STRATEGIE ROZVOJE OBCE
ŠITBOŘICE

na období 2021-2025

Obec Šitbořice
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Úvod
Následující dokument obsahuje informace o současném stavu fungování obce a o hlavních
záměrech, které jsou plánovány jako podpora rozvoje obce.
V rámci strategie rozvoje obce jsou probrány jednotlivé části života obce, současný stav a
navržena vize stavu budoucího. K realizaci záměrů jsou potřebné prostředky, které obec
mnohdy nemůže uvolnit ze svého rozpočtu, a proto se pokusí o realizaci pomocí finančních
prostředků poskytnutých z dotací a grantů.
Cíle zpracovaného strategického dokumentu lze shrnout následovně:




Vytvoření ucelené strategie rozvoje obce, zahrnující analýzu současného stavu, potřeb a
možnosti pro všeobecný rozvoj obce
Zvýšení připravenosti obce na využití možností čerpání dotací v letech 2021 – 2025
Rozpracování záměrů a příprava projektů

Charakteristika obce
Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna. V místech, kde se Dyjsko-svratecký úval
mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je
ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.
Základní údaje
obec:
okres:
kraj:
obec s rozšířenou působností:
pověřený obecní úřad:
kód obce:
poloha obce:
počet obyvatel
katastrální výměra

Šitbořice
Břeclav
Jihomoravský
Hustopeče
Hustopeče
584932

CZ0644584932
LAU 2
LAU 1
CZ0644
NUTS3 CZ064

49°0′52″ s.š,
16°46′47″ v. d.
49°0′52″ s.š.,
16°46′47″ v. d.

2064
12,25 km2

(1.1.2020)

Vybavení obce
pošta
zdravotnické zařízení
policie
základní škola
mateřská škola
vodovodní síť
plynofikace
kanalizace
ČOV
knihovna
sokolovna

ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
jednotná, oddělená
ano
ano
ano
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S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody
W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny
O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti
T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení

SWOT - analýza obce
Šitbořice
S

W

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

kladné hospodaření obce, možnost realizace záměrů
malého rozsahu z vlastních zdrojů; nulová zadluženost nedostatek prostor pro výuku a zázemí základní školy
obce
poloha obce

nedostatek ploch pro podnikatelské aktivity
přestárlá a místy zanedbaná veřejná zeleň vyžadující
intenzivní zásahy
nedostatek veřejné zeleně v nově vybudovaných
lokalitách

dobrá dopravní obslužnost obce
kvalita bydlení, klidné prostředí
existující školská a zdravotnická zařízení

černé skládky na katastru obce

nový územní plán

nedostatek volných hrobových míst

zaveden systém inteligentního nakládání s odpady

problémy s parkováním na vybraných úsecích
místních komunikací

velký podíl mladých rodin v nově vybudovaných
lokalitách
dostatek pracovních příležitostí, přítomnost regionálně
významného zaměstnavatele
dostupné telekomunikační služby

O

T

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

možnost získání zdrojů financí z dotačních fondů pro
rozvoj obce

kriminalita a omezené možnosti Policie
ČR při potlačování kriminality

zapojení místních spolků ke zlepšování a udržování
životního prostředí (myslivci, rybáři)

nedostačující technická infrastruktura při větším
nárůstu počtu obyvatel

podpora spolkové činnosti

ekologické zátěže na katastru obce (cihelna)

kompostování zeleně-zapojení do sběru, obnova
polních cest, ochrana biokoridorů

půdní eroze na pozemcích v katastru obce

realizace pozemkových úprav
revitalizace skládky
podpora podnikatelských aktivit v obci (možnost
pronájmu obecních budov)
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Geografické a přírodní poměry
Obec Šitbořice (německy Schüttboritz) se nachází v okrese Břeclav, kraj Jihomoravský, 25 km
jihovýchodně od Brna. V místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa.
Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z
východu stíněno Domaninami a Svatojánkem. Katastrální území Šitbořice sousedí s katastrálními
územími Moutnice (699985), Těšany (766674), Borkovany (607592), Klobouky u Brna (666408),
Diváky (626139), Nikolčice (704555) a rozkládá se na 1225 ha. Do katastru Šitbořic nezasahuje
žádné chráněné území (zákonné ochranné pásmo apod.) ani oblast Natura 2000 (ptačí oblasti,
evropsky významné lok. apod.). Nachází se zde památný strom - Lípa sochy sv. Jana
Nepomuckého. V katastru obce se nachází sirný pramen Štengar, jeho název se odvozuje z
německého výrazu stinken — páchnout. Voda z pramene léčí revmatismus a kožní choroby.

Poloha obce Šitbořice (zdroj: www.mapy.cz)

Většina území obce je kopcovitá s průměrnou nadmořskou výškou 250 m nad mořem.
Katastr obce patří do oblasti T4, kterou charakterizuje velmi dlouhé, teplé a suché léto. Zima je
krátká, mírně teplá a suchá s velmi krátkým trvání sněhové pokrývky. Přechodná období jaro a
podzim jsou velmi krátká a teplá. Západně od obce leží Novodvorský rybník, který patří do
povodí Dyje.
Historický vývoj obce
Nejstarší stopy osídlení sahají do doby neolitu a doby římské. Slované území osidlovali od doby
středohradištní. Minulost je připomínána bohatými archeologickými nálezy v trati Padělky pod
Strážkami a v části Staré Hory. Sídelní objekty z doby bronzové a starší železné byly zjištěny na
kopci Malé Domaniny a Prostřední Torhéty.
Název obce se patrně nese již z přelomu tisíciletí, kdy na návrší Hradisko stála tvrz obývaná
pánem Ješutbořem, odtud Ješutbořice, poté Jestbořice a později Šitbořice.
První písemná zmínka je z roku 1255. Obec již měla kamenný kostel a faru. Ves ovládali páni z
Deblína a Lomnice, v dalších desetiletích se vystřídalo mnoho majitelů, od roku 1824 pak
Šitbořice patřily pánům z Klobouk u Brna.
Stránka 4 z 17

Obec měla vždy zemědělský charakter. Ve 14. století proslula svými vinicemi a řídila se vlastním
horenským právem. Obecní pečeť tuto činnost zobrazuje vinařskými symboly. Uvedenou pečeť
doposud obec používá.
Pro Šitbořice jsou typické vinné sklepy kopané v pískovci a zpevněné spraši. Nacházíme je jak na
návrší Hradisko, tak v údolí zvaném Žleb. Sklepy jsou tvořeny pouze klenbou pod úrovní
zemského povrchu, nestojí nad nimi lisovna, jak je to zvykem v okolí. Šíje sklepů není klenutá
cihlami, je vyhloubená přímo do skály. Nejvíce sklepů vzniklo před druhou světovou válkou.
Důležitá data v historii obce
1255: první písemná zmínka o obci, kdy už měla svůj kamenný kostel a faru
1824: od tohoto roku patřila obec pánům z Klobouk u Brna

Demografické údaje
Rok
Počet
obyvatel
Počet
domů

1869

1900

1921

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2020

1162

1458

1627

1833

2057

2044

2009

1927

1953

1921

2064

248

304

320

404

437

461

466

550

559

561

651
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1991

2001

2011

2020

Kultura, spolková činnost
V obci se konají tradiční krojové Babské, Václavské a Martinské hody. Zvláštností od ostatních
okolních obcí je tradiční stavění máje, kdy se tato máj nestaví u příležitosti hodů, ale podle
původní tradice ji staví rekruti, kteří pod májkou uspořádali zábavu a pak odcházeli na vojnu.
Proto se tato akce pořádá vždy na přelomu měsíce dubna a května.
Spolky a sdružení
V obci je aktivních několik spolků a sdružení:
hasiči, rybáři, myslivci, chovatelé, KLAS (klub aktivních seniorů), Mikeš (klub maminek
s dětmi), Jezdecký klub Kaverto.
Obec spolupracuje s většinou spolků, přispívá finančně na jejich činnost nebo podporuje
finančně či materiálně akce, které tato sdružení pořádají.
Sport
Obec Šitbořice má bohaté sportovní vyžití, mezi které patří zejména aktivity spojené se
sportovním areálem a s místní sokolovnou. Mezi sporty patří zejména fotbal, kolová, tenis,
florbal a jiné.
Sportovní areál
V roce 2002 byl v naší obci vybudován sportovní
areál, jehož součástí je fotbalové hřiště, běžecká
dráha s doskočištěm, dva tenisové kurty s umělým
povrchem a osvětlením, víceúčelové hřiště s
tartanovým povrchem a tenisová odrazová zeď

Kolová
S nápadem založení oddílu kolové v Šitbořicích přišel v roce 1991 pan Antonín Petrovský z Brna.
Byl hlavním organizátorem několika ročníků mezinárodních turnajů v kolové, které se v
Šitbořicích hrají pravidelně od roku 1988.
V lednu roku 1992 se sešlo několik příznivců kolové a několik otců dětí ve věku 9 až 12 let a
dohodlo se na založení oddílu při Tělovýchovné jednotě Sokol.
22. března 1992 byla na svaz cyklistiky, tehdy pod názvem „Českomoravský”, zaslána přihláška
k registraci Šitbořického oddílu, což bylo následně potvrzeno pod evidenčním číslem 614. Za
oficiální datum vzniku našeho oddílu je tedy považován 22. březen 1992.
TJ Sokol Šitbořice ve spolupráci s obcí Šitbořice pořádá pravidelně v únoru Mezinárodní turnaj
v kolové.

Stránka 6 z 17

Fotbal
Kopaná v Šitbořicích se začala hrát asi v roce 1925. Ti, co je tato hra zaujala začali hrát na malém
plácku – „na rovince” mezi sebou. Neměli dresy, nebylo nalajnované hřiště, nikdo nerozhodoval,
neznala se pravidla, ale přesto chodilo hrát mnoho mladých chlapců a hodně fanoušků se na ně
chodilo dívat.
Bowling
V roce 2002 byla ve Společenském domě v Šitbořicích postavena bowlingová dvou dráha.
Členství obce ve sdruženích
DSO: Mikroregion Hustopečsko, který je také členem Místní akční skupiny Hustopečsko
SMO ČR: Svaz měst a obcí České republiky
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Oblasti rozvoje obce
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Územní rozvoj
Životní prostředí
Komunikace a doprava
Infrastruktura
Občanská vybavenost
Bydlení
Školství
Vzhled obce
Bezpečnost a pořádek

I. Územní rozvoj
Územní plán
Nový územní plán Obce Šitbořice byl spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Je účinný od 7.4.2015.
Komplexní pozemkové úpravy
Pro realizaci navržených krajinných opatření je klíčovým problémem vyjasnění vlastnických
vztahů zejména tam, kde je uvažováno využití dotačních zdrojů.
V rámci komplexních pozemkových úprav nejen dochází k narovnání vlastnických vztahů, ale
také jsou navržena tzv. společná zařízení, tj. cesty, vodohospodářská zařízení, protierozní
opatření a krajinné úpravy. Jsou pro ně vyčleněny nejprve výměry ve vlastnictví státu, obce a
teprve poté nezbytné výměry ostatních vlastníků.
Návrh řešení:
KPÚ provádí pozemkový úřad na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské
půdy katastrálního území.
Obec Šitbořice společně s místním ZD podala žádost o zahájení KPÚ v obci Šitbořice na
Pozemkový úřad Břeclav.
Ve druhé polovině roku 2020 byly KPÚ zahájeny.
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II. Životní prostředí
Šitbořice jsou situovány v prostředí, které není v rozsáhlejším měřítku postiženo znečištěním
ovzduší nebo jinými zásadními negativními příčinami zhoršení ŽP.
Na imisním zatížení území obce se podílí především automobilová doprava a dále prachové
částice ze zemědělsky využívaných ploch.
Pozitivním prvkem, který podstatně ovlivňuje životní prostředí sídla, je funkční čistírna
odpadních vod.
V roce 2012 byl v obci zaveden Inteligentní systém nakládání s odpady, díky kterému se
podařilo snížit produkci směsného komunálního odpadu na méně než polovinu.
Kanalizace a ČOV
V Šitbořicích je od roku 2006 v plném provozu ČOV. Kanalizace je v celé obci. Většinou se
jedná o kanalizaci společnou pro splašky i dešťovou vodu. V lokalitách, kde se budují nové
inženýrské sítě pro výstavbu RD, se již buduje kanalizace oddělená. Na konci roku 2020 je
oddělená kanalizace v lokalitě Tocháčkova, Za Školou a cca ½ ulice Osvobození. V brzké
době bude potřeba vyměnit hlavní kanalizační přivaděč mezi ulicí Brněnskou a odlehčovací
šachtou pro ČOV. Tento nový přivaděč by měl už být rozdělen na splaškovou a dešťovou
vodu.
Odpadové hospodářství
V roce 2015 byl uveden do provozu nový sběrný dvůr, kde jsou umístěny maloobjemové i
velkoobjemové kontejnery na všechny druhy odpadu.
Komunální odpad z domácností je svážen firmou STKO Hodonín jedenkrát za tři týdny.
Tříděný odpad z domácností sváží dvakrát měsíčně zaměstnanci obce na sběrný dvůr, kde se
následně vyhodnocuje a odtud ho odváží společnost STKO Hodonín k dalšímu zpracování.
V obci je od roku 2012 provozován systém inteligentního nakládání s odpady, do kterého je
zapojeno 96 % domácností.
Krajinotvorná opatření
Středem obce se táhne téměř 500 metrů dlouhý park. Je tvořen převážně jehličnatými stromy.
Listnaté stromy jsou zde zastoupeny méně. Vzhledem k jejich stáří a nebezpečným rozměrům
bylo rozhodnuto o revitalizaci celého parku. V roce 2020 byl proveden dendrologický
průzkum, byla vypracována studie a projektová dokumentace. Realizace proběhne v roce 2021.
Počítá se i s vytvořením několika odpočinkových míst. V roce 2019 se uskutečnila výsadba
větrolamu v lokalitě Tocháčkova, aby se zamezilo nepříjemným severním větrům v této nové
lokalitě.
Ochrana proti povodním
Obec Šitbořice neleží v záplavovém území. Přesto má vypracovaný povodňový plán
z důvodu případné bleskové povodně. Díky geografické poloze obce však nikdy v minulosti
nedošlo k vážným škodám.
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III. Komunikace a doprava
Dopravní obslužnost
Obec Šitbořice je začleněna do Integrovaného Dopravního Systému Jihomoravského kraje.
Díky tomuto systému má obec velmi dobré spojení s okolím a hlavně s městem Brno, kam
jezdí za prací a do škol mnoho místních obyvatel.
Silnice místní
Většina místních komunikací je v dobrém technickém stavu. Nový živičný povrch je potřeba
položit v ulici Domaninská, Břízová, Horní a v části ul. Divácká.
Návrh řešení:
Postupně, dle finančních možností, budou nové povrchy položeny. Po dostavbě všech RD
v lokalitě Tocháčkova bude položena vrchní vrstva vozovky ve všech třech ulicích.
Chodníky
Návrh řešení:
Budování nových chodníků v plánovaných zástavbách.
Postupné opravy chodníků v celé obci.
Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
V roce 2017 proběhla instalace informativních radarů na měření rychlosti při vjezdech do obce.
Na ulici Nikolčické byly instalovány dopravní značky pro omezení rychlosti na 30 km/h pro
vozidla těžší než 7,5 t. Ve spolupráci s Městskou policií Hustopeče se plánuje provozování
stacionárního radaru v problémových místech obce.
Řešení parkování v obci
Během první a druhé etapy rekonstrukce ulice Osvobození vznikla 4 nová parkoviště. Další
parkovací místa vznikla před RD vlastníků, posunutím vozovky dále od domů.
V další etapě rekonstrukce ulice Osvobození (od Hostince u Kašparů po ul. Brněnskou) bude
potřeba vyřešit parkování v této části.
Návrh řešení:
Aby se nemuselo zasahovat do přilehlého parku, bude provoz na této komunikaci upraven jako
jednosměrný. Tím bude možné realizovat podélné stání v celé délce tohoto úseku. Chodník
souběžný s touto komunikací bude rozšířen tak, aby se dal v zimě udržovat obecní technikou.
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IV. Infrastruktura
Inženýrské sítě
Návrh řešení:
Budování nových inženýrských sítí v plánovaných zástavbách a opravy stávajících.
Elektrická energie
V obci je funkční a spolehlivá síť elektrického vedení. Dříve vznikalo mnoho problémů
s rozvody pro veřejné osvětlení, zvláště při větrném počasí. Problematické úseky byly
opraveny výměnou vodičů za izolované. Poslední problémový úsek bude opraven v roce
2021. Některá svítidla jsou značně zastaralá a dosluhující.
Při výstavbě IS v lokalitě Tocháčkova byla trafostanice posílena, v lokalitě Za Školou byla
vybudována trafostanice nová.
Návrh řešení:
Vyměnit poslední problémový úsek vedení veřejného osvětlení a staré, nehospodárné a
dosluhující lampy průběžně nahrazovat úspornými LED svítidly.
Vodovod
Obec Šitbořice má veřejný vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce. Do června
roku 2018 byl provozovatelem VAK Břeclav a.s. Zdrojem vody bylo prameniště ve
Vranovicích. Od června 2018 je vodovod pro veřejnou potřebu napojen na Vírský oblastní
vodovod a provozovatelem vodovodu je VAS Brno. Pro připojení na VOV byl vybudován
vodovodní přivaděč z Těšan, který také zásobuje obce Borkovany a Nikolčice.
Plynovod
Obec Šitbořice je od roku 1992 kompletně plynofikována.

V. Občanská vybavenost a obecní budovy
V obci se nachází čtyři prodejny potravin, pošta, tři pohostinství, květinářství, dětské hřiště,
víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště a tenisové kurty. Ve zdravotním středisku se nachází
ordinace dětského lékaře, praktického lékaře pro dospělé a zubní ordinace. Dále jsou zde
čtyři malé byty pro penzisty. V budově Orlovny jsou k dispozici sirné koupele, masáže,
fyzioterapie a pedikúra. Provozovna kadeřnictví byla zrekonstruována a přestavěna na
lékárnu – výdejnu léků. Sokolovna je využívána jak pro sportovní, tak i společenské účely.
Její kapacita je pro sportovní účely nedostačující. V budově staré školy se nachází
posilovna, muzeum, obecní knihovna, klubovna Orel, klubovna Klas, pekárna a klub
maminek s dětmi Mikeš. Mateřská škola má tři třídy, základní škola má kapacitu 350
žáků. Obci chybí krytá hala, především pro sportovní využití.
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Hasičská zbrojnice
Realizovaná opatření:
Budova je po několika etapách rekonstrukce a přístavby zcela dostačující pro svůj účel.
Sběrný dvůr
Realizovaná opatření:
V roce 2015 byl vystavěn nový sběrný dvůr vč. vybavení, který splňuje veškeré normy a
požadavky obce.
Skladovací prostory naproti radnice
Plánované opatření:
Výhledově bude potřeba výměna střešní krytiny a oprava zbývající části fasády.
Bytové jednotky
Na ulici Školní se nachází dva bytové domy. V jednom jsou čtyři byty a dvě garsoniéry,
v druhém jsou dva byty. Dalších pět bytů je v areálu nové školy nad kotelnou.
Plánovaná opatření:
Na bytech v areálu školy č.p. 531 je potřeba opravit opláštění celé přístavby.
Na bytové jednotce č.p. 491 je potřeba vyměnit střešní krytinu.
Obecní úřad
V roce 2001 byla dokončena kompletní rekonstrukce a budova je zcela vyhovující.
Plánované opatření:
Výhledově bude potřeba výměna střešní krytiny a oken.
Společenský dům Orlovna
Rekonstrukce proběhla v roce 2000. Nachází se v něm restaurace, sál, sirné koupele, bowling
a ubytování.
Plánované opatření:
V roce 2018 byla provedena výměna nábytku na pokojích a osazení klimatizačních jednotek.
Žádné významné investice do budovy a vybavení se neplánují.
Sokolovna
Tento objekt prošel celkovou rekonstrukcí a je plně funkční. Je využíván pro veškerou
kulturní a sportovní činnost. Z tohoto důvodu je jeho kapacita nedostačující. Pro kolektivní
sporty jsou také nedostačující rozměry hřiště.
Plánované opatření:
Výstavba nové sportovní haly u základní školy.
Zdravotní středisko, penzion a pošta
Budova je kompletně zateplena a má novou fasádou. Všechny čekárny a ordinace lékařů jsou
vybaveny klimatizačními jednotkami. Od roku 2019 je na budově umístěn bankomat.
Plánované opatření:
Budova je plně funkční a neplánuje se žádné zvláštní opatření.
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Budova textilu
Tento objekt koupila Obec Šitbořice v roce 2013. Budovu obec pronajímá fyzické osobě za
účelem prodeje textilu a obuvi. Byly vyměněny výkladní skříně. Tepelné vlastnosti a vzhled
budovy jsou nevyhovující.
Plánované opatření
V roce 2021 zrealizovat zateplení, novou fasádu a přilehlý chodník.
Hřbitov
Místní hřbitov je rozdělen na starou a novou část, tyto dvě části rozděluje zrekonstruovaná
cesta s nově vysázenou alejí stromů. Vyměněny byly také všechny tři vstupní brány. Na
hřbitově se nacházel stavební objekt využívaný jako sklad pro potřeby hřbitova. Ten byl
značně zchátralý a v roce 2019 byl odstraněn a na jeho místě vznikl nový. V novém objektu
je i sociální zařízení pro návštěvníky hřbitova. Hřbitov postrádá kolumbárium, které se
plánuje vystavět v roce 2021. Hřbitovní zeď není v dobrém technickém stavu a do budoucna
se počítá s její obnovou.
Plánované opatření:
Stavba nové hřbitovní zdi.
Sociální zařízení
V obci je pět malých bytů pro starší občany bez pečovatelské služby. Tato kapacita je
nedostatečná.
Návrh řešení:
Vybudování několika malometrážních bytových jednotek pro seniory nebo sociálně
znevýhodněné občany.
Plánovaná opatření:
Realizace dle potřeby a finančních možností obce.
Sportovní zařízení
V obci se nachází travnaté fotbalové hřiště a tenisové kurty, dále pak víceúčelové hřiště a
tenisová odrazová stěna. Veškerá sportovní činnost přes zimu se odehrává v místní
Sokolovně, která je značně přetížena. Obci chybí sportovní hala pro sálové sporty.
Návrh řešení:
Vybudování kryté haly.
Místní knihovna
V knihovním fondu Obecní knihovny Šitbořice je 7,7 tisíc svazků knih. Čtenáři si mohou
vybírat z beletrie pro dospělé, beletrie pro děti, naučné literatury pro dospělé a naučné
literatury pro děti.
Pro rozšíření nabídky titulů knih využívá naše knihovna výměnný fond svazků Městské
knihovny Břeclav, který se obměňuje přibližně 2x ročně.
Místní knihovna je umístěna v budově staré školy.
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VI. Bydlení
Obec Šitbořice připravila v roce 2019 další lokalitu pro bydlení v RD „Za Školou“ v souladu
s platným územním plánem. Vzniklo 34 nových stavebních míst, které obec prodává
zájemcům. Před realizací stavby IS byla nutná přeložka VN a vybudování nové trafostanice.

Návrh řešení:
Pro další rozvoj obce bude potřeba najít další lokalitu pro bydlení a zasíťovat nové stavební
pozemky.

VII. Školství

Školství – Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace
Výchovu a vzdělávání dětí v obci zajišťuje základní a mateřská škola. Tyto školy původně
vznikly samostatně. Od 1. 1. 2019 došlo k jejich sloučení. Obě zařízení naplňují společnou
vizi „Bezpečná, otevřená škola, která poskytuje vzdělání pro život“.
Škola sdružuje:
a) mateřskou školu o maximální kapacitě 84 dětí
b) základní školu o maximální kapacitě 350 žáků
c) školní družinu o maximální 75 kapacitě žáků
d) školní klub o maximální kapacitě 150 žáků
e) školní jídelnu o maximální kapacitě 495 obědů (2 samostatná pracoviště)
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Mateřská škola
Mateřská škola byla založena 6. 9. 1961,
nová budova byla uvedena do provozu v roce
1972, přístavba s jídelnou v roce 1980. Školka
se nachází ve středu obce, je velmi prostorná,
obklopená velkou plochou školní zahrady. Do
sítě škol a školských zařízení je zařazena od
27. 1. 1996. Od 1. 1. 2003 je v právní
subjektivitě jako příspěvková organizace. Po
sloučení se základní školou zajišťují
pedagogickou činnost vedoucí učitelka a pět učitelek. Provozní zaměstnanci jsou čtyři.
Součástí mateřské školy je vlastní kuchyně a jídelna.
Mateřská škola je trojtřídní, třídy jsou rozlišené podle barev na žlutou, oranžovou o
zelenou. Žlutá třída je určena výhradně pro předškolní děti a děti s odkladem povinné školní
docházky. Další třídy jsou heterogenní.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání vycházející z „Kurikula podpory zdraví“ s využitím prvků kurikula „Začít spolu“
a podporuje environmentální výchovu. Motto: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!“
Cílem je poskytovat dětem dostatek podnětů pro všestranný harmonický rozvoj jejich
osobnosti, podporovat jejich zájem o získávání nových poznatků, řídit se desaterem
humanistické výchovy, zaměřit se na zdravý životní styl, vychovávat zdravé, šťastné a
všestranně rozvinuté osobnosti, které si budou vážit sebe i ostatních kolem sebe.
Mateřská škola je co do kapacity zcela naplněna. Aktuálně se zvyšuje potřeba
navýšení kapacity o další třídu. Nově zbudovaná třída by zajistila další volná místa pro
umístění dětí, snížení počtu dětí ve třídě a tím posílení individualizace výchovy a
vzdělávání.
Základní škola
Nová školní budova byla dokončena v
roce 1984. V tomtéž roce zde byl zahájen
provoz výukou na 1. stupni, od roku 1990 je
škola plně využita pro výuku 1. a 2. stupně.
Každý ročník je vyučován samostatně,
ročníky nejsou spojovány. Školu navštěvuje
přibližně 200 žáků, průměrná naplněnost tříd
je 22 žáků. Spádovým obvodem školy je obec
Šitbořice. Škola přijímá i zájemce z okolních
obcí.
Od r. 1992 do r. 2004 byla ZŠ
Šitbořice zařazena do celostátní sítě Zdravých
škol a ve spolupráci se Státním zdravotním
ústavem naplňovala "Program podpory zdraví". V tomto programu a trendu stále pokračuje.
Vzdělávání probíhá na základě Školního vzdělávacího programu „Vzdělání na dlani“.
Základní škola je školou rodinného typu se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu.
Uplatňuje diferencovaný přístup při výchově a vzdělávání žáků s cílem optimálně rozvíjet
vědomosti, dovednosti a schopnosti každého žáka. Škola všem žákům cíleně vytváří ve
výuce prostor pro seberealizaci a zažití pocitu úspěchu.
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Budova školy je umístěna na okraji obce, obklopena přírodním areálem, který
zajišťuje bezpečný pohyb a možnost výuky venku. První stupeň má k dispozici prostorné
třídy s hracími koutky, žáci na 2. stupni využívají své kmenové třídy. Pro výuku je
využívána ICT učebna, cvičná kuchyně, žákovská dílna a čítárna. Zájmovou činnost
zajišťují tři oddělení školní družiny a školní klub. V rámci školního klubu žáci mohou
navštěvovat především pěvecký sbor a kroužek softballu.
K pohybovým aktivitám žáků škola využívá školní tělocvičnu, místní sokolovnu, dvůr
za školou a sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm, dvěma
tenisovými kurty a tenisovou stěnou. Pro veřejná vystoupení, výstavy, společné akce,
využívá škola sál ve společenském domě. V době přestávek žáci mohou používat
odpočinkové kouty na chodbách, velkou přestávku tráví děti na školním dvoře se
sportovním a hracím vybavením.
Z důvodu navyšování počtu žáků a průměrného počtu žáků ve třídě základní škola
řeší problém s nedostatečnými prostorami pro výuku a zájmové činnosti. Chybí prostory pro
půlenou výuku jazyků, speciálně pedagogickou péči, pedagogickou intervenci, odborné
učebny, skladovací prostory a multifunkční učebna pro společné setkávání školy, nácvik
sboru. Škola se také potýká s potřebou větší tělocvičny. Tu aktuálně řeší u žáků 2. stupně
využíváním sokolovny.
VIII. Vzhled obce
Generel veřejné zeleně
Péče o veřejnou zeleň probíhá průběžně. Jsou vysazovány nové stromy a každoročně jsou
kontrolovány a ošetřovány staré stromy, hlavně z důvodu bezpečnosti.
Návrhy řešení:
Výsadba nových stromů a keřů na obecních pozemcích.
Revitalizace zelených ploch v obci, především parku v ulici Osvobození.
Realizovaná opatření:
Výsadba aleje stromů na místním hřbitově.
Výsadba aleje na ulici Tocháčkova.
Výsadba stromů v celém intravilánu obce. Například v okolí radnice, Sokolovny, na
fotbalovém hřišti, ve Žlebu, v areálu ČOV, mateřské školy, na ul. Rovinka, Nová a jinde.
Obnova veřejných prostranství
Prostranství mezi radnicí a obecním objektem č.p.600 bylo vydlážděno a slouží široké
veřejnosti. V parčíku před radnicí má vzniknout odpočinkové místo se zelení a vodním
prvkem.
Průběžně probíhá v celé obci údržba zeleně a mobiliáře.
Návrh řešení:
Současně s revitalizací parku vytvořit několik oddechových míst a na vhodném místě postavit
stylový altán. Před radnicí realizovat odpočinkové místo.
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Oprava a údržba památek
Průběžně probíhají postupné opravy památek, obec Šitbořice přispěla na opravu fasády
kostela.
Realizovaná opatření:
U kostela byly opraveny pomníky padlých v první i druhé světové válce.
Za obcí směrem na Nikolčice byl postaven nový kříž na místě původního, který zchátral a byl
povalen.
Plánovaná opatření:
Pořízení nového nízkého zábradlí k pomníkům padlých a k soše sv. Jana.
Úklid obce
Úklid veřejných prostranství zajišťují zaměstnanci obce za pomoci techniky a ručního nářadí.
Technické vybavení na zimní i letní údržbu obce je na odpovídající úrovni. Stejně tak i na
údržbu veřejné zeleně. Technika je průběžně obnovována.
Navrhovaná opatření:
V roce 2021 pořízení nového stroje na sečení trávy.

IX. Bezpečnost a pořádek
Nejzávažnějšími případy v posledních letech jsou krádeže v zahrádkářských chatkách.
Realizovaná opatření:
Dohoda o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Obvodním
oddělením Policie ČR Břeclav.

SUMÁŘ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCE ŠITBOŘICE
·
·
·
·
·
·
·

Přístavba základní školy
Opravy vozovek, chodníků a kanalizace
Výstavba sportovní haly
Provedení komplexních pozemkových úprav
Krajinotvorná opatření: výsadby zeleně, revitalizace parku v ulici Osvobození
Výstavba multifunkčního objektu na ul. Osvobození
Příprava nových stavebních míst

Tento strategický, rozvojový plán obce Šitbořice byl schválen zastupitelstvem obce Šitbořice
dne: 29.3.2021

v bodě č.4
Antonín Lengál – starosta obce
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