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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA 
Vážení čtenáři,
své úvodní slovo musím začít omluvou, že jsem 

vás uvedl v omyl. Napsal jsem v březnovém čísle 
Štengaráčku, že otevíráte první číslo ročníku 22, 
což je moje chyba. Nebudu se na nic vymlouvat, 
stejně by to bylo zbytečné. Na chybné udání po-
čtu ročníků mne upozornil Ing. Josef Zelinka. Sa-
mozřejmě vím, že zpravodaj vychází od roku 1995, 
tiskl se na kopírce obecního úřadu, šéfredaktorem 
byl p. František Franěk. Abychom to tedy ujasnili, 
rok 2022 je 28. ročníkem, kdy vychází Štengaráček 
v naší obci. Pan Zelinka ve svém článku uvádí čís-
lo 27, ale musí se započíst i rok 1995 a potom je to 
číslo 28.

Všechny vás ještě jednou zdravím, jsem rád, 
že covidová omezení jsou za námi a naše vesnice 
může opět oživit svoje tradice. Na velikonoční ne-
děli byla na sokolovně uspořádaná výstava vín, kde 
svoje síly spojili zahrádkáři s mladými vinaři. Oce-
něna byla vína místních i  okolních vinařů a  také 
družebních zahrádkářů z Bieleho Kostola. Šitbořičtí 
stárci a stárky ročníku 2003 pozvali celou obec na 
tradiční stavění šitbořické máje, spojené s májovou 
zábavou, kde přebíral práva rekrutů ročník 2004 při 
„bosým sóle“.

V  měsíci červnu již druhým rokem uspořáda-
li mladí vinaři ze Šitbořic výbornou akci, „Otevře-
né sklepy Šitbořice“. Každý účastník má možnost 
ochutnat víno přímo u vinaře v  jeho sklepě. Určitě 
bude kladné hodnocení této akce a je třeba, aby ve-
šla ve větší známost v okolních vesnicích.

Na šitbořickém rybníku se uskutečnily rybářské 
závody jak pro dospělé, tak i pro děti a tyto to měly 
spojeno s Dětským dnem – kde byly sportovní a zá-
bavné disciplíny.

Na faře v Šitbořicích se uskutečnil farní den, před 
kterým proběhla noc kostelů. Farní den potom za-

čal bojovou hrou dětí a skončil oh-
ňostrojem.

Je vidět, že všech akcí je hod-
ně a  ty dva roky covidu všechno 
zpozdily, teď se občané chtějí bavit 
a družit.

Pokračují také stavební práce v naší obci. Podaři-
lo se dokončit před budovou obecního úřadu odpo-
činkový kout s vodní fontánou, která příjemně osvě-
žuje vzduch. Tato dlouhodobá akce se dočkala do-
končení díky pracovníkům pod vedením pana Pavla 
Relicha, obecním pracovníkům a zahradnické spo-
lečnosti, která provedla výsadbu. Je slíbeno spo-
lečností Unistav a. s., která provádí přístavbu ško-
ly, že nám provede opravu přístupových chodníků 
na Obecní úřad v Šitbořicích a paní architektka Ku-
brická navrhne nějaký stylový odpadkový koš, kte-
rý zde chybí.

Ve středu 15. června bylo zastupitelstvo obce 
pozváno od akciové společnosti Unistav na „Glaj-
chu“, což značí dokončení hrubé stavby. Tato akce 
byla spojena s  prohlídkou stavby, naším průvod-
cem byl pan Jiřík, který nám podal informace o tom, 
s  jakými problémy se zde potýkali od začátku vý-
stavby. Všichni jsme byli velikostí stavby překvape-
ni, celé přízemí bude sloužit mateřské škole a horní 
patro bude mít odborné učebny a kabinety. Pan Jiřík 
nás informoval, že střecha bude provedena jako ze-
lená a bude posázena rozchodníky. Kvůli propojení 
stávající budovy školy a novostavby končí naši žáci 
školní docházku o týden dříve.

Rád bych poděkoval všem přispěvatelům do 
zpravodaje a také naším fotografům, kteří náš ča-
sopis oživují svými fotografiemi.

Přeji vám příjemné dny, hodně zážitků a  pěkné 
počtení.

Milan Němeček

SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou letní vy-

dání obecního zpravodaje. Za-
čínají prázdniny a doba dovole-
ných, to však nemá vliv na probí-
hající obecní zakázky stavebních 
prací. V současné době, kdy píši 
tento článek, se připravuje po-
kládka nového asfaltového po-
vrchu ve třech ulicích. V ulicích 
Domanínská, Divácká, a také 

před starou školou, kde bylo ně-
kolik velkých výtluků a propadlin 
za sebou, proto jsme se rozhod-
li opravit kompletně celý ten-
to úsek. Oprava bude stát cca 
300.000 Kč. Není to málo, ale 
rozhodli jsme se tak proto, že 
se jedná o místo ve středu obce, 
které je velmi dopravně vytěžo-
vané všemi druhy vozidel a jed-
noduchá oprava pouhým zale-

pením děr by 
nebylo úplně 
to správné ře-
šení. Nedávno 
bylo dokonče-
no odpočin-
kové místo u  radnice a  těší mě 
zájem kolemjdoucích, kteří se 
sem tam zastaví a  chvíli pose-
dí na příjemném místě u  kloko-
tající vody. Zatím jsem od spo-
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luobčanů na toto dílo slyšel jen 
samé pozitivní ohlasy. V nejbliž-
ších dnech bude také provede-
na výměna dlažby včetně scho-
diště u radnice. Nátěrem zábra-
dlí na stříbrnou barvu bude celé 
prostranství před radnicí dokon-
čeno a uvedeno do souladu s ar-
chitektonickým záměrem. My-
slím, že tímto vznikne ještě dů-
stojnější místo před objektem, 
ve kterém se konají svatební ob-
řady, vítání občánků apod...

Práce na přístavbě školy jdou 
podle plánu. Nyní probíhá in-
stalace vnitřních rozvodů a  za-

nedlouho se začne s  realiza-
cí omítek. Termín dokončení je 
19. 2. 2023 a zatím není ohrožen.

V  úterý 21.  června jsem po-
zval paní doktorku Skalickou, 
abychom jí s  paní místostarost-
kou poděkovali nejenom jmé-
nem svým, ale i  za všechny její 
pacienty, o které se u nás starala 
více než 40 let. U této příležitosti 
jsme jí předali kytici a malý dárek.

O  prázdninách se bude při-
pravovat k provozu zubní ordina-
ce pro paní doktorku Konečnou. 
Bude tam spousta práce, neboť 
ordinace bude zcela nově vy-

bavena nejenom nábytkem, ale 
i  zdravotnickým zařízením. Or-
dinace zahájí provoz od začátku 
září. O registraci pacientů se do-
zvíte více v samostatném článku 
tohoto vydání obecního zpravo-
daje.

Vážení spoluobčané, jak jsem 
se zmínil v úvodu tohoto článku, 
začíná doba dovolených a prázd-
nin. Přeji vám všem, abyste si 
krásné letní měsíce užili a načer-
pali mnoho sil do druhé polovi-
ny roku, kdy je budeme zcela jistě 
potřebovat. 

Antonín Lengál – starosta

ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE 
Rada obce se od minulého Štengaráčku zabývala 

těmito body:
Rada obce dne 21. 3. 2022 schválila rozpočtové 

opatření č. 3/2022.
Rada obce schválila individuální dotace pro:
• Diecézní charitu Rajhrad v částce 15.990 Kč
• Sport. klub Aligator z.s., Klobouky u  Brna 

v částce 49.000 Kč
• ČSZ Šitbořice v částce 30.000 Kč
• Jezdecký klub Kaverto z.s., Šitbořice v  částce 

15.000 Kč
• ZUŠ Klobouky u Brna p.o. v částce 5.000 Kč
• Sdružení Petrov z.s. (letní tábor Chaloupky), 

v částce 16.500 Kč
Rada obce zamítla žádost o  individuální dotaci 

pro Linku bezpečí v částce 7.000 Kč.
Rada obce schválila uzavření pachtovní smlouvy 

na obec. pozemky par. č. 1495 o vým. 188 m2 a par. č. 
1496 o vým. 167 m2.

Rada obce schválila uzavření pachtovní smlouvy 
na obec. pozemek část. par. č. 1955/1 o vým. 832 m2. 

Rada obce schválila uzavření Hromadné licenční 
smlouvy OSA, Čs. Armády 786/20, Praha za částku 
15.130,20 Kč. 

Rada obce schválila nákup materiálu na výměnu 
podlahy v obecním bytě v částce 21.574,51 Kč.

Rada obce schválila cenovou nabídku na zhoto-
vení dřevěného altánu v parku za cenu 93.100 Kč.

Rada obce schválila nejlevnější nabídku na klem-
pířské práce a opravu zdi na obecních bytech nad tě-
locvičnou za cenu 261.910 Kč, zhotovitelem je pan 
Jan Viktorin, Šitbořice.

Rada obce dne 4. 4. 2022 schválila nejlevnější ce-
novou nabídku na pořízení myčky nádobí do kuchyně 
ZŠ od firmy Progastro GTE s.r.o., Hustopeče u Brna 

za cenu 239.567,90 Kč vč. DPH, 
firma zajišťuje záruční i pozáruč-
ní servis.

Rada obce schválila nákup 
materiálu v částce cca 30.000 Kč 
k  odvodnění cesty kolem Dvor-
ského rybníka, na práci se bude podílet místní orga-
nizace rybářů.

Rada obce schválila žádost o vybudování parko-
vacího stání pro auto u domu č. p. 479 na části obec-
ního pozemku par. č. 1237.

Rada obce dne 25. 4. 2022 schválila uzavření ná-
jemní smlouvy na nebytové prostory na zdravotním 
středisku – zubní ordinace, s MDDr. Lucií Konečnou, 
měsíční nájemné činí 3.460 Kč, měsíční paušální část-
ka za vybavení ordinace činí 3.125 Kč po dobu 10 let. 

Rada obce schválila individuální dotaci na pořá-
dání Farního dne ve výši 4000 Kč. 

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o  zřízení 
věcného břemene (Šitbořice, příp. NN, par. č. 1838/2), 
za jednorázovou úplatu 1000 Kč + DPH, s E.DG, a.s., 
Brno.

Rada obce souhlasí s vybudováním parkovacího 
stání na části obecním pozemku par. č. 848 před do-
mem Školní 467.

Rada obce schválila na žádost ZŠ a MŠ Šitbořice 
zřízení přípravné třídy a zároveň pověřila ředitelku 
školy k podání žádosti na KÚ JMK.

Rada obce schválila žádost o prodloužení nájem-
ní smlouvy na obecní byt ul. Školní 425 do 31. 7. 2026.

Rada obce dne 9. 5. 2022 schválila na doporuče-
ní výběrové komise dodavatele na opravu místních 
komunikací ul. Divácká a ul. Domaninská, a to firmu 
Strabag a.s., Praha 5 za cenu 918.853,59 Kč s  DPH. 
Zahájení akce 6/2022, dokončení 31. 8. 2022. 
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Rada obce schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
o dílo „Přístavba ZŠ Šitbořice“ s firmou Unistav a.s., 
Brno. Jedná se o více a méně práce:

• místní rozhlas ve stávající škole + 352.611,44 Kč,
• odvodňovací žlab - 37.482,66 Kč,
• motory na dálkové ovládání žaluzií a monito-

ring větru + 254.000 Kč,
• sleva za členění oken  - 206.000 Kč.
• Celkem + 363.128,78 Kč bez DPH.
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 

4/2022.
Rada obce schválila cenovou nabídku na zhoto-

vení zpomalovacího retardéru na ul. Břízová za cenu 
18. 544 Kč bez DPH od firmy Signex.

Rada obce souhlasí s oplocením propachtované-
ho pozemku par. č. 160 a 162. Oplocení bude zhoto-
vené z plotových panelů 3D Klasik PVC zelený nebo 
běžného poplastovaného pletiva do výšky 175 cm.

Rada obce dne 23. 5. 2022 schválila Základní 
a mateřské škole Šitbořice: 

• účetní závěrku, inventarizaci majetku a závaz-
ku za rok 2021,

• přidělení zlepšeného hospodářského výsledku 
za rok 2021, a to do rezervního fondu 56.115,36 
Kč a do fondu odměn 0,00 Kč.

Rada obce schválila pořízení lednic na sokolovnu 
za cenu 22.290 Kč a 24.990 Kč. Celkem tedy 47.280 
Kč s DPH od firmy Progastro GTE s.r.o.

Rada obce dne 30. 5. 2022 schválila žádost o po-
volení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ Šitbořice, kte-
rý stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním 
vzdělávání, a to na počet 28 dětí ve třídě.

   Rada obce souhlasí s podáním žádosti o podpo-
ru do připravované výzvy pro ZŠ z Integrovaného re-
gionálního operačního programu, s předfinancová-
ním projektu v době realizace a s financováním spo-
luúčasti ve výši 10 % a dále souhlasí s provedením 
technického zhodnocení majetku dotčeného realiza-
cí projektu a udržení výstupu projektu min. po dobu 
udržitelnosti, tj. min po dobu 5 let do finančního vy-
pořádání projektu.

Rada obce zamítla žádost o vybudování parkovi-
ště na ul. Rovinka.

Rada obce projednala žádost o zabezpečení pa-
dající krytiny ze střechy staré školy a větví z lípy před 
starou školou při velkém větru.

Krytina byla již opravena a  na posouzení stavu 
lípy rada obce souhlasí s objednáním odborné firmy.

Jarmila Cagášková
místostarostka  

SLOVO ŘEDITELKY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní rok je za námi a děti si zaslouženě začí-
nají užívat prázdniny. Letos výjimečně o týden dří-
ve. Přístavba školy je v plném proudu, a protože je 
třeba zajistit probourání obou budov, napojit vodu, 
plyn a elektřinu, což znemožňuje zajištění běžného 
chodu školy, bylo pro žáky základní školy vyhlášeno 
na dny 27. – 30. 6. 2022 ředitelské volno.

Přestože letošní školní rok byl opět ovlivněn řa-
dou hygienických a bezpečnostních opatření v sou-
vislosti s  pandemií, jsme velice rádi, že se obešel 
bez plošného uzavření. Mohli jsme tedy již organi-
zovat některé akce, účastnit se soutěží, přehlídek 
a školních výletů. 

Tak jako každé číslo Štengaráčku i toto zahájím 
informacemi o  úspěších našich žáků. Za poslední 
čtvrtletí se můžeme pochlubit především úspěchy 
ve sportu. Dne 30. března 2022 jsme se zúčastnili 
v Křepicích soutěže ve šplhu. Naši žáci získali v pěti 
kategoriích tři první místa a dvě místa druhá. Prv-
ní místo získali Artiom Vornicean z druhé třídy, Lea 
Fraňková ze čtvrté třídy a Jeremiáš Konečný z páté 
třídy. Druhé místo patřilo Jiřímu Kedrovi z druhé tří-
dy a Hynku Halasovi ze třídy páté. 

Významného úspěchu dosáhli naši mladší fot-
balisté. Po vítězství v  okrskovém kole v  Hustope-

čích postoupili do okresního finále fotbalového tur-
naje v  Břeclavi, kam je přijeli podpořit i  spolužá-
ci. Okresního kola se účastnilo celkem 6 vítězných 
týmů z  okrskových kol, a  sice ZŠ Valtice, ZŠ Břec-
lav Slovácká, ZŠ Kobylí, ZŠ Mikulov Valtická, ZŠ Lan-
žhot a ZŠ Šitbořice. Naši hoši Cagášek Jindřich, Vik-
torin Dominik, Kutěj Robert, Chovanec Jiří, Podluc-
ký Adam, Bednařík Filip, Lengál Dominik, Kameník 
Šimon, Urbánek Lukáš a  Hanák Lumír sehráli čty-
ři úspěšná utkání a  díky jejich nasazení obsadili 
3. místo v okrese. Děkuji fotbalovým trenérům dětí 
za jejich trenérskou práci a spolupráci. 

Všem našim úspěšným žákům gratuluji a děkuji 
za výbornou reprezentaci školy a obce.

Proběhla také řada tematických akcí. Pro děti 
a veřejnost připravily paní učitelky a paní asistent-
ky MŠ a přípravné třídy krásný „RETRO“ DEN DĚTÍ. 
Zde si děti s rodiči během odpoledne vyzkoušeli hry, 
které si jistě hrávali jejich prarodiče a  rodiče. Při-
pravena byla také výstava retro hraček a přístrojů. 
Na výstavě se podílel pan Witold Lugovski z Těšan, 
který si kromě výstavy připravil přednášku a ukáz-
ku historického kola. Tímto mu děkujeme za krásný 
„retro“ zážitek.

Po dvouleté přestávce si děti z  MŠ, přípravné 
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třídy, kroužku gymnastiky, 1. třídy, 9. třídy a  pě-
veckého sboru připravily krásná vystoupení ke Dni 
matek. Proběhly také zápisy do MŠ, přípravné tří-
dy a 1. třídy. Předškoláky a 1. stupeň navštívil „Po-
lybus“, kde si děti zcela zdarma mohly vyzkoušet 
řadu rukodělných aktivit. Tento projekt byl finan-
cován Místním akčním plánem Hustopeče. V rámci 
podpory sportu proběhl Olympijský T-mobile běh, 
běh na Svatojánku, který pro děti 1. stupně tradič-
ně organizoval Spolek Tech-sport. Děti 1. stupně 
také absolvovaly přednášky na téma „kyberšika-
na“. Školní rok byl završen školními výlety, louče-
ním s předškoláky a slavnostním ukončením škol-
ního roku.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměst-
nancům mateřské a  základní školy za jejich celo-
roční kvalitní práci, která je bohužel stále náročněj-
ší a jsou na ni kladeny stále vyšší nároky. Děkuji dě-
tem, rodičům, sponzorům, partnerům a  přátelům 
školy za spolupráci a  stálou přízeň. Velice děkuji 
zřizovateli za podporu našich škol při zabezpečo-
vání stálého zvyšování kvality materiálních podmí-
nek. Jsem velice ráda, že naše děti a jejich vzdělává-
ní jsou stále prioritní oblastí našich zastupitelů. Do-
volte mi za celý kolektiv základní a mateřské školy 
popřát všem krásné a klidné léto. Těšíme na shle-
danou ve školním roce 2022/2023.

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy

Den matek Den matek

ZŠ fandíme na McDonald´s CupuZŠ fandíme na McDonald´s Cupu

3. místo v okresním kole McDonald´s Cupu3. místo v okresním kole McDonald´s Cupu
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Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Během jarního období jsme se konečně zbavi-
li všech protiepidemiologických opatření a  mohli 
jsme se věnovat naplno akcím, které jsme pro děti, 
rodiče a veřejnost připravili. 

A bylo jich opravdu hodně!
Proběhla spousta tradičních akcí, jako jsou pra-

covní dílny, ekologické vycházky, vynášení Mo-
rany, vystoupení ke Dni matek, návštěva knihov-
ny, kreslení na chodníku, vítání občánků. Z nových 
akcí, do kterých se zapojili rodiče, žáci 9. třídy i vý-
znamné osobnosti Šitbořic, to byly Ztracené vej-
ce slepičky Pepičky, Čarujeme s  „Malou čaroděj-
nicí“, Podmořský svět s fotografováním, návštěva 
hasičů a  policie ČR, Šitbořice čtou dětem, „retro“ 
odpoledne s  rodiči, výlet do ZOO, pohádkové há-
danky s rodiči. Na jarní ekologickou vycházku jsme 
využili možnost navštívit místní farmu paní Kaňo-
vé, které moc děkujeme za nevšední zážitek se zví-
řátky. V průběhu celého roku také probíhaly pravi-
delné nadstandardní aktivity – Pastelka (malování 
a tvoření), Se Sokolem do života (cvičení) a Hrátky 
s angličtinou (základy angličtiny pro předškoláky). 
Účastnili jsme se několika divadelních a hudebních 
představení, výukových programů i  několika vý-
tvarných soutěží. Uspořádali jsme 26. ročník tra-
diční pěvecké soutěže Šitbořický slavíček. Slavíč-
ci ze žluté třídy – Lucinka Fraňková, Klárinka Ko-
nečná, Klárinka Kleinová, slavíčci z oranžové třídy 
– Žanetka Vojtíšková, Olivinka Konečná, Matýsek 
Kubalík, slavíčci ze zelené třídy – Zorinka Lengálo-
vá, Michalka Kudynová, Adámek Zoubek.   V červnu 
jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky – do-
poledne loučení s dětmi v MŠ, odpoledne pak i za 
účasti rodičů.

Děkuji všem rodičům za spolupráci, vstřícnost, 
ochotu a toleranci.

Zápis do MŠ
Dne 11. května 2022 se uskutečnil zápis dětí do 

mateřské školy. Probíhal formou Dne otevřených 
dveří. Rodiče si se svými dětmi mohli prohlédnout 
celou školku, popovídat si s  učitelkami i  zaměst-
nanci, pohrát si ve třídách s hračkami i s dětmi na 
zahradě.    

 Již několik let se potýkáme s  velkým počtem 
dětí ve třídách. K zápisu se dostavilo 41 dětí, přija-

Přípravná třída

Z naší školičky

Z naší školičky

Dílničky pro maminky
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tých bude 30. Opět se nám však podařilo přijmout 
všechny děti, které mají přednostní právo přijetí – 
děti, které dovrší k 31. 8. 2022 tří let.  

Poděkování
S  koncem školního roku odchází do důchodu 

naše dlouholetá zaměstnankyně paní učitelka Mar-
ta Nečasová. V naší mateřské škole pracovala ne-
uvěřitelných 35 let. Jménem všech zaměstnanců jí 
chci poděkovat za obětavou a  profesionální práci, 
za všechny znalosti a zkušenosti, které nám, dětem 
a rodičům předala.     

Do důchodu jí přejeme jen to nejlepší!
Táňa Neugebauerová, vedoucí učitelka

Čarujeme s „Malou čarodějnicí“
I  letos zavítaly do naší školky zkušené čaroděj-

nice, které nás zasvětily do tajů čar a kouzel. Spo-
lečně jsme vykouzlili lektvar na hodné děti i tajupl-
nou lávovou lampu, která nás všechny uchvátila. Na 
školní zahradě celé dopoledne plnili úkoly ustroje-
ní malí čarodějové a  malé čarodějnice, aby se na-
učili různým čarodějnickým dovednostem. Děti 
měly velkou odvahu a hledaly figurky v tajemné ná-
době se slizkým obsahem, učily se míchat barvy, 
a dokonce létaly na koštěti. Na každém stanovišti 
získaly jeden čarodějný klobouk pro malou parádni-
ci čarodějku.  Odměnou jim byl každému myší ocá-
sek i s gumovou myšičkou.

Mgr. Petra Vymazalová, učitelka

Šitbořice čtou dětem
V dubnu proběhl v naší MŠ týden „Šitbořice čtou 

dětem“. S dětmi jsme navštívili místní knihovnu. Děti 
se seznámily s  řazením knih, autory a  tituly knih 
s dětskými hrdiny.  MŠ navštívil pan starosta, kte-
rý přečetl pohádku „Hajný Robátko“, pan farář pří-
běh „O hvězdičce“ a paní ředitelka se čtením „O ko-
čičce“, doplněné obrázky na multiboardu. Návštěva 

významných osobností obce děti potěšila a oboha-
tila o nové poznatky.

Mgr. Jana Helešicová, učitelka

Sportování se zvířátky
V úterý 31. května 2022 jsme si užili na zahradě 

dopolední program „sportování se zvířátky“. U kaž-
dého z  osmi stanovišť si děti zasportovaly. Pro-
běhly slalom u geparda Edy, zaskákaly si do dálky 
s antilopou Anetkou, procvičily si rovnováhu s ko-
zorohem Emilem a běžely se lvem Simbou. Procvi-
čily si hod na cíl s králem Jelimánem, učily se plazit 
s hadem Adamem, zahrály si košíkovou u papouška 
Blue a nakonec si zaskákaly do výšky s delfínem Fi-
lipem.                    

Děti si procvičily sportovní dovednosti a za od-
měnu dostaly časopis Dráček.

Veronika Sedláčková, učitelka

Hasičský záchranný sbor a policie ČR v MŠ
V týdnu od 16. do 20. května 2022 jsme se s dět-

mi v  MŠ zaměřili na dopravní výchovu a  na bez-
pečnostní složky ČR. Přijeli nás navštívit Policie ČR 
a  Hasičský záchranný sbor Hustopeče. Děti měly 
možnost nahlédnout do policejního i  hasičského 
vozu, seznámily se hravou formou s povoláním ha-
siče i  policisty. Mohly si vyzkoušet policejní čepi-
ce, hasičské helmy, hašení fiktivního ohně, sejmutí 
otisků prstů, neprůstřelné vesty aj. Děti viděly za-
týkání podezřelého, chůzi na silnici pod dohledem 
policisty, záchranu poraněné osoby hasičským 
sborem a prohlédly si vybavení vozů obou záchran-
ných složek. Byl to pro ně nezapomenutelný záži-
tek, za což hasičům i policistům děkujeme. Poslední 
den – v pátek jsme dětem připravili dopravní hřiště, 
kde mohly své znalosti vyzkoušet v praxi. Děti řídi-
ly odrážedla, koloběžky, skákaly na míčích, proběh-
ly si dráhu s volantem, poznávaly dopravní značky, 
řešily dopravní situace a samozřejmě si vyzkoušely 

Čarujeme s malou čarodějnicí

Šitbořice čtou dětem
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OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN

Zápis do 1. třídy 
V pondělí 11. dubna 2022 pro-

běhl v  základní škole zápis do 1. 
třídy, v letošním roce zase koneč-
ně s fyzickou přítomností budou-
cích prvňáčků. Do školního roku 
2022/2023 je přijato celkem 26 
prvňáčků, kteří budou rozděle-

ni do dvou 1. tříd. Na naše nové 
prvňáčky se již těší jejich budou-
cí paní učitelky Mgr. Michaela Ra-
bovská a Mgr. Helena Rýznarová.

Zápis do přípravné třídy
I  ve školním roce 2022/2023 

bude znovu otevřena přípravná 

třída. Jsem velice ráda, že je opět 
zcela naplněna, v příštím školním 
roce ji bude navštěvovat 15 dětí. 
Tentokrát mezi sebou přivítáme 
dvě děti ze sousední vesnice, což 
potvrzuje významnost příprav-
ných tříd, kterých však zatím není 
v  Jihomoravském kraji dostatek. 

i správnou chůzi po přechodu. Tento týden byl pro 
děti i učitelky plný nevšedních zážitků a doufáme, 
že si děti odnesly spoustu cenných informací. 

Bc. Simona Konečná, učitelka

Retro den v MŠ
Na Den dětí jsme pro děti a jejich rodiče připravi-

li na zahradě MŠ hravé odpoledne s názvem „Retro 
den“. Tento den si mohli rodiče se svými dětmi při-
jít na zahradu zavzpomínat a nebo se naopak na-
učit hry, aktivity, které hrávali možná jako děti oni 
nebo jejich rodiče. Každá rodina dostala u  vstupu 

kartičku a  mohla vyrazit po stanovištích. Vyzkou-
šeli si cvrnkání kuliček do důlků, spojování céček 
na rychlost, chůzi na chůdách, skoky v pytli, skáká-
ní přes švihadlo, skákání panáka i gumy. Za splně-
ní všech disciplín si všichni vyzvedli „retro medaili“ 
z keramiky a žvýkačku Pedro. Jako doplňková akti-
vita byl nachystaný retro koutek pro foto s rekvizi-
tami, psaní brkem a malá retro výstava.

Doufáme, že všichni odcházeli s dobrou náladou 
a s krásnými zážitky.

Bc. Simona Konečná, učitelka

Bc. Simona Konečná, učitelka

Hasiči a policie v MŠ

Hasiči a policie v MŠ

Retro den

Retro den
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Jsem ráda, že patříme mezi ty 
školy, které vytvářejí ucelený sys-
tém vzdělávání dětí předškolního 
a  školního věku. Na děti se bude 
opět těšit paní učitelka Mgr. Petra 
Vymazalová.

Vycházející žáci
V  letošním školním roce naši 

školu opouští celkem 17 žáků de-
váté třídy. Přijímací řízení se ko-
nalo v dnech 12. a 13. dubna 2022. 
Žáci, kteří se hlásili na střední 
školu s maturitou, se k přijímací-
mu řízení připravovali pod vede-
ním svých vyučujících jazyka čes-
kého a  matematiky. Všichni naši 
vycházející žáci byli přijati na jimi 
vybrané školy.

Tři žáci byli přijati na gymná-
zia a  osm žáků na střední školu 
s maturitou: pedagogické lyceum, 
obchodní akademie, informační 
technologie, předškolní a  mimo-
školní výchova, všeobecná sest-
ra, laboratorní asistent. Šest žáků 
odchází na učební obory: ošet-
řovatelka, kadeřník, vlásenkář-
-maskér, instalatér, cukrář a  ko-
miník.

Všem přejeme hodně štěstí.

Testování žáků 3., 5., 7. a 8. 
ročníku

Naše škola se v letošním roce 
zapojila hned do několika celo-
republikových srovnávacích tes-
tování vědomostí a  dovednos-
tí žáků.  Jedná se o  významnou 
zpětnou vazbu pro všechny zú-
častněné. Škola i  každý žák zís-
kávají informaci o tom, jak si děti 
osvojili očekávané výstupy v kon-
krétním předmětu, které oblas-

ti je třeba více posilovat, jak od-
povídají jejich znalosti očekáva-
ným výstupům. Dobrovolně naše 
škola přihlásila do testování žáků 
3. a 7. ročníku, které bylo hrazené 
školou. Žáci 5. ročníku se zapoji-
li povinně na pokyn České škol-
ní inspekce. Toto testování probí-
há pravidelně, ČŠI vždy náhodně 
vybere školy z celé ČR a určí třídy, 
které se musí testování zúčastnit. 
Žákům 5. ročníku pak byla nabíd-
nuta možnost zkušebního hraze-
ného testování Scio – trénink na 
přijímací zkoušky. Dobrovolně se 
ho zúčastnilo 14 dětí.  

Mgr. Monika Ondroušková, ře-
ditelka

Školní kolo recitační soutěže
Ve středu 27. dubna 2022 jsme 

se sešli, abychom vybrali a  oce-
nili nejlepší školní recitátory. Po 
dvouleté pauze se někteří účast-
níci i porota už nemohli dočkat.

V letošním roce jsme měli reci-
tátorů méně, celkem 27, ale přes-
to bylo z čeho vybírat a porota ve 
složení paní uč. Relichová, Pažic-
ká a  Růžková se v  některých ka-
tegoriích radila dlouho. Nakonec 
ocenila ty, kteří svůj text přednes-
li hlasitě, vhodně intonovali a dali 
najevo, že vědí, o čem mluví, pře-
mohli trému a celkovým předne-
sem zaujali posluchače.

Výsledky: 1. třída, 1. – 3. místo: 
Aneta Vozdecká, Zuzana Kubalí-
ková, Elizabeth Matoušů. 2. a  3. 
třída, 1. – 3. místo: Klára Benýš-
ková, Martina Kudynová, Jáchym 
Lejska. 4. a  5. třída, 1. – 3. místo: 
Lucie Benýšková, Matěj Klein, Ni-
kola Vozdecká. 6. a 7. třída, 1. – 3. 

místo: Hana Divišová, Ivana Valíč-
ková, Elena Zámorská. 8. a 9. tří-
da, 1. – 3. místo: Alžběta Rozsíva-
lová, Soňa Přibylová, Souleymane 
Šimon Vágner.

Mgr. Božena Pažická

Velikonoční odpoledne ŠD
Velikonoce jsou ve škole vní-

mány především jako oslavy jara, 
probouzení přírody ze zimního 
spánku a pro naši družinu to zna-
mená také pořádání různých akcí. 
Jednou z nich je právě Velikonoč-
ní odpoledne. Děti byly rozděle-
ny podle barev do skupin, a spo-
lečně musely např. co nejrychleji 
najít svá vajíčka, vyrobit si berán-
ka, posbírat co nejvíce mrkviček 
u králíčka a nechybělo ani luštění 
nebo hledání rozdílů. Jsme rádi, že 
se děti opět mohou potkávat, hrát 
si a zažívat společné krásné dny.

Zábavné čarodějnické odpo-
ledne v ŠD

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 
v odpoledních hodinách proběhlo 
v  areálu MŠ zábavné čarodějnic-
ké odpoledne. I pro děti ze školní 
družiny bylo připraveno 12 stano-
višť. Děti zkoušely létat na koště-
ti, třídit hmyz, luštit tajenky nebo 
vařit lektvary – lektvar lásky i síly 
a za každý splněný úkol obdržely 
jeden díl puzzle. Cílem bylo získat 
všechny dílky a  následně je po-
skládat tak, aby vznikl obrázek. 
Vyšlo nám krásné počasí a  od-
poledne jsme si všichni moc uži-
li. Děkuji rodičům, kteří dětem při-
pravili nádherné kostýmy.

Ivana Rozkydalová, vedoucí 
vychovatelka

Velikonoce v ŠD ŠD čarodějnické odpoledne
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ZLATÁ SVATBA 

DIAMANTOVÁ SVATBA

KULTURNÍ KOMISEKULTURNÍ KOMISE

Zlatá svatba je bezpochyby nejznámějším výro-
čím svatby, které slaví manželé po 50 letech společ-
ného manželského soužití. Za půl století, které spo-
lu manželé strávili, jim život do cesty přinesl nejen 
idylické chvíle bezstarostného štěstí a  pohody, ale 
i chvíle smutné, chvíle strachu či obav, které dosta-
tečně vyzkoušely pevnost jejich manželských pout 
lásky. Strávit padesát let s jednou milovanou osobou, 
to je nádherný dar manželského života, který si žádá 
být po zásluze oslavován.

Padesát let společného života oslavili dne 
15. 4. 2022 Marie a Zdeněk Nekvapilovi, ulice U Ryb-
níčka, a manželé Marie a Zdeněk Tesařovi, ulice Vý-
hon.

S kytičkou a věcným darem jsme s panem staros-
tou popřáli oběma párům mnoho dalších společných 
let ve zdraví, spokojenosti a porozumění.

Diamantová svatba patří do trojice nejznáměj-
ších a nejoslavovanějších výročí svatby. Není sice tak 
kulatým výročím svatby, jako předešlá zlatá svatba, 
ale je mnohem vzácnější. Znamená to, že jste měli ve 
svém životě štěstí na toho pravého partnera a prožili 
jste spolu obdivuhodných 60 let v manželství. 

Dne 14. května 2022 jsme v obřadní síni obce Šit-
bořice přivítali manžele Františku a Viléma Němečko-
vy, ulice Osvobození, kteří si po šedesáti letech spo-
lečného života obnovili svůj manželský slib. Svateb-
ní den měli 12. května 1962. Po slavnostním vstupu 
připomněl starosta obce Antonín Lengál ve zkratce 
všem přítomným léta prožitá v šedesátiletém man-
želství Františky a Viléma. Obnoveným slibem a pří-
pitkem jsme zakončili slavnostní chvíli a popřáli jsme 
mnoho společných let v  dobrém zdraví oběma za 
sebe i za všechny zastupitele. 

Renata Stříbrnská

Dalšími oslavenci zlaté svatby jsou manželé Fran-
tiška a Karel Vepřekovi, ulice V Karpatech, kteří si spo-
lečně připomněli svých padesát let manželství. Pře-
jeme jim touto cestou mnoho zdraví, tolerance, poro-
zumění a radostí.

Manželé Nekvapilovi  foto Antonín Lengál

Manželé Němečkovi  foto Antonín Lengál

PRANOSTIKY

Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
Jakub načeše, Anna napeče.

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
O svatém Augustinu léto opouští krajinu.

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Na Ludmily světice obouvej střevíce.

PLÁNOVANÉ AKCE:
6. srpna Babské hody a dětské hody - průvod obcí v 15:00 hod.

 Dětské hody – od 15:30 hod. u sokolovny 

 Večerní zábava od 20:00 hod.

 K tanci i poslechu bude hrát DH Dambořanka  

18.  září Vítání občánků

24. - 25. září  Svatováclavské hody 

 K tanci a poslechu bude hrát DH Zlaťulka z Podluží
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V  neděli 29. května 2022 jsme 
s  místostarostkou obce Jarmilou Ca-
gáškovou mohly přivítat nové občán-
ky obce Šitbořice. Slavnostní chví-
li obohatily dívky ze základní školy 
a děti z mateřské školy pod vedením 
paní ředitelky Moniky Ondrouškové. 
Dojemné pásmo básní i  písniček vy-
kouzlilo u přítomných úsměvy na tvá-
řích, nově narozené děti také spokoje-
ně zvládly slavnostní chvíli. 

Přivítány byly tyto děti: Zprava: Tomáš Kudyn, Adéla Suchánková, Tadeáš Chára, Mattias Jégr, Adam Chloupek

Zprava: Elen Horáková, Michaela Troppová, Nela Zelinková, Martin Hrnčiřík, Marek Zelinka, Vilém Krupár 

Zprava: Tereza Zelinková, Elen Baránková, Dalibor Chvátal, Sára Navrátilová
Foto: Jaroslava Steinbocková

Kulturní komise ve složení Renata Stříbrnská, Petra Němečková a Jana Urbánková přeje touto cestou 
všem občanům příjemné prožití letních měsíců. 

Za kulturní komisi Renata Stříbrnská
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KOPR VONNÝ

SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH

Kopr vonný je jednoletá bylina 
s  šedozelenou, rýhovanou dutou 
lodyhou a  pochvovitými, mnoho-
násobně zpeřenými listy, vyrůs-
tajícími střídavě z  lodyhy. Rost-
lina dorůstá výšky až 1 m. Kvete 
od června do září malými žlutými 
květy složenými do velkých oko-
líků, v  nichž dozrávají semena – 
dvounažky. Celá rostlina má vý-
raznou charakteristickou vůni.

Kopr pochází z  východní ob-
lasti Středozemí a ze západní Asie 
a  jeho historie sahá až do staro-
věku. Nacházíme o něm zmínky ve 
staroegyptských nápisech pod ná-
zvem „ammisi“ a Řekové a Římané, 
kteří ho na svých výpravách při-
nesli až na sever Alp, ho pojmeno-
vali „anethon“. Roku 812 Karel Veli-
ký, vědom si jeho kulinářského i lé-
čivého významu, nařídil pěstovat 
kopr na svých statcích.

V  současnosti se pěstuje na 
zahradách a  na polích především 
jako významné koření a  zeleni-
na. Ke zdárnému vývoji potřebu-
je slunce a teplo, vzhledem ke své 
křehkosti by neměl být vysazován 
na větrných místech. Jinak je to 
rostlina na pěstování nenáročná, 
na zahrádce se často množí samo-
výsevem. Nenáročný je i na půdní 
podmínky, prospívá i ve velmi chu-
dé půdě – vyhovují mu půdy hlini-
té, propustné a  lehčí s  dostateč-
nou zásobou živin, naopak nesná-
ší půdy těžké a zamokřené, vhodné 
nejsou ani suché polohy a kameni-

opatrně a rychle v proudu vzduchu 
ne teplejšího než 30 °C, jinak vo-
ňavý a velmi snadno prchavý éte-
rický olej vytěká. Sušený kopr pak 
uchováváme v dobře těsnicích ná-
dobách. Z  téhož důvodu přidává-
me kopr k teplým pokrmům až těs-
ně před podáváním.

Léčivé účinky 
Koprový čaj působí tišivě při za-

žívacích obtížích a nadýmání. Díky 
svým močopudným vlastnostem 
je doporučován na ledvinová one-
mocnění. Kopr podporuje tvorbu 
mléka u  kojících matek, podporu-
je tvorbu žaludečních šťáv, tiší ka-
šel, pomáhá při nespavosti. Se-
mena kopru obsahují vitamín C, A, 
dále silice, vápník, fosfor a mnoho 
dalších minerálních látek. Koupel 
s koprovými semeny posiluje neh-
ty. Žvýkání koprových semen způ-
sobuje sladší dech.

Už v Novém zákoně se kopr do-
poručoval na bolení hlavy a rozši-
řování cév. Římští gladiátoři si před 
zápasem natírali koprem ruce 
a nohy pro posílení svalů. Koprem 
se později posilovali i atleti. Podle 
pověr tato rostlina dokonce za-
háněla démony; Spálená semena, 
položená na ránu, ji brzy zahojí.

Zdroj: Wikipedie

té půdy. Je citlivý na hnojiva obsa-
hující chlór. Při cíleném pěstování 
se vysévá záhy od března do konce 
července nahusto do řádků 20 cm 
vzdálených. Za 6 týdnů po výsevu 
již můžeme sklízet nať. Kopr je jed-
noletá rostlina a rostliny z prvních 
jarních výsevů přinášejí semena 
v témže roce na podzim.

Kopr se používá jako zelenina, 
koření a jako léčivka. Užívají se celé 
rostliny kromě kořenů – nať, listy, 
kvetoucí okolíky, zralé i nezralé se-
meno.

Na zeleno se sklízí do svazečků 
15 až 20 cm vysoká mladá nať, ke 
konzervování se sklízí nať ve fázi 
prodlužovacího růstu. Lze sklízet 
až do doby květu. Výborně se suší. 
Chceme-li získávat semena, která 
při dozrávání snadno vypadávají, 
posekáme rostliny před jeho do-
zráním zrána za rosy a  svážeme 
je do snopků, které dosušíme v pa-
nácích. Poté semena vymlátíme 
a dosušíme v tenké vrstvě.

Využití v kuchyni 
Bylina se používá především 

jako dochucovadlo k  rybám a  va-
řenému masu i syrové zeleniny, do 
mléčných omáček a  polévek, po-
mazánek a salátů. Koprová nať je 
důležitou součástí jak bylinkové-
ho octa, tak nálevu na nakládané 
okurky, zelí a cibule. Pro zimní zá-
sobu konzervujeme nasekané lis-
ty do soli či do octového nálevu. 
Můžeme je rovněž sušit, ale velmi 

SATUREJKA

Saturejka sice nepatří mezi nejznámější léčivky, 
nicméně v několika ohledech má na lidské

zdraví skutečně blahodárné účinky. Velmi dobře 
například působí na trávicí soustavu. Můžete si ji tedy 
„naordinovat“ při zažívacích obtížích, při zvýšené ply-
natosti, stejně jako při nepříjemných průjmech. Navíc 
pomáhá se střevními parazity. Na žaludek a  střeva 
tedy působí poměrně výrazně. Pomocí saturejky lze 

lépe trávit mnohá těžká jíd-
la, takže v  kuchyni má roz-
hodně své místo.

Rostlina ovšem patří 
i mezi tzv. kardiotonika. Ač-
koli její účinky v této oblas-
ti nejsou nijak výrazně sil-
né, snižuje krevní tlak a zvý-
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šenou tepovou frekvenci (tzv. tachykardii). Saturejka 
zároveň umí tlumit pocit žízně, působí mírně močo-
pudně a odvar slouží k úlevě dýchacím cestám, a to 
i při astmatu. Kromě vnitřního použití můžete tuto lé-
čivou bylinku využívat rovněž zevně. Tímto způso-
bem lze vyzrát na mastnou pleť, ale za zmínku stojí 
především lepší hojení ran.

Jak využít saturejku v kuchyni?
Saturejku zahradní lze v kuchyni používat jako ko-

ření, protože je velmi aromatická a některým lidem 
chuťově připomíná pepř. Určitě to tedy s  jejím po-
užíváním nepřehánějte. Dochutit s ní v každém přípa-
dě můžete nejrůznější druhy masných pokrmů (včet-
ně ryb), marinád či různých pomazánek. Čerstvé lis-
ty potom mohou sloužit k dochucení salátů a polé-
vek. A  jak už jsme zmínili, z  praktických důvodů se 
hodí k těžkým jídlům, která jsou pro naše trávení hůře 
stravitelná.

Saturejka zahradní je proto vhodná k  dochuce-
ní uzenin nebo sekané. Její uplatnění je ovšem ještě 
širší. Chuťově se hodí rovněž k zelí, okurkám, luštěni-
nám (hrachu, fazolím), kapustě či houbám. Doplňme, 
že byste měli toto koření používat v menším množ-
ství, abyste nepřebili chuť připravovaných pokrmů. 
Doma si každopádně můžete jednoduše připravit 
rovněž čaj ze saturejky. Stačí, když jednu polévkovou 
lžíci sušené natě zalijete horkou vodou. Po pěti minu-
tách scedíte a máte hotovo. Čaj můžete nejen pít, ale 
hodí se i jako kloktadlo a lze jej využít také v kosmeti-
ce na mastnou pleť.

Saturejka (Satureja) je rod rostlin z čeledi hluchav-
kovitých (Lamiaceae), zahrnující okolo 40 druhů roz-
šířených v mírných a subtropických oblastech Staré-
ho světa. Mnohé jsou používány jako léčivé rostliny 
a koření.

Jsou to jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé aroma-
tické byliny a polokeře dosahující výšky 15 až 50 cen-
timetrů. Listy jsou čárkovité či úzce kopinaté, vstříc-

né, 1–3 cm dlouhé, celokrajné či mělce zubaté. Obou-
pohlavné květy tvoří chudé lichopřesleny; kalich je 
zvonkovitý a  mírně dvoupyský, koruna dvoupyská, 
bílé, růžové nebo světle fialové barvy. Ze čtyř tyči-
nek jsou dvě kratší a dvě delší. Květy jsou opylovány 
hmyzem, plodem jsou hladké, vejčité tvrdky.

Zástupci rodu se vyskytují především v teplejších 
mírných a  subtropických oblastech Starého světa, 
s těžištěm areálu od Středomoří po Kavkaz a dále ve 
Střední Asii a severozápadní Číně. V Evropě je původ-
ních asi 12 druhů, z toho ve střední Evropě a potažmo 
české květeně žádný; některé zde mohou přechodně 
zplaňovat ze zahrad. Jejich obvyklým biotopem jsou 
suché křoviny (makchie, garrigue), travnaté meze 
a pastviny či kamenité a skalnaté svahy s nezapoje-
nou vegetací, často na vápencových podkladech. 

Saturejka je používána jako druh koření. Používá 
se nať. Je součástí provensálského koření a také smě-
si koření s názvem čubrica, která je oblíbená v bal-
kánské kuchyni pro přípravu mletých i  jiných mas, 
zapékané zeleniny, do slaných pomazánek, polévek 
a luštěninových pokrmů. V gastronomii se přidává do 
luštěnin, k  bramborům, slaným pomazánkám. Dále 
do uzenin, k zelenině, zejména k zelí a kapustě. Tím-
to způsobem je používán především druh saturejka 
horská a saturejka zahradní.

Aromatické listy obsahující vonné silice (mj. karva-
krol, cymol) se užívají též v lidovém léčitelství na ža-
ludeční potíže, mají antibakteriální a  antiseptické 
účinky. Vyrábějí se z nich též bylinné likéry. Saturejky 
rovněž patří k medonosným rostlinám, některé dru-
hy jsou pěstovány jako okrasné rostliny. 

V českých podmínkách je poměrně běžně pěsto-
vána saturejka zahradní, méně často saturejka hor-
ská; další druhy zde nejsou spolehlivě mrazuvzdor-
né. Vyžadují vesměs lehké, živinami spíše chudší, 
dobře propustné a provzdušněné půdy a chráněné, 
plně osluněné stanoviště.

Zdroj: Wikipedie
Renata Stříbrnská

PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

STAVĚNÍ MÁJE

Nastal konec dubna a čas, kdy 
se v naší obci tradičně koná stavě-
ní máje, které se letos uskutečnilo 
po dvouleté odmlce vyvolané ce-
losvětovou epidemií. 

Tento rok byl na řadě ročník 
2003. Zájemci z  vyšších ročníků, 
kteří máju stavět nemohli a  měli 

chuť se k  ročníku přidat, byli sa-
mozřejmě vítáni.

Naši tradici komplikovala epi-
demie, a  to nejen covidová, ale 
také ta kůrovcová. Proto vyvstala 
důležitá otázka, jestli vůbec v mís-
tech, kam Šitbořáci jezdí pro máju, 
nějaký smrk ještě stojí.

Po domluvě s  panem revírním 
Kalincem byly naše obavy zažeh-
nány a přípravy mohly vypuknout 
naplno.

V sobotu 23. 4. regruti, podre-
gruti, tatínci a další chlapi, ochot-
ní pomoci při nakládání máje, vy-
razili na určené místo. V lese jsme 
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ROČNÍK 1942
Redakce obdržela na zveřejnění fotografie roč-

níku 1942. Všichni letošní osmdesátníci si jistě rádi 
vzpomenou na svoje mládí, kamarády z dětství, ze 
školy i z měšťanky v Těšanech.

Zdravíme všechny z ročníku 1942, kteří žijí v Šit-
bořicích a také ty, kteří žijí mimo naši obec. Všichni 
se určitě rádi do Šitbořic vracejí, pokud jim to zdra-
ví dovolí.

Za celou radu Štengaráčku Vám přejeme hod-
ně štěstí, životního optimismu, spokojenosti, klidu 
a prožití dalších let života s pevným zdravím.

viděli zkázu způsobenou kůrov-
cem – jen listnáče, smrk aby po-
hledal… A přece – pár jedinců na 
nás čeká. Jeden už je náš! Za dru-
hou částí musíme hlouběji do lesa, 
vršek čeká na jiném místě. Přijíždí 
auto, nakládáme a hurá domů!

U  sokolovny už čeká občerst-
vení a pak honem do díla. Celý tý-
den probíhá ve znamení příprav 
na stavění.

Nastal pátek 29. 4., počasí nám 
přálo, jdeme stavět! Po dvou le-
tech přestávky tradice pokračuje. 
Tentokrát se role hejrupáka – sta-
věče – ujal Jiří Daniel. A každý, kdo 
mohl, se chopil vzpěr a lan. Nave-
čer už se mája tyčila ve své kráse. 
Vše dobře dopadlo, můžeme sla-
vit.

Nyní, když přijíždíme do Šitbo-
řic od Těšan, už z  dálky je vidět, 
jak mája majestátně stojí a  vítá 
všechny, kdo do naší obce přijíž-
dějí.

O to více si vážíme toho, že tato 
tradice zůstává zachována.

Velký dík za to patří panu revír-
nímu Kalincovi, který už nás za víc 
jak dvacet let, co k němu do lesa 
jezdíme, zná. Ví, co potřebujeme 
a vždy pro nás našel vhodné stro-
my.

Dále musíme poděkovat panu 
Vinčarovi. Bez něj si nikdo stavění 
máje nedokázal představit. Uměl 
nás vždy vyhecovat, aby se mája 
postavila. Jsme moc rádi, že si ne-
nechal ujít ani naše stavění máje 
a  předává své dlouholeté zkuše-
nosti. Také jemu patří veliký dík.

A také díky vám všem, kdo jste 
přišli. Bez vaší pomoci by se máju 
nepodařilo postavit.

Sešli jsme se a  užili si krásné 
odpoledne. Celá akce se zdařila 
a už se těšíme na příští rok.

manželé Valíčkovi

J. Vinčar lesník Ing. Václav Kalina
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UKLIĎME ČESKO

DEN PROTI RAKOVINĚ NEPOSEDNÁ KUŘÁTKA

Jako každý rok jsme se i  letos 
před Velikonocemi zapojili do celo-
státní akce Ukliďme Česko. 

Úklid v  Šitbořicích a  jeho oko-
lí proběhl v hlavním termínu, a to 
v sobotu 2. 4. 2022. I přes nevlídné 
a dosti chladné počasí se nás na-
konec sešlo přes 30 a přírodě jsme 
odlehčili zhruba o 700 kg odpadu. 
Poměrně velkou část tvořila uhy-
nulá zvířata v  pytlích, jejich čás-
ti nebo vnitřnosti. Ráda bych tady 
apelovala na občany, aby vnitřnos-
ti nebo uhynulá zvířata zakopávali 
bez igelitových pytlů do země.

Velký dík patří firmě Pramos, 
která již tradičně sponzoruje tuto 
akci. Děkujeme. A  příští rok snad 
v lepším počasí a s větší účastí.

Budeme se těšit.
Terezie Matýšková

Po dvou letech proběhl v  klasickém termínu, tzn. 
druhou středu v květnu, „kytičkový den“. Barva stužky 
byla letos fialová a hlavním tématem sbírky byla pre-
vence nádorů děložního čípku a varlat. Celkově se pro-
dalo cca 160 kytiček (z toho 100 kytiček v  Šitbořicích 
a 60 u mě v práci) s výtěžkem přes 8000 Kč.

Terezie Matýšková

Letos jsme se poprvé zapojili do III. ročníku ve-
likonoční výzvy aneb Neposedná kuřátka 2022 PÍP 
a PÍP, ať je líp! 

Cílem bylo s dětmi vytvořit, co nejvíce kuřátek 
(minimálně 30 cm vysokých) a vyzdobit si s nimi 
okna nebo okolí domu. Do soutěže se zapoji-
la i mateřská a základní škola, z čehož jsem měla 
velkou radost. Nakonec se u nás vyklubalo celkem 
45 kuřátek, a tak jsme 

skončili na 64. místě z  96 zapojených měst 
a obcí. Kuřátkovem roku 2022 se staly Věckovice 
z Plzeňského kraje

Terezie Matýšková

Ukliďme Cesko

Kytičkový den Kuřátka
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ASI JSEM ŠPATNĚ ČETL

INFORMACE PRO OBČANY

S obvykle velkým zájmem jsem 
si přečetl první letošní číslo obec-
ního zpravodaje. Mám ho rád 
a  tak vždy netrpělivě čekám na 
nové číslo. Od jeho vzniku je to je-
den z mnoha pramenů a informací 
o naší obci. O tom, co se aktuálně 
děje, o  činnostech občanů i  insti-
tucí a také o kultuře, historii a vý-
znamných občanech. Rád jsem měl 
vzpomínky pamětníků a rodáků na 
dětství nebo na válku. Byl to pro 
mne důležitý zdroj informací o Šit-
bořicích.V  tomto prvním letošním 
čísle jsem byl ale dost překvapen, 
když jsem se dočetl, že „Śtenga-
ráček“ už vychází 22 let a na zad-
ní straně byl uveden ročník vychá-
zení 22. Jsem už sice v seniorském 
věku, kdy se paměť už pomalu vy-
trácí, ale v  roce 1995 jsem se po-
dílel na vydání prvního čísla Šten-
garáčku a  dokonce jsem nakres-
lil jeho titulní stranu. To se potom 
nakopírovalo na kopírce obecního 
úřadu a paní Stehlíková s děvčaty 
z OÚ to sešívačkami dávaly v prv-
ních letech dohromady. Všechny 

V současné době probíhá zařizování nové zubní 
ordinace na zdravotním středisku v Šitbořicích, kde 
od 1.  9.  2022 budu poskytovat zdravotnické služ-
by. Nebudu přebírat pacienty po paní doktorce Ska-
lické. Všichni, kteří budou mít o moje zdravotnické 
služby zájem, se musí objednat na vstupní prohlíd-
ku, při které budou zaregistrováni. Součástí tohoto 
čísla Štengaráčku je přihláška, kterou můžete vypl-

texty byly napsány na ručním psa-
cím stroji. Fotky byly jen černobí-
lé a  nekvalitní, ale Franta Franěk 
s  redakční radou se vždy snažili, 
aby informace o obci byly zajíma-
vé, aktuální i  poučné, především 
o historii obce. Štengaráček od té 
doby prošel celou řadou změn. Šel 
s dobou. Až do roku 2006 se jeho 
první strana kreslila ručně. Potom 
se na obálku a jeden dvojlist moh-
ly použít barevné fotografie a tisk 
prováděla profesionální tiskárna. 
Dnes je časopis tiskařsky i  kvali-
tou použitých fotografií na vel-
mi vysoké úrovni, ale už celých 27 
let. Obsah je vždy tradičně kvalit-
ní. Štengaráček byl i  v  této době, 
jak jsem se dočetl, dobře oceněn. 
Pouze jeho titulní strana byla hod-
nocena jako nemoderní se zasta-
ralým nápisem a  grafickou úpra-
vou. Titulek a obecní znak byly vy-
brány vzhledem k tehdejším mož-
nostem reprodukce a tisku. Časem 
se ale staly tou typickou podobou 
Štengaráčku, a tím, že se používají 
už více jak 27 let a nikdo zatím ne-

nit a odevzdat do schránky u zdravotního středis-
ka. Tyto přihlášky budu postupně vybírat, abych vás 
mohla kontaktovat a objednat na vstupní preven-
tivní prohlídku. Na jednu přihlášku je možné napsat 
více členů rodiny. Budu mít smlouvy se všemi zdra-
votními pojišťovnami. Těším se na případnou spo-
lupráci.

MDDr. Lucie Konečná

protestoval, to také něco zname-
ná. Toto píši jako dlouholetý člen 
redakční rady a kreslíř do zpravo-
daje. Od roku 2003 šéfredaktor.

V  žádném případě ale nejsem 
proti nové moderní gafice titulní 
strany našeho Štengaráčku. Doba 
jde dál.

J. Zelinka

MYSLIVOSTMYSLIVOST
V těchto měsících nastává obdo-

bí, kdy většina druhů volně žijící zvě-
ře klade svá mláďata a nastává čas 
rodičovské péče o nové potomstvo, 
které ve volnosti potřebuje nejvyš-
ší péči a ochranu. S tím souvisí nut-
nost zachování klidu v přírodě.

Všichni, co do přírody či lesa 
vstupují, by si měli uvědomit, že 

zde nejsme sami a  neslouží pou-
ze nám jako prostředí, kde se mů-
žeme pohybovat bez pravidel. Lidé 
si často neuvědomují, jaké ztráty 
na životech mláďat může v tomhle 
období vyvolat zdánlivě neškodné 
pobíhání psů a  výskyt toulavých 
koček. To dokáže často bez vědo-
mí svých majitelů na bezbranných 
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DUDEK CHOCHOLATÝDUDEK CHOCHOLATÝ
Za posledních pár let můžeme u nás pozorovat 

dudka chocholatého. Na jižní Moravu přilétá v dub-
nu z Afriky, kde od května do června jednou zahníz-
dí. Zdržuje se převážně na zemi, kde se rád pope-
lí, a hlavně zde shání potravu, kterou tvoří kobylky, 
pavouci, hmyzí larvy a hmyz všeho druhu. Dokáže 
však ulovit i  malou ještěrku. Od května do června 
se sameček ozývá svým tlumeným zvukem „up up 
up“. Dudek chocholatý hnízdí v dutinách stromů, ně-
kdy až deset metrů nad zemí, ale také velmi nízko 
nad zemí, a to například ve starých pařezech stro-
mů, puklinách opuštěných domů anebo v hromadě 
dříví či kamení. U nás jej lze pozorovat v Líchách, ve 

starém meruňkovém sadě či v takzvaných Líškách, 
ale už jsem pozoroval dudka i na fotbalovém hřišti, 
kam létal hledat potravu. Koncem srpna a září od-
létá zpět do Afriky.

Zbyněk Honzák

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY A DĚTSKÝ DEN NA RYBNÍKU 2022RYBÁŘSKÉ ZÁVODY A DĚTSKÝ DEN NA RYBNÍKU 2022
Po dvou letech, kdy bylo z důvo-

du epidemie COVID-19 nutné pře-
souvat termín dětského dne na sr-
pen a závoda pro dospělé se neko-
naly vůbec, se v letošním roce ko-
nečně podařilo uspořádat obě akce 
v řádně stanoveném termínu. Tím 
termínem byla sobota 14. 5., kdy 
se konaly rybářské závody pro do-
spělé a neděle 15. 5., kdy proběhly 

mláďatech napáchat značné ztrá-
ty.

Pokud v přírodě najdeme mládě, 
tak na něj nesaháme ani nenechá-
me očichat psem, matka ho cho-
dí několikrát denně krmit a  když 
na mláděti ucítí cizí pachy, tak ho 

rybářské závody pro děti a mládež 
a dětský den.

Rybářských závodů pro dospě-
lé se oproti posledním ročnímu zú-
častnilo o něco více závodníků. Ak-
tivita ryb byla poměrně vysoká, 
takže se podařilo ulovit celkem 347 
ks ryb, z toho 298 ks cejnů, 38 kap-
rů, 6 amurů a několik dalších dru-
hů ryb. Rybářské závody byly za-

opustí a  je odsouzené k  jisté smr-
ti. Pokud se přece jenom najde mlá-
dě, které potřebuje pomoct (je vidi-
telně poraněné) tak mládě předáme 
odborníkům ze záchranných stanic. 
Kontakty jsou dohledatelné na in-
ternetových stránkách.

hájeny v 6:00 a ukončení proběhlo 
v 11:00. Následně proběhlo vyhlá-
šení výsledků a vylosování tombo-
ly. V kategorii dospělých se na prv-
ním místě umístil Petr Dostál z Di-
vák s amurem o délce 68 cm, dru-
hé místo obsadil Roman Kronevet, 
který ulovil 3 kapry a 1 amura a na 
třetím místě skončil Milan Kadlec 
s úlovkem 76 ks cejnů.

V  rámci dětských rybářských 
závodů, které probíhaly v  nedě-
li rovněž od 6:00 do 11:00, již byla 
aktivita některých druhů ryb mírně 
nižší, ale celkový počet ulovených 
ryb vyvážil počet cejnů, kterých se 
podařilo ulovit úctyhodných 342 
ks, a k tomu 21 ks kapra. S nejdel-
ším uloveným kaprem o  délce 56 
cm zvítězil Lukáš Zoubek. Na dru-
hém místě se umístil Kryštof Kaňa, 
kterému se podařilo ulovit 3 ks 
kapra a  třetí místo obsadil Bořek 
Suchý, s úlovkem 71 ks ryb.

Pro všechny děti, které se zrov-
na neúčastnily závodů, byl od 9:00 
připraven doprovodný program. Rybářské závody 2022  foto Jiří Tesař
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Jednalo se o  rozmanité disciplíny 
na několika stanovištích, po jejichž 
absolvování děti čekala malá od-
měna. Mimo tyto disciplíny si děti 
mohly vyzkoušet i jízdu na koni, ne-
chat si namalovat obrázek na obli-
čej, nebo si prohlédnout hasičskou 
techniku. Tak jako každý rok byla 
i  letos součástí programu soutěž 
ve střelbě ze vzduchovky, a  to ve 
2 věkových kategoriích. V kategorii 
mladších žáků se na 1. místě umís-
til Florián Rozek, 2. místo obsadil 
Šimon Boček, a  3. místo vystřílel 
Vojtěch Konečný. V  kategorii star-

ších žáků pak zlato získal Patrik 
Stejskal, na stříbrném postu skon-
čila Soňa Přibylová, a  bronzovou 
příčku získal Vojtěch Nečas. 

Celková účast jak dětí tak i jejich 
doprovodu byla v letošním roce re-
kordní. Přispělo k  tomu mimo jiné 
i  fantastické počasí a  možná i  to, 
že konání řady akcí bylo po dobu 
předchozích dvou let omezeno. Pro 
všechny účastníky bylo připraveno 
občerstvení v  podobě grilovaných 
makrel, pstruhů v  těstíčku, guláše 
či uzené cigáry. Po skončení lovu 
a vyhlášení výsledků závodu a sou-

těže ve střelbě ze vzduchovky pro-
běhlo slosování tomboly, kterým 
byl dětský den oficiálně ukončen.

Velký dík za nás pořadatele pa-
tří všem sponzorům, kteří konání 
rybářských závodů a dětského dne 
podpořili jak finančně, tak i materi-
álně, a bez jejichž podpory bychom 
je realizovali jen velice obtížně. Po-
děkování samozřejmě patří také 
těm, kteří obětovali svůj čas a po-
díleli se na přípravě, samotné rea-
lizaci i konečném úklidu.

Za rybáře ze Šitbořic
Lukáš Franěk

Rybářské závody 2022  foto Jiří Tesař Rybářské závody 2022  foto Jiří Tesař

Dětské rybářské závody a dětský den 2022  foto Jiří TesařDětské rybářské závody a dětský den 2022  foto Jiří Tesař

Dětské rybářské závody a dětský den 2022  foto Jiří TesařDětské rybářské závody a dětský den 2022  foto Jiří Tesař
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Ocenění vítězové závodů foto Jiří TesařOcenění vítězové závodů foto Jiří Tesař

Ocenění vítězové závodů foto Jiří TesařOcenění vítězové závodů foto Jiří Tesař

Rybářské závody 2022  foto Jiří TesařRybářské závody 2022  foto Jiří Tesař

Rybářské závody 2022  foto Jiří TesařDětské rybářské závody a dětský den 2022 
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KOLOVÁKOLOVÁ

V  posledních měsících absol-
vovala všechna družstva Šitbořic 
tradičně nejdůležitější turnaje se-
zóny. Zároveň jsme provedli ná-
bor nových hráčů přípravky a žá-
kovských týmů.

Žákovské družstvo Vojtěch 
Nečas / Matěj Šabata se účastni-
lo hned několika kol českého po-
háru žáků, na kterých se pohybo-
valo na průběžném 6.-7. místě. Na 
závěrečný turnaj MČR se jim letos 
ještě nepodařilo kvalifikovat, nut-
no ale podotknout, že kluci nastu-
povali proti znatelně starším sou-
peřům. Mají ještě spoustu času 
– v  kategorii žáků je čekají další 
3 společné sezóny a  jejich herní 
projev se lepší každým měsícem.

Juniorský tým Dominik Šab-
ata / Šimon Urbánek se úspěš-
ně kvalifikoval na závěrečný tur-
naj MČR, na kterém skončil na 4. 
místě. V  průběhu sezóny doká-
zali konkurovat i  těm nejlepším 
týmům a  nejednou zamíchat ta-
bulkou. Ačkoliv byly ambice vyšší, 
i zde se jedná především o před-
zvěst dalších dvou sezón, které 

kluky v kategorii juniorů ještě če-
kají a ve kterých budou určitě sa-
hat po těch nejvyšších příčkách. 
V  tuto chvíli jsou oba zmínění 16 
letí mladíci plně zapojeni do muž-
ských tréninků Šitbořic a jejich vý-
konnost jde i zásluhou práce zku-
šeného trenéra Karla Bergera ra-
pidně nahoru, když na trénincích 
dokážou plnohodnotně hrát i  se 
staršími členy oddílu. 

Mužský první tým Martin Dra-
bálek / Štěpán Urbánek letos hra-
je nejvyšší českou ligu Extraligu. 
Po absolvování dvou kol se nachá-
zí na průběžném 6. místě. Dvojici 
čekají ještě další 2 kola v září, ve 
kterých se bude rozhodovat o je-
jich dalším působení v soutěži. Zá-
roveň Martin se Štěpánem letos 
hrají svoji poslední sezónu v  ka-
tegorii do 23 let, ve které se bu-
dou opět pokoušet o kvalifikaci na 
Mistrovství Evropy do 23 let, které 
se uskuteční na podzim. 

Druhý mužský tým Marek To-
polář / Miroslav Starý letos ofi-
ciální soutěže dohrál, když na za-
čátku května absolvoval poslední 

kolo 1. ligy. Vlivem nemoci v 1. kole 
ligy oba zmínění ztratili poměr-
ně velké množství bodů, a  ačko-
liv bodové manko v dalších kolech 
poctivě doháněli, stačilo to „pou-
ze“ na konečné 3. místo v soutěži. 
Do vyšší soutěže postupují týmy 
z  prvních dvou míst, šitbořičtí 
tedy 1. ligu budou hrát i v příštím 
roce.

Rádi bychom také oznámili, že 
tradiční únorový mezinárodní tur-
naj v  kolové Grand Prix Šitbořice 
jsme se po dvou odložených roč-
nících rozhodli přeložit na letní 
měsíce. Letos se turnaj uskuteční 
v druhém zářijovém víkendu, tedy 
v pátek a v sobotu 9. a 10. 9. Bude 
to již 35. ročník mezinárodního tur-
naje v  kolové pořádaný v  Šitboři-
cích. Zároveň oslavíme 30. výro-
čí založení oddílu kolové. V daném 
termínu budou probíhat oslavy za-
ložení TJ Sokol Šitbořice, kdy i od-
díl fotbalu bude pořádat sportovní 
akce. Věřím, že akce se uskuteční 
a budeme se všichni těšit na tento 
sportovní svátek v naší obci.

Marek Topolář

ŠITBOŘICKÁ KOLOVÁ, JARO 2022

KOPANÁKOPANÁ
Dovolte mi vás informovat o tom, co se v průběhu 

jara událo na našem fotbalovém hřišti.
Začnu u  mládeže. V  průběhu jara se naše děti 

účastnily turnajů v  rámci okresní soutěže „Žijeme 
hrou“. Celkově jsme se zúčastnili 7 turnajů napříč ce-
lým okresem.

Naše týmy na všech hrály výborně, zlepšovali 
jsme se zápas od zápasu a  je radost vidět, že pra-
videlný trénink nese ovoce. Takže ačkoliv se výsled-
ky turnajů nezapisují, počet vyhraných zápasů mluví 
jasně v náš prospěch.

V  červnu se naše mladší a  starší přípravky zú-
častnily pohárového turnaje s Horních Bojanovicích. 
Na tomto turnaji obě naše mužstva vybojovala první 
místo, mladší přípravka bez ztráty bodu.

Díky těmto úspěchům jsme dostali pozvánku 
a možnost reprezentovat okres Břeclav na krajském 
finále přeborníků okresů v Blansku. Tam naše mladší Mladší přípravka reprezentující na krajském finále v Blansku
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přípravka nastoupila proti přeborníkům okresů Brno 
město, Blansko a Znojmo.

Ačkoliv se nám nepovedlo vyhrát ani jeden zápas, 
přesto jsme ostudu neudělali, zápasy většinou byly 
velice vyrovnané a naše děti ukázaly, že se můžeme 
měřit I s týmy s mnohem větší členskou základnou.

Pro příští sezónu jsme naše starší a mladší pří-
pravky přihlásili do klasické kolové soutěže okresní-
ho přeboru, takže budete mít příležitost vidět naše 
děti v akci na domácím hřišti mnohem častěji…

Abychom ale v práci s naší mládeží mohli pokra-
čovat, budeme potřebovat přivést další „mladou 
krev“. Pokud máte doma dítě, kluka i  holku, ročník 
narození 2013-2017, které by chtělo hrát fotbal, tak 
ho neváhejte přivést na trénink. Aktivním tatínkům 
I maminkám jsou také dveře otevřeny.

Tréninky budou probíhat I přes prázdniny 1x týd-
ně. Ideálně sledujte naše facebookové stránky Fot-
bal Šitbořice – přípravka.

Co se týče mužů, tam je bohužel důvodů k radosti 
mnohem méně. Letošní sezónu zakončíme na před-
posledním místě III. třídy. Zdá se, že jsme nedokázali 
překonat dlouhou odluku od fotbalu, kterou nám při-
nesl Covid a když už se zase mohlo hrát a trénovat, 
nedokázali

jsme se scházet v hojnějším počtu na trénink ani 
na zápasy. K tomu musíme přičíst zranění našich klí-
čových hráčů, která nás letos provází víc než obvyk-
le. Výsledkem toho jsou pouze 4 uhrané body (před 
posledním kolem) v jarní části soutěže. 

Nechceme ale házet flintu do žita. Doufáme, že 
naši marodi se dají přes léto dohromady, je ve hře 
příchod několika (staro)nových tváří, takže doufáme 
že toto by nám mohlo zase vlít krev do žil. Základem 
všeho ale bude si zase uvědomit, že bez tréninku to 
nepůjde a že musíme vrátit fotbal

zpět na žebříček našich priorit. Když se nám to 
povede, nemám o  naše mužstvo strach. Navíc při 
pohledu do okolních vesnic, kdy ruší svoje fotbalová 

mužstva jeden tým za druhým. Toto u nás nechceme 
a nemůžeme dopustit.

Děkujeme našim fanouškům za podporu a  těší-
me se znovu na viděnou na podzim v nové sezóně 
2022/2023.

Za Tj Sokol Šitbořice, oddíl kopané
Vladimír Navrátil ml.

Vítězný tým ml. a st. přípravky na turnaji v Horních Bojanovicích

Starší, mladší a předpřípravka na domácím turnaji v Šitbořicích

90 LET SOKOLA

Letos slavíme 90 let od zalo-
žení TJ Sokol Šitbořice. Dovolte mi 
k této příležitosti uvést pár zajíma-
vých historických momentů, které 
se vážou k působení TJ Sokol v naší 
obci.

Čerpali jsme z dochovaných pa-
mětních knih a informací na inter-
netových stránkách obce.

V  roce 1931 se vrátil z  Prahy 
z učení pan František Holcapfl, kte-
rý navštěvoval v  Praze fotbalové 
zápasy Sparty Praha. Znal pravi-

dla I náležitosti samotné hry a toto 
pak přivezl do Šitbořic a  seznámil 
s pravidly místní příznivce hry.

Po práci a  po večerech zača-
li příznivci upravovat hřiště na ro-
vince a  v  roce 1932 založili spor-
tovní klub SK Šitbořice. Prvním 
předsedou se stal pan František 
Nevídal. Ve výboru dále byli Emil 
Holcapfl, Florián Houžva, Mikuláš 
Vozdecký a Karel Beneš.

Neděli co neděli se hrály mis-
trovské zápasy až do roku 1939, 

kdy se klub pro nedostatek hráčů 
rozpadl. Opět se u nás začalo hrát 
v roce 1941. Za 2. světové války do-
šlo k  poničení stávající sokolovny 
a k tomuto se nám dochovala kni-
ha práce a  darů, která vznikla při 
stavbě sokolovny nové.

Cituji z této knihy:
„Tato kniha je založena od roku 

1947, kdy se počala organizovat 
práce členů a  příznivců sokola za 
účelem obnovení a  vybudová-
ní důstojného sokolského stánku, 
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který za bojů v naší vesnici v roce 
1945 lehl popelem i se vším nářa-
dím i majetkem. Po této válce zů-
stala jednota tak chudá, že nemě-
la ani haléře. K tak obrovské práci 
bylo jednotě pilířem pouze obě-
tavé členstvo s  agilním výborem, 
které se úkolu nezaleklo. Nadšenci 
a obětavci v knize uvedení, ač sami 
válkou na majetku ochuzeni, vě-
novali dílu tomuto všechen volný 
čas i peníze a ti, kdož času ve dne 
neměli, pracovali pozdě do noci 
při světle, aby pozadu nezůstali…
Kniha budiž uchována pro budoucí 
odchovance Sokola, aby posoudit 
mohli, jakého vypětí sil bylo zapo-
třebí k tomu, než pracné a obrovi-
té dílo, rozsahem nad naše pomě-
ry, takto vzniklo. Nechť budouc-
nost ukáže, že práce naše nebyla 
marná. Přejeme si jen, aby se z ní 
rozmnožili hojně řady sokolských 
šiků. V  Šitbořicích dne 31. prosin-
ce 1949 Na zdar! Jaroslav Viktorin, 
toho času jednatel“. 

Dle dochované knihy prací se 
při stavbě sokolovny odpracovalo 
7887  brigádnických hodin za účas-
ti 79 mužů, 2473 hodin za účasti 
30 žen, 1551 hodin za účasti doros-
tenců. Jako téměř nemožné v dneš-
ní době se může zdát, že žactvo v le-
tech 1947-49 odpracovalo na stav-
bě sokolovny více než 1200 hodin…

Další úprava sokolovny pro-
běhla v  roce 1989, kdy se začalo 
se stavbou přísálí. V roce 2011 pro-
běhla rekonstrukce povrchu pod-
lahy, v roce 2014 se nám podařilo 
rekonstruovat kabiny v sokolovně.

Co se týče fotbalového hřiště, 
rekonstrukce stávajícího fotba-
lového hřiště proběhla mezi lety 
2001 a 2004. V průběhu dalších let 
se na hřišti podařilo dobudovat to-
alety, garáž a naposledy zastřeše-
nou pergolu.

Nejstarší dochované Sokolské 
knihy jsou z roku 1953. Dovolte mi 
citovat pár vět ze zápisu z výroční 
schůze konané 7. 3. 1953 v malém 
sále sokolovny:

„Výroční schůze byla zahájena 
hymnou Československou a  So-

větskou. Poté přivítal bratr staros-
ta Sedlák všechny přítomné členy. 
Potom předal slovo br. Srbovi. Ten-
to v  úvodu naznačil všem, v  jaké 
těžké době se nacházíme násled-
kem úmrtí našeho přítele, učitele 
a  osvoboditele J. V. Stalina. Zprá-
va o jeho úmrtí nás zastihla právě 
v době konání naší výroční schůze. 
Po krásném proslovu vyzval pří-
tomné, aby uctili památku J. V. Sta-
lina dvěma minutami ticha. Bratr 
starosta děkuje br. Srbovi za krás-
nou vzpomínku a  předává slovo 
jednatelovi. Tento předčítá zprávu 
činnosti jednoty. Stav členstva čítá 
k  dnešnímu dni 108 členů, z  toho 
89 mužů a  19 žen. V  tělovýcho-
vě nebylo dosaženo žádného vý-
sledku. Členstvo mimo odbor ko-
pané věnovalo více pozornosti do-
stavbě sokolovny. Až na podzim 
bylo započato s  cvičením všech 
složek, a to již v nové budově so-
kolovny. Necvičilo se však pravi-
delně, a sice pro nedostatek cviči-
telů hlavně u žáků a dorostu. Od-
bor kopané zúčastnil se všech mi-
strovských zápasů a umístil se na 
posledním místě. Mimo to sehrál 1 
pohárový turnaj a 10 zápasů přá-
telských. Odbor odbíjené sehrál 
3 zápasy venku. Jednota pořáda-
la v roce 1952 celkem 7 tanečních 
zábav. Br. Konečný se ptá, jak je to 
možné, že odbor kopané se umís-
til na posledním místě. Br. jedna-
tel vysvětluje toto umístění tím, 
že prohráli většinu zápasů kontu-
mačně. Předseda strany KSČ Cy-
ril Lengál kritizoval zprávu jedna-
tele o tělovýchově a vytýká, že se 
nesnaží zapojit a  podchytit mlá-
dež pro tělovýchovu a sport, kte-
rá je tak důležitá pro obranu státu. 
Br. starosta je těmito slovy dotčen 
a podotýká, že nebylo možno cvi-
čit v zimě na hliněné zemi v nevy-
topeném sále při nedostatku cviči-
telů. Dokonce byli vyzváni zástup-
ci všech masových organizací, aby 
se zapojili do společného cvičení, 
což někteří přislíbili. Zůstalo však 
jen u  slibu. Proto dnes není mož-
né spoléhat se na dospívající mlá-

dež, která využívá své volné chvíle 
v hostincích při hraní karet a o tě-
lovýchovu nejeví zájem. Je však 
nutné podchytit školní mládež 
a  touto mládeží začít. Jedině tam 
slibujeme si dosáhnout vytčeného 
cíle… Bratrům Lejskovi a Novotné-
mu se uděluje důtka za nastoupení 
k zápasu v náladě... Ve volbě výbo-
ru byl zvolen starostou pan Čap-
ka Cyril, místostarostou Němeček 
Josef... Cíle byly stanoveny mimo 
jiné: založit dvě družstva odbíjené, 
založit 1-2 družstva košíkové, za-
ložit družstvo stolního tenisu.“

V roce 1956 náš tým kopané vy-
hrál všechny svoje soutěžní utkání, 
až na poslední, které prohrál kon-
tumačně pro nenastoupení k utká-
ní. Po tomto úspěchu postoupil do 
okresního přeboru. V této soutěži 
ale náš tým vydržel jen jednu se-
zónu. Zpět do okresního přeboru 
postoupilo naše mužstvo v  roce 
1964 kde vydrželo až do roku 1969. 
V 70. letech byl potom velký pokles 
výkonnosti mužstva dospělých. 
Mužstvo sestoupilo až do nejnižší 
IV. třídy. Dařit se našemu mužstvu 
začalo zase až koncem 80. Let, to 
vyvrcholilo opětovným postupem 
do okresního přeboru v roce 1992. 
Dále se naše mužstvo pohybova-
lo mezi III. a IV. třídou. To se otočilo 
až v roce 2014, kdy se nám podaři-
lo postoupit ze IV. do III. třídy a rok 
poté jsme III. třídu vyhráli a  po-
stoupili do okresního přeboru. Tam 
jsme se ale neudrželi a sestoupili. 
Abychom rok na to opět do okres-
ního přeboru postoupili, ale nebylo 
nám souzeno hrát v přeboru, a tak 
jsme opět sestoupili do III. Třídy, 
kde naše mužstvo hraje dodnes… 
V současné době má oddíl kopané 
78 aktivních členů, z  toho 40 do-
spělých a 38 dětí.

Za celou historii oddílu kopa-
né u  nás hrálo mnoho kvalitních 
fotbalistů. Jako jednoho za všech-
ny bych chtěl zmínit Jarka Navrá-
tila ml., který se dokázal prosadit 
až do nejvyšší holandské soutěže, 
v  současné době hraje první ligu 
v Maďarsku.
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V  historii TJ Sokola Šitbořice 
byla celá řada oddílů, mimo ko-
pané měl náš klub také košíkovou, 
odbíjenou, lyžování, stolní tenis, 
tenis, kulturistiku, atletiku, kolo-
vou, šachy aj. V současné době ak-
tivně funguje pod hlavičkou TJ So-
kol Šitbořice pouze oddíl kolové 
a kopané.

Z  historie kolové: S  nápadem 
založení oddílu kolové v  Šitboři-
cích přišel v roce 1991 pan Antonín 
Petrovský z Brna. Byl hlavním or-
ganizátorem několika ročníků me-
zinárodních turnajů v kolové, které 
se v Šitbořicích hrají pravidelně od 
roku 1988.

V lednu roku 1992 se sešlo ně-
kolik příznivců kolové a  několik 
otců dětí ve věku 9 až 12 let a do-
hodlo se na založení oddílu při TJ 
Sokol. Zakládajícími členy byli: Jo-
sef Bulla, Zdeněk Hladůvka, Jiří 
Kurdiovský, Zdeněk Nekvapil, Mi-
lan Němeček, Jan Nevídal, Josef 
Rozkydal, Jan Zelinka. 

Předsedou byl zvolen Jan Zelin-
ka, pokladníkem Josef Bulla a jed-
natelem Zdeněk Nekvapil.

Začátky byly velmi těžké. Neby-
la žádná kola, chyběly zkušenosti, 
byla jen vůle a chuť jít do toho. Ča-
sem jsme zjistili, že v  nedalekém 

Medlově, kde asi v polovině osm-
desátých let oddíl kolové zanikl, 
mají ještě nějaká kola. Jan Zelinka 
a  Zdeněk Hladůvka se tam ihned 
vydali a  navštívili pana Trechu, 
který kolovou v Medlově vedl. Tam 
pomohl důležitými informacemi 
jeho syn, bývalý hráč, zapůjčil do 
Šitbořic kolo značky MIFA. To bylo 
pro začátek jediné kolo, na kte-
rém se dalo jezdit a děti se na něm 
střídaly. V Malešovicích, obci ved-
le Medlova, jsme získali pět zrezi-
vělých rámů a další náhradní díly. 
Po značném úsilí některých otců 
byla tato kola zprovozněna a  šit-
bořští mladí hráči měli konečně na 
čem hrát. 22. března 1992 byla na 
svaz cyklistiky, tehdy pod názvem 
„Českomoravský”, zaslána přihláš-
ka k registraci šitbořského oddílu, 
což bylo následně potvrzeno pod 
evidenčním číslem 614. Za oficiál-
ní datum vzniku našeho oddílu je 
tedy považován 22. březen 1992.

V  současné době má oddíl ko-
lové cca 20 aktivních členů. Pra-
videlně se účastní mezinárodních 
soutěží i nejvyšších domácích sou-
těží. Domácí odchovanec Robert 
Zvolánek ml. dokonce reprezento-
val ČR na mistrovství světa v kolo-
vé v roce 2021.

V současné době je předsedou 
TJ Sokol Šitbořice Ing. Martin Kříž, 
předsedou oddílu kopané Vladi-
mír Navrátil ml. a předsedou oddí-
lu kolové Marek Topolář.

V  rámci letošních oslav 90 let 
založení TJ Sokol Šitbořice pro-
běhne víkend plný sportu 9.-11. 9. 
2022. Jeho součástí bude meziná-
rodní turnaj v kolové a zápasy ko-
pané ve všech kategoriích. Dal-
ší informace budeme zveřejňovat 
postupně.

Za dobu fungování TJ Sokol Šit-
bořice se v našich řadách a vede-
ní TJ Sokol vystřídala celá řada 
vynikajících sportovců, funkcio-
nářů i  fanoušků. Celá historie by 
vydala na samostatnou kroniku. 
Čerpal jsem z  dostupných sokol-
ských knih, zápisů schůzí, interne-
tu a mojí paměti. Pokud jsem uvedl 
něco nepravdivého, pamětníkům 
se omlouvám.

Jisté ale je, že všichni Sokolo-
vé měli a mají za cíl podporu spor-
tu a kultury v Šitbořicích a v tomto 
odkazu chceme pokračovat i v le-
tech následujících.

Na Zdar!
Za TJ Sokol Šitbořice
Vladimír Navrátil ml, 

předseda oddílu kopané

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS
V  soutěžním ročníku 2021-22 měl 

náš oddíl 3 družstva v okresních sou-
těžích.

Byla to pro náš klub jubilejní 20. 
sezóna po znovuobnovení činnosti 
v roce 2002.

A-družstvo hrálo v nejvyšší okresní 
soutěži OP1 a jeho snahou bylo umístit 
se po základní části soutěže do čtvrté-
ho místa, což by zajišťovalo postup do 
vyřazovacích bojů o přeborníka okre-
su. Po první polovině soutěže se drže-
lo na 4. místě s minimálním náskokem 
před dalšími třemi soupeři. Jarní část 
však zvládlo impozantně a  s  bilan-
cí 9 výher a jediné porážky si vylepši-
lo svoje postavení v tabulce postupem 
na 3. místo. Stolní tenis
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Pro vyřazovací část to znamenalo v prvním kole 
souboj s nejbližším rivalem – družstvem Křepic, kte-
ré jako jediné nás dokázalo v jarní části porazit. Prv-
ní utkání v  Křepicích skončilo jednoznačným vítěz-
stvím domácích 9:2, v odvetě jsme však vydřeli výhru 
9:8 a v rozhodujícím mimořádně dramatickém utká-
ní jsme dokázali otočit průběh série a vítězstvím 9:7 
postoupit do finále. Finálová série byla proti tomu-
to dramatu již jednoznačnou záležitostí našeho A-
-týmu, který přehrál Vranovice přesvědčivě 9:3 a 9:5 
a získal tak titul přeborníka okresu Břeclav a postou-
pil poprvé v historii Šitbořic do krajské soutěže.

Naše B-družstvo dokázalo v  poslední předco-
vidové sezóně zvítězit v  soutěži OP4, postoupit do 
soutěže OP3, a  tak jsme byli plni očekávání, jak si 
v této sezóně povede – a vedlo si nad očekávání dob-
ře, když ve 22 utkáních neztratilo ani bod a suverén-
ně svoji soutěž vyhrálo a postoupilo do OP2 – druhé 
nejvyšší soutěže v okrese. 

C-družstvo hrálo nejnižší soutěž OP5 a od počát-
ku bylo zřejmé, že o postupu z této třídy rozhodnou 
vzájemná utkání dvou nejlepších celků, totiž našeho 
Céčka a Béčka Vranovic. Ve vzájemné bilanci byly na-

konec úspěšnější Vranovice a naše družstvo skonči-
lo na druhém, bohužel nepostupovém místě.

Jubilejní sezóna se tedy nadmíru vydařila, proto-
že situaci, kdy dvě družstva jednoho oddílu dokáza-
la svou soutěž vyhrát a třetí skončilo těsně druhé, 
pravděpodobně žádný sport v Šitbořicích nepama-
tuje.

Naše výsledky můžete prozkoumat na internetu 
na adresách:

A-družstvo: https://stis.ping-pong.cz/tabulka/
svaz-420704/rocnik-2021/soutez-4563/  

B-družstvo: https://stis.ping-pong.cz/tabulka/
svaz-420704/rocnik-2021/soutez-4565/ 

C-družstvo: https://stis.ping-pong.cz/tabulka/
svaz-420704/rocnik-2021/soutez-4567/ 

Rádi mezi sebou přivítáme i další zájemce o náš 
sport, který se dá hrát v každém věku.

Protože v právě probíhajícím letním období se vě-
nujeme spíše činnostem mimo tělocvičnu, bude nej-
lépe, když se případní zájemci ozvou na telefonní 
číslo 608421103.

Pavel Halas

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ KVĚTEN 2022 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ KVĚTEN 2022 FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁFOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ
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