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ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA ÚVODNÍ OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA 
Milí čtenáři,
v  novém roce 2022 se vám dostává do rukou 

zpravodaj Štengaráček, který již vychází 22 let. Při-
náší informace o životě naší vesnice, školy, školky, 
různých spolků, sportovních oddílů a  v  neposled-
ní řadě také fotografie z pěkných zákoutí naší obce. 
Dovolte mi popřát vám v novém roce hodně zdraví 
a klidu, je to důležité v dnešní době. S krizí korona-
viru se již potýkáme dva roky, rozvolnění snad při-
nese větší volnost a  možnost se scházet při růz-
ných oslavách a tradičních kulturních akcích v naší 
obci. Určitě koronavirus nezmizí, ale budeme se 
s ním učit žít a dodržovat správná hygienická pra-
vidla, abychom byli co nejméně ohrožení na zdra-
ví i životě. Do vydání prvního čísla Štengaráčku se 
nám zamotala válka. Je hrozné sledovat v televizi, 
jak tisíce uprchlíků z vlastní země hledají útočiště, 
kde složit hlavu a přečkat útrapy války. Je smutné 
a dojemné, že nejvíce jsou postiženy matky s dětmi, 
musíme být hrdi na to, že naše země se postavila 
k tomuto problému čelem a snaží se co nejvíce po-
moci. Je také nutno poděkovat občanům České re-
publiky, kteří přispívají do různých sbírek na pomoc 
Ukrajině.

Můžeme být rádi, že naše vesnice i přes všech-
na úskalí a různé problémy s těmito vlivy pokračuje 
ve své práci. Škola přes mnohé problémy s korona-
virem, rušení výuky některých tříd, zavření mateř-
ské školy a podobně, došla k pololetnímu hodnoce-
ní práce svých žáků a rozdala pololetní vysvědčení. 

Pan starosta s  radou obce pravi-
delně kontrolují stavbu „Přístav-
ba ZŠ Šitbořice“, která přinese naší 
obci zkvalitnění a rozšíření znalos-
tí našich studentů. Také zde bude 
řešena tíživá situace v mateřské škole, kde by všich-
ni předškoláci měli chodit do tříd v základní škole 
a tím se uvolní více místa v budově mateřské školy. 
Obec se rozrůstá co do počtu obyvatel i zastavěné-
ho území, a to hlavně mladými lidmi, kteří jistě bu-
dou mít děti a místo bude potřeba. O počtu obyvatel 
žijících v obci, zemřelých spoluobčanech a počtech 
narozených dětí v roce 2021 je zpráva ve zpravoda-
ji od paní matrikářky obecního úřadu. V časopise je 
uveden článek o třídění odpadů v rodinách včetně 
příkladu, jak efektivně tuto činnost vykonávat a po-
bírat za svoji práci z třídění odpadů maximální od-
měnu. Šetříme životní prostředí i vlastní kapsu.

 Určitě se budete zajímat o kalendář pořádaných 
akcí ve druhém čtvrtletí, vypadá to, že jich bude více 
jako loni. Po dvou letech se snad podaří ročníku 
2003 postavit v Šitbořicích máji. Zahrádkáři budou 
mít tradiční košt vína, různých kulturních i sportov-
ních akcí bude více. Ve zpravodaji se dozvíte mno-
ho zajímavého od šitbořických myslivců, sportov-
ních oddílů kolové, florbalu, kopané a dalších spol-
ků. Děkuji všem přispěvatelům, kteří nám pomohli 
s vydáním tohoto čísla, poděkování patří také na-
ším fotografům za poskytnuté foto. Určitě bude líp.

Milan Němeček

SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
jaro je podle kalendáře už zde, 

to znamená, že to pravé jarní po-
časí už na sebe nenechá dlou-
ho čekat. Jistě se na to už všich-
ni těšíme. Stejně jako v  kaž-
dém vydání tohoto zpravodaje 
vás chci i nyní informovat o tom, 
co se v obci děje nebo chystá. 

Průběh prací na přístavbě ško-
ly pokračuje podle plánu, v sou-
časné době se staví druhé patro. 
Podle hlavního stavbyvedoucího 
není termín dokončení stavby za-
tím ohrožen. Na stavbě probíhají 
pravidelné kontrolní dny, kde se 
nejen kontroluje kvalita, ale také 
řeší různé detaily stavby s před-

stihem, aby nedošlo k  nějakému 
časovému skluzu. Kromě hlav-
ního stavbyvedoucího jsou vždy 
přítomni zástupci autorského 
a technického dozoru. V součas-
né době také probíhá rekonstruk-
ce obecního bytu včetně sociální-
ho zařízení v budově zdravotnic-
kého střediska. Další chystanou 
akcí je již několikrát odložené vy-
budování kolumbária na hřbito-
vě. V brzké době by se mělo také 
dokončit reprezentativní odpo-
činkové místo před radnicí. Ran-
ní mrazy v první polovině března 
nám nedovolily instalovat a  vy-
zkoušet vodní prvek, který bude 
dominantou tohoto prostranství. 

Parkoviště na 
ulici Nová bylo 
dokončeno na 
přelomu roku 
a  dnes je již 
hojně využívá-
no. Další novinkou v obci je insta-
lovaná elektronická úřední des-
ka. Ta plně nahrazuje mechanic-
kou úřední desku, která doposud 
sloužila u prodejny Coop. Poříze-
ní nové elektronické desky neby-
lo levnou záležitostí, cena včet-
ně instalace činila téměř 400 tis. 
Kč. Okolní prostor střeží kame-
ra. Doufám, že nikoho nenapad-
ne toto zařízení ničit, viníka by to 
mohlo přijít hodně draho. Prosím 
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rodiče, aby v  tomto smyslu po-
učili svoje děti.

Vážení spoluobčané, asi se 
vám již donesla informace o tom, 
že k  30. červnu vyprší nájemní 
smlouva s paní doktorkou Skalic-
kou na pronájem zubní ordinace 
na zdravotním středisku. Já bych 
chtěl využít této příležitosti a po-
děkovat jí za ta dlouhá léta, kdy 
se starala o naše místní pacienty. 
Přeji paní doktorce, ať si ve zdra-
ví užije co nejlépe zaslouženou 
penzi. 

Během prázdnin bude obec 
vybavovat zubní ordinaci no-
vým zařízením. Výběrové řízení 
už proběhlo a na dodávku zdra-
votnického zařízení byla vybrána 
brněnská firma Camosci za cenu 
1.159.873 Kč. Od 1. 9. 2022 začne 
v této ordinaci poskytovat zdra-
votnické služby paní MDDr. Lu-
cie Konečná. Paní doktorka nebu-
de přebírat pacienty po paní dok-
torce Skalické. Všichni, kdo budou 
mít o její zdravotnické služby zá-
jem, se musí objednat na vstup-

ní prohlídku, kde budou zaregist-
rováni. Občané ze Šitbořic budou 
mít přednost. Paní doktorka Ko-
nečná bude mít smlouvy se zdra-
votními pojišťovnami. Bližší in-
formace se dozvíte v příštím vy-
dání Štengaráčku.

Vážení spoluobčané, to je asi 
to nejdůležitější, co jsem vám 
chtěl prostřednictvím Štenga-
ráčku sdělit. Přichází jaro. Pře-
ji vám, abyste si ho užili plnými 
doušky v klidu a pohodě.

Antonín Lengál, starosta obce

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

těmito body:
RO dne 21. 12. 2021
Rada obce schválila Základní a  mateřské škole 

Šitbořice, příspěvkové organizaci, rozpočet pro rok 
2022 a střednědobý výhled na roky 2022–2024.                                                                                                 

RO dne 10. 1. 2022
Rada obce schválila rozpočtové opatření č.1/22.
Rada obce schválila žádost o prodloužení užívá-

ní obec. pozemku par. č. 1237 pro uskladnění staveb. 
mat.  do konce r. 2022.

Rada obce schválila zveřejnění záměru obce pro-
dat obec. pozemek par. č. 940 a par. č. 1025/1 o vým. 
32 m2.

Rada obce schválila žádost o  ukončení nájmu 
obecního bytu na ul. Školní k 31. 3. 2022.

Rada obce schválila uzavření pachtovní smlouvy 
na obec. pozemek par. č. 65/1 o vým. 232 m, užívání 
k zahradnické činnosti.

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o  díle, 
servis zdvihacího zařízení na zdravotním středisku 
a Orlovně, zhotovitel Pavel Kuchyňka, Bořetice.

Rada obce schválila uzavření Smlouvy o  zřízení 
věcného břemene s E.DG, a. s., Brno, „Šitbořice, příp. 
NN“, za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez DPH. 

RO dne 7. 2. 2022
Rada obce schválila Dodatek č. 1 k Servisní smlou-

vě na zajištění provozu ČOV a  kanalizace Šitboři-
ce, zhotovitel Jiří Rosypal, Na Poustce 252, Kobeřice 
u Brna, za cenu 108.000 Kč bez DPH/rok.

Rada obce schválila změnu výše měsíčního po-
platku za kabel. televizi, úprava ceny služeb se týká 
„Základní“ nabídky o 40 Kč na 150 Kč vč. DPH/měsíc 
od 1. 4. 2022. Poskytovatel služby je Noel, Na Pískách 
3, Hodonín.

Rada obce schválila zveřejnění záměru obce pro-
pachtovat obecní pozemek par. č. 1495 o vým.188 m2 

a par. č. 1496 o vým. 167 m2, jed-
ná se o prodloužení smlouvy.

Rada obce souhlasí s vybudo-
váním parkovacího stání u domu 
Domaninská 535, část par. č. 1237.

Rada obce schvaluje žádost 
paní MUDr. Hany Skalické o ukončení nájmu zubní or-
dinace dohodou k 30. 6. 2022.

Rada obce schvaluje zveřejnění záměru obce pro-
pachtovat část obecního pozemku par. č. 1955/1, uží-
ti k zahradnické činnosti.

Rada obce souhlasí s vybudováním park. stání cca 
10 x 5 m před domem Přátelství 37, Šitbořice a park. 
stání před domem Školní 451, Šitbořice.

Rada obce zamítla žádost o  pronájem obecního 
bytu z důvodu plné kapacity.

Rada obce schválila strategický plán MAP-
seznam investičních priorit na roky 2021 - 2027 pro 
ZŠ a MŠ Šitbořice.

Rada obce schválila návrh na vyřazení ma-
jetku ZŠ a  MŠ Šitbořice v  částce 428.492,24 Kč.                                                                                                                 
Rada obce vybrala na doporučení výběrové komi-
se dodavatele na vybavení stomatologické ordinace 
na zdravotním středisku Šitbořice s nejlevnější na-
bídkou od firmy Camosci Moravia, s.r.o., Brno-Sla-
tina, za cenu 1.159.873 Kč vč. DPH. Termín dodání je 
1. 8. - 8. 8. 2022.

RO dne 28. 2. 2022
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 

2/2022.
Rada obce schválila návrh na vyřazení majetku 

ZŠ a MŠ Šitbořice, přísp. organizace za budovu MŠ, 
v celkové výši 132.201,44 Kč.

Rada obce schválila finanční příspěvek pro:
- Sociální služby 2022 Hustopeče ve výši 170.897 Kč.
- Svaz tělesně postižených v ČR, MO Hustopeče, 

ve výši 2.000 Kč.
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- Girasole sdružení pro pomoc a  rozvoj s.r.o. 
(hospicová činnost) v částce 10.000 Kč.

- Myslivecký spolek Šitbořice ve výši 15.000 Kč.
- Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Šit-

bořice, ve výši 12.000 Kč.
Rada obce schválila uzavření kupní Smlouvy 

o dodávce vybavení zubní ordinace od firmy Camosci 
Moravia s.r.o. za cenu 1.159.873 Kč vč. DPH. Rada obce 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Rada obce souhlasí s  pořádáním Agrotec Pe-
tronas rally 2022 v  termínu 17. - 18. 6. 2022.                                                                                                                       
Rada obce souhlasí s výstavbou přístřešku na dřevo 
na par. č. 1551, žadatelem je pachtýř pozemku.

Rada obce schválila zveřejnění záměru propach-
tovat obecní pozemek par. č. 2539/1 o vým. 468 m2.                                                                                                  
Rada obce schválila pronájem obecního bytu na ul. 
Nikolčická od 1. 4.  2022 do 31. 7. 2024.

Rada obce schválila pachtovní smlouvu na obec-

ní pozemky par. č. 160 o vým. 330 m2 a par. č. 162 
o vým. 9 m2, po dobu 2 let, na pozemcích nesmí být 
pevné stavby a  pevné oplocení (záměr schválen 
10. 1. 2022).

Rada obce zamítla druhou žádost o  pacht po-
zemku par. č. 160 a  162 o  celkové vým. 339 m2.                                                                                                                          
Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR na výsadbu 
stromů, dotace je ve výši 250.000 Kč. Rada obce po-
věřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Rada obce schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o po-
jištění majetku a odpovědnosti, změna je platná od 
19. 2. 2022, konec pojištění je bez automat. prodlužo-
vání 19. 2. 2025. Roční pojistné činí 83.975 Kč, po sle-
vě 71.380 Kč. Rada obce pověřuje starostu obce a ře-
ditelku školy Mgr. Moniku Ondrouškovou podpisem 
smlouvy.

Jarmila Cagášková, místostarostka  

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V ROCE 2021DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V ROCE 2021

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NAŠICH

NEJSTARŠÍCH OBČANŮ V ROCE 2022

V roce 2021 se narodily tyto děti:
Karolína Marková, Tomáš Kurdiovský, Štěpán Di-

vácký, Maxmilián Navrátil, Tamara Kuchyňková, Ma-
tyáš Ptáček, Natálie Bárková, Tomáš Kaňa, Eva Při-
bylová, Marie Přibylová, Daniel Mojžíš, Matěj Blaha, 
Štěpán Blaha, Edita Novotná, Viola Svobodová, Voj-
těch Kokeš, Marie Fraňková, Matěj Košvica, Elen Ho-
ráková, Michaela Troppová, Mia Popeláková, Eliška 
Zelinková, Nela Zelinková, Martin Hrnčiřík, Marek Ze-
linka, Vilém Krupár, Tomáš Kudyn, Adéla Suchánko-
vá, Tadeáš Chára

Dle Zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů zveřejňujeme jména a příjmení dětí se souhla-
sem rodičů.

V roce 2021 zemřeli tito občané:
Františka Dolanská, František Franěk, Blažena 

Fraňková, Vladimír Kulíšek, František Vozdecký, Anna 

99 let    Nevídalová Marie
95 let    Tihlaříková Anežka
93 let    Valíčková Marie, Foretníková Antonie, Tihlaříková Marie
92 let    Lengálová Antonie
91 let    Linhartová Marie, Holcapflová Ludmila, Kopřivová Pavlina, Zelinková Marie
90 let    Fiala Antonín  
85 let    Fialová Paulina, Němečková Marie, Kaňová Marie

Dle Zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
zveřejňujeme jména a příjmení jubilantů s jejich souhlasem.

Konečná, Marie Navrátilová, Jana Bečková, Jenovéfa 
Kuchyňková, Radek Konečný, František Navrátil, Vi-
lém Vozdecký, Justin Valíček, František Nevídal, Pa-
vel Relich, Josef Tihlařík, Božena Fraňková, Ludmila 
Viktorinová

Evidence obyvatel za rok 2021
   muži ženy Celkem
Narodilo se  15 14 29
Zemřelo  10 8 18
Přistěhovalo se   24
Odstěhovalo se   22
Stav obyvatel k 31. 12. 2021 2071

Uzavřeno manželství 
(v k.ú. Šitbořice) celkem  8
před obecním úřadem  3
před církví římskokatolickou 5

á MMMaarie
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ÚSPĚCH NAŠEHO OBECNÍHO ZPRAVODAJEÚSPĚCH NAŠEHO OBECNÍHO ZPRAVODAJE

„ŠTENGARÁČEK“„ŠTENGARÁČEK“
Redakční rada se svolením 

Obce Šitbořice zaslala časopis do 
soutěže roku 2021 Radniční lis-
ty 2021. Hodnocení provedla spo-
lečnost Kvalikom z.s. Praha. Náš 
časopis byl zařazen do kategorie 
Municipalit od 2 do 10 tisíc obyva-
tel, hodnoceno bylo 76 přihláše-
ných radničních listů. Hodnocení 
vyšlo pro nás velmi dobře, skončili 
jsme na druhém místě v okresním 
kole. Líbil se obsah, a čtivost člán-
ků je poutavá a zajímavá, vyhýba-
jí se úřední mluvě, a to napomáhá 
čtenářské atraktivitě a chuti čte-
náře si časopis přečíst, je správ-
ně prováděná korektura časopisu, 

z  50 možných bodů jsme získali 
43, což je velmi slušné. Byla nám 
vytknuta grafika titulní strán-
ky, že je provedena ve velmi sta-
rém stylu - pečeť, písmo, barev-
nost. Poděkování za takový pěkný 
časopis a pro mnohé spoluobča-
ny zpravodaj, který přináší infor-
mace o  životě v  naší obci, patří 
všem těm, kteří na časopisu pra-
covali v jeho začátcích a průběhu 
dalších 22 roků. Ještě jednou vře-
lé díky všem přispěvatelům, malí-
řům, fotografům, korektuře, saz-
bě a těm, kdo se, jakkoliv podíleli 
na tvorbě našeho obecního časo-
pisu v celé jeho historii.

Současně byla hodnocena také 
facebooková stránka naší obce, 
pro nás jsou to prakticky infor-
mační stránky obce a  obecního 
úřadu. I  v  této soutěži Zlatý lajk 
2021 jsme obsadili druhé místo 
krajského kola. Zde jsme získali ze 
40 možných bodů 25, což je velmi 
pěkný úspěch, byli jsme zařazeni 
do kategorie obcí s  počtem oby-
vatel do 10 tisíc. Zde nám byla nej-
více vytknuta chybějí videa, dále 
také málo aktuální fotky a pokul-
hávající grafika. Ale i zde je nutno 
poděkovat všem, kdo se na tvorbě 
stránek podílejí, díky vám.

Redakční rada

Zlatý lajk 2021 ŠtengaráčekŠtengaráček 2.místo v okresním kole 2021

SLOVO ŘEDITELKY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní rok 2021/2022 plyne velmi rychle a  blíží-
me se do jeho závěru. Plošným uzavřením jsme se 
letos vyhnuli, přesto se nám střídala období karan-
tén jednotlivých tříd i přes dodržování přísných hy-
gienických opatření. Mohu však říci, že jsme pokra-
čující pandemii dosud zvládli velmi dobře. Antigenní 
testování i nošení roušek ve společných prostorách 
ZŠ se stalo naší každodenní součástí. Povinné testo-
vání bylo zrušeno 18. 2. 2022 a od 14. 3. 2022 jsme 
se také dočkali zrušení povinného nošení ochrany 
úst. Věřím, že si závěr školního roku konečně užije-
me v běžném režimu jako před příchodem pandemie.

Přístavba školy nám roste před očima a pokud vše 
půjde podle plánu, už během příštího školního roku 

začne sloužit našim dětem. Tím bude vyřešena si-
tuace s nedostatečnou kapacitou MŠ a nedostatkem 
prostor pro výuku a zájmové vzdělávání v ZŠ.

V mateřské i základní škole proběhla řada krás-
ných tematických akcí. Pro děti MŠ, přípravné třídy 
a ŠD připravily učitelky zimní olympijské hry a maso-
pustní rej. Olympijské hry prožívali také žáci během 
běžné výuky i projektových dnů. Děti z 1., 2. a příprav-
né třídy absolvovaly pod vedením učitelek lyžařský 
kurz v  Němčičkách. Žáci 9. ročníku se připravují na 
přijímací zkoušky. Od 15. března začaly probíhat edu-
kativně stimulační skupinky pro předškoláky, během 
kterých si děti upevňují své kognitivní schopnosti po-
třebné pro hladký nástup do školy, seznámí se s bu-
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Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Zimní období u  nás v  mateř-
ské škole bylo opět poznamená-
no pandemií – vysokou nemoc-
ností dětí i  zaměstnanců. Přesto 
jsme se snažili zorganizovat pro 
děti spoustu akcí tak, abychom si 
je všichni co nejvíce užili.

V  lednu děti obdržely diplom 
a malou odměnu za účast na No-
voroční stezce s rodiči. Uspořádali 
jsme setkání dětí ze žluté a modré 
třídy (přípravné třídy) v MŠ a v ZŠ 
s  názvem Děti dětem. Uskuteč-
nil se také již tradiční „pyžamový 
den“. V  rámci tématu Z  pohádky 
do pohádky jsme zařadili logope-
dický týden a přijelo k nám divadlo 
z Velkých Pavlovic s hudební po-
hádkou O Smolíčkovi. S tímto diva-
dlem spolupracujeme již několik 

let a vždy máme z  jeho předsta-
vení neskutečný zážitek. V obdo-
bí olympiády v  Pekingu proběhla 
zimní olympiáda také u nás v MŠ, 
kterou jsme vymysleli tak, aby si 
ji děti užily, i  když nebyl sníh. Do 
olympijského týdne jsme zařadili 
také cvičení na overballech s  fy-
zioterapeutkou p. Jarmilou Ca-
gáškovou. Cvičení se nám všem 
moc líbilo. Paní Cagáškové děku-
jeme a těšíme se na další spolu-
práci. Další akcí byla Zimní cesta 
skřítka Zmrzlíka, a  protože byla 
dost zima, cítili jsme se opravdu 
jako skřítek Zmrzlík. Zimní obdo-
bí jsme završili tradičním Maso-
pustním rejem a také „vynášením 
Moreny“, které nás čeká 1. dubna.

Teď už vyhlížíme jaro a doufá-

doucími učitelkami a s prostředím školy.  Celkem jsou 
plánovány čtyři lekce, které budou probíhat ve škole 
pod vedením učitelek mateřské školy, přípravné třídy 
a budoucí první třídy. Po těchto skupinkách pozveme 
děti na zápis do 1. třídy, který se uskuteční 11. dubna. 
Moc se těšíme na naše budoucí prvňáčky. Proběhne 
také zápis do přípravné třídy (3. 5. 2022) a do mateř-
ské školy (11. 5. 2022).

Závěrem mi dovolte všechny pozvat na Den 
otevřených dveří v  ZŠ, který proběhne v  pondělí 
28. 3. 2022 od 16:00 do 18:00 hod. Škola byla díky 
pandemii veřejnosti dlouhou dobu uzavřena, pro-
to zveme všechny, kteří se chtějí podívat, co vše se 
v naší škole změnilo.

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy

Masopust MŠ Masopust MŠ

Masopust MŠ

Pyžamový den MŠ

me, že už všechny nemoci jsou za 
námi.

Táňa Neugebauerová, 
vedoucí učitelka
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Zimní ekologická vycházka skřítka Zmrzlíka
Ekologické vycházce předcházelo několik dní ve 

školce, kdy jsme si povídali o  živé i  neživé přírodě 
(zvěři, ptácích, stromech,…).

Po těchto znalostech jsme se mohli vydat na pu-
tování. Čekalo nás slunné, ale větrné počasí. Všech-
ny třídy (zelená, oranžová, žlutá i modrá) se postup-

ně vydaly na putování plné zajímavých úkolů nejen 
o přírodě (např. čím můžeme krmit zvěř v tomto roč-
ním období, poznáš stopy některých zvířat, jaké po-
časí převládá v  zimě). Děti se dozvěděly zajímavé 
věci, které doposud ještě neznaly. Na posledním sta-
novišti děti nasypaly ptáčkům zrní, slunečnici a obi-
lí, aby měli ptáčci co do zobáčku. Děti potom dosta-
ly odměnu v  podobě omalovánek skřítka Zmrzlíka. 
Ekologická vycházka se nám vydařila a teď už se mů-
žeme těšit na blížící se jaro.

Vladimíra Brančová, učitelka

Zimní olympiáda
V týdnu od 14. do 18. února jsme v naší školič-

ce s  dětmi prožívali zimní olympiádu, stejně jako 
naši sportovci v Pekingu. Celý týden jsme si poví-
dali o  zimních sportech, o tradicích a  zajímavos-
tech olympijských her. Ukázali jsme si také naše 
nejlepší sportovce a pilně sporty celý týden tréno-
vali. Všechny třídy společně vytvořily vlajku čes-
kou a vlajku s olympijskými kruhy. Každá třída také 
nakreslila jednoho sportovce. Tyto výtvory nám 
zdobily plot naší zahrady. Celý týden byl zavr-

Pyžamový den MŠ

Cvičení s fyzioterapeutkou

Cvičení s fyzioterapeutkou

 Zimní stezka MŠ

Zimní stezka MŠ
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OKNA ŠKOLY DOKOŘÁN

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Základní škola zorganizovala 

pro žáky 1. a 2. ročníku a příprav-
né třídy lyžařský kurz v Němčič-
kách. Letos jsme zaznamenali re-
kordní zájem 45 dětí, z toho bylo 
35 úplných začátečníků. Celý tý-
den nám přálo počasí. Bylo krás-
ně slunečno a teploty se pohybo-

valy nad bodem mrazu.
O malé lyžaře se po dobu pěti 

dní staraly čtyři učitelky: Hele-
na Rýznarová, Petra Vymazalo-
vá, Ivana Rozkydalová a  Jarmila 
Novotňáková. Děti přijela podpo-
řit také naše paní ředitelka, kte-
rá operativně posílila výuku v roli 
instruktorky.

Deset našich žáků bylo již prv-
ní den zařazeno do pokročilejší 
skupiny. Každý den bylo na žá-
cích pod vedením učitelů vidět 
výrazné zlepšení, zejména na 
začátečnících. Všichni se dostali 
i na vlek a za pár dní byli schopni 
sjíždět i velkou sjezdovku. Nako-
nec byla v očích dětí velká radost 

šen opravdovou olympiádou. Bohužel nám nepřá-
lo počasí a  olympiáda tedy nemohla proběhnout 
venku na sněhu, ale i tak jsme si to v pátek oprav-
du užili. Zahájení naší olympiády proběhlo v zele-
né třídě, kde nás přivítala paní ředitelka. Zapálili 
jsme olympijský oheň a složili olympijský slib. Tím-
to byla olympiáda považována za zahájenou. Ten-
to den děti u  jednotlivých disciplín provázeli naši 
reprezentanti. Hravou formou se děti dozvěděly 
něco málo o těchto sportovcích a  sportech a  sa-
mozřejmě si jednotlivé disciplíny také vyzkoušely. 

Všechny děti zvládly střelbu na branku jako v ho-
keji, skoky a slalom na lyžích, jízdu na snowboar-
du, na bobech, krasobruslení, rychlobruslení a bi-
atlon. Za všechny sportovní výkony byly děti od-
měněny zlatou medailí. Celý tento den jsme za-
končili českou hymnou a dobrým pocitem z našich 
výkonů. Děti byly opravdu velice šikovné, a tak je 
možné, že některý z nich bude v budoucnu naším 
novým olympijským medailistou. Přejeme všem 
dětem hodně sportovních úspěchů.

Bc. Simona Konečná, učitelkaj j p y y y

Olympiáda MŠ

Olympiáda MŠ

Olympiáda MŠ

Olympiáda MŠ
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ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB 
ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO 
PRACOVIŠTĚ O POZICI 
ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

Jsem velice ráda, že mohu 
informovat o  dalším zkvalit-
nění poradenských služeb na 
naší škole. Od ledna 2022 na 
naší škole nově působí Mgr. Jit-
ka Mahdalová jako školní psy-
choložka. Mezi její hlavní čin-
nosti patří poskytování psycho-
logického poradenství ve škole 

ÚSPĚCH ŽÁKŮ V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ
Na základě kvalitních výsledků školního kola 

se celkem 6 žáků 2. stupně probojovalo do okres-
ního kola zeměpisné olympiády. Toto okresní kolo 
probíhalo online formou. Naše škola zaznamenala 
úspěch v kategorii 7. třída, kdy se na 4. místě umís-

žákům, jejich rodičům, pedago-
gům a  dalším zaměstnancům 
školy, práce s  třídními kolekti-
vy, zážitkové a preventivní pro-
gramy, podpora klimatu třídy 
a školy, pomoc dětem s problé-
my v  komunikaci (se spolužá-
ky, učiteli, příbuznými, kama-
rády), s učením ve škole i doma. 
Nebo také pomoc, když je trápí 
nejistota, samota, tréma, akut-
ní či dlouhodobý stres, jakékoliv 
nepříjemné pocity a  myšlenky, 

til Daniel Mottl a na 5. místě Tobiáš Konečný. Lucie 
Lejsková, 9. třída, se ve své kategorii (8. a 9. třída) 
umístila na 9. místě. Našim úspěšným řešitelům 
gratulujeme a  děkujeme za kvalitní reprezentaci 
školy a obce.

nebo když si chtějí jen tak s ně-
kým popovídat aj.

Naše školní psycholožka je 
k dispozici v době konzultačních 
hodin každé úterý od 9:20 do 
16:00 a čtvrtek od 9:20 do 13:00.

Pozice školního psychologa je 
v současné době velice žádanou 
poradenskou službou na školách 
a  je po ní vysoká poptávka.  Po-
kud se škole podaří tuto pozici 
zajistit, zvyšuje tak významně její 
kvalitu a prestiž.

ze zvládnutí nových dovedností 
a děti se také těšily z medailí a di-
plomů, které po úspěšném lyžař-
ském kurzu obdržely.  

Za vydařený výcvikový kurz 
děkuji učitelkám, žákům účastní-
cích se výcviku, panu Nekvapilovi 
a několika rodičům, kteří byli dě-
tem nápomocni při obouvání ly-
žáků a  překonávání nezdarů při 
prvních jízdách na vleku.

Děkuji pracovníkům TJ Něm-
čičky za perfektně upravený 
svah. Přestože týden před námi 
se z  důvodu nepříznivého poča-
sí jezdilo na umělém povrchu, 
díky obětavosti pracovníků a díky 
ranním mrazíkům byl pro nás při-
praven každý den nově zasněže-
ný svah. Děkuji vedoucímu panu 
Stávkovi, instruktorům a pracov-
níkům TJ Němčičky za vytváře-
ní skvělých podmínek pro rozvoj 
sportovních dovedností dětí.

Jarmila Novotňáková, 
vedoucí kurzu LVK Němčičky  foto: František Lejska

LVK Němčičky  foto: František Lejska
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BATŮŽKOVÝ PROJEKT
Základní škola se zapojila do 

Batůžkového projektu. Jedná se 
o  podpůrnou aktivitu určenou 
dětem mateřských a  základních 
škol v chudobou sužovaných ze-
mích. Většina těchto dětí zapoje-
ných do programu Mary’s Meals 
nemá základní učební pomůcky, 
jako jsou tužky nebo sešity.

Naše děti přinášely do ško-
ly batůžky naplněné základními 
potřebami (psací potřeby, kartá-
ček na zuby, mýdlo, ručník, pan-
tofle aj.). Děkuji paní učitelce Vy-
mazalové za koordinaci projektu. 
Děkuji také všem rodičům a  žá-
kům za aktivní a  vstřícný pří-
stup k  projektu. Díky nim obdrží  
92 malých školáků z nejchudších 
zemí světa svůj vlastní vybavený 
batoh do školy.

Mgr. Monika Ondroušková, 
ředitelka školy

JAK SE ŽIJE V MODRÉ 
PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ?

Přípravná třída je pro nás 
něco úplně nového. Jedná se 
o  mezistupeň mezi mateřskou 
a  základní školou. A  to jsme tu 
v Šitbořicích ještě neměli. Vzdě-
lávání dětí v  přípravné třídě je 
vedeno takovým způsobem, aby 
umožnilo snadnější začlenění do 
vyučovacího procesu v  1. třídě, 
čímž následně předchází i  bu-
doucím školním neúspěchům dí-
těte. Do přípravné třídy jsou za-
řazeny primárně děti s  odkla-
dem školní docházky, ale také 
děti předškolního věku. Hlavní 
předností je nízký počet žáků ve 
třídě (15), který umožňuje indivi-
duální přístup pedagoga k dítěti. 
Cílem je vybavit děti odpovídají-
cími dovednostmi a  návyky po-
třebnými ke vstupu do základní 
školy.

Přípravná třída se nám veli-
ce osvědčila a vidíme u dětí vel-
ké pokroky. Režim třídy částečně 
probíhá v herně, kde si ráno děti 
hrají. Před svačinou si povídá-

Batůžkový projekt
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me na koberci a probíráme dané 
téma. Po svačince již usedáme do 
lavic, kde se snažíme pracovat na 
různých pracovních listech, roz-
víjíme grafomotoriku, ale hlavně 
svoje jazykové schopnosti me-
todou podle D. B. Elkonina. Dále 
děláme běžné věci, které znáte 
již ze školky – zpíváme, cvičíme, 
tvoříme a také chodíme vždy ale-

spoň na jednu vyučovací hodinu 
ven. Po obědě také chvíli odpočí-
váme u čtené pohádky nebo rela-
xační hudby. Poté děti zůstáva-
jí v herně, jelikož ve stejné míst-
nosti odpoledne probíhá školní 
družina, do které děti z  příprav-
né třídy chodí společně s druhá-
ky, od kterých se můžou učit další 
nové věci.

Na konci prvního pololetí děti 
z  přípravné třídy neminulo ani 
vysvědčení, které si všichni za-
sloužili. Ve druhém pololetí děti 
již dostávají i  hodnotící smajlí-
ky, které mají v notýsku, a tak se 
připravují na „známky“ v  1. tří-
dě. Každý týden musí také spl-
nit několik úkolů a sami si je hlí-
dat, což je vede k větší samostat-
nosti. Do druhého pololetí jsme 
také vstoupili se snahou praco-
vat na sobě ještě více, aby byly 
děti dobře připraveny na zápis do 
první třídy. Mají velkou výhodu, 
že prostředí školy již dobře zna-
jí a lépe se budou v září adapto-
vat do školního režimu. Jak pro 
ně byla přípravná třída přínosem 
a jak se jim bude dařit ve škole, to 
nám v září poreferuje paní učitel-
ka z 1. třídy.

Věřím, že se přípravná tří-
da bude i nadále vyvíjet dobrým 
směrem a uvidíme v ní pozitivum, 
které jistě má.

Mgr. Petra Vymazalová, 
třídní učitelka

Masopust v přípravné třídě Projekt Zdravá 5 v přípravné třídě

Přípravná třídaPřípravná třída

Vysvědčení v přípravné tříděUčíme se v modré třídě
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OLYMPIÁDA A MASOPUST VE ŠKOLNÍ 
DRUŽINĚ

I ve školní družině jsme si o olympijských hrách 
povídali a  hráli různé hry, které s  nimi souvise-
ly. Seznámili jsme se některými sporty, které jsou 
pro olympijské hry typické. V programu bylo také 
olympijské tvoření. Děti si vyrobily lyže, boby, 
snowboard, brusle a  vykreslovaly různé olympij-
ské omalovánky. Poté následovaly závody. Děti 
soutěžily v  různých disciplínách, např. ve střelbě 
na bránu (hokej), krasobruslení, biatlonu, jízdě na 
bobech a skeletonu. Stejně jako na olympiádě ob-
držely děti za své sportovní výkony medaile a ne-
chyběla ani sladká odměna.

Masopustní rej proběhl na naší základní škole 
ve čtvrtek 24. 2. 2022. Nejdříve jsme se seznámili 
s tím, co je masopust, poté si děti vyrobily obličejo-
vé masky, koláče, vdolky, jelita a  zkrátka vše, co 
můžete o masopustu vidět a ochutnat. Masopust-
ní oslava proběhla nejdříve průvodem v maskách 
po celé škole za zvuku doprovodných nástrojů. Ná-
sledně děti soutěžily v různých disciplínách, hrály 
rozmanité hry a na závěr nechyběla ani diskotéka. 
Moc jsme si to všichni užili.

Ivana Rozkydalová, vedoucí vychovatelka

Dílničky ŠD

Beseda s panem Václavem Nečasem ve ŠD

Pyžamový den ŠD

Masopust ŠD

Masopust ŠD

Masopust ŠD

Masopust ŠD
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ZLATÁ SVATBA 

BABSKÉ A DĚTSKÉ HODY 2022

KULTURNÍ KOMISEKULTURNÍ KOMISE

Zlatá svatba je bezpochyby nejznámějším výro-
čím svatby, které slaví manželé po 50 letech společ-
ného manželského soužití. Za půl století, které spo-
lu manželé strávili, jim život do cesty přinesl nejen 
idylické chvíle bezstarostného štěstí a  pohody, ale 
i chvíle smutné, chvíle strachu či obav, které dosta-
tečně vyzkoušely pevnost jejich manželských pout 
lásky. Strávit padesát let s jednou milovanou osobou, 
to je nádherný dar manželského života, který si žádá 
být po zásluze oslavován.

Padesát let společného života oslavili 5. února 
2022 Jana a Bohumil Matuškovi, ulice Nová.

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

Kulturní komise ve složení Renata Stříbrnská, Pet-
ra Němečková a Jana Urbánková přeje touto cestou 
všem občanům příjemné prožití velikonočních svát-
ků. 

Šitbořické ženy si vám dovolují oznámit, že 6. srpna 2022 uspořádají babské a dětské hody u šitbořické so-
kolovny. V případě zájmu žen, které ještě nikdy nebyly stárkami a chtěly by se zúčastnit průvodu obcí, se mo-
hou přihlásit u paní Laďky Lajkebové tel: 734 401 742. Odpoledne 6. srpna budou uspořádány již tradičně dět-
ské hody s programem pro děti.

Jedná se již o desátý ročník babských hodů, budeme rády za hojnou účast krojovaných děvčat a dětí. K tanci 
a poslechu bude hrát dechová hudba Dambořanka.  

Všechny vás zve Šitbořický babinec

Dle Zákona 110/2019 Sb., o  zpracování osobních 
údajů zveřejňujeme jména a příjmení jubilantů s  je-
jich souhlasem.

Jsme rády, že se budeme moci setkávat již bez 
omezení na společenských akcích i při osobních gra-
tulacích.

Za kulturní komisi Renata Stříbrnská

Manželé Matuškovi foto: Antonín Lengál

PLÁNOVANÉ AKCE:
28. 3. Den otevřených dveří v  základní škole – 

16:00 – 18:00 hod.
11. 4. Zápis do 1. třídy od 14:00 hod.
18. 4. Výstava vín – sokolovna Šitbořice
18. 4. Zvaní na májovou zábavu
29. 4. Stavění máje ročníku 2003 
 Průvod stárků od Hasičské zbrojnice - 15:00 hod.
 Stavění máje -  16:00 hod.
 Posezení u máje – 20:00 hod.
30. 4. Průvod stárků od Hasičské zbrojnice – 16:00 hod.
 Večerní zábava -  20:00 hod.
 Po oba dny vám k tanci i poslechu bude hrát DH 

Lácaranka
3. 5. Zápis do přípravné třídy s  prohlídkou 

- 9:00 - 11:00 hod. a 14:30 - 16:00 hod.
8. 5. Den matek – sokolovna

11. 5. Den otevřených dveří MŠ - 9:30 - 11:30 hod 
a 15:00 - 16:30 hod. Zápis do MŠ 

29.5.  Vítání občánků – datum a čas bude upřesněn na 
pozvánkách 

14. 5. Rybářské závody pro dospělé od 6:00 hod.– Šit-
bořský rybník

15. 5. Dětské rybářské závody od 6:00 hod. a  dětský 
den – sportovní a zábavné disciplíny pro vás při-
pravili rybáři Šitbořice od 9:00 hod. Po oba dny je 
zajištěno občerstvení a bohatá tombola.

27. 5. Noční závody v požárním sportu – 19:00 hod. na 
hřišti

10. 6.  Noc kostelů
11. 6.  Farní den 
18. 6. Otevřené sklepy Šitbořice
19. 6.  Dětské hasičské závody – 10:00 hod.na hřišti
25. 6. Letní odpoledne pro děti - myslivna Šitbořice 
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PRANOSTIKY

Jasný měsíc v dubnu škodí květu 
stromů.

Prší-li o velikonočním Hodu, bude 
v létě nouze o vodu.

V máji hřímoty nedělají trampoty.

Filipa Jakuba mráz – to obilí plný 
klas.

Pláče-li červen a neoschne žitko, 
v zajících, koroptvích budem mít 

řídko.
Na svatého Aloise, poseč louku 

neboj se

SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA

SERIÁL O BYLINKÁCHSERIÁL O BYLINKÁCH

Sedmikráska chudobka (Bellis 
perennis), také sedmikráska obec-
ná a lidově někdy chudobka, je vy-
trvalá klonální rostlina z  čeledi 
hvězdnicovitých (Asteraceae). Je 
jediným českým druhem rodu sed-
mikráska (Bellis).

Sedmikráska chudobka je níz-
ká rostlina zřídka přesahující 10 
cm. Sytě zelené listy uspořádané 
v  přízemní růžici jsou široce ob-
vejčité a na okrajích jemně zuba-
té nebo celokrajné. Bezlistý květ-
ní stvol je jednoúborový. Květy 
jsou oboupohlavné, mají kuže-
lovité lůžko, střed květů je žlutý, 
okvětní lístky bílé až narůžovělé. 
Tvarem připomínají vyplazený ja-
zyk. Je samosprašná, nebo ji opy-
luje hmyz (typicky dvoukřídlý). 
Kvete od února do listopadu, při 
mírné zimě i déle. Květy vykazují 
heliotropické vlastnosti podobně 
jako slunečnice a jsou odolné vůči 
mrazu až do −15 °C. Plodem sed-
mikrásky chudobky je nažka. Plod 

nerální látky, inulin a  cukr. Flavo-
noidům jsou v  laboratorních tes-
tech přisuzovány pozitivní účinky 
na činnost jater, ochranu cév, sni-
žování cholesterolu a protizánětli-
vé a antioxidační účinky. 

Je jedlá, sušená se míchá do ča-
jových směsí, čerstvou lze použít 
na výrobu falešného medu, listy 
do vařených pokrmů i jarních salá-
tů a květy na ozdobu dezertů. V in-
tenzivně obdělávané zemědělské 
krajině je také celosezónním zdro-
jem pylu a  nektaru pro včely. Její 
rozličné kultivary (např. "pompo-
nette") s  bohatými kompaktními 
květy bílé, růžové nebo až červe-
né barvy jsou pak populární mezi 
zahradníky pro svou vůni a nená-
chylnost k chorobám. 

je široce obvejčitý, bělavě světle 
hnědý.

Chudobka se vyskytuje po celé 
Evropě až po Kavkaz v  travních 
společenstvech různých nadmoř-
ských výšek. Rozšířila se vlivem 
člověka i  do Severní Ameriky či 
na Nový Zéland. Potřebuje dosta-
tek slunečního záření a  živinově 
bohatší půdy. Roste v  městských 
trávnicích, zahradách i parcích, ko-
lem cest, ale i na loukách v přírodě. 

Chudobka je užívána od stře-
dověku jako léčivá bylina v tradič-
ní medicíně. Historicky se využí-
valy různé její části proti zánětům 
v ústní dutině, odvarům na rány (ke 
srážení krve), při zánětech dýcha-
cích cest, ale i dalších obtížích jako 
revma. Pro sběr jsou určené květ-
ní úbory se stonkem do 2 cm, bě-
hem sezóny se koncentrace obsa-
hových látek příliš nemění. Obsa-
huje hořčiny, sliz, silice, flavonoidy, 
třísloviny, triterpenové saponiny, 
fenolické kyseliny, antokyany, mi-

PLICNÍK LÉKAŘSKÝ

Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) je léčivá 
rostlina z čeledi brutnákovitých. Roste v hájích a luž-
ních lesích. Byl rovněž typickou rostlinou středově-
kých zahrad a v současnosti se jako hajnička pěstuje 
především na venkovských zahradách.

Plicník obsahuje kyselinu křemičitou (asi 4 %), sli-
zové látky, saponiny, vitamín C, třísloviny (asi 10%), 
allantoin, fytosterin, cukry, cerylalkohol, pyrolizidi-
nové alkaloidy, minerální látky (zejména vápenaté 
soli), flavonoidy a organické kyseliny (stearová, my-
ristová).

Sbírá se kvetoucí nať od března do dubna nebo jen 

spodní listy. Suší se ve stínu 
nebo za umělého sušení při 
teplotách do 40 °C. Ucho-
vává se v dobře uzavřených 
nádobách. 

Využívání byliny při léč-
bě plicních nemocí a podob-
nost jejích skvrnitých listů 
se „skvrnitými“ plícemi daly 
plicníku jméno. V  současné vědecké medicíně není 
plicník využíván, uplatňuje se však v homeopatii při 
bronchitidě a  v  lidovém léčitelství. Odvar z  plicníku 
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POLÉVKA Z JARNÍCH BYLINEK

Sílu jarních bylinek nejlépe vy-
užijete za syrova. Přidejte je třeba 
do smoothie, nasekané na chléb či 
do salátu. Méně otrlé povahy při-
dávají bylinky například do nádiv-
ky. Zajímavou variantou přípravy 

je polévka. Nasbírejte si různé dru-
hy jarních bylinek – kopřivu, bršlici, 
pampelišku, sedmikrásky, řebříček 
a další. Bylinky operte a nasekejte. 
Na oleji zpěňte cibulku a poté při-
sypte bylinky. Jakmile bylinky za-

léčí záněty průdušek, hojí a  regeneruje sliznice dý-
chacích cest i  trávicího ústrojí, zvyšuje krevní sráž-
livost, působí mírně močopudně a  svíravě. Příznivý 
účinek se přičítá kombinaci saponinů, které usnadňují 
odkašlávání, uklidňujícímu a ochrannému účinku sli-
zů a protizánětlivému a dezinfekčnímu účinku tříslo-
vin. Zevně ve formě obkladů (nejlépe z čerstvé byli-
ny), záparu nebo silnějšího odvaru se užívá k omývá-

ní hnisajících ran nebo krvácejících hemeroidů, kde 
se uplatní protizánětlivý a svíravý účinek. Vzhledem 
k přítomnosti alkaloidů v droze by se plicníku nemělo 
užívat déle než 3 týdny a neměl by být podáván ma-
lým dětem a těhotným či kojícím ženám. V Anglii jsou 
mladé listy oblíbenou přísadou do různých jarních 
salátů a přidávají se také do polévek. 

Zdroj: Wikipedie

vadnou, přidejte pět lžic nejlépe 
špaldové mouky, aby se polévka 
zahustila, a  osmahněte. Násled-
ně zalijte jedním litrem vody a vař-
te deset minut. Nakonec v polévce 
nechte srazit tři rozšlehaná vejce. 

FARNOSTFARNOST
KOSTEL NEBO MUZEUM?

K  tomuto zamyšlení mě při-
vedla skutečnost, že uprostřed 
vesnice máme sice krásný, na 
několik etap zvenku i  uvnitř za 
velké peníze opravený, ale až na 
výjimky zamčený nepřístupný 
kostel.

Ano, na kostel se můžeme dí-
vat dvěma různými pohledy. Prv-
ní pohled nám ukáže historickou 
budovu, ve které můžeme obdi-
vovat umělecké vybavení a výji-
mečnost prostoru. To je pohled 
povrchní a není na něm nic špat-
ného. Oko si přijde na své…

Druhý pohled je duchovní 
a hlubší. Kostel je místem setká-
ní. V kostele se může člověk se-
tkat s  Bohem, ale co se až tak 
moc neví je skutečnost, že kos-
tel je místem, kde Bůh čeká na 
člověka. Bůh, který je svrchova-
ným Pánem nebe i  země, který 
stvořil člověka ke svému obra-
zu, tento Bůh čeká a  vyhlíží ka-
ždého člověka. Každého, proto-
že každý člověk je milované Boží 
dítě a Bůh touží pro své děti jen 
to nejlepší. Problém je ale v tom, 
že my Boha nehledáme, my ho 

nepotřebujeme, my sami se cho-
váme jako bohové.

A  výsledkem takového živo-
ta je jen trápení, bolest, zničené 
vztahy, nenávidíme sebe i  druhé 
a  za všechno obviňujeme Boha. 
Jak je to nespravedlivé vůči Bohu, 
který je láska a  tuto lásku nám 
chce v  míře vrchovaté darovat. 
Ale nemůže pro náš hřích (vlastně 
hříchy, hodně hříchů). Ale máme 
řešení, vlastně Bůh sám je to ře-
šení: Bůh nám chce dát sílu aby-
chom v  pokoře uznali svoji hříš-
nost a ubohost a On se nás ujme, 
pozvedne nás z marasmu hříchu, 
očistí nás a  pozve nás k  bohatě 
prostřenému stolu svých darů. 
Nepřipomíná vám to něco? Po-
kud ano, doporučuji najít si v Bibli 
nebo si vygooglit Lk 15,11-32.

Toto všechno můžeme prožít 
v  tichu našeho kostela. Na mís-
tě, kde už téměř tisíc let se mod-
lili naši předkové a takové místo 
má ohromně silný duchovní náboj 
(nevěřící lidé rádi používají termín 
„pozitivní energie“). Ale to nepů-
sobí pozitivní, neosobní energie, 
ale osobní Bůh, který touží s námi 

hovořit ve ztišení a  naslouchá-
ní. A k tomu primárně slouží pro-
stor kostela. Po této krátké ka-
techezi mi už nezbývá nic jiného, 
než abych vás všechny, každého 
osobně, pozval do našeho koste-
la. Pokud v nitru cítíte, že potře-
bujete prožít něco jiného, nové-
ho, obohacujícího pro svůj život, 
přijďte, posaďte se a  v  tichosti 
s  otevřeným srdcem jenom řek-
něte: „Zde jsem Pane, tvůj slu-
žebník naslouchá“ a  očekávejte. 
Věřte mi, že neodejdete s prázd-
nou. Vím, o čem píši. Tak se neboj-
te vstoupit do našeho kostela, je 
pro vás o víkendech (to je v sobo-
tu a v neděli) po celý den přístup-
ný. Těším se, že doba uzamče-
ného kostela se stane minulos-
tí a začne doba, kdy se náš kostel 
stane místem, kde člověk prožije 
naplno to biblické „Hle, všechno 
tvořím nové“ (Zjevení 21,5).

Petr Krupička  

P.S. Toto zamyšlení vzniklo 
v našem kostele při tichu páteč-
ní eucharistické adorace 25. úno-
ra 2022.
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ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ

FARNÍ DEN 2022

VELIKONOCE 2022

PŘÍSPĚVKY OBČANŮPŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Možná jste během adventu při procházce nara-
zili na čísla, která byla různě rozmístěna po obci. 
To byla adventní hra pro děti, kdy se každý den 
rozsvítilo jedno číslo podle toho, kolikátého zrov-
na bylo. Čísla od 1 do 24 byla rozdělena zájemcům 
a pomocí malé nápovědy, která se zveřejňovala na 
Facebooku, se mohly děti vydat číslo hledat. Větši-
nou kromě čísla našly i nějakou odměnu, jako třeba 
sladkost, prskavku, rolničku, kamínek, svítící nára-
mek apod. Po nalezení čísla na okně či u domu si 
děti mohly vymalovat domeček v  omalovánce se 
stejným číslem, kterou jim předem rodiče vytiskli. 
Cílem bylo dostat děti ven a užít si s nimi adventní 
čas. A to se myslím povedlo.

Terezie Matýšková

Hledej starý mlýn,
kde hrdina Tocháček žil,
tam dům má býti,
na něm dvacítka svítí,
a v truhličce malinká,
odměna zacinká!

Po dvouleté pauze opět naše farnost připravu-
je už tradiční Farní den. Jde o společenské setkání 
nejen farníků na farní zahradě, kde bude připraven 
(doufám) bohatý program jak pro děti, rodiny, se-
niory. 

Přesný program bude zveřejněn po Velikono-
cích, ale už nyní můžeme slíbit skákací hrad pro 
děti, vystoupení cimbálové muziky a možná přije-
de i divadlo… Další doprovodný program se vytvá-
ří a pokud by někdo chtěl přispět svou troškou do 

Po dvou letech covidových 
omezení, kdy jsme Velikonoce sla-
vili u televize a YouTube přenosech, 
v  lepším případě některé rodiny 
slavili rodinné bohoslužby v  teple 
obýváku (tyto rodiny bych si dovo-
lil požádat o příspěvek do příštího 
Štengaráčku, jak tyto rodinné bo-
hoslužby prožívali a co jim dali…), 
doufám, že letos už budeme nej-
větší křesťanské svátky slavit 

mlýna, ať kontaktuje Lenku Kadlecovu nebo Petra 
Krupičku. Co už víme stoprocentně přesně, je ter-
mín konání Farního dne. Bude se konat v  sobotu 
11. června 2022 odpoledne. Tak si prosím tento 
termín zablokujte ve svých kalendářích a  diářích 
a přijďte i se svými přáteli a známými.

Aby se to dobře pamatovalo, tak den předtím 
(pátek 10. června) bude probíhat akce Noc kostelů.

O  případném zapojení našeho kostela vás bu-
deme včas informovat.

a  prožívat naplno, tak jak se slu-
ší a  patří. K  prožití Velikonoc kro-
mě nádherných bohoslužeb plné 
symbolů vás chci pozvat také na 
křížovou cestu přes vesnici o Květ-
né neděli, na celonoční adoraci na 
Zelený čtvrtek, která bude ukonče-
na na Velký pátek ráno modlitbou 
breviáře, celodenní ztišení s mod-
litbou u Božího hrobu na Bílou so-
botu a na večerní nádherné obřady 

Velikonoční vigilie. Děti bych chtěl 
pozvat na velikonoční klapání po 
obci (ráno v 6 hodin, v poledne ve 12 
hodin a večer v 18 hodin – vychází se 
od kostela). A na velikonoční neděli 
budou u kostela tak jako vloni sym-
boly Velikonoc – jehňátka. Požehna-
né svátky Kristova utrpení a  vzkří-
šení všem lidem přeje Otec Jiří To-
penčík a  Petr Krupička, autor pří-
spěvku.
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MYSLIVOSTMYSLIVOST
Na světě ve velkém ubývá 

ptactvo a  hmyz. Může za to ne-
jen chemie používaná v zeměděl-
ství, ale i obrovské lány, které ne-
jsou dostatečným útočištěm pro 
hmyz. Ptákům se taky mnohem 
hůř shání potrava. Jsou druhy, kte-
ré už prakticky vymizely. V krajině 
dramaticky ubyl velký hmyz, který 
je pro ptáky kořistí. Ohromné lány 
nemají jakýkoliv rozdělující prvek, 
a tedy ani úkryt pro ptáky.

Ptáků, kterých ubývá, je však 
čím dál víc. Řadí se sem například 
skřivan polní nebo strnad obecný. 
Mnohem hůř než drobné ptactvo 
je na tom koroptev polní, která se 
dříve lovila a dnes téměř vymizela. 

Co tedy můžeme pro ptáky 

udělat, aby se jim u nás nejen líbi-
lo, ale aby ani nehladověli a netr-
pěli žízní?

Celoroční přikrmování ptactva 
je jen malou kapkou v moři důleži-
tých změn. Ale zato změnou vel-
mi podstatnou, už jenom proto, 
že ji jednoduše zvládneme úpl-
ně všichni, a to bez výjimky. Celo-
roční přikrmování ale zdaleka ne-
představuje jen plné krmítko na 
našem dvorku či okně. Je to celá 
řada větších či menších úprav za-
hrad i okolí našich domů. 

Zimní krmení ptáků má u  nás 
obrovskou tradici, v  současné 
době je ale důležité pochopit, že 
ptactvo není schopné najít dosta-
tek krmiva ani po zbytek roku. To 

má za následek mnohem men-
ší počet odchovů mláďat. S přikr-
mováním tedy nemůžeme končit 
s  příchodem teplejších dnů, ale 
měli bychom v  něm pokračovat 
i po zbytek roku.

Velmi kritická situace je u hmy-
zožravého ptactva. Pomoc ale 
není tak složitá. Pokud dospě-
lí ptáci budou mít možnost najít 
v okolí hnízda krmítko se sluneč-
nicí nebo s  jinými olejnatými se-
meny, spokojí se s  touto náhra-
dou a  nedostatkovým hmyzem 
pak nakrmí své mladé.

Dokonale udržovaná zahrada, 
perfektně zastřižený trávník, se-
stříhané trvalky… Ptákům naopak 
nejvíce pomůžete právě tím, když 
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tohle všechno trochu zanedbá-
te. Vyhovuje jim pestrá zahrada 
plná vzrostlých stromů a keřů, ve 
kterých se mohou schovat a  vy-
budovat hnízda. Dokonale zastři-
žený živý plot pro ně ideální není. 
Vzrostlejší trávník se rychle stane 
útočištěm mnoha druhů hmyzu, 
bez kterého se někteří ptáci obe-
jdou jen těžko.

Vadí vám na zahradě staré pa-
řezy nebo suché větve? Neza-
pomeňte, že pro ptáky jsou vel-
mi užitečné. Stávají se totiž rych-
le bydlištěm pro mnohé druhy 
hmyzu, které se zase stejně rych-
le stanou ptačí potravou. Podob-
ně je to i se záhony květin. Zastři-
hujete květiny ihned po odkvě-
tu, vytrháváte odkvetlé letničky? 
Nechte pro příště dozrát jejich se-
mena. Nic ptáky nepotěší víc než 
záhon odkvetlých slunečnic. Zů-
stalo s  příchodem podzimu pár 
jablek na větvích stromů? Nechte 
je tam. I o ně se někteří ptáci rych-

le postarají. Pro takové kosy je to 
skvělá pochoutka. A najdou je rádi 
i spadlé v trávě pod stromem.

A kdy je nejlepší doba na pozo-
rování ptáčků? 

Z  pohledu ptačího je potřeba 
nakrmit se ráno po dlouhé noci, 
kdy hladověli a  večer před dlou-
hou nocí v  zimě, kdy budou hla-
dovět. Ptáci jsou malinkatí, mají 
obrovský povrch těla v  poměru 
k hmotnosti a velké tělesné ztrá-
ty. Představte si mráz minus pat-
náct stupňů a malou kuličku peří 
s  tělesnou teplotou okolo 40°C. 
Ztráta energie během čtrnácti-
hodinové noci je veliká, ptáci za 
noc ztratí až dvacet procent své 
hmotnosti. Energetickou ztrátu 
musí doplnit během dalšího dne.

Čím můžeme ptactvo krmit?
Tradičním pokrmem pro drob-

né ptactvo jsou olejnatá seme-
na, z nichž nejčastěji sáhneme po 
běžně dostupné slunečnici. Vzhle-
dem k faktu, že na krmítko v zimě 

zavítá i  spousta zrnožravých, 
jako jsou vrabci nebo pěnkavovi-
tí, neměli bychom zapomínat ani 
na oves, proso a  pšenici. Taková 
směs potěší sýkory, brhlíky, pěn-
kavy, zvonky, stehlíky nebo číž-
ky. Pšenici a proso mají velmi rádi 
vrabci, jejichž populace po mnoha 
slabých letech začala opět narůs-
tat. Vařený lůj nebo různé tukové 
koule, které seženete v  obchodě 
s  chovatelskými potřebami. Jen 
prosím pozor, do sítěk, v  kterých 
jsou lojové koule, se ptáček často 
chytne a buď si zlomí nožku nebo 
se umlátí. Raději je ze síťky vytáh-
něte. potěšíte tak sýkory, brhlíky 
nebo strakapouda. 

A  hlavně nezapomínejme na 
vodu, zvláště v parných dnech.

Na přiložených fotkách z  fo-
topasti uvidíte ptactvo, které létá 
pro potravu do zásypu, kam chodí 
i bažant, zajíc, srnčí…

Zbyněk Honzák
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ŠITBOŘICEZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ŠITBOŘICE
Vážení čtenáři a spoluobčané,
rád bych vás informoval o práci šitbořského za-

hrádkářského svazu a seznámil vás 
s  chystanými akcemi pro tento rok. Popravdě, 

takzvaná “doba covidová” s  námi, zahrádkáři, do-
sti zamávala a  začalo být cítit, že se snad schylu-
je k ukončení naší činnosti. Ať už z důvodu stárnu-
tí členské základny, nebo proto, že se někteří mladí 
členové odstěhovali ze Šitbořic. Mezi důvody samo-
zřejmě patří i  nemožnost uskutečnit naše zaběhlé, 
pravidelně konané akce, jako je výstava vín a s tím 
spojená díra v rozpočtu.

O to víc jsem rád, že se nám podařilo náš spolek 
udržet a díky propojení s částí vinařů pořádající „ote-
vřené sklepy“ jsme citelně omladili členskou základ-
nu a s novou energií se pustili do činnosti a plánování 
různých aktivit a akcí.

Jsme na začátku různých změn a proměn zahrád-
kářského svazu Šitbořice a  takzvaný restart bude 
chvíli trvat, ale pokud vše půjde podle našeho plánu, 
můžete se společně s námi těšit na tradiční zaběhlé 
akce a snad i na nové zajímavé činnosti.

V  současné situaci už je jasné, že uspořádáme 
v zavedeném termínu - na velikonoční neděli výsta-
vu vín. Všichni jste srdečně zváni. Přijďte ochutnat 
vína místních vinařů, ale i vína z mikroregionu Klo-
boucka a  Hustopečska a  některých dalších vinař-
ských obcí. 

Jak tomu bývá vždy, i letos budeme hodnotit kva-
litu vzorků vín týden před výstavou, tedy na květnou 
neděli od 13 hodin v místní sokolovně. Chtěl bych vy-
zvat všechny milovníky vína, ať přijdou vzorky ohod-
notit.

Výstavy vín probíhají v celém našem okolí a aby 
se u nás sešly vzorky z okolních obcí, je nutné štěd-
rost našim přespolním přátelům oplatit. Je to pro ka-
ždého vinaře příležitost 

k porovnání vlastních vín s víny z jiných vesnic – 
ohodnocení vzorků ale není pro vinaře jedinou od-
měnou, je to cesta, jak tyto naše vinařské tradice 
a vinařskou kulturu udržovat 

a  rozvíjet. Pokud budete mít zájem o  vystavení 
vašich vín na okolních výstavách, můžete se obrátit 
na členy zahrádkářského svazu.

Podzimní gulášovky by měly také proběhnout, je-
jich termín je však poměrně daleko, tak uvidíme, jaká 
všeobecná situace v tu dobu bude.

Rádi bychom vás také seznámili se skupinkou 
pěstitelů ovoce a  zeleniny, kteří se utvořili kolem 
Hanky Dopitové a  dnes už také zahrádkářky Anny 
Boianové. Schází se pravidelně první středu v  mě-
síci v místnosti Klasu a předávají si své zkušenosti 

o pěstování různých plodin na vlastní zahrádce.
V časech vzniku tohoto článku byla podána naším 

svazem žádost o  dotaci od obce na nový výklopný 
kotel, ve kterém by se daly vařit marmelády, povid-
la nebo něco jiného. Chceme širší veřejnosti umožnit 
tuto službu a naši starou povidlárnu přemístit do ji-
ných prostor, které by byly lépe uzpůsobeny a sku-
pinky, které by spolu marmelády a  povidla mohly 
v těchto prostorách vařit, měly možnost příjemnější-
ho posezení, uvaření čaje či kávy. Nové moderní kot-
le by po schválení dotace obcí byly dva a o vývoji této 
investice a  případném uvedení do provozu budete 
námi ještě informováni.

Jak už jsem psal výše, došlo k určitému propojení 
zahrádkářů s pořádáním otevřených sklepů tak, aby 
se tato akce mohla mnohem lépe rozvíjet ku spo-
kojenosti jak pořádajících, tak i  návštěvníků. A také 
naopak, aby zahrádkáři mohli lépe organizovat své 
akce za pomoci vinařů. Proto zahrádkáři budou jistě 
nápomocni při organizaci otevřených sklepů, o kte-
rých píši v samostatném článku.

Mnozí z vás jistě ví, že zahrádkářský svaz rád za-
půjčí na vaše soukromé akce chladicí vitríny na lahve, 
nerezové stolky na degustování a omývačky skleni-
ček na víno, zde přikládám ceník zapůjčení na 1 den:

OMÝVAČKA NA SKLENIČKY 200 Kč
STOLEK NA DEGUSTACI 6 ks 200 Kč
CHLADICÍ VITRÍNA NA LÁHVE 1000 Kč
PRONÁJEM ZAHRÁDKÁŘSKÝCH PROSTOR  
(TRAKTORKA) 500 Kč + energie

I nadále bude na podzim probíhat moštování ovo-
ce (jablek) – i o tom budete informováni, jakmile to 
bude aktuální.

Ujišťuji vás, že se nám v hlavách honí mnoho no-
vých nápadů, nechme se všichni překvapit, co z těch-
to nápadů zvládneme realizovat, a to hlavně pro vás, 
širší veřejnost a naše spoluobčany. Pokud by měl ně-
kdo z vás zájem se k těmto aktivitám přidat, rádi vás 
mezi námi uvítáme. Za všechny šitbořské zahrádká-
ře Zdeněk Lengál

Otevřené sklepy Šitbořice
Plánování druhého ročníku otevřených sklepů se 

pomalu věnujeme už od prosince, čímž naznačuji, 
že pokud vše dobře dopadne, bude se tato akce ur-
čitě konat. Termín pro tento rok byl odhlasován na 
18. 6. 2022. Přípravy nejsou ještě zdaleka ani v půlce, 
takže i kdybych chtěl, nemohu být zatím příliš kon-
krétní. Pár věcí, které bychom chtěli tento rok zrea-
lizovat vám tady však nastíním, abych vás na tuto 
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krásnou akci navnadil:
• zda a případně které sklepy otevřou kromě lokali-

ty „Němčicky“ je stále v jednání. Hozená rukavice 
není na naší straně

• letos by měly být mezi sklepy rozmístěné mobilní 
toalety

• zvažujeme větší občerstvení v lokalitě „Rovinka“ 
i s posezením

• vstupné bude letos jednorázové
• otevřeme o několik hodin dříve, abyste měli do-

statek času si otevřené sklepy užít

Chci hlavně poděkovat celému užšímu kolektivu, 
který mi s organizací pomáhá, jmenovitě Tomáš Svo-
boda, Lukáš Konečný a  František Vedra. Díky jejich 
nemalému času, který do tohoto podniku vkládají, se 
nám snad vše podaří k vaší spokojenosti. 

S  přáním krásného počasí v  sobotu 18. 6. 2022 
a tím i krásné vydařené akce. 

Zdeněk Lengál

KOLOVÁKOLOVÁ

Po úspěšném listopadovém za-
končení sezóny 2021, kdy se muž-
skému družstvu Drabálek/Urbá-
nek podařilo postoupit do Extra-
ligy, čekala oddíl a vlastně i celou 
českou kolovou zhruba dvoumě-
síční pauza od soutěžních utkání.

Žákovský tým Vojtěch Nečas/
Matěj Šabata nastoupil k  první-
mu turnaji Českého poháru žáků 
na konci ledna ve Zlíně. Na turna-
ji posbírali hromadu cenných zku-
šeností a skončili s jednou výhrou 
na pátém místě. Kluci spolu hra-
jí první poctivou sezónu a v žácích 
mají své nejlepší roky ještě daleko 
před sebou.

Jako většina ostatních sportů 
se ani šitbořská kolová nevyhnula 
"sportovní krizi", kdy jsme v  prů-
běhu pandemie přišli o  většinu 
malých sportovců. Rádi bychom 
naši mládežnickou základnu roz-
rostli opět do původního silného 
stavu a po nějaké době jsme opět 
aktivně rozjeli nábor nových hrá-
čů žákovské kategorie.

Dominik Šabata a Šimon Urbá-
nek letos budou nastupovat nejen 
ve své primární juniorské katego-
rii, ale premiérově i v kategorii do 

23 let. Na konci února absolvovali 
1. kolo 1. juniorské ligy, ve kterém 
se umístili na děleném 3. - 4. mís-
tě. Cílem pro oba zmíněné je za-
útočit letos pod taktovkou trené-
ra Bergra na některou z medailo-
vých pozic v 1. juniorské lize.

Druhá juniorská dvojice Ondřej 
Valíček a  Petr Novotný letos na-
stupuje v 2. juniorské lize. V prv-
ním turnaji v  Plzni, který se hrál 
dvoukolově, skončili kluci na 2. 
a 4. místě.

Prvoligový mužský tým ve slo-
žení Marek Topolář/Miroslav Sta-
rý absolvoval v nouzovém slože-
ní v lednu 1. kolo 1. ligy. Za Starého 
kvůli nemoci naskakoval po boku 
Topoláře junior Šimon Urbánek, 
pro kterého se v 15 letech jednalo 
o vůbec první zkušenost na muž-
ském turnaji. I  tak si vedl solid-
ně a dvojice nakonec skončila na 
děleném 5. - 6. místě ze 7 zúčast-
něných. V dalších kolech se bude 
snažit tým už v původním složení 
dohánět manko na zbytek druž-
stev na vrcholku tabulky.

Extraligová dvojice Martin Dra-
bálek/Štěpán Urbánek letos ještě 
jako jediná neabsolvovala žádný 

turnaj. 1. kolo Extraligy je čeká na 
konci března. Jako nováčci si bu-
dou muset poradit se zkušenými 
týmy české špičky.

Dvojice hraje simultánně i  ka-
tegorii do 23 let, ve které díky dru-
hému místu z minulého roku po-
stoupila rovnou do finálových 
turnajů, které začínají na jaře.  

Rádi bychom také oznámili, 
že tradiční únorový mezinárodní 
turnaj v kolové Grand Prix Šitbo-
řice jsme se po dvou odložených 
ročnících rozhodli přeložit na let-
ní měsíce. Letos se turnaj usku-
teční v  druhém zářijovém víken-
du, tedy v pátek a v sobotu 9. a 10. 
září. Bude to již 35. ročník meziná-
rodního turnaje v kolové pořáda-
ný v Šitbořicích. Zároveň oslavíme 
30. výročí založení oddílu kolové. 
V daném termínu budou probíhat 
oslavy 90. výročí založení TJ So-
kola Šitbořice, kdy i  oddíl fotbalu 
bude pořádat sportovní akce. Vě-
řím, že akce se uskuteční a bude-
me se všichni těšit na tento spor-
tovní svátek v naší obci.

S pozdravem 
a přáním hezkého dne

Marek Topolář

ŠITBOŘSKÁ KOLOVÁ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2022

KOPANÁKOPANÁ
 Přes zimu fotbalové hřiště odpočívá a  veškerá 

aktivita se přesouvá do haly.
Co se týče naší mládeže, začali jsme od nového 

roku s  tréninky na sokolovně 2x týdně, které naše 
děti hojně navštěvují. 

Zároveň se naše týmy zúčastnily každý dvou ha-
lových turnajů v  Hustopečích, Valticích a  Velkých 
Pavlovicích. 

Nejmenší mini přípravka U7 hrála dva halové tur-
naje v Hustopečích za účasti soupeřů z celého kraje 
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(Zbrojovka Brno, Zlín, Ivančice aj.)
V této našlapané konkurenci naše děti nezklama-

ly a až na výjimky odehrály vyrovnaná utkání. Ani na 
jednom z  těchto turnajů jsme neskončili poslední, 
což jsme brali jako úspěch. 

Co se týče mladší a starší přípravky, ty se účast-
nily okresních halových turnajů ve Valticích 
a  Velkých Pavlovicích. V  konkurenci týmů 
z našeho okresu (Rakvice, Podluží, Lednice aj.) 
se naši kluci rozhodně neztratili, ba naopak. 
I když se pořadí neurčovalo, dle výsledků pat-
řili na obou turnajích mezi ty nejlepší. 

V jarní části se naše děti budou opět účast-
nit okresních turnajů přípravek. V  průběhu 
jara by dva tyto turnaje měly proběhnout na 
našem hřišti, konkrétně 15. a  22. května od 
09:30.

Co se týče týmu mužů, naše mužstvo ode-
hraje jedno přátelské utkání na domácím hři-

šti, 20. března ve 14:00 proti Popicím. Jarní část se-
zóny začneme v neděli 3. dubna v 15:00 na domácím 
hřišti proti Kobylí. Těšíme se, až se zase všichni se-
jdeme na hřišti. 

S pozdravem za Tj Sokol Šitbořice, oddíl kopané
Vladimír Navrátil ml.

Starší přípravka na turnaji ve Velkých Pavlovicích

Momentka z turnaje ve ValticíchMladší přípravka na turnaji ve Valticích

Mini přípravka na turnaji v Hustopečích
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ZPŮSOB VÝPOČTU EKO BODŮ V RÁMCI MESOHZPŮSOB VÝPOČTU EKO BODŮ V RÁMCI MESOH
Vážení občané, v naší obci již několik let fungu-

je motivační systém MESOH, díky kterému jsme 
schopni spravedlivě odměnit občany, kteří se 
svými odpady nakládají zodpovědně. Stejně jako 
vše se i tento systém vyvíjí. Přistoupili jsme tedy 
k  zavedení výrazně jednoduššího způsobu, jak 
udělovat EKO body domácnostem za jejich snahu. 
Změny oproti původnímu způsobu výpočtu si mů-
žete přečíst níže.

Jak se nově jednotlivé druhy EKO bodů 
počítají?

Systém se i  nadále nezaměřuje pouze na tří-
dění odpadů, ale především na prevenci a nejví-
ce podporuje domácnosti, které přirozeným způ-
sobem snižují produkci odpadů (předcházejí jeho 
vzniku). Nově je možné nasbírat až 120 EKO bodů 
na osobu v  domácnosti za rok. Druhy EKO bodů 
a jejich způsob výpočtu je následující:
1) EKO body za tříděný odpad (BT) – Jsou do-

mácnostem udělovány za odevzdaný plast, 
papír, kovy, drobné elektro a  jedlý olej a  tuk. 
Výše udělených EKO bodů je prozatím i nadá-
le závislá na hmotnosti pytle nebo tašky s od-
padem či PET lahve s olejem a na počtu osob 
v  domácnosti. Např. za 1 kg plastu v  pytli je 
možné získat 1 EKO bod BT, avšak pytel musí 
být v hmotnostním rozmezí 2,5 – 4,5 kg. Tedy 
např. 3členná domácnost za pytel s  plastem 
o hmotnosti 3 kg může obdržet 3 EKO body BT 
na stanoviště, což je 1 EKO bod BT na osobu. Za 
rok je možné nově získat 24 EKO bodů BT na 
osobu v domácnosti.

2) EKO body za efektivní využívání nádob a pyt-
lů (BV) – Velká změna se týká způsobu výpo-
čtu nejen EKO bodů BV, ale také níže uvede-
ných BS a  BK. EKO body BV jsou nově vypo-
čítávány pouze dle celkového obslouženého 
objemu směsného odpadu na osobu v  do-
mácnosti. Zcela se zrušila tzv. úroveň třídě-
ní, která udělené množství těchto EKO bodů 
ovlivňovala. Pro získání těchto EKO bodů 
tedy pouze stačí adresně třídit odpad do pyt-
lů a  popelnici na směsný odpad přistavovat 
ke svozu pouze plnou již netříditelného odpa-
du, klidně méně často. Za rok je možné získat 
24 EKO bodů BV na osobu.

3) EKO body za snižování produkce odpadů (BS) 
– Jsou udělovány za způsoby, kterými domác-
nost snižuje produkci odpadů, např. používání 
jedné nákupní tašky apod. Podmínkou pro zís-
kání EKO bodů BS je vyplněný závazek v odpa-

dovém dotazníku. Po odstranění úrovně třídění 
se nově EKO body BS vypočítávají z celkového 
obslouženého objemu nejen směsných odpa-
dů, ale také plastu, papíru a kovů. Pro získání 
těchto EKO bodů je vhodné předcházet vzniku 
odpadů, kompostovat bioodpad, a odpad kte-
rý v domácnosti máte, co nejefektivněji vytří-
dit (sešlapávat odpad do pytle apod.). Za rok je 
možné nově získat až 30 EKO bodů BS na oso-
bu v domácnosti.

4) EKO body za kompostování (BK) – Podmínkou 
pro získání EKO bodů za kompostování je zá-
vazek ke zpracovávání bioodpadu z  kuchy-
ně a bioodpadu ze zahrady přímo v místě jeho 
vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kom-
postování, vyhazování biologického odpadu 
na hnojiště nebo také zkrmování těchto zbytků 
domácím zvířectvem (prase, slepice atd.). Zá-
vazek musí být uvedený v odpadovém dotaz-
níku. Poté stačí opět přistavovat popelnici na 
směsný odpad pouze až bude plná již netří-
ditelného odpadu tak méně často, jako u  EKO 
bodů BV. Za rok je možné nově získat za záva-
zek v odpadovém dotazníku 6 EKO bodů BK na 
osobu a  za plnění tohoto závazku (množství 
odevzdaného směsného odpadu) až 12 EKO 
bodů BK na osobu v domácnosti.

5) EKO body za nakupování (BN) – Jsou udělová-
ny za předcházení vzniku odpadů, ke kterému 
dochází nákupem výrobků šetrných k životní-
mu prostředí. Stačí si v obchůdku, který je za-
pojený do kampaně Precykluj vyzvednout bo-
nusovou kartu Precyklátora a při každém ná-
kupu sbírat EKO body. Více na www.precykluj.
cz. Za rok je možné nově získat až 18 EKO bodů 
BN na osobu v domácnosti.

6) EKO body za zájem (BZ) – Jsou udělovány za 
pravidelnou (čtvrtletní) kontrolu odpadové-
ho účtu a  za efektivní komunikaci prostřed-
nictvím osobního kontaktu (e-mail, telefon-
ní číslo). Pro získání těchto bodů stačí jednou 
za čtvrtletí navštívit svůj odpadový účet. Ná-
vštěvu účtu může také zaznamenat obecní za-
městnanec, pokud občan nemá přístup k  in-
ternetu.  Za rok je možné nově získat až 6 EKO 
bodů BZ na osobu v domácnosti.

Modelový příklad nového výpočtu EKO bodů 
a principu systému

Pro tento příklad uvažujeme, že máme domác-
nost A o 4 osobách a domácnost B také o 4 oso-
bách. Obě domácnosti mají popelnici na směsný 
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odpad o objemu 120 litrů.
• Domácnost A předchází vzniku odpadu a zby-

tek odpadu poctivě vytřídí, kompostuje a  po-
pelnici přistaví ke svozu pouze plnou 1x za 2 
měsíce. Odevzdá tedy za rok dejme tomu 10 
pytlů s plastem a 6 popelnic.

• Domácnost B také poctivě třídí, ale v produk-
ci se nijak zásadně neomezuje, sem tam něco 
zkompostuje, ale i  tak nějaký bioodpad končí 
v  popelnici, díky kterému popelnice zapáchá 
a  je potřeba ji vozit častěji i  např. poloprázd-
nou. Odevzdá za rok tedy 26 pytlů s  plastem 
a 26 popelnic na směsný odpad.

Bodování dle nového výpočtu systému bude 
v tomto případě následovné:
• U domácnosti (A) je obsloužený objem za rok 

1920 litrů – tedy 480 litrů/osoba (180 l SKO + 
300 l tříděný odpad). Bodů za třídění (BT) zís-
ká 8,5 z 24 na osobu (10 pytlů * 3,4 bodů / 4 
osoby). Ale díky tomu, že má malý obslouže-
ný objem odpadů, protože třídí efektivně a sni-

žuje produkci odpadů, získá 30 z 30 EKO bodů 
za snižování produkce odpadů (BS), 24 z  24 
bodů za efektivní plnění nádob (BV) a  18 z  18 
EKO bodů za kompotování (BK). Dále za to, že 
navštíví svůj účet každé čtvrtletí, získá 6 ze 6 
bodů za zájem (BZ). Celkově tedy domácnost 
A  za své zodpovědné chování získá 86,5 EKO 
bodů/osoba.

• Domácnost B tedy také poctivě třídí, ale s efek-
tivitou si hlavu neláme, jeho objem tedy činí 6 
240 litrů – tedy 1560 litrů/osoba (780 l SKO + 
780 l tříděný opad). Bodů za třídění (BT) tedy 
soused získá 22,1 z 24 na osobu (26 pytlů * 3,4 
bodů / 4 osoby). Díky velkému objemu odpa-
dů však získá 0 bodů BS a BV. Zavázal se v do-
tazníku ke kompostování, avšak jeho produk-
ce směsného odpadu tomu neodpovídá, tudíž 
získá pouze 6 bodů BK a na účet se moc nedí-
vá, tudíž získá 1,5 bodů BZ za to, že jednou do 
něj nakouknul. Domácnost B tedy, i když pocti-
vě třídí, získá díky své neefektivitě pouze 29,6 
EKO bodů/osoba
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PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FOTO: FILIP DVOŘÁKFOTO: FILIP DVOŘÁK
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ULICE ZA ŠKOLOU ULICE ZA ŠKOLOU FOTO: FILIP DVOŘÁKFOTO: FILIP DVOŘÁK
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