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ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO
Vážené čtenářky, vážení čte-

náři,
rok 2022 pomalu končí a vám 

se dostává do rukou poslední, 
čtvrté číslo Štengaráčku tohoto 
ročníku. Myslím si, že opět při-
náší mnoho zajímavostí ze živo-
ta naší obce, a to v oblasti školy, 
práce obce a obecního úřadu, sa-
mozřejmostí je také mnoho pří-
spěvků od  zájmových organizací, 
různých spolků a  občanů Šitbo-
řic. Za všechny příspěvky mno-
hokrát děkujeme, rozmanitost 
zpráv a  sdělení dělá náš obec-
ní časopis velmi zajímavý a také 
kladně hodnocený v soutěži Rad-
ničních listů za rok 2022. Již po-
druhé jsme se zúčastnili soutěže 
o  kvalitu radničních zpravodajů. 
Společnost Kvalikom, z.s., prová-
děla hodnocení na okresní a kraj-
ské úrovni, naši obec zařadila 
do kategorie 2 až 10000 obyva-
tel. Naše hodnocení je velmi po-
vzbudivé do další práce, v okres-
ním kole jsme skončili na druhém 
místě z  6 periodik a  v  kole kraj-
ském z  38 periodik na krásném 
sedmém místě. Žádnou výhodu 
nebo finanční odměnu to nepři-
náší, ale vidíme, že práce naší re-
dakční rady není zbytečná.

V  listopadu jsem se zúčastnil 
setkání kronikářů okresu Břec-
lav na zámku v  Mikulově, které 
uspořádal muzejní spolek Miku-
lov, a zde se probíralo také jedno 
z  témat, jak je důležité podávat 
spoluobčanům informace o  dění 
v obci. Všichni, ať kronikáři nebo 
redaktoři obecních časopisů, si 
stěžovali na GDPR, což je ochra-
na osob a osobních údajů, v člán-
ku nesmíte uvést jméno ani fotku 
člověka, pokud nemáte jeho sou-
hlas, jedině u fota skupiny z po-
vzdáli toto pravidlo padá.

Určitě největší změnou v naší 
obci je změna na postu starosty 
obce a změna celého zastupitel-
stva po podzimních volbách do 

městských a  obecních zastupi-
telstev. Dnes již bývalý starosta 
obce Antonín Lengál skončil po 
16 letech ve funkci starosty obce 
a  za to, co pro obec vykonal, je 
třeba mu hodně poděkovat. Mla-
dí mají kde stavět rodinné domy, 
vesnice měnila postupně svoji 
tvář, opravy komunikací, chod-
níků, rekultivace a výsadba par-
ku v  obci, výstavba vyhlídky, na 
hřbitově rozvod vody, výstavba 
nové márnice, nové vstupní brá-
ny a  mnoho dalšího pro obec-
ní zájmové organizace a  spol-
ky. Samozřejmě mu k  jeho prá-
ci pomáhalo zastupitelstvo, kte-
rému je třeba také poděkovat. To 
starostu v  jeho plánech a  reali-
zacích podporovalo. Nikdy ne-
byl na radnici boj mezi koalicemi 
a stranami, ale vždy se hledalo, 
aby vše, co se udělá, bylo dob-
ré pro obec a její občany. Novým 
starostou obce se stal Mgr. Lu-
káš Franěk, mladý, šikovný a jak 
jsem ho poznal, i zásadový člo-
věk. Některé zkušenosti již zís-
kal, v  minulém volební období 
pracoval v  zastupitelstvu obce 
jako předseda komise pro život-
ní prostředí a  také byl členem 
výboru pro pozemkové úpra-

vy v  naší obci. 
Redakční rada 
mu přeje hodně 
úspěchů v  jeho 
práci, ať se mu 
daří uskutečňo-
vat a  realizovat všechny plány, 
které si s sebou nese do funkce 
starosty, samozřejmě mu také 
přejeme hodně zdraví, spokoje-
nosti a pohody v osobním životě.

Z  voleb nově vzniklému za-
stupitelstvu obce, přejeme klid-
nou hlavu, rozumné rozhodová-
ní, ať se snaží udržet vysoce na-
stavenou úroveň života v  obci 
a podporuje starostu v jeho prá-
ci. Přejeme také hodně úspěchů 
při schvalování rozhodnutí rady 
obce.

Jako vždy rád děkuji všem za 
spolupráci při vytváření našeho 
časopisu, dopisovatelům, foto-
grafům i  těm co posílají návrhy 
na hádanky a různé články v ča-
sopise.  

Končí rok 2022, blíží se Váno-
ce a Nový rok, tak mi dovolte vám 
popřát jménem svým a  za re-
dakční radu šťastné a veselé Vá-
noce a v novém roce hodně zdra-
ví, štěstí a klidu bez válek.

Milan Němeček      
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Zastupitelstvo 2022 - 2026

Zastupitelstvo 2018-2022
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SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou posled-

ní letošní číslo obecního zpra-
vodaje. Pro mě v pozici starosty 
je toto vydání premiérou. Chtěl 
bych tedy na úvod vám všem, 
i  nově zvoleným zastupitelům, 
poděkovat za důvěru pro výkon 
svěřené funkce. Poděkování pa-
tří i  všem předchozím zastupi-
telům za to, v jakém stavu obec 
předávají. Myslím si, že to není 
samozřejmost, a to, jak obec vy-
padá a vše co se v minulosti po-
dařilo vybudovat, beru jako zá-
vazek. Budu rovněž rád za ja-
koukoliv zpětnou vazbu a  pod-
něty od vás všech.

Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání 14. 12. 2022 schváli-
lo rozpočet, který ve výdajích 
počítá s  částkou 79 457 225 Kč 
a  na příjmové straně s  částkou 
54 457 225 Kč. Rozdíl mezi pří-
jmy a výdaji bude kryt z účelové-
ho úvěru ve výši 30 000 000 Kč, 
který jsme si museli vzít na dofi-
nancování přístavby ZŠ. Čerpání 
úvěru bude zahájeno počátkem 
příštího roku. Pozitivní informa-
cí je, že se nám podařilo uspět se 
žádostí o dotaci na přístavbu ZŠ. 
Zatím jsou to jen předběžné in-
formace s tím, že oficiální vyjád-
ření bychom měli obdržet v prů-
běhu ledna. Doufám, že nebude 
naše radost předčasná, ale po-
kud vše vyjde, tak bychom moh-
li obdržet dotaci ve výši až 40 
000 000 Kč s tím, že bychom s ní 
pokryli celý úvěr a  část faktur 
uhrazených z  vlastních úspor. 
Dokud ovšem nejsou peníze na 
účtu obce, není jisté nic. Práce 
na přístavbě jsou nadále v  pl-
ném a  stále se počítá s  dokon-
čením do 19. 2. 2023. V součas-
né době jsou dokončené terénní 
úpravy, venkovní fasáda a  pro-

bíhají úpravy zpevněných povr-
chů, osazení obrubníků atd. Ve 
vnitřních prostorách jsou do-
končeny obklady a výmalba, bu-
dova se temperuje a  po Novém 
roce by se pak mělo přistoupit 
k  pokládce podlah. Dále probí-
há dokončování SDK podhle-
dů, kompletace elektroinstalací 
a  vzduchotechniky. Kromě do-
končení přístavby školy, které je 
prioritou pro příští rok, do roz-
počtu obce nebylo možné zahr-
nout žádnou významnější inves-
tiční akci. Přesto se však několik 
dalších drobnějších akcí na příš-
tí rok plánuje. Je to mimo jiné re-
konstrukce osvětlení na soko-
lovně, další etapa opravy střech 
bytů nad školou, stabilizace sva-
hu na ulici Horní či instalace fo-
tovoltaických panelů na ČOV. Na 
některé z  těchto akcí bychom 
mohli získat i další finanční pro-
středky z  vypsaných dotačních 
výzev.

Zásadním dopadem součas-
né situace na trhu s energiemi je 
pro naši obec mimo jiné zdražení 
vodného i stočného, kterému se 
pro příští rok nevyhneme. Vodné 
se zvyšuje v  naší obci pravidel-
ně na základě kalkulace provo-
zovatele vodovodu, nicméně pro 
příští rok je zdražení výraznější 
než předchozí roky a je stanove-
no na 65 Kč/m3. Co se týče stoč-
ného, zde se poplatek nezvedal 
od roku 2015. Přitom jen za rok 
2022 se zálohy na energie na 
ČOV zvedly o  50 %. Zdražení je 
tedy nevyhnutelné, avšak pořád 
se nám jej daří držet v únosných 
mezích i  díky tomu, že do stoč-
ného nepromítáme povinné vy-
tváření fondu obnovy kanaliza-
ce, kam obec každoročně z roz-
počtu odkládá 2,6 mil. Kč. Pozi-
tivní informací je, že i díky velké 

míře zapojení občanů do třídění 
odpadu, není nutné pro příští rok 
navyšovat poplatek za odpady.

Ve čtvrtek 1. 12. k nám do obce 
zavítal na krátkou návštěvu hejt-
man Jihomoravského kraje Jan 
Grolich. Setkání se neslo v  přá-
telském duchu, kdy jsme probí-
rali zejména probíhající a pláno-
vané investiční akce a  možnost 
podpory ze strany Jihomorav-
ského kraje. Dále jsme se dotkli 
i  tématu pozemkových úprav 
a životního prostředí. Po schůz-
ce na obecním úřadě jsme s paní 
ředitelkou ZŠ Monikou Ondrouš-
kovou panu hejtmanovi ukázali 
stávající prostory základní školy 
i  novou přístavbu. Na přístavbě 
ho velice zaujalo její architekto-
nické řešení.

Jsem rád, že se letos poda-
řilo opět uspořádat slavnost-
ní rozsvěcení vánočního stro-
mu včetně bohatého doprovod-
ného programu a že jsme se zde 
sešli v  tak hojném počtu. Závě-
rem bych vám všem chtěl popřát 
krásné prožití Vánoc, strávených 
v klidu a ve zdraví se svými blíz-
kými, a  úspěšné vykročení do 
nového roku.

Mgr. Lukáš Franěk
starosta obce
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ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE 
Rada obce se od minulého vydání obecního zpra-

vodaje zabývala těmito body:
Dne 19. 9. 2022 rada obce schválila zveřejnění 

záměru obce propachtovat obecní pozemek par. č. 
376/1 a část par. č. 373/1.

Rada obce schválila zveřejnění záměru obce pro-
pachtovat obecní pozemek par. č. 2537/1, jedná se 
o prodloužení stávající smlouvy. 

Rada obce schválila zveřejnění záměru obce pro-
pachtovat obecní pozemek par. č. 2538/1 a část par. 
č. 2538/2.

Rada obce schválila zveřejnění záměru obce pro-
najmout obecní pozemek část par. č. 14 k využití pro 
odpočinek a hry dětí. 

Rada obce schválila uzavření pachtovní smlouvy 
na obecní pozemek par. č. 11136/2. 

Rada obce schválila uzavření pachtovní smlouvy 
na obecní pozemek par. č. 1179 a par. č. 1181.

Rada obce schválila uzavření pachtovní smlouvy 
na obecní pozemek par. č. 941 na dobu do 28. 6. 2026. 

Rada obce schválila uzavření pachtovní smlouvy 
na obecní pozemek par. č. 940.

Rada obce schválila zveřejnění záměru obce pro-
najmout Dvorský rybník od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2027, jde 
o prodloužení stávající smlouvy, žadatelem je MRS, 
z.s., pobočný spolek Hustopeče. 

Dne 17. 10. 2022 rada obce 
schválila rozpočtové opatření č. 
8/22.  

Rada obce schválila vyplace-
ní odměny za kroniky roku 2017, 
2018 a 2019 kronikáři obce Šitbo-
řice v celkové částce 30 000 Kč. 

Rada obce schválila uzavření pachtovní smlou-
vy na obecní pozemek par. č. 2537/1, jedná se o pro-
dloužení stávající smlouvy.

Rada obce schválila uzavření pachtovní smlou-
vy na obecní pozemek par. č. 2538/1 a  část par. č. 
2538/2.

Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na 
obecní pozemek část par. č. 14 k využití pro odpoči-
nek a hry dětí. 

Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na 
Dvorský rybník od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2027, jde o pro-
dloužení stávající smlouvy, žadatelem je MRS, z.s., 
pobočný spolek Hustopeče.   

Dne 7. 11. 2022 byla rada obce seznámena s ná-
vrhem rozpočtu ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace, 
na rok 2023 a se střednědobým výhledem na roky 
2024 a  2025 ředitelkou paní Mgr. Monikou Ond-
rouškovou. Rada obce návrh rozpočtu ZŠ a MŠ bere 
na vědomí.

Rozchodníky na střeše přístavby ZŠ vybarvené 
do krásné podzimní červené barvy

Stavební práce v přístavbě ZŠ Stavební práce v přístavbě ZŠ

Návštěva hejtmana JMK Jana Grolicha 
v obci a prohlídka přístavby ZŠ.
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Rada obce určila starostu a  místostarostu pro 
užívání státního znaku.

Rada obce určila starostu a  místostarostu pro 
oddávání.

Rada obce schválila a určila, že místem pro oddá-
vání je obřadní síň OÚ Šitbořice, oddací den sobota 
v době od 10:00 do 17:00 hodin.

Rada obce zřídila komisi životního prostředí a kul-
turní komisi.

Rada obce jmenovala předsedkyni a členy kultur-
ní komise.

 Předsedkyně je paní Martina Přibylová
 1. člen komise je paní Blanka Danielová
 2. člen komise je paní Mgr. Ivana Ludíková
 3. člen komise je pan Ing. František Tihlařík

Rada obce jmenovala předsedy a členy komise ži-
votního prostředí.

 Předseda je pan Tomáš Kurdiovský DiS.
 1. člen komise je pan Ing. Lukáš Konečný
 2. člen komise je pan Ing. Ondřej Valíček

Rada obce schválila návrh smlouvy o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na par. č. 1619/1 
na přípojku NN ve prospěch EG. D, a.s., zastoupené 
žadatelem MOPRE, s.r.o.

Rada obce schválila zveřejnění záměru poskyt-
nout výpůjčku nebytových prostor bývalé mlékárny 
v budově textilu na ulici Osvobození 471 na dobu ur-
čitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 Moravskému rybář-
skému svazu. Žadatelem je Moravský rybářský svaz, 
z.s.

Rada obce schválila zveřejnění záměru změnit 
smlouvu č. 1092/2018 o  zemědělském pachtu na 
propachtování pozemků s  firmou ZEMAX a.s.. Pů-
vodní celková výměra 30,4855 ha, nově 30,8127 ha. 
Jednalo se o aktualizaci smlouvy dle nového stavu 
evidovaného na KN. Žadatelem je ZEMAX a.s., Brněn-
ská 577, Šitbořice.

Rada obce schválila smlouvu o bezúplatném pře-
vodu digitální radiostanice Matra a nabíječe ve vlast-
nictví HZS JmK do vlastnictví obce. Žadatelem je HZS 
JmK, Zubatého 1, Brno.

Rada obce schválila zveřejnění záměru prodat 
pozemek par. č. 1789/2.

Rada obce schválila žádost o  dočasné uložení 
stavebního materiálu na par. č. 1044/3 na ploše 40 
m2 od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2023.

Rada obce vybrala a schválila jako dodavatele fir-
mu LOMAX & CO s.r.o., Bořetice 417 na výměnu dvou 
garážových vrat na hasičské zbrojnici v ceně 178 293 
Kč bez DPH.

Rada obce schválila plán inventur a proškolení in-
ventarizačních komisí na rok 2022.

Rada obce projednala nabídky bankovních insti-

tucí na poskytnutí úvěru 30 000 000 Kč obci Šitboři-
ce. Rada obce schválila a doporučila ke schválení za-
stupitelstvem obce nabídku České spořitelny. 

Rada obce projednala a schválila zřízení vklado-
vého účtu u České spořitelny, a.s. pro uložení finanč-
ních prostředků fondu financování a  obnovy vo-
dohospodářského majetku obce s tím, že vkladový 
účet bude obnovován každé 3 měsíce v souladu se 
smlouvou.

Dne 21. 11. 2022 rada obce schválila žádost ZŠ 
a MŠ, příspěvkové organizace, na čerpání z investič-
ního fondu a  jeho zaslání na účet školy. Jednalo se 
o pořízení mrazáku v ceně 47 025 Kč s DPH a kompo-
stéru v ceně 60 390 Kč s DPH.

Rada obce schválila volební řád ZŠ a MŠ Šitboři-
ce. Rada obce navrhla do školské rady Jiřího Nevídala 
a Ing. Davida Kubalíka.

Rada obce projednala žádost o umístění atrakcí 
na májovou oslavu. Rada obce žádá o upřesnění žá-
dosti, o jaké atrakce se jedná a doplnění identifikač-
ních údajů provozovatele.

Rada obce schválila cenovou nabídku na opra-
vu střechy na obecních bytech na ulici Nikolčická – 
II. etapa v celkové výši 168 200 Kč bez DPH. Oprava 
bude realizována v roce 2023. Zhotovitel je Jan Vik-
torin, Šitbořice. Rada obce žádá doplnit ještě ceno-
vou nabídku na tepelnou izolaci. 

Rada obce schválila cenovou nabídku na výměnu 
dvou osvětlení na fotbalovém hřišti v celkové ceně 
77 014,08 Kč včetně DPH. Zhotovitel je Josef Urbánek, 
Šitbořice.

Rada obce schválila cenovou nabídku na výmě-
nu osvětlení v areálu ZŠ Šitbořice v celkové ceně 63 
630,42 Kč včetně DPH. Zhotovitel je Josef Urbánek, 
Šitbořice.

Rada obce schválila příspěvek 47 384,25 Kč pro 
Mikroregion Hustopečsko.

Rada obce schválila příspěvek 33 520 Kč pro Míst-
ní akční skupinu.

Rada obce schválila rozpočtové opatření č.9/22.
Rada obce projednala a schválila návrh rozpoč-

tu ZŠ a MŠ Šitbořice, příspěvkové organizace, pro rok 
2023 ve výši 5 450 000 Kč a návrh střednědobého 
výhledu na roky 2024 a 2025.

Rada obce schválila zveřejnění záměru poskyt-
nout jako výpůjčku nebytové prostory - místnosti 
v budově staré školy na ulici Přátelství 34 na dobu 
určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 hudební skupině 
„AKORD“.

Vážení spoluobčané,
přeji vám klidné a  pohodové prožití vánočních 

svátků, pevné zdraví, štěstí a úspěšné vykročení do 
nového roku. 

Jiří Nevídal, místostarosta
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SLOVO ŘEDITELKY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní rok již naplno běží a opět jsou zde nejkrás-
nější svátky – Vánoce. Naše školy je společně proží-
vají, učitelky a vychovatelky pro děti i veřejnost při-
pravují řadu krásných akcí. Vše s cílem co nejkrás-
něji prožít adventní období, připomenout si tradice, 
užít si pohodu a klid. 

Jsem velice ráda, že vás opět mohu informovat 
o úspěších našich žáků.

Velkého úspěchu jsme dosáhli v „Běhu nikolčic-
kými stráněmi“. Účastnilo se jej 21 žáků. 1. místa ob-
sadili Tomáš Drábek (1. A), Nadouba Sylla (3. tř.), Lea 
Fraňková (5. tř.) a Adéla Cagášková (7. tř.). Na 2. mís-
tě se umístili Artiom Vornicean (3. tř.), Vojtěch Ka-
čur (5. tř.), Hynek Halas (6. B), Klára Chovancová (7. 
tř.) a Jáchym Franěk (8. tř.). 3. místo získala Tereza 
Husaříková (5. tř.). Díky těmto skvělým umístěním 
jsme se jako škola umístili na 1. místě ze 4 zúčast-
něných škol. 

Úspěšní byli také 
naši žáci v  Soft-
ballu, kdy s  tý-
mem SK Sever Brno 
v  kategorii kade-
tů na MČR obsadi-
li 6. místo. Tradičně 
jsme se také zapojili 
do soutěže ve šplhu 
Křepická veverka. 
V této soutěži obsa-
dili 3. místo Samuel 
Jehlička (1. A) a  Ja-
kub Chvátal (1. B), 
Patrik Klein (2. tř.), 
Palka Daria (3. tř.) 

a Robert Kutěj (4. tř.). 1. místo získal Artiom Vornice-
an (3. tř.). Čestné uznání poroty získal Tomáš Urbá-
nek (6. B) ve výtvarné soutěži “Svět kolem mě, svět 
kolem nás”, kterou pořádal výtvarný ateliér Střed-
ní průmyslové školy Brno. Všem srdečně gratuluji 
a děkuji za výbornou reprezentaci naší školy a obce.

Mimo soutěží se realizovala i řada jiných úspěš-
ných akcí.

V mateřské školce se uskutečnily pracovní dílny, 
drakiáda, ekologické vycházky, fotografování s pro-
jekcí filmu o vesmíru, dětem byl vyšetřen zrak.  Děti 
vyrazily do Divadla Bolka Polívky na pohádku Dlou-
hý, široký a Bystrozraký, vystoupily ke Dni seniorů 
a  při rozsvěcování vánočního stromu. Na základ-
ní škole ve spolupráci s mateřskou školou proběh-
la akce Dýňáci, děti zhlédly divadelní představení 
– na 1. stupni to byla Africká pohádka, na 2. stup-
ni představení Legenda Voskovec + Werich. Žáci 7. 
– 9. ročníku jeli na exkurzi do Vídně, žáci 2. stupně 
vyrazili do Brna na festival SPORT Life, kde si moh-
li vyzkoušet řadu tradičních i netradičních sportov-
ních aktivit. Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali plavec-

Běh nikolčickými stráněmi ZŠ

Křepická veverka

Výtvarná soutěž Svět kolem nás

Mikuláš v ZŠ
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ký kurz. Také žáci 2. stupně vystoupili u příležitosti 
Dne seniorů a při rozsvěcování vánočního stromu.  
V průběhu listopadu začal probíhat cyklus preven-
tivních programů pro žáky 1. i 2. stupně – pro 3. a 4. 
třídu šlo o téma Moje cesta na svět, pro 5. a 6. třídu 
Dobrodružství dospívání, žáci 9. ročníku měli téma 
Nečekané těhotenství. Je již tradicí, že deváťáci pro 
mateřskou školku, přípravnou třídu a 1. stupeň zá-
kladní školy organizují mikulášskou nadílku. 

Čeká nás také řada dalších adventních akcí. Ma-
teřská škola a přípravná třída uspořádá 19. prosince 
v sokolovně „Vánoce s rodiči“ s adventním vystou-
pením a dílnami. Tradičně proběhne 8. ledna v kos-
tele Tříkrálový koncert. Máme se opravdu na co tě-
šit.

V závěru mi dovolte všem popřát klidné svátky 
v kruhu rodiny a úspěšné vykročení do nového roku 
2023. 

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Letošní podzim jsme si oprav-

du užili! Velice příznivé a  teplé 
počasí přispělo k  tomu, že jsme 
mohli s  dětmi více pozorovat 
krásy podzimní přírody. Proběh-
ly tradiční akce – ovocný a zele-
ninový týden, pracovní dílna s ro-
diči „dýňáci“, běhání pro zdra-
ví, podzimní tvoření na zahradě 
mateřské školky, barevný týden, 
podzimní ekologická vycházka, 
vyšetření zraku, uspávání brouč-
ků a drakiáda. Děti ze žluté a pří-
pravné třídy potěšily na bese-
dě s  důchodci babičky a  dědeč-
ky tanečním pásmem „Pod peři-
nou“. Navštívili jsme také divadlo 
Bolka Polívky v  Brně. Pohádka 
Dlouhý, Široký a  Bystrozraký se 
dětem moc líbila a  z  „dooprav-
dického“ divadla měly velký zá-
žitek. Vydařenou akcí byla pra-
covní dílna pro tatínky, kde si se 

svými dětmi vyrobili dráčky. Pro-
běhlo také fotografování spojené 
s projekcí filmu o vesmíru. O tom, 
že se fotografie rodičům líbily, 
svědčí velké množství zakoupe-
ných fotek. 

Teď na nás čeká období ad-
ventu, na které se všichni moc 
těšíme.

Zahájili jsme jej v neděli 27. lis-
topadu pásmem písniček a  bás-
ní, kterými jsme pomohli rozsví-
tit obecní vánoční strom. Hned 
v  pondělí se rozsvítil vánoč-
ní stromeček i u nás v mateřské 
škole. Také ve všech třídách se 
děti zapojily do zdobení vánoč-
ních stromečků a  výzdoby celé 
MŠ. Máme také vánočně nazdo-
benou jídelnu, kde dětem každý 
den u  oběda rozsvěcujeme sví-
cínky. V  pátek 2. prosince jsme 
si zahráli v  převlecích na andíl-

ky a čertíky. V pondělí 5. prosince 
se u  nás zastavil opravdový Mi-
kuláš se spoustou andělů a čer-
tů. A  protože máme samé hod-
né a šikovné děti, museli být čer-
ti potichu a hodní, jinak by je paní 
učitelky ze školky „vyhnaly“. Od 
Mikuláše děti dostaly sladkou 
nadílku. V úterý 20. prosince pak 
možná děti najdou pod stromeč-
kem ve své třídě dárečky. Potom 
už na děti budou čekat ty pra-
vé Vánoce v  kruhu své rodiny. 
Rozzářené oči dětí jsou pro nás 
všechny tím nejkrásnějším dár-
kem!

Za všechny děti a  celý kolek-
tiv zaměstnanců mateřské škol-
ky přeji všem klidné a pohodové 
svátky a  do nového roku pevné 
zdraví a hodně štěstí.

Táňa Neugebauerová, 
zástupkyně ředitelky pro MŠ

Barevný týden 2.třPracovní dílna - draci MŠ
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PRACOVNÍ DÍLNA – DÝŇÁCI

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

SVÁTEK SVATÉHO MARTINA

Dne 19. 9. 2022 jsme si s dět-
mi MŠ, přípravky, 1. st. ZŠ a jejich 
rodičů udělali na zahradě vese-
lé soutěžní a tvořivé odpoledne 
s dýněmi. Hlavní roli hrála dýně 
a  s  tím spojené všechny netra-

diční dýňové soutěže. Po splně-
ní úkolů dětem do tajenky vy-
cházela písmena a  po vyluště-
ní tajenky děti dostaly sladkou 
odměnu a klíčenku. Všichni si to 
velmi užili, a navíc mohli ochut-

nat a  ohodnotit ukázku štrůdlů 
jak od rodičů, tak i  od zaměst-
nanců. Všem děkujeme a těšíme 
se na další společnou akci.

Mgr. Jana Helešicová, 
učitelka

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 jsme se s dětmi vydali na 
cestu s názvem „Uspávání broučků“.  Během ces-
ty pomáhaly děti broučkům s přípravou na zimní 
spánek. Motivovaly je úryvky a  ilustrace z  knihy 
„Broučci“ od spisovatele Jana Karafiáta. 

Děti se během své cesty seznámily nejen s ná-
mětem knihy, ale také s  novými hmyzími kama-
rády. Vyzkoušely si létání broučků, uklidily nejen 
nepořádek v  přírodě, ale také vymetly broučkům 
v domě pavučiny, nanosily jim dříví na topení, zá-
soby jídla na zimu, nachystaly postýlky, posvíti-
ly lucerničkou a uspaly je ukolébavkou. Děti si bě-
hem tohoto týdne vyrobily, společně s paní učitel-
kou, podzimní lucerničky a  malovaly broučky na 
kamínky. A aby se jim v zimě po broučcích nestýs-

Přesně v den sv. Martina 11. listopadu jsme si při-
pomněli různé legendy o tomto světci – patrono-
vi vojáků, jezdců na koních, podkovářů, vinařů, chu-
dáků, žebráků, ale i domácích zvířat. Vydali jsme se 
na svatomartinskou cestu s úkoly. Děti si mohly vy-
zkoušet házení podkov, sekání pláště nebo krme-
ní hus kukuřicí ze lžičky. Nejvíce se všem ale líbi-
lo, zahrát si na vojáka s přilbou na hlavě a velkým 
mečem rozseknout červený plášť. Sníh jsme touto 
cestou sice nepřivolali, ale zábava to byla veliká.

Mgr. Petra Vymazalová, učitelka 

Pracovní dílna - Dýňáci Pracovní dílna - Dýňáci

Podzimní hrátky

Svatomartinská cesta

kalo, odnesly si svoje „kamínkové broučky“ domů 
na památku. Broučci už jsou na zimu snad připra-
veni a teď už se s dětmi budeme těšit na Vánoce. 

Bc. Simona Konečná, učitelka
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NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTA V MŠ

RODILÝ MLUVČÍ ZAPOJEN DO VÝUKY 
ANGLICKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI

OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN – 6. NEJLEPŠÍ V ČR PRO ROK 2022

JSEM LASKAVEC

Dne 2. prosince mohly děti 
přijít do mateřské školky v kos-
týmech čerta, anděla nebo Mi-
kuláše. Čekaly na ně různoro-
dé aktivity a úkoly. U čerta Ber-
tíka si děti zkusily prolézt tune-
lem z pekla na zem, zatopit pod 
kotlem, zarecitovaly básničku 

o čertovi a zahrály si hru „Koho 
odnesl čert“. U Andělky si procvi-
čily držení rovnováhy, pomoh-
ly posbírat sladkosti do košíčku 
a pronést je překážkami k Miku-
lášovi, zakončily písničkou o an-
dělovi. Zábavný den byl završen 
diskotékou a  sladkou odměnou. 

V pondělí 5. prosince nás společ-
ně s anděly a čerty navštívil Mi-
kuláš. Poté, co jim děti slíbily, že 
budou hodné, zarecitovaly vá-
noční básničku a  zazpívaly vá-
noční písničku, dostaly nejrůz-
nější sladkostí.

Sedláčková Veronika, učitelka

Od letošního školního roku 
se nám podařilo zapojit do vý-
uky anglického jazyka rodilého 
mluvčího. O  zapojení rodilých 
mluvčích do výuky usiluje řada 
škol. Většinou se daří tyto lek-
tory zapojit na jazykových ško-
lách a  gymnáziích především 
ve městech. Rodilých mluvčích 
je obecně málo, finanční ohod-
nocení pro ně v běžném školství 
není tak lukrativní jako lektor-
ství v jazykových školách a kur-
zech. Při výuce na základních 
školách se často naráží na malý 
zájem a  aktivitu žáků oproti ja-
zykovým kurzům, které si účast-
ník hradí sám, protože chce nebo 

musí. Pro žáky je výuka zdarma, 
často si neuvědomují potenciál, 
který jim škola přináší, jaký nad-
standard pro ně představuje. 

S panem Bělohlávkem se ně-
kteří žáci v loňském roce setka-
li během projektových hodin, 
které byly organizovány v  rám-
ci programu OPVVV Šablony III, 
do kterých byla naše škola za-
pojena. V letošním školním roce 
se žákům věnuje v  rámci běžné 
výuky buď formou tandemové-
ho vyučování, kdy ve vyučovací 
hodině působí rodilý mluvčí sou-
časně s  vyučujícím, nebo je vy-
učuje samostatně. Výuka je za-
měřena na konverzaci, podporu 

aktivního zapojení cizího jazy-
ka a  komunikaci v  něm, zvýše-
ní motivace ke studiu cizího ja-
zyka, odbourání zábran, strachu 
či ostychu při komunikaci v cizím 
jazyce, získání interkulturní zku-
šenosti aj. Pro mnohé žáky se 
zároveň jedná o první zkušenost 
s rodilým mluvčím vůbec. 

Jsem velice ráda, že naše ško-
la opět zvýšila svou prestiž tím, 
že se jí podařilo rodilého mluvčí-
ho do výuky zapojit a zařadit se 
mezi malý počet základních škol 
v  ČR, které tuto nadstandardní 
službu žákům nabízí.

Mgr. Monika Ondroušková, 
ředitelka školy

Samuel Němeček, Daniel Mottl, Dominik Bajcsi, 
Šimon Daniel a  Jáchym Franěk (8. tř.) se od pátku 
30. září do neděle 2. října zúčastnili MČR v softballu 
v  superlize kadetů - nejvyšší soutěži v  ČR. Účast 
na MČR si vybojovalo 8 nejlepších týmů dlouhodo-
bé soutěže. Tedy i tým SK Sever Brno, za který žáci 
naší školy nastupují. Ve skupině postupně nestači-

li na týmy Locos Břeclav, Hroši Havlíčkův Brod ani 
na Painbusters Most. Ve třetím zápase bohužel při-
šli o  jednoho hráče základní sestavy vinou zraně-
ní. V neděli nejprve porazili Pigs Trhové Sviny a ná-
sledně v  souboji o  5. místo podlehli Beavers Cho-
mutov a obsadili tak krásné 6. místo.

Mgr. Tomáš Mottl, učitel

Děti z 1. ročníku se společně zapojily do republi-
kového projektu „Jsem laskavec“. Mohly si vyzkou-
šet, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem 
sebe. Během podzimu na ně každý den čekal nějaký 
dobrý skutek, který měly splnit. Byly to drobnosti, 
např. na někoho se usmát, pochválit oblečení, po-
děkovat za práci, pomoct někomu jen tak, ustlat 
si postel, pustit někoho v  řadě na oběd. Společ-

ně jsme si také měli vybrat laskavost a udělat s ní 
někomu radost. Tento úkol jsme nakonec nasmě-
rovali k  místním dobrovolným hasičům, abychom 
jim společně poděkovali za jejich práci, kterou vy-
konávají. Děti z 1.A vyrobily plakát s poděkováním, 
na který vyrobily postavičky hasičů ze zásahové-
ho družstva v Šitbořicích. Děti z 1.B provoněly ško-
lu perníčky, které upekly. S panem Nevídalem jsme 
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VÝLET DO VÍDNĚ
Tak moc jsme si ho všichni přá-

li a konečně byl tu. Výlet do Vídně. 
Němčinu už máme třetím rokem 
a ještě jsme neměli příležitost si 
ji „naživo“ vyzkoušet. Paní učitel-
ka Růžková nám u CK „Zájezd“ na 
8. listopad domluvila jednodenní 
výlet na zámek Schönbrunn a do 
ZOO u něj. 

V  úterý ráno se sešli všich-
ni, kteří toužili spatřit Vídeň, před 
Obecním úřadem v  Šitbořicích. 
Pod laskavým dohledem učite-
lek Růžkové, Hrodkové, Kačuro-
vé a Trubákové jsme nastoupili do 
autobusu a krátce po sedmé vyra-
zili. Následovalo nezbytné hem-
žení, sdělování dojmů ze vstává-
ní, toho, co jsme zapomněli, co 
si koupíme, zda máme dostatek 
kreditu, co zrovna posloucháš za 
písničku, jestli nám nebude zima, 
nebo naopak moc teplo, kdy bu-
deš svačit a tak podobně, až nás 
únava přemohla a  konečně jsme 
usnuli. Krátce před půl desátou 
jsme dorazili do cíle.

Vystoupili jsme z  autobusu 
a první nástraha byla tu. Obchů-

dek se suvenýry. Mají tam pěk-
né věci, a  dokonce i  s  cenovka-
mi, takže vlastně se nemusím na 
nic ptát, nic říkat „nedej bože ně-
mecky“. Stačí ukázat, nebo vzít do 
ruky a zaplatit.

S  prohlídkou Schönbrunnu to 
bylo podobné – němčinu jsme ne-
potřebovali. Ve dvou skupinkách 
jsme vyrazili do zámku. Působil 
na nás majestátně. Už ten vstup. 
Jak říká Bořík:  „Ti orli jsou krásní!“ 
Průvodce nám dělala malá audio 
krabička, ve které jsme si navo-
lili místnost, v  níž jsme se prá-

vě nacházeli, a ona nám povída-
la. Šli jsme svým tempem a každý 
se obdivoval něčemu jinému. Ně-
koho zaujala kulečníková míst-
nost, někoho toaletní místnost 
císařovny, křišťálové lustry, pra-
covní stůl císaře, látkové tapety, 
koberce, kachlová kamna, jídelní 
stůl... prostě každý z nás měl oči 
pro něco jiné.

Bylo to moc hezké, ale rádi 
jsme vyšli ven do zahrady. Nej-
dříve jsme zamířili k fontáně. Pří-
hodné místo pro společnou foto-
grafii, ale hlavně – museli jsme 

si domluvili prohlídku hasičské zbrojnice, při které 
jsme mu předali naše dárky s poděkováním za jejich 
práci. Odměnou nám byla prohlídka hasičské zbroj-
nice se zajímavým povídáním. Také jsme si mohli 
vyzkoušet helmu a podívat se do kabiny hasičského 
auta. Závěrem jsme dostali pozvánku na prohlídku 
hasičské zbrojnice v Hustopečích a děti z 2. a 6. roč-
níku se mohou těšit na program Hasík, který pro ně 

hasiči každoročně připravují.
A tak si naši prvňáčci mohli procvičovat laska-

vosti a  vyzkoušet si dělat radost druhým lidem. 
Bajkař Ezop kdysi řekl, že ani ten nejmenší projev 
laskavosti není nikdy zbytečný. Přáli bychom si, aby 
se laskavost stala součástí našeho každodenního 
života.

Mgr. Michaela Rabovská, učitelka
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ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ NEČASOVÝCH

SETKÁNÍ SENIORŮ

KULTURNÍ KOMISEKULTURNÍ KOMISE

Zlatá svatba znamená padesát let společ-
ného života v dobrém i zlém, je to padesátkrát 
třistašedesátpět společných dnů se vším, co 
k  tomu patří. Hory a  údolí, naděje a  zklamání, 
radost i smutek.

Přirozeně, že takové soužití není jen stálá 
selanka, není možné, aby se to obešlo bez šrá-
mů a výměny názorů.

Padesátileté manželství je pro všechny krás-
ným příkladem, jak to jde i při některých konflik-
tech stále držet pospolu a vždy najít kompro-
mis, který by vyhověl oběma.

Poslední gratulací bývalého starosty Antoní-
na Lengála a končící kulturní komise byla zlatá 
svatba Marie a Václava Nečasových, ulice Druž-
stevní. Bylo nám ctí k jejich významnému výročí 
popřát mnoho zdraví, spokojenosti, porozumě-
ní a potěšit je kytičkou a věcným darem. Ať jim 
i ta druhá padesátka manželského života přiná-
ší tolik radosti, uspokojení a štěstí, jako ta první.

Ve čtvrtek 6. října 2022 se v naší 
sokolovně uskutečnilo setkání se-
niorů. Po covidové přestávce byla 
účast hojná a jsme rádi, že se naši 
senioři opět mohou potkávat při 
společenských akcích.

Událost byla poslední akcí 
končící kulturní komise, která vše 
spolu se zaměstnanci obce při-
pravila, a  i  s  děvčaty ze základní 
školy seniory obsluhovala. 

Začínali jsme tradičně proslo-
vem starosty, po dobrém obědě 
vystoupili děti ze základní a ma-
teřské školy pod vedením paní 
učitelek a  paní ředitelky Moniky 
Ondrouškové.

Antonín Lengál také představil 
pana Lukáše Fraňka, nastupující-
ho starostu obce, který se po celé 
odpoledne spolupodílel na ob-
sluze všech přítomných. Po kávě 

a  sladkém pohoštění vystoupila 
opět skupina Akord. Většina pří-
tomných potvrdila, že jsou stále 
v dobré kondici a tanečky a zpě-
vem strávili velmi příjemné od-
poledne a  podvečer. Nechybělo 
také taneční sólo pro Antonína 
Lengála i Lukáše Fraňka a ochu-
zeni nezůstali ani manželé Neča-
sovi. 

Renata Stříbrnská

do ní hodit nějakou minci. Všich-
ni turisté to dělají, tak proč dě-
lat výjimky – no ne? Po klikatých 
cestičkách jsme od fontány míři-
li vzhůru k vyhlídce Glorieta. Bývá 
odtud krásný rozhled po celém 
okolí až do Vídně. Tentokrát jsme 
měli smůlu. Byla mlha, ale i  to 
málo vypadalo krásně. Zahrady 
jsou rozlehlé a  upravené. Mezi 
stromy a  zastřiženými keři jsou 
rozestavěné sochy a  fontánky, 
jako by tam stály odjakživa.

Z  Gloriety jsme pomalu se-
stupovali k  zoologické zahradě.  
Tady jsme se také rozletěli jako 
hejna vrabců a  dvě hodiny byly 
rázem ty tam. Většinu zvířat jsme 
znali, takže jsme nepotřebova-
li číst německé cedulky na kle-
cích a  u  výběhů. Úspěch sklidili 
lední medvědi, kteří si neúnavně 
hráli ve vodě, pak kozy, u kterých 
bylo hodně laviček, takže děvča-
ta tam odpočívala, pralesní ex-
pozice zase nabízela teplo, ale na 

žebříčku nejvýše se umístila pan-
da, kterou téměř nikdo v ZOO ješ-
tě neviděl.

A už je tu pět hodin. Čas vracet 
se domů. Jedeme bez zastávky. 
Povídáme si o zoologické, o zám-
ku, o  Sissi, ukazujeme si fotky, 
smějeme se hloupostem a  když 
se setmí, mnozí i  usnou. Jsme 
doma. A kolik jsme toho namluvi-
li německy? No, to byste nevěři-
li, kolik!

Účastníci zájezdu z 9. třídy

manželé Nečasovi  foto: Antonín Lengál
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NOVÁ KULTURNÍ KOMISE V AKCI

Milí spoluobčané,
rádi bychom se vám představili v nové povoleb-

ní sestavě: předsedkyně Martina Přibylová a členové 
Mgr. Ivana Ludíková, Blanka Danielová a Ing. Franti-
šek Tihlařík. 

Naší první milou povinností byla návštěva paní 
Marie Kaňové v den jejích 85. narozenin. Spolu s no-
vým panem starostou jsme paní Kaňové popřáli hod-
ně zdraví a spokojenosti do dalších let.

28. října 2022 nám bylo ctí účastnit se obnovy 
manželského slibu po padesáti letech společného 
života Antonie a Vlastimila Brabcových. Obřad zlaté 
svatby na místní radnici byl pro ně překvapením od 
dětí a pro nás příjemným vkročením do nových funk-
cí. Manželům Brabcovým jsme popřáli zdraví a další 
společná pohodová léta.

Kromě příjemných setkávání s  jubilanty jsme se 
pustili do plánování dalších kulturních akcí. 

Připravili jsme pro vás výtvarnou soutěž na téma 
„Mé oblíbené místo v Šitbořicích“. Těšíme se na hojnou 
účast, abychom 25. února 2023 na Dni vesnické po-
spolitosti mohli vaše díla vystavit a ocenit ta nejlepší. 

11. března 2023 k  nám zavítá divadelní spolek 
Bezkamen z  Uherčic se svým představením „Mod-
rý z nebe“.  Přijďte se kulturně obohatit a ocenit práci 
nadšených ochotníků. 

A plánujeme dál. Pokud nám chcete s organizací 
akcí pomáhat, jste srdečně vítáni.

Jsme rádi, že je v  Šitbořicích takové množství 
spolků a aktivních občanů, kteří kulturu v obci spolu-
vytvářejí. Rádi bychom tyto akce zveřejnili, zkoordi-
novali s jinými, podpořili a v případě potřeby pomohli 
zorganizovat. Pište nám na novou e-mailovou adre-
su kultura@sitborice.cz , nebo nás kontaktujte osob-
ně. Na tuto adresu můžete posílat i fotografie z dění 
v  obci, abychom je mohli zveřejnit na našich obec-
ních stránkách. 

Přejeme vám klidné a požehnané svátky a těšíme 
se na další spolupráci a setkávání.

Vaše kulturní komise.

manželé Brabcovi foto: Lukáš Franěk

PRANOSTIKY

HÁDANKA Z MINULÉHO ČÍSLA:

HÁDANKA O POTOCÍCH 

Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Svatá Dorota rozdává ptáčkům písničky.

Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben za-
zelená – květen mu to spálí.

Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
Březnové slunce má krátké ruce.

Z kterého roku je fotografie, bohužel nevím, první v řadě 
cvičenců je František Nevídal, nar. roku 1901, tehdy ve-
doucí sokolů. Vím, že přímí pamětníci mezi námi asi ne-
jsou, ale myslela jsem, že by případně jejich potomci 
podle podoby mohli svoje příbuzné poznat a ocenit je-
jich aktivitu a jací byli borci.

Marie Svobodová, ulice Nikolčická

Šitbořský potok pramení ve výšce 738 m.n.m.. Od Vy-
soké teče přes Horní a Dolní Žandov mezi obcemi Velká 
Šitboř a Malá Šitboř a u Tuřan se vlévá do Lipoltovské-
ho potoka, který se vlévá do řeky Odravy. U obce Odra-
va se řeka Odrava následně vlévá do řeky Ohře. (KAR-
LOVARSKÝ KRAJ).
Šitbořický potok pramení v Šitbořicích u cihelny. Jeho 
druhá větev pramení nad tzv. "Fabišovým / Chváta-
lovým" a u "Kašparové" hospody se obě větve stékají. 
Dále teče kolem Dvorského rybníka okolo Nových Dvo-
rů přes Rumunskou bažantnicí a za Měnínskou bažant-
nicí se vlévá do Moutnického potoka, který se násled-
ně vlévá před Židlochovicemi do řeky Litavy. (JIHOMO-
RAVSKÝ KRAJ)

Marek Nečas

PLÁNOVANÉ AKCE:
8. 1. 2023 Tříkrálový koncert sboru Colorata v kos-

tele sv. Mikuláše
28. 1. 2023 Hasičský ples, k  tanci a  poslechu hra-

je DH Lácaranka, občerstvení a  bohatá 
tombola zajištěno

25. 2. 2023 Den vesnické pospolitosti – sokolovna
11. 3. 2023 Divadelní spolek Bezkamen z  Uherčic, 

představení Modré z nebe 
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KAŠTANOVNÍK SETÝ

SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH

nazývaný též kaštanovník jedlý (či lidově jedlý kaš-
tan) je opadavý listnatý strom z čeledi bukovitých.

Kaštanovník setý dorůstá výšky 20–25 m a má ši-
rokou vejčitou korunu. Tloušťka jeho kmene někdy 
přesahuje až 2 m. Dožívá se věku 500 až 600 let, ve 
střední Evropě kolem 200 let, v západní Asii se může 
dožít až 1000 let. Borka je v mládí hladká, olivově hně-
dá, která se časem mění v hnědošedou rozpukanou.

Listy jsou na větvičce uspořádané střídavě, list na 
vrcholu větvičky je největší. Mají tvar podlouhlé elip-
sy. Každý postranní nerv na listu je zakončený ost-
nem. Svrchu jsou listy tmavě zelené a zespodu světle 
zelené.

Kvete v květnu a v červnu. Je to rostlina jednodo-
má; květy má jednodomé a jednopohlavní. Rostlina je 
převážně cizosprašná, lépe plodí, pokud je v okolí dva 
a více stromů. Plody jsou nažky (kaštany neboli maro-
ny) po 2–3 v pichlavém obalu, který puká čtyřmi švy. 
Jsou lesklé, tmavě hnědé a dozrávají v září. Semena 
jsou jedlá, jí se po upečení nebo uvaření, obsahují hod-
ně škrobu, cukru a bílkovin.

Nejvíce se pěstují v  jižní Evropě a  v  Přední Asii. 
V Česku se mu nejlépe daří na teplých svazích ve vi-
nařských oblastech. Jeho dřevo je těžké, pevné, tvrdé, 
pružné a houževnaté.

Nevýhodou kaštanovníku je, že patří mezi silné 
alergeny. Neměl by být proto vysazován v  blízkosti 
obydlí a úřadů, spíše v sadech, hájích a lesích. Děti by 
si pod kvetoucím kaštanovníkem neměly hrát.

Plod je známá pochoutka po celé Evropě. Obvyk-
le se tepelně upravuje naříznutím na špičce do kříže 
a krátkým opečením na horké plotně, ale může se i ro-
zemlít a vzniklá mouka slouží k přípravě pečených zá-
kusků.

Jedlé kaštany mají vyšší energetickou (kalorickou) 
hodnotu než brambory. V jižní Evropě kaštany lidé po-
jídají se zeleninou, s masem nebo s máslem a sýrem. 
Světové kuchyně znají např. kaštanovou kaši ke zvě-
řině, kaštanové pyré se šlehačkou, kaštanový pudink, 
kaštany v čokoládě, glazované kaštany (tj. kandované 
kaštany, z francouzského Marrons glaçés) aj.

Ze stromů kaštanovníku se získává tanin. Z taninu 
se vyrábí extrakty pro farmacii, výživu zvířat, výrobu 
vína a brandy a kožedělný průmysl.

Hlavní sklizeň jedlých kaštanů probíhá v říjnu. Sběr 
plodů kaštanovníku se provádí ručně. Nejmenší plo-
dy poslouží jako surovina pro mletí kaštanové mouky. 
Velké a střední plody se dále zpracovávají, případně 
jsou po tepelné úpravě konzumovány. Pro odstraně-
ní parazitů uvnitř plodů se kaštany máčí v 50 °C vodě 
a následně ochladí. Tímto procesem se také prodlu-

žuje jejich trvanlivost. Dnes 
se tedy nemusí skladovat 
pouze sušené plody.

I  u  nás roste kaštanov-
ník setý na řadě míst. Daří 
se mu zejména ve vinařských oblastech, ale nejenom 
tam. Historicky první zmínky o něm se týkají stromů 
vysazených na Chomutovsku. Dosahují stáří kolem 
400 let. 

Ostrůvkovitě se kaštanovníky vyskytují na více než 
dvou stech lokalitách Česka, například na Chrudim-
sku, Šumpersku, Dobříšsku, Karlovarsku, Luhačovic-
ku, Havlíčkobrodsku, ba i Děčínsku.

Odborníci odhadují, že by strom v podmínkách kli-
matických změn mohl v budoucnu přispět ke stabilitě 
bukových a dubových porostů, případně i lesní zvěři 
doplnit zdroje přirozené potravy.

Syrové kaštany jsou trpké, konzumují se pouze po 
tepelné úpravě.

Velmi oblíbené jsou pečené kaštany, které slouží 
jako dezert i samotné.

Vařené se podávají jako příloha k masu. V USA si 
bez nich nedovedou představit nádivku do krocana.

Melou se na mouku, která je jednou ze základních 
cukrářských surovin. Přidávají se do dortů, pudinků, 
chleba, pečiva i zmrzliny.

Marony se také konzervují v cukerném sirupu, vy-
rábí se z nich i likér.

V  kuchařských knihách najdeme na téma jedlé 
kaštany i  četné slané variace. Výtečné jsou polévky 
i omáčky z rozmixovaných pražených kaštanů.

Základní úprava jedlých kaštanů
1. Kaštany důkladně opereme a ostrým nožem naříz-

neme špičku každého plodu do kříže.
2. Vložíme je do velkého hrnce a zalijeme vodou, aby 

byly ponořené. Hrnec zakryjeme pokličkou, vodu 
uvedeme do varu, snížíme příkon tepla a  mírným 
varem kaštany vaříme asi 20 minut.

3. Vodu nesléváme, ale nádobu odstavíme na pět až 
sedm minut. Z hrnce pak nabíráme děrovanou na-
běračkou jen tolik kaštanů, kolik jich stačíme olou-
pat, dokud jsou horké. Odstraníme vnější i  vnitřní 
slupku. Pokud kaštany zchladnou a nedají se dobře 
loupat, přihřejeme je.

4. Nespotřebované kaštany v  menších množstvích 
rozdělíme do mikrotenových sáčků, které uloží-
me do mrazáku. Můžeme je tak kdykoliv rozmrazit 
a použít.

Použité zdroje: Wikipedie a ireceptář
Renata Stříbrnská
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

SRAZ PADESÁTNÍKŮ

RODINNÉ CENTRUM MIKEŠ

V  sobotu 4. 6. 2022 se usku-
tečnil sraz ročníku 1972.

Dorazili jsme až na pár výji-
mek skoro všichni, i  s  partnery 
nás bylo bezmála 50. Sešli jsme 
se na radnici, kde nás přivítal pří-
pitkem v  té době úřadující pan 
starosta Antonín Lengál. Mimo 
jiné proběhla prohlídka radnice 
s výkladem, co všechno se v prů-
běhu let v  naší rodné obci změ-
nilo.

Prezentaci ocenili hlavně ti, 
kteří již v  Šitbořicích nebydlí. 
Mockrát děkujeme. 

Při procházce jsme navštívili 
i hřbitov a zavzpomínali na naše 
spolužáky, bohužel už několik 
vrstevníků není mezi námi.

Oslava a volná zábava probí-
hala v místním hostinci U Kašpa-
rů, k  velké spokojenosti nás 
všech. Během večera nás navští-

Rodinné centrum MIKEŠ má 
v  obci dlouholetou tradici. V  le-
tošním roce se nám podařilo na-
vázat a  aktivně oživit provoz 
centra po „covidovém dvouletém 
šílenství…“

Velký úspěch měl prázdnino-
vý provoz s  otevřením ve dvou 
dnech v týdnu, navštěvovali nás 
děti menší i děti školkového věku, 
a to ve vysokých počtech. Od září 

vil i náš oblíbený třídní učitel pan 
Stanislav Plchot. Dokázali jsme 
si, že i po letech držíme spolu! 

Děkuji všem, kteří přispěli 

k naší spokojenosti a zdaru akce. 
Přeji vám hodně zdraví a  tě-

ším se na další setkání. 
Za ročník 1972 Jana Urbánková. 

je otevírací doba vždy pondělí od 
9-11 hodin, středa 16.30-18 hodin. 
V tyto dny je pro děti vždy připra-
veno různorodé a tematické tvo-
ření z různých materiálů, hernič-
ka je k  dispozici po celou dobu 
a poslední půlhodinka je vždy vě-
nována pohybovým aktivitám, 
písničce anebo říkance.

V  letošním roce bylo zažádá-
no o dotaci od obce, ze které byl 

do herničky pořízen set 10 ks or-
topedické podlahy – tento členi-
tý povrch pomáhá dětské noze 
ke správnému formování, akti-
vaci klenby, tréninku rovnová-
hy a  podporuje držení těla. Dále 
byla z příspěvku pořízena finanč-
ně nákladná edukativní tabu-
le KROKODÝL od firmy VIGA, kdy 
tato dřevěná nástěnná hra pod-
poruje logické myšlení, jemnou 

Děti s výrobkyDěti s výrobky
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28. 10. 2022 SE V ŠITBOŘICÍCH USKUTEČNIL LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Jsem velice ráda za 
velikou účast a  doufám, 
že příští rok přijdete ve 
stejném nebo snad ješ-
tě ve větším počtu. I když 
jsem tento průvod zor-
ganizovala ze dne na 
den, tak bych byla velice 
ráda, kdyby se tato tra-
dice znovu v  Šitbořicích 
obnovila a  děti v  tomto 
podzimním čase se měly 
na co těšit a  pomoh-
ly nám uspávat brouč-
ky. Snad v příštím roce se 
znovu setkáme a všech-
ny broučky spolu uspíme. 

Barbora Kleinová

motoriku, trpělivost a dovednost 
malých dětských ručiček.

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 jsme pro 
děti uspořádali Halloween party 
v  maskách, pro děti byly připra-
vené stanoviště s  úkoly, zdobe-
ní perníčků, taneční aktivity, ale 
i volná zábava. Děti si po splnění 
všech disciplín odnášely odměny 
ve strašidelném duchu.

Ještě letos jsme pro děti stih-
li připravit Víkendové putová-
ní za Mikulášem a  Mikulášskou 
stezku, která se konala 2. - 4. 12. 
2022. Stezka pro děti byla připra-
vena v parku obce na pátek 

a  sobotu, v  neděli se pak ko-
nalo setkání s Mikulášem, andě-
lem a čertem. Děti si básničkou/

písničkou zasloužili vlastní balí-
ček.

Uspořádali jsme výstavu vý-
robků dětí z  MIKEŠE, které byly 
vystaveny společně s  Betlémy 
ve staré škole 18. 12. 2022. Tyto 
výrobky byly malou ukázkou vá-
nočního tvoře-
ní a  byly volně 
k  rozebrání pro 
návštěvníky vý-
stavy.

Na příští rok 
máme v  plánu 
mnoho dalších 
aktivit a společ-
ných akcí, kte-
ré bychom pro 
děti chtěli uspo-

řádat. Budeme rádi, pokud se 
k nám přidáte. 

Velice děkujeme všem, kteří se 
s námi aktivně zapojují a pomá-
hají při organizaci těchto společ-
ných akcí.

 Maminky z RC MIKEŠ

Halloween party Mikuláš

setkání s Mikulášem 
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SPOLEČENSKÝ VEČER S DOBROČINNOU AUKCÍ

VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY - CHALOUPKY 2022

Po třech letech přestávky způso-
bené covidovými opatřeními se znovu 
konal na konci listopadu v kloboucké 
sokolovně společenský večer s  dob-
ročinnou aukcí, který pořádá letos již 
po 22. Diakonie Betlém v Kloboukách 
u  Brna. Společně se starostou Mgr. 
Lukášem Fraňkem a  panem Františ-
kem Krupičkou, který je v  Šitbořicích  
dlouholetým spoluorganizátorem ži-

vého betléma, jsme se slavnostní-
ho  večera zúčastnili. Naší milou po-
vinností bylo nejen podpořit Diako-
nii Betlém v  jejich plánovaných pro-
jektech, ale také pozvat její obyvatele 
na tradiční živý betlém do naší obce, 
který se letos bude konat 25. 12. 2022. 
Jsme rádi, že nám účast přislíbili a už 
teď se těší.

Pavel Viktorin

Ve druhém týdnu prázdninového července se 
pod vedením šitbořické mládeže uskutečnil již šes-
tý ročník obnoveného farního tábora Chaloupky, 
tentokrát v  krásné lesnaté krajině města Rájec-
-Jestřebí, konkrétně na místě táborového středis-
ka Karolín. Děti spaly ve stanech s podsadou a tá-
bořiště bylo perfektně vybavené. Celý týden se 
nesl v duchu policejního vyšetřování trestného činu 
a stopování padouchů. Stopy nás jeden den zaved-
ly také do nedalekých Sloupsko-šošůvských jesky-

ní, kterými nás provedl místní průvodce. Celý tábor 
se obešel bez zranění, děti si ho velmi užily a rodiče 
si užili čas strávený bez dětí. Děkujeme všem, kdo 
přispěli jak materiálně, tak finančně. Velké díky pa-
tří také kuchařkám, které nám výborně vařily a ko-
legům vedoucím, kteří pro děti obětovali své ner-
vy a volný čas. Přípravy na Chaloupky 2023 jsou již 
v plném proudu.

František Tihlařík

Chaloupky 2022  foto: František Tihlařík

Chaloupky 2022  foto: František Tihlařík

Chaloupky 2022  foto: František Tihlařík

Chaloupky 2022  foto: František Tihlařík
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STŘÍPKY ZE SVATOVÁCLAVSKÝCH HODŮ 2022
Ve dnech 24. a  25.9. 2022 se uskutečnili dlou-

ho připravované Svatováclavské hody. Průvod obcí 
i večerní zábava se skvěle vydařily a to nejen díky 
počasí, ale především díky kapele Zlaťulka.

12. listopadu 2022 se uskutečnili Martinské hody, 
které jsme si také užili. Naše hodování není stále 
u konce a těšíme se na Vás v dubnu na stavění máje.

Stárci ročníku 2004.
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HASIČIHASIČI

MYSLIVOSTMYSLIVOST

Dne 25. 10.2022 se v Hasičském 
Muzeu v Přibyslavi konalo udělo-
vání titulů ,,Zasloužilý Hasič" - nej-
vyššího ocenění, kterého může 
dobrovolný hasič dosáhnout.

Mezi oceněnými byl i  dlouho-
letý člen našeho sboru, bývalý ve-
doucí mládeže a  dlouholetý sta-
rosta, bratr Leopold Konečný.

Hasičem byl od svých 16 let 
a této službě svým bližním zůstá-
vá věrný až do dnešních dnů, kdy 

Listopadové dny jsou pro mnoho myslivců ve zna-
mení honů. Pro každého z nás je to velká čest a svá-
tek, že se můžeme zúčastnit takové akce. Myslivci, 
kteří se celoročně starají o  své revíry, nyní vyrážejí 
do terénu a sklízejí plody své práce. Těší se, že potkají 
nejen zajíce a bažanta, ale i lišku, kunu nebo už i vzác-
ně zahlédnou chráněnou koroptvičku. Myslivecké 
zvyky a tradice jsou zapsány na seznam nehmotné-
ho kulturního dědictví České republiky. Hony mají ne-
jen v  naši oblasti dlouhodobou tradici. Je to záliba, 
která se často dědí z otce na syna, na vnuka, Problé-
mem poslední doby je však nedostatek přirozené po-
travy pro zvěř na polích. Chybí pestrá skladba plodin 
jako tomu bývalo dřív – na pár hektarech, kdy si kaž-
dý hospodář obdělával svoje pole. Mechanizace ze-
mědělství je tedy i příčinou toho, že zvěř často nemá 
šanci uniknout před rychlou žací lištou či kombajnem. 
Proto i myslivec spolupracuje se zemědělcem a sna-
ží se zvěř v době sečení z lánu vyhnat. Stane se, že 
se sklidí obrovský lán pole za jediný den a vracející se 
zajíc za potravou je v šoku, že přijde na podiskova-

je stále členem zásahové jednotky 
a  aktivně se podílí na veškeré ha-
sičské činnosti - od údržby techniky 
- hlavně té historické počínaje, až 
po pořádání kulturních akcí konče.

K  tomuto významnému oce-
nění mu samozřejmě gratuluje-
me a přejeme mu, aby ho ta prá-
ce, kterou mimo své každodenní 
povinnosti vykonává, ještě dlouho 
naplňovala a přinášela radost.

Hasiči Šitbořice

LISTOPAD, PROSINEC, A KONEC ROKU JE TU!
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né pole bez potravy. Z tohoto důvodu začíná být zajíc 
či bažant ulovený při honu skoro vzácností. Proto se 
myslivci musí o to více starat o zvěř a své revíry. Ne 
nadarmo říká jedno pořekadlo: „Poslední zrno z pole, 
první do zásypu". Na druhé straně je v mnoha honit-
bách vcelku dostatek černé zvěře – divokých prasat, 
která nejsou v krmení vybíravá.

Mezi vánočními svátky u nás bývá už tradičně po-
slední hon, kde zhodnotíme celý uplynulý rok. Přijme-
me mezi sebe nové mladé myslivce. Podle všech my-
sliveckých tradic je mezi sebe přijmeme – pasujeme 
je. V loňském roce jsme mezi sebe přijali Tomáše Va-
líčka, garantem Tomáše (myslivcem, který mladší-
ho kolegu učí a provází všemi povinnostmi) byl Mi-
lan Bureš. Popřejeme Tomovi mnoho štěstí, zdraví 
a v přátelské atmosféře ukončíme kalendářní rok.

Za myslivecký spolek Šitbořice bych vám všem 
chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků, mno-
ho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a  pracovních 
úspěchů v novém roce!
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ZAHRÁDKÁŘIZAHRÁDKÁŘI

VČELAŘIVČELAŘI

Naše vína ročníku 2022 jsou 
převážně ve fázi školení, ale my 
už plánujeme třetí ročník Otevře-
ných sklepů Šitbořice. Dovolte 
nám, abychom vás krátce sezná-
mili s  informacemi, které již teď 
známe.

Datum konání jsme určili na 
sobotu 10. 6. 2023. Místo koná-

Vážení spoluobčané, 
stejně jako v předchozích 2 le-

tech jsme se i v roce 2022 s ostat-
ními členy naší základní organi-
zace rozhodli využít finančních 
prostředků nabízených Jihomo-
ravským krajem na podpo3ru vý-
sadby včelařsky významných dře-
vin. Požádali jsme tedy o  v  pořa-
dí již 3. dotaci z  Jihomoravského 
kraje v  rámci programu Podpora 
včelařství a  s  projektem „Výsad-
ba včelařsky významných dřevin 
v obcích Diváky, Nikolčice a Šitbo-
řice - III. etapa“ jsme uspěli. Pro le-
tošní rok byla dotace navýšena na 
50 000 Kč, takže bylo možné vy-
sadit více stromů než v předcho-
zích letech. Po zkušenosti z minu-
lého roku, kdy jsme zjistili, že vy-
sadit takové množství stromů čis-

Krátce bychom vás chtěli seznámit s činností ČZS. 
Dne 3. září  2022 jsme pro vás připravili tradiční "Gu-
lášovky" spojené s posezením a dalším pohoštěním. 
Počasí bylo příjemné, návštěvnost hojná a  zábava 
jako vždy poklidná. Letos vám nejvíce chutnal guláš 
týmu "Husákovy děti". Děkujeme všem zúčastněným 
týmům a vám za zachování přízně. 

Jak už jsme informovali dříve, budujeme pro vás 
novou povidlárnu. Práce na ní nám bohužel neumož-
nily prostory již využít, ale příští sezóna snad nebude 

OTEVŘENÉ SKLEPY ŠITBOŘICE

VÝSADBA VČELAŘSKY VÝZNAMNÝCH DŘEVIN V OBCÍCH DIVÁKY, NIKOLČICE 
A ŠITBOŘICE - III. ETAPA

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ŠITBOŘICE

ní se nemění, opět vše proběh-
ne v  lokalitě "Němčičky". Všech-
no také nasvědčuje tomu, že bude 
ještě více vinařů než v  přede-
šlých letech, což je skvělá zpráva 
a bude tedy z čeho vybírat a každý 
si doufám přijde na své. 

Třetí ročník bychom chtěli opět 
pozdvihnout, nápady se stále rodí 

tě vlastními silami v pár lidech je 
velice náročný úkol, jsme se roz-
hodli zadat dodávku dřevin a ma-
teriálu pro výsadbu včetně pro-
vedení výsadby. Tímto bych chtěl 
rovněž poděkovat zaměstnancům 
obce, kteří připravili výsadbové 
jámy. Z obdržené dotace tak bylo 
pořízeno celkem 10 vysokokmen-
ných švestek, které byly vysazeny 
v Šitbořicích na pozemku ve vlast-
nictví obce, podél silnice směrem 
na Nikolčice, kde jsme navázali na 
výsadbu z loňského roku. Švestky 
zde již v historii vysázené byly, ale 
postupně odumírají, a  tak je toto 
vhodná příležitost je postupně 
obnovit. Dalších 8 stromů, ve slo-
žení hrušeň, třešeň a  jabloň, bylo 
vysazeno v Divákách a posledních 
8 pak v  Nikolčicích. Pevně věřím, 

ohrožena. Budou pro vás připraveny dva nové kotle, 
na 70 a 90 litrů.

Blíží se nám konec roku a  s  ním i  výroční schů-
ze. Chvíli poté už nastanou přípravy na naši největ-
ší akci, kterou je místní výstava vín. Na tuto největší 
akci vás srdečně zveme a zárověň i prosíme o pomoc 
při hodnocení vzorků, které je pro tuto akci zásadní. 

Krásné svátky vánoční a  hodně zdraví v  novém 
roce přejí členové Zahrádkářského svazu Šitbořice.

Zděněk Lengál a Lukáš Konečný

a doufáme, že se podaří i realizo-
vat. Myslím, že už teď se můžete 
těšit a tímto vás všechny zvu na 
již tradiční a každým rokem opa-
kující se akci, která nám i vám do-
přeje zážitek. Přijďte, bez vás to 
totiž nejde. 

Za kolektiv vinařů 
Zděněk Lengál a Lukáš Konečný

že obě uvedené akce splní svůj 
účel a pokud bude možnost, chtě-
li bychom i v dalších letech navá-
zat na výsadbu dřevin za podpory 
Jihomoravského kraje.

Za ZO ČSV Diváky
Lukáš Franěk 
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KOLOVÁKOLOVÁ

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍKOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sezóna kolové je po intenziv-
ním půlroce ve většině kategorií 
v  útlumu v  podobě zimní pauzy. 
I tak se šitbořické týmy vedle po-
ctivého tréninku účastnily v  po-
sledních měsících několika mezi-
národních přátelských turnajů.

První juniorská dvojice Dominik 
Šabata a  Šimon Urbánek odehrá-
la začátkem prosince velmi dobře 
obsazený mezinárodní turnaj do 
23 let v Chodově u německých hra-
nic. Dvojice dokázala v nabité kon-
kurenci celkem devíti týmů obsa-
dit bronzové místo. Tento úspěch 
je předzvěstí stoupající herní úrov-
ně této dvojice, kterou v  příštím 
roce čeká v  jejich hlavní juniorské 
kategorii důležitá sezóna, ve kte-
ré budou bojovat o  kovy nejcen-
nější. Druhá juniorská dvojice Ond-
řej Valíček a Petr Novotný se v tuh-
le chvíli připravuje na nadcházející 
sezónu druhé juniorské ligy.

V  žákovské kategorii Šitbořice 
reprezentují hned dva týmy, které 
v průběhu podzimu odehrály hned 

Vážení sousedé,
Dovolte, abych vás seznámil 

se záměrem obce prodat palivové 
dřevo z  pozemků v  majetku obce 
Šitbořice. Jedná se o méně hodnot-
né měkké dřevo, převážně souše.  
Na pozemku v  lokalitě „Kurdějov“ 
parc. č. 10069 se nachází více než 
200 ks suchých borovic s odhado-
vaným množstvím hroubí 29 m3  
a na pozemku v lokalitě větrolamu 
k Nikolčicím parc. č. 10242 se na-
chází 16 ks suchých topolů o  cel-
kové zásobě hroubí asi 28 m3. Toto 
dřevo bude nabídnuto primár-
ně občanům obce Šitbořice k pro-
deji samotěžbou. Tím se rozumí, 
že zájemce si sám vytěží, přiblíží 
a odveze dřevo, které mu určí po-
věřený zástupce obce, to vše na 
vlastní náklady a  vlastní nebez-

několik turnajů českého poháru 
žáků. Šitbořická jednička Vojtěch 
Nečas a Matěj Šabata si vede velmi 
dobře a  v  uplynulých turnajích se 
pohybovala v  republikovém mě-
řítku na průběžném 2. místě. Hned 
v závěsu je šitbořická dvojka Lukáš 
Novotný a  Vítek Doležal, která na 
prosincovém domácím kole české-
ho poháru dokonce urvala bronzo-
vou pozici.

V  kategorii elite se z  hlediska 
Šitbořic kromě dvou mezinárod-
ních turnajů příliš neodehrálo, pro-
tože oficiální sezóna je již od září 
u  konce. Dvojice Martin Drabálek 
a Marek Topolář získala druhé mís-
to na mezinárodním turnaji v říjnu 
v Praze a následně čtvrté místo na 
prosincovém turnaji v Plzni. 

Za zmínku však rozhodně stojí 
úspěch šitbořického rodáka a od-
chovance domácího klubu Rober-
ta Zvolánka mladšího. Robert už 
pátým rokem hájí barvy brněnské-
ho Favoritu a v říjnu se mu popr-
vé podařilo získat titul Mistra ČR. 

Titul s sebou nesl bohužel zásadní 
pachuť, protože se na turnaji váž-
ně zranil Robertův spoluhráč Jan 
Havlíček a turnaj tak místo něj do-
hrával brněnský náhradník. V ná-
hradním složení Zvolánek ml. / 
Hrdlička st. odcestovala česká re-
prezentace i na Mistrovství světa 
v  Belgii, kde skončila na hezkém 
6. místě.

Rádi bychom všechny šitbořic-
ké fanoušky kolové pozvali na tra-
diční turnaj Grand Prix Šitbořice, 
který se po tříleté pauze uskuteč-
ní o víkendu 17. - 18. února. V tuto 
chvíli děláme maximum pro to, 
abychom do Šitbořic přitáhli atrak-
tivní tuzemské i  zahraniční týmy 
a opět uspořádali největší meziná-
rodní turnaj kolové v ČR.

Zároveň oznamujeme, že opět 
otevíráme nábor do kategorie 
žáků a rádi uvítáme všechny nové 
zájemce o kolovou. Na úvodní tré-
nink můžete dorazit vždy ve čtvr-
tek do 17:00.

Marek Topolář

pečí. Samotěžba bude prováděna 
v  zimním období, předpokládám 
v  průběhu ledna 2023. Vzhledem 
k  omezenému množství palivo-
vého dřeva budou žádosti občanů 
vyřizovány v  pořadí, v  jakém bu-
dou doručeny na podatelnu obce. 
V  případně velkého zájmu o  od-
kup palivového dřeva bude po vy-
hodnocení radou obce rozhodnuto 
o množstevní regulaci prodaného 
dřeva jednotlivým žadatelům.

Cena za palivové dřevo z obec-
ních pozemků samotěžbou bude 
radou obce stanovena pravdě-
podobně v  intervalu 250-350 Kč/
PRMR. Prostorový metr rovnaný 
(PRMR) je prostor 1x1x1 m, ve kte-
rém jsou vyskládána jednotlivá 
polena vytěženého dřeva. 

Žadatel vytěžené dřevo vysklá-

dá u  cesty na hráň, aby zástupce 
obce mohl ověřit skutečné množ-
ství vytěženého dřeva. Poté žada-
tel dřevo odveze.

Dřevo nesmí být použito k dal-
šímu přeprodeji či odváženo z ka-
tastru obce Šitbořice a musí slou-
žit žadateli k topení v jeho nemo-
vitosti.

Veškerá pravidla pro prodej 
dřeva, jeho cena i  termín podání 
žádostí bude zveřejněn na webo-
vých stránkách obce, na úřední 
desce, případně budete o  aktuál-
ních informacích informování 
místním rozhlasem. 

Dovolte, abych vám závěrem 
popřál příjemné prožití vánoč-
ních svátků, klid v rodinném kruhu 
a mnoho radosti z narození Krista.

Tomáš Kurdiovský
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A JARMARK ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A JARMARK FOTO: FRANTIŠEK TIHLAŘÍKFOTO: FRANTIŠEK TIHLAŘÍK
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