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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA 
Rok 2020 již končí a  vám se do rukou dostává 

čtvrté číslo tohoto ročníku našeho obecního zpravo-
daje - Štengaráčku. Když jsme se sešli jako redakč-
ní rada před vydáním dnešního čísla, tak jsme měli 
obavu, zda budeme mít dost příspěvků od našich 
stálých a občasných přispěvatelů, aby se nám poda-
řilo toto číslo vydat. Jaké bylo naše příjemné překva-
pení a zjištění, že naše vesnice žije i v době pande-
mie a máme stále o čem psát. Veřejný život se sice 
omezil, lidé se asi budou muset naučit žít s omeze-
ním, ale uspat všechno nelze. Máme zde opět zprá-
vy se základní i mateřské školy, rodinná výročí sva-
teb, moudra a citáty, příspěvky sportovců, myslivců, 
bylinky a mnoho dalších zajímavých informací. Obec 
přivítala své nové občánky na vítání dětí a předala 
obvyklý dar. Ulice Osvobození se již blíží ke svému 
dokončení, o tom vás informuje pan starosta a určitě 

bude předkládat výhled investic na 
rok 2021. Vím, že největší investiční 
akcí pro následující rok a roky další 
bude rozšíření, dostavba a  oprava 
budovy základní školy v Šitbořicích. 
Opět v tomto čísle máme obsáhlou fotogalerii, kde je 
možno vidět fotografie z večerních pohledů na Šit-
bořice, život farního společenství, zasněžené Šitbo-
řice, odhalení pomníku p. Tocháčka na ulici Tocháč-
kova a také k nám přišel sv. Mikuláš.

Za celou redakci Štengaráčku vám děkuji za pří-
zeň a podporu našeho obecního zpravodaje v roce 
2020. Přejeme vám klidné a požehnané svátky vá-
noční a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti, ži-
votního optimismu a splnění všech tajných přání bě-
hem roku 2021.   

Milan Němeček

SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce a  také ko-

nec roku. Jako každý rok bych 
se chtěl poohlédnout i  za tím-
to uplynulým. V  minulém čísle 
jsem vás informoval o  zaháje-
ných stavbách. Tou největší byla 
bezesporu rekonstrukce ulice 
Osvobození, II. etapa. V  době, 
kdy píši tento článek, tak jsou již 
dokončeny silnice a zbývá dodě-
lat v horní části vjezdy, parkovi-
ště a terénní úpravy.

Součástí této stavby bylo 
také položení nového optického 
vedení. V příštím roce by se tak 
mohly domy, které byly dotče-
ny stavbou na ulici Osvoboze-
ní v první i druhé etapě, připojit 
prostřednictvím optiky. Uživate-
lům to přinese vyšší kvalitu při-
pojení jak internetu, tak i televi-
ze.

Nedávno byl také dokončen 
propoj optického kabelu do nové 
lokality Za Školou. Tato stavba 
spočívala ve výkopu od radni-
ce až ke škole včetně tří protla-
ků pod vozovkou. Dnes už ne-
brání tomu, aby se noví účast-
níci v  této lokalitě mohli začít 

připojovat k  televizi i  internetu. 
Mám radost, jak intenzivně se 
v  nové lokalitě Za Školou staví. 
Výstavba tam začala na jaře to-
hoto roku a v současnosti je tam 
11 staveb pod střechou. V  příš-
tím roce tam někteří stavebníci 
budou už bydlet.

Další akcí, která se započa-
la až na podzim, byla demolice 
a  stavba nové autobusové če-
kárny. Ta je již také hotova, ale 
kvůli neprůjezdné ulici Osvobo-
zení a  přesunutým zastávkám 
nebyla doposud využívána. Od 
21. prosince by měly autobusové 
zastávky být zase na svých mís-
tech.

Vážení spoluobčané, v  příš-
tím roce by se měla uskutečnit 
již dlouho oddalovaná revitali-
zace parku v  ulicích Osvoboze-
ní a  Přátelství. Bude se jednat 
o výrazný zásah do zeleně upro-
střed obce. Tento úkol jsme svě-
řili zkušeným odborníkům na 
veřejnou zeleň. Zastupitelé byli 
s návrhem seznámeni

a těmto odborníkům důvěřu-
jeme. Návrh je zveřejněný na na-
šich obecních stránkách. Bude 

se kácet cel-
kem 35 stro-
mů a  50 no-
vých se bude 
vysazovat. 
Dále se bu-
dou vysazovat cibuloviny, tr-
valky a 25 kusů keřů. Park bude 
také nově osazen mobiliářem. To 
znamená altán, houpací lavička, 
piknikové sestavy, odpadkové 
koše a další. Vím, že to u někte-
rých z vás vyvolá určitou nevoli, 
ale je potřeba si přiznat, že ná-
hodně zasázené a  dnes již pře-
rostlé a  mnohdy nebezpečné 
stromy musí udělat místo těm 
novým, vysázeným s  určitou 
koncepcí.

Dále bych vás chtěl informo-
vat, že zastupitelstvo obce má 
připravený a projednaný rozpo-
čet obce na rok 2021. Je vyvě-
šen na úřední desce a  21. pro-
since se bude na veřejném zase-
dání schvalovat. V  příštím roce 
se počítá jen s  menšími inves-
tičními akcemi, protože veške-
ré svoje úsilí, hlavně to finanč-
ní, soustřeďujeme na plánova-
nou přístavbu ZŠ. Díky úsporám 
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z minulých let jsme na tuto pří-
stavbu v rozpočtu mohli vyčlenit 
částku 35 mil. korun. Na přípravě 
se intenzivně pracuje a  15. pro-
since mi bude předložena kom-
pletní projektová dokumentace 
pro stavební povolení. V Husto-
pečích na úřadech máme již po-
žádáno o  souhrnné stanovisko 
a pokud vše dobře dopadne, tak 
by stavba měla být za-
hájena do konce první 
poloviny příštího roku. 
Ministerstvo finan-
cí by mělo poskytnout 
dotaci ve výši 20 mil. 
korun. Tak doufejme, 
že se nic nezadrhne.

Vážení spoluobča-
né, protože jsem měl 
již mnoho dotazů na 
to, proč jsme necha-
li položit asfalt jen 
v  části ulice Břízo-
vá a  navíc jen tak le-
dabyle, mám pro vás 
jednoduché vysvětle-
ní. V  ulici Břízová bylo 
v plánu jen zalepit dva 
výtluky, ale protože 
jim ve stroji zbylo po-
někud více asfaltu, tak 
to neplánovaně použili 

tam. To je celé. Rekonstrukce uli-
ce Břízová, včetně kanalizace, se 
bude jednou také realizovat, ale 
zatím je na čekací listině.

Vážení spoluobčané, korona-
virová opatření stále ovlivňují 
nejen náš osobní život, ale také 
společenský život v  obci. Ško-
da, že letos nemohlo proběh-
nout tradiční slavnostní rozsví-

cení vánočního stromu. Letos je 
strom mimořádně hezky a boha-
tě osvětlen. Tak snad příště.

Na závěr mi dovolte, abych 
vám popřál šťastné a  veselé 
prožití svátků vánočních, hod-
ně zdraví a štěstí v novém roce 
2021.

Antonín Lengál 
starosta obce

Nová autobusová zastávka foto: Antonín Lengál

Ulice Osvobození  foto: Antonín Lengál Ulice Osvobození  foto: Antonín Lengál
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ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE 
Rada obce se sešla od minulé-

ho vydání Štengaráčku šestkrát 
a zabývala se těmito body:

Rada obce byla seznámena 
s  Výroční zprávou Diakonie Bet-
lém Klobouky u Brna.

Rada obce se dostavila k míst-
nímu šetření zaparkovaných aut 
a  vraků před domem pana Mila-
na Kuchyňky. S  přítomným pa-
nem Kuchyňkou bylo sjednáno, že 
před domem bude parkovat pou-
ze jednou osobní auto, které ne-
bude bránit příjezdu k dalším ne-
movitostem.

Rada obce souhlasí s uložením 
střešní krytiny do parku před dům 
č. 5 na ulici Osvobození po dobu 
max. dvou týdnů. Žadatelem jsou 
manželé Graclovi.

Rada obce schválila dne 
21. 9. 2020 rozpočtové opatření č. 10.

Rada obce schválila uzavření 
Smlouvy o  věcném břemenu s  E. 
ON Distribuce, Č. Budějovice, (NN-
-Konečná) za jednorázovou úpla-
tu 1.000 Kč bez DPH.

Rada obce schválila uzavře-
ní Smlouvy o  věcném břemenu 
s  E. ON Distribuce, Č. Budějovi-
ce, (NN-Urban) za jednorázovou 
úplatu 3.400 Kč bez DPH.

Rada obce schválila uzavření 
pachtovní smlouvy na obecní po-
zemek par. č. 758/1 o vým. 370 m2 
s  panem Miroslavem Klimešem, 
pozemek užívá jako zahradu.

Rada obce schválila uzavření 
pachtovní smlouvy na obecní po-
zemek par. č. 647 o  vým. 719 m2 
s paní Lenkou Kalendovou, poze-
mek užívá jako zahradu.

Rada obce schválila ceno-
vou nabídku na přeložku veřej-
ného osvětlení na ul. Osvobození 
od pana Josefa Urbánka za cenu 
89.576 Kč s DPH.

Rada obce na doporučení výbě-
rové komise schválila dodavatele 
na projektovou činnost dostavby 
budovy ZŠ Šitbořice (vydání sta-

vebního povolení do 31.  5.  2021). 
Dodavatelem je Ing. Arch. Regína 
Kubrická z Hodonína, cena za dílo 
je 935.000 Kč bez DPH.

Rada obce schválila dne 
6. 10. 2020 rozpočtové opatření č. 11.

Rada obce schválila uzavření 
Smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene na VN, NN s E. ON Distribu-
ce, Č. Budějovice (VN, NN - Za Ško-
lou, trafostanice) za jednotnou 
úplatu 76.800 Kč bez DPH.

Rada obce schválila žádost 
o pořízení nového robota na hně-
tení těsta do obecní pekárny 
v ceně cca 60.000 Kč vč. DPH.

Rada obce schválila žádost 
paní Marjany Brusso o  předčas-
ném ukončení pronájmu Orlovny 
dohodou k 31. 10. 2020.

Rada obce schválila cenovou 
nabídku od pana Josefa Urbánka 
na opravu veřejného osvětlení za 
cenu 57.962,63 Kč s DPH.

Rada obce zamítla žádost paní 
Renaty Novotné o  úklid a  celko-
vou údržbu Orlovny.

Rada obce schválila dne 
21. 9. 2020 záměry a 20. 10. 2020 
smlouvy o  dlouhodobém pach-
tu obecních pozemků, jedná se 
o  prodloužení stávajících smluv, 
využití pozemků většinou pro za-
hradnickou činnost.

Rada obce schválila uzavře-
ní smlouvy na propachtování 
obecního pozemku par. č. 1199/2 
o  vým. 284 m2, žadatelem jsou 
manželé Koneční.

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na propachtování obec-
ního pozemku par. č. 446 o vým. 
502 m2 a par. č. 447 o vým. 283 m2, 
žadatelem je pan Michal Tesař.

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na propachtování obec-
ního pozemku par. č. 1750 o vým. 
221 m2, žadatelem je pan Svato-
mír Viktorin.

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na propachtování obec-

ního pozem-
ku par. č. 639 
o  vým. 718 
m2, žadate-
lem je paní 
Marie Luká-
šová.

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na propachtování obec-
ního pozemku par. č. 1679 o vým. 
164 m2, žadatelem je paní Helena 
Vahalová.

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na propachtování obec-
ního pozemku par. č. 760 o  vým. 
162 m2, žadatelem je paní Eva Čer-
máková.

Rada obce schválila uzavře-
ní smlouvy na propachtování 
obecního pozemku par. č. 1880/2 
o vým. 249 m2, žadatelem je paní 
Jiřina Zelinková.

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na propachtování obec-
ního pozemku par. č. 756/1 o vým. 
541 m2, žadatelem je pan Jan Vala.

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na propachtování čás-
ti obecního pozemku par. č. 756/1 
o vým. 272 m2, žadatelem je paní 
Božena Sáčková, Rovinka 549, Šit-
bořice.

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na propachtování obec-
ního pozemku par. č. 759 o  vým. 
208 m2, žadatelem je pan Jan Ko-
nečný. 

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na propachtování obec-
ního pozemku par. č. 754/1 o vým. 
386 m2, žadatelem jsou manželé 
Studýnkovi.

Rada obce schválila dne 20. 10. 
2020 rozpočtové opatření č. 12.

Rada obce schválila dofinan-
cování parkovacích stání při opra-
vě ul. Osvobození-kanalizace, ko-
munikace-II. etapa, za podmínky 
spoluúčasti vlastníka nemovitosti 
25.000 Kč za jedno parkovací stá-
ní.
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Rada obce schválila plán in-
ventur za rok 2020.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru obce prodat obecní poze-
mek par. č. 1486/6, dle GP, který si 
žadatel nechal vyhotovit, o  vým. 
21 m2. Žadatelem je pan Daniel 
Vokál.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru prodat část obecního po-
zemku par. č. 1456. Žadatelem je 
paní Monika Krištofová.

Rada obce schválila cenovou 
nabídku na dotační management 
na pořízení dotace z Ministerstva 
financí na přístavbu základní ško-
ly od firmy Modrý Projekt s.r.o. 
Břeclav za 105.000 Kč bez DPH.

Rada obce schválila dne 11. 11. 
2020 rozpočtové opatření č. 13.

Rada obce schválila ceno-
vou nabídku na opravu veřejného 
osvětlení za částku 37. 450,71 Kč 
s DPH od pana Josefa Urbánka.

Rada obce schválila cenový 
rozpočet od firmy Strabag a.s. na 
opravu komunikací ul. Osvoboze-
ní a Domaniny za cenu 303.816,50 
Kč s  DPH. Realizace bude prove-
dena společně s  Akcí II. - opra-
va kanalizace a  komunikace ul. 
Osvobození.

Rada obce schválila žádost 
paní Marjany Brusso o  prominu-
tí nájemného Orlovny z  důvodů 
uzavření provozoven vládním na-
řízením v měsíci říjnu 2020 ve výši 
9.194 Kč.

Rada obce souhlasí s  přijetím 
finančního daru pro ZŠ a MŠ Šit-
bořice od firmy Pramos ve výši 
37.500 Kč.

Rada obce schválila žádost ZŠ 
a MŠ Šitbořice o vyřazení majetku 
dle seznamu v příloze.

Rada obce souhlasí s  usklad-
něním stavebního materiálu na 
obecním pozemku par. č. 1598, ža-
datelem je pan Lukáš Franěk.

Rada obce souhlasí s vybudo-
váním parkovacího stání na části 
obecního pozemku par. č. 1828/2 
o rozloze 5x5m2, žadatelem je pan 
Miroslav Týbl.

Rada obce souhlasí s uložením 
stavebního materiálu na obecním 
pozemku par. č. 10490/43, žada-
tel je pan Radim Košvica.

Rada obce schválila finanční 
příspěvek pro Malovaný kraj, z. s. 
ve výši 3.000 Kč.

Rada obce zamítla žádost 
pana Čecha o  oplocení obecního 
pozemku par. č. 160 a par. č. 162.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru propachtovat obecní po-
zemek par. č. 645 o  vým. 783 m2 
k  využití jako zahrady, jedná se 
o  prodloužení smlouvy, žadate-
lem je pan Ing. Miloslav Jelínek.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru propachtovat obecní po-
zemek par. č. 712/1 o vým. 352 m2, 
jedná se o  prodloužení smlouvy, 
žadatelem je paní Blanka Toman-
cová.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru propachtovat obecní po-
zemek par. č. 651 o vým. 638 m2, 
jedná se o  prodloužení smlouvy, 
žadatelem Eva Řačáková.

Rada obce schválila uzavření 
nájemní smlouvy nebytových pro-
stor (ambulance a masérny) v Or-
lovně s paní Jarmilou Cagáškovou, 
od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou, 
záměr schválen 20. 10. 2020.

Rada obce schválila dne 
11. 11. 2020 pachtovní smlouvy 
obecních pozemků, kterým před-
cházel zveřejněný záměr, využití 
pozemků pro zahradnickou činnost.

Rada obce schválila uzavření 
pachtovní smlouvy obecního po-
zemku par. č. 1187/4 o  vým. 108 
m2, žadatelem je paní Zdenka Ka-
ňová.

Rada obce schválila uzavření 
pachtovní smlouvy obecního po-
zemku par. č. 525/2 o vým. 137 m2, 
žadatelem je pan Antonín Peštál.

Rada obce schválila uzavření 
pachtovní smlouvy obecního po-
zemku par. č. 636 o vým. 718 m2, 
žadatelem je pan Ing. Jiří Kaňa.

Rada obce schválila uzavře-
ní pachtovní smlouvy obecního 
pozemku par. č. 1789/2 o vým. 14 

m2, žadatelem jsou Zdeněk a Jana 
Lengálovi.

Rada obce schválila uzavření 
pachtovní smlouvy obecního po-
zemku par. č. 761 o  vým. 335 m2, 
žadatelem jdou Štefan a Dana Ko-
váčikovi.

Rada obce schválila uzavře-
ní smlouvy na výpůjčku obecních 
nebytových prostor staré mlékár-
ny, žadatelem je Moravský rybář-
ský svaz, z. s. Hustopeče, zastou-
pený panem Radkem Vokálem.

Rada obce schválila uzavření 
smlouvy na výpůjčku místnosti ve 
staré škole ke zkouškám hudeb-
ní skupiny Akord v zastoupení pa-
nem Jiřím Jenišem.

Rada obce schválila dne 
18. 11. 2020 zveřejnění záměru 
obce pronajmout nebytové pro-
story Společenského domu Or-
lovna.

Rada obce schválila ceno-
vou nabídku na klempířské práce 
na staré škole a Orlovně od pana 
Jana Viktorina, Šitbořice (stará 
škola v ceně 104.000 Kč vč. DPH, 
Orlovna v ceně 73.250 Kč vč. DPH).

Rada obce souhlasí s  poříze-
ním osvětlení na vánoční strom 
v částce cca 50.000 Kč vč. DPH.

Rada obce schválila zveřejnění 
záměru propachtovat obecní po-
zemek p. č. 762 o vým. 363 m2, ža-
datelem je pan Jiří Daniel.

Rada obce schválila proná-
jem nebytových prostor v Orlovně 
paní Lucii Božkové od 1. 12. 2020 
na dobu neurčitou, záměr byl 
schválen 11. 11. 2020.

Rada obce zamítla žádost 
o  pronájem nebytových prostor 
v Orlovně paní Simoně Koláčkové.

Rada obce schválila záměr 
obce prodat obecní pozemek p. 
č. 69/3 o vým. 4 m2, žadatelem je 
pan Jiří Viktorin.

Rada obce schválila dne 
31. 11. 2020 rozpočtové opatření č. 14.

Rada obce schválila záměr 
obce propachtovat obecní poze-
mek p. č. 771 o vým. 573 m2, žada-
telem je pan Michal Hofferík.
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SLOVO ŘEDITELKY

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení čtenáři, 
letošní rok byl pro všechny z  nás velice nároč-

ný. Přinesl situace, na které jsme se nemohli připra-
vit a nebylo možné je očekávat. Rok 2020 byl a stá-
le je plný různých omezení, těžkých životních situací 
a obav. Život však běží dál a nezbývá nám nic jiného, 
než se s touto situací nějak vypořádat a s optimis-
mem hledět do budoucnosti.

Jménem vedení základní a mateřské školy děku-
ji jak zaměstnancům za jejich náročnou a zodpověd-

Přestože se mateřských škol 
epidemiologická opatření moc 
nedotýkala, ani naše mateř-
ská škola se ve dnech 16. 10. až 
3. 11. 2020 nevyhnula uzavření na 
základě potvrzení pozitivních tes-
tů na onemocnění COVID-19.  Dě-
kuji rodičům za spolupráci a jejich 
vstřícný přístup při řešení naříze-
né karantény. V současné době je 
již plně v  provozu. Jsem ráda, že 
si jsou rodiče dětí vědomi toho, že 
onemocnění COVID-19 se u  dětí 
projeví často bezpříznakově, pří-
padně s mírnými příznaky, a že se 
jedná většinou „pouze“ o přenaše-
če. Děkuji také za to, že si uvědo-
mují vážnost situace a do mateř-
ské školy přivádějí děti zcela zdra-
vé.

Mikulášské hraní v MŠ
V letošním školním roce jsme si 

společných akcí moc neužili (z dů-
vodu koronavirové nákazy). O  to 
víc jsme se těšili na Mikulášské 
hraní, které jsme uspořádali pro 

Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce a konec roku. Přeji vám, abyste je mohli prožít v kruhu svých nejbliž-

ších, protože již víme, že svobodně se setkávat nemusí být samozřejmostí. Do nového 
roku 2021 přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a velkou míru optimismu.

Jarmila Cagášková
místostarostka

nou práci, tak i všem žákům za vzornou reprezentaci 
v tomto nezvyklém školním roce. Za stálou podporu 
našich škol patří mé poděkování zřizovateli i sponzo-
rům, rodičům a přátelům školy za spolupráci a přízeň.

V  závěru mi dovolte všem popřát klidné svát-
ky v kruhu rodiny a do nového roku 2021 především 
zdraví. Věřím, že už bude lépe, že se již brzy vrátíme 
do běžného školního režimu a těšíme se na setkání 
s vámi při společných akcích.

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka

děti po jednotlivých třídách. Ráno 
přišly děti oblečené za čertíky, an-
dílky nebo Mikuláše. Po svačince 
začalo putování do „pekla“ k čer-
tíkům, do „nebe“ k  andílkům a  ke 

„svatému Mikuláši,“ - tam všude 
na ně čekaly nejrůznější úkoly. Za 
velkou snahu a  odvahu si domů 
odnesly od Mikuláše balíček. Do 
hraní se se svým převlekem za 

Mikuláské hraní v MŠ



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2020

strana 7

OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN
Školní rok 2020/2021 začal 

optimisticky. Zdálo se, že pande-
mie COVID-19 je za námi a  naše 
děti znovu usednou do školních 
lavic v běžném režimu a na dobu 
pandemie spojenou s distančním 
způsobem vzdělávání budeme 
všichni už jen vzpomínat. 

Bohužel již od pátku 18. září 
2020 museli žáci 2. stupně bě-
hem celého pobytu ve škole nosit 
roušky. Na žáky 1. stupně se po-
vinnost zakrytí úst a  nosu vzta-
hovala pouze ve společných pro-
storách školy. Už 14. října 2020 
došlo na základě vládního opat-
ření k uzavření celé základní ško-
ly a všichni žáci i pedagogové byli 
opět nuceni přejít na distanční 
výuku.

Výuka probíhala různou for-
mou. Na základě zkušeností 
z  minulého školního roku peda-
gogové využívali takový způsob, 
který vyhodnotili jako nejvhod-
nější pro konkrétní třídu, vyučo-
vaný předmět a  učivo. Učitelé 
prvního stupně hojně využívali 
kombinaci online výuky hromad-
né i  skupinové. U  nejmladších 
žáků se osvědčilo individuální 

čerta nebo anděla zapojily neje-
nom paní učitelky, ale také paní 
kuchařky a uklízečky.  Všichni jsme 
si to náramně užili! Snad v příštím 

Mikuláské hraní v MŠMikuláské hraní v MŠ

roce bude podobných akcí více.
Za MŠ přeji všem občanům vá-

noční svátky plné krásných chvil 
prožitých se svými nejbližšími 

a  do nového roku hlavně pevné 
zdraví!

Neugebauerová Táňa, 
vedoucí učitelka MŠ

online vzdělávání s  cílem získat 
co největší zpětnou vazbu o prů-
běhu vzdělávání každého dítěte. 
Tato forma online setkání se vše-
mi žáky byla však pro pedagogy 
časově velmi náročná - o  to víc 
si ji cením.  Učitelé také vytvářeli 
vlastní výuková videa. Díky tomu 
mohli žáci pracovat zcela samo-
statně, vlastním tempem. Pro 
podporu výuky anglického jazy-
ka byl všem žákům 4. - 9. ročníku 
školou zakoupen přístup do pro-
gramu WocaBee, který umožňuje 
individuální učení a  upevňování 
slovní zásoby. Učitel sleduje ak-
tuální průběh žákova vzdělávání, 
zadává konkrétní cvičení, vkládá 
žákům slovní zásobu. Kontroluje 
míru osvojení učiva.

Online výuka probíhala dle pře-
dem stanoveného rozvrhu. Vzhle-
dem k  tomu, že školu navštěvu-
je řada sourozenců (i ve více než 
2  třídách), sestavování rozvrhu 
nebylo zrovna jednoduché. Přesto 
se nám podařilo vytvořit jej tak, že 
sourozenci neměli online výuku 
ve stejný čas, a  tak nedocházelo 
k tomu, že některému dítěti by ne-
byla dostupná potřebná technika. 

Na online výuku se připojovali té-
měř všichni žáci. U  některých se 
vyskytl problém s  internetovým 
připojením, nedostatečnou tech-
nikou. Problémy byly řešeny indi-
viduálně. Žákům byla nabídnuta 
možnost zapůjčení školních ta-
bletů, sluchátek a mikrofonů. Tuto 
možnost využilo 10 žáků. O zajiš-
tění internetového připojení oslo-
vení rodiče neměli zájem a  pří-
padné komplikace si řešili indivi-
duálně. Pro zajištění kvalitní on-
line výuky je nezbytné, aby všichni 
účastníci měli zajištěno kvalitní 
internetové připojení, funkční po-
čítač, notebook nebo jiné přenos-
né zařízení, funkční sluchátka, mi-
krofon a kameru. I když se online 
výuka potýkala s určitými problé-
my, byl tento typ výuky vyhodno-
cen jako důležitá součást distanč-
ního vzdělávání, neboť pro peda-
goga je důležité udržet si kontakt 
s  žáky při vysvětlování a  procvi-
čování učiva i při řešení jejich pro-
blémů s úkoly. Online výuka byla 
doplňována sdílením výukových 
videí, prezentacemi, zadáváním 
úkolů formou elektronické žákov-
ské knížky.
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Aby byla distanční výuka co 
nejefektivnější, musí se všichni 
žáci aktivně samostatně vzdě-
lávat dle zaslaných pokynů, vy-
pracovávat zadané úkoly, na vý-
uku se svědomitě připravovat 
a  aktivně se účastnit online ho-
din. Řada žáků, především mlad-
ších, potřebuje výraznou podpo-

ru, vedení a kontrolu plnění rodi-
čem. Tímto všem rodičům velmi 
děkuji za spolupráci. Uvědomu-
ji si náročnost zvládání této těž-
ké doby, kdy rodič plní současně 
funkci pracujícího rodiče a rodiče, 
který musí ve výuce podporovat 
dítě, často i více dětí.  

Dovolte mi poděkovat všem 

pedagogům za jejich zodpovědný 
přístup k distanční výuce, která je 
pro ně výrazně náročnější na pří-
pravu, kontrolu a zpětnou vazbu. 
Děkuji za jejich aktivní přístup učit 
se novým věcem a snahu o stálé 
zkvalitňování distanční výuky.

Mgr. Monika Ondroušková, 
ředitelka

SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN PROBĚHL DISTANČNĚ

ČERTOVSKÉ HRANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Každoročně na naší základní škole probíhá me-
zinárodní soutěž Matematický klokan. Všichni víme, 
že letošní rok je vlivem pandemie netradiční snad 
ve všem, a tak i Matematický klokan byl jiný než jin-
dy. V  březnu byla soutěž odložena z  důvodu uza-
vření škol, náhradní termín byl stanoven na říjen. 
Bohužel opět v této době žáci ve škole nebyli, proto 
se organizátoři soutěže rozhodli uskutečnit mate-
matické klání distančně. Dětem bylo zadání poslá-
no online, a i přes ztížené podmínky se zúčastnilo 
40 žáků 5. - 9. ročníku. 

Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:
Kategorie Klokánek:
1. Liliana Jarnotová
2. Pavel Tihlařík
3. Zuzana Musilová

I pro děti školní družiny bylo připraveno tematic-
ké odpoledne, kdy děti v převlecích plnily zapeklité 
úkoly. Podívejte se na krásné čertíky z 1. třídy a je-

Kategorie Benjamín:
1. Soňa Přibylová
2. Alžběta Rozsívalová
3. Lucie Lejsková

Kategorie Kadet:
1. Veronika Danielová
2. Stela Němečková
3. Šimon Urbánek

V okresním kole pak velkého úspěchu dosáhly:
Kategorie Klokánek:
Liliana Jarnotová – 2. místo
Kategorie Benjamín:
Soňa Přibylová – 3. místo

Velká pochvala patří všem žákům, kteří se 
v těchto náročných podmínkách soutěže zúčastnili.

Mgr. Iveta Koutná

jich „čertovskou“ paní vychovatelku Ivanu Rozkyda-
lovou. 

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka 

Čertovské odpoledne ve školní družiněČertovské odpoledne ve školní družině
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DIAMANTOVÁ SVATBA

ZLATÁ SVATBA

RADY A MOUDRA PRANOSTIKY

KULTURNÍ KOMISEKULTURNÍ KOMISE

Jedním z  těch nejkrásnějších a  nejvýznamněj-
ších výročí je bezpochyby diamantová svatba, kte-
rá označuje neuvěřitelných šedesát let od uzavření 
sňatku.

Když manželé slaví 60. výročí svatby, patří do tro-
jice nejznámějších a nejoslavovanějších výročí svat-
by. Diamantová svatba sice není tak kulatým výro-
čím svatby, jako předešlá zlatá svatba, ale je mno-

Zlatá svatba je bezpochyby 
nejznámějším výročím svatby, 
které slaví manželé po 50 letech 
společného manželského soužití. 
Za půl století, které spolu manže-
lé strávili, jim život do cesty při-
nesl nejen idylické chvíle bez-
starostného štěstí a  pohody, ale 
i chvíle smutné, chvíle strachu či 
obav, které dostatečně vyzkou-
šely pevnost jejich manželských 
pout lásky. Strávit 50 let s jednou 

Seneca starší (otec) 54 př. Kr. 
- 40 po Kr., římský řečník, právník 
a spisovatel

Seneca mladší (syn) 4 př. Kr. 
- 65 po Kr., římský filozof, básník 
a politik

1) Není pravda, že máme málo 
času; pravdou ale je, že ho hod-
ně promarníme.

2) Bohatství moudrému slouží, 
hloupému vládne.

3) Zákon má být stručný a  logic-

ký, aby si jej každý snadno za-
pamatoval.

4) Cizí vady máme před očima, 
vlastní za zády.

5) I po špatné sklizni je třeba zasít.
6) Čím prudší je bouře, tím kratší 

má trvání.

Citátem se často přesněji vy-
jádří podstata a řešení jakéhoko-
liv problému. Uvedené citáty jsou 
aktuální i v dnešní době.

František Navrátil 

Divoké husy na odletu – konec 
i babímu létu.

Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, 
mrazy se brzo uchytí.

Když na Dušičky jasné počasí pa-
nuje, příchod zimy to oznamuje.

Svatá Barbora vyhání dříví ze 
dvora.

Vážení občané, 
za kulturní komisi ve složení Renata Stříbrn-

ská, Petra Němečková a Jana Urbánková vám přeje-
me příjemné prožití svátků vánočních v kruhu rodin 
a přátel. Doba nás naučila vážit si rodinného zázemí 
a toho nejdůležitějšího – zdraví. 

Do nového roku 2021 vám tedy přejeme hlavně 
zdraví a těšíme se na další příjemná setkání s vámi 
nejen při osobních blahopřáních, ale snad i při kul-
turních akcích. Všichni pevně věříme, že doba koro-
navirová pomine a bude lépe. 

Za kulturní komisi Renata Stříbrnská

hem vzácnější. Znamená to, že jste měli ve svém ži-
votě štěstí na toho pravého partnera a prožili jste 
spolu obdivuhodných 60 let v manželství.

V  naší obci toto krásné výročí dne 24. 9. 2020 
oslavili Jana a Jaroslav Studýnkovi, Nikolčická ulice.

Manželům jsme zprostředkovaně předali věcný 
dar s  kytičkou. Přejeme jim do dalších společných 
let mnoho zdraví, spokojenosti a porozumění.

milovanou osobou, to je nádher-
ný dar manželského života, který 
si žádá být po zásluze oslavován.

50 let společného života osla-
vili 10. října 2020 manželé Zouha-
rovi, Na Kopečku.

Vzhledem k  vládním opatře-
ním jsme manželům Zouharovým 
nemohli osobně s  panem sta-
rostou blahopřát, učiníme tak po 
skončení koronavirové situace.

Přejeme jim do dalších společ-

ných let mnoho zdraví, spokoje-
nosti a porozumění.

Dovolte, abychom připomně-
li i úctyhodných 102 let pana Jana 
Matušky, nejstaršího občana  naší 
obce, které dne 1. 11. 2020 oslavil.

Panu Matuškovi jsme také ne-
mohli osobně popřát, jakmile 
bude koronavirová situace přízni-
vá, velmi rádi pana Matušku na-
vštívíme. 
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ANÝZ VONNÝ

SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH

Anýz vonný je známý také pod 
názvem bedrník anýz a  jedná se 
o  jednoletou bylinu dorůstající 
výšky kolem 50 cm. Je to rozvět-
vená rostlina v létě kvetoucí drob-
nými bílými kvítky uspořádanými 
v okolíky. Na stonku rostou tři tva-
ry listů: přízemní jsou jednodu-
ché, prostřední jednoduše zpeře-
né a horní trojčetně peřenosečné. 
Všechny pak mají zelenou barvu. 
Pro rostlinu je typické, že příjem-
ně aromaticky voní. Dříve se hoj-
ně vyskytovala v přírodě, v dnešní 
době je její nalezení o něco obtíž-
nější, takže se spíše pěstuje. Po-
užívá se v  léčitelství, kosmetice 
a potravinářství.

Anýz je letnička s  vřetenovi-
tým oddenkem a s jemně rýhova-
nou, přímou lodyhou, která se na-
hoře větví. Dorůstá výšky 30 až 50 
cm a je typická trojím druhem lis-
tů. Od června do srpna kvete bílý-
mi kvítky uspořádanými v  okolí-
cích se 7 až 15 paprsky. Celá rost-
lina pronikavě voní, její plody mají 
nasládlou, výrazně lékořicovou 
chuť.

Původem pochází z Malé Asie 
a  oblastí Středozemí, odkud se 
rozšířila do spousty dalších zemí 
a  v  teplejších oblastech se dá 
pěstovat i v Česku. Volně v příro-
dě ji lze nalézt pouze v teplejších 
zemích.

Anýz patří k bylinám, které déle 
klíčí (může to trvat až 28 dní). Je 
potřeba proto začít s výsevem již 
v  únoru nebo březnu. Vzhledem 
k  jeho oblibě teplejšího prostředí 
je nejlepší jej pěstovat v květiná-
či doma za oknem, kde se mu daří 
nejlépe a  vydrží růst po zbytek 
roku. Je ale možné jej vysévat také 
přímo na záhon. Zálivka je nutná 
pouze v suchém období.

Rostlina vyžaduje slunné sta-
noviště, které je chráněné před 
větrem a  propustnou, humózní, 

lém místě nakynout. Po vykynu-
tí se vyklopí na pracovní plochu, 
rozdělí na dvě části, ze kterých se 
vypracují dvě koule, a těsto se ne-
chá chvíli odpočinout. Poté se bo-
chánky položí na plech, propícha-
jí se vidličkou, povrch se potře bíl-
kem rozšlehaným s  vodou a  po-
sype se anýzem. Chléb se peče asi 
30 minut.

Anýz je také nedílnou součás-
tí vánočního cukroví. Perníčky se 
vyrábí smícháním medu, cukru, 
másla, žloutků, mlékem, skořicí, 
hřebíčkem, badyánem a  anýzem. 
Po promíchání se přidá mouka 
a sníh z bílků a nechá se odpočí-
vat v lednici. Poté se těsto vyválí 
na tloušťku 3 až 4 mm a vykrajují 
se z něj různé tvary, které se před 
pečením potřou rozšlehaným vej-
cem.

Anýzky
250 gramů hladké mouky
150 gramů másla
150 gramů cukru
1 vejce
1 žloutek
1 lžička mletého anýzu
mohou a  nemusí být mandle 

na ozdobu

Do mísy prosejte mouku, k níž 
potom přidáte cukr, na kostky na-
krájené změklé máslo a vejce.

Směs důkladně promíchej-
te a  dodejte dále jeden žloutek 
a anýz.

Těsto vyšlehejte a dejte ho ale-
spoň na půl hodinu odpočinout.

Potom z  těsta na pomouče-
ném vále vyválejte tenký plát, 
z  něhož budete postupně vykra-
jovat kolečka.

vápenatou půdu spíše zásaditého 
charakteru. Rostlinu je nejvhod-
nější pěstovat ze semínka či saze-
ničky.

Uchování anýzu vonného
Listy se používají v  průběhu 

léta v  čerstvém stavu, poté se 
v  srpnu až září sbírají semínka, 
která se uchovávají pouze suše-
ním. Ty se dají využít jako koření, 
k přípravě čaje či pro další výsev. 
Nasbíraná semena se uchováva-
jí v temnu a  suchu, aby neztrati-
la své účinné látky. Anýz je možné 
také sušit.

V  kuchyni má anýz mnoho-
stranné využití. Používá se při vý-
robě chleba, pečiva, při nakládání 
červené řepy a červeného zelí, je 
důležitou složkou spousty vánoč-
ního cukroví, přidává se také do 
jablečných či hruškových kompo-
tů. Hodí se také k dochucení žam-
pionů, ryb a také masa, převážně 
v  indické a  čínské kuchyni. Vyrá-
bí se z něj také čaj či likéry. Polév-
kám, omáčkám či dušené zeleni-
ně dodává nasládlou příchuť. Zra-
lý anýz aromaticky voní a má ko-
řenitou nasládlou chuť. 

Mezi základ patří anýzový čaj, 
který pomáhá při problémech 
s  trávením nebo proti nevolnos-
tem. Semena se přelijí horkou 
vodou, nechají se asi čtvrt hodi-
ny vylouhovat, scedí se a nápoj je 
připraven ke konzumaci. Nejlépe 
chutná, dokud je ještě teplý.

Asi nejznámější použití aný-
zu je při výrobě chleba. Ve vlaž-
né vodě se nechá spolu s cukrem 
a  droždím vzejít kvásek, který se 
poté smíchá s vodou, olejem, aný-
zem, solí a chlebovou moukou. Při 
zapracování těsta se do něj po-
stupně bude zapracovávat další 
mouka, až bude těsto krásně vláč-
né. Těsto se poté vloží do mísy, 
přetáhne se fólií a nechá na tep-
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ZÁZVOR LÉKAŘSKÝ

zastarale též zázvor pravý, 
je rostlina z  čeledi zázvorníko-
vitých. Pochází z  Číny nebo In-
die. Oddenek se používá jako ko-
ření pod názvem zázvor. Jed-
ná se o  vytrvalou bylinu dorůs-
tající výšky až 90 cm. Oddenky 
jsou aromatické, tlusté laločnaté 
a  světle nažloutlé. Nesou dlou-
hé, jednoduché, střídavé a  úzké 
kopinaté listy, které jsou asi 2 až 
3 cm široké. Rostlina vyvíjí něko-
lik bočních výhonků, které začí-
nají schnout, když rostlina zraje. 
Zázvor kvete velice vzácně. Květy 
jsou malé, zbarvené žlutě a fialo-
vě. Oddenek rostliny je využíván 
k  léčebným účelům. Celosvětově 
se v kuchyních využívá v čerstvé, 
sušené i  nakládané formě. Štip-
lavá pikantní sladká chuť dodá-
vá jedinečnou chuť mnoha slad-
kým i  slaným receptům. Sušený 
zázvor v podobě prášku se použí-
vá jako složka perníkového koře-
ní, k dochucení sušenek, koláčů či 
při výrobě zázvorových limonád 
nebo piva. Čerstvý zázvor se vy-
užívá jako koření, k  výrobě zele-
ninových či masných polotovarů. 
Obě formy využívaného zázvoru 
slouží k  přípravě kávy i  čaje. Zá-
zvor se dá konzumovat i jako cuk-
roví, a to ve své kandované formě. 

Rostlina pochází z  teplej-
ších oblastí Asie a  je pěstována 
v mnoha zemích.

V 21. století je největším pěs-
titelem zázvoru Indie, kde je vy-
produkováno více než 80 pro-
cent světové produkce, většina je 
v zemi také zkonzumována.

Zázvor má pozitivní účinky na 
zažívací trakt prokázané mnoha 
klinickými studiemi. Jeho aktiv-
ní složky pozitivně stimulují trá-
vení a  vstřebávání, zmírňují zá-
cpu a plynatost zvýšením svalo-
vé aktivity zažívacího traktu. Zá-
zvor je účinný i v prevenci kinetóz 
(nemoci z  pohybu). Je používán 
v prevenci pooperačního zvrace-
ní, stejně jako proti nevolnostem 
během těhotenství. 

Bylo zjištěno, že léčba etha-
nolovým extraktem získaným ze 
sušených oddenků má vliv na sní-
žení hyperglykemie, hyperinzu-
linemie a hyperlipidemie vyvola-
nou fruktózou spojenou s  inzuli-
novou rezistencí. 

 Mezi další potenciální využi-
tí patří úleva od bolesti a zánětu 
revmatoidní artritidy či osteoart-
rózy. 

Nežádoucí účinky se mohou 
projevit již při běžném dávková-
ní, pokud zázvor užívají citlivější 

Kolečka pokládejte na plech 
s pečícím papírem.

Anýzky můžete ještě ozdobit 
oloupanou mandlí.

Dejte péct do rozpálené trouby 
na 200 stupňů asi na 12 až 15 minut.

Po upečení nechte vychlad-
nout a uložte do krabice. Cukroví 
uchovávejte v suchu a chladu.

Doba přípravy: celkem i  s  do-
bou odpočinutí – 1,5 hodiny

Nežádoucí účinky anýzu 
vonného

Nedoporučuje se užívat při vře-
dových onemocněních, akutní gas-
troenteritidě a  onemocnění ledvin. 

Vzhledem k nedostatku dostupných 
údajů o  bezpečnosti se nedoporu-
čuje jeho užívání ani v těhotenství.

Užívání čisté silice v  nadměr-
ném množství může vést k otoku 
mozku a plic.

Zajímavosti o anýzu vonném
Je známý také pod názvy anýz 

pravý, bedrníček nebo hanýsek.
Přidává se do kadidel, von-

ných pytlíčků a voňavých dekora-
cí v kombinaci s dalšími aromatic-
kými prvky.

Ve středověku byl používán 
jako afrodiziakum, účinný pro-
středek k  osvěžení dechu a  lék 
proti moru. Také měl zbavovat 
mrzutosti.

Ve staroegyptské kultuře byl 
používán proti mnoha onemoc-
něním, v antice se užíval jako pro-
tijed při uštknutí hadem a  také 
jako lék na kašel. Ve 13. století se 
používal při léčení trávicích potí-
žích a dýchacích onemocněních.

S  kmínem, koriandrem a  fe-
nyklem tvoří bylinný čaj „čtyř se-
men“, který pomáhá proti plyna-
tosti.

Také je vhodný pro kuřáky a ty, 
kteří s  kouřením chtějí přestat, 
protože působí jako protilátka na 
nikotin a  dehet, čistí sliznici prů-
dušek a podporuje regeneraci je-
jích buněk. 

Snižuje tabákový zápach z úst.

jedinci. Ty se mohou projevit pá-
lením žáhy, podrážděním žaludku 
nebo zázvor může vyvolat aler-
gické reakce v podobě dermatiti-
dy. Větší dávky sušené drogy mo-
hou způsobit vznik žlučových ka-
menů, výjimečně cestou ovlivnění 
centrální nervové soustavy vyvo-
lat depresivní stavy. 

Zázvor se dá užívat v jeho su-
šené i  čerstvé formě, v  podobě 
extraktu, sirupu, tablet nebo tink-
tury. Stanovení správného dáv-
kování závisí na tom, jaká léková 
forma je konzumována. 

Mnoha klinickými studie-
mi bylo prokázáno, že zázvor je 
účinný v  boji proti pooperačním 
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KÁCENÍ A VÝSADBA DŘEVIN V OBCI – DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍKOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vážení spoluobčané, rád bych vás prostřednic-
tvím tohoto článku seznámil s problematikou kácení 
a výsadby dřevin v obci. Jedná se o téma velice cit-
livé. Kácení dřevin mimo lesní pozemky se řídí zá-
konem o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) 
a příslušnou prováděcí vyhláškou. Dle aktuálně plat-
né vyhlášky je tak třeba povolení ke kácení na všech-
ny dřeviny o obvodu kmene větším než 80 cm (měře-
no ve výšce 130 cm nad zemí), s výjimkou ovocných 
dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném úze-
mí obce. Kácení by také mělo probíhat v období vege-
tačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března. 

Před vydáním povolení ke kácení je samostatně 
posuzován každý strom, který má být pokácen, ne-
boť v  zákoně je výslovně uvedeno, že povolení lze 
vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkč-
ního a estetického významu dřevin. Důvodem káce-
ní tak může být například to, že strom uschne, nebo 
je napaden houbovými chorobami, čímž přestává pl-
nit svoji funkci, má narušenou stabilitu a hrozí jeho 
pád, případně je v kolizi s plánovaným stavebním zá-
měrem. Důvodem pro kácení však rozhodně nemů-
že být to, že opad listí ze stromu znečišťuje obecní či 
soukromý pozemek. Pokud bychom se blíže podíva-
li na dřeviny, které byly v poslední 2 letech v Šitboři-
cích na základě povolení pokáceny, tak ve 13 přípa-
dech se jednalo o stromy suché, nebo se zbytkovou 

vitalitou, ve 2 případech šlo o stromy, které bezpro-
středně poškozovaly konstrukci přilehlé nemovitos-
ti, v  1  případě bezprostředně hrozil pád stromu na 
rodinný dům a ve 3 případech dřeviny rostly přímo 
do vedení nízkého napětí bez možnosti ořezu dřevi-
ny tak, aby nedošlo k jejímu nevratnému poškození. 
Celkem 8 dřevin pak bylo pokáceno, jelikož byly v ko-
lizi s plánovaným stavebním záměrem. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v posledních 2 le-
tech bylo na pozemcích v  zastavěném území obce 
pokáceno na základě povolení celkem 27 dřevin. Zá-
kon však neřeší pouze kácení dřevin, ale pamatu-
je i na kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením. 
Tato kompenzace se zpravidla řeší uložením náhrad-
ní výsadby v  přiměřeném rozsahu. Každé povolení 
ke kácení vydané obecním úřadem tak obsahuje rov-
něž uložení náhradní výsadby odpovídající významu 
a ekologické hodnotě pokácených dřevin. Takto bylo 
za dřeviny pokácené v posledních 2 letech uloženo 
v náhradních výsadbách vysázet 41 ks dřevin.

V poslední době se v médiích často objevuje po-
jem „zelená infrastruktura“, který by měl zdůraz-
ňovat význam veřejné zeleně v obci a péči o ni. Tak 
jak je nutné obnovovat základní infrastrukturu, jako 
jsou komunikace, vodovod či kanalizace, tak je nutné 
obnovovat neboli revitalizovat veřejnou zeleň v obci, 
aby zůstala funkční. Každý strom má totiž jinou ži-

nevolnostem a  zvracení v  těho-
tenství. Zázvor je považován za 
bezpečný bylinný léčivý přípra-
vek s  nevýznamnými nežádou-
cími účinky, který je jako doplněk 
stravy považován za bezpečný 
i  Úřadem pro kontrolu potravin 
a léčiv. 

Tradiční zázvorkový recept 
našich babiček:

560 g hladké mouky
500 g moučkového cukru
4 vejce
1 balíček prášku do pečiva
2 lžičky čerstvého nastrouha-

ného zázvoru
1 lžíce citronové šťávy

Jakmile máte všechny surovi-
ny pohromadě, vsypte je všechny 
do velké mísy a  začněte důklad-

ně promíchávat. Dbejte přitom na 
to, aby se všechny suroviny řádně 
promísily, protože zejména u zá-
zvoru je to nutné. Nestane se vám 
pak, že se vám toto koření naku-
muluje v jednom místě.

Pokud máte suroviny dobře 
zpracované, vznikne vám tužší 
nedrobivé těsto, které si násled-
ně rozválejte na přibližně třími-
limetrový plát. Z něj pak můžete 
začít vykrajovat různé tvary po-
mocí formiček, jako například při 
pečení perníčků. Anebo použít 
starou dobrou formičku podob-
nou mašličce, která je pro tvar zá-
zvorek pověstná.

Cukroví naskládejte na plech 
vystlaný pečicím papírem a  do 
druhého dne jej nechejte v chlad-
né místnosti. Díky tomuto kroku 
totiž budou po následném upeče-

ní krásně bílé.
Druhý den se můžete směle 

vrhnout do pečení. Troubu si pře-
dehřejte na teplotu mezi 200 až 
220 stupni Celsia, poté v ní pečte 
každou várku zázvorek necelých 
sedm minut. Cukroví je upečené, 
jakmile jsou jeho okraje jemně 
narůžovělé.

Po vytažení z  trouby nechej-
te zázvorky pořádně vychladnout 
a  poté je až do Vánoc uložte do 
uzavřené dózy, aby měly čas do 
svátků pěkně změknout. A pokud 
jim dopřejete i trošku chladu, vý-
sledek bude perfektní.

Pokud budete mít čas a  chuť, 
můžete pár dnů před Vánocemi 
zázvorky ozdobit tradiční cukro-
vo-citronovou polevou. Právě ta 
byla dle tradice pro toto cukroví 
tou nejlepší.
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votnost, a  zatímco například bříza je dřevina rela-
tivně krátkověká, lípa se může dožít i několika sto-
vek let. Právě z důvodu obnovy a omlazení dřevin-
né skladby byla zadána studie nazvaná „Úprava par-
ku v centru obce Šitbořice“, kterou vypracovala firma 
Atregia. Tato studie je k nahlédnutí na obecních in-
ternetových stránkách v  sekci Aktuality (https://
www.sitborice.cz/aktualne/aktuality/). Předmětem 
studie byla inventarizace všech dřevin nacházejí-
cích se v parku. Stromy a keře v parku byly hodnoce-
ny z hlediska 16 parametrů, na základě kterých byly 
navrženy pro každý strom opatření. Jedním z nejdů-
ležitějších výstupů bylo vyhodnocení perspektivy, 
která byla posuzovaná podle vitality a zdravotního 
stavu. S ohledem na stáří některých dřevin a  jejich 
poškození v  minulých letech (například při vichřici 
Ema) bylo celkem 43 stromů vyhodnoceno jako ne-
perspektivní, tj s předpokládaným horizontem dožití 

5 až 10 let. Jedná se zejména o smrky pichlavé a bří-
zy. Je pravděpodobné, že většinu z těchto dřevin tak 
bude nutné v dohledné době pokácet. 

Uvedená studie však neřeší jenom kácení, ale řeší 
především výsadbu nových stromů a keřů v parku. 
V plánu je tak výsadba 51 nových stromů a 25 keřů. 
Druhová skladba nově vysázených dřevin je volena 
tak, aby byla u dřevin zajištěna perspektiva co nej-
delší životnosti a  aby bylo druhové složení co nej-
pestřejší. Tím, že půjde z velké části o kvetoucí druhy, 
bude zajištěna i  okrasná funkce. Nezanedbatelnou 
funkcí se rovněž stane funkce ochlazovací, kdy z hle-
diska klimatu mnohem lépe tuto funkci plní listnaté 
dřeviny než jehličnany. Doufám tedy, že se nově vy-
sazeným stromům bude dařit a že se náš park omla-
dí a bude moci dlouhodobě plnit svoji funkci.

Za komisi životního prostředí
Lukáš Franěk

Sběr železa v obci 
pořádaný hasičským sborem 

Hasičský sbor Šitbořice při oslavě 
102. narozenin pana Jana Matušky  
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Žehnání aktovek na začátku školního roku - neděle 
30. srpna foto: Petr Krupička

Žehnání zvířátek na faře o  svátku sv. Františka - sobota 
8. října Foto: Petr Krupička

foto: Filip Dvořák

foto: Petr Krupička

Díkůvzdání za úrodu - příspěvky občanů k potravinové pomo-
ci pro Diakonii Betlém v Kloboukách - téměř 500 zavařenin 

foto: Petr Krupička

Dušičky
Letos jsme poprvé rozsvítili svíčkami prostor za 

kostelem. Málokdo ví, že je to místo bývalého sta-
rého hřbitova, kde se pohřbívalo minimálně 800 let, 
možná i déle.

Petr Krupička



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2020

strana 15

Sváteční podvečer 17. listopadu  foto: Petr Krupička

Žehnání adventních věnců při bohoslužbě na první neděli ad-
ventní 30. listopadu foto: Petr Krupička

Svátek sv. Mikuláše, patrona kostela a farnosti  
foto: Petr Krupička

Setkání dětí s Mikulášem po bohoslužbě na druhou neděli ad-
ventní na svátek sv. Mikuláše, patrona kostela a farnosti 

foto: Petr Krupička

S tká í dětí Mik láš b h l žbě d h děli d
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VILÉM TOCHÁČEK

PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Narozen: 29. května 1893 ve 
Křtěnově, okr. Boskovice (dnes 
Blansko)

Zemřel: 1. října 1941 Brno, 
Kaunicovy Koleje

Ve vzpomínkách na Viléma 
Tocháčka jsem vycházel ze zápi-
sů v místní kronice a také z vel-
mi pečlivě zpracované publikace 
našeho občana pana Františka 
Fraňka.

Vilém Tocháček se narodil 
29. května 1893 v rodině mlyná-
ře Emanuela Tocháčka na Pod-
hrázském mlýně ve Křtěnově 
u Olešnice. Pocházel z osmi dětí. 
Čtyři děvčata a čtyři chlapci.  Vi-
lém zdědil Podhrázský mlýn po 
svém otci. Jeho starší bratr Ema-
nuel, kněz, spisovatel a vynikají-
cí včelař, který působil v soused-
ních Divákách, mu zprostřed-
koval koupi mlýna v  Šitbořicích, 
Proto se i  s  rodinou přestěho-
val do Šitbořic a  mlýn po Janu 
Floriánovi koupil v soudní draž-
bě. Svůj Podhrázský mlýn pro-
najal. Během roku 1940 provedl 
modernizaci a  přestavbu vnitř-
ního zařízení mlýna na elektři-
nu. Hned od počátku války mu-
sel přijmout také mnoho němec-
kých příkazů a  zákazů. Přesto 
vypomáhal občanům prodejem 
mouky, která byla na potravino-
vé lístky. Mlel obilí nejen tak, jak 

bylo v těch těžkých dobách sta-
noveno, ale mlel i  pro lidi, aby 
v těch krutých dobách nehlado-
věli. Na nějaký čas po vypuknu-
tí války byl dokonce zatčen a po-
kutován za to, že mlel lidem obilí 
načerno, a to i přes přísný zákaz. 
Lidem, proto, aby nehladověli, 
semlel více obilí, než bylo stano-
veno. Koncem září 1941 přijel do 
rodného Křtěnova navštívit ro-
diče a pro dřevo, a tam, dne 28. 
září, na svátek sv. Václava 1941, 
si pro Viléma Tocháčka přije-
lo brněnské gestapo. Souběžně 
byl v  Šitbořicích prohledán jeho 
domov a  pod matrací byl nale-
zen deník, ve kterém měl pečli-
vé záznamy o  černém mletí. Za 
to byl shledán vinen, že saboto-
val státní hospodářství Velkoně-
mecké říše. Zůstane navždy ta-
jemstvím, kdo byl informátorem 
gestapa o  podvratné protistát-
ní činnosti mlynáře Tocháčka. 
Německý stanný soud posuzo-
val sabotáže proti Velkoněmec-
ké říši tvrdě a  rychle. Rozsudek 
smrti byl vykonán v  dopoled-
ních hodinách dne 1. října 1941.  
Po zatčení a popravě Viléma To-
cháčka byla na mlýn uvalena ně-
mecká správa, mlýn byl zabaven 
ve prospěch Říše a na nějaký čas 
úplně zavřen. Tímto skutkem 
byla krutě zasažena především 

rodina, manželka Anna Tocháč-
ková a nezletilé děti Vilém a Ma-
rie. Také na celou obec dolehla 
tíživá atmosféra strachu.

Po válce byl Vilém Tocháček 
vyznamenán prezidentem re-
publiky Dr. Edvardem Benešem 
válečným křížem „In Memoriam“ 
Za statečnost a šlechetnost. Jeho 
manželka Anna byla jmenová-
na účastníkem národního boje za 
osvobození. Občané Šitbořic mu 
nechali zhotovit pamětní desku, 
která byla dne 30. září 1945 umís-
těna na budově mlýna. Samot-
ný osud mlýna již byl smutnější. 
Mladý Vilém Tocháček musel na 
vojnu a  byl dva roky bezdůvod-
ně vězněn. Mlelo se ještě do kon-
ce padesátých let, Po vzniku JZD 
sloužil mlýn jako sklad. Po něžné 
revoluci byla zchátralá budova 
vrácena pozůstalým. Těmi byla 
prodána soukromému majite-
li.  Obec zachránila pamětní des-
ku, nechala ji zrenovovat a  teď 
se konečně našlo důstojné místo 
pro památník našeho statečné-
ho spoluobčana, který se nebál 
pomáhat svým bližním v dobách 
nejtěžších. Pamětníků je už málo, 
a tak hlavně mladým bude připo-
mínat statečného krásného člo-
věka, který se nebál. Věčná čest 
jeho památce. 

Josef Zelinka

Bývalý mlýn  foto: Jiří KaňaSlavnostní odhalení  foto: Jiří Kaňa
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Slavnostní odhalení  foto: Jiří Kaňa

Slavnostní odhalení  foto: Jiří Kaňa

Slavnostní odhalení  foto: Jiří Kaňa

Slavnostní odhalení  foto: Jiří KaňaSlavnostní odhalení  foto: Jiří Kaňa
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ŠITBOŘICKÁ KOLOVÁ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU

SPORTSPORT

Letošní kolovácká sezóna je, podobně jako na-
prostá většina všech odvětví, významně pozna-
menána koronavirovou pandemií. Mnoho turna-
jů bylo přesunuto, mnoho se jich odehrálo přímo 
v době letních prázdnin, kdy je v běžné sezóně let-
ní přestávka. Turnaje se hrály intenzivně napříč 
prázdninami až do konce září. Téměř všechny sou-
těže však zůstaly otevřené bez dokončených zá-
věrečných turnajů, na které už není čas ani prostor 
je dohrát. 

Mužská jednička Marek Topolář / Miroslav Sta-
rý stihli jako jediní plně dokončit svoji sezónu, když 
se 19. září zúčastnili posledního soutěžního turna-
je sezóny – 3. kola 1. ligy. Oběma zmíněným se po-
dařilo bezpečně zajistit svoji postupovou pozici 
a po získání 12 bodů za 4 výhry a 2 prohry stvrdi-
li druhé postupové místo a společně s prvním tý-
mem Nezamyslic postoupili do extraligy 2021. Ex-
traligu hraje 7 nejlepších českých týmů a šitbořic-
kým se do ní podařilo postoupit již potřetí během 
5 let. Úkol zní stejně jako v minulých letech jasně – 
udržet se mezi 5 nejlepšími týmy ČR a setrvat v ex-
tralize i v roce 2022.

Druhý mužský tým Martin Drabálek / Štěpán 
Urbánek stihl odehrát jen 2 kola 2. ligy (3. nejvyšší 

soutěž). Plánované závěrečné 3. kolo se v původ-
ním datu 17. října z  logických důvodů neuskuteč-
nilo a již ani neuskuteční. 2. liga tedy byla ukonče-
na s platnými výsledky pouze po dvou soutěžních 
kolech. Šitbořičtí se po těchto dvou kolech drželi 
na druhé postupové pozici o bod před 3. Brnem. To 
jim stačilo pro postup do 1. ligy 2021. Oba šitbořic-
ké mužské týmy tedy dokázaly postoupit v letoš-
ním roce do vyšších lig, což se stalo poprvé v his-
torii našeho oddílu. Poprvé máme rovněž 2 týmy 
ve dvou nejvyšších českých ligách. 

Kromě 2. ligy letos Drabálek s  Urbánkem hrá-
li rovněž i kategorii do 23 let, ve které se v září zú-
častnili i  MČR. Po nadějné sezóně a  průběžném 
1. místě následovalo zklamání, když na závěrečném 
turnaji skončili Martin se Štěpánem až na 4. místě. 

Žákovská a juniorská sezóna skončila již v červ-
nu. V tuhle chvíli se snažíme opět intenzivně po-
kračovat v  trénincích všech kategorií, čehož se 
chceme držet i v budoucnu, pokud to opatření do-
volí. Zároveň tímto oznamujeme, že tradiční úno-
rový domácí turnaj v  kolové Grand Prix Šitbořice 
2021 v příštím roce z důvodů pandemie a součas-
ných opatření bohužel neproběhne. 

Marek Topolář

ÚVOD DO KORONAVIROVÉ KRIZE 

Úvod do koronavirové krize - nápis vyhotovila 
naše školní omladina začátkem října a  co se pak 
odehrávalo v  naší obci, všichni dobře víme (kon-
cem října jsme měli smutné prvenství  v počtu na-

kažených covidem - mezi Brnem a  Břeclaví jsme 
byli na tom nejhůř, předstihli jsme v  této době 
i Hustopeče, Pohořelice, Mikulov, Valtice, aj.

Petr Krupička
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VÝSADBA NEKTARODÁRNÝCH DŘEVIN

VČELAŘIVČELAŘI

Vážení spoluobčané, dovolte 
mi, abych vás informoval o  vý-
sadbě nektarodárných dřevin 
na území obce, kterou jsem již 
stručně zmiňoval v  červnovém 
čísle Štengaráčku. Vzhledem 
k  nevyrovnané snůškové situaci 
v posledních letech, kdy se řada 
našich včelařů potýká s  nedo-
statkem nektaru a pylu pro svoje 
včely, jsme se v naší základní or-
ganizaci Českého svazu včelařů 
Diváky rozhodli s tím zkusit něco 
udělat. Proto jsme podali žádost 
o dotaci z Jihomoravského kraje, 
kde jsme s projektem nazvaným 
„Výsadba včelařsky významných 
dřevin v obcích Diváky, Nikolčice 
a  Šitbořice“ uspěli a  získali cel-
kem 30 000 Kč na výsadbu. Pů-
vodním záměrem bylo vysadit na 
obecní pozemky v obcích Diváky, 
Nikolčice a Šitbořice celkem 5 ks 
lípy a 5 ks javorů, avšak díky po-
žadavkům na změnu druhového 

složení a  dojednané nižší ceně 
bylo nakonec stromů více a v  ji-
ném složení. Hlavní požadavek 
na to, aby to byly geograficky pů-
vodní a včelařsky hodnotné dru-
hy dřevin, byl dodržen. Z  obdr-
žené dotace tak bylo nakoupeno 
celkem 2 ks lípy velkolisté a 2 ks 
javoru klenu, které byly vysaze-
ny v  Šitbořicích v  lokalitách Za 
Pěčkove a  na Svatojánku a  dále 
celkem 16 ks vysokokmenných 
ovocných dřevin (jabloní, hrušní, 
švestek a  třešní), zejména sta-
rých krajových odrůd, které byly 
vysazeny po 8 kusech v Divákách 
a  Nikolčicích. Spolu s  dřevinami, 
které byly již poměrně vzrostlé 
(obvod kmene 10 až 12 cm a výš-
ka okolo 3 m), byl nakoupen i po-
třebný materiál pro výsadbu. Sa-
motnou výsadbu jsme původ-
ně chtěli pojmout jako spole-
čenskou událost, do které měli 
být zapojeni všichni členové naší 

včelařské organizace i  jejich ro-
dinní příslušníci, ale pandemie 
koronaviru a vyhlášený nouzový 
stav nám bohužel zhatily plány. 
Výsadba ve všech obcích tak pro-
běhla v sobotu 14. 11. 2020 a zú-
častnilo se jí celkem 7 členů naší 
základní organizace, tak aby pro-
běhla co nejrychleji. Stromy byly 
důkladně ukotveny, zabezpeče-
ny proti okusu, přihnojeny a  sa-
mozřejmě zality, tak snad se jim 
bude ve všech obcích dařit a  za 
nějakých deset až dvacet lety bu-
dou moci stávající i noví členové 
naší organizace sklidit plody naší 
práce. Pevně tedy věřím, že tato 
akce splní svůj účel a pokud bude 
možnost, chtěli bychom i  v  dal-
ších letech získávat finanční pro-
středky na výsadbu, ať už z Jiho-
moravského kraje, nebo i z jiných 
zdrojů.

Za ZO ČSV Diváky
Lukáš Franěk 

Ovocné stromy vysazené podél potoka v NikolčicíchVýsadba lípy v lokalitě Za Pěčkove v Šitbořicích

MYSLIVEC BEZ PSA JE JEN POLOVIČNÍ MYSLIVEC

MYSLIVOSTMYSLIVOST

K mysliveckým zvyklostem a tradicím od jakživa 
patřila myslivecká kynologie. Tedy znalost o lovec-
kých psech, jejich chovu, výcviku a využívání v pra-
xi. Výcviku loveckého psa je i v dnešní době věno-
váno mnoho času a pozornosti. Už od nepaměti je 

známo, že veškerá námaha při výcviku, čas i nákla-
dy s tím spojené, se mnohanásobně vrátí v odvede-
né práci loveckého parťáka. Myslivec, který se pustí 
do výchovy a výcviku loveckého psa a úspěšně slo-
ží zkoušky lovecké upotřebitelnosti, prochází sou-
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časně i velice krásným obdobím neopakovatelných 
zážitků. Získává v psovi nejen pomocníka, ale i par-
ťáka a nejlepšího kamaráda. U loveckého psa vždy 
převažuje lovecká vášeň. Proto nejde o to psa lido-
vě zkrotit, ale naučit ho poslušnosti a  ukázat mu, 
že si můžete být při lovu nápomocni. Než projde-
te s loveckým psem první zkoušky lovecké upotře-
bitelnosti, zažijete měsíce pilné práce. A je to prá-
ce mnohdy opravdu těžká. Psa musíte nejdříve po-
znat, abyste mu ukázali, co po něm chcete. A když 
se pán se psem v tomto směru pochopí, je pak ra-
dost se na jejich práci dívat.

Ke zkouškám lovecké upotřebitelnosti může jít 
pouze pes loveckého plemena s průkazem původu. 
Podle loveckého plemena se dělí zkoušky na pod-
zimní, vodní, lesní, všestranné, norovací, honičské 
a další. U každé disciplíny musíte splnit časový i bo-
dový limit.

Pes musí na zkouškách prokázat poslušnost, to 
znamená, že reaguje na povely vůdce. Nesmí se bát 
výstřelu a musí po ráně zůstat klidný a pracovat dál. 
Ohař musí dohledat a  přinést střelenou či postře-
lenou zvěř a na povel ji odevzdat. Musí umět dobře 

plavat. Nejen ohaři, ale i další plemena jsou napří-
klad využívaná k dosledu střelené zvěře, která od-
táhla do krytu nebo k tlumení lišek a jezevců, které 
vzhledem k jejich noční aktivitě není snadné ulovit. 
A tím i eliminovat výskyt prašiviny a dalších nemocí.

Myslivost nemá vždy u  naší veřejnosti tu nej-
lepší pověst. Myslivec se psem a flintou vyvolává 
představu člověka, který bezhlavě střílí po všem ži-
vém. Na světě máme spoustu příkladů, kdy známe 
dobré a špatné řidiče, dobré i špatné učitele, a tedy 
jsou i dobří a horší myslivci. Je třeba si uvědomit, že 
myslivost jako taková není jen o lovu, ale také o péči 
o  zvěř. A ta se bez dobře připraveného loveckého 
psa dělá velmi těžko.

Přece myslivec, který na jaře se svým loveckým 
psem prochází jeteliny před sečením, aby včas vy-
hnal mláďata před žací lištou, nemůže být špatným 
myslivcem.

My jsme rádi, že jsme v  letošním roce přivíta-
li další dva lovecké psy do našeho mysliveckého 
sdružení  - Chara z Vochoze – majitel Jiří Konečný 
ml. a Gynta z Helmu – majitel Ladislav Vokál.

Zbyněk Honzák

Úspěšné složených podzimních zkoušek obou psů Gynta 
z Helmu - majitel Ladislav Vokál.

Úspěšné složených podzimních zkoušek obou psů Chara z Vo-
choze - majitel Jiří Konečný ml.
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE
VEČERNÍ ŠITBOŘICE POHLEDEM FILIPA DVOŘÁKA  VEČERNÍ ŠITBOŘICE POHLEDEM FILIPA DVOŘÁKA  
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PRVNÍ LETOŠNÍ SNÍH  FOTO FILIP DVOŘÁKPRVNÍ LETOŠNÍ SNÍH  FOTO FILIP DVOŘÁK

ADVENTNÍ ČAS ROKU 2020 FOTO FILIP DVOŘÁKADVENTNÍ ČAS ROKU 2020 FOTO FILIP DVOŘÁK
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