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Vážení čtenáři, polovina roku je za námi a my 
Vám předkládáme třetí číslo letošního obecního 
zpravodaje. Máme za sebou období, které nás 
potrápilo svým průběhem počasí. Především to 
byly velmi vysoké teploty a  nedostatek dešťo-
vých srážek. O nových teplotních rekordech jsme 
byli informováni téměř denně a byli jsme hodně 
smutní když hlásili, že někde pršelo, ale nás to 
zase minulo. Zahrádkáři byli nešťastní, když jim 
původně velmi nadějná úroda ovoce a  zeleniny 
usychala před očima a dostatek vody na zalévá-
ní nebyl. Veřejné dění však běželo dál a obec se 
dále rozvíjela. Dost zásadně se mění střed obce 
a  bude to pokračovat. Připravuje se další pro-
stor pro výstavbu rodinných domků. O těchto 
akcích vás informuje pan starosta. Dětem skon-
čily prázdniny. Obě naše školy se spojily do jed-
né příspěvkové organizace Základní a Mateřská 
škola. My Vás ale budeme v  našem zpravodaji 
informovat o našich dětech jako doposud. Ško-
la má novou paní ředitelku, které přejeme mno-
ho úspěchů, klid a pohodu v práci, dobrý kolek-
tiv a „jen vzorné žáky“ a doufáme v dobrou spo-
lupráci i s naším Štengaráčkem. Paní Kominacké 

 SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
prázdniny a  čas dovolených 
utekly jako voda a  my vstupu-
jeme do posledního čtvrtle-
tí tohoto roku. V minulém čís-
le jsem vás informoval o  pro-
bíhajících stavebních akcích. 
Jednou z  těch hlavních byla 
bezesporu rekonstrukce čás-
ti ulice Osvobození, kde se vy-
budovala nová splašková ka-
nalizace, vozovka a  chodníky. 
Tato stavba je již dokončena 
a mohu prohlásit, že byla pro-
vedena kvalitně a  v termínu. 
Celkové náklady na tuto stav-
bu byly 8 097 419,- Kč včetně 
DPH. V této ceně jsou zahrnu-
ty i opravy vozovek v ulici Dolní 
a  asfaltový koberec před pro-
dejnou Večerka, vyfrézování 
a vyplnění spár v ulicích Nová, 

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA 
i  paní Novotňákové, jménem 
redakční rady i našich čtená-
řů, děkuji, že nás vždy infor-
movaly o  dění ve svých ško-
lách. Hasiči velmi důstojným 
způsobem oslavili svoje vý-
znamné výročí. Také častěji 
než v jiných letech museli vyjíždět k požárům ze 
sucha. Proběhla celá řada kulturních a sportov-
ních akcí. Na Svatojánku byla zřízena nová vy-
hlídka, která umožní cykloturistům i  rodákům 
hezké pohledy na obec a blízké i vzdálené oko-
lí. Fotbalistům začala nová sezóna a doufám, že 
budeme psát zprávy jen o jejich úspěších. Obec 
čekají tradiční hody. Krátce po hodech čekají ce-
lou společnost a tím i naši obec nové komunální 
volby. Bude se volit nové obecní zastupitelstvo.
Věřím, že proběhnou důstojně a za hojné účasti 
všech voličů a že bude zvoleno zastupitelstvo, 
které bude umět řešit problémy obce i přání je-
jích občanů. Starému zastupitelstvu redakční 
rada Štegaráčku děkuje za činnost a spolupráci 
s redakcí. Vám, milí čtenáři, přejeme hezké pro-
žití Svatováclavských hodů a příjemný podzim.

Josef Zelinka, šéfredaktor

Dlouhá a  Kuchyňka, plus dal-
ší drobné opravy po obci. Ně-
kteří z vás si určitě také všimli, 
že nedávno byly opraveny nej-
frekventovanější polní cesty. 
Osobní auta už měla na těch-
to cestách problém se světlou 
výškou. Tyto cesty byly srov-
nány a  mírně rozšířeny. Prá-
ce prováděla firma Strabag. 
Budova zdravotního střediska 
dostala nový kabát a  zateple-
ní. V ordinaci a  v  čekárně paní 
doktorky Klausové byla nain-
stalována klimatizace. Budova 
textilu se připravuje na novou 
fasádu a  zateplení, proto zde 
byla vyměněna všechna okna 
a  venkovní dveře. Zahájena 
byla také stavba nové márnice. 
Co se týká plánované výstavby 
inženýrských sítí za školou, tak 

jsme již ko-
nečně zís-
kali klad-
né vyjádře-
ní odboru 
územního 
plánování. Vypracovaná územ-
ní studie také stanovuje re-
gule a  podmínky budoucí vý-
stavby. Proto je nezbytně nut-
né, aby budoucí stavebníci na 
toto upozornili své projektan-
ty ještě dříve, než začnou něco 
kreslit. Náš územní plán včetně 
této nové územní studie je vol-
ně dostupný v elektronické po-
době na stránkách města Hus-
topeče. V brzké době bude sta-
vební povolení a do konce roku 
by také mělo proběhnout výbě-
rové řízení na zhotovitele stav-
by. Realizace pak začne na za-
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Rada obce jmenovala paní Mgr. Moniku Ond-
rouškovou ředitelkou ZŠ Šitbořice a dále 

schvaluje podání žádosti o zápis změny v úda-
jích vedených v rejstříku škol a školských zaříze-
ní pro základní školu, jejichž činnost vykonává Zá-
kladní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková 
organizace, která se týká zápisu údajů o nové ře-
ditelce příspěvkové organizace Mgr. Monice Ond-
rouškové, která je současně statutárním orgánem 
příspěvkové organizace. 

Rada obce vzala na vědo-
mí informaci o průběhu zápi-
su dětí do mateřské školy na 
školní rok 2018/2019. Zápis 
proběhl 10. 5. 2018.

Rada obce ukládá na zákla-
dě doporučení Zastupitelstva 
obce ze dne 18. 6. 2018, zápis bod 4, ve kterém za-
stupitelstvo obce přijalo nápravné opatření při 
schvalování závěrečného účtu obce za rok 2017, 

čátku roku 2019 podle toho, jak 
dovolí počasí. Ještě do konce 
tohoto roku proběhne v této lo-
kalitě přeložka vysokého napě-
tí a  stavba nové trafostanice. 
Rozvody NN se budou po doho-
dě s  firmou E-ON provádět až 
po realizaci ostatních sítí. Bě-
hem prázdnin proběhly další 
stavební úpravy v  budově zá-
kladní školy. Prosklené ocelové 
atrium v přízemí bylo nahraze-
no zdí a novými okny. Oprýska-
ný komín kotelny ZŠ, který „zá-
řil“ do dálky, dostal také nový 
kabát. Zvelebil se i  interiér Or-
lovny. Po havárii vody, kdy byla 
vytopena kuchyň, WC a  část 
restaurace, se z  preventivních 
důvodů vyměnily všechny ha-
dičky ke splachovačům. Byly 
vyměněny také téměř všech-
ny vodovodní baterie. Na všech 
pokojích je nový nábytek včet-
ně postelí, takže se již před 
hosty nemusíme za nic stydět. 
Po dlouhé době se díky nové-
mu provozovateli a Jarmile Ca-
gáškové podařilo znovu zpro-
voznit koupele. Kromě koupelí 
paní Cagášková v  tomto patře 
provozuje také další zdravot-
ní péči, o  které vám píše v  sa-
mostatném článku tohoto vy-
dání. Jedna z  takových drob-
ností, které jste si zatím asi 
všichni nevšimli, je nový kříž 
za obcí, směrem na Nikolčice. 
Tento kříž instaloval pan Frank 

na místě původního kříže, kte-
rý byl povalen. Podle jeho slov 
to nebylo větrem. Jeho stav byl 
tak špatný, že byl nahrazen no-
vým. Text z té původní desky je 
nyní vyryt přímo do těla nové-
ho kříže. Další drobností, kte-
ré jste si také možná nevšimli, 
je instalace pamětních desek 
pana Stejskala a  pana Tocháč-
ka na objekt Orlovny. Tyto des-
ky jsou nainstalovány z  boku 
budovy směrem k  prodejně 
Jednoty.
Vážení spoluobčané, s  rados-
tí vám mohu oznámit, že ješ-
tě v  letošním roce bude v  naší 
obci zprovozněn bankomat. Ten 
bude umístěn v  budově zdra-
votního střediska a  bude pří-
stupný z  ulice nonstop. Pro-
vozovatelem bude FIO banka. 
V  souvislosti s  provozem to-
hoto bankomatu bych vás chtěl 
požádat, abyste ho využívali 
co nejčastěji. Tím mám na my-
sli to, že klienti různých bank, 
kteří mají výběr v bankomatech 
zdarma, by si raději měli vybí-
rat menší částky, ale častěji. To 
proto, že obec garantuje pro-
vozovateli nejméně 800 výbě-
rů z  tohoto bankomatu za mě-
síc. Za každý neuskutečněný 
výběr do tohoto počtu by pak 
musela obec doplácet 30,- Kč 
+ DPH. Je zřejmé, že pokud by 
měla obec na provoz tohoto 
přístroje dlouhodobě doplácet, 

tak by došlo asi k  jeho zrušení. 
Proto bych vás všechny chtěl 
požádat, abyste nový banko-
mat nejen hojně využívali, ale 
také o něm řekli svým známým 
z  blízkého okolí. Myslím si, že 
by tento bankomat mohli vy-
užívat i  klienti Poštovní spoři-
telny, neboť výběr v tomto ban-
komatu je bude stát jen o 5,- Kč 
více než na poštovní přepážce. 
Za tuto cenu však získají dis-
krétnost, možnost výběru bez 
časového omezení a bez fronty. 
Doufám, že počet výběrů bude 
takový, aby u nás tento přístroj 
zůstal natrvalo.
Vážení spoluobčané, přichá-
zí podzim, to znamená čas 
hodů, vinobraní a burčáků. Přeji 
vám, abyste hody prožili v  kli-
du a  pohodě se svými rodina-
mi a  přáteli. Vinařům přeji bo-
hatou úrodu a ať se jim podaří 
z hroznů vyrobit chutná a kva-
litní vína. 
Jak všichni víte, týden po Sva-
továclavských hodech pro-
běhnou v  naší obci, stejně tak 
jako v celé republice, komunál-
ní volby. U nás budou tento-
krát spojeny i s volbami senát-
ními. Přál bych si, abyste k vol-
bám přišli v co největším počtu 
a vybrali si kandidáty, kteří vás 
budou v  příštím volebním ob-
dobí zastupovat.

Antonín Lengál 
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE 
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aby příspěvkové organizace MŠ a ZŠ doplnily in-
venturu r. 2017 o inventurní soupisy účtů oprávek, 
078 –  Oprávky k DDNM, 081 – oprávky ke stav-
bám, 082 – Oprávky k samostatným movitým vě-
cem a souborům, 088 – Oprávky k DDHM, a to do 
30. 6. 2018.

A dále jim ukládá, aby při inventarizaci v ná-
sledujících letech postupovaly v souladu záko-
na č. 563/1991 Sb. o inventarizaci majetku a zá-
vazků.

Výběrová komise vybírala uchazeče na stav-
bu „Kolumbárium a márnice na Šitbořickém hřbi-
tově“, jediný uchazeč na akci, stavební společnost 
Maša – stavby s.r.o. Měnín 413, 664 57 Měnín, na-
bídl cenu 3.880.345,40 Kč. Výběrová komise dopo-
ručuje danou stavební společnost Maša – stavby 
s.r.o. vyloučit z účasti v zadávacím řízení, neboť 
nabídka výše uvedeného uchazeče neobsahovala 
podepsaný návrh smlouvy o dílo.

Rada obce obdržela a schválila nabídku od spo-
lečnosti Audit daně spol. s r.o., Vídeňská 89, 639 00 
Brno, na placený audit hospodaření obce místo 
krajského auditu. Společnost nabízí přezkoumání 
v rozsahu dílčím na podzim a závěrečný audit za 
rok na jaře příštího roku. Smlouva na dva roky je 
za cenu 26.500,- bez DPH. Pověřili jsme starostu 
obce podpisem smlouvy.

Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo na ulici Osvobození. Jedná se o vícepráce za 
1.261.895,- Kč s DPH, navýšení za zhutnění podlo-
ží, sanaci, izolaci plynu, opravu chráničky u Noe-
lu, opravu kanalizace a výměnu potrubí u dešťo-
vé vpusti. Méně práce činí 125.916,- Kč s DPH. Cena 
díla byla původně 5.223 tisíc korun, nová cena po 
navýšení je 6.265 tisíc korun. Pověřujeme starostu 
podpisem dodatku č.1.

Rada obce projednala smlouvu na zřízení věc-
ného břemene HO-014330048543/002 mezi obcí 
Šitbořice a společností E-ON Distribuce, a.s. na zří-
zení domovní přípojky k rodinnému domu p. Zelin-
ky za úhradu 1.000,- Kč.

Pan Josef Kugler, Kuchyňka 160, Šitbořice žádá o 
možnost vybudování chodníku k rodinnému domu 
na obecní parcele p.č. 1728, o rozměrech 11 x 0,60 
metrů. Rada obce souhlasí s vybudováním za ob-
vyklých pravidel obce.

Jan a Marie Mazalovi, Pod Vrbami 525, 691 76 
Šitbořice žádají o oplocení části pozemků p.č. 363, 
který sousedí s pozemkem p.č. 365 a je v majet-
ku obce. Rada obce souhlasí s oplocením, ale musí 
být dodržena vzdálenost 1,2 až 1,5 m od obrubníku 
komunikace po oplocení.

Rada obce schvaluje pronájem části obecní-
ho pozemku p.č. 14 o výměře 83 m2 pro paní Annu 
Týblovou, Přátelství 156, Šitbořice.

Pan Pavel Urbánek žádá o prodloužení doby ná-
jmu v obecním bytu na ulici Školní 491. Rada schva-
luje prodloužení doby nájmu do 31. července 2021.

Pan Antonín Tesař žádá o prodloužení smlouvy 
o ubytování v penzionu na ulici Divácká 583. Rada 
obce schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování 
do 31. července 2019.

Rada obce schvaluje záměr pachtu obecních 
pozemků p.č. 307 o výměře 583 m2, p.č. 317 o vý-
měře 99 m2 a p.č. 316 o výměře 22m2, pro Ing. Petra 
Tihlaříka, Pekařská 32, Šitbořice.

Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 7 ze 
dne 25. 6. 2018. Jde o přesun financí z rozpočtové 
rezervy ve výši 10.000,- Kč.

Rada obce odsouhlasila rozpočtové opatření 
č. 8 ze dne 16. července 2018, jedná se o navýšení 
záloh za el. energii. 

Paní Veronika Drabálková podala žádost o pro-
nájem pozemku p.č. 2242 v trati Domaniny na roz-
šíření ohrady pro koně. Rada obce schvaluje pro-
nájem pozemku. Záměr byl zveřejněn 16. 7. 2018.

Rada obce schvaluje pro pana Reze, Karpa-
ty I. 693, Šitbořice, pacht obecních pozemků p.č. 
1826/2 o výměře 406 m2 a p.č. 1824 o výměře 1273 
m2 pro zemědělskou činnost a celkové využití. Zá-
měr byl schválen 16. 7. 2018.   

Kateřina Malovaná a Vojtěch Čech žádají obec 
Šitbořice o dlouhodobý pronájem části pozem-
ku p.č. 160 o výměře asi 140 m2 na zemědělskou 
činnost. Rada obce schvaluje záměr na dlouhodo-
bý pacht pozemku pro žadatele. Pozemek je nutno 
vytyčit.

Manželé Klára a Martin Matýškovi žádají o po-
volení uskladnění stavebního materiálu na dobu 
nezbytně nutnou na p.č. 848. Rada obce souhlasí 
s uložením stavebního materiálu.

Český zahrádkářský spolek žádá o prominutí 
nájemného za pronájem sokolovny za akci „Pose-
zení u burčáku“. Rada obce schvaluje prominutí za 
obvyklých podmínek, tzn. nevybírání vstupného, 
a to ani dobrovolného.

Český zahrádkářský spolek žádá o finanční 
podporu k vybavení moštárny v Šitbořicích. Rada 
obce schvaluje finanční obnos ve výši 20.000,- Kč.

Pan Petr Zelinka žádá o povolení uložení sta-
vebního materiálu na obecním pozemku před ro-
dinným domem č.p. 64, od 15. 8. 2018 na dobu ne-
zbytně nutnou. Rada obce schvaluje uložení sta-
vebního materiálu na dobu nezbytně nutnou. 

Myslivecký spolek Šitbořice žádá o prominutí 
nájemného za pronájem sokolovny ve dnech 15. – 
16. září 2018 pro akci „Memoriál Františka Vojtě-
cha, soutěž ohařů“. Rada obce schvaluje prominutí 
za obvyklých podmínek, tzn. nevybírání vstupné-
ho, a to ani dobrovolného.
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MĚNA V SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADV SYSTÉMUZMĚNA V SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vážení občané,
s okamžitou platností zavádíme změnu v systému třídění odpadů. Změna spočívá v tom, že se na 
plastové pytle již nebudou lepit čárové kódy. Stačí, když na pytel napíšete čitelně svoje číslo po-
pisné. K tomuto účelu je určen popisovač, který jste obdrželi zároveň s tímto vydáním Štengaráčku. 
Tato změna byla provedena hlavně z důvodu urychlení vyhodnocování odpadů.
Děkuji za pochopení.      Antonín Lengál – starosta obce

Z NAŠÍ ŠKOLIČKYZ NAŠÍ ŠKOLIČKY

V naší mateřské škole pod-
porujeme výtvarně nadané děti 
v  nadstandardní aktivitě „Pas-
telka“. Práce dětí můžete vidět 
na chodbě zdravotního stře-
diska, v  ordinaci MUDr. Nent-

VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY DĚTÍ

vicha nebo v  mateřské škole. 
Také jsme se zúčastnili několi-
ka výtvarných soutěží. Český za-
hrádkářský svaz vyhlásil celo-
republikovou výtvarnou soutěž 
„Zahrádka pro všechny genera-

ce“. Z několika stovek obrázků 
z celé republiky se v první desít-
ce umístila Natálka Němečková 
z naší MŠ. Zástupce ČZS osobně 
předal Natálce ocenění. 

Sdružení hasičů Čech, Mo-

Rada obce rozhodla o nákupu 12 kusů matra-
cí v  ceně 42.000,- Kč a schválila výměnu všech 
vodovodních baterií, kohoutů a hadiček v ceně 
36.613,- Kč, pro společenský dům ORLOVNA.

Rada obce projednala Smlouvu o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břemene pro obec Šitbo-
řice č. HO – 1030046031/001 od společnosti E-ON 
České Budějovice. Jedná se o zřízení přípojky elek-
trické energie NN ke stavbě rodinného domu p. Li-
bora Stejskala, ulice Dlouhá. Přípojka bude pro-
vedena kabelem průtlakem pod silnicí k přípojné 
skříni na parcelách p.č. 1261 a 1237. Pověřujeme 
starostu podpisem smlouvy.

Rada obce projednala Smlouvu o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břemene pro obec Šitbo-
řice č. HO – 1030047454/001 od společnosti E-ON 
České Budějovice.

Jedná se o zřízení přípojky elektrické energie 
NN ke stavbě rodinného domu p. Martina Matýška 
na ulici Divácká. Přípojka bude provedena závěs-
ným kabelem k přípojné skříni. Pověřujeme sta-
rostu podpisem smlouvy.

Rada obce projednala a odsouhlasila smlouvu 
o právu provést stavbu „napojení místní komuni-
kace na silnici III/0511“ na ulici Nikolčická. Napoje-
ní komunikace bude provedeno v rámci stavby bu-
dování inženýrských sítí k plánovaným rodinným 
domům za školou. Pověřujeme starostu obce pod-
pisem smlouvy. 

Rada obce obdržela žádost od FIO banky na 
propůjčení místnosti u vstupu do zdravotního 
střediska Divácká 583, Šitbořice na instalaci ban-

komatu provozovaného společností PHERO PRA-
HA CZ a.s. Rada obce schvaluje propůjčení míst-
nosti.

Paní Jana Kovaříková, Nová 392, Šitboři-
ce žádá o pronájem parcely p.č. 160 o výměře 
140 m2 - ostatní plocha na využití pozemku k ze-
mědělské činnosti a celkovému udržování stavu 
pozemku. Po projednání žádosti rada obce žá-
dost zamítá.

Rada obce obdržela žádost o pronájem obec-
ních pozemků od Zdeňka a Jany Kilingerových, Di-
váky 197, na pozemky p.č. 519 – 350 m2 a p.č. 520/2 
o výměře 74 m2, před a za rodinným domem č. 607 
a 321. Rada obce souhlasí se záměrem pronájmu 
pozemků.

Rada obce obdržela žádost o prominutí vráce-
ní přeplatku z dotace, který vznikl neúčastí 6 dětí 
na táboru Chaloupky 2018. Rada stanovila na kaž-
dé dítě příspěvek 300,- Kč. Tímto vznikl přeplatek 
ve výši 1.800 Kč dle článku III, bod 3. Náklady na 
Chaloupky 2018 byly vysoké, a proto vedoucí tábo-
ru Anežka Kaňová, Šitbořice 91, žádá o prominutí 
vrácení přeplatku. Rada obce schválila prominutí 
navrácení přeplatku.

Rada obce schválila dodatek č. 2 ke Smlou-
vě o dílo za vícepráce na stavbě „Komunikace 
a kanalizace na ulici Osvobození I. Etapa“ ve výši 
425.957,26 Kč bez DPH. Celkové náklady na opra-
vu komunikace a kanalizace na ulici Osvobození 
činí 8.097.416,73 Kč s DPH a dále pověřila starostu 
obce podpisem dodatku č. 2.

Milan Němeček
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ravy a  Slezska vyhlásilo již tra-
diční výtvarnou soutěž „Požární 
ochrana očima dětí“. V okresním 
kole v nejmladší kategorii se na 
2. místě umístila se svým obráz-
kem Emička Viktorinová a  na 3. 
místě Katuška Matýšková. V ka-
tegorii předškolních dětí všech-
ny stupně vítězů v okrese obsa-
dily naše děti. 1. místo získal Ji-
říček Kunovský, 2. místo Jiříček 
Kudyn a  3. místo Robinek Ku-
těj. Všem vítězům přijel poděko-
vat a předat ceny zástupce OHS 
Břeclav ing. Jaromír Mikuška.

Město Hustopeče vyhlásilo 
výtvarnou soutěž „Stáří očima 
dětí“, kde jsme také několik ob-
rázků od našich dětí poslali. Ty 
se objevily na Dni sociálních slu-
žeb v Hustopečích. 

Všem úspěšným dětem gra-
tulujeme a máme radost, že naši 
mateřskou školu tak dobře re-
prezentují.

Marta Nečasová, učitelka Jiříček Kunovský 1. místo Požární ochrana očima dětí.

Vážení čtenáři,
po osmiletém působení na pozici učitelky na 

naší základní škole přebírám funkci ředitelky po 
paní ředitelce Jarmile Novotňákové, které se pod 
jejím dlouholetým vedením podařilo naši školu vy-
zvednout na vysokou úroveň. Touto cestou bych jí 
ráda poděkovala za léta náročné práce, do které 
vstupovala vždy s plným nasazením a zanechala 
za sebou obrovský kus práce.

Vím, že přebírám do vedení školu, která funguje 
a  je nadstandardní v kvalitě poskytování výchovy 
a vzdělávání. O to těžším úkolem je pro mě tento 
stav udržet a školu nadále rozvíjet a dále její kva-
litu zvyšovat. Přesto věřím, že za podpory a spolu-
práce všech zaměstnanců školy, žáků, rodičů, přá-
tel školy a zřizovatele je v mých silách školu rozví-
jet a  naplňovat tak mou vizi „Bezpečné, otevřené 
školy, která poskytuje vzdělání pro život“.

I pod mým vedením bude základní škola pokra-
čovat v  zavedených fungujících tradicích. Oblast 
výchovy a vzdělávání bude dále realizována na zá-
kladě Školního vzdělávacího programu „Vzdělá-
ní na dlani“. Zájmové vzdělávání bude stále pod-
porováno činností školní družiny a školního klubu, 
v rámci kterých budou naši žáci moci navštěvovat 

OKNA ŠKOLY DOKOŘÁNOKNA ŠKOLY DOKOŘÁN
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řadu zájmových kroužků, např. softballu, pěvecké-
ho sboru, keramiky, anglického jazyka, rekondiční-
ho cvičení, gymnastiky aj. 

Připravujeme také řadu akcí. V měsíci září jsme 
připravili Dýňáky, Beeball day, v říj-
nu Den otevřených dveří pro pra-
rodiče, s  tatínky zasadíme Strom 
svobody u  příležitosti 100. výro-
čí vzniku samostatné republiky 
a žáci 2. stupně pojedou na exkurzi 
do Vídně. 

Závěrem mi dovolte také podě-
kovat paní Jiřině Hanákové za její 
dlouholetou a  obětavou práci na 
naší škole. Ráda bych poděkova-
la všem spolupracovníkům za práci 
spojenou s přípravou nového škol-
ního roku 2018/2019.

Všem čtenářům bych chtěla popřát mnoho 
úspěchů v posledním čtvrtletí tohoto roku a našim 
žákům i jejich rodičům co nejúspěšnější školní rok.

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy

Dne 11. září přijelo do naší zá-
kladní školy v  rámci dlouhodo-
bého a  pravidelného setkávání 
20 klientů (z toho 8 vozíčkářů) 
z brněnské „Kociánky“. Připravi-
li jsme pro ně aktivní dopoledne, 
které bylo spojené se sportovní 
a  vzdělávací stezkou. Každého 
klienta si převzali a měli po celou 
dobu na starost žáci 8. a 9. roč-
níku. První setkání bylo nesmě-
lé, ale zároveň i bouřlivé, proto-
že se znali naši žáci s klienty už 
z  minulých let. Po absolvování 
stezky jsme se všichni sešli u tá-
boráku, kde si naši žáci s novými 
kamarády při společném opéká-
ní špekáčků a  následně při ta-
neční diskotéce srdečně sdělo-

DEN S KOCIÁNKOU

vali svoje zážitky. Čas utíkal ve-
lice rychle a nás ještě čekala ná-
vštěva zemědělského družstva. 
Tímto také srdečně děkujeme 
panu řediteli Zelinkovi za umož-
nění akce a čas strávený s námi. 
Pro některé naše přátele to bylo 
první živé setkání s  hospodář-
skými zvířaty i  malý-
mi telátky. Po prohlíd-
ce výroby oken a dveří 
se už čas naplnil a  po 
příjemném setkání na-
stalo loučení, které se 
neobešlo bez slziček 
a  vzájemném přísli-
bu, že se opět uvidíme 
na jaře, kdy „Kociánka“ 
slaví 100 let založení.

Pro naše žáky bylo toto setkání 
podnětné a k zamyšlení. Věříme, 
že společnou akci zopakujeme, 
protože taková setkání jsou dů-
ležitá k prohlubování a upevňo-
vání mezilidských vztahů. 

Mgr. Helena Rýznarová
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Padesát let společného života, zlatou svatbu, 
oslavili dne 31. 8. 2018 v  kruhu svých nejbližších 
manželé Jiřina a Jiří Koneční.

Při této slavnostní příležitosti jsme jim s panem 
místostarostou v obřadní síni popřáli hodně zdraví 
a pohody do dalších společných let a předali kytku 
s darem za obec Šitbořice.

Blanka Burešová

Vážení spoluobčané, v  před-
chozích vydáních Štengaráčku 
jsem vás informoval o snaze ote-
vřít sirné koupele v  Šitbořicích. 
Jako vždy při aktivitách tohoto 
druhu byl největší problém se zís-
káním všech potřebných povole-
ní a razítek. Dnes již mohu říct, že 
máme všechna povolení a začíná-
me. Od 1. 10. 2018 otevíráme láz-
ně pro běžný provoz. Garantem 

V červnovém vydání Štengaráčku zaúřadoval re-
dakční šotek a nebyla otištěna fotografie z 50. vý-
ročí svatby manželů Vozdeckých. Omlouváme se 
a dodatečně ji zveřejňujeme.

KULTURNÍ KOMISEKULTURNÍ KOMISE

ORLOVNAORLOVNA

Marie a Ondřej Vozdečtí foto: A.Lengálfoto: Milan Němeček

tohoto projektu bude paní Jarmila 
Cagášková, která má v tomto obo-
ru velké zkušenosti a  ráda vám 
poradí vhodné procedury, kte-
ré pomůžou ke zlepšení vašeho 
zdravotního stavu. O prospěšnos-
ti síry na lidský organismus najde-
te na internetu mnoho informací, 
proto nebudu toto téma detailně 
rozebírat. Za tento úspěch děkuji 
především panu starostovi, který 

nám aktivně pomáhal s  řešením 
jednotlivých problémů, i  celému 
zastupitelstvu obce. Rozhodne-
te-li se využít této služby, volejte 
na tel. + 420 731 453 026, rádi Vám 
pomůžeme. Stejně jako všechny 
firmy v současnosti, tak i my hle-
dáme nové spolupracovníky. Má-
te-li zájem s námi pracovat, kon-
taktujte nás.

 Jaroslav Konečný

Milí spoluobčané, navazuji na článek z loňského 
roku, ve kterém jsem vás informovala o nově vzniklé 
provozovně lymfodrenáží. Zároveň jsem zmiňovala 
plány o opětovném zprovoznění sirných koupelí.

S potěšením vám mohu sdělit, že po dlouhých pe-
ripetiích s úřady, díky aktivní spolupráci pana staros-
ty s OÚ Šitbořice a pana Jaroslava Konečného, Naj-
rent s.r.o.– provozovatel Orlovny, se nám podařilo 
získat všechnu dokumentaci potřebnou ke schválení 
provozu regeneračních koupelí a opravit a dovyba-
vit celé lázně tak, aby mohly sloužit konečně k tomu, 
k čemu byly před lety vybudovány.

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ S REGENERAČNÍMI KOUPELEMI ŠTENGAR VE 
SPOLEČENSKÉM DOMĚ ORLOVNA

Současně proběhla i oprava a vybavení místnosti, 
která byla původně určená pro rehabilitačního léka-
ře, která nyní bude sloužit jako ambulance fyziotera-
pie se specializací na manuální a přístrojové lymfo-
drenáže.

Vzniká zde specializované ambulantní pracoviš-
tě se zdravotnickými i regeneračními službami, kte-
ré umožňuje lepší dostupnost občanům místním 
i přespolním a zvyšuje kvalitu vybavenosti obce.

Nabízena bude preventivní i  léčebná péče v  ob-
lasti rehabilitace, zaměřená na otoky (lymfedémy) 
končetin i  obličeje, bolesti pohybového aparátu, 
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Jistě jste se někteří z  Vás pozasta-
vili u kamene, který se objevil vedle vo-
zovky na ulici Tocháčkova, s  otázkou, 
k čemu bude sloužit. 

Jde o  první část plánovaného pa-
mátníku Viléma Tocháčka. Právě na 
tento kámen  bude umístěna pamětní 
deska, která byla při rekonstrukci sun-
dána z budovy bývalého mlýna. Studie 
plánované úpravy je na přiložené ob-
rázku.

Jistě neuškodí krátce si připomenout  
osobnost Viléma Tocháčka, po kterém 
je ulice s novou zástavbou pojmenová-
na.  Byl obětí nacismu v období prvního 
stanného práva. Začátkem okupace  se 
přestěhoval do Šitbořic z Podhrázského 
mlýna v rodném Křtěnově. Jako i větši-
na jiných mlynářů semlel lidem, aby ne-
hladověli, více obilí než bylo stanoveno. 
Za tento čin byl udán a dne 28.9.1941 ve 
Křtěnově brněnským gestapem zatčen. 
Byl uvězněn v brněnských Kounicových 
kolejích a obviněn z hospodářské sabo-
táže Velkoněmecké říše.  Popraven byl 
1.10.1941 na tamním popravišti. 

Jirka Kaňa

CO JE TO ZA KÁMEN NA TOCHÁČKOVÉ?

omezenou hybnost kloubů, regeneraci po operacích 
a úrazech apod.

K dosažení nejlepšího léčebného a regenerační-
ho účinku se v ambulanci bude využívat např. manu-
ální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž přístro-
jem Lymfoven, tejpování kvalitními páskami Temtex, 
individuální cvičení na míči a  s overballem, měkké 
a mobilizační techniky a další.

Díky Štengaru, jedné z nejkvalitnějších přírodních 
sirovodíkových vod u nás, budou nabízeny sirné kou-
pele, které pomáhají ke zlepšení nálezů u osob trpí-
cími akné a chronickými kožními chorobami, při po-
hybových problémech, při léčbě ekzémů, dermatiti-
dy, lupénky či zánětů kůže. Blahodárně působí také 
při hojení jizev, a to i jizev po popáleninách nebo opa-
ření. Relaxace v příjemně horké vodě s možností ma-
sáže a suchým zábalem přispěje k celkové rekonva-
lescenci těla.

Procedury máte možnost absolvovat v  příjem-
ném prostředí s individuálním přístupem v bezpro-
střední blízkosti vašeho bydliště, za kterými jiní, díky 
její specializaci a kvalitě, musí dojíždět desítky kilo-
metrů.

K ucelení a doladění nabídky služeb patří i pravi-
delná pohybová aktivita ve formě skupinových re-

kondičních cvičení, zaměřených na správné držení 
těla, úpravu svalových dysbalancí a celkově zlepšení 
fyzické kondice. Rekondiční cvičení mají u nás víc jak 
desetiletou tradici, účastní se ho především ženy ze 
Šitbořic. Lekce cvičení probíhají formou 3 turnusů po 
3 skupinách od září do června. Do letošní první série 
se přihlásil rekordní počet 54 zájemců včetně i něko-
lika přespolních.

Všem bych chtěla poděkovat za jejich důvě-
ru a věrnost. Nesmírně si toho vážím. Moc mě těší 
vzdělávat a motivovat lidi k tomu, aby se cítili lépe. 
Zároveň se musím omluvit těm, na které se z kapa-
citních důvodů nedostalo. Pro úspěch cvičení s že-
nami bylo zahájeno i cvičení dětí v ZŠ, což přispívá 
k prevenci pohybových problémů.

Provozní doba ambulance a koupelí je dle objed-
návek denně v 1. patře Společenského domu Orlov-
na.

Skupinové cvičení je každou středu v  17, 18 a  19 
hod v tělocvičně ZŠ.

Pro bližší informace o službách mne můžete kon-
taktovat na tel. 731 453 026,

www.lymfocagaskova.cz, FB: Lymfodrenáže Šit-
bořice

Jarmila Cagášková, fyzioterapeutka
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25. 9.  Sběr papíru po obci
27. 9.  Svatováclavský běh – areál školy 10:00
27. 9.  Dýňáci – školní dvůr 16:30 
28. 9.  Beeball day – fotbalové hřiště 10:00 – 12:00
Říjen  Oslava 100. výročí vzniku samostatné republiky – termín bude upřesněn
20. 10.  Provedou hasiči sběr starého železa pro pomoc s naložením a odvozem můžete volat 
 telefonní číslo 608 502 054 (M. Vahala)
13. 10.  Kolová - mezinárodní turnaj ELITE - Vinařský pohár
17. 11.  Martinské hody, hraje DH Vracovjáci
  1. 12.  Kolová - 4. kolo ČP - žáci

Oscar Wilde:
„Nic nestárne tak rychle jako štěstí.“

Immanuel Kant:
„Proti trampotám života dal Bůh člověku 

tři věci – naději, spánek a smích.“

Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo zvěstovává.

Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.

Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.

Na svatého Teodora sedlák ještě pilné orá.

Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží

ADY A MOUDRARADY A MOUDRA PRANOSTIKAPPRANOSTIKA

PLÁNOVANÉ APLÁNOVANÉ AKCE

ŠÍNEUŠLO NAŠÍ POZORNOSTI

NOVÝ KŘÍŽ INSTALOVANÝ 
PANEM FRANKEM

PAMĚTNÍ DESKY PANA STEJSKALA 
A PANA TOCHÁČKA UMÍSTĚNÉ 
NA BUDOVĚ ORLOVNY

Foto:Filip DvořákFoto:Filip Dvořák
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Jitrocel se kdysi nazýval králem cest a  již v dáv-
ných dobách rostl k užitku lidí. V rukopise z 11. stole-
tí se zachovala anglosaská óda, která opěvuje devět 
rostlin, a jitrocel oslovuje takto: „I ty, jitroceli, matko 
rostlin, otevřená k východu, mocná v nitru, přes tebe 
hrkotají vody, přes tebe jezdí ženy, přes tebe jezdí že-
niši, nad tebou odfukují býčkové“.     

Jitrocel se na prvém místě užívá při všech onemoc-
něních dýchacích orgánů, zvláště při silném zahleně-
ní, kašli, černém kašli, plicním astmatu, ba dokonce i při 
tuberkulóze plic. Švýcarský farář Kunzle, samorost-
lý přírodní léčitel a znalec velké léčivé síly našich rost-
lin, píše: „Použít možno celý jitrocel, všechny jeho dru-
hy, a to kořeny, listy, květy i semena. Krev, plíce a žalu-
dek pročišťuje tak, jako žádná rostlina. Proto je důležitý 
pro ty lidi, kteří mají špatnou krev nebo málo krve, sla-
bé plíce a ledviny, bledý vzhled, kteří dostávají vyrážky 
a lišeje, kteří pokašlávají, chraptí, zůstávají hubení jako 
koza i tehdy, když je ponoříme do más-
la. Na nohy postaví slaboučké děti, kte-
ré se opožďují i při dobré stravě.“ Já rov-
něž pomohla mnohým směsí jitrocele 
a mateřídoušky (smíšeno stejným dílem) 
při bronchiálním astmatu. Takový čajo-
vý nálev možno vřele doporučit i při one-
mocnění jater a  měchýře. Při bronchiti-
dě a  bronchiálním astmatu se výborně 
osvědčuje čaj, připravený následujícím 

JITROCEL  KOPINATÝ

SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH
způsobem: do šálku studené vody přidáme kolečko ci-
trónu (byl-li něčím stříkaný, tak bez slupky) a jednu vr-
chovatou kávovou lžičku kandysového cukru, potom 
vše přivedeme do varu a necháme čtyřikrát až pětkrát 
vzkypět. Odstavíme a až potom přidáme jednu vrcho-
vatou kávovou lžičku čajové směsi. Necháme vyluhovat 
půl minuty. V těžkých případech se musí připravit čers-
tvý čaj čtyřikrát až pětkrát denně. Pije se po doušcích 
tak horký, jak jen sneseme.

Ve starých „bylinářích“ se dočítáme, že semeno jitr-
ocele působí proti tvorbě kaménků (pozn. myšleno žlu-
čové kameny), užíváme-li denně 8 gramů. Sirup z jitro-
cele čistí krev od všech nečistot a  chorobných látek. 
Správně bychom jej měli používat stále a  brát denně 
před každým jídlem jednu polévkovou lžíci (děti jen ča-
jovou lžičku).

Čajový nálev: 
1 vrchovatou čajovou lžičku listů na 1/4 litru vody, 

jen spaříme a krátce necháme vyluhovat.

Čajová směs: 
1 čajovou lžičku vrchovatě napl-

něnou směsí jitrocele a  mateřídoušky 
(rovné díly) spaříme v 1/4 litru vody.

Obklady z listů: čerstvé listy jitroce-
le kopinatého nebo většího umyjeme, 
na desce válečkem na nudle rozválíme 
na kaši a přiložíme na nemocné místo.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ          PŘÍSPĚVKY OBČANŮ          

Letošní rok je rokem „osmičkovým“, jak je často 
připomínáno ve všech médiích. Tak také my, naro-
zení v roce 1938, chceme zavzpomínat. 

V roce 1938 se v  Šitbořicích narodilo 35 dětí, 
z toho 14 chlapců a 21 děvčat.

Přišli jsme na svět do neklidné doby. Naši rodiče 
to neměli jednoduché. Přicházela mobilizace a po 
ní 2. světová válka.

Děti narozené do 1. září 1938 začaly chodit do 
školy v roce 1944, v době, kdy u nás vládli Němci, 
a tak už i prvňáčci se museli učit němčinu. Ti, kte-
ří se narodili až na podzim (a byla nás skoro polo-
vina), nastoupili do 1. ročníku až po skončení války 
v roce 1945. 

Byla to doba těžká. Do každé rodiny byl přidě-
len určitý počet potravinových lístků a poukázek na 

ROČNÍK 1938

zakoupení textilu, bot a jiného zboží. Oblečení jsme 
měli skrovné – děvčata šaty a  zástěru s  laclem, 
chlapci kalhoty a prostý kabátek. Účes pro děvča-
ta byl stejný pro všechny – nahoře na hlavě tzv. ko-
hout.

V souvislosti s  obecnou školou (1. - 5. ročník) 
vzpomínáme na paní učitelky Matýškovou, Kubíč-
kovou, Friedlovou, učitele Babáčka a později i na ře-
ditele školy Emila Šulce.

Do náboženství chodily všechny děti ze třídy. 
Učil nás „velebný pán“ P. Jaroslav Hudec.

Do 1. třídy měšťanky v Těšanech jsme začali cho-
dit pěšky, buď polňačkou přes kopec nebo Močilka-
ma. Ve špatném počasí po silnici. V té době se do-
končovala stavba nové devítitřídní školy. Asi do po-
loletí jsme měli třídu pro děvčata na takzvaném 
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„Myšáku“, pro kluky na zámku. Do 2. třídy, která 
byla již v nové škole, nás začal vozit zvláštní auto-
bus. Bylo v něm veselo, zpívalo se. Vzpomínáme na 
Jaru Týbla, který předříkával písničky. Z učitelů na 
měšťance vzpomínáme hlavně na pány učitele Ha-
nouska, Janouška, Lišku, ředitele Jersona a učitelky 
Vojtovou a Matouškovou. 

Do paměti se také vepsal pan učitel Schrödr – 
velký muzikant. Hodně žáků učil hře na housle a ří-
dil hudební kroužek, kde se hrály hlavně Strausso-
vy valčíky. Za novou školou byla velká, zatím ne-
obdělaná zahrada. Pan učitel Hanousek založil 
biologický kroužek a  část zahrady obdělávali čle-
nové tohoto kroužku. Učitel Janoušek vedl krou-
žek literární. Na konci posledního ročníku jsme 

měli povinnost zúčastnit se chmelové brigády. 
Po ukončení školy jsme se rozešli na různé školy 
a učiliště. Po absolvování dostal každý umístěnku, 
kam musel nastoupit do zaměstnání.

Stavění máje proběhlo tak jako v předchozích le-
tech. Jen žáci, kteří bydleli na internátech, se stavě-
ní máje nemohli zúčastnit, museli jít povinně na pr-
vomájový průvod. Na máju lezl Jan Čapka bez pro-
blémů, ale vlivem silného větru se mája asi 4. den 
zlomila.

V průběhu let se hodně našich vrstevníků odstě-
hovalo, zemřelo nebo přiženilo a přivdalo. Nyní žije 
v  Šitbořicích z  našeho ročníku 1938 šest žen a  tři 
muži. Mimo obec žije asi deset spolužáků.

Sepsaly: Fr. Matušková, M. Kaňová a J. Lengálová

VITALITA PANA MATUŠKY, NEJSTARŠÍHO OBČANA ŠITBOŘIC

Foto poskytl Antonín Karmasin
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Vyhlídka na Svatojánku   foto: Jiří Kaňa

Již v loňském roce byl zastupitelstvem 
obce schválen záměr vybudovat malou 
vyhlídku na Svatojánku. Díky okolní krajině 
nebylo potřeba budovat nákladnou kon-
strukci, ale byla zvolena varianta s úpra-
vou plošiny a osazením posezení. Na pod-
zim byly provedeny terénní úpravy s tím, 
že se dokončí letos na jaře. Díky vytíženos-
ti řemeslnických firem se záměr podařilo 
realizovat až minulý týden. Byla osazena 
dřevěná konstrukce – posezení s lavička-
mi a zastřešením. Zbývá dokončit úpravu 
terénu. Věřím, že se toto místo stane po-
dobně jako větší vyhlídka na Domaninách 
cílem vycházek s  krásným výhledem na 
obec i do vzdálenější krajiny.

Jirka Kaňa

VYHLÍDKA NA SVATOJÁNKU

í á ří ň
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Foto: Jaroslav Matýšek

V sobotu 15. září se v  Šitbo-
řicích konala v pořadí již 3. úkli-
dová akce Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. Tentokrát jsme se připo-
jili k Celosvětovému úklidovému 
dni, který připadl právě na tuto 
sobotu. V tento den probíha-
ly úklidové akce na celém svě-
tě v celkem 156 zemích a do akcí 
se zapojily miliony dobrovolníků. 
V Šitbořicích jsme se k úklidu se-
šli ve 13:00 u  staré školy. Účast 
byla mírně nižší než při předcho-
zích ročnících, k  čemuž patrně 
přispělo nádherné počasí a  ob-
dobí vinobraní, kdy měla spous-
ta občanů práci na vinicích a po-
lích. I tak se nás sešlo celkem 
38, z toho bylo 17 dospělých a 21 
dětí. Tak jako každý rok jsme se 
rozdělili do několika skupinek, 

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost 
aktivně zapojit občany do sběru informací a ná-
zorů na lokality, v nichž bydlí. Do pocitové mapy 
mohou občané sami vkládat informace o místech, 
která se jim líbí, kam rádi chodí, nebo naopak mís-
ta, kde by rádi viděli nějaké změny, nebo kde se 
cítí nepříjemně. Pokud je pocitová mapa naplně-
na daty od občanů, může dobře sloužit jako zpět-
ná vazba pro zastupitele a jako podklad pro plá-
nování rozvoje veřejných prostor. Důležité je, aby 
se občané sami aktivně zapojili do sběru dat pro 
pocitovou mapu. Za tímto účelem byla také vy-
tvořena pocitová mapa obce Šitbořice, kterou na-
leznete na webu. Údaje do pocitové mapy je mož-

CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN V ŠITBOŘICÍCH

POCITOVÁ MAPA OBCE ŠITBOŘICE

rozebrali jsme si pytle na odpad, 
rukavice a vyrazili do akce. Ukli-
dili jsme prostor kolem rybníč-
ka a  hlavní silnice ve směru Di-
váky, Nikolčice a Těšany, koryto 
potoka až po rybník a jeho okolí 
a nakonec i cestu směrem k No-
vému Dvoru. Úklid jsme pak za-
končili zhruba okolo čtvrté hodi-
ny zase na staré škole, kde bylo 
pro všechny účastníky připrave-
no občerstvení. Letošní speciali-
tou bylo rovněž to, že se dělala 
statistika sesbíraných PET lah-
ví. Tato statistika by měla slou-
žit jako podklad a  podpůrný ar-
gument při přípravě opatření, 
která by měla předcházet tvor-
bě odpadů a snížit tak množství 
PETek, povalujících se v přírodě. 
Takovým opatřením může být 

né zadávat pomocí kontaktního formuláře, který 
se nachází na stránce pod mapou, kde se vypl-
ní popis místa, jaký máte vztah k místu, případně 
další komentář a kontaktní údaje. Údaje sesbíra-
né pomocí tohoto formuláře pak budou postup-
ně přidávány do mapy. Na utváření její konečné 
podoby se tak mohou podílet všichni občané Šit-
bořic. Mapa je zatím spuštěna v pilotním provo-
zu, takže uvítáme jakékoliv připomínky, ať už k vi-
zuální, či obsahové podobě mapy, které můžete 
psát do kontaktního formuláře na webu. Věřím, 
že se mapu podaří naplnit kvalitními daty a bude 
sloužit svému účelu.

Lukáš Franěk

například zálohový systém na 
PET lahve, který již funguje v ně-
kterých okolních zemích. A jak 
to celé dopadlo? Celkem jsme 
sesbírali zhruba 1 tunu odpadu 
a z něj jsme pak vytřídili více než 
500 kg různých druhů odpadů. 
PET lahví jsme nasbírali celkem 
334 kusů. Při srovnání s  před-
chozími úklidy je vidět, že tyto 
akce nesou své ovoce, jelikož 
se nám daří sbírat méně a méně 
odpadu. Doufám, že jednoho dne 
dosáhneme toho, že prostě ne-
bude co sbírat. Závěrem bych 
rád poděkoval všem účastníkům 
úklidu, a  vybídl ostatní, aby se 
zúčastnili některé z dalších úkli-
dových akcí, o  jejichž konání se 
opět v předstihu dozvíte. 

Lukáš Franěk
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Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci pří-
buzných nebo svého praktického lékaře) vyplní 
základní údaje o  svých alergiích, nemocech, lé-
cích (včetně dávkování) a  kontakty na své blíz-
ké osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být 
umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě 
- na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodo-
vých dveří.

Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu 
„Stárneme ve zdraví“ společného projektu Imple-
mentace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Na 
projektu spolupracovali odborníci z Ministerstva 
práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje, Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje p. o. a tísňové služby Gira-
sole z. s. Hustopeče.

Zkratka I.C.E. (In Case of Emergency) znamená 
v případě ohrožení.

Jana Urbánková

V pátek 21. 10. od 18h můžete v Orlovně zhléd-
nout autorské představení Jana Horáka František 
blázen. One man show, body-drum, step. Vyprá-
vění o životě a smrti svatého Františka z Assisi. 
Délka představení 75min., vhodné pro diváky od 
6 let.

„Když František kázal, tak při tom tančil a zpí-
val, proto je i vyprávění o Františkovi roztanče-
né a rozezpívané. Byl to svým způsobem extre-
mista; když plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, 
a  tak se taky snažím moc nešetřit a  zkoumat 
hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u  sa-
mého počátku evropského divadla, tak se inspi-
ruji u  jarmarečních vypravěčů a  u začátků co-
mmedie dell arte a  hledám vyjádření, které je 
zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž po-
cit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak 
chci vyprávět.“

Terezie Matýšková

Poznáte stařečky na fotografii?            
Stařečky na fotografii z červnového čís-

la poznaly dvě čtenářky: Paní J.Lengálová 
a paní F. Němečková. 

Na fotografii v červnovém Štengaráčku 
jsou stařečci z Němčiček:

Jiljí Kaňa, č.p. 353, Antonín Kaňa, č.p. 
377, František Vozdecký, č.p. 174, Antonín 
Kaňa, č.p. 354 a Jan Kaňa, č.p. 330.

SENIORSKÁ OBÁLKA (I.C.E. KONTAKT) FRANTIŠEK BLÁZEN

HÁDANKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Tak se tehdy budovalo před dnešním obec-
ním úřadem, poznáte  brigádníky?

Odpovědi posílejte na adresu: 
redakce@stengaracek.cz 
nebo vhoďte do schránky obecního úřadu.

HÁDANKA

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍPŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ

V neděli 2. 9. se uskutečnila 
oslava 120. výročí založení Dob-
rovolné Jednoty Hasičské v  Šit-
bořicích. V dopoledních hodinách 
byla otevřena Hasičská zbroj-

SDH ŠITBOŘICE

nice pro veřejnost, která měla 
možnost shlédnout vystave-
nou techniku a výstavu fotogra-
fií a  dokumentů, které ukazova-
ly průřez naší historie a  osob-

nosti, které se podílely na vzni-
ku a  fungování našeho sboru. 
Odpoledne proběhla před rad-
nicí ukázka hasičských činností, 
např. vyproštění zaklíněné oso-
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Nechyběla muzika foto: Jiří Kaňa

Posezení u guláše foto: Jiří Kaňa

Gulášoví vítězové foto: Jiří Kaňa

SPORTSPORT

POSEZENÍ U BURČÁKU S OCHUTNÁVKOU GULÁŠŮ

P í láš f iří ň

Po sestupu z  okresního pře-
boru zpět do III. třídy náš „A“ tým 
doznal jen několika kosmetických 
změn. Hlavní změna nastala ve 
vedení, když se trénování ujal Ri-
chard Konečný spolu s Drahošem 
Konečným. Zprvu měla tato změ-
na pozitivní efekt, na první trénin-
ky chodilo cca 15 hráčů, trénova-
lo se tvrdě a vše vypadalo dobře. 
Tento dojem ještě utvrdilo přátel-
ské utkání před sezónou, ve kte-
rém jsme porazili sousední Těša-
ny 6:0.

Bohužel se potvrdilo, že první 
vyhrání z kapsy vyhání. První dvě 
soutěžní kola jsme totiž prohráli, 

KOPANÁ  

oba zápasy smolně góly v posled-
ních minutách zápasů a proti fa-
voritům celé  soutěže. To nás ale 
neomlouvá. Chuť jsme si násled-
ně spravili ve třetím kole v Koby-
lí, kde jsme vyhráli 5:0, a v dalším 
kole doma, když jsme si připsa-
li první domácí výhru proti FAK 
Břeclav v poměru 4:2.

Na tyto výsledky jsme bohužel 
nenavázali v Charvátské Nové Vsi 
ani doma proti Starovičkám. Za-
tím se dá říct, že jsou naše výsled-
ky spíše zklamáním. Snad se naše 
výkony ustálí, budeme se na zá-
pasy scházet v plném počtu a bu-
deme častěji bodovat. Jako jeden 

z možných důvodů našich horších 
výsledků je častá účast našich 
hráčů na svatebních hostinách, 
jen pro zajímavost, během léta 
vyměnilo svobodu za stav man-
želský hned 5 hráčů našeho oddí-
lu.  K tomu jim samozřejmě gratu-
lujeme.

Naše béčko začalo již svou 
čtvrtou sezónu po svém znovu-
obnovení mnohem lépe. Ve své 
soutěži po pěti kolech ještě nepo-
znalo hořkost porážky a je se dvě-
ma výhrami a třemi remízami na 
druhém místě tabulky IV. třídy 
skupiny B. Snad jim tyto výsledky 
vydrží co nejdéle.

by ve vozidle, práce střelmist-
ra, hašení historickou technikou 
a  dalších. Součástí oslav bylo 
i  předání čestného členství sta-
rostovi obce panu Antonínu Len-
gálovi za dlouholetou podporu, 

které se hasičům od obce dostává. 
Oslav se zúčastnili hosté z Kraj-
ského i Okresního sdružení dob-
rovolných hasičů Jihomoravské-
ho kraje, velitel požární stanice 
Hustopeče a naši kolegové z dru-

žební obce Dinhard. Velký dík pa-
tří dobrovolným hasičům z okol-
ních vesnic, kteří přivezli svoji 
techniku a tím se podíleli na dob-
ré úrovni oslav.

Miroslav Vahala
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Turnaj přípravek v Hustopečích 9.9.2018 foto: Zuzana Navrátilová

Co nám ale dělá letos největší 
radost, je naše přípravka. Po jar-
ním náboru jsme v  průběhu ce-
lého léta pokračovali v  tréninku. 
Děti fotbal baví, na hřiště chodí 
v hojném počtu a je na nich vidět 
postupné zlepšení.

Jelikož hlavní část našich dětí, 
které na fotbal chodí, jsou ve věku 
od 5 do 7 let, přihlásili jsme se do 
turnajové soutěže Okresního fot-
balového svazu, kde se naši nej-
menší utkávají s  týmy z  Břecla-
vi, Hustopečí, Lednice, Mikulova 
apod.

Zatím jsme se zúčastnili dvou 
těchto turnajů, a to v Hustopečích 
a v Břeclavi. Tyto turnaje se hrají 
systémem každý s každým, takže 
děti odehrají za nedělní dopoled-
ne hromadu zápasů. Výsledky se 
v této kategorii neřeší, důležitý je 
pohyb a radost ze hry. Navzdory 
tomu, že jsme nováčci, tak naše 
děti rozhodně nezklamaly, něko-
lik zápasů proti týmům z větších 
obcí či měst jsme dokonce vyhráli.

Protože se nám zalíbil tento 
turnajový způsob přípravek, kdy 
celé hřiště je rozděleno na 6 men-
ších hřišť pro děti a účastní se ho 
cca 20 různých týmů, rozhodli 

jsme se jeden tento turnaj uspo-
řádat i u nás. 

Tímto Vás všechny zvu na ne-
děli 14. 10. 2018 od 09:30 do 12:00, 
kdy tento turnaj za účasti druž-
stev z  celého okresu proběhne 
u nás. Vše bude záležet hlavně na 
počasí, ale doufáme, že nám po-
časí dovolí tuto akci uspořádat 
a  i  Vy  budete moct přijít a  vidět 
naše nejmenší v akci.

Pro ty, kteří by se k  naší pří-
pravce chtěli připojit, jsou stále 
dveře otevřené. Trénujeme v úte-
rý a  ve čtvrtek od 17:30 na hřiš-
ti. Aktuální informace najdete na 
našich facebookových stránkách 
ve skupině Fotbal Šitbořice – pří-
pravka.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť. 
Za Tj Sokol Šitbořice, oddíl kopané

Vladimír Navrátil ml.

 OBRAZOVÁ KRONIKA OBRAZOVÁ KRONIKA
120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DOBROVOLNÉ JEDNOTY HASIČSKÉ V ŠITBOŘICÍCH.120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DOBROVOLNÉ JEDNOTY HASIČSKÉ V ŠITBOŘICÍCH.
Fotografie pořídili Filip Dvořák,  Antonín Karmasin a Jan Klein
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REKONSTRUKCE ULICE OSVOBOZENÍ FOTO ANTONÍN LENGÁLREKONSTRUKCE ULICE OSVOBOZENÍ FOTO ANTONÍN LENGÁL
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POUŤ V ŽAROŠICÍCH FOTO: FILIP DVOŘÁKPOUŤ V ŽAROŠICÍCH FOTO: FILIP DVOŘÁK
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JAK ŠEL ČAS V ŠITBOŘICÍCH FOTO DODAL A. KARMAZINJAK ŠEL ČAS V ŠITBOŘICÍCH FOTO DODAL A. KARMAZIN



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice září 2018

strana 22



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice září 2018

strana 23



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice září 2018

strana 24

NOČNÍ POHLED NA ŠITBOŘICE FOTO: FILIP DVOŘÁK
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