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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA 
Vážení čtenáři,
držíte v rukou první číslo zpravodaje Štengaráč-

ku v roce 2021 a doufám, že vás budou zajímat nové 
informace o dění v naší obci. Samozřejmě vše je po-
znamenáno touto covidovou dobou, již je to rok, co 
jsme se nemohli všichni setkat na tradičních akcích 
pořádaných každým rokem v  obci, stavění máje, 
hody, výstava vín. Sám vím, že zájmové organiza-
ce plánují rok dopředu různé akce, ale díky opatře-
ním a zákazům se postupně ruší. Všichni doufáme, 
že naše důsledné dodržování hygienických opatře-
ní a očkování nám pomůže tyto problémy překonat 
a vesnice se vrátí ke svým tradicím.

Ve Štengaráčku se podařilo naplnit rubriky za-
jímavým čtením a  opět podáváme zprávy o  dění 
v obci. Co se řeší v naší obci je v příspěvku pana sta-
rosty a  zprávách z  rady obce. Podařilo se dokon-
čit komunikaci, chodníky a parkovací místa na uli-
ci Osvobození, na nové ulici Za Školou se čile staví 
a mnozí naši mladí občané již zde bydlí. Že Šitbořice 
nabídly mladým možnost stavebních míst nám zá-
vidí mnoho obcí, vesnice žije a má perspektivu dal-
šího růstu. Růst velikosti obce sebou nese další pro-
blémy, které se musí řešit. Jedním z nich je plánova-

né rozšíření a  přístavba základní 
školy v Šitbořicích včetně přístav-
by sportovní haly. Tato veliká akce 
se bude řešit po etapách, určitě in-
formace vám podá pan starosta ve 
svém příspěvku. Co nyní nejvíce rozdělilo vesnici je 
revitalizace parku uprostřed dědiny. Obec Šitbořice 
nechala zpracovat projekt na revitalizaci parku, na 
kterou bude čerpat dotace, a tam je jednou z pod-
mínek čerpání dotace dodržení projektu. Samo-
zřejmě některým naším spoluobčanům se to nelíbí 
a rádi by měl park tak jak vypadal. Pevně věřím, že 
park bude opět pěkný, budeme si muset zvyknout, 
že místo přerostlých jehličnanů zde budou listnaté 
stromy, nová tráva včetně jarních květin a nové ob-
čanské vybavení (lavičky, odpočívadla atd). Těšme 
se, až bude vše hotovo.

Samozřejmě děkuji všem přispěvatelům a foto-
grafům do našeho zpravodaje, bez jejich pomoci 
bychom nebyli schopni náš časopis vydávat. A pro-
tože vám píšu poprvé v novém roce, tak mi dovolte, 
abych vám popřál hodně zdraví a trpělivosti v no-
vém roce.

Milan Němeček

SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
blíží se jaro – nejkrásnější 

roční období. Bohužel už podru-
hé po sobě bude poznamená-
no nepříjemnou virovou pande-
mií. Nedá se nic dělat, musíme 
to společně vydržet a překonat. 
Společenský život v obci se zce-
la zastavil. Nezastavil se však 
běžný chod obce a  plánované 
investiční akce dle schválené-
ho rozpočtu se budou realizo-
vat. Těch není letos mnoho, pro-
tože jak jsem vás informoval již 
dříve, tak veškeré volné finanční 
prostředky hodláme investovat 
do přístavby základní školy. Za-
tím jde vše podle plánu. Projek-
tová dokumentace pro staveb-
ní povolení je hotová, stavební 
povolení již bylo vydáno, včet-
ně nabytí právní moci. V  sou-
časné době se pracuje na pro-
jektové dokumentaci na prove-

dení stavby, která bude hotová 
do 15. května. Poté proběhne vý-
běr zhotovitele a následovat by 
měla realizace stavby. Současně 
se také připravuje podání žádos-
ti o  dotaci. Z  těch menších akcí 
by se mělo například vybudovat 
kolumbárium na místním hřbito-
vě, parkoviště na ulici Nová, re-
prezentativní odpočinkové mís-
to před radnicí a  revitalizace 
parku ve středu obce. O  připra-
vené revitalizaci jsem vás infor-
moval v minulém čísle. Začalo se 
nepopulárním kácením stromů. 
V měsíci dubnu dojde k vyfrézo-
vání pařezů a přípravě půdy pro 
vysetí nového trávníku. Násle-
dovat bude instalace mobiliáře. 
Výsadba nových stromů a  keřů 
proběhne až na podzim. Věřím, 
že po dokončení celé revitaliza-
ce bude náš park mnohem hez-
čí a  bezpečnější, než byl dří-

ve. Chtěl bych 
vám prostřed-
nictvím toho-
to článku sdě-
lit, že větve 
z  vykácených 
stromů byly rozdrceny na štěp-
ky, které jsou uloženy u  sběr-
ného dvora. Kdo bude mít zá-
jem, tak si může pro vlastní po-
třebu odvézt jakékoliv množství. 
Štěpka obsahuje poměrně velké 
množství jehličí, tak dobře zvaž-
te vhodné využití této hmoty.

Vážení spoluobčané, jak jistě 
všichni víte, tak v  lednu zemřel 
bývalý starosta a můj předchůd-
ce Vladimír Kulíšek. Byl to dlou-
holetý starosta, který ve své 
funkci začínal v  nelehké době, 
zvlášť po revoluci, kdy se ode-
hrávalo mnoho společenských 
změn a pro obce se otevřely zce-
la nové možnosti. Program roz-
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voje venkova dokázal tehdy pan 
Kulíšek skvěle využít a  výsle-
dek této práce je chloubou obce 
dodnes. Příkladem jsou stylově 
opravené budovy radnice, sta-
ré školy, hasičské zbrojnice a Or-
lovny. Pan Kulíšek strávil na rad-
nici kus svého života a pro naši 

obec odvedl mnoho poctivé prá-
ce. Čest jeho památce.

Vážení spoluobčané, toto čís-
lo by mělo vyjít těsně před Ve-
likonocemi. Chci vám popřát, 
abyste tyto nadcházející svátky 
prožili v klidu, ve zdraví a v opti-
mismu.  Doufejme, že se již brzy 

zlepší epidemiologická situace, 
že se děti už konečně vrátí do 
škol a my se budeme moci zase 
vídat na různých společenských 
akcích. Buďte trpěliví. 

Antonín Lengál 
starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE 
Dne 14. 12. 2020 rada obce projednala a schválila 

rozpočet ZŠ a MŠ Šitbořice, příspěvková organizace, 
na rok 2021 ve výši 4 600 000,- Kč: 
• 4 250 000,- Kč provozní příspěvek
• 350 000,- Kč investiční příspěvek

Rada obce projednala a  schválila střednědo-
bý výhled ZŠ a  MŠ Šitbořice na rok 2022–2023.                                                                                                                                  
Rada obce projednala a schválila uložení odvodů ve 
výši ročních odpisů příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
Šitbořice ve výši 579.104 Kč do rozpočtu zřizovatele.                                                                                                                      
Rada obce schválila odpisy ZŠ a MŠ Šitbořice na rok 
2021.

Rada obce schválila Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemena s JMK, Žerotínovo nám. 3, 
Brno (jde o povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, 
opravy a odstranění optického kabelu).

Dne 21. 12. 2020 rada obce projednala a  schvá-
lila pachtovní smlouvy na obecní pozemky, o  je-
jich záměrech jsem vás seznámila v minulém Šten-
garáčku, jde o  prodloužení stávajících smluv uží-
vání pozemků jako zahrad. Jedná se o  tyto ža-
datele: Jiří Daniel, Michal Hofferík, Ing. Miloslav 
Jelínek, Blanka Tomancová a  Eva Řačáková.                                                                                                                                  
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 16.

Rada obce schválila uzavření Dodatku smlou-
vy o dílo č. 1 „Šitbořice - ul. Osvobození – kanalizace 
a komunikace, II. etapa“ s IS Hodonín. Jedná se o pro-
dloužení termínu plnění k 28. 2. 2021 z důvodů opat-
ření vlády ČR v souvislosti s pandemií Covid - 19.

Dne 21. 12. 2020 rada obce schválila zveřejnění 
záměrů propachtovat obecní pozemky:

Rada obce schválila zveřejnění záměru propach-
tovat obecní pozemek par. č. 642 o vým. 263 m2 a par. 
č. 643 o vým. 524 m2, jedná se o prodloužení smlou-
vy, žadatelem je pan Rostislav Dostál.

Rada obce schválila zveřejnění záměru propach-
tovat obecní pozemek par. č. 656 o vým. 1109 m2, jed-
ná se o prodloužení smlouvy, žadatelem je pan Ros-
tislav Zelinka.

Rada obce schválila zveřejnění záměru propach-
tovat obecní pozemek par. č. 1764 o vým. 583 m2, jed-
ná se o prodloužení smlouvy, žadatelem jsou Libuše 
a Karel Novákovi.

Rada obce schválila zveřejně-
ní záměru propachtovat obec-
ní pozemek par. č. 940 o  vým. 
632 m2 a par. č. 941 o vým. 582 m2, 
jedná se o prodloužení smlouvy, 
žadatelem je pan Karel Klein.

Rada obce schválila zveřejnění záměru propach-
tovat obecní pozemek par. č. 9730 o vým. 82 m2, par. 
č. 9740 o vým. 224 m2, par.č. 9741 o vým. 22 m2, část 
par. č. 9742 o  vým. 12 m2, část par. č. 9750 o  vým. 
26 m2, část par. č. 9752 o vým. 18 m2, jedná se o pro-
dloužení smluv, žadatelem je pan Mgr. Lukáš Franěk, 
Šitbořice.

Dne 1. 2. 2021 byly všem schváleny smlouvy o no-
vém pachtu. 

Dne 11. 1. 2021 rada obce schválila zveřej-
nění záměru obce poskytnout jako výpůjč-
ku místnost v  Sokolovně a  dne 1. 2. 2021 schvá-
lila smlouvu, žadatelem je pan Jan Tihlařík.                                                                                                                                    
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 1 (v pří-
jmech: 300.000 Kč za zhotovená parkoviště na ul. 
Osvobození, 84.000 Kč za vodovodní přípojky na ul. 
Osvobození, 99.000 Kč za věcné břemeno od E. ON, 
ve výdajích: 222.500 Kč oprava komunikace ul. Osvo-
bození, 1.330.000 Kč rekonstrukce ul. Osvobození, 
32.000 Kč kanalizace ul. Osvobození, 62.000 Kč vý-
sadba stromů, 88.000 Kč výměna okapů na Orlovně).                                                                                     
Rada obce schválila žádost o dotaci pro Myslivecký 
spolek Šitbořice ve výši 15.000 Kč.

Rada obce schválila cenovou nabídku od firmy 
Atregia s.r.o. na vyhotovení projektové dokumentace 
na akci „Úprava parku v centru obce Šitbořice“ s po-
dáním na stavební úřad pro získání stavebního po-
volení za cenu 37.752 Kč vč. DPH.

Rada obce schválila pořízení módu pro seniory na 
internetové stránky obce od firmy Galileo v  částce 
cca 13.000 Kč.

Dne 25. 1. 2021 rada obce schválila zadávací do-
kumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na 
služby „Šitbořice – přístavba budovy ZŠ, DPS“ (jde 
o  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodá-
vek a služeb včetně výkazu výměr).
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Dne 1. 2. 2021 rada obce schválila návrh na vyřa-
zení majetku Základní a mateřské školy Šitbořice, jde 
o majetek v celkové částce 162.944,47 Kč.

Rada obce přijala poděkování za podporu od Dia-
konie betlém Klobouky u Brna.

Rada obce schválila zveřejnění záměru propach-
tovat obecní pozemek par. č.1758 o vým. 324 m2, vy-
užití jako zahrada, žadatelem je paní Ilona Jégrová.                                      
Rada obce souhlasí s uspořádáním akce Agrotec Pe-
tronas Rally 2021 v době 17. - 19. 6. 2021 a zároveň 
souhlasí se zapůjčením potřebných komunikací.

Rada obce schválila žádost o pronájem obecního 
bytu na penzionu do 31. 7. 2022 pro pana Marko Ni-
koli, Šitbořice.

Rada obce schválila žádost o  pronájem obecní 
budovy bývalé Jednoty, žadatelem jsou pan Miroslav 
Týbl a Pavel Novotný.

Rada obce schválila změnu hodnocení MESOH 
(motivační systém třídění odpadu) pro stanovení po-
platků a slev pro rok 2021, jde o zvýšení diferenciace 
odměn.

Rada obce schválila nabídku na výměnu vede-
ní pro veřejné osvětlení do pana Josefa Urbánka za 
cenu 17.078, 38 Kč vč. DPH. 

Rada obce schválila finanční příspěvek sociál-
ních služeb pro vybrané sociální zařízení v  částce 
109.127 Kč.

Rada schválila zakázku na zpracování paspor-
tu dopravního značení a komunikací v obci za cenu 
39.688 Kč vč. DPH.

Rada obce schválila Dodatek ke smlouvě o dílo č. 
2 „Šitbořice – ul. Osvobození – kanalizace a komu-
nikace, II. etapa“. Předmětem dodatku č. 2 je změna 
ceny za dílo. Důvodem změny ceny je změna rozsahu 
prací. Cena za dílo dle smlouvy o dílo: 8.468.250,- Kč 
bez DPH. Více a  méně práce: -120.849,06,- Kč bez 
DPH. Cena za dílo vč. dodatku č. 2: 8.347.400,94,- Kč 
bez DPH. Rada obce schválila zařazení obce do mo-
bilní aplikace „Na kole i pěšky“ za cenu 10.000 Kč bez 
DPH/rok.

Rada obce souhlasí s pronájmem Společenského 
domu Orlovna, žadatelem je pan Lukáš Doležal.

Dne 15. 2. 2021 rada obce schválila rozpočtové 
opatření č.2. Navýšení výdajů o 113.000 Kč výměnou 
čerpadla na ČOV.

Rada obce schválila vybudování parkovacího 
místa na obecním pozemku par. č. 657 naproti domu 
Domaninská 504, žadatel pan Oldřich Hanák.

Rada obce schválila Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene „Šitbořice, příp. NN, Kyz-
linková“.

Rada obce schválila zveřejnění záměru propach-
tovat obecní pozemek par. č. 1771 o vým. 1424 m2, ža-
datelem je pan Roman Vozdecký.

Rada obce schválila zveřejnění záměru propach-
tovat obecní pozemky Zemaxu Šitbořice. K  původ-
nímu pachtu přibudou další pozemky dle přílohy 
a  nové pachtovné bude činit 107. 276 Kč (doposud 
106.699 Kč).

Rada obce schválila žádost o  dotaci ve výši 
2.000 Kč pro Svaz tělesně postižených, Hustopeče.                                                                                                                                 
Rada obce schválila žádost o dotaci ve výši 5.000 Kč 
pro ZUŠ Klobouky u Brna. Rada obce schválila žádost 
o dotaci ve výši 49.000 Kč pro Aligators, z. s. Rada 
obce schválila žádost o dotaci ve výši 12.000 Kč pro 
Moravský rybářský svaz, Hustopeče.

Rada obce schválila žádost o  dotaci ve výši 
15.000  Kč pro jezdecký klub Kaverto. Rada obce 
schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene „Šit-
bořice, Dlouhá, příp. NN, Mrázková“ s EG. D, a.s., Brno, 
za jednorázovou úhradu 2.200 Kč bez DPH.

Rada obce schválila Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene „Šitbořice, rozšíření NN, Konečný“ s EG. D, 
a.s., Brno, za jednorázovou úhradu 2.200 Kč bez DPH.

Rada obce schválila záměr obce prodat obecní po-
zemek par. č. 67 a par. č. 65/1 o vým. 77 m2 a 232 m2, 
žadatelkou je paní Jana Formánková, pozemek urče-
ný k výstavbě RD.

Rada obce schválila záměr obce prodat část 
obecního pozemku par. č.723/1, žadatelem pan Jiří 
Tomanec, užití pozemku k výstavbě lisovny o rozlo-
ze 4,6 x 5 m.

Rada obce schválila záměr obce prodat obecní 
pozemek par. č.10490/11 o vým 248 m2, žadatel pan 
Zdeněk Lengál, pozemek určený k výstavbě RD.

Dne 1. 3. 2021 rada obce schválila Základní a ma-
teřské škole Šitbořice účetní závěrku za rok 2020, 
inventarizaci majetku a  závazků, dále přidělení 
zlepšeného hospodářského výsledku do rezervní-
ho fondu 86.005,92 Kč a  do fondu odměn 0,00 Kč.                                                                                                                                       
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 3 (na-
výšení výdajů o 2.246.800 Kč, neproběhlá fakturace 
z konce loňského roku za rekonstrukci ul. Osvoboze-
ní).    

Jarmila Cagášková
místostarostka 
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DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V ROCE 2020DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V ROCE 2020

KAM S POUŽITÝMI ROUŠKAMI A RESPIRÁTORY KAM S POUŽITÝMI ROUŠKAMI A RESPIRÁTORY 
NEBO JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V KARANTÉNĚNEBO JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V KARANTÉNĚ

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NAŠICH 
NEJSTARŠÍCH OBČANŮ V ROCE 2021

V roce 2020 se narodily tyto děti:
Brzosková Eliška, Zavadil Viktor, Zelinková Doro-

ta, Kuklová Rozálie, Konečná Anastázie, Číhal Teo-
dor, Valová Sofie, Gratzlová Eliška, Mrkvica Richard, 
Sáček Tobiáš, Lovětínská Barbora, Tesař Dominik, 
Vozdecký Ondřej, Zelinková Diana, Lengál Jeremiáš, 
Lengál Richard, Mrázková Natálie, Klanica Eduard, 
Lengálová Karolína, Rumánek Petr, Kaňa Jaroslav, 
Konečná Eliška, Di Lenardo Liliana, Kříž Tadeáš, Ne-
vídalová Julie, Holásková Natálie, Konečný Michael

V roce 2020 zemřeli tito občané:
Krbušková Olga, Kleinová Ester, Kaňová Ma-

rie, Lengálová Anna, Ryzý Karel, Zoubková Marie, 
Vozdecká Marie, Hanáková Gabriela, Urbánek Franti-
šek, Kaňová Marie, Růžová Kornelia, Nevídalová Rů-

Vzhledem k  rostoucím poč-
tům onemocnění virem COVID-19 
připomíná Ministerstvo život-
ního prostředí pravidla pro ná-
kladní s  odpady v  domácnos-
tech. Zůstávají stejná: pokud se 
v rodině vyskytne potvrzený pří-
pad koronaviru nebo je nařízena 

98 let Nevídalová Marie

95 let Fraňková Božena

94 let Tihlaříková Anežka

92 let Valíčková Marie, Foretníková Antonie, Tihlaříková Marie

91 let Lengálová Antonie

90 let Linhartová Marie, Holcapflová Ludmila, Kopřivová Pavlina, Blaha Oldřich, Zelinková Marie

85 let Němeček Vilém, Nevídal Jan, Nevídal Josef, Tesař Jiljí, Tesařová Marie, Urbánková Františka, 

 Viktorinová Hedvika

žena, Zoubková Božena, Sáček Josef, Urbánek Vác-
lav, Drabálek Josef, Vozdecký Václav, Plch Rudolf, 
Matuška Jan, Kaňová Ludmila

Evidence obyvatel za rok 2020
   muži ženy Celkem
Narodilo se   14 16 30
Zemřelo   8 12 20
Přistěhovalo se   25
Odstěhovalo se   23

Stav obyvatel k 31. 12. 2020 2058

Uzavřeno manželství celkem 8
před obecním úřadem  4
před církví římskokatolickou 4

karanténa, je potřeba dočasně 
přerušit třídění odpadů. 

Pro vyhazování použitých re-
spirátorů platí stejná pravidla 
jako pro nakládání s  použitými 
rouškami, rukavicemi či obliče-
jovými maskami. Všechny tyto 
jednorázové ochranné pomůcky 

by ideálně měly končit zabalené 
v sáčku a vyhozené do popelnic 
na směsný odpad.

Bližší informace jsou dostup-
né na letáku Ministerstva život-
ního prostředí, který naleznete 
na straně č. 22 našeho zpravo-
daje.

Oldřich, Zelinková Marieahha OlOldřd ichh ZZelelinnkokokoovávv MMMararrrieie
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SLOVO ŘEDITELKY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Pololetí školního roku máme už za sebou, a pro-
tože nebyla žákům 3. až 9. ročníku dosud obnovena 
prezenční výuka, leží mi stále v ředitelně výpisy vy-
svědčení. Věřím, že je budeme moci brzy našim žá-
kům osobně vydat a  všichni žáci konečně opět za-
sednou do školní lavic.

Jak bylo řečeno v minulém čísle Štengaráčku – od 
17. října 2020 byly vládním nařízením uzavřeny zá-
kladní školy a všechny ročníky byly nuceny přejít na 
distanční formu výuky.  Žáci 1. a  2. ročníku se pak 
mohli do školy k  prezenční výuce vrátit 18. listopa-
du 2020. Bohužel však po zhoršení epidemiologic-
ké situace se opět od pondělí 1. března museli i žáci 
1. a 2. třídy vrátit k distančnímu vzdělávání. Uzavření 
se nyní týkalo také mateřských škol. Proto i naše MŠ 
byla od tohoto dne uzavřena a také děti v povinném 
předškolním vzdělávání přešly na distanční výuku.

Během období, kdy není umožněna osobní přítom-
nost dětí ve škole, probíhá plánování a realizace řady 

investičních akcí a oprav. V mateřské škole probíhá 
výmalba chodeb, výměna koberců ve třídách a vyba-
vení oranžové třídy klimatizací. V základní škole po-
kračuje oprava elektroinstalace a výměna osvětlení, 
dále jsou vyhlašována výběrová řízení na zhotovitele 
opravy střechy, nábytku do dalších tříd, výměnu pod-
lahové krytiny na chodbách i v některých třídách, vy-
bavení dalších místností klimatizací a  modernizace 
ICT učebny novými počítači. Nadále také probíhá in-
tenzivní projektové plánování nové přístavby ZŠ.

Distanční vzdělávání trvá s  krátkými přestávka-
mi již rok. K prvnímu uzavření došlo 11. března 2020. 
Nikoho by tehdy nenapadlo, že toto období bude tak 
dlouhé a pro všechny tak náročné. Nadále však vě-
řím, že se brzy situace zlepší a svět se zase vrátí do 
„normálu“. 

Všem čtenářům přeji, ať tuto dobu zvládneme ve 
zdraví a s úsměvem na tváři.

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka

Nová malba v jídelně ZŠ Nová malba v jídelně ZŠ

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

I mateřské školy se od 1. března týkalo uzavření. 
Do této doby byla stále v provozu. V měsíci lednu byl 
provoz na 5 dní přerušen z důvodu vysoké nemoc-
nosti dětí. V MŠ proběhla řada krásných tematických 
akcí, připravuje se také zápis do mateřské školy.

Zápis do mateřské školy
Na základě epidemiologických opatření i v letoš-

ním školním roce bude zápis do mateřské školy pro-
bíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zá-
stupců. Přesto se na nově zapsané děti budeme moc 

těšit a jakmile to bude možné, pozveme je i s rodiči 
do školky na společnou schůzku a prohlídku.

Zápis do mateřské školy bude probíhat v termínu 
od 3. května do 14. května 2021. Rodiče, kteří budou 
mít zájem o zapsání dítěte do naší mateřské školy, 
si připraví: žádost o přijetí, evidenční list (tyto doku-
menty budou ke stažení na stránkách školy) a kopii 
rodného listu dítěte. Tyto dokumenty doručí škole. 
Bližší informace budou uvedeny na stránkách školy.

Mgr. Monika Ondroušková, 
ředitelka



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice březen 2021

strana 7

Rozvíjíme řeč a řečové schopnosti

Ekovycházka YETTI

Rozvíjíme řeč a řečové schop-
nosti u dětí

V  dnešní době jsou děti zatí-
žené přemírou různých podnětů 
ze sledování televize, videí a po-
čítačů. Není ojedinělé, že mají děti 
předškolního věku i  své mobil-
ní telefony. Z toho plynou různé 
problémy, se kterými se potýká-
me i my v mateřské škole. Přede-
vším je to zapojení do her – děti 
si „neumí“ hrát. V  nemalé míře 
se také u  dětí zhoršují řečové 
schopnosti a často se u nich pro-
jevuje špatná výslovnost. Zejmé-
na tuto oblast se snažíme v naší 
MŠ co nejvíce rozvíjet. Téměř 
denně zařazujeme činnosti, kte-
ré souvisí s rozvojem řeči – roz-
hovory, povídání, četbu, vyprávě-
ní, hudebně pohybové hry, rytmi-
zaci, sluchové hry, grafomotoric-
ká cvičení, gymnastiku mluvidel, 
a mnoho dalších činností. Snaží-
me se i o to, aby děti komuniko-
valy srozumitelně a  neostýcha-
ly se před ostatními. Podařilo se 
nám ve žluté třídě nacvičit jedno-
duché divadlo a  předškoláci ho 
zahrají svým mladším kamará-
dům i všem zaměstnancům.

V únoru jsme zařadili do výu-
ky také logopedický týden „Roz-
hýbejme svůj jazýček“, kdy jsme 
se intenzívně věnovali řečovému 
projevu dětí. Důležitá je pro nás 
také spolupráce s  rodiči. V  rám-
ci logopedického týdne jsme ro-
dičům nabízeli odbornou logope-
dickou literaturu, ze které mohli 
načerpat nápady pro procvičová-
ní a rozvíjení řeči doma. V přípa-
dě špatné výslovnosti doporuču-
jeme rodičům návštěvu u odbor-
ného logopeda.  Abychom posílili 
i odborné vedení, pracuje v MŠ již 
druhým rokem logopedická asis-
tentka. Letos by však kvůli koro-
navirové pandemii měla praco-
vat až od dubna.

Důležitým prostředkem pro 
správný rozvoj řeči je četba a vy-
právění, kde nezastupitelnou 
úlohu mají pohádky. Čas, který 
strávíte s dětmi četbou nebo vy-

právěním pohádek vaše děti ne-
smírně obohatí a  na společně 
strávené chvíle nad knihou určitě 
nikdy nezapomenou!

Neugebauerová Táňa
vedoucí učitelka MŠ

Ekologická zimní vycházka – 
Putování za Yettim

11. února 2021 panovalo ne-
vlídné sychravé počasí. Ani to 
nás ale neodradilo se v tento den 
vydat „Po stopách Yettiho“.

Nejdříve se děti seznámily 
s  kamarádem Yettim (kdo to je 
sněžný muž, kde žije, jak vypadá). 
Yetti zadal pomocí dopisu dětem 
úkoly, které měly při putování pl-
nit (např. posbírat rozházené dře-
vo, uklidit v přírodě smetí a nepo-
řádek, určit stopy zvířat, roztřídit 
smíchané dobroty pro zvířátka – 
kaštany, šišky, oříšky, kukuřice, 
…) Na konci putování dostal kaž-
dý medaili. Děti sice cestou Yetti-
ho nezahlédly, ale i přesto jim ne-
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chal dopis. Dětem napsal, že po-
kud chodí často do přírody a  ví, 
jak se tam mají chovat, tak ho tře-
ba někde zahlédnou…

Hrátky ve sněhu
Tento rok nám počasí, co se 

týče sněhu, moc nepřeje, pro-
to využíváme každé příležitos-
ti, a pokud napadne alespoň tro-
cha sněhu, chodíme se s dětmi na 
školní zahradu vydovádět.

Nebylo tomu jinak ani v úterý 
16. února, když nám trošku při-
sněžilo. Přichystali jsme pro děti 
přírodniny (šišky, oříšky, kašta-
ny), a  protože bylo období ma-
sopustu, měly děti za úkol, jako 
celá skupina (třída), vytvořit ně-
jaký pokrm ze sněhu, který pa-
tří právě k  této masopustní tra-
dici. Zelená třída vytvořila koblí-
žek a dort, oranžová třída koláče 
a žlutá třída špagety a dort.

Masopustní rej jsme si užili již 
v pondělí 15. února, kdy měly děti 
možnost přijít v maskách. Uspořá-
dali jsme masopustní průvod s hu-
debním doprovodem a dopoledne 
plné soutěží, her a tance. K obědu 
jsme měli výborné koblížky, které 
nám připravily paní kuchařky.

Brančová Vladimíra, učitelka

Sportohrátky se zvířátky
Ve čtvrtek 14. ledna 2021 se 

děti z  naší MŠ zúčastnily zimní 
olympiády na sněhu. Nebyla to 
ale obyčejná olympiáda, nýbrž 
olympiáda, kterou pro děti při-
pravila zvířátka. Každé zvířátko 
mělo své stanoviště, kde si děti 
mohly netradičně vyzkoušet ně-
které zimní sporty. 

U  veverky Čiperky si děti vy-
zkoušely skoky na lyžích; u med-
věda Brundibára biatlon, u pejsků 
Hafa a Rafa to bylo psí spřežení, 
u hada Fimfára sjezdy na saních 
a v neposlední řadě na ně čeka-
lo bruslení u zvířátek na rybníku. 
Mezi dětmi zavládla sportovní 
nálada a společně jsme si všichni 
užili spoustu legrace.

Bc. Simona Konečná, učitelka

Ekovycházka YETTI

Hrátky vesněhu

Masopust
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Sportohrátky

Sportohrátky

Sportohrátky

OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN

Jak bylo uvedeno výše, dis-
tanční forma vzdělávání je nyní 
pro všechny žáky a  pedagogy 
běžnou realitou.  O tom, jak je pro 
všechny účastníky náročná, byla 
napsána již řada článků. V  sou-
časné době se všichni žáci bez 
větších problémů vzdělávají dis-
tančně a  s  učiteli se setkáva-
jí také pravidelně online. Přes-
tože je zakázána osobní přítom-
nost dětí ve škole, škola nadále 
organizuje v některých ročnících 
zájmové kluby online formou – 
např. Čtenářský klub nebo Klub 
zábavné logiky. O  tyto kluby je 
i v této době velký zájem.

Zápis do základní školy pro-
běhne v měsíci dubnu

Stejně jako v MŠ, bude i zápis 
do základní školy probíhat bez 
osobní přítomnosti dětí a zákon-
ných zástupců. Věříme, že do-
jde ke zlepšení epidemiologic-
ké situace a naši předškoláci bu-
dou moci absolvovat upravenou 
a  zkrácenou formu edukativně 
stimulačních skupinek, kde si vy-
zkouší roli „školáka“, seznámí se 
s  budoucí paní učitelkou a  pro-
středím základní školy.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 
2021/2022 proběhne v  termínu 
od 5. dubna do 23. dubna 2021. 
Zákonný zástupce doručí ško-
le zápisní list a protokol o podá-
ní žádosti o  přijetí dítěte do ZŠ. 
V  případě žádosti o  odklad po-

vinné školní docházky doručí zá-
konný zástupce žádost o odklad 
povinné školní docházky s přilo-
ženými doporučeními o  odkladu 
z  příslušného školského pora-

denského zařízení a dále s dopo-
ručením odborného lékaře (popř. 
klinického psychologa). Bližší in-
formace a dokumenty ke stažení 
naleznete na stránkách školy.
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Je mé dítě zralé pro nástup do 
1. třídy?

Tuto otázku si klade většina ro-
dičů a  pokládá si jí správně. Ná-
stup dítěte do školy je totiž zásad-
ní krok v životě každého, pokud je 
dítě zaškoleno předčasně, může 
být tímto rozhodnutím výraz-
ně negativně ovlivněna celá jeho 
školní docházka v budoucnu.

Předčasnému nástupu dítěte 
do školy se snažíme předcházet 
informovaností rodičů již v mateř-
ské škole. Předškolní děti navště-
vují v  naší MŠ žlutou třídu, kde je 
jim věnována intenzivní péče za-
měřená na hladký přechod na zá-
kladní školu. Pokud už v MŠ rodič 
obdrží informaci o zvážení odkladu 
povinné školní docházky nebo ro-
dič není rozhodnut, zda je dítě pro 
nástup do školy zralé, je žádou-
cí návštěva pedagogicko-psycho-
logické poradny. Ta dá rodiči jasné 
stanovisko, zda doporučuje nástup 
do základní školy, nebo je dítě pro 
nástup nezralé. Vzhledem k důle-
žitosti správného načasování za-
hájení školní docházky a vzhledem 
k  rizikům předčasného vstupu do 
školního vzdělávání je přistoupe-
ní k  odkladu výrazem rodičovské 
zodpovědnosti ke svému dítěti.

Mgr. Monika Ondroušková, 
ředitelka

Masopustní rej rozveselil 
školu i školní družinu

Dne 11. února 2021 jsme na naší 
základní škole uspořádali společ-
ně s  vychovatelkami masopustní 
rej. Děti si přinesly různé kostýmy, 
které při takové akci nesmí chybět. 
Akci jsme zahájili pochodem celou 
školou za zvuku doprovodných ná-
strojů. Poté si každé oddělení pro-
šlo masopustní cestu, kdy žáci pl-
nili různé zábavné úkoly. Za spl-
něné úkoly žáci obdrželi sladkosti 
a nechyběly také tradiční boží mi-
losti. I přes nelehké období jsme si 
to všichni užili a odnesli krásný zá-
žitek.

Ivana Rozkydalová
vedoucí vychovatelka Karneval - školní družina
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DALŠÍ MANŽELSKÝ PÁR OSLAVIL DIAMANTOVOU SVATBU 

OMLUVA MANŽELŮM STUDÝNKOVÝM

KULTURNÍ KOMISEKULTURNÍ KOMISE

Jedním z těch nejkrásnějších a nejvýznamnějších 
výročí je bezpochyby diamantová svatba, která ozna-
čuje neuvěřitelných šedesát let od uzavření sňatku.

Když manželé slaví 60. výročí svatby, patří do 
trojice nejznámějších a  nejoslavovanějších výro-
čí svatby. Diamantová svatba sice není tak kula-
tým výročím svatby jako předešlá zlatá svatba, ale 
je mnohem vzácnější. Znamená to, že jste měli ve 
svém životě štěstí na toho pravého partnera a pro-
žili jste spolu obdivuhodných 60 let v manželství.

V naší obci dne 21. 1. 2021 toto krásné výročí osla-
vili Marie a Jan Nevídalovi, ulice Osvobození.

V  prosincovém čísle zpravodaje jsem chybně uvedla jména oslavenců diamantové svatby Jaroslavy 
a Jana Studýnkových, Nikolčická ulice. Velice se touto cestou omlouvám. 

Renata Stříbrnská

Přejeme jim do dalších společných let mnoho 
zdraví, spokojenosti a porozumění.

Vzhledem k vládním opatřením jsme manželům 
Nevídalovým nemohli předat dar a gratulaci, učiní-
me tak po skončení koronavirové situace.

Stále také nemůžeme osobně občanům – jubi-
lantům gratulovat k významným narozeninám.

Jakmile situace dovolí, navštívíme vás i se sta-
rostou obce po předchozí domluvě s každým jubi-
lantem.

Za kulturní komisi 
Renata Stříbrnská

RADY A MOUDRA

PRANOSTIKY

• "Takový bude příští věk, jak jsou dnes vychováváni 
jeho příští občané." 
Jan Amos Komenský, 1592-1670

• "Lidé utrácejí víc za zábavu než za vzdělávání."
Dale Carnegie, americký spisovatel, 1888-1955

• "Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v lo-
žiscích strojů. Obojí znemožňuje pracovní výkon."
Thomas Alva Edison, americký podnikatel a vyná-
lezce, 1847-1931 

• "Njkdy nebude vynalezen systém, který by zcela 
odstranil nutnost pracovat." 
Henry Ford, americký podnikatel v automobilismu, 
1863-1947

• "Proč je všude tolik vedoucích, ale tak málo vě-
doucích."  
Jan Werich, český filmový a divadelní herec, dra-
matik, 1905-1980

• "Problém se časem může vytratit, avšak lidé, kteří 
pracují na jeho řešení, přetrvávají."
Eddie Murphy, americký herec a komik, 1961

• "Každý stát potřebuje zdravé, vzdělané a pracovi-
té občany."
Neznámý autor.  

• "Šetrnost a účelnost výdajů jsou znaky dobré hos-
podářské politiky každé vlády." 
Alois Rašín, československý politik a ministr fi-
nancí, 1867-1923 

• "Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš."
Africké přísloví.  

• "Drž se práce, na kterou stačíš a nepouštěj se do 
takové, která je nad tvé síly a schopnosti." 
Sokrates, athénský filozof, Platonův učitel, 
469-399 př. Kr.

• "Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlen-
ku tak, aby jí každý rozuměl."
Arthur Schopenhauer, německý filozof, 
1888-1860

V citátech je spousta moudra a pravdy. Každý citát 
vyjadřuje stručně a vtipně, pro poučení druhých, ně-
jakou životní zkušenost svého autora.

František Navrátil

Na svatého Marka brambory do brázdy, v září do 
sklepa.

Na svatého Lva papeže travičky se už nařeže.

Svatá Žofie políčka zalije.
Na svatého Floriána otevírá se pastvin brána.

Když na Jana Křtitele hřmí, všechny ořechy spada-
jí, a když je pěkná svatojánská noc, bude jich dost 

a dost.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
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ANGÍNOVNÍK ČÍNSKÝ

SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH

Angínovník čínský (Iris domes-
tica) je vytrvalá bylina pěstova-
ná pro hezké květy a léčivé účinky 
listů i oddenku. Je již po staletí po-
užívaná ve východoasijské medi-
cíně preventivně nebo kurativně. 
V minulosti byl angínovník čínský 
znám pod jménem Belamcanda 
chinensis, v roce 2005 však byl rod 
Belamcanda na základě analýz 
DNA převeden do rodu Iris a  do-
stal nové vědecké jméno Iris do-
mestica.

Původní výskyt druhu byl zjiš-
těn v severovýchodní Asii, kde se 
jeho areál rozkládal na ruském 
Dálné východě v Přímořském kraji, 
na Korejském poloostrově, na ost-
rovech Japonska a v Číně v provin-
ciích. Byl lidmi velmi vyhledáván 
a  postupně rozšířen na indický 
subkontinent i na Filipíny. S rozvo-
jem cestování se dostal na mno-
há nová území, například začal 
být pěstován i v Severní Americe. 
V Evropě se poprvé objevil na kon-
ci 17. století. 

V  přírodě roste nejčastěji na 
místech s vápencovým podložím, 
na loukách, pastvinách, v  sava-
nách, lesních lemech a křovinách, 
na kamenitých stráních i  ve ska-
lách. Nejlépe se mu daří na plném 
slunci, v místech se suchou zimou 
a nepříliš silnými mrazy. Prospívá 
na dobře odvodněném stanovišti, 

ty se užívají čerstvé, kořen se suší, 
drtí, namáčí či spařuje.

Nejčastěji se používají listy 
mající antiseptický a místně anal-
getický účinek, které se žvýka-
jí čerstvé a jsou poměrně palčivé. 
Pomáhají při zahlenění dýchacích 
cest, bolestí v  krku i  u  léčby sa-
motné angíny, odtud české jméno 
byliny angínovník. Působí poměr-
ně razantně a  doporučuje se asi 
3 cm listu žvýkat nejvýše šestkrát 
denně po půl minutě, pak jej vy-
plivnout. S nástupem zimního ob-
dobí lze užívat preventivně jednou 
denně. Těsně po užití se pro pro-
dloužení účinku léčivých látek ne-
doporučuje pít. U  alergických je-
dinců působí mírně toxicky, může 
způsobit otok dýchacích cest.

Odvar z kořene se používá řid-
čeji, aplikuje se při chorobách led-
vin a  močových cest, revmatis-
mu a  nadýmání, působí příznivě 
na trávicí ústrojí i  pohlavní žlázy, 
kloktá se jím pro dezinfekci úst-
ní dutiny. Nedoporučuje se těhot-
ným, může zastavit vývin plodu 
během prvního trimestru těho-
tenství. 

 Zdroj: Wikipedie

na podmáčeném mu zahnívají ko-
řeny, toleruje déletrvající sucho. 
Vystupuje až do nadmořské výš-
ky přes 2000 m n. m. Angínovník 
čínský ve středoevropských pod-
mínkách kvete od června do srpna 
a semena dozrávají od září do lis-
topadu. Rostlina nejlépe roste při 
dlouhém teplém létu a dobře pře-
žívá suché zimní období s teplota-
mi neklesajícími pod -15 °C. 

Jednotlivé květy jsou otevře-
né pouze jeden den, ale rostlina 
jich produkuje řadu po dobu ně-
kolika týdnů a květenství bývá rok 
od roku bohatší. Květy se rozvíjejí 
od spodu nahoru a jsou opylovány 
hmyzem, hlavně motýly.

Angínovník čínský je pohledná, 
kvetoucí rostlina, kterou lze snad-
no pěstovat v  bytě i  na zahradě. 
Vyžaduje výživnou písečnou nebo 
hlinitou půdu na osluněném mís-
tě, která je v  průběhu léta mírně 
vlhká a v zimě suchá. Při venkov-
ním pěstování se doporučuje na 
zimu zakrytí mulčem. Dobře roste 
i v teplé domácnosti ve výživném, 
propustném a mírně vlhkém sub-
strátu, v zimě vyžaduje stanoviště 
blízko okna a omezenou zálivku. 

V  zahradách se pěstuje jako 
nenáročná trvalka s dekorativními 
listy a hlavně květy, které lze pou-
žít i k řezu, nebo jako přírodní léči-
vo v tradiční čínské medicíně. Lis-

MEDVĚDÍ ČESNEK

Česnek medvědí je vytrvalá, 
asi 10−45 cm vysoká bylina s pod-
zemní cibulí. Cibule je podlouhlá, 
asi 4–6 cm dlouhá a 1–2 cm tlustá, 
obalné šupiny jsou bělavé až žlu-
tavé, síťnatě se nerozpadají. 

Listy jsou víceméně přízemní, 
řapíkaté, čepele jsou úzce elip-
tické až úzce vejčité, na rubu ne-
jsou vynikle žilnaté, cca 10-20 cm 
dlouhé a 2-5 cm široké. Květy jsou 

uspořádány do květenství, jed-
ná se o  lichookolík, který je po-
lokulovitý, celkem řídký, obsahu-
je asi 10-20 květů, pacibulky chy-
bí. Květenství je podepřeno dvou-
klaným toulcem, který je kratší 
než stopky květů. Okvětní lístky 
jsou cca 10 mm dlouhé a 2 mm ši-
roké, bílé. 

Na Moravě roste medvědí čes-
nek hojně v nížinných luzích
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V Česku je to místy běžný druh, 
jeho výskyt je však značně nerov-
noměrný. Všeobecně je hojnější na 
Moravě a  v  severovýchodní části 
Čech než v jihozápadní části Čech. 
Nejčastěji roste ve vlhkých živina-
mi bohatších lesích, hlavně luzích. 
Častější je v nížinách ale občas za-
sahuje až do hor. V některých ní-
žinných luzích a vlhkých duboha-
břinách na Moravě se vyskytuje 
masově. Rovněž tak v národní pří-
rodní rezervaci Libický luh nedale-
ko soutoku Labe a Cidliny.

Medvědí česnek je vynikající 
bylinka

Česnek medvědí je použí-
ván jako léčivá rostlina, zelenina 
a pěstuje se i pro okrasu. Pěstován 
byl již v mezolitu. V přírodních re-
zervacích (PR) a obzvlášť v národ-
ních přírodních rezervacích (NPR) 
sběr rostlin přímo zakazuje zákon 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny § 29 odst. i a § 34 odst. e, 
na jejich území tedy česnek med-
vědí trhat nelze.

V gastronomii se užívá na výrobu 
pesta, čerstvou natí se koření bílé 
polévky, omáčky, masa a  podob-
ně. Česneková chuť je mírnější než 
u kuchyňského česneku. Rostlina je 
jedlá celá, sbírá se nať na počátku 
květu, tj. v dubnu a květnu, a cibule 
v srpnu a září. Při sběru je třeba dá-
vat pozor na záměnu s mladými lis-
ty jedovaté konvalinky.

V tradiční evropské medicíně se 
používal ke zlepšení trávení, léčbě 
onemocnění dýchacích cest a pre-
venci kardiovaskulárních onemoc-
nění. Studie zatím prokázaly jeho 
pozitivní vliv na prevenci kardio-
vaskulárních onemocnění (ovliv-
ňuje tekutost tukových membrán, 
reguluje zvýšený krevní tlak, ovliv-
ňuje biosyntézu cholesterolu vel-
mi podobně jako česnek), ve stu-
dii provedené na krysách snižo-
val křeče a napětí v trávicím traktu 
a  některé v  něm obsažené flavo-
noidy snižují také srážlivost krve, 
což může při vysoké konzumaci 
vyústit až v  hemolitickou aktivi-

tu. Doporučuje se proto opatrnost 
při užívání u  jedinců náchylných 
na oxidativní poškození červených 
krvinek nebo již užívajících medi-
kamenty proti srážlivosti krve. 

Zdroj: Wikipedie

Česnek medvědí je z  lidového 
léčitelství známou léčivou byli-
nou, která má nespočet možností 
svého využití. Své využití nachází 
jak listy česneku, tak jeho nať a sa-
mozřejmě cibule. Oproti běžnému 
kuchyňskému česneku je mnohem 
silnější a jeho účinky jsou větší.

Medvědí česnek předchází vzni-
ku oparů, podporuje hojení ran. 
Medvědím česnekem se dá lé-
čit celá řada různých onemocnění, 
jako jsou chřipka, nachlazení, záně-
ty horních cest dýchacích, bronchi-
tida a angína. Jako mírné antibioti-
kum působí proti zánětlivým one-
mocněním, má fungicidní a  bak-
tericidní účinky, ničí tedy plísně, 
bakterie a  mykózy. Napravuje při-
rozené prostředí v zažívacím trak-
tu, užívá se při střevních onemoc-
něních a proti střevním parazitům.

Česnek jako lék
Česnek se dá úspěšně použít při 

léčbě nachlazení nebo onemoc-
nění horních cest dýchacích, vše-
obecně známé jsou také jeho bak-
tericidní účinky, česnek medvědí se 
dá použít proti plísním a  mykóze. 
Velmi dobře upotřebitelný je také 
jako prostředek ke snížení krevní-
ho tlaku a proti kornatění cév. Dále 
se dá použít k ničení střevních bak-
terií, proti nadýmání a  střevním 
parazitům. Česnek medvědí je také 
znám jako účinný přípravek ke zni-
čení zlatého stafylokoka.

Česnek má vliv na prevenci 
rakoviny

Česnek má spolu s cibulí vliv na 
prevenci rakoviny jícnu, žaludku 
a tlustého střeva, které byla vyvo-
lána nitrosaminy, což jsou karci-
nogenní látky, které jsou v potra-
vinářství používány hlavně jako 
konzervanty.

Jarní lístky a stonky se přidáva-
jí do salátů, jejich chuť je klasická 
česnekovitá. Česnek medvědí se 
užívá čerstvý, sušením ztrácí na 
síle a jeho účinky ubývají, vyrábí se 
však z  listů tinktura, která se dá, 
jak konzumovat po lžičkách, tak ve 
zředěné podobě, přidaná do vody 
nebo čaje.

Naši předkové věřili na jeho 
léčebný účinek při křečových ži-
lách, návalech, závratích a decho-
vých potížích. Byl ceněn jako toni-
kum na oslabený nervový systém 
a jako utišující prostředek při rev-
matických bolestech.

Česnekem proti chřipkové 
epidemii

Jeho příznivý vliv na střevní 
flóru a dezinfekční účinek je obec-
ně uznáván – v době chřipkových 
epidemií byl velmi rozšířen nápoj, 
který se skládal ze dvou vylouže-
ných stroužků česneku, které se 
krátce povařily v  mléce, které se 
pilo teplé.

Šťáva z listů česneku se běž-
ně používá jako přírodní dezin-
fekce

Jako přípravek proti hmyzu, ta-
kový přírodní repelent, se dá po-
užít šťáva z  listů, dříve se šťávy 
z  česneku běžně používaly jako 
dezinfekce. Ve starých herbá-
řích se doporučuje rozkrojeným 
stroužkem česneku potírat místo 
po vosím nebo včelím žihadle. Ně-
kolik kapek česnekové šťávy smí-
šené s čerstvým máslem prý uti-
šuje bolesti zubů.

V odborné literatuře se dočte-
me, že látky obsažené v  česneku 
dokáží zvýšit vylučování žluče do 
dvanácterníku a upravit tak četné 
zažívací pochody. Současně po-
máhá stabilizovat mezibuněčnou 
látkovou výměnu a snižuje hladi-
nu krevního cukru. Má protinikoti-
nové účinky, takže se může použít 
při otravě nikotinem jako protijed 
nebo jako preventivní prostředek 
u náruživých silných kuřáků.

Renata Stříbrnská
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FARNOSTFARNOST
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Děkujeme všem občanům Šit-
bořic za letošní ročník tříkrálo-
vé sbírky. A nejen za letošní. Dě-
kujeme za všechny ročníky, kte-
ré probíhají od začátku konání 
sbírky. Ochota, dobrosrdečnost 
a  štědrost místních občanů ne-
zná v  této obci hranic a  moc si 
této pomoci neskutečně vážíme. 
Letošní ročník. byl zvláštní, nety-
pický. Bohužel covidová pande-
mie ovlivnila průběh této největ-
ší sbírkové akce nejen v  Šitbo-
řicích, ale i  v  celé republice. Ko-
ledníci nemohli vyjít do ulic, aby 
požehnali dům od domu, tak jak 
tomu bylo každoročně tradičním 
zvykem. Nová forma koledování 
ONLINE není pro všechny, zvlášť 
ne pro starší ročníky, kteří tuto 
„digitální“ dobu hůře ovládají. 
A tak, jako i jinde v obcích a měs-

tech našeho regionu, se hledal 
způsob, jak trochu být více blíže 
této sbírce. Po obchodních do-
mech, ať už s  potravinami, dro-
gerií nebo domácími potřebami, 
se roznesly pokladničky. A  bylo 
možné takto jedině fyzicky ve-
řejně přispívat až do 24. ledna. 
Velké poděkování patří zejmé-
na panu Petrovi Krupičkovi, který 
spolu s farníky v čele s otcem To-
penčíkem každoročně tříkrálo-
vou sbírku v obci zastřešuje. Po-
děkování patří též všem obchod-
níkům a  prodavačkám místních 
prodejen, že umožnili tyto po-
kladničky umístit v jejich obcho-
dech a měli nad nimi stráž. Výtě-
žek ve výši 93 419,- Kč překvapil 
každého z nás. Děkuji i panu sta-
rostovi, místostarostovi i  pra-
covnicím obecního úřadu, kte-

ří svým dílem přispěli k úspěchu 
a hladkému průběhu této netra-
diční formy sbírky. Doufejme, že 
příští rok se opět vrátíme ke kla-
sickému koledování, kdy všichni 
společně zazpíváme „My tři krá-
lové jdeme k  vám, štěstí, zdraví 
vinšujem vám…“. 

Online forma běží až do 
30. 4. 2021. Pokud jste to nestih-
li, je tu ještě stále možnost při-
spět na účet: 66008822/0800, 
VS: 77706300. Děkujeme. Pevné 
zdraví všem.

“Děkujeme všem, kteří nás 
v  této nelehké době podpořili“, 
říká Mgr. Jana Studýnková, ko-
ordinátorka dobrovolníků a  Tří-
králové sbírky Oblastní charity 
Břeclav. Více na www.trikralo-
vasbirka.cz.

ZEMŘEL DLOUHOLETÝ STAROSTA ŠITBOŘICZEMŘEL DLOUHOLETÝ STAROSTA ŠITBOŘIC
Všechny občany Šitbořic za-

stihla zpráva o tom, že 30. ledna 
2021zemřel první porevoluční sta-
rosta naší obce pan Vladimír Kulí-
šek. Za jeho práci a starost o obec 
je nutno mu poděkovat. Pro roz-
voj naší vesnice nešetřil síly, jed-
nal vždy upřímně a  spravedlivě. 
Do funkce předsedy národního vý-
boru v Šitbořicích nastoupil v roce 
1988, kdy náhle zemřel předse-
da národního výboru pan Bohu-
slav Kemza. V roce 1989 po revo-
luci byl zvolen starostou obce Šit-
bořice a vydržel v této funkci až do 
svého odchodu do důchodu v roce 
2006. Za svoje volební období vy-
konal mnoho práce pro nás, svo-
je občany a  jeho práce si musí-
me stále vážit. Jako jedni z  mála 
jsme měli vybudovanou kanalizaci 
včetně ČOV, koupené nové hasič-
ské auto, které slouží našim hasi-
čům dodnes. Mezi prvními obcemi 
jsme s Ing. Josefem Zelinkou pře-

bírali od prezidenta republiky Vác-
lava Klause obecní znak a prapor.

Samozřejmě jeho poctivá prá-
ce je vidět neustále, podařilo se 
opravit budovu Orlovny, vybudo-
vat v  ní lázně, opravit od zákla-
dů budovu obecního úřadu. V jeho 
záslužné práci je možno vypočítá-
vat ještě mnoho dalších drobných 
věcí, které jsou nutné pro život na 
vesnici.

Podporoval zájmové organiza-
ce a sportovní oddíly v Šitbořicích, 
navštěvoval jejich výroční schůze 
a zajímal se o problémy chodu od-
dílu a vždy rád poradil a svojí au-
toritou pomohl k  získání finanč-
ních prostředků. Sám vím, že na-
šemu sportovnímu oddílu kolo-
vé pomáhal se sháněním financí 
a  podpory pro pořádání meziná-
rodních turnajů v kolové, i tyto tur-
naje proslavily Šitbořice ve světě. 

Za funkce starosty obce jsme 
uzavřeli družbu se švýcarskou 

obcí Dinhart, která vytrvala až do 
roku 2019, kdy jsme družbu vzá-
jemně ukončili. Šitbořičtí hasi-
či stále udržují družbu a  kontakt 
s hasiči z Dinhartu, pod kterou jsi 
jako starosta obce také podepsán.

Vladimíre dovol, abych podě-
koval za vše, co jsi pro nás občany 
a naši obec vykonal jako starosta 
obce Šitbořice.

Za všechny spoluobčany 
Milan Němeček  
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HASIČIHASIČI
27. prosince 2020 nás zastihla smutná zpráva. Ve 102 le-

tech zemřel bratr Jan Matuška, nejstarší a nejdéle činný člen 
Sboru dobrovolných hasičů v Šitbořicích. 

Do hasičského sboru vstoupil v roce 1948. Patnáct let za-
stával funkci hospodáře a dlouhá léta měl na starosti topení 
v hasičské zbrojnici. 

24. března 2018 převzal Jan Matuška z rukou náměstka 
starosty SH ČMS Lubomíra Janeby nejvyšší ocenění dobro-
volného hasiče – titul Zasloužilý hasič.

Jan Matuška byl také nejstarším občanem naší obce.

Poslední rozloučení se konalo 20. 2. 2021 v kostele sv. Mi-
kuláše. 

Čest jeho památce.

NA ZELENÝ ČTVRTEK SE HODÍ ZELENÁ POLÉVKA Z JARNÍCH BYLINEK 

STAROČESKÝM POKRMEM BĚHEM PŮSTU BÝVALA PUČÁLKA

PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

V tento den je zvykem jíst něco zeleného, aby 
se člověku vyhnuly nemoci obloukem.  Nejčastě-
ji se v  kuchyních našich předků připravoval sa-
lát z mladých kopřiv, jenž se spařil horkou vodou. 
Obyčejně se vařila také zelená polévka, k jejíž pří-
pravě hospodyně použila libeček, openec, řebří-
ček, ale také fialkové a  jahodové listí. Nasbírané 
bylinky se nejdříve omyly a najemno nasekaly. Po-
tom se z mouky a másla připravila světlá jíška, při-

Zmínky o tomto pokrmu exis-
tují již z  15. století. Konzumoval 
se při různých slavnostních příle-
žitostech. Vyskytoval na stolech 
během velikonočního půstu a  na 
Smrtnou neděli, ale také v průbě-
hu Štědrého dne.

Pučálka patří mezi postní jíd-
la, takže se jedná o dosti skromný 
pokrm. Jeho základem je hrách. 
Ten se nechal několik dní klíčit 
ve vodě. Poté se už pouze upe-
kl či upražil nasucho, v  pozděj-
ších dobách se i  smažil na más-
le či na sádle. Jedinými dalšími 
ingrediencemi bývaly pepř a  sůl, 
ale mohl se přidat rovněž česnek 
či cibulka. Existovala nicméně 
i  sladká verze, kdy se hrách do-
chucoval medem a ořechy.

daly se bylinky a trošku se osmažily. Vše se zalilo 
vodou, polévka se osolila a chvíli vařila. Podávala 
se necezená, se zašlehanými žloutky.

Budeme potřebovat: hrst špenátu nebo jarních 
kopřiv, hrst šťovíku, hrst polníčku nebo salátových 
listů,  hrst jahodového a fialkového listí, lžíci po-
pence, lžíci zelené petrželky, pažitky či bazalky, 
5 dkg másla, 2 žloutky, lžíci mouky, sůl.

Klíčení hrachu
Proces klíčení hrachu není ni-

jak složitý. Stačí jej ve sklenici za-
lít vodou, aby byl ponořen a  ne-
chat 24 hodin v chladnější míst-
nosti. Poté se voda slije, hrách se 
propláchne čerstvou vodou, zno-
vu zalije a  sklenice se tentokrát 
utěsní potravinovou fólií, do níž 
se udělají dírky,  a nechá se opět 
jeden den odstát. Už brzy se ob-
jeví klíčky, takže budete mít při-
pravenu základní ingredienci.

Suroviny:
naklíčený hrách 
sádlo
cibule nebo česnek
sůl
pepř

Postup přípravy receptu
Na pánvi rozehřejeme sádlo, 

přidáme klínky cibule, naklíčený 
hrách a  společně opékáme. Příliš 
hrachem nemícháme, spíše ho jen 
na pánvi prohazujeme, aby se neo-
lámaly klíčky. Hotový pokrm osolí-
me, opepříme a jíme horký.

Pokud místo cibule použijeme 
česnek, přidáme ho (utřený) až té-
měř ke konci, aby dlouhým praže-
ním nezhořkl.

Pučálka z hlediska zdraví
Postní jídla byla obecně lehká, 

skromná a  zdravá, což tedy platí 
i  pro pučálku. Nutno ovšem podo-
tknout, že naklíčené potraviny patří 
mezi nejzdravější jídla vůbec, proto-
že klíčky jsou zásobárnou živin. 
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UPEČTE SI JIDÁŠE JAKO OD BABIČKY

FOTOSOUTĚŽ – FOTOPROSBA

K VELIKONOCŮM PATŘÍ I BOŽÍ MILOSTI

350 g hladké mouky, půl kost-
ky droždí, 150 g polohrubé mou-
ky, asi 70 g cukru, špetka soli, 
70 g másla, 1 a 3/4 dl mléka, 1 va-
ječný žloutek, 1 další žloutek na 
potření těsta a tekutý med.

Těsto budeme zadělávat na 
omládek, to znamená, že v  míse 
smícháme polohrubou a hladkou 
mouku, cukr a  sůl, ve směsi pak 
uděláme důlek, rozdrobíme do 
něj droždí, vlijeme ohřáté mléko 
a rozehřáté máslo, přidáme jeden 
žloutek a  lehce zamícháme, aniž 
bychom žloutek narušili. Jakmile 
se ve směsi začnou tvořit bublin-
ky, narušíme žloutek a  mícháme 
krouživým pohybem od středu do 

Tato fotografie, pokud je mi 
známo, je nejstarším dochova-
ným vyobrazením obecního za-
stupitelstva a byla pravděpodob-
ně pořízena mezi roky 1907-1909. 
Z čeho tak usuzuji? 

Na snímku je zachycena budo-
va staré školy, která byla dosta-
věna v roce 1903. 

V  roce 1901 bylo zastupitel-
stvo obce rozšířeno z  16 na 24 
členů a  zastupitelem mezi roky 
1904-1907 byl charismatický Jo-
sef Lejska z čísla 4, kterého bych 
pravděpodobně poznal, a  jeho 
osoba na fotografii není. Z  těch-
to důvodů si troufnu tipovat, že 
na snímku je zastupitelstvo obce 
z  let 1907–1910. Jsou na ní osob-
nosti, které se objevují jak v obec-

200 g hladké mouky, 50 g másla, 50 g krupico-
vého cukru, 2 vejce, 100 g zakysané smetany, 1 cit-
ron, 200 ml slunečnicového oleje, 1 lžíce moučkové-
ho cukru, 1 lžíce vanilkového cukru

Postup: Mouku promíchejte s máslem, vytvoří-
te tak těsto, které necháte půl hodiny odpočinout 
v pokojové teplotě. Pak z těsta vytvořte půl centi-
metru vysokou placku a za pomoci vlnitého koleč-

stran. Pak už zpracujeme těsto 
pořádně, směrem od stěn mísy ke 
středu. Jakmile se těsto začne od-
lepovat od stěn, je hotové. Povrch 
poté posypeme tenkou vrstvou 
hladké mouky a necháme na tep-
lém místě – přikryté čistou utěr-
kou – kynout asi 30 minut až hodi-
nu. Poté si pracovní plochu posy-
peme moukou a těsto vyklopíme. 
Rozdělíme je na kousky, z  nichž 
vyválíme asi dvaceticentimetro-
vé válečky. Stočíme je do spirály 
a konec vždy schováme pod těsto. 
Jidáše dáme na plech, opět přikry-
jeme čistou utěrkou a  znovu ne-
cháme 45 minut kynout. Pak po-
třeme žloutkem a pečeme v trou-

bě vyhřáté na 160 °C asi 15 minut. 
Po upečení je ještě horké potřeme 
tekutým medem, jidáše tím získají 
krásnou glazuru.

ka vykrojte zhruba deset centimetrů dlouhé tyčin-
ky. Pak rozpalte olej na pánvi na 200 °C a vkládejte 
do něj tyčinky. Milosti se při smažení nafouknou. 
Kdyby to nešlo samo, tak tomu pomozte přiklo-
pením pokličky. Ihned po vyjmutí obalujte milosti 
v cukru – smíchejte vanilkový i moučkový dohro-
mady.

Renata Stříbrnská
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ní správě, tak v  různých úřadech 
a spolcích té doby – Reifenzenova 
záložna, potravní spolek, včelaři 
a drobní živnostníci – hospodský, 
pekař, myslivci apod.

Fotografie je pořízena vedle 
dnešní hasičské zbrojnice, kde se 
tehdy pravděpodobně nacházela 
obecní kancelář. Obecní Rathaus 
(dnešní hospoda u  Kašparů) byl 
totiž roku 1887 prodán Josefu Ka-
ňovi z čísla 25.

Po asi tříletém usilovném pát-
rání, při kterém mi více než obíhá-
ní a obtěžování starších spoluob-
čanů pomohly více méně náhody, 
jsem v potu tváře ověřil asi 4 oso-
by. Naděje na celkový úspěch při-
šla s digitalizací kroniky, kdy jsem 
získal jména osob, které jsou na 
této fotografii. Digitalizace mi do-
pomohla k tomu, že do dnešních 
dní mám 11 jistých a 2 velice prav-
děpodobné osobnosti.

Sedící třetí zleva je Jan Koneč-
ný, známější přezdívkou po otci 
Munda, z  čísla popisného 100, 
který zastával funkci pokladníka, 
tajemníka a  vedl šitbořskou kro-
niku. Hlavně díky němu si dnes 
můžeme přečíst jména našich za-
stupitelů přelomu 19. a první po-
loviny 20. století, které ve starých 
kronikách pečlivě zaznamenával.

Sedící první zprava podo-
bou připomíná Eduarda Chadima, 
místního faráře, který k nám při-
šel v roce 1908. Z toho vyplývá, že 
dva zastupitelé pravděpodobně 
chybí.

Doufám, že mezi těmi dvěma 
chybějícími není onen Josef Lej-

ska. To by moje hypotéza dostala 
vážnou trhlinu.

Ozdobený obraz Františka Jo-
sefa I. skýtá možnost, že fotogra-
fie je pořízena při nějakém stát-
nickém výročí. Ovšem narozeniny 
císaře pána to nejsou, protože je 
měl v letních měsících a z obráz-
ku je zřejmé, že je pořízen v zimě.

A teď už k samotným osobám.
Sedící první zleva je Antonín 

Hnilica, číslo 165, zakládající člen 
Hasičské jednoty, třetí zleva je již 
zmiňovaný Jan Konečný, čtvrtý 
zleva, starosta obce a  hasičů Jil-
jí Viktorin ml. z čísla 22. Vedle něj 
sedí František Konečný z čísla 84, 
druhý radní, starosta spolku zá-
ložny a  zakládající člen hasičů. 
Ve druhé řadě třetí zleva je Josef 
Keller, kovář z  čísla 128. Ve dru-
hé řadě první zprava je František 
Vozdecký z čísla 89, starosta obce 
v letech 1910-1913. Třetí zprava je 
František Viktorin z  čísla 27, při-
spívající člen hasičů a čtvrtý zpra-
va je pravděpodobně František 
Nevídal z čísla 24, zakládající člen 
hasičů, člen včelařů i myslivců.

Horní řada zleva – první je To-
máš Drabálek z čísla 38. Třetí zle-
va je Ludvík Lejska z čísla 207, člen 
hasičského sboru. Nahoře prv-
ní zprava je Josef Němeček z čís-
la 33 a vedle něj František Holca-
pfl z čísla 56, kde započal se svou 
hostinskou a  řeznickou živnos-
tí, kterou v  roce 1908 přenesl na 
dům číslo 62 (horní hospoda).

To jsou osoby známé, podle di-
gitalizované kroniky tam zbýva-
jí tyto osobnosti – Benedikt Vokál  

z čísla 83, první radní, člen před-
stavenstva Reifenzenovy zálož-
ny, Jan Klein z čísla 30, pekař, člo-
věk, který jako první přišel s my-
šlenkou na založení hasičského 
sboru,  Tomáš Němeček z  čísla 
96, člen mysliveckého sdružení 
a  hostinský (hostinec vyhořel za 
2. světové války a už nebyl obno-
ven), Jiljí Konečný z čísla 267, Cy-
ril Konečný z čísla 71, Antonín Zou-
bek z  čísla 162, Ondřej Hladůvka 
z čísla 239, František Čapka z čísla 
35, Isidor Kaňa z čísla 79, Cyril To-
manec z čísla 260, Ondřej Stejskal 
z čísla 232, Jan Konečný z čísla 29 
a František Smutný z čísla 126.

Za normálních okolností bych 
asi s  touhle historickou vykopáv-
kou ven nešel, ale bývám pravidel-
ně oslovován o příspěvek do Šten-
garáčku a  ze známých důvodů už 
rok není o  čem psát. Tak jsem se 
rozhodl, že to ještě naposledy zku-
sím. Mnou oslovení lidé, které jsem 
navštěvoval, mě často posíla-
li za občany dříve narozenými, ale 
v případě této fotografie to už není 
o věku, ale o tom, jak kdo zná svo-
je předky a koho historie jeho rodu 
zajímá. Velice hezky a  výstižně to 
řekl pan Jan Matuška, kterého jsem 
také navštívil. Řekl doslova: To só 
už aji na mě moc staří chlapi‘‘.  

Neočekávám žádnou obrov-
skou smršť telefonátů či e-mailů, 
ale badatel musí být trpělivý a če-
kat i na náhody. Třeba někdo po-
zná svého dávného předka, který 
tu před více než sto lety svou pra-
cí psal historii naší vesnice.  

Miroslav Vahala

ZÁŘIJOVÁ SBÍRKA PROTI RAKOVINĚ BYLA OPĚT VYŠŠÍ

Do prosincového čísla jsem nestihla dát vyhod-
nocení zářijové sbírky proti rakovině, proto jej při-
kládám až nyní.

Loňským tématem sbírky byly nádory ledvin 
a močového měchýře a možnosti jejich prevence. 

Kvůli koronaviru byla sbírka přesunuta z tradič-
ního termínu (2. středa v měsíci květnu) na

30. září. I  u  nás se našli dobrovolníci a  nabíze-
li kvítek měsíčku lékařského se zelenou barvou 

stužky. Podařilo se nám vybrat celkem 4978  Kč 
(rok 2019–4799 Kč). Touto částkou jsme při-
spěli do celkové sumy, která přesáhla 13 mil. Kč 
(rok 2019 – 19,74 mil. Kč). 

Předběžný termín sbírky pro rok 2021 je stano-
ven na středu 12. května. Pokud se tento termín po-
tvrdí, budete o něm informováni na obecní vývěsce 
a na fb stránkách Šitbořice-co se tu děje.

Terezie Matýšková



ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice březen 2021

strana 19

UKLIĎME ČESKO S RODINOU NEBO INDIVIDUÁLNĚ

Termínem pro letošní jarní úklid je sobota 
27. března. A jelikož situace není příznivá pro hro-
madné akce, je jedinou oficiální možností, jak ukli-
dit Česko a zároveň dodržet vládní opatření, indi-
viduální či rodinný úklid. Pro jejich podporu dopo-
ručují organizátoři dobrovolnické úklidové akce 
Ukliďme Česko zřídit místa, kde si jednotliví dob-

rovolníci mohou vyzvednout pytle na odpad, tzv. 
"pytlomaty" doplněné o jednoduchou mapku, kde 
je nejvíce potřeba uklidit a kde zanechat sesbíraný 
odpad. U  nás bude pytlomat zřízen u  staré školy 
27. 3. od 13.00. Více informací na telefonním čísle 
774 084 684.

Terezie Matýšková

KUDLA, KUDLIT A ŠITBOŘSKÝ „KUDLAČKE“
ÚVAHY KACÍŘSKÉ - 4ÚVAHY KACÍŘSKÉ - 4

Za mého mládí (60. léta min. 
století) ke každému správnému 
klukovi neodmyslitelně patři-
la kudla, dle rčení „Každý správ-
ný muž nosí v  kapse nůž“. Když 
někdy nebylo až tak co dělat, tak 
jsme si dva kluci sedli rozkročmo 
proti sobě na nějaký starý trám 
nebo kus dřeva, které bylo slo-
ženo u každého druhého baráku, 
a hráli kudly. Ideální k této hře byl 
malý zavíráček, akorát do dět-
ských rukou, ve tvaru ryby, zva-
ný rybička. Hra měla deset po-
zic a každá se hrála od desítky do 
stovky. Když se hrajícímu při ně-
které pozici nožík do dřeva neza-
bodl a  spadl, hrál druhý. Ten ši-
kovnější, který ve všech pozicích 
dosáhl stovky jako první, vyhrál.

Pod dědinou u „Rybníčka“ ko-
lem šitbořského potoka bylo teh-
dy dostatek vrb, z  nichž jsme si 
na jaře vyráběli píšťalky. Při její 
výrobě se střenkou nože prová-
děl poklep na kůru dřeva, do ryt-
mu slabik prastarého říkadla, je-
hož vnik můžeme datovat dobou 
za Rakouska, protože se v  něm 
vzpomíná ještě císař pán.

Otloukej se píšťaličko, nebu-
deš-li se otloukati,

budu na tě žalovati.
Císaři pánu, on ti dá ránu,
až poletíš ke svatému Jánu.

Už, už, už, vrazím do tě nůž.
Vrazím do tě kudličku, vyrazím 

ti dušičku.

Vrazím do tě zavíráček, budeš 
zpívat jako ptáček.

Pokud bylo ve dřevě vrby již 
dostatek mízy, stačilo, aby se 
znalým proti pootočením vy-
svlékla z dřeva kůra a píšťalka se 
mohla dokončit. Pokud se tak ne-
stalo, akt otloukávání píšťalky se 
opakoval. 

V obou výše uvedených přípa-
dech našich zděděných chlapec-
kých zábav hraje s jakousi samo-
zřejmostí hlavní roli kudla. Slovo 
kudla (kapesní nožík) sem zřej-
mě přinesli Francouzi, kteří v na-
šem kraji setrvali po bitvě tří cí-
sařů u  Slavkova v  roce 1805. Ti 
zde zůstali buď jako ranění v růz-
ných lazaretech nebo jako váleč-
ní zběhové, kteří tu časem také 
zapustili své kořeny. Častá fran-
couzská příjmení v  našem oko-
lí (v  Šitbořicích Mercineri) jsou 
toho jenom dokladem.  

Francouzský výraz pro nůž byl 
„coutelas“. Při jeho francouzském 
vyslovení to znělo jako „kutla“. 
Z  tohoto slova se časem stává 
naše kudla jako všeobecný lido-
vý název pro nůž. Pro nás klu-
ky s obrovskou fantazií bylo slo-
vo kudla velmi oblíbené. A proto-
že se jednalo o výraz cizí, jenž se 
nedal s ničím porovnat, tak nám 
slovo „kudla“ znělo jaksi tajemně.  

Francouzští vojáci tenhle ka-
pesní nůž kromě jiného užíva-
li také na úpravu svých vlasů 
a vousů. Ale kudla, to nebyla žád-

ná ostrá holičská břitva, ale po-
loostrý nebo polotupý nožík na 
všechno možné použití. Proto 
při úpravě vlasů nebo vousů to 
dotyčného vinou ne úplně ostré 
kudly nepříjemně tahalo čili kud-
lilo. 

Zůstalí Francouzi s  obyvateli 
obcí, v jejichž okolí probíhala tato 
památná bitva, časem napros-
to asimilovali a  zůstala po nich 
pouze jejich francouzská příjme-
ní a památka na jejich nepostra-
datelný polo ostrý vojenský nožík 
v podobě zkomoleniny kudla. 

Bitva tří císařů se odehrávala 
také na půdě blažovického pan-
ství, kde bylo v té době plno mla-
dých Šitbořáků, kteří chodívali 
do Blažovic na tamější velkosta-
tek „za védělkem“. Je tedy docela 
možné, že prostřednictvím těch-
to mladých sezonních pracovní-
ků se šitbořská místní řeč velmi 
brzy po bitvě obohacuje o  slova 
kudla, kudlit a kudlačka.

Jako dnes slyším sestry, když 
jim máti ráno před odchodem do 
školy nakvap rozčesávala vlnité 
vlasy: „Au! Au! Mami, to kudlí!“

Zrovna tak vzniká šitbořský 
výraz pro jeden druh lopuchu 
většího, s  květenstvím ve tva-
ru kuličky s  přichytavými háčky, 
místními zvaný „kudlačka“. Tato 
rostlina jako jedna z prvních zá-
roveň s lebedou na jaře v obci ob-
sadila všechna místní rumiště 
včetně příkopů, neudržovaných 
prostorů „Židovny“ a břehů míst-
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ního „potuka“. Když jsem po čas-
tých odpoledních dobrodružných 
toulkách v tomto zarostlém pro-
středí sedal doma k večeři, často 
jsem slyšel matčinu nazlobenou 
výtku. „Fano! Ale honem se běž 
na dvůr vobrat! Seš samá kudlač-
ka!“ 

Když se kudlačka dostala 
mezi dlouhé vlasy děvčete, jed-
nalo se vždy o velmi nepříjemnou 
věc, která se potom pracně do-
stávala z vlasů. Z ještě ne úplně 
zralých kudlaček se daly během 
krátké chvíle při naší hře na válku 
vytvořit útočné koule, které vždy 
při zásahu zůstaly přichycené na 
„staréch zalátanéch teplákách, 
protože v novéch se chodívalo do 
škole“. Někdy tyhle koule z kudla-
ček končily i  v  dlouhých vlasech 
zvláště troufalých děvčat. Při je-
jich vyndávání z  vlasů je to mu-
selo tenkrát „sec sakramensky“ 
kudlit. 

Pokud jsem jako kluk doma na 
kuchyňském stole něco „špihlal“ 
tupým nožem, tak následovala 
otcova výtka: „Nekudli to a  vem 

Asi bych měl napsat k  bývalé studánce, 
protože již delší dobu nemá vodu. Studán-
ka byla vybudována našimi rodiči v roce 1975, 
v době, kdy se hledal zdroj pitné vody pro Šit-
bořice. Leží v místě, kterému se říká V Kurdě-
jově a  dostanete se tam nejsnadněji cestou, 
která začíná pod sklepem Maryša směrem 
dolů, do údolí. Začátek cesty je trochu skrytý, 
je lepší jít trošku doleva k myslivecké bažant-
nici, ale pak se před vámi objeví mezi stromy 
docela široká a  pohodlná cesta. Alespoň tak 
to vypadá nyní, na sklonku zimy, když ještě 
neroste tráva. Po cestě půjdete až úplně dolů, 
do údolí a pak zabočíte doleva. 

Šel jsem tudy hned po vánočních svátcích 
a  cestu jsem tam moc neviděl. Chtělo by to 
brigádu! Podařilo se! Na výsledek se můžete 
jít podívat. Myslím, že na jaře je to tip na pěk-
nou vycházku. Alespoň do doby, než to tam 
zase zaroste vysokou trávou. Anebo to zarůst 
nenecháme?

Ing. Alois Kaňa

si na to pořádné nůž!“ Myslel tím 
řeznický.

Doslova mistrovsky uměl kud-
lit učitel Rudolf Liška, kterého 
jsme měli jako třídního učitele na 
měšťance v  Těšanech. Tehdy to 
byla již postarší osoba (učil i naše 
rodiče) s přirozenou autoritou čili 
prvorepubliková klasika. V  jeho 
hodinách (čeština, dějepis) muse-
lo být absolutní ticho. Naprosto 
nesnášel, když žák v  jeho hodině 
nedával pozor, vyrušoval tím, že 
si hrál s perem nebo tužkou a my-
šlenkami byl bůhví kde. Tzv. „ne-
přítomně čuměl do blba“. To vždy 
následoval obvyklý rituál: Během 
chůze při výkladu dané látky uči-
tel pomalu přišel k dotyčném se-
dícímu a za pejzy (kotletky) ho vy-
tahal tak drasticky, že v momentě 
dotyčný stál na nohách „našpóno-
vané“ na špičkách jako profesio-
nální baletka. Hodnou chvíli trva-
lo, než učitel povolil a žák si sedal 
s bolestí zkřivenou pusou a slza-
mi v  očích. Poté předmět doličný 
(mohlo jít také o  sešit nebo kni-
hu) letěl oknem ven a o přestávce 

si ho směl žák jít pod okno školy 
dohledat. Toto proběhlo s  jakou-
si samozřejmostí, až ležérnos-
tí, aniž by učitel Liška zvýšil hlas 
nebo přerušil výklad. Nepamatu-
ji, že by si někdo z žáků někdy na 
tehdy velice váženého učitele Ru-
dolfa Lišku doma stěžoval. Rád na 
tohoto kantora vzpomínám i na tu 
nesnesitelnou kudlící bolest nad 
uchem, jež se nedá z  paměti vy-
mazat. 

Dříve slovo kudla bylo tak 
populární, že se běžně užívalo 
i  v  přeneseném významu. Když 
šel člověk na operaci, tak se řeklo, 
že jde pod kudlu. Při podvodném 
jednání, kdy se jednalo o  zřej-
mý podraz, se řeklo: „Vrazil mně 
kudlu do zad“. V  Šitbořicích tak-
též, když někdo někoho moc ne-
musel, tak to komentoval průpo-
vídkou: „Já, když ho vidím, votvírá 
se mně kudla v kapsy“ (v kapse). 

No, moc slavně jsem tohle po-
vídání tentokrát nezakončil, ale 
nějak tak to s  kudlou, kudlením 
a kudlačkama skutečně bylo.

František Franěk

CESTIČKA KE STUDÁNCECESTIČKA KE STUDÁNCE

Procházka ke studánce
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MYSLIVOSTMYSLIVOST
VYCHÁZKA S VOLNĚ POBÍHAJÍCÍM PSEM

V zimní období je potřeba mít na mysli, že volně 
žijící zvěř potřebuje více klidu než kdy jindy. 

V době strádání a s nedostatkem obživy je nutné 
zvěř co nejméně rušit, aby nevydávala zbytečnou 
energii. Myslivci se snaží v tomto období, kdy je za-
mrzlé tak, že si nejen srna nebo zajíc nevyhrabe nic 
k potravě, zvěři pomoci. A proto přikrmují zvěř jadr-
ným krmivem, senem atd. Rozhodně jim neprospě-
je pečivo či zbytky z našeho stolu! I v jarním obdo-
bí je třeba zachovávat v přírodě klid. Vždyť se jedná 
o dobu kladení mláďat. Již nyní i v mrazech můžete 
potkat malého zajíčka tzv. „březňáka", který je naro-
zený ještě za mrazů. První páření (honcování) zajíců 
probíhá již v lednu/únoru. Proto prosíme – nesbírej-
te tyto zajíčky před umrznutím. Zajíček nezmrzne – 
má dobře vyvinutou termoregulaci, a  již po měsíci 
života se stává samostatným. Ale tím, že jej vezme-
te do rukou a odnesete, jej odsoudíte k uhynutí. Za-
jíc jde velmi těžce odchovat v zajetí. V přírodě mů-
žete potkat spoustu mláďat, která potřebují nejen 
v jarních měsících klid. Vždyť prohnané srnčí nebo 
zajíc psem v  chladném počasí většinou uhyne na 
zápal plic. V horku zase uhyne na přehřátí. A přitom 
je to tak jednoduché. pořídit si na svého ne vždy po-
slušného miláčka 15metrovou „stopovačku" (šňů-
ru) a tak máte svého psa pod vaším vlivem. Případy, 
kdy nechá majitel svého psa volně pobíhat a ten pak 
zvěř plaší, štve či smrtelně zraní, začínají být bohu-
žel stále častější. Pokusme se tedy chovat k přírodě 
ohleduplně dle zákonných ustanovení o myslivosti, 
lesích a ochraně přírody a krajiny. Mějme na pamě-
ti, že i volně pobíhající pes už tím, že ruší zvěř a je-
jich mláďata, může způsobit zvěři i ptákům stres či 
následné uhynutí.

Zejména na jaře a  zkraje léta bychom měli re-
spektovat období odchovu mláďat a dopřát příro-
dě klid.

Zákon č. 449/2001 Sb.
ČÁST TŘETÍ

OCHRANA MYSLIVOSTI A ZLEPŠOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVĚŘE

HLAVA I
OCHRANA MYSLIVOSTI

§ 8
Základní povinnosti
(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvě-

ře před nepříznivými vlivy prostředí, před na-
kažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy 

lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; 
ochrana životních podmínek zvěře, zajištění kli-
du v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.

(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, 
si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbyteč-
nému ohrožování nebo zraňování zvěře a k po-
škozování jejích životních podmínek.

§ 9
Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany
(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, 

s výjimkou opatření k zabránění škodám půso-
beným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je 
zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mlá-
ďat a  provádět další činnosti záporně působící 
na život zvěře jako volně žijících živočichů, po-
kud nejde o  činnosti při obhospodařování po-
zemků nebo o  činnosti při návštěvách honiteb 
jako součástí krajiny.

(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit sla-
niska, napajedla, zařízení pro přikrmování, po-
zorování a lov zvěře a další myslivecká zaříze-
ní. K jejich vybudování a umístění je nutný před-
chozí souhlas vlastníka honebního pozemku. 
Nedá-li žádný z  vlastníků honebních pozem-
ků v  honitbě tento souhlas, rozhodne o  umís-
tění slaniska, napajedla nebo zařízení pro při-
krmování zvěře orgán státní správy myslivos-
ti. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím 
nejsou dotčena.

(3) Na žádost uživatele honitby může orgán stát-
ní správy myslivosti, zejména v  době hnízdění, 
kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, 
nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu 
do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koň-
mi a tažnými psy a omezení jiných sportovních 
nebo zájmových činností. Uvedená opatření se 
nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, 
popřípadě nájemců honebních pozemků.

(4) Orgán státní správy myslivosti spolupracuje 
s  dalšími orgány státní správy, jimž jsou práv-
nické i fyzické osoby povinny oznamovat konání 
hromadných akcí v přírodě a sděluje těmto orgá-
nům požadavky potřebné k ochraně zvěře a je-
jích životních podmínek.

Zbyněk Honzák
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Hustopečský portál se stal za 4 roky svého 
fungování největším informačním zdrojem v  re-
gionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regio-
nálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete 
také denně aktualizované nabídky zaměstnání 
a bydlení. 

Chcete si prohlédnout fotky nově opravené ná-
dražní budovy v Hustopečích nebo si přečíst o prá-
vě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se 
přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny re-
gionální zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si leh-
ce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění, 
policejní hlášení nebo kulturní a sportovní událos-
ti. Pokud vám ale jen povědomí o okolním dění ne-
stačí, toužíte vyrazit ven a  hledáte událost, kte-
ré byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář re-
gionálních akcí. Najdete v  něm festivaly, výstavy, 
promítání, besedy a  další možná vyžití pro rodi-
ny, skupiny i  jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak 
v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V přípa-
dě, že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní do-
zvědělo i  široké okolí, máte možnost na ni právě 
zde upozornit zveřejněním pozvánky v  přehled-
ném seznamu událostí. Nejzajímavější a  nejčte-
nější z nich se objeví také na facebookové stránce 
Region Hustopečsko, kterou v současnosti sleduje 
přes 600 uživatelů. Pokud chcete být o dění v regi-

NA PORTÁLU REGIONHUSTOPECSKO.CZ NAJDETE NA PORTÁLU REGIONHUSTOPECSKO.CZ NAJDETE 
PROGRAM NA VÍKEND I PRÁCI V OKOLÍPROGRAM NA VÍKEND I PRÁCI V OKOLÍ

onu průběžně informováni, stačí se připojit. Mož-
ná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat prá-
ci poblíž svého bydliště. I s tím si portál poradí. Po-
ptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami 
práce. Ve vyhledávání nastavte, o  jaký obor máte 
zájem a  do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním 
ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kte-
rým momentálně schází pracovní síla, tady mají 
možnost oslovit potenciální zaměstnance pro-
střednictvím bezplatného inzerátu a  zároveň vy-
užít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní pro-
pagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit po-
vědomí o nabízených službách přímo v místě svého 
působení. Získat nové zákazníky a připomenout se 
těm stávajícím navíc můžete i zařazením své spo-
lečnosti do katalogu firem a služeb. 

Navštivte portál www.regionhustopecsko.cz 
a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.

RegionyBrněnska.cz
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FOTOGALERIEFOTOGALERIE
ZIMNÍ RADOVÁNKY NA RYBNÍKU ZACHYTILA JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ ZIMNÍ RADOVÁNKY NA RYBNÍKU ZACHYTILA JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ 
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ŠITBOŘSKÝ RYBNÍK JE OBSAZEN NEJEN BRUSLAŘI. ŠITBOŘSKÝ RYBNÍK JE OBSAZEN NEJEN BRUSLAŘI.  FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ  FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ 
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PROCHÁZKOU OBCÍ I  ŠITBOŘSKÝM OKOLÍM MŮŽETE NAČERPAT POTŘEBNOU PROCHÁZKOU OBCÍ I  ŠITBOŘSKÝM OKOLÍM MŮŽETE NAČERPAT POTŘEBNOU 
ENERGII A POHODU.ENERGII A POHODU. FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ  FOTO: JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ 
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