. Davida Urbana a pí. Kateřiny Tihlaříkové, Divácká 552, o koupi pozemku p. č.
11125/2, 11130/6, 11136/8 celková výměra 556 m2.
Bude projednáno zastupitelstvem.
•• RO projednala žádost Ghenodie a Anny Boianových,
Mléčná 43, o koupi pozemku p.č. 399 – 253 m2. RO
doporučuje vypracovat G.P. a dle toho bude rozstrana 4

hodovat. G.P. vypracuje kupující, hranice pozemku
určí obec.
•• RO projednala žádost DCHB – Oblastní charity Břeclav
o příspěvek. RO navrhuje zařadit do rozpočtu obce na
rok 2012, návrh 2 000,- Kč.
•• RO schválila žádost manželů Kačurových o byt na ulici
Školní 425 v období 1. 12. 2011 – 31. 7. 2013.
•• RO schválila žádost p. Ondruškové o byt na ulici Nikolčická 531 v období 1. 12. 2011 – 31. 7. 2012.
•• RO schválila žádost p. Tomkové na penzion v období
1. 12. 2011 – 31. 7. 2012.
•• RO pověřuje starostu k pokračování v jednání o změně dodavatele energií pro obecní objekty a dále
k podpisu smlouvy.
Hana Navrátilová,
místostarostka

Kácení stromů
rostoucích mimo les
Vždy přijde čas kdy je potřeba
pokácet nějaký strom ať již přestal
plodit ovoce, může být vážně poškozen od vichřice, škůdců apod,
nebo sám poškozuje nemovitosti,
silnice nebo chodníky. Kácení má
však svá pravidla, která upravuje zákon 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Podle paragrafu 8, odstavce 1 tohoto zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. U nás v Šitbořicích je to správní orgán, komise životního prostředí.
Písemné žádosti ke skácení stromů se předkládají na
obecním úřadě.
Myslíte, že si se stromy na svém pozemku můžete nakládat, jak chcete a nikomu do toho nic není? Mýlíte se.
Soukromý majitel smí bez povolení pokácet jen takový
strom, který ve výšce 130 cm nad zemí má obvod menší než 80 cm. Keře lze likvidovat pouze do plochy 40 m2
souvislého porostu. Pro pokácení silnějšího stromu a vyklučení většího keřového porostu povolení potřebujete.
Další důležité pravidlo říká, že kácet se smí jen v době vegetačního klidu, to je od 1. října do 31. března následujícího roku. Mimo toto období je možné kácet jen stromy,
které ohrožují majetek nebo zdraví a životy lidí. Pokud
takový způsob kácení bude použit, musíte do 15 dní informovat obecní úřad.
Jestliže strom roste na obecním pozemku a vytváří
Vám překážku, nebo omezuje či poškozuje Váš majetek, nemůžete sami strom skácet, je nutno oznámit tuto
skutečnost na obecním úřadu a správní orgán rozhodne
o skácení či prořezu daného stromu. Obec se řídí stejnými pravidly o kácení stromů, jako kácení na soukromém pozemku. Za každý pokácený strom, se musí pro-
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vést náhradní výsadba s následnou péčí. Pokud budete
vysazovat nový strom a budete chtít provést výsadbu
na obecním pozemku opět se informujte na obecním
úřadě kde je možno výsadbu provést. Nyní vznikají Obci
Šitbořice velké náklady na likvidaci vzrostlých stromů,
rostoucích na obecních pozemcích, které je nutno pokácet. Pro informaci, likvidace jednoho stromu horolezeckou technikou přijde obec na 4 500,- až 6 000,- Kč podle
obtížnosti kácení.
K žádosti o kácení stromu jehož obvod ve výši 130 cm
od země je větší než 80 cm je nutno doložit, list vlastnictví, snímek z katastrální mapy a v žádosti popsat důvod
skácení. Příklad žádosti je uveden na webových stránkách Obce Šitbořice.
za komisi životního prostředí
Milan Němeček

Vydávání občanských průkazů
V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o občanských průkazech dochází k některým zásadním změnám ve vydávání občanských průkazů od 1. 1. 2012, a
to např.:
•• Při podání žádosti o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji již občan nepředkládá fotografii – fotografie bude pořízena přímo na příslušném
pracovišti.
•• Žádost o vydání OP již nebude možné podat na libovolném matričním úřadě, ale o vydání bude možné

žádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností
v rámci celé ČR.
•• Bude možné nechat vyhotovit občanský průkaz i pro
dítě ve věku do 15 let (nepovinné).
•• Občanské průkazy budou plastové a budou mít rozměr jako nové řidičské průkazy.
•• Do občanského průkazu se již nebudou zapisovat
údaje o dětech ani o manželech.
•• Občan se bude moci rozhodnout, zda si nechá zapsat
do svého občanského průkazu údaj o rodinném stavu.
Od 1. 1. 2012 se budou vydávat nové typy tzv. elektronických občanských průkazů, a to:
•• Občanský průkaz a s kontaktním elektronickým čipem
(vydání bude zpoplatněno částkou 500,- Kč, a to i pro
občany mladší 15 let) .
•• Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez elektronického čipu (při skončení platnosti dosavadního
občanského průkazu bude vydáván zdarma, jinak
bude zpoplatněn částkou 100,- Kč, občan mladší 15 let
zaplatí za vydání tohoto e-OP částku 50,- Kč).

Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti. Žádosti o nové průkazy se od 1. 12. 2011 nepodávají na
obecním úřadě v Šitbořicích, ale na správním odboru
městského úřadu Hustopeče.
Růžena Stehlíková

Krátké zprávy
Svatohubertská mše

Aktuality z Mikeše

30. října se uskutečnila poprvé v Šitbořicích Svatohubertská troubená mše svatá. V prvé řadě chci poděkovat otci Jiřímu, který tuto mši umožnil a sám celebroval.
Chtěl bych také poděkovat zpěvákům Lence Viktorinové
a Klárce Vozdecké, Frantovi Krupičkovi, Miloši Němcovi
a Václavu Kosinovi, který nás vedl. Dík také patří všem
členům Mysliveckého sdružení, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o uskutečnění této mše.
O nezapomenutelný zážitek se postarali i trubači
ze skupiny „Sekáči“. Celou akci jsme zakončili na
myslivecké chatě výborným obědem.
Tato mše měla u veřejnosti dobrý ohlas. Samotní trubači byli velice překvapeni velkou účastí
a také tím, jak se mše napoprvé podařila. V neposlední řadě přispěli ke slavnostní atmosféře svou
účastí členové řádu Moravských rytířů. Dále nesmím zapomenout na pana Čupu z Vojkovic, který
nám pomohl s organizací a paní Danielové, která
nám pomohla s výzdobou kostela.
Václav Nečas

Máme tu opět dobu adventní, kterou zakončí nejkrásnější svátky v roce, svátky plné pohody a především
dětské radosti.
Co se nám za uplynulé čtvrtletí povedlo?
V listopadu jsme zorganizovali dětské divadelní představení, se kterým přijelo tradičně divadlo Špílberg. No-

Hudební škola Yamaha.

foto: Iveta Tihlaříková
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toricky známý Maxipes Fík pobavil děti i dospělé.
Celý podzimní čas jsme doma i v klubovně
(někdy dlouho do noci) s láskou a trpělivostí stříhaly, lepily, pletly, zdobily, zkrátka ručně tvořily výrobky na vánoční prodej. Výtěžek z prodeje
poputuje opět na potřeby vážně nemocných dětí.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří přišli 1. adventní neděli do Orlovny a alespoň něco drobného si zakoupili. Věříme, že vám naše ruční práce
zkrášlí domovy.
Od září se úspěšně rozjely lekce hudební školy
Yamaha. Děti jsou nadšené – zpíváme, malujeme,
hýbeme se v rytmu, používáme různé nástroje,
pomůcky, ... Z mého pohledu je největší legrace
s padákem (viz fotografie) a lepení obrázků a růz- Děti vezou všem lidem dobré vůle výrobky z dílny Mikeše. foto: Iveta Tihlaříková
ných přírodnin do speciální knížky.
Přejeme všem poklidné Vánoce, hojnost Božího poDále bych touto cestou chtěla vyzvat všechny maminžehnání a v novém roce hodně zdraví.
ky, které v Mikeši ještě nebyly, aby se nebály, neseděly
Za maminky z Mikeše
doma a přišly s dětmi mezi nás. Nic to nestojí a děti určitě
Iveta Tihlaříková
uvítají změnu v podobě nových kamarádů a hraček. Jakékoliv dotazy rády zodpoví např. Martina Přibylová (tel.:
608 613 089) nebo Iveta Tihlaříková (tel.: 776 739 407).

Návštěva přátel v Dinhardu
Ještě předtím, než se rozepíšu
o letošní návštěvě naší partnerské
dědiny, se chci vrátit trochu do
historie vzájemných styků. Současný starosta obce Dinhard Peter
Matzinger (ve Švýcarsku nikoliv
starosta ale president) hrával kolovou ve Winterthuru nedaleko Zürichu. Spolu se svým spoluhráčem
Fleischmannem byl pozván v roce 1993 na turnaj v kolové v naší obci. Na turnaji se této dvojici dařilo a stala
se jeho vítězem. Protože se Petrovi u nás líbilo a viděl
zde podle jeho slov hodně zajímavého, začal po návratu
do svého bydliště spřádat s tehdejším starostou Petrem
Ullmanem plány, jak navázat další nejen sportovní
styky se Šitbořicemi.
Historické první setkání zástupců obcí se uskutečnilo během turnaje v kolové v únoru 1996
v Šitbořicích. Hned na podzim téhož roku se poprvé podívali zástupci naší obce do švýcarského Dinhardu. Zde o něm uvedu pár základních informací. Leží 10 km severně od Winterthuru, 850 km od
Šitbořic a má asi 1 400 obyvatel. Skládá se z 5 osad
– Kirch a Ausser Dinhardu, Welsikonu, Eschlikonu
a nejmenšího Vorder Grüt. Hned následující rok
se zástupci naší obce zúčastnili veletrhu tamních
firem a živnostníků. Zvláště tyto první návštěvy
měly obrovský význam pro získání poznatků, jak
fungují obce a hlavně jejich samospráva na západ

Dinhard.
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od našich hranic. Od té doby se spolupráce rozvíjí nejen
mezi zastupitelstvy obcí, ale také mezi hasiči. Jednou se
do Dinhardu podíval i pěvecký sbor mladých.
Od roku 2005, kdy se přátelé z Dinhardu zúčastnili oslav výročí naší obce, se střídavě navštěvujeme po
dvou letech. Pozvání na návštěvu jsme obdrželi mailem
s velkým předstihem, někdy v březnu letošního roku. Byl
navržen i termín návštěvy 16. – 18. září. Do Dinhardu se
vypravilo 6 členů zastupitelstva a naše tlumočnice Veronika. Očekáváni jsme byli v páteční poledne. Vzhledem
ke vzdálenosti obcí jsme spojili Švýcarsko ještě se soukromým přespáním v rakouském Stranachu, který znají
především lyžaři z naší obce. Ve Švýcarsku nás přivítalo
krásné počasí a především naši přátelé v čele se starostou

foto: Jiří Kaňa
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Petrem Matzingerem a členy obecní rady. Po oficiálním
uvítání na nedávno rekonstruované radnici a ubytování
v soukromí v rodinách už nás čekal první bod připraveného programu. Obec pořádá jednou za několik let setkání lidí, kteří jsou nějakým způsobem v obci činní – zastupitelů, zástupců spolků, škol, církví, firem. Tak jsme
se spolu s asi čtyřmi desítkami těchto lidí vydali místní
„ideeskou“ – vlakem a autobusem do Zürichu, kde nás

cujících v obci je zaměstnáno na plný úvazek, ostatní
mají různé formy zkrácených úvazků. I když si myslím,
že naše škola je poměrně dobře vybavená, přál bych našim žákům a také učitelům aby mohli využívat podobně
zařízené učebny a kabinety. Jedna zajímavost – při zahájení školního roku absolvují prvňáčci pochůzku po obci
a jsou upozorňováni na nebezpečí plynoucí z provozu na
silnicích. Na křižovatkách jsme si všimli namalovaných
stop nohou v místech, kde je přecházení nejlepší kvůli rozhledu. Následovala prohlídka nedávno postavené hasičárny a jejího vybavení. O  té
by ale mohli zasvěceněji mluvit naši hasiči, kteří
zde byli na návštěvě loni. Naopak tamní hasiči se
už těší na plánovanou návštěvu Šitbořic v roce
příštím. Vedle hasičárny je sběrný dvůr odpadů.
Díky důslednému třídění odpadů a také oddělené
likvidaci nejsou zde zvyklí na tak velká množství
odpadů, který musíme likvidovat u nás, navíc většinou skládkováním. Zaujal nás zde velký mrazák
na uhynulá zvířata. A věc, které jsme ani nechtěli
věřit, jsou v něm po určitou dobu, než jsou odvezena na likvidaci i zvířata přejetá na silnicích (o likvidaci se po nahlášení stará obec). Při pochůzce
Bobří hráz.
foto: Jiří Kaňa
po obci nás zajímalo, jakým způsobem je povoločekala exkurze v místní vodárenské společnosti. Jedná se vána a plánována nová výstavba v obci – ať už rodinných
o obrovský komplex, který zásobuje pitnou vodou téměř domků nebo vybavenosti. Vzhledem k velkému zájmu
1 milion obyvatel města a okolí. Jako hlavní zdroj vody je o výstavbu domků a všeobecně o usídlení ve Švýcarsku,
využíváno curyšské jezero, odkud je odebíráno přes 70 % je tato oblast silně regulována z úrovně kantonů, což je
upravované vody. Ročně vyrobí 55 milionů m3, ve správě obdoba našeho kraje. Povolení k výstavbě dostávají obce
má téměř 1 600 km sítí. Úprava vody není díky malému až po splnění náročných kritérií – vybudovaná infrastrukznečištění přírody tak složitá jako u nás. Jen taková malá tura, dopravní dostupnost a minimální zábor pozemků.
zajímavost, mají vypracovaný několikastupňový systém Zde je asi na místě doslovná citace: „Půda musí zůstat
kontroly kvality produkované vody, jeden ze stupňů je k dispozici pro kravičky našich zemědělců“. V případě
tvořen kontrolou chování živých organismů – vodních povolení výstavby uprostřed staré zástavby je nutno doblech ve vodě, při znečištění mění způsob pohybu. Dal- držet typický vzhled místních budov. Jako poslední podší zajímavostí, hlavně pro nás, byl způsob zabezpečení mínka pro schválení výstavby je souhlas obyvatel získaný
technologie vodárny, v podstatě se jednalo o dobře v místním referendu.
opevněný bunkr dobře chráněný proti jakémukoliv naOběd jsme si díky pěknému počasí mohli vychutnat
padení a s vlastním nezávislým zdrojem energie.
venku na prostranství vedle bývalé prachárny, kterou
Po návratu nás čekal společenský večer v sousední vesnici Seuzach, kde jsme měli možnost získat spoustu dalších informací, díky rozmanitosti
účastníků. Bohužel přece trošku s omezením kvůli
jazykové bariéře. Aby to snad nebylo tak jednoduché, spisovnou němčinu naši přátelé používají
mezi sebou jenom málo, hovoří jedním z dialektů,
který se od němčiny dost zásadně liší.
V sobotu ráno náš program začal prohlídkou
místních školských zařízení. Mají zde jesle, mateřskou i základní školu. Hned první překvapení – odpověď na otázku ohledně délky mateřské
dovolené – 6 týdnů. I když následovalo vysvětlení
ohledně fungování jeslí a matek v domácnosti,
jsou některé věci pro nás těžko představitelné.
Souvisí s tím i konstatování, že pouze 40 % pra- Kuchyň v krytu.
foto: Jiří Kaňa
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v současné době využívají jako klubovnu myslivci.
Po krátkém posezení jsme se vydali na prohlídku bobřího díla na místním potoce. I když místní
z bobrů nemají žádnou zvláštní radost, musí kvůli
chránění spolu vycházet. Aby nedocházelo díky
přehrazení potoka k vylití do okolních polí, museli
skrz hráz položit dvě velké plastové roury. U bobrů
ale pro toto řešení nenašli pochopení a tak musí
minimálně jednou týdně kontrolovat, zda se je nepodařilo bobrům utěsnit. Od bobrů jsme se polní
cestou vydali k další zajímavosti – místní střelnici.
Zde je třeba vysvětlení – švýcarská armáda je založena na vojácích v záloze. Muži nastupují povinný
vojenský výcvik v 19 letech a pokračují v něm až
do 34 let. Jeho součástí jsou i ostré střelby. Pro Rýnský vodopád.
foto: Jiří Kaňa
ženy je členství v armádě dobrovolné. Záložníkům
pálí maximálně s obsahem 42 % alkoholu, díky modernízůstává zbraň v držení doma. Na střelnici jsme stříle- mu vybavení kvas přepalují pouze jednou. Samozřejmě
li z armádních pušek na terče vzdálené 300 m. Vítězem došlo k vzájemnému předání zkušeností, majitele palírny
soutěže ve střelbě se stal Pavel, který i když je nevoják,
určitě překvapilo, co je u nás odborníků. Nemohli jsme se zde ale déle zdržet, protože nás čekal
ještě zlatý hřeb sobotního programu – prohlídka
rýnských vodopádů – Rheinfall. Přes hrad Laufen
jsme sestoupili po kaskádě několika teras přímo
k vodopádu. Průměrný průtok vody v létě je 600
m3/s, šířka vodopádu 150 m a výška 23 m. Pohled
na valící se vodu byl umocněn postupně se rozsvěcujícími světly na březích řeky, na osvícení vlastního vodopádu jsme však čekat nemohli, protože
nás ještě čekala ve Winterthuru společná večeře.
Následoval již jen spánek po dni plném zážitků.
V neděli ráno nás čekala prohlídka místního
kostela, je zde protestantský. V obci je totiž zhruba 70 % protestantů, katolíků asi 20 %. V kostele
V neděli ráno.
foto: Jiří Kaňa jsme si vyslechli zkoušku místního pěveckého sboru a na rekonstruované věži prohlédli zvony. Po
zřejmě nejlíp na terče viděl. Jako odměnu obdržel sklerozloučení na radnici, kdy jsme byli požádáni také o vyříněný obrázek obce.
Po rychlé prohlídce sportovního areálu následovala zení pozdravů v Šitbořicích, jsme se vydali přes Německo
exkurze v protiatomovém krytu, který je neustále udr- a Rakousko k domovu.
Jiří Kaňa
žován v provozuschopném stavu. Jeho plocha se
blíží rozměrům fotbalového hřiště. Pravidelně se
v něm konají cvičení, která prověřují připravenost
na případné problémy. Například vybavení jeho
kuchyně včetně nádobí a vyleštěných příborů by
se mohlo použít téměř okamžitě. V krytu je umístěno také velké množství prostředků civilní ochrany. Také motorová stříkačka, kterou naši hasiči
obdrželi před lety jako dar, pocházela z tohoto
pravidelně obměňovaného vybavení. Podobná
zařízení však působí stísněným dojmem, stejně
jako u nás. Byli jsme proto rádi, že další zastávka byla úplně z jiné kategorie – místní pálenice.
Po její prohlídce jsme samozřejmě měli možnost
ochutnat vzorky místních pálenek – hruškovice,
meruňkovice i slivovice. Na rozdíl od nás se zde Rozloučení.
foto: Jiří Kaňa
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Ze života farnosti
Duchovní slovo
Přátelé je nám dopřáno, abychom slavili další Vánoce, další
Nový rok… je tu opět mnoho radosti, mnoho krásných rozzářených
dětských očí a také v neposlední
řadě mnoho hladových a také otevřených lidských srdcí.
Kdo to byli ti pastýři v Betlémě
a co mají s námi společného? Byla
to skupina lidí, často velmi opovrhovaných, často také
na okraji lidské společnosti a určitě bychom nečekali, že
právě jim bude zvěstováno jako prvním, to velké tajemství o narození Krista. Tito lidé nám mají připomenout
to, že „pro své kvality“, nikdo z nás lidí by nebyl hoden
Boží lásky.
Vánoce jsou tu pro všechny lidi – bez rozdílu. V Božích
očích jsme všichni stejní, bez ohledu na sociální vrstvu,
ke které podle společenských měřítek patříme. Mám za
to, že všichni potřebujeme Spasitele. A Bůh nás každé
Vánoce volá, abychom se snížili právě k těm přehlíženým
kolem nás. A že jich je… Pokusme se o to i o těchto Vánocích. Zkusme o těchto Vánocích tu být více pro druhé.
Zkus udělat druhému radost a to nejen honosným dárkem, dej mu něco jiného, dej mu svůj čas, dej mu
svůj úsměv… Pak to budou pravé Vánoce. Pokud
to dokážeš, tak to bude znamením toho, že jsi sám
přijal ten nejvzácnější vánoční dar do svého srdce
a to samotného Ježíše.
Přeji Vám všem požehnané svátky vánoční
a hojnost Božích darů v Novém roce 2012
Otec Jiří Topenčík

V pondělí kolem sedmé hodiny ranní jsme konečně
dorazili na místo našeho ubytování, do poutního domu
Velehrad. Tento objekt se skládá ze tří budov a nachází
se asi 15 minut chůze od Svatopetrského náměstí ve Vatikánu. Jeho umístění je skoro dokonalé, leží totiž v málo
rušné části města. I když část naší výpravy by mohla oponovat vlakovou zastávkou nacházející se kousek od Velehradu, mně tato skutečnost nijak nevadila a kvůli vlakům
jsem se v noci nebudil.
Po vyložení našich zavazadel a zaplacení za ubytování
jsme se vydali na první poznávací výšlap po městě a to
směrem na pahorek zvaný Janikul. Nyní jsme si mohli poprvé vychutnat nádherné panorama celého města
a vnímat jeho velikost. Jako na dlani pod námi ležely římský Pantheon, Laterán, památník Viktora Emanuela II.
a další, údolím si líně razila cestu řeka Tibera a zdáli byl
slyšet hluk nikdy nekončícího městského shonu. Z Janikulu jsme sestoupili do čtvrti označované jako Zátibeří
(Trastevere), která je takovou větší obdobou naší Zlaté
uličky v Praze – u nás ulička, v Římě celá čtvrť. Uzounké
uličky plné barů, kaváren a hospůdek, kde mezi domy
naleznete šňůry na prádlo ověšené právě vypraným prádlem, tak by se snad dalo Zátibeří definovat. Zde jsme
navštívili první z mnoha chrámů v Římě – baziliku Panny
Marie (Santa Maria in Trastevere) s freskou sv. Václava

Pouť do Říma
(16. – 23. října 2011)
Když se mi naskytla příležitost vydat se na týden do Říma, neváhal jsem ani minutu a okamžitě
jsem se zapsal. Moje očekávání dále narostla po
foto: Jiří Kaňa
informativní schůzce konané jedno nedělní od- Zátibeří – I takový je Řím.
poledne, kde jsme se dozvěděli podrobnosti této poutě. u vchodu a baziliku sv. Cecílie (Santa Cecilia in TrasteveProgram byl nabitý, ale na druhou stranu ne přeplácaný. re). Po pauze na oběd jsme pokračovali dále a dostali se
Pak už jen stačilo vyčkat na polovinu října a pouť mohla k antickým památkám. Nejvíce na mne zapůsobilo tzv.
Marcellovo divadlo (Teatro di Marcello), které je hodně
začít.
Cestu autobusem nijak detailně popisovat nebu- podobné slavnějšímu Koloseu (Anfiteatro Flavio či Collodu, tu si dokáže asi každý představit – dlouhá, únavná seo), které bylo poslední zastávkou prvního dne. Pěkná
a nepohodlná, trvající (včetně zastávek) asi 16 hodin. Na byla také vycházka na Tiberský ostrov (Isola Tiberina),
druhou stranu musím pochválit řidiče, kteří byli ukázko- kde jsme se dozvěděli, jak byl vůbec Řím vystavěn a jaké
vým příkladem lidí na svém místě. Toto se nám potvrdilo překážky museli tehdejší stavitelé překonat – věděli jste,
že toto město bylo postaveno na bažině? Celý den jsme
hlavně ve čtvrtek, ale o tom až později.
zakončili mší svatou v kapli poutního domu Velehrad.
strana 9

ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice

V úterý nás čekala návštěva Vatikánu, hlavně
baziliky sv. Petra (San Pietro in Vaticano). Kvůli
tomu jsme vstávali brzy, abychom se vyhnuli nepříjemným frontám. V bazilice jsme, vedle oltáře
svatého Václava, měli ranní mši svatou. Po ní následovala prohlídka samotné baziliky, jejího podzemí
a třešničkou na dortu pak výstup po 551 schodech
na kopuli baziliky, ze které byl opět krásný výhled
na město. I když je samotná bazilika nádhernou
stavbou, ještě více na mě zapůsobila středeční
návštěva baziliky sv. Pavla za hradbami (Basilica
di San Paolo fuori le mura). Po „turistickém“ obědě, obnášející chleba a Vysočinu, jsme se vydali
k Andělskému hradu (Castel Sant‘Angelo), který
byl vybudován jako mauzoleum císaře Hadriána. Dočkali jsme se.
foto: Jiří Kaňa
Jsou zde pohřbeni, mimo samotného Hadriána
žádné zábrany či zákazy vstupu (a pokud byly, tak spíše
a jeho manželky Sabiny, například císař Marcus Aurelius kvůli bezpečnosti návštěvníků), ale vše bylo přístupné,
či Septimus Severus aj. Hrad poté sloužil jako papežská na vše se dalo sáhnout a nikdo vás nehlídal. Den se chýlil
pevnost a nyní v něm sídlí muzeum věnované samotné ke konci a na nás ještě čekala návštěva baziliky sv. Pavstavbě a městu Římu. Mezi další zajímavou památku, la za hradbami. Škoda, že na její prohlídku nezbylo více
kterou jsme v úterý navštívili, patří Pantheon (z řeckého času, neboť se již smrákalo. Zakončení dne proběhlo mší
Πάνθεον; pan – vše a theoi – bohové). Chrám byl dří- svatou na Velehradě.
ve zasvěcen všem bohům; nyní Panně Marii mučedníků
Čtvrtek začal netradičně – velkou bouřkou s lokálními
(Santa Maria dei Martiri). Původně byla jeho kopule po- záplavami. I náš dvůr skončil částečně pod vodou a tak
kryta bronzem, tento však byl v sedmnáctém století roz- jsme se museli k autobusu vydat zadním vchodem. Půtaven a použit k výrobě baldachýnu v bazilice sv. Petra vodní plán nám kvůli katastrofální situaci v římské dove Vatikánu. Neměl bych také zapomenout na fontánu pravě nevyšel a jen díky šikovnosti řidičů jsme se alesdi Trevi (Fontana di Trevi), která patří k největším barok- poň někam dostali. První zastávkou byla bazilika Panny
ním fontánám v Římě a také k těm nejznámějším.
Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore) – největší kostel
Ve středu jsme si mohli trochu pospat, protože prv- zasvěcený Panně Marii v Římě. Následovala Papežská
ní, co na nás čekalo, byla generální audience u papeže kolej svatého Jana Nepomuckého, tzv. Nepomucenum
na Svatopetrském náměstí (Piazza San Pietro), která za- (Pontificio Collegio Nepomuceno) a bazilika sv. Janů na
čínala až o půl jedenácté. Ke konci audience nás papež Lateráně (Basilica di San Giovanni in Laterano) – původneopomněl pozdravit v našem rodném jazyce, což bylo
ní sídlo papežů. Dodnes je hodnostně nejvyšším
kostelem v katolické církvi (nikoliv bazilika sv. Petra ve Vatikánu). Tuto skutečnost zdůrazňuje nápis
Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput - Matka a hlava všech kostelů Města (tj. Říma)
a světa, který lemuje vstup do atria. Po uklidnění
dopravní situace jsme se přesunuli po Quo Vadis
ke katakombám sv. Kalista. Prohlídka samotných
katakomb byla zajímavá, ale docela krátká. Po ní
jsme měli v kapli mši svatou. Den jsme zakončili
v městečku s názvem Frascati, kde na nás čekal
příjemný večer v místním „sklípku“. Italské pojetí
je ovšem na hony vzdáleno tomu našemu. Jedná
se spíš o větší místnost (tak polovina sálu naší sokolovny), kde je několik dlouhých stolů spolu s laPohled z kopule baziliky sv. Petra.
foto: Ladislav Lengál vicemi. V jednom z rohů seděl majitel (a jako pravého Itala ho nic netrápí a nevyvádí z míry, snad
opravdu pěkné. Odpoledne jsme autobusem vyrazili na
jen
kdyby
hosté pili více vína) a k ruce měl mladého poantické vykopávky do Ostie (Ostia). Jedná se o rozsáhlý
mocníka.
Do
tohoto sklípku jsme si donesli porketu (porareál antického přístavního města, které však bylo kvůli
změně toku Tibery a ústupu moře opuštěno. Musím říci, chetta), což je vlastně vepřové maso ve stylu odřezků
že zde se naplno projevil přístup Italů k památkám. Skoro z opékaného selete, čerstvý křupavoučký chléb a olivy.
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Ke konci posezení se někteří dali do zpěvu, čímž jsme se
zpožděním zjistili, že u vedlejšího stolu sedí skupinka Poláků. Po vroucím rozloučení jsme se zdravotní vycházkou
vydali k autobusu.
Páteční ráno jsme znovu vyzkoušeli římské MHD, tentokráte autobus. Ten nás zavezl k bazilice zasvěcené svatému Klimentovi (Basilica di San Clemente al Laterano),
kde proběhla poslední mše svatá v Římě. V této bazilice
jsou také uloženy ostatky sv. Cyrila. Odtud jsme se vy-

také rodištěm známého sv. Františka z Assisi. Po Římu,
plném širokých, hlučných a někdy také špinavých ulic,
to bylo jako vstoupit do jiného světa. Lidí zde bylo také
hodně, ale celé město vystavené na poměrně strmém
jihozápadním svahu Monte Subasio je plné křivolakých
uliček, nečekaných zákoutí a hlavně duchovního klidu,
který se v hektickém Římě stěží hledá. V bazilice sv. Františka (Basilica Di S. Francesco), v kapli sv. Kláry, jsme měli
poslední mši svatou v Itálii. Zbývala nám asi hodina a půl
na procházku tímto okouzlujícím městem a při západu slunce jsme se vydali na cestu domů.
Po nočním přejezdu Itálie a Rakouska jsme nad
ránem zastavili ve Vídni na kopci Kahlenberg, odkud je krásný výhled na rakouské hlavní město.
Alespoň nám to bylo řečeno, protože byla mlha,
slabě pršelo a teploměr určitě neukazoval více než
5 °C, takže jsme si ten výhled nějak moc neužili.
V místním kostele sv. Josefa jsme měli netradiční
polsko-českou (polsky slouženou, ale česky zpívanou) nedělní mši svatou s polskými poutníky.
A jelikož je to k nám z Vídně jen co by kamenem
dohodil, tak jsme již po necelých dvou hodinách
vytahovali zavazadla u našeho kostela. Zvony
zrovna odbíjely jedenáctou hodinu.
Ostija – bývalý přístav.
foto: Jiří Kaňa
Na závěr bych chtěl na tomto místě poděkovat
dali přes Zlatý dům (Domus Aurea – nechal si zbudovat hlavně hustopečskému děkanovi otci Pavlovi, který celou
císař Nero, dnes jsou to již jenom vykopávky) k bazilice tuto pouť zorganizoval a svým odborným, ale i vtipným
sv. Petra v řetězech (Basilica di San Pietro in Vincoli). Po výkladem osvěženým občasnými humornými narážkami
odpočinku a nabrání sil jsme došli po již známých ulicích mezi ním a naším panem farářem (chodili spolu do nulték bazilice Panny Marie krásné, či jak nám bylo sděleno ho ročníku olomouckého arcibiskupského semináře) do„kosmetické“ (Basilica di Santa Maria in Cosmedin), kde kázal zaujmout všechny účastníky pouti. Navíc vzhledem
je uložena lebka svatého Valentýna. Zde jsme se rozdělili k jeho několikaletému studiu v Římě jsme si připadali,
na dvě nestejně velké skupiny. Ta menší se vrátila zpět jako by nás provázel místní domorodec, který jako bonus
na Velehrad, my jsme však pokračovali dále na pahorek umí perfektně česky. Rozhodně se jednalo o příjemně
Aventin do baziliky sv. Sabiny (Basilica di Santa Sabina strávený týden.
all‘Aventino). Kromě krásně zrestaurované svaté brány
Další fotografie naleznet na webových
jsme se nachomýtli i k natáčení italského filmu. Odměstránkách
farnosti www.farnostsitborice.cz
nou za tento výšlap byl opět nádherný výhled na Řím.
Ladislav Lengál
Zpět na Velehrad jsme šli kolem řeky Tibery a vychutnávali poslední slunné odpoledne v tomto historií
nabitém městě.
Sobotní dopoledne, které bylo bez společných
aktivit, jsem využil k návštěvě vatikánských muzeí (shlédnout se dala výstava papamobilů, uměleckých děl i Sixtinská kaple) a nákupu suvenýrů
a dárků pro zbylé členy rodiny, kteří zůstali doma.
V jednu hodinu jsme opustili Řím a vydali se
autobusem do asi 200 km vzdáleného města Assisi. Roku 1212 sem na zapřenou odešla italská
šlechtična, Chiara di Bernardino, později známá
jako svatá Klára a založila Řád svaté Kláry (klarisky), jejíž příklad následovalo mnoho urozených
žen, mimo jiné i svatá Anežka Česká, která si s ní
také dopisovala. Město s asi 27 tisíci obyvateli je
Antické vykopávky v Ostii.

foto: Ladislav Lengál
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Škola
Mateřská škola
od září do prosince
•• Poděkování. Pan Václav Nečas, slečna Michaela Baranová a pan Ladislav Lejska věnovali do mateřské
školy krásnou hračku – terč na házení v podobě žabáka. Na základě tohoto daru jsme pro děti uspořádali
Podzimní sportovní hry a samozřejmě nejoblíbenější

•• Už pátým rokem jsme vystoupili na slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
•• Společně s dětmi jsme připravili a rozeslali vánoční
přáníčka.
•• Zahájili jsme plavecký výcvik v plavecké škole.
•• Připravili jsme letos poslední pracovní dílnu pro rodiče s dětmi (výroba vánočního svícnu)
•• Děti si užily Mikulášské hraní a Vánoční slavnost.
Jménem dětí a zaměstnanců mateřské školy
přeji všem občanům klidné a radostné vánoční
svátky, do dalšího roku 2012 hodně zdraví, štěstí
a pohody.
Miroslava Kominacká,
ředitelka

Základní škola
Den se seniory
V úterý 4. 10. 2011 proběhl již tradiční den,
kdy naši školu navštívili babičky a dědečkové. Pozvali jsme je při příležitosti Dne seniorů přímo do
vyučovacích hodin na prvním stupni, kde mohli
Děti se Žabákem.
foto: Miroslava Kominacká
vidět svá vnoučata při práci. Po skončení vyučodisciplínou bylo házení míčků do Žabáka. Absolutním vacích hodin jsme pro ně připravili pěvecké vystoupení
vítězem v házení se stal Patriček Hochman. Dárcům školního sboru a divadelní představení. Nechyběla ani
děkujeme za hezký dar, který obohatil a bude dále prohlídka školy, kdy si všichni mohli prohlédnout učebny
obohacovat hry na zahradě.
s interaktivními tabulemi a nově zrekonstruované WC.
•• Děti mateřské školy vystoupily na vítání občánků, kde Doufáme, že u nás byli prarodiče spokojeni a že se příští
přivítaly 11 budoucích kamarádů.
rok přijdou podívat na
•• Zorganizovali jsme pracovní dílnu pro
svá vnoučata znovu.
rodiče a děti a vyráběli jsme Podzimní
Vánoční dílny
strašidla.
•• Zajistili jsme loutkové divadlo Veselá škoPáteční odpoledne
lička.
25. 11. 2011 se neslo ve
•• Hudebně výchovný koncert Říše královny
vánočním tónu. Ve školhudby – děti měly možnost seznámit se
ní jídelně se totiž sešli
s hudebními nástroji.
žáci se svými rodiči, kte•• Beseda s důchodci je akce obce, která
ří si chtěli vyrobit netraje staršími občany velmi oblíbená. Lediční a nápaditý dárek
tos děti MŠ zpestřily besedu pásmem
pod stromeček. Letošní
Pohádkový les.
dílny nabízely zhoto•• Zahájili jsme skupinky pro předškolní děti
vování jednoduchých
a jejich rodiče.
dekorací ze šišek či vý•• Po dlouhé době jsme zajistili pro děti nárobu vánočních ozdob
vštěvu brněnského Mahenova divadla. Viz polystyrenu, korálků
děli jsme zmodernizovanou pohádku Poa jiných doplňků. Pro ty
pelka formou činoherního představení. Že
šikovnější byla připrase pohádka dětem moc líbila, svědčí o tom
vena dílna zaměřená na
to, že všechny děti včetně tříletých dokápráci s hlínou, kde vznizaly být bez přestávky po dobu 75 minut
kala opravdu umělecká
Den se seniory.
foto: Petra Strouhalová díla. Výrobu adventních
plně soustředěné.
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věnců zajistila naše bývalá
žákyně Eva Vítečková. K dispozici byly veškeré doplňky
a potřeby ke zhotovení věnců, svícnů a kdo chtěl, mohl
si i ukázkové kusy odkoupit.
Předvánoční atmosféru navodilo na úvod vystoupení
školního sboru pod vedením
paní učitelky Ondrouškové,
která s dětmi nacvičila pásmo moderních koled. Děkujeme za hojnou účast a budeme se těšit zase za rok!
Veletrh středních škol
Již každoročně se koncem listopadu koná na brněnském Výstavišti Veletrh
středních škol, kde si žáci Vánoční dílny.
mohou prohlédnout širokou nabídku, kam na střední školu. I my jsme letos vyrazili s devátým ročníkem a určitě bylo z čeho vybírat.
Jednotlivé školy se na veletrhu prezentovaly různými
tvořivými dílnami, prezentacemi či ukázkami jejich výtvorů. Každý žák si odnášel plné hrsti propagačních letáků s užitečnými informacemi o tom, jakou cestou se do
budoucna ubírat.
„Světový den autismu“
2. duben 2011 připadl na Světový den autismu. Kampaň Light It Up Blue (Rozsviť to modře), upozorňuje na
autismus a ve světě se stala již tradicí, kdy mnohé firmy
či instituce osvětlují své budovy modrým světlem, nebo
vyjádří podporu modrým oblečením. Naše škola přispěla k tomuto dni tím, že jsme seznamovali žáky s proble-

matikou autismu a jako vyjádření toho,
že víme o této tematice, jsme došli všichni oblečeni v modrém. U této příležitosti jsme se vyfotili a naši fotku zaslali do
organizace APLA Praha. Naše „modrá“
fotka byla vyhodnocena mezi ostatními
„modrými“ fotkami z celé Evropy jako
nejhezčí a nejlepší a bude zdobit obálku
čtvrtletníku LINK, který Autism Europe
vydá v nebližších dnech.
Sportovní úspěchy
Na přespolním běhu v Břeclavi se ve
čtyřech kategoriích utkalo přibližně 200
závodníků o osobní i týmová umístění. V mladší kategorii chlapců se blýskl
11. místem Pavel Halas. Ve starších žákyních byla Pavlína Steinbocková 7., Hana
Košvicová 3. a Anežka Kaňová se umístifoto: Petra Strouhalová la dokonce na 2. místě. Tři naše žákyně
v první desítce je něco fantastického!
Celkově jsme skončili na skvělém druhém místě mezi
osmi školami z celého okresu. Blahopřejeme!
Běh nikolčickými stráněmi reprezentovali naši žáci
taktéž vítečně a obsadili celkově 1. místo. Ve slušné
konkurenci obsadili první místa Tomáš Matýšek a Simona Tihlaříková z první třídy. Zvítězila také Pavla Kleinová
a Anežka Kaňová. Druhá místa obsadili Vojtěch Zouhar,
Lenka Holacká a Michala Svobodová. Konečně třetí místa
patřila Markétě Rozkydalové, Pavlu Halasovi a Haně Košvicové. Ani ostatní závodníci nezklamali. Blahopřejeme
a děkujeme za skvělé sportovní zážitky!
Více informací a další fotografie naleznete na webových stránkách školy www.zssitborice.webnode.cz
Mgr. Petra Strouhalová

Povídání o víně
Naplněná očekávání roku 2011
Tolik radostné a zajímavé práce ve sklepích jsme už
dva roky neměli. Můžu bez obav prohlásit, že rok 2011
nám všem maximálně vynahradil trápení a problémy
roku předešlého. Kvalitou i množstvím hroznů se letošní
rok řadí mezi ty nejpříznivější a tak jak jsem se v září těšil
na první mladá vína, dnes už s jistotou vím, že naše očekávání většina z nich splní.
Neodpustím si mírné ohlédnutí za průběhem letošního vinobraní. Na začátku září byla situace ještě mírně
nejistá z pohledu vyzrálosti a kvality hroznů, v důsledku
poměrně chladného a deštivého závěru léta. Množství
hroznů i jejich zdravotní stav byl naopak mimořádný.
V následujících týdnech nás však navštívilo krásné letní

počasí a hrozny dozrávaly s mimořádnou rychlostí. Důsledek byl takový, že v podstatě všechny odrůdy
byly na přelomu září a října dozrálé
a sklízet jsme mohli úplně všechno.
Toto rychlé „dovaření“ má jeden
mírně negativní dopad ve výrazně
sníženém množství kyselin. Jejich
nedostatek bude mít větší vliv na
odlišný charakter především bílých a růžových vín, ve vínech červených nám tolik chybět nebudou.
Červená vína můžeme letos považovat za mimořádně
nadějná, množství barviv a ve většině případů i výborná
cukernatost jsou hlavním předpokladem kvality. První
vlaštovky, které se už v podobě Svatomartinských vín
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dostaly do lahví, potvrzují po několikatýdenním odležení, že je opravdu na co se těšit. U bílých vín je základ pro
jedinečnost tohoto ročníku určitě ve vysoké vyzrálosti,
která bude asi podpořena vyšším obsahem alkoholu
a nižšími kyselinami. Pouze u vín z vinic s výrazným zatížením, a letos nebyly vyjímkou výnosy nad 4 kg na keř,
bude kyselin určitě víc.
Nemůžu to popsat jinak, než že rok 2011 nám nahradil všechno, co se v roce 2010 nepovedlo. Poctivá práce

ve vinohradech se opět vyplatila a to je přece nejdůležitější. V závěru roku přeji všem, aby se jejich snažení
odráželo v kvalitě a originalitě jejich vín, se kterými je
přece možné ve společnosti dobrých lidí prožívat krásné
a inspirující okamžiky.
Přeji tedy všem v roce příštím mnoho zdraví, štěstí
a opravdové radosti prožité se svými nejbližšími.
Ing. Aleš Urbánek

Ze Šitbořických kronik
Stoleté jubileum
šitbořického kostela
V letech 1907 – 1908 byly na šitbořickém kostele, který byl tehdy nejstarší stavbou v okrese Klobouky, pozorovány trhliny, které se zvětšovaly. Okresní hejtman dal
proto 6. srpna 1909 kostel úředně zavřít a ještě téhož roku
byl kostel zbourán. Práce na stavbě nového kostela byly
zahájeny 8. listopadu téhož roku a stavba byla dokončena koncem října 1910. 20. listopadu byl kostel vysvěcen
a začaly se v něm konat bohoslužby. Úřední kolaudace
proběhla 8. července 1911.
O stavbě nového kostela píše tehdejší kronikář a obecní tajemník Jan Konečný do šitbořské kroniky archivované v okresním archivu v Mikulově následovně:
V roce 1825 koupil od erárního fondu v Blažovicích
šitbořský panský velkostatek Augustin a Ignát, rytíři
z Neuwallu, majitelé již panství klobouckého, k němuž
ho přivtělili. Kostelík šitbořský byl starého původu a tudíž již malý na počet obyvatelstva obce, a tak na počátku
19. století vznikla ve farnosti myšlenka na postavení nového většího kostela. Ve fasrnosti byl na postavení nového kostela založen fond.

Stavba kostela.
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Kupitelé šitbořského panství byli
velmi zámožní. Vznik jejich majetku
se datoval z válek napoleonských,
kdy na dodávkách pro armádu zbohatli. Nástupcové jejich již nebyli
tak snaživí a opatrní a postavením
cukrovaru v Martnicích a nesprávným jeho vedením vykopali sobě
hrob. Statek počali prodlužovati a byli stále peněz velmi potřební, a tak si vypůjčovali
všude, kde jim bylo možným. Jako patronátům zdejšího
kostela jim bylo známo, že kostel má fond na postavení
nového, a vypůjčili si jej dle výpovědi občanů té doby
a není známo, zda tento dluh byl na jejich majetku zajištěn nebo ne. Při úpadku a konkursu jejich majetku v roce
1864 tento fond úplně utonul.
Ztrátou tohoto fondu byli farníci zbaveni naděje svůj
kostel si nově postatviti nebo rozšířiti. Vznikla myšlenka
ve farnosti založiti fond nový a ten byl opětně zase založen. Tento fond započal shromažďovat dary farníků a každoročně byly pořádány sbírky na fond tak, že členové
obecního výboru obcházeli občany dům od domu. Dále
byly na fond věnovány výnosy z obecní honitby a obecní
pozemky zvané Kurdějov. Z těchto
pramenů fond stále rostl posilován
úroky z něho plynoucími.
V letech na počátku 20. století
přemýšlelo se již, zda by se nemohl
kostel rozšířiti. Náhledy se různili –
jedni chtěli novou stavbu, jiní zase
přestavbu. V letech 1907 – 1908
byl kostel pozorován, zda se netrhá, a konečně okresní hejtmanství
v Hustopeči nařídilo kostelík uzavříti
z důvodu, že se trhliny zvětšují.
V době dnešní by snad ke zboření starého kostelíka nedošlo. Byla
to stará památnost a bylo možné jej
restaurovat, jako jinde se tak děje
se starými stavbami. Kostelík tento pro občany už nevystačil, neboť
každou neděli a svátky slouženy dvě
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mše svaté býti musely, aby všichni farníci mohli se mší
svatých zúčastniti.
V roce 1909 byl kostelík zbořen a místo, na němž stával, bylo o jeden metr sníženo a upraveno pro kostel nynější. Kostel nový zadán k vystavění Františku Hodačovi,
staviteli v Židlochovicích, jenž stavbu provedl podle plánu zhotoveného stavitelem Martinem z Božího Požehnání za Brnem.
Ve stavbě staly se úchylky, že místo rovného stropu
byl dán obloukovitý. Já jsem do věci zasvěcen nebyl, ale
starší zastupitelé v obecním výboru mně tvrdili, že věž
měla být o 2 metry vyšší, než je vystavěna, čímž byla
vzhledem k velikosti kostela mnohem pohlednější. Zdali
a proč nebylo vyhověno nákresu není známo.
Stavba kostela byla provedena v roce 1910 za náklad
95 tisíc korun. Fond tolik peněz nečítal, proto přidal do
něho patronát kostela baron Gustav Springer 10 tisíc korun a dále občané farníci se uvolili a zaplatili 2 koruny
z každé měřice svých pozemků, aby náklad mohl být zaplacen. Peníze ze stávajícího fondu ani s těmito příspěvky nestačili, takže P. Eduard Chadim, farář v Šitbořicích,
spolu s obecním výborem se obrátili na P. Tomáše Šilingra, který byl poslancem za náš kraj na radě říšské ve Vídni, s prosbou o udělení subvence na dostavění našeho
kostela. P. Tomáš Šilingr se zasadil u tehdejšího minist-

ra financí Bilinského (Poláka) o subvenci, který ač již na
odchodu z ministerstva subvenci povolil z náboženského
fondu se slovy: „To vám dávám na památku“. Subvence
byla vyplacena a použito z ní 15 tisíc korun jako doplatek
na stavbu kostela a druhých 15 tisíc korun se použilo na
stavbu nové fary.
Stará fara byla sešlá, stavěná z nepálených cihel, pokrytá šindelem, a proto přikročeno k jejímu zbourání a ke
stavbě nové bylo. Bourání bylo provedeno dobrovolnými
pracemi farníků. Stavba fary si vyžádala 22 tisíc korun
a vystavěna byla v roce 1913. Nedostávajících se 7 tisíc
zaplatili farníci v pozdějších letech kostelní přirážkou.
Ku stavbě kostela tak i fary nebyli farníci jednotni, neboť byl nedostatek peněz, ale řízením Božím se stalo, že
kostel i fara byly postaveny před světovou válkou, neboť
obnosy zaplacené po válce byly by zůstaly znehodnoceny, za něž by se nebylo nic pořídilo a byla by vznikla farníkům nová starost, jak již se jednou stalo, kde vzít peníze
na tyto tak potřebné stavby.
Kronikář dále zapsal odebrání zvonů ve světové válce a pořízení nových v roce 1923 a zavedení elektrického
osvětlení kostela v roce 1930.
Josef Krupička

Tito lidé postavili náš kostel.
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II sv. válka očima přímého účastníka
Od skončení druhé světové války již uplynulo mnoho
let. Skutečných pamětníků této strašné války již mnoho není. Proto chceme především mladé generaci připomenout tuto dobu očima přímých účastníků, kteří
válku prožili jako aktivní vojáci naší zahraniční armády.
Mezi nimi byli i dva Šitbořáci. Eduard Urbánek a Štěpán
Stejskal, kteří bojovali na západní frontě. Eda Urbánek
(* 1907 † 1994) sepsal svoje vzpomínky a doplnil je fotografiemi a dobovými dokumenty.
Se souhlasem rodiny budeme postupně jeho vzpomínky zveřejňovat ve Štengaráčku.
Josef Zelinka

Cesta za hranice
Okupace Československé republiky německou armádou v r. 1939 a zřízení protektorátu Čechy a Morava na
nás velmi skličujícím dojmem zapůsobilo tak, že jsme
byli všichni jakoby zlomeni na duchu. Říkali jsme si co
bude dál, jak se budou vyvíjet další události. Nejhorší
bylo, že i mezi našimi lidmi byli kapitulanti a zrádci. Bylo
to bolestné a lidem s trochou cti v těle to nejde dobře
do hlavy – vše se v nich bouří. Byli to lidé, o kterých jsme
neměli dobré mínění, podlehli Gajdovým fašistům a od
těch není daleko k zrádcovství a k Němcům. Proto jsem
uvítal, když jednou mě vyhledal učitel Josef Hanák a zeptal se, zda bych nechtěl spolupracovat proti okupantům
v akci zvané Černá vlajka a Obrana vlasti vedené záložními důstojníky. Rád jsem slíbil, že kdykoliv budu k disposici. Dlouho se však nic nedělo, jen občas přišly nepodstatné informace. To nebylo to, co jsem od této skupiny
očekával. Na podzim při jednání se správcem Zádruhy,
lidové družstvo v Židlochovicích, Václavem Čermákem,
kde jsem byl zaměstnán, jsme přišli na otázku organizace
odporu a jak se to na kterém okrese rozvíjí. Dostali jsme
se k tématu odchodu do zahraniční armády ve Francii.
Ten se v té době zdárně vyvíjel. Protože po pádu Polska
a jeho okupaci německou a sovětskou armádou byla cesta do Francie přes Polsko zavřená, promýšleli jsme, jak by
to šlo přes Jugoslávii. Něco mě sdělil on, něco jsem věděl
já. Později jsem byl překvapen, když jsem jej několikrát
hledal a sekretářka se vymlouvala, že neví kde je a kdy
nastoupí do práce. Jednou jsem na ni uhodil a ona mi
oznámila, že se proslýchá něco o jeho odchodu do zahraničí. Protože slyšela, že jsme o této věci spolu mluvívali,
lecos mi prozradila. Byl jsem překvapen, když po nějaké
době mě doma na dědině, kde jsem bydlel, vyhledávali
cizí mě neznámí lidé, kteří v ústraní chtěli po mě informace jak se dostat za hranice. Prý byli za mnou poslaní,
že v tom pracuji. Bylo mě to divné, zvýšil jsem opatrnost,
ale co to bylo platné. Mnozí byli zoufalí, že je jim gestapo
na stopě, abych jim pomohl. Já sám jsem toho moc nestrana 16

věděl a měl jsem pomáhat jiným.
Sám jsem nevěděl kdo je pronásledovaný a kdo je konfident. Takové
otázky mě vířili hlavou.
Protože mě vyhledávalo stále
více neznámých lidí, kteří přicházeli
pěšky, autem, i na kole, bylo mi to
nápadné. Také rodině i lidem v okolí. Rozhodl jsem se, že včas odejdu
do zahraničí do armády, kde jsem viděl nejlepší možnost
se zapojit do našeho odboje proti Němcům. Hledal jsem
cesty a společníky. Po delším vzájemném oťukávání jsem
se dohodl s vysokoškolákem Františkem Havránkem z Rozařína a Štěpánem Stejskalem obchodníkem ze Šitbořic.
Ten se na svatbě Františka Zelinky seznámil s jedním Slovákem, který pocházel ze Skalice a byl kmotrem nevěsty Marie Kaňové. Svatba se konala 28. listopadu 1939.
Kmotr Štěpánovi sdělil, že pašuje různé věci z Maďarska
a slíbil mu hladký přechod do Maďarska. Tam byl náš odchod do zahraničí domluven. Po několikerém odkládání
pro špatné počasí jsme se dohodli na 20. ledena 1940.
Podle dohody jsme se sešli večer na nádraží v Kloboukách. Ze Šitbořic jsme šli dva. Já a Štěpán Stejskal.
V Kloboukách jsme byli překvapeni. Byl tam František
Havránek a s ním Alois Dohnálek, který byl zaměstnán
v Zádruze v Sokolnicích a nosil nám občas nějaký vzkaz.
Protože mu nebylo ještě 18 roků, posílali jsme jej domů,
že je ještě mladý. On ale nechtěl ani slyšet. Do Hodonína
jsme přijeli bez zvláštních příhod. Dlouho jsme tam čekali na průvodce. Už jsme měli obavu, že nepřijede. Při setmění přijel na motocyklu a na jeho pokyn jsme šli za ním
do budovy okresního úřadu. Jaké bylo naše překvapení,
když na chodbě vidíme nenáviděné umrlčí hlavy, vojáky
SS. Vedl nás dále a zase překvapení. Jde do dveří okresního četnického velitelství. Kývá na nás abychom šli dál.
V první místnosti je četník a ve druhé je major četnictva.
Zavřeme dveře a on na nás „tak to jste vy?“. My mlčíme,
nevíme co máme říci. Naše obavy se rozptýlily, když nám
major srdečně tiskne ruce. Ptá se kudy chceme jít, jaké
máme spojení a podobně. Říká, „chceme vám pomoct“
nabízí i peníze ale my je nechceme. Nakonec nám dal
několik kovových slovenských korun na cestu přes Slovensko. Popřál nám mnoho úspěchů a řekl „Budu vám
držet palce a šťastnou cestu“. Zlatý člověk, tolik toho riskoval přímo pod rukama Gestapa. Když jsem se po něm
ptal po válce, abych mu poděkoval, nikdo o něm nevěděl. Jen jeden starý příslušník SNB říkal, že to asi bude
major Pšenička, který byl za války popraven gestapem
v Olomouci.
Do slovenské Skalice jsme šli přes zamrzlou Moravu.
Náš průvodce Petr Holý (kmotr nevěsty Marie Kaňové)
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jel na motorce po silnici a odvedl pozornost německé
hlídky. Potom nás zavedl ke svému bratranci Fero Srhovi
ve Skalici a ten nás měl převézt přes Slovensko do Maďarska. Přespali jsme u něho a ráno nás zavezl přes Trnavu do Cíferu. Znal to tam z podzimní mobilizace. Bohužel
plán, že nás hned večer převedou přes hranice byl ohrožen zábavou a jarmakem, který se ve vesnici právě konal.
Náš další článek byl hostinský, u kterého se právě zábava
konala. Ten, když viděl náš zármutek, tak přemluvil svého syna, který nás ochotně zavedl do sousední vesnice
a tam jednou zahradou nás převedl a hned za plotem
bylo Maďarsko. Již jsme byli v cizině a jen v duchu jsme
si zazpívali „Zasviť mi ty slunko zlaté na poslední z vlasti
krok“. Kdy se asi vrátíme? Tanulo nám na mysli.
Prvnímu průvodci jsme zaplatili za umožnění přechodu na Slovensko a neřekl si málo. Druhý nás u sebe nechal přespat a cestu vlakem nám proti naší vůli zaplatil.
Když jsme mu chtěli platit, tak o tom nechtěl ani slyšet.
Byl rád, že nám mohl pomoci a přál nám, aby se naše věc
podařila. Ten první se brzy po válce přihlásil a po mě požadoval potvrzení, že nám pomáhal při přechodu hranic.
Ten druhý se nepřihlásil, i když údajně byl pronásledován
za svoje přesvědčení a až po letech byl očištěn. Nevím
co je na tom pravdy, ale cestou za hranice jsem slyšel
mnoho proklínání. V nitře bylo mnoho lidí posíláno na
spojku jménem Velecký. Tento jim odebral peníze a dal
bezcenný papír – potvrzení, na které údajně v Budapešti
nebo v Bělehradě dostanou vyměněné peníze. Nikdy víc
peníze neviděli a žili pak ve velké bídě.

Po přechodu hranic jsme si v Maďarsku u jednoho
žida měli vyměnit peníze za maďarské. Ale že bylo již
okolo půlnoci, tak nám nechtěl otevřít. Šli jsme dále na
Senec že se tam pokusíme peníze vyměnit, sednout na
vlak a jet do Budapešti. Ale chyba, před nádražím nás
varoval železničář, že tam jsou Maďarští četníci, kteří nás
seberou a přinejmenším nás vrátí slovenské policii. Náš
benjamínek Alois ve sněhu omrzl na nohy, takže jsme dál
nemohli. Šli jsme do hostince, kde byla taneční zábava.
Po delším dohadování nám dali v přilehlé místnosti najíst
a manželka hostinského jata soucitem sehnala člověka,
který by nám mohl pomoci.
Byl to, jak jsme zjistili, maďarský důstojník, který sloužil za republiky v československé armádě a nový režim
neměl rád. Vzal nás k sobě vyspat, vyměnil nám peníze
a poradil co a jak dál. Zatím co jsme asi dvě hodiny spali, nachystal každému z nás balíček na cestu. Ráno ještě za tmy jsme šli na malou železniční stanici, kde jsme
si podle návodu objednali jízdenky a sedli do osobního
vlaku. Aby naše přítomnost nebudila žádnou pozornost,
zabalili jsme se do zimáků a celí utrmácení spali. Bylo
komické držet maďarské noviny, kterým jsme nerozuměli, podřimovali a vedle sedícímu četníkovi přikyvovali na
jeho otázky a dále spali. Tak jsme přijeli do Budapešti
a nevěděli jak dál.
Eduard Urbánek

Radioamatéři v Šitbořicích
U nás ve vesnici je mnoho spolků, ale málokdo z nás
ví, jak propagují naši vesnici ve světě radioamatéři. Jednimi z nich, jsou pan Ladislav Drabálek a Eda Nevídal,
kteří přijímají zprávy radioamatérů z celého světa.
Pan Drabálek začínal v šedesátých letech na krátkých
vlnách po celém světě telegrafním provozem. Od roku
1972 VKV – fone provoz. Eduard Nevídal má koncesi

Radioamatér ve svém království.

od roku 1998 a pracuje na vlnách KV-VKV všemi druhy
provozu. Oba mají koncesi na vysílání a příjímání zpráv
a jsou členy Radioklubu Hustopeče.
Kdo by mněl zájem rádi ho uvítají, poradí a pomůžou.
Bližší informace můžete najít na webových stránkách
českých radioamatérů: www.crk.cz.
Jana Konečná
Ptáte se kdo jsou členové Radioklubu
Hustopeče (OK2KZC/OL2C)?
Jsme parta nadšenců přátelé amatérského rádia z Hustopečí a okolí. Lidé, co mají rádi zábavu,
ale i vzrušením nabitou atmosféru radioamatérských závodů. Lidé, co táhnou za společný provaz,
co nehledí na to, zda-li jejich aktivita přinese nějaký finanční obnos, lidé, co dávají přednost zejména duchovnímu přínosu jejich aktivit.
V současné době jsou členy radioklubu: Jan Pohanka (OK2AR), Tomáš Matocha (OK2FT), Radek
Ševčík (OK2YT), Ladislav Drabálek (OK2BLR), Dalibor Palán (OK2BRW), Jiří Staňka (OK2PKY), Petr
Burget (OK2PMX), Filip Zámorský (OK2ZFB), Eduard Nevídal (OK2ZNE), Marek Ševčík.
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No dobře, ale kdo že jsou to ti radioamatéři?
Ne každý ví, co znamenají zkratky RP nebo SWL, CQ,
QRZ, OK apod. Příznivci mého hobby už ale bezpochyby
vědí, na čem jsou. Mým koníčkem je totiž radioamatérství. Radioamatér není někdo kdo o rádiu nic neví, jak by
si mnozí mohli myslet, ale slovo amatér znamená, že se
radiotechnikou zabývá pouze ze záliby a pro sebevzdělání a nikoliv profesionálně. Ještě před rokem jsem sám
nevěděl, co to slovo znamená.
Pak jsem se ale dozvěděl, že můj soused je radioamatér. Pozval mě k sobě domů, krátce mi vše vysvětlil a mě
už to nepustilo. Radioamatér je tedy ten, kdo se zabývá
radiotechnikou a pomocí transcieveru (laicky rádia), antény a mnoha dalších zařízení navazuje spojení s ostatními radioamatéry po celém světě.
Cílem je sebevzdělání, zábava a mnohdy také
napětí. To třeba když se vyskytne krátkodobá sporadická vrstva Es v ionosféře, která radiové vlny
odráží zpět k zemi, nebo například při radioamatérském závodě. Tam se hodnotí počet spojení
nebo vzdálenost protistanice.
Při spojení si radioamatéři sdělují jméno, tzv.
QTH (což je místo odkud vysílá), report (což je
dvou nebo tří číselný kód vyjadřující
slyšitelnost), dále typ antény, vysílací zařízení, výkon, místní počasí atp.
Po spojení každý správný radioamatér
vypíše a speciální poštou zašle protistanici takzvaný QSL lístek potvrzující uskutečněné spojení. QSL lístky se
tímto způsobem sbírají a dají se za ně
získávat diplomy.
Aby se obyčejný smrtelník mohl stát
radioamatérem, musí před odbornou
komisí složit zkoušky. Pak si vybere vlastní značku, pod
kterou bude vysílat, a dál už nic nebrání vstupu na pásma. Kdo si není jistý, může se nejdříve stát radiovým posluchačem (RP), anglicky short wave listener (SWL), aby
zjistil, zda je radioamatérství hobby pro něj vhodné a jak
takový radiový provoz vlastně vypadá. Radiovým posluchačem se může stát každý. Stačí o to písemně zažádat
Český radioklub, který přidělí posluchačské číslo.
Posluchači, stejně jako koncesiovaní radioamatéři,
za poslech stanice mohou zasílat QSL lístek. Slušný radioamatér na něj vždy odpoví zasláním svého QSL lístku. Provoz na pásmu má svá daná pravidla, aby vše pro
všechny fungovalo.
Hlavním mravním kodexem však pro radioamatéry
je tzv. Hamspirit (česky duch radioamatéra). Hamspirit je jednoduše řečeno slušnost chování. Pokud chci
například na určité frekvenci volat výzvu, nejdříve se
zeptám, zda tam už někdo nevysílá. Na pásmu neuslyšíte sprostá slova. Naopak, radioamatérské spojení je
více než mnohá jiná komunikace okořeněno zdvořiloststrana 18

ními frázemi a přáním úspěchů. Radioamatéři nejsou
sokové, ale přátelé se stejným koníčkem. Vždy si rádi
vzájemně pomůžou.
Radioamatérství je koníček na celý život. Navíc koníček, při kterém sám sebe obohacuji novými do života
užitečnými znalostmi. No řekněte sami. Kdo si může popovídat s astronautem nudícím se na orbitální stanici?
Kdo si může jen tak popovídat s australanem, číňanem
nebo brazilcem? Spojení prováděná odrazem radiových
vln od dešťových kapek, polární záře, nebo měsíce ...
tomu já říkám zábavná věda. Tolik tedy na vysvětlenou.
Tomáš Matocha (OK2FT)

QSL lístek z Jihoafrické republiky.

A co tedy děláme?
Věnujeme se především závodním aktivitám.
To znamená, že se účastníme jak národních, tak i mezinárodních radioamatérských závodů, kdy můžeme navázat spojení de facto s celým světem. Závody spočívají
především v tom, že za určenou dobu je třeba navázat
co nejvíce a pokud možno co nejdelších spojení s jinými
závodícími stanicemi. Radioklub je organizace sdružující
více lidí – ať radioamatérů vlastnících koncesi k vysílání
nebo lidí bez koncese.
Odkud vysíláme?
Máme jedno vysílací stanoviště, odkud vysíláme při
závodech na VKV pásmech. Žerotínký vrch (380 m n.m.)
8 km od Hustopečí směrem na Nikolčice. Můžete nás
klidně někdy navštívit. Pokud Vás zajímá naše činnost,
pokud máte jakékoliv dotazy, pokud byste se rádi podívali na to, jak probíhá nějaký závod, přijďte k nám, jakékoliv
návštěvy jsou jen vítány, nebo můžete napsat email.
Petr Burget
e-mail: petr.pmx@seznam.cz
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Sport
Kolováci v nové sezóně

Fotbal

Hráči TJ Sokol Šitbořice, nejmladšího oddílu v ČR, odehráli první turnaje ročníku 2011/2012 velice úspěšně.
Hráči nejmladší – žákovské – kategorie jsou zastoupeni „jedničkou“, která hraje ve složení Tomáš Boháček –
Patrik Hájek. Tato dvojice dosud vyhrála všechny turnaje
českého poháru a po novém roce ji čekají kvalifikační
turnaje o postup na mistrovství ČR. Dvojice má ambice

Vážení příznivci šitbořské kopané, po menší odmlce
jsme se opět rozhodli přispět pár články do Štengaračku,
které vyjadřují současný stav kopané v naši obci.
Minulý měsíc se uskutečnila první schůze, na které se
ustanovil „fotbalový výbor“ složený z těchto dobrovolníků: Jan Běloušek, Vladimír Navrátil, Roman Kresa, Pavel
Relich, Vítězslav Zoubek, David Urban, Pavel Konečný
a Martin Kříž. Každý z těchto jmenovaných bude
mít na starosti určité činnosti spojené nejen se samotnou kopanou. Pokud by se ještě někdo chtěl
ze starších členů podílet na chodu oddílu kopané,
jsou mu dveře otevřené. Termín další schůze bude
zveřejněn ve vitríně na hospodě U Kašparů.
Další informace budou zveřejňovány na nově
vzniklých internetových stránkách a to na adrese
www.sokolsitborice.cz.
Nerad bych opomenul na Největšího poctivce
Tondy Musila, kterému bych rád touto cestou alespoň popřál za nás za všechny brzké uzdravení.
Důležitou informací pro naše příznivce a nejen
pro ně je, že koncem června 2012 se bude konat
oslava k 80 letům vzniku šitbořské kopané.
Ze zápasu Šitbořice 1 – Šitbořice 3.
foto: Robert Zvolánek
Chtěl bych všem našim sponzorům, obci, divána zisk mistrovského titulu, ale ty mají i družstva ze Zlí- ků a divačkám poděkovat za vaši přízeň a za pěkné nána a Přerova. Druhá šitbořická žákovská dvojice Martin vštěvy na domácích zápasech.
Drabálek – Štěpán Urbánek se v dosud odehraných turDále Vám za oddíl kopané chci popřát veselé Vánoce
najích pohybovala na 3. – 4. místě, což je velkým překva- a šťastný rok 2012.
pením vzhledem k výsledkům v loňské sezoně. Velkým
Martin Kříž
úspěchem byl Mikulášský turnaj, kde „jednička“ vyhrála
a „dvojka“ v přímém souboji o třetí místo porazila silný
tým ze slovenského Kolárova.
Juniorskou kategorii reprezentuje pouze Marek Topolář, který tuto sezonu hraje za Svitávku. Družstvo dosud
vyhrálo všechny kvalifikační turnaje o postup na mistrovství Evropy. Marek Topolář tímto postupně plní svůj sen
– zisk titulu mistra ČR a účast na ME Juniorů.
V kategorii mužů máme celkem 3 družstva. Dlouhodobým cílem oddílu je dostat se v baráži do 2. Ligy. Ale ze
zkušeností z minulých let víme, že k naplnění tohoto cíle
je potřeba eliminovat zranění a mít i kus štěstí. Přístup
mužů k tréninku (docházka, intenzita tréninku) je příkladem pro další dvě věkové kategorie.
Oddíl kolové již žije přípravou svátku kolové nejen
v regionu ale i v ČR – jubilejního 45. ročníku Turnaje
mistrů světa, který se bude konat 18. 2. 2012. Význam
turnaje bude násoben oslavou 20. výročí založení oddílu
kolové v Šitbořicích.
Robert Zvolánek
A. Musil v utkání Šitbořice – Bořetice.

foto: František Kokeš
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Zaprvé bych chtěl zmínit kádr našeho A-mužstva. Za pár sezón od nás odešla nebo skončila
s fotbalem hromada hráčů. Z těch starších a zkušenějších zbyli, když opomenu brankáře, snad jen
tři. Zbytek tvoří hráči v rozmezí 19 – 22 let, kteří
bohužel ještě nejsou ve stavu, aby na nich stála
hra celého mužstva. Když totiž nahlédneme do sestav našich soupeřů tak v každé najdeme min. 5
starších chlapů nad 30 let, většina se zkušenostmi
z vyšších soutěží, kteří toho sice moc neoběhají,
ale hrají hlavou a zkušenostmi, což na náš mladý
tým většinou stačí.
U  nás jak je někomu kolem třiceti, tak už je
starej, má rodinu, práci atd. Tihle chlapi nemají?
Nemluvě o tom že většina soupeřů má v týmu pár
Diváci na zápase Šitbořice – Starovičky.
foto: František Kokeš
přespolních hráčů, kteří zásadně zvednou výkon
týmu, zatímco my hrajeme jen se samými „domoPodzimní část očima hrajícího trenéra
rodci“. Čímž se na druhou stranu můžeme v této době
Při rekapitulaci posledního půlroku se prvně zaměřím chlubit. O  tréninkové morálce mluvit nebudu, nehrajena to, co se povedlo. Ve spolupráci s obcí jsme docílili me za peníze ale pro radost, tudíž do tréninku nikoho
opět krásného pažitu, který v jarní části sezony strádal. nutit nemůžeme. Pak se ale nedivme, že to vypadá, jak
V září jsme se postarali o organizaci hodové zábavy, věří- to vypadá.
me ke spokojenosti všech zúčastněných. V areálu se poDalší odpověď na naše výkony ale je při pohledu na
dařilo vybudovat malé dětské hřiště a organizace zápa- naši lavičku a „realizační tým“. Tím nemyslím, že se obsového občerstvení, si myslím, je také na vysoké úrovni. čas sejdeme na zápas v 11-ti lidech, práce nebo zdraví
Po sportovní stránce nám dělají radost dorostenci, je hold přednější. Už dva roky totiž na naší lavičce nikdo
kteří jsou spojení s Křepicemi. Své domácí zápasy hrají na nesedí ani při domácích, natož při venkovních zápasech.
našem hřišti, takže jejich nadání jste měli možnost oce- Sice hrající trenér lepší než žádný ale rozhodně to není
nit. V tabulce okresního přeboru se aktuálně pohybují ideální stav. Na lavičce soupeře sedí minimálně jeden
na třetím místě se ztrátou osmi bodů na vedoucí Dolní nebo dva staří chlapi a koučují hráče z lajny. Náš jediný
Dunajovice.
Horší je to s mužskou kopanou. Po letních odTABULKA MUŽŮ PO PODZIMNÍ ČÁSTI III. TŘÍDY SK. B
chodech zkušených hráčů se ukázalo, že stávajíZáp. + 0 - Skóre Body (Prav)
cí hráčský kádr nedokáže držet krok s ostatními Rk. Tým
1. Starovičky
14 10 2 2 30 : 19
32
(8)
týmy. Většinu zápasů jsme byli horší ve všech
řadách, mládí a nezkušenost se projevila v plné
2. Brumovice
14
9 3 2 49 : 18
30
(6)
parádě. Výsledkem je poslední místo a hrozba
3. Bořetice B
14
9 1 4 27 : 17
28
(10)
sestupu do nejnižší třídy.
4. Strachotín
14
8 0 6 34 : 23
24
(0)
Plány do budoucna jsou nasnadě. Pokusíme
5. Nosislav
14
7 2 5 31 : 22
23
(-1)
se něco udělat s kádrem, abychom kůži neprodali lacino. Dále je nutné zapracovat na mládeži.
6. V. Němčice
14
6 3 5 32 : 24
21
(3)
Zde se již rýsují plány na založení minimálně jed7. Ivaň
14
7 0 7 26 : 36
21
(3)
noho družstva. Po organizační stránce je nutná
8. Uherčice
14
6 2 6 22 : 27
20
(-7)
dostavba hospodářské místnosti na hřišti a likvi9. Klobouky
14
5 3 6 25 : 18
18
(0)
dace nehezké plechové boudy. V plánu je oprava
10. Kobylí
14
5 1 8 26 : 33
16
(-2)
kabiny v suterénu sokolovny pro další družstvo.
14
5 1 8 18 : 28
16
(-5)
Roman Kresa 11. Pouzdřany
12. Vrbice
14
5 0 9 32 : 38
15
(-3)
Zpráva o stavu šitbořské kopané
13. Popice
14
3 4 7 17 : 26
13
(-5)
Jak všichni víme, náš fotbal nezažívá zrovna
14
1 2 11 18 : 58
5 (-19)
slavné časy. Už několikátou sezónu bojujeme 14. Šitbořice
o udržení v soutěži a i letos to vypadá, že pokud
O branky se podělili: Kaňa Petr 4 x, Zelinka Tomáš 4 x, Kresa Rose udržíme, bude to opravdu velice těsné a se
man 3 x, Konečný Miroslav 2 x, Hanák David 1 x, Havlík Jan 1 x,
štěstím. Čím to? Odpovědí je víc.
Konečný Petr 1 x, Chloupek Lukáš 1 x a Navrátil Vladimír 1 x.
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Za všechny naše hráče bych vám chtěl popřát
krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku.
Tak jako nám do druhé části sezóny. Sportu zdar
a fotbalu zvlášť.
Vladimír Navrátil
Podzim sezóny 2011/2012
TJ Sokol Šitbořice – Dorost
Na úvod připomenu, jak funguje dorostenecký fotbal u nás. Kvůli nedostatku hráčů jsme byli
nuceni spojit se s týmy Křepic a Velkých Němčic.
Podmínkou bylo, že B-tým odehraje všechna utkání na hřišti v Šitbořicích. Co se týká vedení, spadá
mužstvo pod Šitbořice. Jen název je Křepice B kvůli administraci.
Šitbořice – Starovičky: R.Kresa, D. Hanák.
foto: František Kokeš
Toto spojení má své výhody i nevýhody. Hráči
člen „představenstva“ klubu tam sedět nemůže, jelikož
mají možnost zahrát si krajskou soutěž, probíhají kvalitprodává program na utkání a vstupenky…
ní tréninky s větším počtem hráčů, hráči poznají nové
Nechci tady nějak brečet a dělat z nás chudáčky. Jasné
prostředí a kamarády. Na druhou stranu, některé hráče
je, že bez větší píle, tréninku, a o něco lepší životosprávy
odrazuje dojíždění na trénink, nebo mají problém zapadminimálně před zápasy to lepší nebude. Do budoucna
nout do kolektivu a tak raději trénují doma.
by však náš A-tým měli doplnit nadějní dorostenci hrajíDorost A působí v I. třídě a jsou po podzimu na prvcí krajskou a okresní soutěž, takže by úroveň hry mohla
ním místě. Za A-tým pravidelně nastupuje Radim Košvizase povyrůst. Nezvládneme to ale sami. Bez pomoci býca. Dorost B hraje okresní přebor ve skupině C.
valých hráčů, trenérů, nebo i fanoušků, kteří měli a mají
Tak jako každý rok se v krátké mezisezóně prostřídali
šitbořský fotbal rádi se neobejdeme. Věřím, že každý
hráči. Nejstarší ročníky postoupili do mužských družstev
může nějak pomoci. Třeba dojít na trénink, před zápaa do dorostu se zase přesunuli mazáci z žáků.
sem do kabiny, nebo i na samotném zápase si sednout
Vzhledem k počtu odcházejících hráčů, a to včetně
na střídačku a zkusit nám nějak poradit. Každá rada dobpřestupů v rámci stejné věkové kategorie, jsme museli
rá. V hospodě po fotbale už totiž umí radit všichni. Věřím
řešit zásadní otázku. Abychom udrželi oba týmy, dorost
totiž, že pokud by se našeho mužstva ujalo pár schopA i B, bylo potřeba alespoň 26 hráčů. Nastal tedy čas sháných lidí, a nemusel všechno dělat jeden člověk, určitě
nění po okolí a podařilo se získat dva hráče z Vranovic
by tím šla po nějaké době nahoru i naše hra. Jen chtít.
a později se k nám připojilo několik dalších hráčů z NikolNechci totiž ani pomyslet co by se stalo, kdyby se
čic. To rozhodlo o tom, že B tým dorostu zůstane zachoi tito mladí kluci na fotbal u nás vykašlali a naše krásné
ván a v Šitbořicích bude k vidění dorostenecký fotbal.
fotbalové hřiště by nám bylo k ničemu. Toho se doufám
Ze Šitbořic působí tuto sezónu
nikdo nechceme dožít.
v dorostu devět hráčů. Většina
Tabulka dorostu po podzimní části okresního přeboru sk. C
z nich pravidelně nastupuje za B
tým, protože se chtějí ukázat hlavRk. Tým
Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
ně doma.
1. Dunajovice
11 10 0 1 37 : 16
30
(12)
Dále budu psát jen o B-týmu,
2. Kostice/Týnec/Tvrdonice A
11
9 0 2 66 : 11
27
(9) protože to je „ten” Šitbořský tým.
3. Křepice B
11
7 1 3 38 : 23
22
(4) V letošním ročníku nastupujeme
proti 11 týmům z okresu Břeclav.
4. Hlohovec
11
7 0 4 38 : 19
21
(3)
Suveréni ze sezón minulých po5. Lanžhot
11
7 0 4 29 : 15
21
(6) stoupili výše a tím se nám otevřela
6. Charvátská Nová Ves
11
6 0 5 34 : 26
18
(0) slušná šance pohybovat se na nej7. Moravská Nová Ves
11
6 0 5 30 : 23
18
(3) vyšších příčkách tabulky. I když je
8. Rakvice
11
4 1 6 23 : 36
13
(-2) letos většina týmů výkonnostně
velice vyrovnaná, dařilo se nám
9. Strachotín
11
3 2 6 14 : 28
11
(-7) získávat body s těmi potenciál10. Kobylí
11
2 2 7 22 : 40
8
(-7) ně nejsilnějšími, což nás hned od
11. Klobouky
11
1 2 8 16 : 42
5 (-10) začátku drželo na čele tabulky.
12. Zaječí
11
0 0 11 8 : 76
0 (-15) Bohužel jsme zase naopak body
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ztrácely se slabšími týmy a to je důvod, že jsme
v polovině sezóny na třetím místě.
Přihlédnu-li k předsezóním očekáváním, tak
je to výsledek velice dobrý. Pro někoho možná
až překvapivý.
V neúspěšných zápasech jsme doplatili hlavně
na úzký kádr a velikou marodku. K jednomu zápasu
jsme dokonce museli nastoupit v počtu 10 hráčů.
Bohužel to je fakt, se kterým jsme se museli smířit
a bojovat. Během tohoto období se ukázala veliká
týmová bojovnost a odhodlání a to je to co mi při
vedení týmu dělá větší radost než výsledky. Bohužel toto odhodlání se vytrácelo na trénincích, což
bylo vidět hlavně na absenci a u některých hráčů
se to později projevilo i na výkonu ve hře.
Šitbořice – Brumovice: R. Petrla, P. Kaňa, M. Stříbrnský.
foto: František Kokeš
Když se naopak podívám na úspěšné zápasy,
V číslech je tato sezóna zatím nejúspěšnější od začátkterých je většina, vidím jak důležitá je stabilita
ku
mého
působení u týmu, stále vidím potenciál se zlepkádru a sehranost hráčů.
V podzimní části sezóny jsme odehráli 11 zápasů šovat a věřím, že tomu tak bude.
Pavel Konečný
a získali z nich 22 bodů. Dokázali jsme 7 x vyhrát, 1 x jsme
remizovali a 3 x prohráli. Naše skóre je kladné a to 38
vstřelených a 23 obdržených branek.

Obrazová kronika

9. 10. 2011 – Biřmování.
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foto: Petr Krupička
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16. – 23. 10. 2011 – Pouť do říma.

30. 10. 2011 – Svatohubertská mše – průvod do kostela.

foto: Alois Kaňa
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30. 10. 2011 – Svatohubertská mše – trubači.

30. 10. 2011 – Svatohubertská mše.

foto: František Valíček

foto: Alois Kaňa

Svatohubertská mše.

30. 10. 2011 – Svatohubertská mše – Moravští rytíři.

30. 10. 2011 – Svatohubertská mše.
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foto: František Valíček

foto: Alois Kaňa

foto: František Valíček

