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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA 
Vážení čtenáři,
Držíte v  rukou čtvrté číslo Štengaráčku pro rok 

2021. Celý rok je poznamenán pandemií koronavi-
ru, různé zákazy a  příkazy bránily setkávání obča-
nů při různých kulturních akcích v obci, ale snad to již 
půjde k lepšímu. Obec se stále snaží pokračovat ve 
svém rozvoji i přes všechny problémy. V měsíci říjnu 
proběhly v  obci volby do republikového parlamen-
tu. Naši občané vyjádřili svůj názor na politiku stá-
tu. Volební účast přes 73% nás zařadila mezi obce-
mi břeclavského okresu na čelní místo v počtu voličů. 
V Šitbořicích vyhrála koalice Spolu počtem 399 hla-
sů, druhé bylo uskupení ANO 2011 s 303 hlasy.

Při nákupu v Jednotě jsem dostal dotaz, proč nad 
Šitbořicemi stojí takový vysoký jeřáb. Je to proto, že 
se daří pokračovat ve výstavbě „Přístavby ZŠ Šit-
bořice“. Byly provedeny piloty pro založení stavby 
a v jednom se objevilo tolik vody, že bylo nutné zvolit 
jiný postup betonáže. Určitě vás bude více informo-
vat ve svém příspěvku pan starosta.

Park ve středu obce se podařilo 
osázet novými stromy dle zpraco-
vaného projektu a také vysázet ci-
buloviny, které by měly znázornit 
tekoucí vodu potoka. Stromy, kte-
ré byly vykáceny, již měly stáří 52 let, sám pamatuji, 
když jsme je sázeli, že je nikdo nechtěl před svůj ro-
dinný dům, z toho důvodu jich bylo nejvíce vysáze-
no před obchodem textilu. Doufejme, že stromy dob-
ře zakoření a vytvoří svým vzrůstem krásný park pro 
další generace našich občanů. 

Již se blíží konec kalendářního roku a s tím přichá-
zejí Vánoce a Nový rok, doufejme, že všechny zákazy 
skončí, budeme se moci setkávat v rodinách, hodno-
tit celý uplynulý rok a vytvářet plány do roku příštího.

Dovolte mi, abych vám, občanům Šitbořic a také 
přispěvatelům článků a  fotografií do Štengaráčku 
popřál krásné, v  klidu prožité a  požehnané vánoce 
a v novém roce 2022 hodně zdraví a štěstí.

Milan Němeček  

SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
otevíráte poslední číslo míst-

ního zpravodaje v  tomto roce. 
Letošní brzká sněhová nadíl-
ka poněkud komplikuje staveb-
ní práce, které byly ještě na kon-
ci tohoto roku v plánu. I přes ne-
přízeň počasí byly na přístavbě 
školy dokončeny piloty a  zákla-
dový rošt. Nyní bude přes svát-
ky a Nový rok technologická pře-
stávka a  pokračovat se bude, 
jakmile počasí dovolí. Reprezen-
tační odpočinkové místo před 
radnicí je z  větší části vybudo-
vané, chybí část technologie pro 
cirkulaci vody ve vodním prvku 
a  terénní úpravy. Výsadba zá-
honů a  trávy včetně automatic-
ké závlahy se bude realizovat až 
na jaře. V  současné době probí-
há výstavba parkoviště na ulici 
Dlouhá. Tato stavba by měla být 
dokončena ještě v letošním roce. 

Dne 13. 12. 2021 byl na zasedá-
ní Zastupitelstva obce schválen 
rozpočet na rok 2022. Tento roz-
počet na příjmové straně počítá 

s částkou 40 303 740,- Kč. Ve vý-
dajích je celkem 71 809 748,- Kč. 
Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 31 
506 008,- Kč pokrýváme z úspor, 
které máme na účtech. Pro rok 
2022 plánujeme pouze menší in-
vestiční akce, protože naší priori-
tou je dokončení přístavby školy. 
Tak, jak jsem vás informoval mi-
nule, budeme žádat o  dotaci na 
přístavbu, ale úspěch není nikdy 
zaručen. 

Vážení spoluobčané, na za-
sedání Zastupitelstva obce byla 
také schválena nová směrni-
ce o  místním poplatku za obec-
ní systém odpadového hospo-
dářství. Obsahem této směrnice 
je i zvýšení ceny za odpady. Do-
savadní poplatek ve výši 440,- 
kč za osobu a  rok se zvyšuje na 
600,- Kč. Tento poplatek se ne-
měnil více jak 10 let a za tu dlou-
hou dobu dosáhla inflace znač-
né hodnoty. Díky dlouhodobé-
mu funkčnímu systému nakládá-
ní s odpady v naší obci jsme i po 
tomto zvýšení v porovnání s jiný-

mi obcemi na 
tom velmi 
dobře. Maxi-
mální odmě-
na pro nejlep-
ší třídiče může 
být až 480,- Kč, takže pro tyto 
domácnosti v  podstatě ke zdra-
žení nedojde. Ovšem domácnos-
ti, které třídí špatně nebo vůbec, 
to pocítí výrazně. A  to je princip 
motivačního systému. Netřídíš – 
zaplať nebo se nauč třídit. Každý 
si může vybrat. Nakládání s  od-
pady se v  poslední době značně 
zpřísňuje nejen v ČR, ale i v celé 
EU a  my se s  tím musíme nějak 
popasovat. Zatím se nám to daří 
a za to vám patří dík. Podrobněj-
ší informace o navýšení poplatku 
si můžete přečíst v samostatném 
článku tohoto vydání.

Dne 20. 11. 2021 se uskuteč-
nila plánovaná výsadba stro-
mů v parku. Stromy byly hrazeny 
z dotace, která činila 100% a  je-
jich výsadba byla provedena na 
základě občanské iniciativy. To 
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byla také jedna z  podmínek pro 
získání dotace. Děkuji všem, kteří 
zareagovali na moji výzvu a při-
šli stromy zasázet. Bylo nás cel-
kem dost a všech 50 stromů bylo 
do poledne zasazeno. Poděkovat 

bych chtěl také panu Doležalo-
vi z  Orlovny, který sponzorským 
darem zabezpečil občerstvení na 
této vydařené akci.

Vážení spoluobčané, blíží se 
nejkrásnější svátky v  roce, pře-

ji vám, abyste je prožili v  klidu, 
v pohodě a hlavně ve zdraví. Zá-
roveň vám přeji úspěšné vykro-
čení do nového roku 2022.

Antonín Lengál 
 starosta obce

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

sešla osmkrát a projednávaly se níže uvedené body.
Z důvodů ochrany osobních údajů nejsou uvede-

na jména soukromých osob, děkujeme za pochopení.
Schválená rozpočtová opatření se týkají změn 

financí na straně příjmů i  výdajů rozpočtu obce 
z  důvodů nepředvídatelných událostí a  částek, 
např. změny v příjmech a výdejích za pořádání vo-
leb, prodej papíru a železa, oprava na ČOV, členské 
poplatky za Naše odpadky, daně z příjmů právnic-
kých osob nebo převody položek atd.

O  podrobnostech všech rozpočtových opatření 
se můžete seznámit na úřední desce obce.

RO 13. 9. 2021
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 10.
Rada obce schválila Smlouvu o dílo „Šitbořice – 

přístavba ZŠ“, zhotovitel UNISTAV CONSTRUCTION 
a.s., Brno. Cena za dílo je 71.555.555, 00 Kč bez DPH.

Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
„Šitbořice – přístavba ZŠ“ s UNISTAV CONSTRUCTION 
a.s., Brno. V  dodatku se upřesňuje termín zahájení 
stavby 14. 9. 2021 a její dokončení 19. 2. 2023.

Rada obce schválila cenovou nabídku na výkon 
činnosti KOOBOZP (koordinátor BOZP) pro realiza-
ci stavby „Šitbořice – přístavba ZŠ“ od pana Ing. Jo-
sefa Březiny, Ph.D., Brno. Cenová nabídka zahrnu-
je ohlášení stavby na oblastní inspektorát práce 
a zpracování dokumentace BOZP za 5.000 Kč, pau-
šální cenu práce za jeden měsíc 6.000 Kč.

Rada obce schválila Smlouvu o  výkonu autor-
ského dozoru č. 02/2021na stavbu „Šitbořice – pří-
stavba ZŠ“ s paní Ing. Arch. Regínou Kubrickou, Ho-
donín. Cena za výkon dozoru činí 650 Kč/hod bez 
DPH, dále bude připočtena cena za dopravu 10 Kč/
km, autorský dozor min. 1x/14dní. 

RO 27. 9. 2021
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 11.
Rada obce projednala a schválila Veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s měs-

tem Hustopeče na neinvestiční 
výdaje zahrnující provozní ná-
klady očkovacího centra v  Hus-
topečích, a to v období od břez-
na 2021 do konce srpna 2021. 
Schválená výše finančního pří-
spěvku činí 8.928 Kč. 

RO 4. 10. 2021
Rada obce schválila dle výběru nejlevnější nabíd-

ku na technický dozor investora a příkazní smlouvu 
na akci „Šitbořice – přístavba budovy ZŠ, TDI“ firmu 
Modrý Projekt s.r.o. Břeclav. Cena 440.000 Kč bez 
DPH.

Rada obce schválila Smlouvu o  sdružených 
službách dodávky zemního plynu s firmou Pražská 
plynárenská a. s. pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2023. Fixní cena za plyn činí 729 Kč/MWh.

Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 12.

RO 18. 10. 2021
Rada obce schválila zveřejnění záměru obce 

prodat obecní pozemek par. č. 2512/5 o vým. 6 m2, 
par. č. 2512/2 o vým. 78 m2 a par. č. 476. O prodeji 
rozhodne zastupitelstvo obce.

Rada obce schválila Smlouvu o podmínkách na-
pojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci ply-
nárenského zařízení a o smlouvě o budoucí nájem-
né s firmou GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem. Výše roč-
ního nájemného činí 1Kč.

Rada obce schválila záměr obce propůjčit část 
pozemku par. č. 69/3 o vým. 2 m2 pro umístění boxu 
Zásilkovny u  obchodu masny, žadatel Zásilkovna 
s.r.o., Praha 9.

RO 8. 11. 2021
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 13.
Rada obce schválila cenovou nabídku na výmě-

nu plynových Vafek ve staré škole (knihovna, pe-
kárna) za cenu 112.523 Kč od firmy AV top s.r.o.

Rada obce schválila plán inventur za rok 2021.
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Rada obce schválila na žádost paní ředitelky On-
drouškové návrh vyřazení majetku v ZŠ Šitbořice.

Rada obce schválila výpůjčku části obec. pozem-
ku par. č. 69/3 o vým. 2 m2 vedle masny pro umístě-
ní boxu Zásilkovny.

Rada obce schválila 2 smlouvy o Smlouvách bu-
doucích o zřízení věcného břemene NN s EG.D., a.s., 
Brno-Černé Pole. (Šitbořice, příp. NN, par. č.1600/1 
a par. č. 1455), každá za jednorázovou úhradu 2.000 
Kč +DPH.

Rada obce schválila výpověď smlouvy o proná-
jmu obec. bytu na zdr. středisku k 30. 11. 2021.

Rada obce schválila žádost o  prodloužení par-
kovacího stání na obec. pozemku na ul. Tocháčkova 
vedle par. č. 11098/2. Stání bude zhotoveno z roze-
bíratelné dlažby.

RO 15. 11. 2021
Rada obce schválila převedení investičního pří-

spěvku v částce 197.624 Kč do běžného provozu ZŠ 
a MŠ Šitbořice, příspěvkové organizaci (za účelem 
pokrytí nákladů, služeb a energie).

Rada obce schválila odpisy ZŠ a MŠ Šitbořice na 
rok 2022.

Rada obce schválila převod ročních odpisů za 
rok 2021.

Rada obce projednala a schválila návrh rozpoč-
tu ZŠ a MŠ Šitbořice, příspěvkové organizace, na rok 
2022 ve výši 5 000 000 Kč. 
• 4 150 000 Kč provozní příspěvek
•    850 000 Kč investiční příspěvek

Rada obce projednala a  schválila střednědobý 
výhled ZŠ a MŠ Šitbořice na rok 2023–2024.

 

RO 22. 11. 2021
Rada obce schválila zveřejnění záměru obce 

propachtovat obecní pozemek par. č. 65/1 o  vým. 
232 m2.

Rada obce schválila individuální dotaci na ma-
teriální zabezpečení pro TJ Sokol Šitbořice ve výši 
49.000 Kč.

 
RO 6. 12. 2021
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 14.
Rada obce schválila pachtovní smlouvy na 

obecní pozemky par. č. 1814/1 o vým. 203 m2, par. 
č.1814/2 o vým. 172 m2, par. č. 1815 o vým. 992 m2 
a par. č. 1488 o vým. 253 m2. Těmto smlouvám před-
cházely zveřejněné záměry k propachtování v řád-
ném termínu, jde o  prodloužení stávajících smluv, 
pozemky jsou užívány místními k zahradnické čin-
nosti.

Rada obce schválila Dodatek č. 2 Smlouvy o po-
skytování služeb v  odpadovém hospodářství 
2/2020, jde o úpravu ceny likvidace odpadu z důvo-
du navýšení zákonných poplatků a překročení míry 
inflace přes 3 %. Dodatek se uzavírá s Hantály a.s., 
zastupuje Ing. Jana Krutáková.

Rada obce vybrala nejnižší cenovou nabídku ze 
tří na zhotovitele parkoviště na ul. Nová, a to pana 
Michala Vozdeckého, Šitbořice, za cenu 393.623 Kč.

Vážení spoluobčané,
přeji vám  krásné a  pohodové Vánoce prožité 

v  kruhu svých nejbližších a  do nového roku 2022 
hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví.

Jarmila Cagášková
místostarostka

SLOVO ŘEDITELKY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní rok již naplno běží 
a  opět jsou zde nejkrásněj-
ší svátky, které naplno v  našich 
školách prožíváme. Tento škol-
ní rok je od začátku ovlivněn po-
kračující pandemií. Aktuálně se 
potýkáme s  navyšujícím se po-
čtem nakažených dětí, s  čímž 
souvisí uzavírání jednotlivých 
tříd do karantény. Každé pondě-
lí probíhá pravidelné testování 
dětí v ZŠ antigenní formou. Toto 
testování děti zvládají bez pro-
blémů a vyhodnocujeme ho jako 
důležitý prvek v boji s pandemií, 

protože se nám tak daří zachytit 
případná rizika nákazy. Efektiv-
ně hodnotíme i spolehlivost tes-
tů – všechny pozitivní případy 
byly vždy potvrzeny PCR testy. 
Aktuální situace spojená s pan-
demií je pro všechny zúčastněné 
velice náročná – příprava tes-
tování, samotestování, zvýše-
ná administrativa, kontaktová-
ní hygieny a  rodičů, přechod na 
distanční výuku aj. Celá situace 
se nám s vypětím sil daří zvlád-
nout také díky téměř 100% pro-
očkovanosti zaměstnanců a  je-

jich dobrovolnému preventivní-
mu PCR testování, s tím souvisí 
minimum zastupování, které se 
nám zatím daří zvládnout. 

V mateřské škole je zatím si-
tuace lepší, dětí se testování ne-
týká a  provoz probíhá za běž-
ných podmínek téměř bez ome-
zení. K  omezení provozu zatím 
nedošlo, což přisuzujeme také 
zodpovědnosti rodičů, kteří po-
sílají děti do školky zcela zdravé.

I  přes nepříznivý vývoj pan-
demie bylo možné zorganizovat 
řadu krásných akcí jak pro naše 
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děti, tak pro veřejnost. Děti MŠ, pří-
pravné třídy a  pěveckého sboru vy-
stoupily na Dni seniorů a  při roz-
svěcování vánočního stromu. Do ZŠ 
a MŠ dorazil Mikuláš. Děti z I. oddě-
lení školní družiny secvičily vánoční 
divadélko.

V  souvislosti s  koncem roku se 
také zmíním o  čerpání rozpočtu za 
rok 2021. Plánovaný rozpočet byl vy-
čerpán na 100%. Proběhly všechny 
plánované investiční akce. V  mateř-
ské škole proběhla výmalba, oranžo-
vá třída byla dovybavena klimatizací, 
realizovala se přírodní zahrada. Na 
základní škole jsme vyměnili střeš-
ní krytinu na dalších částech střechy, 
byla dokončena další etapa výměny 
elektroinstalace a osvětlení, čtyři tří-
dy získaly nový nábytek a do příprav-
né třídy byl navíc zakoupen i interak-
tivní displej. V  ICT učebně a  třetím 
oddělení ŠD došlo k  výměně podla-
hové krytiny. Pro výuku informatiky 
jsme pro žáky do učebny ICT pořídili 
nové počítače. Úspěšně byla zaháje-
na přístavba budovy školy a stavební 
práce jsou zde v plném proudu.

Závěrem mi dovolte všem popřát 
klidné svátky strávené v  rodinném 
kruhu a  do nového roku přeje celý 
kolektiv ZŠ a  MŠ především pevné 
zdraví.

Mgr. Monika Ondroušková, 
ředitelka

Rozsvěcování stromu 

Rozsvěcování stromu 

MAPÍKOVA ŠKOLA

Místní akční plán Hustopeč-
sko vyhlásil na prázdniny sou-
těž putování po regionu, při 
kterém rodiče s  dětmi moh-
li společně navštívit zajímavá 
místa. Podmínkou soutěže bylo 
zasílat fotografie z  navštíve-
ných míst. Naše žákyně Liliana 
Jarnotová (7. třída) a Lucie Jar-
notová (5. třída) se v této sou-
těžní výzvě umístily každá na 2. 
místě. Díky jejich aktivitě také 
získala naše škola titul "Mapí-
kova škola" a obdržela jako dar 
fototiskárnu. Děkujeme za kva-
litní reprezentaci školy a obce. Sestry Jarnotovy 

2. místa Putování s Mapíkem
Mapík 
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VYSTOUPENÍ ŠD

BESEDA S RODILÝM MLUVČÍM

V předvánočním období si děti z 1. oddělení škol-
ní družiny nacvičily pohádku O stromečku. Vyrobi-
ly si společnými silami kulisy a masky, díky kterým 
se proměnily ve zvířátka. Měly velkou radost, že se 
můžou s touto pohádkou pochlubit i ostatním a za-

hrát ji všem žákům naší školy. A to nebylo vše. Na 
závěr se naše zvířátka proměnila v kuchtíky a uká-
zala nám, jak se dají vařit Vánoce. Pohádka se moc 
líbila a byla odměněna bouřlivým potleskem.

Ivana Rozkydalová, vedoucí vychovatelka

Základní škola v  rámci školního grantového 
projektu Šablony II. připravila v  měsíci prosinci 
pro třídy 4. – 9. ročníku projektové dny, které vedl 
lektor anglického jazyka pan Ing. Philip Bělohlá-
vek. Pan Bělohlávek uměl velmi poutavou formou 
vést s dětmi v anglickém jazyce besedu na témata 
„Vánoce u nás a v Kanadě“, „Oblíbené sporty dětí“ 
a „Cestování“. Vzhledem k tomu, že pan Bělohlávek 
pochází z Kanady, kde pracoval jako inženýr v obo-
ru letectví a  v  dalších letech procestoval téměř 
celý svět, bylo položeno mnoho zvídavých otá-
zek ze strany žáků. Bylo zřejmé, že žáci se ve škole 
anglickému jazyku hodně naučili, neboť se doká-
zali v základních tématech dorozumět. Vyučovací 
hodina s  anglicky mluvícím odborníkem přispěla 

Vystoupení ŠD Vystoupení ŠD

Vystoupení ŠDDivadélko ŠD

Rodilý mluvčí ZŠ

k motivaci žáků učit se cizí jazyky a poznávat pro-
středí a kulturu cizích zemí.

Jarmila Novotňáková, garant projektu Šablony II.
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Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

V  letošním školním roce nás 
opět ohrožuje koronavirová pan-
demie, ale zatím statečně odo-
láváme. I když je nemocnost dětí 
vyšší, nemuseli jsme mateřskou 
školu uzavírat. Pozitivní vliv má 
i to, že všichni zaměstnanci jsou 
očkovaní. Jejich zodpovědného 
přístupu si moc vážím. 

Podzim je krásným obdobím 
roku, s dětmi jsme se snažili užít 
si ho co nejvíce. Vytvářeli jsme 
výstavky ovoce, zeleniny a  růz-
ných plodů, sbírali jsme kaštany, 
barevné listy, pozorovali stro-
my, vyráběli obrázky z listů, pří-
rodnin a spoustu dalších aktivit.

Tradiční akcí, na kterou se 
všichni těšíváme, je vyrábění 
„dýňáků“. V letošním roce si kvů-
li pandemii děti s dýněmi pohrá-
ly doma. Za krásné nápady rodi-
čům moc děkujeme! Dýňáci nám 

zdobili zahradu téměř celý pod-
zim. 

U  příležitosti Dne stromů - 
20. října jsme pro děti uspořá-
dali naučnou ekologickou vy-
cházku do přírody. Po cestě, kte-
rá byla označena fáborky, plnily 
děti různé úkoly. Další akcí byly 
„podzimní hrátky“ na naší za-
hradě. Na stanovištích děti na-
vlékaly listy na tělo housenky, 
počítaly šípky, házely šiškou do 
kmenu stromu, vytvářely z  pří-
rodnin obrázky.

5. listopadu jsme „uspáva-
li broučky“. Připravovali jsme se 
celý týden. Seznamovali jsme 
děti s  různými druhy hmyzu, 
se způsobem jejich života, po-
zorovali hmyzí domečky, které 
máme na školní zahradě, vyrá-
běli broučky z papíru, ale i lucer-
ničky, s jejichž pomocí a zpěvem 

ukolébavky jsme broučky nako-
nec uspali.

S  podzimem jsme se rozlou-
čili velkou drakiádou. Pestro-
barevní dráčci, které si děti vy-
robily, létali na zahradě v  plné 
parádě. Děti si odnesly zážitek 
také z pouštění velkých draků na 
kopci za základní školou.

Od října probíhají stálé nad-
standardní aktivity – Pastelka, 
Sokolík a angličtina pro předško-
láky. Proběhlo také preventiv-
ní vyšetření zraku dětí a vánoční 
focení. Těšíme se, že si společně 
užijeme také období adventu.

Za všechny děti a celý kolek-
tiv zaměstnanců MŠ přeji všem 
občanům Šitbořic hezké a  spo-
kojené vánoční svátky a  hlavně 
hodně zdraví!

Táňa Neugebauerová
vedoucí učitelka MŠ

Uspávání broučkůPráce ŠD

Podzim v MŠ

Podzim MŠ
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NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ADVENTNÍ ČAS V MŠ

V týdnu od 22. listopadu jsme si ve školce zvolili 
neobvyklé téma - „Vesmír“. S dětmi jsme si povída-
li o planetách a vesmíru, prohlíželi odborné encyk-
lopedie i  obrázky. Pomocí pohybových her jsme 
si vyzkoušeli, jak to asi ve vesmíru vypadá a  jak 
planety obíhají kolem Slunce.  Tvořili jsme Galaxii 
a  procvičovali paměť novými odbornými termíny 
a znalostmi. 

Ve středu 24. listopadu naše putování vesmí-
rem završily starší děti mateřské školy a děti pří-
pravné třídy ZŠ návštěvou hvězdárny a planetária 
v Brně. Čekal je naučný program s názvem „Ptačí 
ostrov“. Děti měly možnost zhlédnout oblohu, po-
zorovat hvězdy, souhvězdí, planety, Slunce, Měsíc 
a jiné útvary naší galaxie. Vesmírná pohádka je za-
vedla až do oblasti mimo dosah naší planety.  

Na památku si všechny děti odnesly omalován-
ku s motivy hvězdné pohádky. Děti si tuto část týd-

Advent jsme zahájili vánoč-
ní a  zimní výzdobou celé mateřské 
školy a  28. listopadu i  rozsvěcová-
ním vánočního stromu před Orlov-
nou. Děti si připravily pásmo básni-
ček a písniček.

V následujícím týdnu jsme si po-
vídali o Mikuláši, andělích a čertech. 
Vyvrcholením celého týdne byl pá-
tek 3. prosince, kdy je čekalo „anděl-
ské a čertovské putování“. Děti pře-
vlečené za čerty a anděly procháze-
ly stanovišti a plnily různé andělské 
a  čertovské úkoly: andělé muse-
li proletět andělskou bránou, vrá-
tit Měsíčkovi hvězdičky, rozdat na-
dílku v košíčku aj. Společně jsme si 
potom zazpívali písničky a zatanco-
vali tanečky – samozřejmě andělské 
a čertovské.

Čekalo na nás ještě jedno překva-
pení, a sice přišel opravdový Miku-
láš s anděly a čerty. Děti si od Miku-
láše poslechly, co je o nich napsáno 
v kouzelné knize – jak je kdo šikovný 
či nešikovný, co se musí ještě naučit, 
s čím má kamarádům i doma pomá-
hat.  Děti Mikulášovi rády zazpívaly 
a ten jim dal za odměnu sladkou na-
dílku.  Naše poděkování směřuje de-
váťákům základní školy.

Vladimíra Brančová, učitelka

ne i návštěvu planetária opravdu užívaly a doufej-
me, že si odnesly spoustu zážitků a znalostí.

Bc. Simona Konečná, učitelka

Planetárium Brno

Mikuláš v ZŠ

Mikuláš v MŠ
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Mikuláš v ZŠMikuláš v ZŠ

Mikuláš v MŠ

Advent v MŠ

Advent v MŠ

Advent v MŠ

Advent v ŠD
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DIAMANTOVÁ SVATBA

ZLATÁ SVATBA 

KULTURNÍ KOMISEKULTURNÍ KOMISE

Jedním z  těch nejkrásnějších 
a nejvýznamnějších výročí je bez-
pochyby diamantová svatba, kte-
rá označuje neuvěřitelných šede-
sát let od uzavření sňatku.

Když manželé slaví 60. výročí 
svatby, patří do trojice nejznáměj-
ších a  nejoslavovanějších výro-
čí svatby. Diamantová svatba sice 

Zlatá svatba je určitě nejznámějším výročím svatby, 
které slaví manželé po 50 letech společného manžel-
ského soužití. Za půl století, které spolu manželé strá-
vili, jim život do cesty přinesl nejen idylické chvíle bez-
starostného štěstí a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle 
strachu či obav, které dostatečně vyzkoušely pevnost 
jejich manželských pout lásky. Strávit padesát let s jed-
nou milovanou osobou, to je nádherný dar manželské-
ho života, který si žádá být po zásluze oslavován.

Padesát let společného života oslavili 16. 10. 2021 
Marie a Lubomír Dostálovi, Výhon.

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

není 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 proži-
li jste spolu obdivuhodných 60 let 
v manželství.

V  naší obci toto krásné výročí 
dne 11. 11. 2021 oslavili Jiřina a Jiljí 

Tesařovi, ulice Osvobození.
S panem starostou jsme v so-

botu 13. 11. 2021 manžele Tesařo-
vy přivítali na obecním úřadě při 
obnovení manželského slibu. Pro-
slovem i  slavnostním přípitkem 
jsme manželům přispěli k  oslavě 
významného dne jejich společné-
ho života. 

Manželé Tesařovi

Manželé Dostálovi 

Padesát let společného života oslavili 16. 10. 20
Marie a Lubomír Dostálovi, Výhon.

S kytičkou a věcným darem jsme s panem staro
tou popřáli manželům mnoho dalších společných 
ve zdraví, spokojenosti a porozumění.

021

os-
let

Manželé Dostálovi 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V  neděli 7. listopadu 2021 jsme s  místostarost-
kou obce Jarmilou Cagáškovou mohly přivítat nové 
občánky obce Šitbořice. Vzhledem k  epidemiologic-
ké situaci bylo slavnostní vítání bez kulturního pro-
gramu. Děti dostaly peněžní dar i upomínkovou kni-

hu, maminkám jsme předaly kytičku s přáním mnoha 
radostných chvil při výchově svých dětí.

Přivítány byly tyto děti: Viola Svobodová, Vojtěch 
Kokeš, Marie Fraňková,  Matěj Košvica, Mia Popeláko-
vá, Eliška Zelinková 

Vážení občané, 
za kulturní komisi ve složení Renata Stříbrnská, Petra Němečková a Jana Urbánková vám přejeme pří-

jemné prožití svátků vánočních v kruhu rodin a přátel.  
Do nového roku 2022 přejeme hlavně zdraví a těšíme se na další příjemná setkání s vámi nejen při 

osobních blahopřáních, ale i při kulturních akcích.  
Za kulturní komisi Renata Stříbrnská

PRANOSTIKY KULTURNÍ AKCE

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.

Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.

29. 1. 2022     20:00 hod. 

HASIČSKÝ PLES - jubilejní 20. ročník

K tanci i poslechu vám celý večer 

bude hrát DH Lácaranka

(Akce se bude konat dle aktuálního 

vládního nařízení)

HŘEBÍČEK

SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH

Hřebíček je sušený kalich 
s  poupětem hřebíčkovce kořen-
ného (Syzygium aromaticum, 
syn. Eugenia caryophyllata). Po-
chází z Moluckých ostrovů. Pou-
žívá se ke kořenění sladkých po-

travin, rýže a  masa. Pro své vý-
razné aroma je i součástí mnoha 
aromatických směsí. Hlavní slož-
kou hřebíčkové silice je fenolická 
sloučenina eugenol, který má lo-
kálně-anestetické a antiseptické 
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účinky, používá se často v  zub-
ním lékařství.

Hřebíček má nasládlou chuť, 
která často přechází do chutě 
hořké. Hřebíček s  tmavě hnědou 
či dokonce černou hlavičkou je zá-
vadný nebo příliš starý.

Pro svou značnou oblibu se-
hrál hřebíček významnou roli 
v  dějinách zámořských objevů. 
Hřebíček se prokazatelně dostal 
do Středomoří už před naším le-
topočtem. Během středověku do-
váželi hřebíček do Evropy přede-
vším arabští obchodníci.

V  16. století už byl v  Evropě 
všeobecně známý a byl cenným 
obchodním artiklem. Právě zkrá-
cení cesty na Moluky, ostrovy 
hřebíčku, byl hlavní motiv k vel-
ké výpravě Fernaa Magalhãe-
se, který věřil, že cesta západ-
ním směrem kolem Země bude 
kratší než dlouhá plavba kolem 
Afriky. Očekávání se nepotvrdi-
lo, Magalhães na výpravě zahy-
nul a cestu kolem světa dokon-
čila jediná loď Victoria, která se 

Máme před sebou opět vánoční svátky, po roce, 
ve kterém jsme museli stále čelit nekončící epide-
mii. Přesto se snažíme vytvořit si i ty letošní svát-
ky pečením cukroví, poslechem koled a  zdobením 
svých domovů vánoční atmosféru a  věřit ve spo-
kojené prožití dnů ve zdraví s rodinou a přáteli. Vá-

Cibulové slupky místo rosniček
Chcete vědět, jaká bude v  příštím roce úroda? 

Inspirujte se jednou tradicí našich prababiček. Ty 
oloupaly celkem dvanáct cibulí, zasypaly je solí 
a počkaly do rána. Ty slupky, ve kterých se sůl do 
rána rozpustila, symbolizovaly deštivé měsíce, kde 
zůstala sůl v  sypkém stavu, předpovídaly měsíce 
suché.

Sekera pod stolem měla zajistit zdraví
Trápily vás v  letošním roce zdravotní neduhy 

a  komplikace? Nejvyšší čas vyzkoušet jednu pra-
starou vánoční tradici, která přikazovala uložit pod 
štědrovečerně prostřený stůl sekeru. Ten, kdo se jí 
během večeře dotknul bosou nohou, si údajně za-
jistil v následujícím roce pevné zdraví.

masala nebo francouzské směsi 
quatre épices. Použití hřebíčku je 
široké. Hodí se do slaných i slad-
kých pokrmů, sušenek, kompo-
tů, pečiva, ale i  svařeného vína. 
Dochutit s  ním lze hovězí maso, 
omáčky, šunku, masové i  zeleni-
nové vývary a  pokrmy či obyčej-
nou rýži.

Hřebíček se, jak již bylo napsá-
no výše, využívá jako koření. Pů-
sobí mírně dráždivě, má ale vý-
razné dezinfekční a  místně zne-
citlivující účinky, proto bývá vy-
užíván v zubním lékařství. Lze jej 
využít jako účinnou příměs klok-
tadel. Hřebíčková silice tlumí cit-
livost i  bolestivost zubního ner-
vu. Je též velmi účinný na potla-
čení bolesti zubního zánětu. Může 
být také obsažen v protirevmatic-
kých mastech; podáván inhalační 
formou dezinfikuje dýchací ces-
ty a léčí průduškové záněty. Podle 
učení ájurvédy podáván v prášku 
ovlivňuje povzbudivě činnost sr-
dečního svalu.

Zdroj: Wikipedie

vrátila plně naložená hřebíčkem 
a dvojnásobně tak zaplatila cel-
kové náklady, vynaložené na vý-
pravu. 

V roce 1629 se Nizozemí uchý-
lilo k  radikálnímu kroku – aby 
si udrželo monopol na obchod 
s  hřebíčkem a  muškátem, zlik-
vidovalo všechny hřebíčkové 
a muškátové plantáže s výjimkou 
přísně střeženého moluckého os-
trova Ambon. Teprve v  r. 1769 se 
francouzskému guvernérovi ost-
rova Mauritius podařilo propašo-
vat semena obou rostlin v dutých 
podrážkách a Francie pak založi-
la vlastní plantáže na ostrově Ré-
union. 

První záznamy o hřebíčku po-
cházejí z Číny ze 3. století před na-
ším letopočtem.

Hřebíček vyniká svou chu-
tí a  příjemnou aromatickou vůní. 
K přípravě se doporučuje čerstvě 
mletý, protože svou specifickou 
vůni velmi rychle ztrácí. Jako jed-
nodruhové koření tvoří součást 
mnoha směsí, např. kari, garam 

noční zvyky dodržujeme tradiční, každý dle své víry 
a rodinných tradic.

Při vzpomínce na mou babičku jsem si uvědomi-
la, že již spousta zvyků zůstává zapomenuta. Sna-
žila jsem se některé najít, a dovoluji si je připome-
nou touto cestou. 

Třesení stromkem vábilo ženichy
Tahle staročeská tradice byla určena zejména 

svobodným dívkám, které čekaly na svého vyvole-
ného. Zmíněné po štědrovečerní večeři vybíhaly na 
zahradu, aby zatřásly jabloní nebo zlatým deštěm. 
Pokud se z nějaké strany ozval psí štěkot nebo vytí, 
mohla dívka očekávat, že z toho směru pro ni přijde 
v následujícím roce budoucí ženich.

Vejci a starým chlebem ke štěstí
Potřebujete, aby se vás v následujícím roce dr-

želo štěstí? Jasně, kdo ne. Vyzkoušejte proto účin-
nost další z dávno zapomenutých vánočních tradic. 
Stačí, když během štědrovečerní večeře sníte kou-
sek starého okoralého chleba nebo během svátků 
vejce snesené slepicí na Boží hod.

ZAPOMENUTÉ VÁNOČNÍ ZVYKYZAPOMENUTÉ VÁNOČNÍ ZVYKY
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Sedm hrnečků
Taky pokládáte pod talíř rybí šupinu, která má 

strávníkovi zajistit štěstí v následujícím roce? Ta-
hle tradice úzce souvisí s jednou další, kdy se na 
stůl pokládalo celkem sedm hrnečků. Pod nimi 
byly schované nejrůznější předměty, které člově-
ku napověděly, jak bude vypadat jeho příští rok. 
Třeba dudlík znamenal miminko, kousek uhlí ne-
moc, mince bohatství, hřebínek nesnáze, šáteček 
dalekou cestu, chléb štěstí a prsten svatbu nebo 
lásku.

Čarovná voda
Voda sehrávala ve vánočních tradicích obrov-

skou úlohu. Hned ráno na Štědrý den se lidé cho-
dili umývat studenou pramenitou vodou s vírou, že 
tak ochrání své zdraví. Stejnou vodou pak vykrápěli 
svá stavení. Jakmile se o půlnoci rozezněly kostelní 
zvony, voda se ve studánce údajně měnila v kouzel-
né zrcadlo, které svobodným dívkám zjevovalo tvář 
jejich budoucího ženicha.

Oheň v úctě
V úctě naši předci drželi také oheň. Během Štěd-

rého dne do něj házeli drobečky, aby se nasytil a ani 
v příštím roce neškodil. Naši prapředci též zakazo-
vali vynášet z  domu žhavé uhlíky nebo zapálené 
pochodně. Věřili totiž, že takovým jednáním ze sta-
vení odchází štěstí.

Jídlo pro předky a zesnulé
Zajímavá byla i tradice, která se vázala ke štěd-

rovečernímu hodování. Kromě toho, že slavnost-
ní večeře obvykle sestávala z devíti chodů a u sto-
lu musel být vždy sudý počet židlí, se po hodová-
ní zbytky jídla nesklízely. Jídlo, které na něm zbylo, 
se nechávalo zesnulým, andělům a Kristu Pánu ve 
snaze poctít ty, kteří už mezi námi nejsou. 

Renata Stříbrnská

Použité zdroje: 
www.seznamzpravy.cz/clanek/vanoce-tradice-zvyky

cs.wikipedia.org/wiki
www.kudyznudy.cz/aktuality/vanocni-zvyky-a-tradice

VÝSADBA NEKTARODÁRNÝCH DŘEVIN – II. ETAPA

PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Vážení spoluobčané, stejně jako v roce 2020, tak 
i v  letošním roce se členové naší základní organi-
zace rozhodli vylepšit snůškové podmínky pro naše 
včely výsadbou nektarodárných dřevin. Požáda-
li jsme proto znovu o dotaci z Jihomoravského kra-
je v rámci programu Podpora včelařství a s projek-
tem „Výsadba včelařsky významných dřevin v ob-
cích Diváky, Nikolčice a  Šitbořice – II. etapa“ jsme 
uspěli a získali 30 000 Kč na další výsadbu. Oproti 
loňskému roku jsme se rozhodli čistě o výsadbu vy-
sokokmenných ovocných dřevin ve složení jabloň, 
hrušeň, švestka a  třešeň. Z  obdržené dotace tak 
bylo pořízeno celkem 8 švestek, které byly vysa-
zeny v  Šitbořicích na pozemku ve vlastnictví obce 
- podél silnice směrem na Nikolčice. Švestky zde 
již v historii vysázené byly, ale postupně odumírají, 
a tak je toto vhodná příležitost je postupně obnovit. 
Dalších 8 stromů, zejména starých krajových odrůd, 
bylo vysazeno v Divákách a posledních 8 pak v Ni-
kolčicích. Spolu se dřevinami byl z dotace nakoupen 
i potřebný materiál pro výsadbu. Výsadba ve všech 
obcích proběhla v sobotu 27. 11. 2021 a zúčastnilo 
se jí celkem 6 členů naší základní organizace. Bohu-
žel nás zradilo počasí, jelikož den před plánovaným 
termínem výsadby vydatně nasněžilo, ale vzhle-
dem k tomu, že výhled počasí na další dny nebyl rů-
žový a stromy již byly přivezené, rozhodli jsme se 
výsadbu uskutečnit i za tohoto počasí, za což všem 

Ovocné stromy (švestky) vysazené podél silnice směrem na 
Nikolčice

Ostředivka na vosk a příslušenství pořízené z dotace JMK



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice září 2021

strana 14

ně se jedná o odstředivku na vosk a další potřebné 
vybavení, které všem našim členům umožní efek-
tivně vytěžit co nejvíce vosku tak, aby tento cenný 
včelí produkt nekončil nevyužitý v popelnici. Pevně 
věřím, že obě uvedené akce splní svůj účel a pokud 
bude možnost, chtěli bychom i v dalších letech na-
vázat na výsadbu dřevin za podpory Jihomoravské-
ho kraje.

Za ZO ČSV Diváky Lukáš Franěk 

účastníkům výsadby patří velký dík a obdiv. Vysa-
zené stromy byly důkladně ukotveny, zabezpeče-
ny proti okusu a přihnojeny, o dostatečnou zálivku 
se pak postaral tající sníh. Mimo dotace na výsadbu 
dřevin pak naše základní organizace získala ze stej-
ného dotačního programu Jihomoravského kraje fi-
nanční prostředky i na pořízení vybavení na získá-
vání včelího vosku z rozvařeného včelího díla nebo 
z již vytaveného včelího díla, tzv. košilek. Konkrét-

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – NEOPAKOVATELNÁ PŘÍLEŽITOST DÁT VĚCI DO POŘÁDKU

Jak již řada z  vás zazname-
nala, v naší obci již nějakou dobu 
běží komplexní pozemkové úpra-
vy. V tomto článku bych je chtěl 
stručně přiblížit a  především 
představit hlavní výhody, kte-
ré přináší pro vlastníky a  uživa-
tele pozemků či samotnou obec 
a  její občany. Podrobnější infor-
mace je pak možné nalézt i v zá-
pisu z úvodního jednání týkající-
ho se komplexních pozemkových 
úprav v  katastrálním území Šit-
bořice, které proběhlo 16. 9. 2021 
v  Sokolovně v  Šitbořicích a  kte-
rý byl zveřejněn na úřední des-
ce a  současně je stále v  archivu 
úřední desky na obecních inter-
netových stránkách.

Pozemkové úpravy řeší v Čes-
ké republice Státní pozemko-
vý úřad (dále jen SPÚ) na zákla-
dě Zákona o pozemkových úpra-
vách a  pozemkových úřadech č. 
139/2002 a  vyhlášky č. 13/2014 
Sb., o postupu při provádění po-
zemkových úprav a  náležitos-
tech návrhu pozemkových úprav.

Pozemkové úpravy vznik-
ly primárně za účelem funkční-
ho sjednocení pozemků tak, aby 
bylo zajištěno co nejefektivněj-
ší hospodaření na zemědělských 
pozemcích. Mimo tento primární 
cíl však pozemkové úpravy sle-
dují řadu dalších, neméně důleži-
tých cílů. V podmínkách naší obce 
je to především zpřístupnění po-
zemků vlastníkům a  zlepšení 
prostupnosti krajiny, uspořádá-
ní vlastnických práv a  vyrovná-
ní hranic pozemků, návrh a řeše-
ní protierozních opatření, a zlep-

šení stavu životního prostředí 
a krajiny celkově.

Pozemkové úpravy však ne-
řeší všechny parcely v  katas-
trálním území obce, a  to právě 
z toho důvodu, že primárním cí-
lem je zlepšení užívání zeměděl-
ských pozemků. Proto jsou z ře-
šení vyjmuty veškeré pozemky 
v zastavitelném území obce, dále 
pozemky, kde již proběhly jedno-
duché pozemkové úpravy, či po-
zemky dotčené chybným (tzv. 
duplicitním) zápisem v  katastru 
nemovitostí. Hranice všech těch-
to pozemků spolu s vnější hrani-
cí katastrálního území obce tvoří 
tzv. obvod komplexních pozem-
kových úprav. Ten je možné vidět 
na obrázku níže.

Hlavní význam pozemkových 
úprav pro vlastníky dotčených 
pozemků a jejich uživatele spočí-
vá především v:
• Upřesnění vlastnictví co do 

výměry a polohy,
• Úpravě tvaru pozemků a mož-

nosti jejich scelení,
• Možnosti reálného rozdělení 

spoluvlastnictví,
• Bezplatného prvního vytyčení 

nových pozemků v terénu,
• Zpřístupnění pozemků vytvo-

řením sítě polních cest,
• Zvýšení tržní ceny pozemků,
• Možnosti zahájení užívání 

svých pozemků (před pozem-
kovou úpravou nepřístup-
ných),

• Ukončení prozatímního užívá-
ní cizích pozemků,

• Uzavření nových nájemních 
smluv na již zcela přesnou vý-

měru jednotlivých parcel,
• Vyšší efektivitě využití po-

zemků včetně stabilizace je-
jich užívání.

Nesporný je rovněž význam po-
zemkových úprav pro obec, 
kde je stěžejní:

• Vyřešení vlastnických vztahů 
k pozemkům,

• Dohledání doposud nezapsa-
ného obecního majetku a jeho 
optimální rozmístění v  kon-
textu s  veřejně prospěšnými 
záměry v krajině,

• Realizace prvků společných 
zařízení, která může bezúplat-
ně přecházet do majetku obce, 
je-li společné zařízení navrže-
no na pozemku ve vlastnictví 
státu, realizace mohou být ře-
šeny prostřednictvím pozem-
kových úřadů ze státních pro-
středků nebo zdrojů EU,

• Zlepšení prostupnosti kraji-
ny vybudováním polních cest 
a jejich všestranným využitím,

• Zvýšení ekologické stability, 
pestrosti a  retenční schop-
nosti krajiny realizací místních 
prvků ÚSES (územní systémy 
ekologické stability),

• Konkretizace některých prvků 
dle územního plánu do úrovně 
vlastnických parcel,

• Nové uspořádání pozemků 
tak, aby byly přístupné a  ze-
mědělsky využitelné i po rea-
lizaci výstavby prvků veřejné 
infrastruktury.

Proces komplexních pozem-
kových úprav v  Šitbořicích za-
čal již v roce 2016, kdy byly kom-
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plexní pozemkové úpravy zahá-
jeny na základě žádosti vlastníků 
nadpoloviční výměry zeměděl-
ské půdy v  katastrálním území. 
Do další fáze se pak tento pro-
ces posunul výběrem odborné 
firmy, která zpracovává návrh 
pozemkových úprav včetně plá-
nu společných zařízení a dalších 
souvisejících činností. Tato fir-
ma byla vybrána v prosinci roku 
2019 s tím, že hned v dalším roce 
2020 a v první polovině roku 2021 
probíhaly především příprav-
né práce spočívající v  geodetic-
kém zaměření polohopisu v  ob-
vodu komplexních pozemkových 
úprav, zjišťování hranic pozem-
ků v  lesních porostech či zjišťo-
vání hranic obvodu komplexních 
pozemkových úprav a hranic ne-
řešených pozemků. V  současné 
době probíhá fáze tvorby soupi-
su nároků vlastníků a  oceňová-
ní pozemků. V  této fázi jsou pro 
každého vlastníka sepsány po-
zemky, které vstupují do pozem-

kových úprav (tj. nacházejí se 
v  obvodu pozemkových úprav) 
a  u  těchto pozemků je stanove-
na výměra, vzdálenost od středu 
obce a bonita, resp. cena tak, aby 
je bylo možné dále v dalších fá-
zích upravovat, případně směňo-
vat apod. Současně také začíná 
tvorba návrhu plánu společných 
zařízení, která by měla skončit 
v říjnu 2022. Plán společných za-
řízení si můžeme představit jako 
jakousi kostru území, do kte-
ré je pak vytvářen návrh nového 
uspořádání pozemků. Tuto kost-
ru tvoří zejména cesty sloužící ke 
zpřístupnění pozemků, dále pro-
tierozní opatření (záchytné pří-
kopy, průlehy, zasakovací pásy či 
větrolamy) a opatření ke zlepše-
ní stavu životního prostředí (ze-
jména doprovodná zeleň). Výho-
dou je, že pro vyčlenění nezbytné 
výměry na realizaci těchto opat-
ření jsou v první řadě využity po-
zemky ve vlastnictví státu. Stej-
ně tak následná realizace těchto 

opatření je realizována z finanč-
ních prostředků ze státního roz-
počtu. 

V  další fázi do poloviny roku 
2023 by pak měla probíhat tvor-
ba návrhu nového uspořádání po-
zemků. Veškeré projekční činnosti 
budou s  vlastníky dotčených po-
zemků vždy projednány a odsou-
hlaseny. Vlastníkům pozemků je 
v  této fázi navrženo nové uspo-
řádání pozemků tak, aby odpoví-
daly jejich původním pozemkům 
přiměřeně cenou, výměrou, vzdá-
leností od středu obce (tím byl na 
úvodním jednání stanoven kostel 
sv. Mikuláše v Šitbořicích) a pokud 
možno i druhem pozemku. Při ná-
vrhu nového uspořádání pozem-
ků se tak u  původních a  navrho-
vaných pozemků nesmí cena li-
šit o více než +-4%, výměra o více 
než +-10%, a vzdálenost od stře-
du obce o  +- 20%. Po odsouhla-
sení návrhu nového uspořádání 
pozemků a  jeho zveřejnění k  na-
hlédnutí na OÚ v Šitbořicích pro-
běhne závěrečné jednání, na kte-
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rém budou zhodnoceny výsledky 
pozemkových úprav, a  o  návrhu 
bude účastníky jednání rozhod-
nuto. Poslední fází, která by měla 
proběhnout v  roce 2024, je pak 
vytvoření mapového díla a  zápis 

nového uspořádání pozemků do 
katastru nemovitostí.

Věřím, že tento, již na první po-
hled, poměrně náročný a  zdlou-
havý proces, přinese své ovo-
ce všem občanům obce a  vlast-

níkům půdy, mimo výše uvede-
né i v obnovení osobního vztahu 
k  zemědělské půdě a  zlepšení 
kvality života v naší obci. 

Za komisi životního prostředí
Lukáš Franěk

PROČ JSME PŘISTOUPILI K ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA ODPADY 
Vážení občané, odpadová hospodářství obcí 

čeká v  následujících letech nejedna zatěžkávací 
zkouška a každý s ohledem na danou situaci tak 
nějak tuší, že bude třeba šetřit. A to buď podpo-
rou třídění odpadů s cílem snížit množství směs-
ného odpadu, nebo stanovením vyššího poplat-
ku za odpady tak, aby se za odpady nedoplácelo 
z rozpočtu.

Hlavní zatěžkávající zkouškou je nový zá-
kon o odpadech, který říká, že obce s nadlimitním 
množstvím směsného netříděného odpadu budou 
za toto nadlimitní množství platit rok od roku více 
peněz. Naše obec se díky dlouholetému poctivé-
mu třídění odpadů pohybuje s produkcí netříděných 
odpadů poměrně nízko, tudíž pokud budeme v naší 
snaze nadále pokračovat, nemusíme mít z  výraz-
ného zdražení strach. Bohužel však nadále z důvo-
du růstu mezd, ceny pohonných hmot apod. rostou 
náklady na svoz nejen netříděných, ale také třídě-
ných odpadů.

Z tohoto důvodu jsme nuceni pro rok 2022 zvýšit 
základní sazbu poplatku na 600 Kč/osoba. POZOR! 
Občanů, kteří poctivě třídí odpady, snižují produk-
ci odpadů a efektivně přistavují popelnice ke svo-
zu, se zdražení vůbec nemusí dotknout. I nadále je 
možné si vytřídit odměnu až 80% z  poplatku. Tu-
díž lze obrazně říct, že poplatek se nestanovuje na 
600 Kč, ale od 120 Kč do 600 Kč a jeho výsledná výše 

záleží na každém z nás. Dále je třeba si uvědomit, 
že problém rostoucích nákladů neprohlubují zod-
povědní občané, kteří třídí a produkují málo odpa-
du, ale ti nezodpovědní, kteří svou pohodlností vy-
tvářejí nadprůměrné množství netříděného odpa-
du, jehož cena bude v letech několikanásobně růst. 
Díky nízkému poplatku má řada lidí pocit, že odpady 
mají malou hodnotu, a proč tedy ztrácet drahocen-
ný čas jejich tříděním.

Evidence odpadů na sběrném dvoře
Další novinkou, kterou se obec rozhodla zavést 

v průběhu roku 2022, je evidence návštěv na sběr-
ném dvoře. Bohužel nejen pandemie koronaviru 
a s tím spojený větší čas na úklid domácností bylo 
příčinou nárůstu produkce objemných netříděných 
odpadů odevzdávaných na sběrném dvoře. Z toho-
to důvodu jsme se rozhodli přistoupit k evidenci ná-
vštěv na sběrném dvoře. Do každé domácnosti bu-
dou rozdány tvrzené kartičky s  QR kódem, kterou 
každý občan při návštěvě sběrného dvora předlo-
ží obsluze. Ta kartičku načte a připíše dané domác-
nosti do odpadového účtu. Věříme, že nám zlepše-
ná evidence pomůže lépe kontrolovat jednotlivé 
toky odpadů, a ještě více zefektivnit systém sběru 
odpadů, díky kterému se nám již nyní daří oddalo-
vat výrazné zdražení dle nového zákona.

Ing. Jiří Nevídal

MYSLIVOSTMYSLIVOST
Myslivci v  současnosti orga-

nizují ve svých honitbách naháň-
ky na místy přemnožená divoká 
prasata. Za nárůstem jejich stavu 
je především pěstování plodin, 
které divočákům zajišťují dosta-
tek potravy i perfektní úkryt mi-
nimálně pět měsíců v  roce. Jsou 
to například velké lány s  řepkou 
a kukuřicí.

Černá zvěř způsobuje nemalé 
škody na zemědělské půdě a plo-
dinách, v zahradách i parcích. Aby 
majitelé pozemků zabránili řádě- Vzpomínková fotografie Naháňka v Líškách
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ní divočáků, museli by své parce-
ly pečlivě oplotit nebo použít pa-
chové ohradníky, které ne vždy 
fungují.

I  když myslivci nyní mohou 
podle novely vyhlášky vyšší po-
četní stavy černé zvěře celoroč-
ně regulovat lovem nebo odchy-
tem, výrazné snížení počtu pra-
sat se nedaří. Redukce odchytem 
je problematická záležitost, a tak 
zbývá pouze odstřel. 

Lov divokých prasat není jed-
noduchý. Prasata se pohybu-
jí většinou v  noci, mají vynikající 
sluch a čich, okamžitě reagují na 
sebemenší hluk, migrují z  mís-
ta na místo. A  pokud se zabyd-
lí v lánu kukuřice, kde mají úkryt 
i  potravu, nepotřebují z  něj od-
cházet – ona se najde i  kaluž 
s vodou k napití. To se pak může 
myslivec snažit sebevíc. Zvlášť, 
když lán víc jak dvoumetrové ku-
kuřice končí až u lesa, a tak může 
prase přeběhnout téměř ve vte-
řině. Prase je velmi inteligentní 
tvor. Hlavní bachyně často z po-
vzdálí kontroluje okolí a když se 
jí cokoliv nepozdává, chrocht-

ne (odfoukne) a ve vteřině je celé 
stádo prasat pryč.

 I my v Šitbořicích se snažíme 
lovit nejen v okolí kukuřic, ale vy-
lákat či potkat prase tam, kde se 
dá bezpečně střílet je velmi ná-
ročné. Často se tak děje v noci či 
nad ránem. A  pokud prase ne-
střelíte dokonale, hledat jej v ku-
kuřici není jednoduché ani vždy 
úplně bezpečné. jak pro vás, tak 
pro vašeho loveckého psa. Letos 
se nám podařilo ulovit 10 divo-
kých prasat. A  kdybychom spo-
čítali čas, který jsme v noci trávili 
jejich hledáním (šouláním) nebo 
čekáním na vnadišti (tzv. čeka-
ná), byl by to vtipný nepoměr. 
Prase se dokáže pohybovat veli-
ce rychle. 

Divoká prasata byla téměř 
do poloviny dvacátého století 
ve volné přírodě téměř vyhube-
na. Objevila se u nás až po skon-
čení druhé světové války migra-
cí z Polska a Německa. V posled-
ních desetiletích počet divokých 
prasat stoupá. Je to ovlivněno 
například zemědělskou výrobou 
a plodinami. U Nových Dvorů

Seník u Harasky

Nad dědinouPrasátka zachycená fotopastí

HonHon v Líškách
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ČtvrtěPohled na Staré hory

Haraska pod meruňkovými sadyDosled loveckými psy

KOLOVÁKOLOVÁ
Poslední měsíce byly z hlediska soutěžních utká-

ní v kolové stále poměrně hektické. Zásadní vliv na 
to měla zimní pandemie, kdy se všechny soutě-
že přesunuly právě na měsíce červen - říjen. V létě 
u nás tedy probíhala příprava prakticky všech kate-
gorií na důležité závěrečné turnaje.

Juniorská dvojice Dominik Šabata / Šimon Urbá-
nek měla MČR juniorů – hlavní turnaj své sezóny, již 
za sebou. Letní trénink tedy probíhal primárně v du-
chu přípravy na příští juniorskou sezónu, ve které již 
kluci mají jasné medailové ambice. Začátkem listo-
padu odehráli v Liberci a Chrastavě kvalifikační tur-
naje o I. ligu juniorů, do které se klukům bez problé-
mů podařilo postoupit. 

Martin Drabálek a  Štěpán Urbánek letos tradič-
ně působili hned ve dvou kategoriích zároveň. Nut-
no podotknout, že v  obou velmi úspěšně. V  kate-
gorii do 23 let se dokonce kvalifikovali na Mistrov-
ství Evropy, které se konalo na konci září ve švýcar-

ském Mosnangu, kde reprezentovali ČR. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 10 nejlepších týmů napříč Evro-
pou. Martin se Štěpánem nakonec skončili na 7. mís-
tě. V kategorii mužů letos šitbořičtí hráli 1. mužskou 
ligu (druhá nejvyšší soutěž). Po 2 odehraných kolech 
se řadili ke špičce ligy, načež se jim v závěrečném 3. 
kole na konci listopadu podařilo potvrdit svůj postup 
do nejvyšší mužské ligy - Extraligy 2022. 

Druhý mužský šitbořický tým ve složení Ma-
rek Topolář / Miroslav Starý naopak z Extraligy po 
třech odehraných kolech sestupuje zpět do 1. ligy, 
kterou bude hrát příští rok.

V tuhle chvíli není pořádání žádného turnaje vli-
vem současné situace jistotou. O pořádání tradič-
ního Grand Prix na konci února se budeme rozho-
dovat v dalších týdnech. V každém případě bychom 
ale rádi turnaj uspořádali, i kdyby měl proběhnout 
v omezeném režimu.

Marek Topolář
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KOPANÁKOPANÁ
Skončil nám podzim a  tím 

i  utichlo dění na našem fotbalo-
vém hřišti. Z počátku sezóny jsme 
měli strach po předchozí nedo-
hrané sezóně, jestli se vůbec ješ-
tě hrát bude. Nakonec se povedlo 
odehrát kompletní podzimní část. 
Nedokončený ročník 2020/2021 
ale zanechal velkou stopu na po-
čtu přihlášených týmů v  našem 
okrese. Hodně mužstev po tom, co 
kvůli pandemii nemohli skoro rok 
hrát fotbal, úplně skončilo. To se 
dotklo i našeho B týmu, který jsme 
museli po 5 letech zrušit pro ne-
dostatek hráčů. Do III.A  třídy, kde 
hraje naše áčko, se přihlásilo jen 11 
mužstev místo tradičních 14.

Do této sezóny jsme vstoupili 
prohrou 0:1 na hřišti Moravského 
Žižkova, následovala domácí re-
míza 2:2 s Přítlukami. Potom jsme 
museli zkousnout dvě tvrdé po-
rážky, včetně debaklu v Lanžhotě. 
Od tohoto zápasu jsme se ale od-
razili ke šnůře zápasů bez prohry, 
kterou jsme zakončili výhrou v po-
sledním letošním zápase doma 
proti Brumovicím v  poměru 3:2. 

Naše fanoušky jsme na podzim 
potěšili tím, že jsme na našem hři-
šti ani jednou neprohráli. Celkem 
jsme zakončili podzim na pátém 
místě tabulky, 3 body za vedou-
cími Velkými Bílovicemi. Celkem 
jsme nasbírali 17 bodů za 5 výher, 
2 remízy a 3 prohry s vyrovnaným 
skóre 26:26.

Co se týče naší mládeže, začali 
jsme tuto sezónu poprvé se třemi 
týmy (U6 – do šesti let, U8 a U10). 
Všechny tři týmy se v  průběhu 
podzimu zúčastnily řady okres-
ních turnajů, z  toho dvou turna-
jů na našem hřišti. Na všech těch-
to turnajích naše děti prokáza-
ly že jsou více než srovnatelnými 
soupeři pro všechny okolní druž-
stva jako je MSK Břeclav, Husto-
peče, Lednice apod. Na Mikuláše 
se naše nejmladší přípravka zú-
častnila halového turnaje v  Hus-
topečích. Za účasti velmi kvalit-
ních mužstev např. z  Hustopečí, 
Ivančic, Zbrojovky Brno apod se 
umístila na 5. místě kdy jsme např. 
Zbrojovku porazili 8:5. Pro děti to 
byl krásný zážitek a určitě motiva-

ce do budoucna.
Jak jsem již zmiňoval v  minu-

lých článcích, dětí, které by chtě-
li hrát fotbal a obecně sportovat, 
máme u  nás v  Šitbořicích dost. 
Chodí nám stále nové děti, a to je 
jen dobře. Čeho je ale málo, jsou 
dospělí, kteří by byli ochotní vě-
novat těmto dětem svůj čas. Tím, 
jak nám dětí přibývá a už máme tři 
mužstva, nároky na počet trené-
rů se taky zvyšují. Zatím to ale je 
tak, že se jim pravidelně věnují 2, 
někdy 3 trenéři.  Což je málo a kle-
sá tím i kvalita tréninků. Byl bych 
nerad, kdyby se tato naše slibně 
rozjetá práce s  dětmi zasekla na 
oblíbené větě dospělých: “nemám 
čas”… Věřím, že ty dvě až tři hodi-
ny týdně, které do našich dětí in-
vestujeme, se nám v  budoucnu 
mnohonásobně vrátí.

Za oddíl kopané vám chci všem 
popřát krásné svátky a  vše nej-
lepší do nového roku 2022. A ať se 
spolu s našimi příznivci všichni se-
jdeme na jaře na hřišti.

Za Tj Sokol Šitbořice, oddíl 
kopané, Vladimír Navrátil ml. 

Momentka z turnaje starší přípravky U10 v Dolních DunajovicíchMomentka z přátelského utkání mužů ve Starovicích

Mini přípravka U6 na Mikulášském turnaji v HustopečíchMini přípravka U6 na Mikulášském turnaji v Hustopečích
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ FOTO: ZDENĚK LENGÁL
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SÁZENÍ STROMKŮ ULICE OSVOBOZENÍ FOTO: JIŘÍ KAŇA
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU FOTO: ZDENĚK LENGÁL
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