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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA
Milý čtenáři,
dětem skončil čas prázdnin, nám pracujícím
skončily dny dovolených, sluníčka a zaslouženého
odpočinku. Čas postupuje stále kupředu, zastavit
nelze a nám zůstávají vzpomínky a starost, jak to
bude dál.
Otevíráte třetí číslo tohoto ročníku a v něm je
mnoho zajímavostí a zpráv z akcí, které uspořádaly přes prázdniny různé organizace a spolky z naší
obce, např. Myslivecký spolek Šitbořice uspořádal pro děti 25. června na šitbořické hájence Myslivecké odpoledne pro děti. Součástí akce byly zvěřinové hody a pro děti byly připraveny dovednostní a znalostní disciplíny. Akce Otevřené sklepy nese
své ovoce, vinaři se mohou sejít a předávat si rady
a zkušenosti a také otevřít a ukázat své sklepy. Sraz
veteránů a slavnost piva nám ukázala, že některá
auta, která si pamatujeme, jak jezdila po silnicích,
jsou již vlastně historická vozidla. Šitbořickým ženám se podařilo uspořádat 10. ročník Babských
a dětských hodů. Mladým vinařům s Českým svazem zahrákařů se podařilo uspořádat akci Posezení u burčáku spojenou s ochutnávkou gulášů. Jednu
z velikých akcí připravil Sokol Šitbořice, když společně členové oddílů kopané a kolové oslavili 90. let
založení kopané a 30. let založení kolové v Šitbořicích.
Stárci a stárky ročníku 2004, šitbořická chasa
a Sokol Šitbořice pořádali tradiční Svatováclavské

hody. Program hodů se prolínal
s komunálními volbami do obecního zastupitelstva. Končí volební
období 2018 – 2022, hodně zastupitelů končí a již se v nových volbách neucházeli o místa zastupitelů naší obce, těmto občanům je třeba poděkovat
za práci, kterou pro obec vykonali. Poděkování patří
také končícímu starostovi, měl starost o obec, zastupoval ji při různých jednáních, při zadávaní veřejných zakázek. Nebylo mu cizí jednat s občany
Šitbořic a také se všemi společenskými i sportovními organizacemi v obci, o jejich problémech a požadavcích.
V září začala škola, slavnostní zahájení bylo
1. září, končící deváťáci zavedli nastupujících 27 prvňáčků do jejich třídy, aby tam pokračovali ve studiu
na naší základní škole. Do školy nastoupilo ve školním roce 231 žáků a tento stále navyšující se počet
žáků ve škole dokazuje, že rozhodnutí obce o přístavbě základní školy bylo nutné a opodstatněné.
Chci poděkovat všem, kdo přispíváte do Štengaráčku, za vaše články a zprávy z dění v obci. Také
děkuji všem fotografům, kteří nám posíláte krásná
fota z různých zážitků, které zažíváte v Šitbořicích
i mimo obec.
Přeji vám všem krásný podzim, užít si babí léto
a vinařům dobrou sklizeň a úrodu hroznů.
Milan Němeček

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Přichází podzim a s ním i třetí vydání obecního zpravodaje v tomto roce. I v tomto vydání
bych vás chtěl informovat o průběhu stavebních prací na přístavbě školy. Práce probíhají dle harmonogramu a termín dokončení
není zatím nijak ohrožen. V přízemí jsou vylité podlahy a dokončené jsou také omítky. V patře se
realizují podlahy. Rozvody vzduchotechniky, silnoproudu a slaboproudu čekají na kompletaci, která proběhne až po výmalbě. Okna kromě schodišťové věže
jsou namontována a pracuje se na
fasádní tepelné izolaci. Střecha je
dokončená, je zelená a osázená
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rostlinou zvanou rozchodník. Fotka zelené střechy je umístěna pod
článkem. Tento druh suchomilné
rostliny se vyznačuje tím, že nepotřebuje téměř žádnou údržbu.
V posledních dvou týdnech probíhaly v okolí stavby terénní úpravy,
které zatím nejsou dokončeny. Po
dokončení terénních úprav bude
na dotčené plochy navezena vrstva ornice, kterou jsme si uskladnili ze skrývky, když se budovaly
inženýrské sítě Za Školou. Co se
týče financování této přístavby,
tak celková částka bude činit přes
92 mil. korun. Stavbu zatím financujeme z rozpočtu obce s tím, že
máme zaplacenou přibližně polovinu z celkové částky. Vypsání

dotačního titulu se neustále
odkládá už od
května. Výzva
k podání žádosti by měla
být na konci měsíce září. Žádost
podáme, ale nikdo nemůže zaručit, že dotaci získáme. Proto si
budeme muset vzít úvěr od banky ve výši 30 mil. korun. V případě, že dotaci získáme, tak ho obec
předčasně splatí a pokud ne, tak
ho bude splácet následující čtyři roky. Je to sice velký zásah do
rozpočtu obce, ale jsem přesvědčen o tom, že investice do vzdělání našich dětí je jedna z nejdůležitějších. Získáme tím moderní
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učební prostory a navíc odlehčíme mateřské škole, která je také
přetížena.
Vážení spoluobčané, pro mě
je toto vydání zpravodaje trochu
zvláštní, a to proto, že do něho
píši naposledy ve funkci starosty
obce. Všichni víte, že dne 23. a 24.
září se konaly komunální volby,
ve kterých jsem už nekandidoval. Rozhodl jsem se tak po čtyřech letech ve funkci zastupitele,
poté místostarosty a po šestnácti letech ve funkci starosty obce.
Celkem jsem tedy v zastupitelstvu obce strávil 24 let. Dospěl
jsem k názoru, že je potřeba uvolnit místo novým, mladým a perspektivním zastupitelům. Je škoda, že v tak velké obci, jako jsou
Šitbořice, se nenašlo více zájemců
o práci v obecním zastupitelstvu.
Jedna kandidátka poskládaná ze
dvou minulých uskupení a jeden
samostatný kandidát je na takovou velkou obec dost málo. Pozitivně však vnímám to, že nové zastupitelstvo bude složeno jednak
z mladých zastupitelů plných elánu, tak i z těch starších a zkušených matadorů. Myslím si, že tato
kombinace by mohla fungovat
a že se bude naše obec dále roz-
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víjet a zvelebovat tak, aby se zde
dobře žilo. Přesto, že již nebudu
členem zastupitelstva, tak jsem
ochoten kdykoliv novému starostovi být nápomocen radou či zkušenostmi, pokud o to bude stát
a bude to v mých silách. Chtěl bych
využít této příležitosti a poděkovat všem zastupitelům za dlouhodobou spolupráci. Děkuji také
všem předsedům a členům komisí a výborů za jejich dobrou práci
v uplynulém volebním období. Po-

děkovat také chci vám spoluobčanům, kteří jste mi v uplynulých
šesti volebních obdobích dali důvěru ve volbách. Doufám, že jsem
vás nezklamal.
Na závěr bych chtěl popřát
nově zvoleným zastupitelům,
ať se jim daří v jejich mnohdy
nevděčné práci a ať naše obec
vzkvétá tak, abychom my i naši
potomci na ni mohli být vždy hrdi.
Antonín Lengál
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE
Rada obce se od minulého Štengaráčku zabývala
těmito body:
Dne 20. 6. 2022 rada obce schválila rozpočtové
opatření č. 5/22.
Rada obce schválila cenovou nabídku na opravu komunikací u kostela a staré školy za cenu
266.130,62 Kč bez DPH a ul. Divácké – více a méně
práce za 201.553,36 Kč bez DPH. Zhotovitel bude
firma Strabag spol. s r.o., Tovární 3, Brno. Rada
obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Rada obce schválila Dodatek č. 3 smlouvy č.19/2019
s STKO, spol. s r.o., Brněnská 1090/65, Mikulov. Jedná
se o úpravu ceny za poskytované služby v rámci svozu odpadů v obci. Rada obce pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Rada obce schválila finanční příspěvek 4.000 Kč
na Dětský den na myslivně konaný dne 25. 6. 2022
Mysliveckým sdružením Šitbořice.

Rada obce schválila zveřejnění záměru obce propachtovat obecní pozemek par. č. 785
o vým. 375 m2.
Rada obce povoluje výstavbu
oplocení za školní bytovkou na
vlastní náklady nájemníků bytovky.
Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt ul. Nikolčická 531, do 31. 7. 2024.
Rada obce schválila finanční příspěvek 5.000 Kč
na podporu činnosti RC a klubu maminek Mikeš Šitbořice.
Rada obce schválila Dohodu o poskytnutí požární
ochrany pro obec Diváky od 1. 7. 2022. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem dohody.
Dne 12. 7. 2022 rada obce schválila prodloužení
nájemní smlouvy na obecní byt na ul. Školní 425, do
31. 7. 2024.
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Rada obce schválila zveřejnění záměru obce propachtovat obecní pozemek par. č. 1179 a par. č. 1181,
Šitbořice, jedná se o prodloužení stávající smlouvy.
Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt ul. Nikolčická 531 do 31. 7. 2024
Dne 2. 8. 2022 rada obce schválila rozpočtové
opatření č. 6/22.
Rada obce schválila žádost Mgr. Moniky Ondrouškové, ředitelky ZŠ a MŠ Šitbořice, na čerpání fondu
investic na pořízení myčky nádobí do školní kuchyně
ve výši 239.567,90 Kč.
Rada obce schválila žádost pana Miroslava Týbla
o ukončení nájmu z obecní budovy masny a potravin
Osvobození 142 k 31. 8. 2022.
Rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout obecní budovu masny a potravin Osvobození 142, Šitbořice.
Rada obce schválila finanční příspěvek na ceny
pro hráče mezinárodního turnaje v kolové „Grand
Prix Šitbořice“ ve výši 3.000Kč, žadatelem je pan Ing.
Marek Topolář, předseda oddílu kolové TJ Sokol Šitbořice.
Rada obce schválila uzavření pachtovní smlouvy
na obecní pozemek par. č. 785 o vým. 375 m2, využití
k zahradnické činnosti.
Rada obce schválila zveřejnění záměru propachtovat obecní pozemek par. č. 11136/12 o vým. 281 m2.
Rada obce souhlasí s vytvořením předzahrádky na obecním pozemku par. č. 764/1 před rodinným domem stojícím na par. č. 50, 51, 53, 54/2.
Rada obce schválila zveřejnění záměru propachtovat obecní pozemek par. č. 940 o vým. 632 m2.
Rada obce schválila na žádost pachtýře zveřejnění záměru změnit pachtovní smlouvu č. 9/2021 ze
dne 1. 3. 2021 na pacht pozemků par. č. 940 vým. 632
m2 a par. č. 941 o vým. 582 m2. Změnou smlouvy by
mělo dojít k propachtování pouze pozemku par. č.
941 o vým. 582 m2.
Dne 15. 8. 2022 rada obce souhlasí s vybudová-
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ním parkovacího stání o rozloze 108 m2 na obecním
pozemku, par. č. 11136/6, z rozebíratelné dlažby na
vlastní náklady zhotoví žadatelé z ul. Tocháčkova.
Rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory na zdravotním středisku Šitbořice, žadatelka paní Pavlína Konečná,
Rovinka 698, Šitbořice, ke kadeřnickým službám.
Rada obce projednala a zamítla dvě žádosti o pronájem obecního bytu.
Rada obce souhlasí s vybudováním vjezdu do garáže u domu č. p. 160, na obecním pozemku, část par.
č. 1741, na vlastní náklady žadatele.
Rada obce dne 24. 8. 2022 schválila uzavření
smlouvy o nájmu obecní budovy masny a potravin
na ul. Osvobození 142, Šitbořice s firmou CHROMCENTER, s.r.o. zastoupená Thanh Son Nguyen, Olomoucká 1184/65, 627 00 Brno – Černovice. Nájemné
činí 5.000 Kč za měsíc. Rada obce pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Dne 8. 9. 2022 rada obce souhlasí s realizací
projektu „Škola hrou v Šitbořicích“, reg. č. CZ 02.02.
03/00/22_002/0002056 pro aktivity: Školní psycholog, inovativní vzdělávání a vzdělávání pracovníků. Celkový rozpočet projektu je 2.817.569 Kč. Náklady projektu jsou ze 100 % hrazeny poskytovatelem dotace. Termín realizace projektu je 1. 9. 2022 31. 8. 2025. Žadatelem je Mgr. Monika Ondroušková,
Základní škola a mateřská škola Šitbořice, přísp. org.
Rada obce schvaluje Základní a Mateřské škole
Šitbořice čerpání fondu investic ve výši 86.817,50 Kč
na pořízení interaktivního setu (interaktivní tabule)
do nově vzniklé 1. A třídy. Rada obce schvaluje zaslání částky na účet školy.
Rada obce schvaluje žádost o individuální dotaci
z rozpočtu obce pro TJ Sokol Šitbořice ve výši 49.000
Kč na technicko-materiálové zabezpečení oddílů.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/22.
Jarmila Cagášková
místostarostka

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SLOVO ŘEDITELKY
Vážení čtenáři,
léto je za námi, dětem skončily prázdniny a ve
středu 1. září jsme slavnostně vykročili do nového
školního roku 2022/2023. Jsme velice rádi, že stále
dochází k navyšování počtu dětí v základní i mateřské škole a že i v letošním školním roce opět pokračuje činnost přípravné třídy.
1. září jsme přivítali 27 prvňáčků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. V přípravné třídě se vzdělává
14 dětí. Kromě 1. A a 1. B máme také díky navýšení počtu žáků dvě třídy v 6. ročníku. Celkový počet
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žáků pro letošní školní rok je 231. Mateřská škola opět naplní svou maximální kapacitu. K září bylo
přijato celkem 77 dětí.
O letošních prázdninách jsme v základní škole
dokončili řadu investičních akcí, kterými se za podpory zřizovatele snažíme o stálé zkvalitňování materiálních podmínek pro vzdělávání na naší škole.
Byla kompletně zrekonstruována a vybavena nově
vzniklá 1. třída, ve dvou třídách proběhla výměna
podlahové krytiny, 9. třída byla vybavena novým
nábytkem. Prvňáčkům byly zakoupeny nové šat-
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ny, v přípravné třídě proběhla výměna kazetového
stropu a osvětlení. Proběhlo malování, ve dvou třídách k výměně žaluzií za vertikální, byl zřízen školní rozhlas a došlo k probourání a propojení stávající
budovy s novou přístavbou.
Od září se školy zapojily do projektu OPVVV Šablony JAK. Díky této finanční podpoře bude škola fi-

nancovat úvazek školního psychologa, inovativní
metody ve výuce a asistenty pedagogů.
Realizace přístavby školy úspěšně pokračuje.
Aktuálně se bude podávat žádost o dotaci, která by
výrazně snížila finanční náročnost pro obec.
Závěrem mi dovolte všem našim dětem, jejich
rodičům a zaměstnancům školy popřát úspěšný
školní rok.
Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy

Přípravná třída

Třída 1. A

Třída 1. A

Nové skříňky pro prvňáčky

Přípravná třída
Třída 1. B
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Zahájení školního roku

Třída 6.B

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PRO ROK 2022/2023
Ředitelka školy
Zástupkyně ředitelky
školy pro ZŠ
Zástupkyně ředitelky
pro oblast BOZP
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zástupkyně ředitelky
pro MŠ
Žlutá třída
Zelená třída
Oranžová třída
Asistentka pedagoga
Vedoucí kuchařka
Kuchařka, uklízečka
Uklízečka, domovnice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výchovná poradkyně
Metodička prevence
Metodik ICT
Speciální pedagožka
Školní psycholožka
Učitelka kvalifikovaná
pro výuku speciální
pedagogické péče
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Mgr. Monika Ondroušková
zsmssitborice@email.cz
Mgr. Iveta Koutná
koutna@zssitborice.cz
Mgr. Renata Rubešová
rubesova@zssitborice.cz

Třídní učitelé:
1. A

Táňa Neugebauerová
ms.sitborice@tiscali.cz
Bc. Simona Konečná
Mgr. Jana Helešicová
Vladimíra Brančová
Bc. Kristýna Kostelecká
Táňa Neugebauerová
Veronika Sedláčková
Karla Mátlová
Michaela Brdečková
Libuše Hanáková
Dana Kováčiková
Dana Košvicová

3. třída

Mgr. Lucie Kačurová
kacurova@zssitborice.cz
Mgr. Helena Rýznarová
ryznarova@zssitborice.cz
Mgr. Tomáš Mottl
mottl@zssitborice.cz
Mgr. Petra Vymazalová
vymazalova@zssitborice.cz
Mgr. Jitka Mahdalová
psycholozka@zssitborice.cz
Mgr. Božena Pažická
pazicka@zssitborice.cz

9. třída

1. B
2. třída

4. třída
5. třída
6. A
6. B
7. třída
8. třída

Přípravná třída
Učitelé:

Asistenti pedagoga:
Přípravná třída

Mgr. Michaela Rabovská
rabovska@zssitborice.cz
Mgr. Helena Rýznarová
ryznarova@zssitborice.cz
Mgr. Dagmar Guráňová
guranova@zssitborice.cz
Mgr. Veronika Šťavíková
kokesova@zssitborice.cz
Mgr. Dana Relichová
relichova@zssitborice.cz
Mgr. Marie Růžková
ruzkova@zssitborice.cz
Mgr. Nikola Hofferíková
hofferikova@zssitborice.cz
Mgr. Božena Pažická
pazicka@zssitborice.cz
Mgr. Petra Trubáková
trubakova@zssitborice.cz
Mgr. Jakub Popela
popela@zssitborice.cz
Mgr. Renata Rubešová
rubesova@zssitborice.cz
Mgr. Petra Vymazalová
vymazalova@zssitborice.cz
Mgr. Darina Krejčí
krejci@zssitborice.cz
Ing. Philip Bělohlávek
belohlavek@zssitborice.cz
Ivana Rozkydalová
rozkydalova@zssitborice.cz
Adriana Trutmanová
trutmanova@zssitborice.cz
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1. třída
2. třída
4. třída

5. třída
6. třída
8. třída
9. třída
Vychovatelky školní
družiny
Vedoucí vychovatelka
Ranní družina
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Lenka Zelinková
Blanka Švástová
svastova@zssitborice.cz
Marie Benýšková
benyskova@zssitborice.cz
Pavlína Macíková
macikova@zssitborice.cz
Petra Kroupová
kroupova@zssitborice.cz
Romana Kaňová
kanova@zssitborice.cz
Ilona Galušková
galuskova@zssitborice.cz
Mgr. Andrea Hrodková
hrodkova@zssitborice.cz

Ivana Rozkydalová
rozkydalova@zssitborice.cz
Mgr. Veronika Šťavíková

I. oddělení

Ivana Rozkydalová,
Adriana Trutmanová
II. oddělení
Marie Benýšková,
Adriana Trutmanová
III. oddělení
Pavlína Macíková,
Adriana Trutmanová
Vychovatelé šk. klub
Mgr. Monika Ondroušková,
Lenka Zelinková,
Mgr. Andrea Hrodková
Účetní
Miriam Paštiková
Účetní pro doplňkovou Eliška Lengálová
činnost a administrativní pracovnice
Vedoucí školní jídelny Marie Burešová
obedy.zssitborice@seznam.cz
Vedoucí kuchařka
Jana Nováková
Kuchařka
Hana Matýšková
Uklízečky
Jana Psíková
Ludmila Burešová
Školník
Kamil Málek

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi upřímně poděkovat paní učitelce Martě Nečasové, která pro naši mateřskou
školu pracovala neuvěřitelných
35 let. Za tuto dobu po sobě za-

nechala velký kus práce, mnoho spokojených dětí a vzpomínek. Za její dlouholetou, obětavou, zodpovědnou a kvalitní práci
jí patří velké poděkování a uzná-

ní. Za celý kolektiv jí přejeme užívání důchodu naplno, ve zdraví
a v obklopení rodiny a vnoučat.
Mgr. Monika Ondroušková,
ředitelka školy

Zahájení školního roku
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Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Nový školní rok jsme zahájili ve čtvrtek 1. září celodenním provozem. Kapacita MŠ je na letošní školní rok zcela naplněna. První dny přišla většina dětí
do školky s úsměvem, některé děti s obavami, u některých nových dětí se objevila i nějaká ta slzička.
Hned první týden za dětmi přijelo divadlo s krásnou pohádkou O zajíčkovi. Dále se budeme těšit na
spoustu tradičních i netradičních akcí, které si užijeme společně s dětmi z celé MŠ i přípravné třídy.
Naším přáním je, aby se dětem i rodičům v naší mateřské škole líbilo!
Táňa Neugebauerová,
zástupkyně ředitelky pro MŠ

Zelená třída

Žlutá třída

Oranžová třída

Zlatá svatba znamená padesát let společného života v dobrém i zlém.
Za půl století, které jste spolu strávili, vám život
do cesty přinesl nejen idylické chvíle bezstarostného štěstí a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle strachu či obav, které dostatečně vyzkoušely pevnost vašich manželských pout. Byla to léta nejenom upřímné
lásky, ale i důvěry, tolerance jednoho k druhému, vzájemné úcty a pochopení. Strávit padesát let s jednou
milovanou osobou, to je nádherný dar manželského
života.
Padesát let v manželství je padesátkrát třistašedesátpět společných dnů se vším, co k tomu patří.
Hory a údolí, naděje a zklamání, radost i smutek.
Přirozeně, že takové soužití není jen stálá selan-

ka, není možné, aby se to obešlo bez šrámů a výměny názorů.
Padesátileté manželství je pro všechny krásným
příkladem, jak to jde i při některých konfliktech stále
držet pospolu a vždy najít kompromis, který by vyhověl oběma.
Je nám ctí popřát i v naší obci k další zlaté svatbě.
Dne 16. září 2022 toto významné výročí oslavili
manželé Růžena a Antonín Valíčkovi, ulice Mlýnská.
S kytičkou a věcným darem jsme s panem starostou popřáli manželům Valíčkovým mnoho společných let ve zdraví, spokojenosti a porozumění.
Přejeme, aby jim i ta druhá padesátka manželského života přinášela tolik radosti, uspokojení a štěstí,
jako ta první.

KULTURNÍ KOMISE
ZLATÁ SVATBA
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 18. září 2022 jsme s místostarostkou obce
Jarmilou Cagáškovou mohly přivítat nové občánky obce
Šitbořice. Slavnostní chvíli zpěvem a básničkami zpříjemnily dívky ze základní školy a děti z mateřské ško-

ly pod vedením paní ředitelky Moniky Ondrouškové. Vystoupení dětí odměnili přítomní rodiče i hosté potleskem.
Přivítány byly tyto děti:

Viktorie Stříbrnská, David Konečný, Tomáš Vozdecký, Inna Saifrtová, Stela Baťková
ť

Matěj Novák, Lukáš Karmasin, Lilien Matušková, Josefina Zelinková, Gabriela Lengálová, Dominika Pešová
Foto: Jaroslava Steinbocková
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Vážení čtenáři,
letošní vítání nových občánků bylo pro kulturní komisi ve složení Renata Stříbrnská, Petra Němečková a Jana Urbánková posledním. Bylo nám
velkou ctí vítat miminka do naší obce, jsme rády
za pozitivní ohlasy rodičů a hostů.
Bylo pro nás také velmi obohacující setkávání
s jubilanty a oslavenci, rády jsme vás navštěvovali. Děkujeme všem za přízeň.
Poděkování patří také dětem ze základní
a mateřské školy pod vedením paní ředitelky Moniky Ondrouškové za vždy skvěle připravené kulturní pásmo na slavnostní chvíle. Přejeme nové
kulturní komisi stejné nadšení a hodně elánu.
Za kulturní komisi Renata Stříbrnská

PRANOSTIKY
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.

PLÁNOVANÉ AKCE:
15. 10. 2022

Sběr starého železa – šitbořští
hasiči pořádají Sběr železa,
postačí nachystat před dům,
s odnosem těžkých kusů rádi
pomohou.
Kontakt Mirek Vahala 608502054

12. 11. 2022

Martinské hody – od 20:00 hodin
Hraje DH Vracovjáci

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Utni z buku třísku, je-li suchá, bude tuhá,
je-li však vlhká, bude mokrá.
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
Je-li na Štědrý den večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.

SERIÁL O BYLINKÁCH
KOZLÍK LÉKAŘSKÝ
Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) je léčivá rostlina z čeledi zimolezovitých. Je to vysoká vytrvalá bylina se zpeřenými listy a hustými květenstvími drobných bílých
nebo narůžovělých květů. Celá
rostlina charakteristicky páchne.
Vyskytuje se v nižších polohách po
celé České republice. Kozlík lékařský je využíván jako léčivá rostlina a je i pěstován. Kozlík lékařský
má také podobné účinky na kočky
jako šanta kočičí – tato rostlina je
silně přitahuje svou vůní a je běžné
vidět kočky, které se kolem kozlíku
lékařského pohybují nebo na něm
leží.
Kozlík lékařský je vytrvalá přímá bylina s charakteristickým pachem, dorůstající výšky asi 60 až
200 cm. Lodyha bývá přímá, v květenství větvená, rýhovaná a mimo
uzliny lysá. Vyrůstá z krátkého,
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silného, vertikálního, podzemního oddenku. Lodyžní listy jsou lichozpeřené, dlouze řapíkaté, složené nejčastěji ze 7 až 9 párů lístků. Lístky jsou kopinaté, obvykle
7 až 12 mm široké, na okraji hustě zubaté, na bázi často sbíhají na
vřeteno listu. Koncový lístek bývá
stejně široký jako postranní lístky.
Květenství je hustý, větvený, latovitý vidlan, složený z drobných
oboupohlavných květů. Květy jsou
bílé až růžové, 3 až 6 mm dlouhé,
nálevkovité, vonné. Tyčinky a čnělka vyčnívají z korunní trubky, která je na bázi mírně vydutá. Kvete
v létě, nejčastěji v červenci. Plody jsou kopinaté, lysé, 2 až 3,5 mm
dlouhé nažky.
Kozlík lékařský se v České republice vyskytuje roztroušeně až
dosti hojně zejména v nižších polohách. Roste na trvale vlhkých

půdách bohatých živinami, zejména dusíkem. Roste jak v přirozených, tak v druhotných společenstvech. Lze jej nalézt na vysoko bylinných loukách, v lemových
společenstvech, v údolních nivách
a podél vodních toků i na synantropních stanovištích, jako jsou
železniční náspy, silniční příkopy,
hradní návrší a podobně. Nezřídka
se také vyskytuje jako pozůstatek
kultur.

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

Kozlík lékařský je léčivá rostlina známá již od středověku a již
od pradávna se nejrůznějším způsobem upravuje a užívá. Je to jedna z vůbec prvních homeopaticky upravovaných bylin. Výchozím
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materiálem je sušený oddenek,
získaný nejlépe v květnu. Oddenek
se omyje studenou vodou a suší se
při teplotě do 30 °C.
Kozlíková tinktura se užívá při
nespavosti, neurastenii, bolestech

hlavy, křečovitých bolestech spojených s mdlobami, neuralgii, slabosti nohou, nervozitě, žaludečními křečemi, nadýmání a pocitům
strachu.
Zdroj: Wikipedie

JEŘÁB PTAČÍ
Jeřáb ptačí, zvaný též jeřáb obecný, je dřevina
z čeledi růžovitých.
Jeřáb ptačí je opadavý keř nebo strom dorůstající
výšky až 15 metrů. Rychle roste a nedožívá se většího stáří. Dřevo je tvrdé, ohebné a houževnaté, využívá se v truhlářství. Listy jsou střídavé, lichozpeřené,
podobné s jasanem ztepilým; u jeřábu jsou jednotlivé laloky listů jen o málo menší a na opticky poněkud delším stonku trochu blíže u sebe. Kvete v květnu až červenci bílými pravidelnými květy v 7–12 cm
širokých chocholících a chocholičnatých latách, které jsou opylovány hmyzem. Plody jsou červené malvice. Chutnají ptákům, kteří se starají o jeho rozšíření (trusem). Je též dekorativním stromem užívaným
v okrasných výsadbách.
Jeřáb ptačí čili lidově jeřabina u nás roste téměř
po celém území. Najdeme ho na skálách, pasekách,
ve světlých lesích a lesních lemech, dorůstat může
i 15 m. Květy jeřábu obsahují fytohormony pomáhající v klimakteriu, při menstruačních potížích a neplodnosti.
Listy se používají při ztrátě hlasu a chrapotu, průjmu a nevolnosti. Když je povaříme ve vodě, vzniklý
odvar podporuje rekonvalescenci.
Plody – jeřabiny mají velké množství vitamínu C,
posilují obranyschopnost, zpomalují stárnutí, podporují produkci žaludečních šťáv, léčí revma, hemeroidy a zácpu. Před konzumací je lepší plody tepelně
upravit nebo usušit, nezpůsobují potom nevolnost.
Plody jeřábu jsou považovány za pikantní koření
vhodné k přípravě sirupů, kompotů, vína, dochucování hovězí či zvěřinové pečeně a omáček. Pro lidskou
konzumaci jsou vhodné pouze plody šlechtěných odrůd, divoké plody jsou svíravě trpké a nepoživatelné.
Plody se sbírají koncem srpna a v září, občas se sbírá
i květ (v květnu). Plody se suší nejdříve ve stínu a na
závěr se dosuší na plném slunci.
Jeřabiny obsahují organické kyseliny (např. kyselinu parasorbinovou, sorbovou, jablečnou, vinnou, citronovou aj.), cukry, sorbit, sorbózu, karotinoid sorbusin, vitamin C, třísloviny, pektiny, antokyany, silice,
flavonoidy a hořčiny. Květy obsahují látky podobné,
navíc je však přítomna sloučenina podobná ženským
hormonům. Jeřabiny působí mírně projímavě a močopudně, zvyšují vylučování žluče, užívají se jako an-

tirevmatikum, k rozrušování a vyplavování močového písku a menších kaménků nebo jako prostředek
regulující činnost střev. Osvědčily se i při zánětech
horních cest dýchacích.
Podávají se ve formě macerátu (louhují se 6 hodin,
denně se pijí 2 až 3 sklenice), případně ve formě odvaru (vaří se 2 minuty a poté se louhují ještě 10 minut) nebo sirupu (čerstvé jeřabiny se odšťavní, šťáva
se smíchá s cukrem v poměru 1:1 a vaří se do zhoustnutí – berou se pak 3 až 4 lžičky denně). Květy jeřábu
se užívají ke koupelím končetin při některých ekzémech (např. mírná forma atopického ekzému), v ženském lékařství jich lze použít při nedostatku ženských pohlavních hormonů. Konzumace čerstvých
jeřabin může přivodit lehčí otravu (nevolnost, bolesti
hlavy, dávení), kterou zřejmě vyvolává přítomná kyselina parasorbinová a snad i kyanovodík. Sušením
nebo vařením však jejich toxicita zcela mizí.
Zdroj: Wikipedie
Renata Stříbrnská

strana 11

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

září 2022

BABSKÉ A DĚTSKÉ HODY 2022
V sobotu 6. srpna 2022 se nám
podařilo uspořádat 10. ročník Babských hodů, které jsou již pár let
spojeny s dětskými hody. Tato tradice spojení Babských hodů s dětskými není nikde v okolí, je pouze
u nás v Šitbořicích. To mi potvrdili
osobně již dva kapelníci z dechových kapel, které u nás hrály, ať to
byli Blučiňáci nebo Dambořanka,
dokonce jeden mi řekl, že si to celé
natáčel na mobil, aby to mohl ukázat ženám v jeho vesnici.
Průvod stárek a dětí vyšel ve
tři hodiny odpoledne od hasičské
zbrojnice, zastávka byla u společenského domu Orlovna, kde si
šitbořické stárky převzaly své hodové právo a zatančily se starostou obce. Pokračovalo se cestou
k sokolovně, do kroku vyhrávala dechová hudba Dambořanka,
která nás svou muzikou a zpěvem
provázela celé odpoledne a noc až

do ranních nedělních hodin.
Pro děti měly ženy nachystanou různou zábavu. Paní Renata Stříbrnská si vzala na starost
a s pomocí dalších žen vedla celou
zábavu pro děti, její jasný a zvonivý hlas byl slyšet celé odpoledne
a děti se snažily plnit různé úkoly, co jim síly stačily. Ať to byl zpěv,
hledání kartiček s obrázky, poznávání písniček podle obrázku nebo
podle textu, taneček s balonky,
balonková bitva a na závěr hledání truhly s pokladem. Za své předvedené výkony vždy dostaly sladkou odměnu. Dětem se líbila také
dětská tombola, kde bylo mnoho
pěkných výher, každá druhá obálka měla v sobě výherní los. Děti
měly v očích radost a štěstí, když
si vyzvedávaly pěkné i sladké výhry z tomboly.
V sedm hodin večer začaly
Babské hody sólem šitbořických

Taneček s balonky

Babské hody
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stárek a začala hodová zábava.
Ke kapele se přidali zpěváci a už
bylo veselo jak se patří. O půlnoci bylo již tradičně půlnoční taneční překvapení, zatančil nám kolektiv žen z Hoštic svůj dožínkový tanec v podání našich stárek (scéna
z filmu Slunce, seno, jahody). Kolektiv stárek prošel menší generační proměnou, některé stárky již
nechtěly jít v kroji, a tak pomáhaly
v kuchyni, měly na starost tombolu a pomohly, kde bylo třeba. Nové
stárky se ujaly své role s rozhodností ženám vlastní, ale k ránu
všechny říkaly, že nohy bolí, že
toho bylo dost a byla vidět celková
únava. Po chvilce odpočinku a posezení jsme se nad ránem rozcházeli s pocitem, že v pořadí desáté
Babské a dětské hody se vydařily.
Milan Němeček,
„Šitbořický babinec“
foto: Milan Němeček

Babské hody

Babské hody
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Babské hody

HÁDANKA

HÁDANKA

Vážená redakce
Štengaráčku,
mám pro tebe a tvé
čtenáře malou
hádanku, a sice
jaký je rozdíl mezi
tzv. šitbořským
a šitbořickým
potokem?
Marek Nečas

Paní Marie Svobodová
má pro čtenáře zpravodaje
fotografii k procvičení paměti.
Poznáte mladíky na fotografii?
Odpovědi na obě hádánky
můžete zasílat na
redakce@stengaracek.cz
nebo do schránky obecního
úřadu.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
OTEVŘENÉ SKLEPY ŠITBOŘICE - 2. ROČNÍK (18. 6. 2022)
Opět po roce jsme pro vás připravili naše nejlepší vína a posezení u sklepů. Otevřené sklepy letos proběhly opět v lokalitě
"Němčičky" a blízkém okolí. Vína
jste mohli ochutnat od 13 vinařů
a jednoho vinařství.
Nově pro vás bylo připrave-

no grilované občerstvení na "Rovince" organizované kolektivem
Pavla Konečného. Nechyběla ani
cimbálová muzika, která zahrála
v blízkosti sklepů několika vinařů.
Také se nám povedlo vymyslet,
a především graficky zpracovat
logo, které by mělo do budouc-

na sdružovat vinaře ze Šitbořic.
Logo znázorňující otisky skleniček bylo natištěno i na skleničkách, které byly v ceně vstupenky. Myslím, že toto vše přispělo
k lepšímu prožitku a pozvednutí
úrovně naší akce.
Děkujeme všem Šitbořá-

strana 13

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

kům, kteří nám zachovali přízeň,
zvláště pak těm, kteří pozvali i své přátele z okolí. Velice pozitivně hodnotíme účast právě
přespolních, která byla přibližně
trojnásobná a doplnila návštěvnost minimálně na stejný počet
jako předešlý rok.
Největší změnou byla asi forma vstupného. Vstupné bylo jednotné (s neomezenou ochutnávkou vín) a cílem bylo vše zjednodušit jak pro vás, tak i pro nás vinaře. Již máme poznatky a ohlasy
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od zúčastněných i nezúčastněných a do příště to bude jistě jedna z věcí, o které budeme nejvíce
diskutovat a přemýšlet.
Rád bych zde poděkoval panu
Zelinkovi, který nám byl nápomocen při tvorbě plakátu, na kterém
byla jedna z jeho mnoha kreseb.
Děkuji také za bezpočet schůzek,
debat a mnoho svého volného
času při organizaci otevřených
sklepů Lukáši Konečnému, Tomáši Svobodovi a mé manželce,
bez kterých by se pravděpodob-

Otevřené sklepy

Otevřené sklepy

Otevřené sklepy

Otevřené sklepy

Otevřené sklepy
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ně druhý ročník nepodařilo zorganizovat. Děkuji i všem zúčastněným vinařům za krásná vína
a zodpovědné přichystání sklepů pro návštěvníky. A ještě jednou díky těm, kdo se akce zúčastnil a tím jí dal smysl a nám opět
odvahu zorganizovat třetí ročník.
Tímto vás na něj zvu a prosím
o propagaci i svému okolí, ať je
vás příště zase o trošku více. Kromě pěkného počasí si už z naší
strany nemusíme více přát.
Zdeněk Lengál.

Otevřené sklepy
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HASIČI
Ve dnech 8. - 10. 7. navštívila
skupina hasičů a tlumočníka Václava Nečase švýcarskou vesnici
Dinhard. Několik vzájemných návštěv v dobách družby mezi našimi vesnicemi zapříčinily, že se
mezi oběma kolektivy vyvinuly
dobré a přátelské vztahy, ve kterých chceme i nadále pokračovat.
Důvodem této návštěvy bylo
25. výročí sloučení 4 obcí, Rickenbach, Altikon, Ellikon, Dinhard
a předání nového hasičského vo-

zidla. Ikdyž šlo o krátkou návštěvu, snažili se naši kolegové, aby
nám něco zajímavého a nového,
a hlavně ze svého profesního života, ukázali. Začalo to námětovým cvičením hasičů všech 4 obcí
na hospodářskou usedlost, předvedli nám postřik vinice dronem,
provedli nás moderním kravínem
a vyvezli nás do malebného historického městečka, které se v překladu jmenovalo Kámen nad Rýnem.

Návstěva ve švýcarském Dinhardu

Samotná slavnost, která neměla oficiální program a připomínala spíš den otevřených dveří se
spoustou atrakcí pro děti i dospělé, se odehrávala v hasičské zbrojnici v Dinhardu. Během této akce
naše delegace poděkovala svým
kolegům za pozvání, předala jim
drobné dary a pozvala švýcarské
kolegy na oslavu 125. výročí založení našeho sboru, která se bude
konat v roce 2023.
Miroslav Vahala

Dron na postřik vinice

MYSLIVOST
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI SE ZVĚŘINOVÝMI SPECIALITAMI
25. června proběhlo na šitbořské hájence "Myslivecké odpoledne pro děti". Součástí akce byly zvěřinové hody a pro děti byly připraveny dovednostní
a znalostní disciplíny.
Po příchodu dostalo dítě kartičku, se kterou obíhalo stanoviště. Za každou splněnou disciplínu dostalo
dítě razítko na kartičku. Za splnění všech disciplín dostalo sladkou odměnu.
Velmi oblíbená disciplína byla střelba ze vzduchovky, střelba z kuše a luku. Děti si mohly sáhnout
na jelení a srnčí shozy, podívat se na kůži z divočáka,

vycpanou škodnou zvěř. Rozpoznávání dřevin z našich Lích bylo i pro dospělé někdy problém. Děti se
mohly také povozit na koních paní Drabálkové, které
tímto děkujeme za spolupráci.
Jsme rádi za velký zájem dětí i rodičů, které je doprovázeli. Celý den tekla malinová limonáda proudem a spokojené děti, často pomalované barvičkami
od hlavy až k patě, nechtěly od hájovny ani ve večerních hodinách odejít. Těšíme se na příští ročník této
vyvedené akce.
Zbyněk Honzák
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KOLOVÁ
bylo opět připomenout šitbořické sporty veřejnosti, vyznamenat
zasloužilé členy šitbořického Sokola, a především si užít společně strávený víkend napěchovaný
sportem. Samotné turnaje se z pohledu kolové velmi povedly a šitbořická družstva dokázala triumfovat v turnajích všech kategorií.
V pátečním turnaji juniorů dokázala v těžké konkurenci dalších pěti
týmů tuzemské špičky triumfovat
domácí jednička Dominik Šabata
/ Šimon Urbánek. Šitbořický druhý tým ve složení Ondřej Valíček /
Petr Novotný předvedl velmi sympatický výkon a skončil na šestém
místě. V sobotním velmi dobře obsazeném hlavním turnaji mužů

dokázala šitbořická jednička v improvizovaném složení Martin Drabálek / Jiří Hrdlička ml. nečekaně
získat první místo, což lze vzhledem k tomu, že spolu dvojice hrála poprvé, považovat za obrovský
úspěch. Nedělní turnaj žáků opět
ovládly Šitbořice ve složení Matěj
Šabata / Vojtěch Nečas. Šitbořický
druhý tým v sestavě Lukáš Novotný / Víťa Doležal pak obsadil krásné bronzové místo. Oslavný turnaj
hodnotíme jako velmi povedený
a jsme rádi, že jsme do Šitbořic po
více než 2,5 letech mohli opět přivézt kvalitní tuzemské, rakouské
a německé týmy.
Marek Topolář
foto: Stanislav Prokop

Kolová - vyhlášení

Udílení cen zasloužilým členům fotbalu

Udílení cen zasloužilým členům fotbalu

Ocenění zasloužilým členům kolové

Sezóna kolové je přes léto poněkud utlumená, za zmínku však
rozhodně stojí úspěch dvojice
Martin Drabálek / Štěpán Urbánek, která dokázala ve svém posledním roce v kategorii do 23 let
vybojovat cennou bronzovou medaili.
Další letní dění v šitbořickém
oddíle kolové se neslo především
v duchu příprav na nadcházející sezónu a příprav na pořádání
zářijového turnaje při příležitosti oslav výročí 30 let oddílu kolové a 90 let oddílu kopané. Oslavy
proběhly o víkendu 9. - 11. 9. a sestávaly z bohatého sportovního
programu obou oddílů, doplněného o doprovodný program. Cílem
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KOPANÁ
V létě se nám rozjely na hřišti
soutěže jak mužů, tak i přípravek.
V soutěži mužů došlo ke změně,
kdy byly zrušeny IV. třídy a všechny týmy z III. a IV. tříd byly sloučeny
regionálně do tří III. tříd.
Tuto změnu jsme kvitovali, zaprvé pro větší počet zápasů, zadruhé pro možnost zahrát si po
delší době "derby" zápasy, např
proti Divákům, Velkým Hostěrádkám, apod... V průběhu léta naše
mužstvo doznalo pár změn, kdy
se k nám přidali 3 mladí dorostenci, pár starších zkušených kluků, a nakonec nás posílil i Martin
Navrátil, který se do Šitbořic vrací
po téměř 20 letech, kdy nastupoval v různých klubech na krajské
úrovni. Tyto posily by náš tým měly
spolu s poctivou tréninkovou morálkou, která od začátku přípravy
panuje, posunout vzhůru v tabulce soutěže. Zatím se tak daří a po
5 odehraných kolech máme na
kontě 4 výhry a 1 remízu z úvodního utkání. Těžší prověrky v podobě
týmů z horní části tabulky nás ale
ještě čekají. Každopádně vše najednou vypadá výrazně optimističtěji než po sezóně minulé...
Co se týče přípravek, ty letos
poprvé hrají kolovou soutěž okresního přeboru. V doposud odehraných dvou kolech má mladší přípravka na kontě dvě výhry, starší jednu výhru a jednu prohru. Děti
fotbal baví, což je vidět jak na tréninkové účasti, tak i pouhým okem,
kdy člověk vidí každý den děti na
hřišti, jak kopou do míče na bránu.
Myslím, že tohle je známka toho,
že jsme na dobré cestě. Kdo by si
chtěl fotbal zkusit, dveře jsou mu
otevřeny každé úterý od 17:00, kdy
máme na hřišti tréninky pro MINI
(děti 4 - 7 let) a pro nováčky. Více
informací se dozvíte na našich
facebookových stránkách Fotbal
Šitbořice – přípravka.
Zmínit musím i letošní výročí 90
let založení oddílu kopané v Šitbořicích. V rámci tohoto výročí jsme
strana 18

Skákací hrad na hřišti

Foto: Zuzana Navrátilová

Stará garda

Foto: Zuzana Navrátilová

Starší přípravka

Foto: Zuzana Navrátilová
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spolu s oddílem kolové uspořádali
víkend plný sportu 10. - 11. 9. 2022.
V jeho průběhu nastoupily na hřiště všechny kategorie fotbalistů.
Od přípravek, přes A-mužstvo až
po "starou gardu". Ve všech zápasech viděli fanoušci branky a vítězství domácího týmu. V neděli
jsme pak uzavřeli víkend okresním
turnajem přípravek, kdy se na na-
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šem hřišti potkaly týmy z celkem
11 vesnic z celého okresu. Počasí
vyšlo na výbornou a děti I fanoušci
si turnaj užili. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci celého víkendu a také
našim sponzorům.
Nakonec bych chtěl zmínit, že
i letos jsme pořádali ve spolupráci se stárky tradiční Svatovác-

lavské hody, tentokrát o víkendu
24. - 25. 9. 2022. Hrála nám dechová hudba Zlaťulka z Velkých Bílovic. Hody se vydařily, stárci se snažili o veselé hody, přišlo mnoho
mladých a také přespolních krojovaných.
Za TJ Sokol Šitbořice
Vladimír Navrátil ml,
předseda oddílu kopané

ZLATÁ MEDAILE Z LODM 2022 PUTUJE I DO ŠITBOŘIC
Ve dnech od 27. do 30. 6. 2022 proběhla v Olomouckém kraji letní olympiáda dětí a mládeže.
Této akce se zúčastnilo 3500 mladých sportovců
reprezentujících 14 krajů ČR.
Naši obec na LODM reprezentoval za výběr Jihomoravského kraje ve fotbale Martin Kříž, který hraje
v současné době za FK Hodonín.
Olympijského turnaje ve fotbale se zúčastnilo
14 krajský výběrů v kategorii U14 (ročník narození 2008
a mladší). Týmy byly rozlosovány do dvou skupin po
7 družstvech. Náš výběr byl zařazen do A skupiny, která své utkání odehrála na stadioně HFK Olomouc. Výběr JmKFS byl složen z hráčů ze Zbrojovky Brno, FK Hodonín, 1. SC Znojmo a MFK Modřice.
V úmorném počasí (denní teploty přes 30 °C) kluci
odehráli celkem 6
zápasů v základní skupině během
3 dnů. Hrací doba
byla 2 x 25 min.
Tuto skupinu vyhráli s 5 výhrami,
1 prohrou a s velice aktivním skórem 16:5 a postoupili do finále proti vítězi B skupiny Středočeskému
kraji, jejichž základ
tvořili hráči pražských S (Sparta
a Slavie).
Toto
finále
bylo
přenášeno
živě českou televizí na programu
ČT Sport. Záznam
tohoto finále můžete shlédnout na
webových stránkách České televize.

Výsledky JmKFS v turnaji:
Základní skupina:
Jihomoravský kraj – Liberecký kraj 5:0
Jihomoravský kraj – Pardubický kraj 4:0
Jihomoravský kraj – Ústecký kraj 3:2
Jihomoravský kraj – Olomoucký kraj 1:0
Jihomoravský kraj – Hlavní město Praha 0:3
Jihomoravský kraj – Plzeňský kraj 3:0
Finále:
Jihomoravský kraj – Středočeský kraj 2:0
Celkové prvenství v konkurenci 14 krajů obsadil Jihomoravský kraj. Celkem získali 110 cenných kovů a to
34 zlatých, 34 stříbrných a 42 bronzových medailí.
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FOTOGALERIE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZÁŘÍ 2022

FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ
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FOTO: DAVID RYZÝ
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POUŤ DO ŽAROŠIC 2022
FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ

strana 23

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

POUŤ DO ŽAROŠIC 2022

strana 24

září 2022
FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ

Štengaráček – zpravodaj obce Šitbořice, č. 2022/3–září, ročník 28
vydal: Obec Šitbořice (IČ 00283622, obec@sitborice.cz), Osvobození 92, 691 76 Šitbořice.
náklad: 660 kusů, neprodejné. Tisk: Tiskárna Petr Brázda, Hodonín
Vychází čtvrtletně, zaregistrováno: Okresní úřad Břeclav, č. j. 574/95–408/ Za. r. z.: MK ČR E 11609
šéfredaktor Milan Němeček, redakce Renata Stříbrnská, korektury Jiří Konečný
Uzávěrka příš ho čísla 8. 12. 2022, redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravu.
Úvodní strana: Babské a dětské hody 2022, foto Milan Němeček
e-mail: redakce@stengaracek.cz, web: www.stengaracek.cz

