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Vážení spoluobčané, v minulém 
čísle jsem Vás informoval o tom, co 
se v naší obci děje nebo připravuje, 
tak bych chtěl na toto navázat a po-
skytnout Vám aktuální informace. 

První etapa opravy budovy MŠ, 
která spočívala především v zatep-
lení štítových zdí a dalších souvise-
jících pracích, dále pak snížení a na-

hození komínu je již hotova a v příštím roce se tato bu-
dova konečně dočká nového kabátu. Myslím si, že je to 
přání nás všech, aby budova nateřské školy, kterou na-
vštěvují naši nejmenší žáčci, vypadala i z venku tak hez-
ky jako  uvnitř.

Stavba nové cesty na místním hřbitově se již blíží ke 
konci a v době vydání tohoto čísla bude již hotova. Za-
kázku na tuto stavbu vyhrála místní stavební firma, která 
pracuje nejenom kvalitně, ale dává do toho ještě 
něco navíc nad rámec projektu. Je vidět, že jsou 
to místní řemeslníci, kterým záleží na tom, aby to 
dílo nejen dobře sloužilo, ale i dobře vypadalo. 
Nakonec posuďte sami. Na tuto opravu cesty jsme 
získali dotaci ve výši 330 tis. Kč. Z vlastních zdrojů 
jsme nechali pod tuto vozovku položit vodovodní 
a kanalizační přípojku k márnici. Již dříve jsem Vás 
informoval, že bychom chtěli v příštím roce starou 
márnici zbourat a postavit novou včetně sociální-
ho zařízení. Součástí vodovodní přípojky směrem 
k márnici jsou dvě nové výpusti na zalévání kvě-
tin. Jsem rád, že se podařilo kanalizační přípojku 
od márnice rovnou připojit do kanalizace na ulici 
Brněnská. Tímto už nic nebrání tomu, aby sociální 

zařízení v nové márnici mohlo vzniknout.
Další takovou větší akcí plánovanou na tento rok je 

generální oprava místních komunikací a to od ulice Br-
něnská, kolem rybníčku až ke sběrnému dvoru. Dále pak 
nová příjezdová cesta ke dvěma RD na ulici Divácká. Obě 
tyto akce se soutěžily v jedné zakázce, kterou vyhrála 
firma Strabag Brno za cenu 2,6 mil. Kč s DPH. Zahájení 
je naplánováno na začátek října a celá akce bude trvat 
6 týdnů.

Stále čekám na rozhodnutí o přidělení dotace na 
nové dopravní auto pro SDH Šitbořice. Peníze sice máme 
přislíbené, ale Generální ředitelství HZS od května dopo-
sud nebylo schopno tuto dotaci administrativně vyřídit. 
Doufejme, že se nakonec vše podaří, neboť dotace musí 
být vyčerpána do konce roku. 

V současné době také probíhá oprava staré části ha-
sičské zbrojnice. Momentálně jsou nainstalovány ocelo-

Slovo starosty

Oprava cesty na hřbitově. foto: Antonín Lengál

Vážení čtenáři, dostáváte do ru-
kou další číslo Štengaráčku. Stá-
le nás napadají myšlenky, zda má 
ještě dnes v době, kdy každá orga-
nizace, každý spolek nebo podnik 
již má svoje internetové stránky a 
na „netu“ se dají sehnat informa-
ce o čemkoliv, zda má smysl vydá-
vat tištěný zpravodaj. Zamyslete se 
i Vy a dejte vědět. Tak jako už více jak dvacet let, Vám 
i v tomto čísle podáváme informace o dění v obci.

Co se letos vybudovalo, co se stihne dokončit a co se 
chystá na příští rok, Vám píše pan starosta. Jsou to všech-
no potřebné věci, které posouvají naši obec mezi dobře 
vybavené. Dík za hřbitov. Také hasiči se pustili do rozsáh-
lé rekonstrukce své zbrojnice. 

O prázdninách se konala celá řada záslužných akcí. 
Naši občané nebo rodáci nás dobře reprezentovali i ve 
světě. Vždyť poprvé máme dokonce i mistra světa. Hráči 

kolové postoupili mezi republikovou elitu. Kdo by tomu, 
před mnoha lety, kdy se kolová u nás začala hrát, věřil? 

Končíme se vzpomínkami na dobu druhé světové vál-
ky. Zamyslete se, prosím, nad osudem bratří Stejskalů a 
celé jejich rodiny, jimž jsme věnovali několik posledních 
čísel. Trochu nás mrzí, že jsme dostali poměrně málo pří-
spěvků a málo fotografií. Docela zajímavá diskuze vznik-
la okolo naší fotohádanky. 

I letos nás docela trápí počasí, v důsledku loňského su-
cha a jarních mrazů je málo ovoce, padá na zem a i kva-
lita je špatná. Proto jsme rádi, že máme zdroj, který nám 
popisuje, jak to bylo v minulosti. V tomto čísle píšeme 
o počasí před 110 lety. A věřte, že to naši předkové bez 
postřiků a bez vhodné mechanizace, neměli vůbec lehké. 

Přejme si, aby konec roku vyzněl příznivě a dodělaly 
se všechny plánované akce.

Josef Zelinka,  
šéfredaktor
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vé nosníky stropu. Poté bude vybetonován věnec, pro-
vedena nadezdívka ve dvorní straně do výše novější čás-
ti a vytvořena podlaha s izolací proti zatečení. Následně 
bude sundána střešní krytina a odstraněny staré krovy. 
Pak teprve přijde k montáži nové vazby včetně charak-
teristické věžičky a pokládka krytiny. Celá tato akce bude 
stát 1,8 mil. Kč, přitom 600 tis. korun jsme na to získali z 
Jihomoravského kraje.

Vážení spoluobčané, to je asi to nejpodstatnější, co se 
momentálně v naší obci děje. Máme tady čas Svatovác-
lavských hodů a dozrávání vína. Přeji Vám všem, abys-
te nadcházející hody prožili v klidu a v pohodě v kruhu 
svých příbuzných a přátel a vinařům přeji hojnou a kva-
litní úrodu.

Antonín Lengál,  
starosta obce

Zprávy z obce
Z rady a zastupitelstva obce

Paní ředitelka mateřské ško-
ly informovala radu obce o zápisu 
dětí do MŠ. Do mateřské školy je 
zapsáno 71 dětí z toho 3 děti na-
stoupí od 1. ledna 2017. Na dvě tří-
dy je to hodně na tři třídy je žáků 
málo. Když bude potřeba, požádá 
obec o vyrovnání úvazku na jednu 
učitelku mateřské školy.

František Valíček informoval radu, že skončí s pra-
cí v redakci Štengaráčku s koncem tohoto roku a rád by 
předal práci jeho nástupci.

Rada obce projednala smlouvu o dílo č. 72/16, Šit-
bořice – obnova hasičské zbrojnice, doplnění o zajištění 
zpracování statického posudku a zajištění požárně bez-
pečnostního řešení stavby (PBŘ), se společností Modrý 
projekt Břeclav za cenu 21 000,– bez DPH a pověřili jsme 
starostu podpisem smlouvy.

Rada obce schvaluje uzavřenínájemní smlouvy na 
pronájem prostor sloužících k podnikání (květinářství)  
od 1.7.2016 na dobu neurčitou s p. Martou Ryšavou, 
Osvobození 295 a p. Hanou Dopitovou, Osvobození 295. 
Po dobu 10 let nebude navyšováno sjednané nájemné. 
Pověřili jsme starostu obce podpisem smlouvy.

Manželé Libuše a Josef Němečkovi, Karpaty II 412, žá-
dají obec o propachtování obecních pozemků p.č. 1813 o 
výměře 539 m2 a p.č. 1795/2 o výměře 99 m2. Rada obce 
souhlasí s propachtováním pozemků.

Rada obce projednala a schválila veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce pro Myslivecký spolek Šitbořice, zastoupený p. An-
tonínem Zoubkem ve výši 3 000,– Kč a starostu obce po-
věřujeme podpisem smlouvy.

Paní Radka Poláková žádá o prodloužení nájmu obec-
ního bytu na ulici Nikolčická 531. R.O. schvaluje prodlou-
žení nájmu o dva roky do 31. 7. 2018.

Najrent s.r.o., Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodo-
nín žádá o udělení souhlasu k uzavření smlouvy na pod-
nájem prostor v obecním objektu Orlovna na provádění 
masáží, manikúry a pedikúry. Tyto služby budou prová-
děny ve stávajících prostorech. Rada obce žádost projed-
nala a schválila.

Radou obce bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6 
ze dne 13. 6. 2016.

Rada obce projednala a schválila smlouvu 
s Agro – Brno Tuřany na osázení obce novými stromy 
včetně dodávky materiálu za cenu 173 720,– Kč. Pověřu-
jeme starostu podpisem smlouvy.

Rada obce vybrala ze čtyř nabídek na vytvoření ener-
getického štítku obecních budov společnost OEKO PLAN 
CZECH REPUBLIC s.r.o. Brno za cenu 53 724,– Kč s DPH a 
pověřujeme starostu podpisem smlouvy.

Martin a Ivana Mrkvicovi, Družstevní 678, žáda-
jí o pronájem části parcely p.č. 2643/1 o výměře 93 m2 
k uskladnění topného dřeva a stavebního materiálu. Po 
prohlídce na místě samém se žádost zamítá a požaduje-
me provedení úklidu na dané parcele.

Pan Ladislav Lejska, Výhon 667, podal žádost o úpravu 
přístupové cesty ke svému sklepu na parcele p.č. 1476. 
Rada obce souhlasí s provedením úprav přístupové cesty 
ke sklepu dle přiložené dokumentace.

Rada obce projednala a schválila pacht obecního po-
zemku na dobu 5-ti let. Václavu Nevídalovi, Karpaty II 
112, parcela p.č. 1815 o výměře 992 m2.

Rada obce doplněna o předsedy kontrolního výbo-
ru vybrala ze čtyř nabídek na dodavatele na opravu ha-
sičské zbrojnice firmu Starex s.r.o., Moutnice 103, IČ: 
41603109. Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu 
obce schválit vybraného dodavatele akce.

Pan Jan Tihlařík, Nikolčická 531, žádá o prodloužení 
nájemní smlouvy o dva roky na užívání obecního bytu. 
Rada obce souhlasí s prodloužením nájmu do 31. 7. 2018.

Rada obce schválila opravu podlahy v prodejně květin 
na ulici Osvobození za cenu opravy 47 900,– Kč.

Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření 
č. 8 ze dne 18. 7. 2016.

Rada obce projednala problém s provozováním části 
obecního vodovodu v ulici Karpaty I a schválila smlouvu 
se společností Modrý Projekt s.r.o. Břeclav o provozová-
ní za cenu 17 000,– Kč + 21 % DPH. Pověřujeme starostu 
obce podpisem smlouvy.

Rada projednala žádost paní Zuzany Baranové, Na Ko-
pečku 67, o vybudování parkovacího místa na obecním 
pozemku před rodinným domem. Rada souhlasí s umís-
těním odstavné plochy podle stávajících pravidel.
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Rada obce projednala žádost paní Silvie Chovanco-
vé, Osvobození 88, o vybudování parkovacího místa na 
obecním pozemku před rodinným domem. Rada souhla-
sí s umístěním odstavné plochy a vybudováním podle 
stávajících pravidel.

Rada obce byla informována o stavu bytu v ZŠ Šitboři-
ce na adrese Nikolčická 531, vyskytly se problémy s top-
ným systémem a vytápěním bytu.

Rada obce projednala a navrhla odměnu pro člena 
redakční rady Štengaráčku za provádění korektury člán-
ků v časopise ve výši 1 000,– Kč/rok.  

Rada obce na doporučení výběrové komise vybrala 
dodavatele na veřejnou zakázku Šitbořice – hřbitov, ob-
nova zpevněných ploch firmu Jan Navrátil, Na Kopečku 
61, Šitbořice, IČ: 41014481 za cenu zhotovení 424 862,27 
Kč bez DPH. Dále rada obce pověřuje starostu podpisem 
smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Rada obce projednala a schválila smlouvu o dílo 
č. 87/16, na akci Šitbořice – hřbitov, obnova zpevněných 
ploch se společností Modrý projekt, Slovácká 3223/83, 
Břeclav, na zpracování dokumentace pro zadání stavby, 
administraci, inženýrskou činnost a závěrečné vyhodno-
cení akce za cenu 49 000,– bez DPH a pověřujeme sta-
rostu podpisem smlouvy.

Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření 
č. 9 ze dne 15. 8. 2016.

MUDr. Chvátalová žádá o ukončení nájmu nebyto-
vých prostor na zdravotním středisku v Šitbořicích, uli-
ce Divácká č.p. 583. Svoji praxi ženské lékařky ukončila 
k datu 20. 7. 2016. Rada obce schvaluje ukončení nájem-
ní smlouvy k 31. 10. 2016.

Rada obce schvaluje zveřejnění záměru obce změnit 
smlouvu o nájmu s MUDr. Josefem Nentvichem uzavře-
nou dne 15. 6. 2007 na pronájem prostor v budově č.p. 
583 na ulici Divácké, Šitbořice. Změnou smlouvy dojde 
ke změně podmínek smlouvy a platebních podmínek.

Rada obce projednala žádost pana Antonína Zoubka, 
Mlýnská 522, o vybudování parkovacího místa na obec-
ním pozemku před rodinným domem. Rada souhlasí 
s umístěním odstavné plochy a vybudováním podle stá-
vajících pravidel.

Rada obce byla seznámena s nabídkou na zateplení 
obvodových stěn bytu v základní škole. Rada obce dopo-
ručuje provést výběrové řízení na tuto akci.

Pan Tomáš Vala, Nikolčická 531, žádá o výměnu kotle 
topení v obecním bytu. Po mnohých opravách již nelze 
provozovat, protože nejsou náhradní díly. Na doporučení 
servisního technika je třeba provést výměnu. Rada sou-
hlasí s výměnou. Při výměně kotle je nutno provést opra-
vu topení v obecním bytu v ZŠ Šitbořice, budou přidány 
dva radiátory a opraveny regulační ventily.

Rada obce projednala žádost o zápis nejvyššího po-
voleného počtu žáků ve školském klubu, jehož činnost 
vykonává právnická osoba s názvem Základní škola Šit-

bořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nikolčická 
531, Šitbořice, do rejstříku škol a školských zařízení, a to 
v počtu 150 žáků s počátkem účinnosti od 1. září 2016. 
Rada obce odsouhlasila podání žádosti o zápis změny 
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení. 
Změna se týká zápisu žáků ve školním klubu v počtu 150 
s účinností od 1. září 2016 a ukládá starostovi obce výše 
uvedenou žádost podat Krajskému úřadu Jihomoravské-
ho kraje, odbor školství.

Rada Obce Šitbořice v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednala a 
schválila obsah Rozhodnutí o zápisu změny do rejstříku 
škol a školských zařízení u právnické osoby Základní ško-
la Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, kte-
ré se týká zápisu nejvyššího povoleného počtu 200 žáků 
ve školském klubu, jehož činnost vykonává Základní ško-
la Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Ni-
kolčická 531, PSČ 691 76, Šitbořice, IČ: 75022001. Toto 
rozhodnutí  vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje od-
bor školství, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, dne 
29. 8. 2016  pod č.j. JMK 131567/2016. 

Rada Obce Šitbořice schválila vzdání se práva od-
volání proti tomuto Rozhodnutí. Dále rada obce pově-
řuje místostarostu obce pana Milana Němečka, aby do 
31. 8. 2016 zajistil zaslání dokumentů datovou schrán-
kou (Vzdání se práva odvolání a zápis z usnesení Rady 
obce) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 
školství, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. 

Rada obce projednala žádost paní Markéty Krupičko-
vé, U Cihelny 479, o vybudování parkovacího místa na 
obecním pozemku před rodinným domem. Rada souhla-
sí s umístěním odstavné plochy a vybudováním podle 
stávajících pravidel.

Rada obce projednala žádost pana Zdenka Hladův-
ky, Nikolčická 384, o vybudování parkovacího místa na 
obecním pozemku před rodinným domem. Rada souhla-
sí s umístěním odstavné plochy a vybudováním podle 
stávajících pravidel.

Rada obce rozhodla o zveřejnění záměru na propach-
tování obecního pozemku p.č. 1814/1 o výměře 203 m2 
a p.č. 1814/2 o výměře172 m2 v k.ú. Šitbořice pro Marii 
Procházkovou, Přátelství 55, Šitbořice.

Rada obce projednala a schválila Smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu JMK na nákup hasičského auta. 
Pověřujeme starostu obce podpisem smlouvy.

Pan Lukáš Brzoska, bytem Stavební 6/1219, Horní Su-
chá, žádá, o pronájem obecního bytu. Rada obce žádost 
prozatím odkládá, až bude volný byt.

Rada obce ustanovuje paní Jarmilu Cagáškovou zá-
stupkyní Obce Šitbořice ve školské radě na základě vo-
lebního řádu z roku 2008.

Milan Němeček,  
místostarosta obce
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Pálení rostlinného odpadu
Přichází podzim a s ním problém pálení rostlinného 

odpadu ze zahrádek a polí. Při pálení odpadu na zahrád-
ce by měl být každý člověk natolik soudný, aby dokázal 
odhadnout, zda pálení neobtěžuje okolí a sousedy. 

Pokud již chceme pálit rostlinný odpad, měl by být 
suchý, bez chemických látek a v takovém množství, aby 
rychle a bez kouře shořel. Také dobu i místo pálení je 
nutno zvolit tak, aby zplodiny vzhledem ke směru větru a 
poloze obydlí, co nejméně znečisťovaly životní prostředí. 

V obci máme kromě ohně ještě další dvě možnos-
ti likvidace rostlinných zbytků a to zkompostovat doma 
v kompostérech nebo zavést na sběrný dvůr. Pokud bu-
dete pálit rostlinný odpad na poli nebo volném prostran-
ství je nutné předem nahlásit na operační středisko pří-
slušného Hasičského záchranného sboru kraje a dbát 
přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení jste po-
vinni nahlásit místo a čas pálení, osobu odpovědnou za 
pálení včetně kontaktu na ní. Vypalování porostu je po-
dle zákona striktně zakázáno. Hlášení o pálení se podá-
vá na tel. číslo 150 nebo lépe hlásit na internetu adresa  
http://paleni.firebrno.cz/.

O tom, jak je důležité pálení předem oznamovat, 
svědčí fakt, že hasiči měli v loňském roce 750 zbytečných 
výjezdů k údajným požárům. V naší obci je lépe využí-
vat jiných možností likvidace, než provádět pálení a za-
mořovat celou dědinu kouřem a smradem. Škodíme si 
sami sobě, když v sobotu odpoledne budeme pálit, vět-
šina žen má vyprané prádlo uklizeno v domácnostech, 
otevřená okna a nějaký rádoby zahradník zapálí odpad a 
smrad i kouř vykoná své dílo. Na obci bude nutno vydat 
obecně závaznou vyhlášku a v ní stanovit za jakých pod-
mínek lze spalovat rostlinný odpad. 

Milan Němeček,  
místostarosta obce

Zlaté svatby
V sobotu 10. září 2016 oslavily dva manželské páry 

Božena a Václav Lengálovi a Ludmila a Karel Lengálovi 
zlatou svatbu. Touto cestou jim ještě jednou přejeme do 
dalších společných let hodně štěstí, zdraví a rodinnou 
pohodu.

Jarmila Cagášková,  
předsedkyně kulturní komise

Zlatí manželé. foto: Antonín LengálZlatí manželé. foto: Antonín Lengál

Krátké zprávy
Bývalo lepší počasí?

Rok 1906
Na nový rok bylo řádné mrznutí, 2. ledna vyhořely 

dvě chalupy obou Sáčků. Únor až čtvrtého poprach sně-
hu, sedmého metelice celý den a pak až do konce měsí-
ce proměnlivo a blativo. Březen do půli byl blativý a pak 
mráz a sněhové metelice, takže někdy až 6 cólů sněhu 
napadlo. Způsobilo to hodně vody a blata. 

12. března se začalo set po kusech, pak kvůli sníhu 
a mrazu se nemohlo set až do konca měsíca. Léto bylo 
mokré, že obilí všechno polehlo a bylo samá tráva. Man-

del sotva dal jednu míru zrna. Kukuřice, bramborů bylo 
dost fazule až moc. Okurků bylo dost, ale ovoce málo 
a jen místem. Housenek bylo veliké množství, takže od 
nich mnoho stromů poschlo a nasadily vajíček tolik, že to 
před tím nikdo neviděl. Je čaka, že příští rok bude house-
nek ještě víc, jestliže to Bůh nejak nesprostředkuje.

První sníh padl na sv. Barboru a na Mikuláše padal 
celý den. Tak začala zima a sníh byl až do konca roka.

Roku 1906 bylo tuze moc housenek, takže moc stro-
mů požraly a pak některé uschly.  Nasadily tolik vajíček 
na vrbách a na všech stromech že jestli se to všechno vy-
líhne tak se zkazí všecky stromy.

z pamětní knihy, kterou sepsal Josefa Franka

http://paleni.firebrno.cz/
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Mikeš
I přes prázdniny jsme se ve středu od 9 do 11 

hodin pravidelně scházeli do klubovny Mikeše, 
aby si děti spolu pohrály. Jen na přelomu červen-
ce a srpna byl provoz trošku omezen z důvodu vý-
malby klubovny, za což bychom chtěli obci podě-
kovat. Děkujeme, že vyhověla naší žádosti a zajis-
tila výmalbu. Bylo to už potřeba. Poté, co klubov-
na zářila bíle, jsme se vrhly na úklid, stěhování a 
malování nových obrázků. Děkuji všem, co se do 
této akce zapojili a ostatní maminky s dětmi zve-
me, aby se za námi někdy přišli podívat a užít si 
pěkné dopoledne.

Terezie Matýšková

Očekávané události

Václavské hody
24. září (sobota)
16:00 – Krojovaný průvod stárků od Kaňů (Osvoboze-

ní 91), odpolední zábava.
20:00 – Hodová zábava v sokolovně.

25. září (neděle)
14:00 – Slavnostní krojovaná mše svatá.
16:00 – Krojovaný průvod stárků od Stejskalů (Nová 

473), odpolední zábava.
20:00 – Hodová zábava v sokolovně.
Po celé hody hraje dechová hudba Lácaranka.

Zájezd na divadelní představení Král Lear
27. září (úterý), pořádá škola.

Den se seniory ve škole
30. září (pátek)

Sběr papíru po obci
10. října (pondělí), úořádá škola.

Setkání seniorů
20. října (čtvrtek) od 12 hodin v sokolovně.

Myslivecké hony v okolí obce
29. října (sobota)
12. listopadu (sobota)
3. prosince (sobota)

Martinské hody
12. listopadu (sobota)

Vánoční dílny ve škole
25. listopadu (pátek)

Poslední leč
3. prosince (sobota) v sokolovně, zvěřinové speciali-
ty, živá hudba

Rozsvěcení vánočního stromu
27. listopadu (neděle) v 16.30 u orlovny

František Valíček

Nová výmalba v klubovně Mikeše. foto: Terezie Matýšková

Škola
Mateřská škola

Nový školní rok jsme zahájili 1. září celodenním pro-
vozem. Na tento den jsme se připravovali celé prázdni-
ny. V zelené třídě jsme měnili nábytek a zateplené lino, 
vyměnili jsme dvoje vchodové dveře za plastové, zruši-
li jsme jedny nefunkční dveře a vyměnili je za plastové 
okno, a také se prováděly částečné opravy fasády.

Kolektiv zaměstnanců pro tento školní rok:
Ředitelka: Miroslava Kominacká
Učitelky: Táňa Neugebauerová , Marta Nečasová, Šár-
ka Hosová, Mgr. Petra Vymazalová, Vladimíra Brančová
Asistent pedagoga: Romana Tihlaříková

Školnice: Ludmila Matýšková
Uklízečka: Dana Kováčiková
Kuchařky: Bronislava Sáčková, Dana Kováčiková
Tento rok je v MŠ méně dětí, přesto máme připrave-

ný školní vzdělávací program, který je opravdu bohatý. 
Děti se už zúčastnily hudebního představení pod názvem 
Zpíváme si pro radost, někteří zahájili kurz plavání v Pla-
vecké škole v Hustopečích a čeká je ještě mnoho zajíma-
vého.

Všem dětem přeji příjemné dny strávené ve školce se 
svými kamarády.

Miroslava Kominacká,  
ředitelka mateřské školy
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Základní škola
Ve školním roce 2015/2016 byly provedeny opravy:

•• výměna střešní krytiny nad školní kuchyní a školní jí-
delnou v hodnotě: 615 tisíc Kč

•• výměna PVC ve třídě: 50 tisíc Kč

•• vymalování učeben:   15 tisíc Kč

•• oprava hromosvodů: 58 tisíc Kč

•• oprava atria v prvním patře: 177 tisíc Kč

•• obnova školního nábytku: 155 tisíc Kč

•• urovnání a nové zatravnění školního dvora: 23 tisíc Kč
Ředitelství základní školy děkuje zřizovateli za moder-

nizaci budovy a podporu vybavenosti základní školy. 
PaedDr. Jarmila Novotňáková,  

ředitelka školy

Přivítání prvňáčků
V letošním školním roce jsme ve škole  slavnostně při-

vítali celkem 24 prvňáčků. Věříme, že 10 chlapců a 14 
děvčat bude chodit do školy s úsměvem a s radostí. Pře-
jeme jim úspěšný start do školního života.

Mgr. Dagmar Guráňová

Školní kroužek softbalu v novém školním roce
Také v novém školním roce bude pokračovat úspěšný 

školní sportovní kroužek s přesahem do klubových sou-
těží. Naši žáci si tak mohou zahrát nejen za školní tým 
zvaný Šitbořické Straky, ale ti nejlepší i za SK Sever Brno, 
za který budeme nastupovat již do 4. sezony!

Tréninky pokročilých se budou konat vždy ve středu 
od 14 do 15:30 a v pátek budou na řadě nejprve začáteč-
níci a mírně pokročilí od 13:15 do 14:30, následovat bu-
dou opět pokročilí od 14:30 do 16:00. Kapacita jednotli-
vých tréninkových skupin je zcela naplněna.

Zatímco softbalové zápasy za školní tým sehrajeme 
snad již na podzim, klubová sezona za Sever Brno prá-
vě končí a na novou, začínající na jaře 2017, se budeme 
pilně připravovat. Věřím, že naši žáci opět velkou měrou 
přispějí k celkovým skvělým výsledkům z uplynulé sezo-
ny – prvnímu místu mezi kadety v Moravskoslezské soft-
balové lize a druhému místu mezi žáky v Moravské soft-
balové lize.

V srpnu se někteří naši žáci zúčastnili týdenního soft-
balového soustředění v Prudké a stejná akce je v plánu i 
na příští rok. 

Veškeré informace, aktuální dění v kroužku, roz-
sáhlá fotogalerie a další naleznete na našich stránkách  
http://www.sitboricke-straky.webnode.cz.

Mgr. Tomáš Mottl

Milí odpad třídící i netřídící občané, řekli byste, že 
šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové 
úspory nebo naopak nešlapání obalů představuje statisí-
cové náklady? Jak je to možné?

Je řada způsobů sběru plastu např. sběr prostřed-
nictvím veřejných kontejnerů, sběr do soukromých po-
pelnic přímo od domu nebo pytlový sběr. My použije-
me pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž 
princip platí pro všechny typy sběrů. Náklady na nákup 
pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle 
nebo nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když 
je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované 
obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných 
plastových obalů. Další a zároveň poslední informací po-
třebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby.  
Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapa-
ných PET lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.

Hmotnost Příjmy Náklady Zisk / Ztráta
1,2 kg nepošlapaných PET 1,2 * 5 = 6 Kč 12 Kč 6 – 12 = Ztráta – 6 Kč
3,5 kg pošlapaných PET 3,5 * 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se 
ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na 
pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo ne-
šlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné 
další obaly.

Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uva-
žovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun 
plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už 
jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto pe-
níze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu 
podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbyteč-
né a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste 
z tohoto článku moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. 
díl pořadu MOJE ODPADKY na Facebooku nebo na You-
tube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjem-
né sledování a spousty pošlapaných obalů.

Ing. Radek Staňka

Statisíce ve vzduchu

http://www.sitboricke-straky.webnode.cz
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Mistr světa ze Šitbořic
Ve dnech 20. – 27. srpna proběhlo v anglickém Po-

phamu mistrovství světa v ultralehkém létáni, z kterého 
se vrátili s cennými kovy i reprezentanti ČR. Titul mistra 
světa a zlatou medaili ve třídě RAL1 získal šitbořický ro-
dák Ivo Lengál. Tým ČR získal v celkovém hodnocení ná-
rodů bronzovou medaili.

Využili jsme přítomnosti Ivoše v Šitbořicích a připravili 
jsme krátký rozhovor.

V jakých disciplínách se soutěží?
Soutěží se tradičně zejména v letecké navigaci, ale 

také v přesnosti přistání a spotřebových disciplínách. 
Navigační let musíme provést přesně podle mapy s to-
lerancí 1 mm v mapě podle deklarované rychlosti s tole-
rancí na kontrolních bodech ± 5 vteřin. Mapa pro navi-
gační lety v Anglii byla v měřítku 1:250 000, takže tomu 
odpovídá i šířka průletové brá-
ny 250 metrů na každou stra-
nu. Pro kontrolu letu máme na 
palubě tzv. logger, což je slepá 
GPS. Angličané si libují v navi-
gačních úlohách s konstrukcí za 
letu, kdy podle nalezeného ob-
jektu na zemi (znak či fotka) se 
zkonstruuje další trať. Na letoš-
ním mistrovství byly všechny 
3 navigační úlohy právě s kon-
strukcí za letu.

V jaké třídě jsi zvítězil, co 
zkratka RAL1 znamená?

RAL1 je zkratka pro jedno-
místná aerodynamicky říze-
ná letadla do 300 kg vzletové 
hmotnosti, což jsou opravdu 
velmi lehká a jednoduchá leta-

dla, většinou s cestovní rychlostí do 150 km/h. Více ob-
líbenou a i u nás hojně rozšířenou kategorií je RAL2, což 
jsou letadla dvojmístná, s limitem hmotnosti do 450 kg.

Na jaký zážitek budeš vzpomínat nejraději?
Samozřejmě stát „na bedně“ úplně nahoře, se zlatou 

medailí na krku a zpívat hymnu je asi sen každého repre-
zentanta, na to se nezapomíná.  

Nejsilnější zážitek ze soutěže mám z navigač-
ních úloh, které se letěly na ostrov Isle of Wight a 
zpět. Obě vedly skutečně spektakulární krajinou. 
Počasí bylo slunečné, takže to byl opravdu krás-
ný výlet. Při zpáteční etapě byla jako výchozí bod 
trati zvolena impozantní vyhlídková věž Spinnaker 
Tower v přístavu Portsmouth. Přiletěl jsem nad 
přístav dříve, abych si prohlédl v přístavu kotvící 
lodě, zejména ty letadlové. Vtom jsem nad věží 
zahlédl povědomou siluetu. „To je přeci Spitfire!“, 
vykřiknul jsem. Srdce se mi zastavilo, když nade 
mnou elegantně proletěl v bojové zatáčce. Má-
lem jsem zapomněl včas proletět výchozí bod.

Velmi příjemný je i velice pozitivní vztah Britů 
k letcům a létání obecně. Domnívám se, že to má 
kořeny ve II. světové válce. Památný výrok Win-
stona Churchilla o roli letců RAF v Bitvě o Británii: 

„Ještě nikdy v dějinách lidských bojů nevděčilo tak velké 
množství lidí takové hrstce jedinců“ je ve Velké Británii i 
po 70-ti letech stále v povědomí. Britové nezapomínají 
ani na významnou roli pilotů z Polska a Československa, 
kteří v RAF za války sloužili.

Ivo „na bedně“. foto: Petr Hynek

Isle of Wight. foto: Petr Hynek
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Smutný návrat domů
V minulém čísle jsme ukončili vzpomínání 

pana Aloise Stejskala jak se po prožitém utrpe-
ní v německých koncentračních táborech, koneč-
ně i se svým bratrem Arnoštem vrátili do rodné 
obce, ale bez svého nejmladšího bratra Antonína. 
V tomto čísle Vám popíšeme tragickou smutnou 
skutečnost, která je doma čekala.

Doma se v době, kdy bratři byli ve vězení, ode-
hrálo smutné drama. Strýček s tetičkou se po krát-
kodobém věznění vrátili domů a museli sami hos-
podařit. Podle možností jim velmi pomáhali pří-
buzní především bratranci uvězněných chlapců. 
Krmili krávy a koně, orali a seli obilí, dělali vino-
braní a to až do fronty. Za války jim vyhořel mlat. 

Za fronty (16. dubna 1945) vedli strýček děv-
če, které u nich sloužilo, domů a u Čapkova mlatu je za-
stihl přepad Šitbořic kaťušemi. Jedna vybuchla nedaleko 
a strýčkovi přerazila levou nohu ve stehně a utrpěl ještě 
průstřel nohy střepinou z kaťuše. Jeho švagr ho na zá-
dech odnesl do sklepa, kde se mu dostalo prvního ošet-
ření. V nuzných prostorách sklepa musel kvůli frontě po-
být pět dní. 

Hned druhý den mu sehnali Josefa Rozsívala, který 
uměl ošetřovat, obvazovat a napravovat polámané nohy 
a ruce. Naučil se tomu za první světové války, kdy pra-
coval ve vojenské nemocnici. Lékařské péče se strýčkovi 
dostalo těsně po frontě ve škole, kde byl zřízen vojenský 
špitál. Tam strýčka přenesli. Když byl špitál ve škole zru-
šen, tak ho přenesli domů. Doma však, ne na těžké pora-
nění, které se už hojilo, ale bolestí a steskem zemřel, pro-
tože stále nic nevěděl o svých synech. Tři byli někde v Ně-
mecku v koncentračních táborech a nezvěstný byl i nej-
starší syn Jan. Ten byl i s rodinou na Slovensku. Strýček 
zemřel 13. května 1945. Návratu svých synů se nedočkal. 

Vedle na čísle 12 byla provdaná jeho dcera Marie. 
Koncem května šlápla tato Marie bosou nohou na rezavý 
hřebík, poranila se a dostala otravu krve a tetanus. Teh-
dy nic nejezdilo a než přišel pěšky z Klobouk doktor Krá-
lík, tak už bylo pozdě. Nařídil okamžitý převoz do Brna 
do nemocnice, kam ji odvezl strýčkův bratr Alois Stej-
skal. Marie v nemocnici zemřela. Pohřeb měla v neděli 
3. června. Na pohřbu byla snad celá obec. 

V ten den se vrátili synové Arnošt a Alois a jejich první 
zastavení bylo na hřbitově u hrobu tatínka a sestry. Tako-
vý návrat domů nečekali. Také se všichni ptali, kde mají 
Toníka. Oni říkali, že snad je někde na cestě a určitě při-
jde také. Tetička i při tom smutku byla ráda, že alespoň 
dva syny už má doma. Ke konci června přijel domů rot-
ný Štěpán Stejskal a přivítala ho celá obec. Až v polovi-

ně července se vrátil Jan Stejskal jako poručík Svobodo-
vy armády. Na Slovensku byl profesorem na střední škole 
(poznámka: psali jsme o tom ve Štengaráčku č. xxxxx) v 
Kláštore pod Zniavom. Byl aktivním účastníkem Sloven-
ského národního povstání. Prodělal těžké boje a zimní 
pochody v horách. Po osvobození se přidal k 1. Českoslo-
venskému armádnímu sboru.

Jen o Toníkovi nepřicházeli žádné zprávy a v roce 1946 
byl prohlášen za zemřelého. Až po dlouhých letech se vy-
šetřilo, že Toník jinak silný chlap, byl zařazen do pracov-
ní čety v Doře, kterou Němci celou postříleli ještě před 
opuštěním Dory. Aby proti nim nemohli po válce svědčit.

Závěr: Štěpán Stejskal zemřel v roce 1975 v Brně. Pro-
fesor Jan Stejskal, který se nachladil ve Slovenských ho-
rách, dostal Bergerovu nemoc, přišel o jednu nohu, poz-
ději i o druhou a v zemřel v roce 1978. Arnošt Stejskal ze-
mřel v domově důchodců ve Vyškově roku 1980 a Alois 
tamtéž v roce 1982.

Štěpán Stejskal

Vzpomínky na II. světovou válku

Jan Stejskal

Antonín, Alois a Arnošt Stejskalovi
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Hádanka
Odpověď na minulou hádanku

Na tuto hádanku nám písemně neodpověděl nikdo, 
ale mnoho lidí se ozvalo ústně. Dokonce vznikl malý spor 
o jednu osobu. 

Jedná se o fotku z horní hospody okolo  roku 1970. 
Na pivě se sešli zleva Jaroslav Káňa, Franta Vozděk, Jožka 
Ráček (brzy zemřel), Jiří Fiala, Jožka Matýšek a Jiří Kaňa. 
Nad  nimi stojí tehdejší hospodský František Strouhal  
z Křepic.

redakce

Nová hádanka

Hádanková fotka z minulého čísla.

Šitbořičtí kolisté hrají extraligu
Šitbořičtí hráči kolové Marek Topolář a Miroslav Starý 

postoupili do nejvyšší soutěže v České republiky.
10. září se konal v Olomouci poslední turnaj I. ligy 

v letošní sezoně. Nejlepší družstvo ze šitbořického TJ So-
kol se pohybovalo před turnajem na dělené 2 – 3. příčce. 
Vzhledem k tomu, že favorit soutěže – Nezamyslice 1 byl 
předem jednoznačný vítěz celé soutěže, museli šitbořičtí 
získat více bodů než Favorit Brno 2 na děleném druhém 
místě. Do nejvyšší soutěže postupují první dvě družstva. 
M. Topoláři s M. Starým se však nedařilo jako v předcho-
zích kolech a po 2 výhrách, 2 prohrách a 2 remízách ztra-
tili body oproti soupeři Favoritu Brno 2. Kluci jeli z turna-
je zklamaní, neboť si na extraligu věřili. 

Do výsledkové listiny celé soutěže však zasáhl arbi-
tr z českého svazu cyklistiky. Vítěz 1. ligy – Nezamyslice 
byl místo postupu do extraligy diskvalifikován a sestupu-
je do 2. ligy z důvodu, že nemá v žákovské ani juniorské 
kategorii družstvo, což je zakotveno ve sportovně tech-
nických směrnicích pro tento sport. V tomto okamžiku si 
šitbořická jednička může prožívat sen – hrát nejvyšší do-
mácí soutěž. 

Zde stojí za připomenutí, že tato dvojice tři roky po 
sobě postupovala z krajského přeboru, až dosáhla nej-
vyšší mety – účast v extralize ČR. 

Pro předsedu oddílu Jana Zelinku, který před 25 lety 
spolu zakládal oddíl kolové v Šitbořicích, je účast v nej-
vyšší domácí soutěži naplnění snu, který se před 5 lety 
jevil zcela nereálný.

Markovi Topolářovi a Mirkovi Starému přejeme, aby 
se v následující sezoně v těžké konkurenci zkušených 
hráčů, z nich mnozí byli v minulosti medailisté mistrov-
ství světa, udrželi a v následujících sezonách zaútočili na 
pozice do 4. místa v ČR. První 4. družstva se účastní série 
světových pohárů, což je opravdový výběr světové kolo-
vé. Držme klukům z šitbořického oddílu palce! 

Robert Zvolánek
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I. LIGA 2016 – konečná tabulka 
Poř. Družstvo Body Skóre Rozdíl
1. Favorit Brno 

2
34 65:46 19 posupuje

2. Sokol Šitbo-
řice 1

31 77:66 11 posupuje

3. Favorit Brno 
5

31 75:70 5

4. Spartak 
Přerov 1

20 65:81 -16

5. Prima Neza-
myslice 1

47 85:47 38 vyřazení

6. Spartak 
Chrastava 1

15 68:85 -17 sestupující

7. MILO Olo-
mouc 1

3 44:84 -40 sestupující

Miroslav Starý a Marek Topolář – hráči extraligy ČR. foto: Robert Zvolánek

Obrazová kronika

23. 7. 2016 – Dětské odpoledne u hájenky.



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice září 2016

strana 12

Štengaráček – zpravodaj obce Šitbořice, č. 2016/3 – září, ročník 22
vydal: OÚ Šitbořice, Osvobození 92, Šitbořice, náklad: 640 kusů, neprodejné; tisk: Vydavatelství Petr Brázda, Hodonín

zaregistrováno: Okresní úřad Břeclav, č. j. 574/95 - 408/ Za. r. z.: MK ČR E 11609
šéfredaktor: Ing. Josef Zelinka; sazba: František Valíček; jazyková úprava: Ing. Terezie Matýšková

uzávěrka příštího čísla: 1. 12. 2016, redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravu.
úvodní stránka: Ivo Lengál ve svém letadle, foto: Petr Hynek
e-mail: redakce@stengaracek.cz, web: www.stengaracek.cz

23. 7. 2016 – Dětské odpoledne u hájenky.

23. 7. 2016 – Dětské odpoledne u hájenky.

mailto:redakce@stengaracek.cz
http://www.stengaracek.cz

	Úvodník
	Slovo starosty
	Zprávy z obce
	Z rady a zastupitelstva obce
	Pálení rostlinného odpadu
	Zlaté svatby

	Krátké zprávy
	Bývalo lepší počasí?
	Mikeš
	Očekávané události

	Škola
	Mateřská škola
	Základní škola

	Statisíce ve vzduchu
	Mistr světa ze Šitbořic
	Vzpomínky na II. světovou válku
	Smutný návrat domů

	Hádanka
	Odpověď na minulou hádanku
	Nová hádanka

	Šitbořičtí kolisté hrají extraligu
	Obrazová kronika

