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Vánoþní strom rozsvícen
Až to bylo pĜekvapující. Kolik místních, a nejenom místních, se sešlo v nedČli 3.
prosince, aby se mohli podívat na rozsvícení vánoþního stromu v našem parþíku.
Strom byl originál, rostoucí v parþíku. Vysoký 18 metrĤ a okrášlen množstvím
svíticích ozdob. DČti spoleþnČ s dospČlými ve stanovenou dobu spoleþnČ odpoþítali
okamžik rozsvícení a po tomto slavnostním zaþátku už dostaly prostor dČti naší
mateĜské školy se svými pedagogy a také malé Bejatky se svými vedoucími. V
písĖovém a recitaþním programu vystoupil i soubor Bejatka ponČkud s jinými
písnČmi, než jsme u tohoto souboru zvyklí. Vše slovem provázel pan starosta
Koník. Byla zajištČna i hudba z reproduktorĤ. A po tomto slavnostním zahájení si
už mohli všichni vychutnat další programové nabídky: andČlskou poštu, kterou
letos zajišĢovali skauti, ochutnání perníþkĤ, které napekly þlenky Klubu žen,
nČco teplého pro zahĜátí nabízel již tradiþnČ pan Jarda KĜíbek se svým kolektivem,
malé dČti se mohly zdarma povozit na historickém kolotoþi, kdo chtČl, zacinkal si
ve zvoniþce, která mu splní urþitČ jeho pĜání a kdo chtČl, tak si také mohl koupit
nČco k pĜilepšení u stánku s masnými výrobky. Všichni, jež se zúþastnili, se
rozcházeli ke svým domovĤm urþitČ dobĜe naladČní v oþekávání Vánoc. Pan
starosta podČkoval všem, kteĜí se na této zdárné pĜedvánoþní akci podíleli.
ChtČli bychom Vás, obþany, znovu pozvat k vánoþnímu stromu na zpívání
koled, které jsme naplánovali na sobotu 23. prosince v 17 hodin.
Mgr. Jaroslav Dominik, foto Tomáš Dokoupil, více fotografií naleznete na str. 6.


1



 

 


  

 ! " #$%&! #&! " # "

' (
'

$&

& & )'% $&%%

  
 
)*+,-.-/011121345

  

   








  

 
!"#$%&''&'($

2

ƉƌĂǀŽĚĂũŽďĐĞaƚşƚŝŶĂϰͬϮϬϭϳ/ŶĨŽƌŵĂĐĞǌŽďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵ
Vážení spoluobþané,
letošní podzim byl v obci ve znamení veĜejného projednání zmČny územního plánu,
dotazníkového šetĜení mezi obþany, organizaci 99. výroþí Dne vzniku samostatného
þeskoslovenského státu a voleb do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR za úþasti 64% voliþĤ.
U dotazníkového šetĜení mČ tČší, že je pĜevážnČ požadováno to, co již máme pĜipraveno þi
rozpracováno. Obþané požadují výstavbu odkanalizování obce, dále opravy chodníkĤ v obci a
opravu povrchu komunikace na ul. PĜíþné. Dotazník dále potvrdil jednoznaþný zájem obþanĤ
o zĜízení cyklostezek do KravaĜ a Mokrých LazcĤ. Dobrou zprávou je, že jsme se dohodli s
majiteli pozemkĤ na podmínkách výkupu a zahajujeme projekþní práce pro získání stavebního
povolení na výstavbu cyklostezky do KravaĜ (pĜedpoklad výstavby rok 2019). Cyklostezku do
Mokrých LazcĤ pĜipravuje obec Mokré Lazce a v pĜípadČ získání dotace by mohla být
vybudována již v pĜíštím roce.
Jako velmi pozitivní obþané ohodnotili vybavenost obce, její kulturní a spoleþenský život a také dobrou dopravní dostupnost na
trase Ostrava – Opava. KladnČ je také hodnocen nízký výskyt kriminality. Díky dotazníku jsme získali zpČtnou vazbu od obþanĤ
a minimálnČ 1x za volební období by bylo dobré tuto akci zopakovat. Rád bych touto cestou podČkoval všem obþanĤm, kteĜí se
dotazníkového šetĜení zúþastnili a pomohli nám tímto pĜi tvorbČ strategického rozvojového dokumentu obce pro roky 2018-2020.
Dokument bude sloužit jako nástroj pro Ĝízení obce a zároveĖ bude podkladem pro prĤbČžné srovnání priorit obce s dosaženými
cíli. Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetĜení mĤžete nalézt na webových stránkách obce v sekci pro obþany-aktuality.
V Ĝíjnu jsme již tradiþnČ lampionovým prĤvodem od obecního úĜadu k pomníku obČtem 1. svČtové války oslavili státní svátek
Den vzniku samostatného þeskoslovenského státu. S kulturním programem vystoupili žáci ZŠ pod vedením pana uþitele Píky.
Moje podČkování vedle úþinkujícím patĜí i Policii ýR KravaĜe a þlenĤm místního sboru dobrovolných hasiþĤ za zajištČní
bezpeþnosti úþastníkĤ prĤvodu.
Vzhledem k tomu, že v lednu se podávají žádosti o dotace pro pĜíští rok, již nyní pĜipravujeme s kolegy podklady pro nČkteré
investiþní akce pĜíštího roku, které je možné financovat z dotací, a to konkrétnČ opravu povrchu komunikace na ul. PĜíþné, opravu
stĜech a vlhkého zdiva na objektech kolumbária a márnice na hĜbitovČ a doplnČní fitness a workout prvkĤ do sportovního areálu.
Již tradiþnČ se v tomto období obracím na Ĝidiþe s žádostí o dodržování dopravních pĜedpisĤ a neparkování na místních
komunikacích. Zaparkovaná vozidla nám velmi ztČžují nebo znemožĖují provádČní zimní údržby. PĜípadné porušování budeme
Ĝešit ve spolupráci s Policií ýR.
23. prosince se v parþíku uprostĜed obce uskuteþní tradiþní zpívání u vánoþního stromu. Dovolte mi, abych Vás srdeþnČ na tuto
akci pozval.
PĜeji Vám klidné a pokojné prožití vánoþních svátkĤ a vše dobré do nového roku 2018.
ŠtČpán Koník, starosta obce





PĜipomenuli jsme si výroþí
republiky

 V pĜedveþer státního svátku naší republiky jsme si










spoleþnČ pĜipomenuli 99. výroþí vzniku ýeskoslovenské
republiky (28.10.1918). Obþané, ale hlavnČ dČti s
lampiónky, se sešli pĜed naším obecním úĜadem a v
prĤvodu pĜešli k místnímu hĜbitovu k památníku obČtem
1. svČtové války. Starosta obce pan ŠtČpán Koník pĜivítal
všechny úþastníky a pĜednesl krátký proslov, ve kterém
vzpomenul na pohnuté Ĝíjnové dny roku 1918. DČti školy
pod vedením pana uþitele Mgr. OndĜeje Piky pĜedvedly
svĤj program, ve kterém vtipnou formou pĜedstavily
významné osobnosti našich dČjin. SpoleþnČ jsme si
zazpívali „masarykovskou“ Ach synku, synku a jiné
lidové písnČ. Zástupci obce položili kytici kvČtĤ k
pomníþku obČtem. Pan starosta ještČ jednou podČkoval
všem za úþast, zvláštČ tČm, kteĜí se podíleli na zajištČní
této vzpomínkové akce. PodobnČ jako vloni i letos
provázela podveþer nepĜízeĖ poþasí. Pršelo. I tak
se sešlo hodnČ našich obþanĤ. PĜíští rok vzpomeneme již
sté výroþí založení republiky.





Mgr. Jaroslav Dominik, foto autor
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Výsledky Ĝíjnových voleb
do Poslanecké SnČmovny Parlamentu
ýeské republiky ve ŠtítinČ
Volební úþast v naší obci byla 64,34%.
ANO 2011 – 216 platných hlasĤ (34,56%)
Svob. a pĜ. dem. – T. Okamura (SPD) – 63 platných hlasĤ (10,08%)
Obþanská demokratická strana – 60 platných hlasĤ (9,60%)
ýeská pirátská strana – 59 platných hlasĤ (9,44%)
ýeská strana sociálnČ demokratická - 54 platných hlasĤ (8,64%)
KĜesĢ.demokr.unie-ýs.str.lid.- 51 platných hlasĤ (8,16%)

VOLBY
PREZIDENTA
ýESKÉ REPUBLIKY

Komunistická str.ýech a Moravy – 45 platných hlasĤ (7,20%)
TOP 09 - 18 platných hlasĤ (2,88%)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 16 platných hlasĤ (2,56%)
Strana svobodných obþanĤ - 16 platných hlasĤ (2,56%)
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU - 7 platných hlasĤ (1,12%)
Strana zelených - 6 platných hlasĤ (0,96%)
REALISTÉ - 6 platných hlasĤ (0,96%)

1. kolo voleb:
Pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00
Sobota 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00
PĜípadné 2. kolo voleb:
Pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00
Sobota 27. ledna 2018 od 8:00 do14:00

Strana Práv ObþanĤ - 4 platné hlasy (0,64%)
SPR-Republ.str.ýsl. M.Sládka - 3 platné hlasy (0,48%)
DČlnic.str.sociální spravedl. - 1 platný hlas (0,16%)

Volební místnost bude umístČna v zasedací
místnosti v pĜízemí Obecního úĜadu Štítina,
Hlavní 68, Štítina

Projekt cyklostezky se rozjíždí
Od poþátku roku 2015 jsme se snažili najít možnosti Ĝešení smysluplné cyklotrasy
spojující naši obec s ostatními obcemi a již realizovanými cyklotrasami. Také ve
zpravodaji bylo nČkolikrát poukazováno, jaké jsou možnosti Ĝešení cyklotras a kdo se
jakou variantou mĤže þi nemĤže zabývat.
Naše snaha se soustĜedí na „jedinou“ variantu, po které je dlouhodobČ voláno a
pĜedpokládaná realizace spadá do našich kompetencí, jelikož takĜka z 90% je sdružená
cyklotrasa situována do našeho katastrálního území.
Touto trasou je sdružená cyklotrasa spojující obce Štítinu a DvoĜisko, respektive
KravaĜe.
Na konci tohoto roku máme již hmatatelný výsledek jednání. V posledních týdnech
došlo k finální oboustranné domluvČ obce s majiteli pozemkĤ o vzájemné smČnČ a odkupu nezbytnČ nutné plochy pro realizaci
sdružené cyklotrasy, což umožní zahájit projekþní práce na projektu pro stavební povolení a na projektu pro provedení stavby.
Za uplynulý rok jsme vypracovali studie proveditelnosti v nČkolika variantách. Souþástí studií byla také hrubá kalkulace možných
nákladĤ. PostupnČ bylo zĜejmé, že nČkteré návrhy pro složitost a nákladnost technického Ĝešení nebude možné realizovat vĤbec,
nebo za enormnČ vysokých nákladĤ (cenový rozptyl variant realizací þiní 3-9 mil. Kþ).
Díky finální domluvČ s majiteli pozemkĤ mohlo dojít k výbČru realizovatelné a finanþnČ proveditelné varianty a projekþní práce
v tuto chvíli již zapoþaly.
Varianta, která se nyní zaþne rozpracovávat do výše popsaných projekþních stádií, pĜedpokládá Ĝešení situované na pravé stranČ.
komunikace II/467 za pĜíkopou ve smČru na KravaĜe, s pevným asfaltovým krytem, v šíĜi minimálnČ 2,5 m. Dle finanþních
možností pĜedpokládáme také realizaci osvČtlení
V tuto chvíli již máme souhlasná stanoviska k realizaci zámČru od Povodí Odry a Policie ýeské republiky. NejpozdČji ke konci
ledna 2018 oþekáváme vyjádĜení ÚĜadu pro zastupování státu ve vČcech majetkových.
Na prosincovém zastupitelstvu pĜedpokládáme, že dojde k výbČru finální cenové nabídky na projekþní práce, následný rok 2018
by obec ráda požádala o dotaþní titul s výhledem realizace akce v letech 2018/2019.
Výše je v uvozovkách poznamenáno, že se zabýváme „jedinou“ variantou. Není to tak docela pravdou a uvozovky jsou zde
úmyslnČ. Ostatní diskutované trasy leží na katastru Mokrých LazcĤ.
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Informace z obecního úřadu, Historie
Se starostou Mokrých LazcĤ panem Františkem Šteyerem jsme proto v kontaktu a ovČĜili jsme si nČkolik informací, které nyní
tlumoþíme.
Obec Mokré Lazce se cyklotrasou spojující naše obce, tedy Štítinu a Mokré Lazce, zabývá a tuto plánuje k realizaci. Na otázku,
jaké kroky již obec Mokré Lazce uþinila, bylo odpovČzeno, že k 30. 10. 2017 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO NOVÝ
ÚZEMNÍ PLÁN, VE KTERÉM JE CYKLOSTEZKA ZAPRACOVÁNA, V LISTOPADU 2017 BUDE PODÁNA ŽÁDOST O
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTċNÍ STAVBY (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ), POTOM STAVEBNÍ POVOLENÍ, ŽÁDOST
O DOTACI, ZÍSKÁNÍ DOTACE, VÝBċR DODAVATELE, REALIZACE.
Projekþní práce zajišĢuje autorizovaný projektant ing. ZbynČk Novák, obec pĜedpokládá realizaci v živiþném povrchu, v šíĜce 2,5
m, s krajnicemi 2x 0,25 m.
PĜedpokládaný odhad nákladĤ je cca 3 mil. Kþ. Konkrétní pĜedpokládaný termín realizace sdČlen nebyl.
Ing. Radek Malohlava, místostarosta, foto ilustraþní

Další úsek bezpeþnosti v naší obci dokonþen
V mČsíci listopadu byl dokonþen v naší obci další úsek chodníkĤ s dvČma pĜechody pro chodce, a to na ulici Palackého. DĤležitý
úsek, kde chodcĤm v minulosti nezbývalo nic jiného, než vČdomČ vstupovat do komunikace a vystavovat se nebezpeþí srážky s
vozidlem.
Realizace z þásti jednostranného, v koncovém úseku za kĜižovatkou s ulicí Havlíþkovou oboustranného chodníku, probČhla bez
zásadního zdržení, drobné komplikace zapĜíþinily jen oprava prasklého vodovodu v tČlese realizovaných chodníkĤ a hledání v
minulosti zasypaného kanalizaþního poklopu.
Stavba úspČšnČ prošla za úþasti dotþených orgánĤ vþetnČ policie ýR kolaudací dne 21. 11. 2017 s drobnými výtkami k instalaci
dopravních znaþek.
Asi každého, kdo po této pČší komunikaci projde, napadají dva dotazy. Prvním je proþ v tČlese chodníku naproti RD þ. p. 248
stavebník respektive zadavatel stavby, tedy obec, mĤže ponechat sloup nadzemního vedení NN, který vychází takĜka do poloviny
prĤchozího profilu. OdpovČć je jednoduchá. Po nČkolika pokusech obce o pĜeložení sloupu jednání ztroskotala a obec byla
postavena pĜed otázku, zdali v tomto úseku chodník vĤbec realizovat. I pĜes bodové zúžení prĤchozího profilu mezi sloupem a
oplocením je normovČ prĤchod dostateþný a tedy k realizaci i v tomto provedení bylo pĜistoupeno.
Další dotaz je smČĜován na v obci netradiþní instalaci betonových zábran.
Tyto zábrany, které þastČji vídáváme ve mČstech, projektant do projektu a realizace musel zahrnout jakožto podmiĖující
požadavek poskytovatele dotace Fondu dopravní infrastruktury.
PevnČ vČĜíme, že i tyto prvky pĜispČjí k bezpeþnosti chodcĤ na daném úseku.
Na pĜíští rok je projekþnČ pĜipravena realizace místa pro pĜecházení pĜes ulici Palackého s krátkým úsekem chodníku v úseku
naproti RD þ. p. 87. Realizaci pĜedpokládáme, jakmile klimatické podmínky dovolí (bĜezen/duben 2018).







Ing. Radek Malohlava, místostarosta, foto Mgr. Jaroslav Dominik









ULICE PĜíþná
Zastupitelstvo obce uvolnilo na svém zasedání 25. 10. 2017
aktivity vedoucí k realizaci nového povrchu a opravČ chodníkĤ
na ulici PĜíþné. Na nejbližším zasedání zastupitelstva (prosinec
2017) bude vybrán projektant zakázky. Realizaci opravy
jednostranného chodníku, položení asfaltového krytu a doplnČní
uliþních vpustí pĜedpokládáme v pĜíštím roce 2018.
V mČsíci lednu 2018 obec pĜedpokládá podání žádosti o dotaci.
K vývoji projekþních prací se obþané mohou informovat na
obecním úĜadu, informace taktéž pĜineseme ve Štítinském
zpravodaji.

Ing. Radek Malohlava, místostarosta
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Informace z ŽďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵ

52=69Ë&(1Ë2%(&1Ë+29È12ý1Ë+2675208
3. 12. 2017 foto: Tomáš Dokoupil
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Kdy byla u nás ve ŠtítinČ zavedena popisná þísla domĤ
Výnosem císaĜovny Marie Terezie
daným ve Vídni dne 10. 3. 1770 bylo
naĜízeno provést v celém RakouskoUherském mocnáĜství oþíslování
domĤ,
takzvaným
þíslem
konskripþním neboli popisným.
Na panství Štítinském oþíslování
domĤ probČhlo nejpozdČji v þervnu
roku 1770, neboĢ již 22. þervna toho
roku je v matriþní knize prvnČ u
narození dítČte zapsáno také þíslo
popisné domu, ve kterém se
narodilo.
ýíslování na vesnicích probíhalo dle
pĜedepsaných zásad a naĜízení.
Komise zahájila oþíslování u
nejdĤležitČjší budovy v obci.
VČtšinou to bylo panské sídlo,
rychta, pĜípadnČ krþma a po smČru
Štítina þ.p. 13 (pravdČpodobnČ rodina Benkova, rok cca 1910)
hodinových ruþiþek popisem bílou
barvou þi kĜídou na vrata nebo rovnou na budovu chalupu oþíslovali. Kostely, kaple, stodoly a doþasné budovy nesloužící

k bydlení se neþíslovaly.
PozdČji kĜídou napsané oznaþení stavení na vratech nahradily malované þíslice na dĜevČných i plechových tabulkách.
Ve ŠtítinČ komise zaþala svou popisnou práci u zámku (þ.p. 1). Prošla kolem starého pivovaru (þ.p. 2), domku hlídaþe (þ.p. 3),
mlýnu (þ.p. 4) a purkrechtního dvoru (þ.p.5, nyní þást statku p. Miloše Zíky), dále pĜiĜadili popisná þísla kolonii domkaĜĤ
(þ.p.6,7,8,9,10) pĜi cestČ vedoucí k tzv. Doškovému mlýnu, respektive do Mokrých LazcĤ spodní cestou (nyní ul. Komenského).
Naproti poslednímu stavení s þ.p. 10 stávala arenda, neboli panská palírna (þ.p.11), dnes volná plocha vedle hasiþské zbrojnice.
Poslední chalupou po této trase byla vrchnostenská chalupa s þ.p. 12. Poté, co krajský komisaĜ s vojenskými dĤstojníky a jistČ
také obecním rychtáĜem došli k poslednímu stavení þ.p. 12, vydali se po polní cestČ mezi poli nazývané „Na kopaninČ“ a „Suchý
rybník“, až došli k chalupČ panského bednáĜského mistra Jana StĜilky (dnes pĜibližnČ v pozici þ.p. 67). Zde stojící chalupČ bylo
pĜiĜazeno þ.p. 13 a smČrem k zámku byly chalupám po trase (nyní ul. Palackého) rozdány þísla popisná až do þísla 25.
Posledním oþíslovaným stavením patĜícím do Štítiny byla od obce vzdálená krþma patĜící MatČjovi Šupovi (Schuppa), tzv. polní
krþma, nebo také krþma na BrandžuĜe. Tato krþma byla posledním stavením patĜící ke ŠtítinČ postaveným do roku 1770 a dostala
þíslo popisné 26.
V þeských vesnicích a mČstech probČhlo od roku 1770 nČkolik pĜeþíslování domĤ. Ve ŠtítinČ se však pĜeþíslování neuskuteþnilo
a þísla zĤstala tak jak za starých þasĤ.
Výjimkou jsou budovy, které ve své historii nenávratnČ zanikly a jejich popisné þíslo bylo pĜiĜazeno budovČ novČ vystavČné. Tak
napĜíklad þ.p. 1 již nepatĜí zámku, anebo þ.p. 26 nepatĜí krþmČ na BranžuĜe, ale bylo pĜiĜazeno základní škole na ulici
Komenského.
Z pĤvodního þíslování z roku 1770 drží si dodnes popisná þísla jen domy s þ.p. 6,7,8,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 a 23.
Výnos císaĜovny Marie Terezie zahrnoval mimo popisu stavení sepsání také veškerých duší a veškerý tažný dobytek. Kdo by se
sepsání vzpouzel nebo se ukrýval, dobytek zatajoval, mČl být náležitČ potrestán, viz úryvek citace dekretu!
Jestliže však se bude ten þi onen poddaný domnívat, že se tomuto sepsání vyhne a ukryje se, nebo dokonce uprchne, stejnČ jako
když by ukrýval tažný dobytek, pak je naší nejvážnČjší vĤlí a rozkazem, že onen poddaný, aĢ už se najde kdekoli, bude zatþen a
pĜedán k dvouletému trestu na opevĖovací práce, onen dobytek pak aby byl, kdekoli se najde, zabaven.
Že naĜízení císaĜovny Marie Terezie nebylo pro všechny poddané svatým pĜikázáním, vyplývá hned z dalšího spČšnČ vydaného
doplĖujícího dekretu dvorního z 15. 12. 1770. Od této doby byl také více kladen dĤraz na nemČnnost pĜíjmení, které doposud
užíval a zapisoval každý dle libovĤle rĤznČ.
15. prosince 1770. ýísla sepsaných domĤ zachovat V souvislosti se soupisem duší a domĤ se naĜizuje, aby k zachování domovních
þísel vlastník též þíslo nerušenČ na svých domech pod pokutou 9 zl. znatelné a viditelné uþinil, a takové þíslo domu také úĜedníci
pĜi dvojitém trestu v knihy plateb a knihy daĖové vypisovati; na druhé stranČ tČm, kdož takové þíslo domu hanebnČ smažou nebo
uþiní nerozpoznatelným, jest tĜeba urþit dostateþný dle uvážení penČžitý a pĜi nedostatku majetku, tČlesný trest, a z udČleného
penČžitého trestu se oznamovateli vČnuje jedna tĜetina; také ostatnČ poddaní pĜíjmení nemají více podle gruntu mČnit, nýbrž
každý ponechat své, které mu pĜi narození náleží.
Ing. Radek Malohlava, místostarosta, (kurzívou pĜeklady naĜízení císaĜovny Marie Terezie), foto archív autora
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ŽIVOTNÍ
JUBILEA





oslavili tito naši spoluobþané:



75 let



Paní Jaroslava StĜílková
Pan Ing. JiĜí Valenta
Paní Ludmila Havlíþková




PĜejeme hodnČ zdraví,
štČstí a spokojenosti do dalších let.



Paní Jaroslava StĜílková











Pan Ing. JiĜí Valenta



Paní Ludmila Havlíþková



foto: Mgr. Jaroslav Dominik

Rozlouþili jsme se…

MVDr. Jaromír GlabazĖa
9. 12. 1948 - 24. 11. 2017
24. listopadu ve svých nedožitých 69 letech podlehl zákeĜné nemoci pan MVDr. Jaromír GlabazĖa.
Narodil se 9. prosince 1948 a své dČtství prožil v rodné ŠtítinČ. Zde také se svou mladší sestrou
Miroslavou navštČvoval základní školu. Po ukonþení devítiletky odmaturoval v roce 1966 na tehdejší
SVVŠ v OpavČ. Dvouletou základní vojenskou službu vykonal v Plzni jako tankista. Vystudoval
veterinární fakultu v BrnČ a získal zde titul MVDr. (doktor veterinárních vČd). VeterináĜské práci
zĤstal vČrný po celý svĤj život. Ve své poþáteþní praxi pĤsobil na Olomoucku a potom v našem
opavském okrese. Byl pĜedsedou Okresního sdružení veterinárních lékaĜĤ v OpavČ. PozdČji pracoval
na Krajské veterinární správČ v OstravČ a odtud odešel v roce 2010 do dĤchodu. Svému lékaĜskému
poslání zĤstal vČrný nadále. U rodinného domku si otevĜel veterinární ambulanci a poskytoval
odbornou pomoc zvíĜatĤm z širokého okolí. Tuto službu vykonával nepĜetržitČ až do svého
onemocnČní v dubnu letošního roku.
V naší obci byl velice aktivní, hlavnČ ve spoleþenských organizacích a zájmových spolcích. Nezapomenutelnou stopu zanechal
pĤsobením v divadelním spolku Šamu (Štítinská akademie múzických umČní). Za své herecké výkony získal nČkolik ocenČní.
Jeho kytara a procítČný zpČv bude stále znít všem, kteĜí ho znali.
Byl ženatý. Se svou ženou Miroslavou vychovali dva syny. SpoleþnČ se radovali z vnouþka Viktorka. Odchodem pana MVDr.
Jaromíra GlabaznČ ztrácí nejenom jeho rodina a nejbližší, ale celá naše obec.
Mgr. Jaroslav Dominik
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OlšarĤv BETLÉM

asi 7 km od Jeruzaléma. Je nejen
 Betlém je malé mČsto na okraji pouštČ,

místem narození Ježíše, ale i krále Davida, který vládl na pĜelomu 11. a
10. století pĜed Kristem a byl považován za vzor všech vládcĤ a králĤ.
V 5. století po Kristu byla vytvoĜena kopie betlémské jeskynČ v Ĝímské
bazilice Santa Maria Maggiore, ale skuteþné první jesliþky jsou
spojovány se sv. Františkem z Assisi, který sestavil živý betlém v roce
1223.
První jesliþky u nás byly pravdČpodobnČ postaveny v Týnském chrámu
v Praze v polovinČ 16. století a postupnČ se rozšíĜily do ostatních
kostelĤ. Koncem 18. století pĜedpisy Josefa II. byly betlémy z kostelĤ
vytlaþeny, a tak se pĜesunuly do domácností. Výroba a stavba byla
rozšíĜena ve starobylých mČstech s Ĝemeslnou tradicí a ve starých
prĤmyslových mČstech (textilních, hornických apod.), v chudých
horských oblastech s podomáckou výrobou (tkalcovství, košikáĜství,
vyĜezávání hraþek atd.)
Roku 1873 byla v Králíkách založena odborná ĜezbáĜská škola, jejímž
úkolem bylo ovlivnit a povznést sériovou výrobu králických
betlémských figurek.
Ke stavbČ jesliþek a betlémĤ se užívaly rĤzné materiály:
Papír – jesliþkové archy od poþátku 19. století pĜicházely z Rakouska a
NČmecka. NejznámČjší þeské jesliþky jsou od Mikoláše Alše a Josefa
Mánesa.
Plech a cín – betlémy vznikaly hlavnČ v okolí Cínovce a také na
Bruntálsku a Ostravsku. Snadno se rozpadaly, proto nepĜeþkaly ani dvČ
generace.
DĜevo – hlavnČ lipové a olšové, vzácnČji hruškové, brslenové a
smrkové. ěezbáĜská centra byla hlavnČ v Krkonoších a podhĤĜí, v
Jizerských a Orlických horách, hlavnČ v okolí Králík, v TĜešti, kde je
dodnes velmi živá ĜezbáĜská tradice.
Sádra – staré figurky se dochovaly v malém množství, protože byly
velmi kĜehké.
Z dalších materiálĤ to byl chléb, perník, sklo, uhlí.
NejznámČjší þeské betlémy:
TĜešĢ – rozsáhlá sbírka betlémĤ v místním muzeu. V období Vánoc lze
navštívit chalupy, ve kterých majitelé vystavují své betlémy.
TĜebechovický betlém.
Krýzlovy jesliþky v Okresním muzeu v JindĜichovČ Hradci. Kolekce
dĜevČných figurek v MČstském muzeu v JaromČĜi.
ObĜí betlém vytesaný v pískovci v první polovinČ 18. století Matyášem
Bernardem Braunem nedaleko Kuksu u Dvora Králové nad Labem.
SklenČné figurky profesora Brychty v Železném BrodČ.
Náš rodinný tzv. „OlšarĤv betlém“ budujeme již mnoho let.
Rozhodli jsme se pro kukuĜiþné šustí, protože jsme již mČli nČjaké
figurky staré pĜes þtyĜicet let a tento materiál se nám pro naši sbírku zdál
nejlepší. Po studiu prací výrobcĤ figurek a po konzultacích jsme se
rozhodli pro paní Alenu Tschopovou, která naše návrhy akceptovala a
postupnČ po mnoho let zhotovovala. Betlém je koncipován jako vesnice
s denním životem, i když centrem zĤstává narození Ježíška a tĜi králové.
Betlém má celkem 17 chaloupek (tkaní plátna, Ĝeznictví, hospoda,
škola, obchod, švec s rodinou, felþar trhající chlapci zub apod.), nechybí
hasiþi, svatba v kapli, kováĜská dílna, zpracování dĜeva, vþelaĜství.
ZemČdČlská þást obsahuje svoz obilí, mlýn, pasení koz a ovcí, chov hus
a slepic, rĤzní ptáci a zvíĜata (myši, koþky, psi a konČ aj.).
Celkem máme 142 postav a 59 ptákĤ a zvíĜat. Další námČty by
samozĜejmČ byly, ale omezuje nás nedostatek místa.









Mgr. Ludmila Olšarová a Ing. Václav Olšar, foto Mgr. Jaroslav Dominik
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Rozhovor s úspČšnou hornistkou LENKOU ADAMýÍKOVOU
ýlovČk si ani neuvČdomí, kolik šikovných, schopných a vzdČlaných obþanĤ máme v naší obci. PotČšitelné je hlavnČ to, že
jsou to mnohdy mladí lidé. Ty chceme v našem zpravodaji pĜedstavovat. Jsou protiváhou na þasté
postesknutí starší generace ve smyslu „ jakou to máme mládež“. Sami uznáte, že þasto velmi schopnou. Tentokrát jsme
požádali o rozhovor bývalou žákyni naší Základní školy generála Heliodora Píky ve ŠtítinČ Lenku Adamþíkovou. Je
úspČšnou hráþkou na lesní roh (hornu) a ochotnČ nám odpovČdČla na naše otázky.
1) Lenko, víme o TobČ, že se hodnČ vČnuješ hudbČ, že máš hudební nadání. Mohla bys nám pĜiblížit, kdy ses zaþala
vČnovat hudebnímu vzdČlávání pod odborným vedením? Byl to TvĤj taĢka, kterého známe jako dobrého muzikanta nebo
nČkdo jiný?
Jak jste uvedl, taĢka je muzikant, který stále ještČ hraje v kapele. Svého þasu vystupoval i s folklórním souborem Bejatka a
babiþka Drahuška byla jednou ze zakladatelek tohoto folklórního souboru. K hudbČ jsem tedy tíhla odmaliþka, v podstatČ to jinak
ani nešlo. Základní umČleckou školu jsem zaþala navštČvovat teprve, až jsem nastoupila do první tĜídy základní školy. Nejprve
jsem pod vedením pana uþitele Mgr. Libora Richtra zaþala hrát na zobcovou flétnu a po tĜech letech jsem pĜešla na lesní roh, a
to díky panu uþiteli, který na nČj hrál. Takže momentálnČ hraji osmým rokem. Díky paní uþitelce Mgr. ZuzanČ ěimákové jsem
se vČnovala zpČvu a pod jejím vedením jsem se na základní škole každoroþnČ zúþastnila soutČže „Opavský skĜivánek,“ kterou
jsem ve své kategorii nČkolikrát i vyhrála.
2) Ve škole jsi také navštČvovala folklorní kroužek Malé Bejatky. Tvá babiþka paní Drahuška Adamþíková se dČtem v
oblasti lidové písnČ hodnČ vČnovala. Vzpomínáš si ještČ na ni? PĜivedla TČ alespoĖ v nČþem k Tvému zájmu o hudbu a
zpívání?
UrþitČ. Když jsem byla menší, s babiþkou jsme si doma zpívaly. To babiþka mČ k folklórnímu kroužku Malé Bejatky pĜivedla.
Takže mĤžu Ĝíct, že má na mém zájmu o hudbu a zpívání velký podíl.
3) Dlouho jsi byla žákyní pana uþitele Richtra, který na naší škole vedl zájmovou hudební výchovu. UrþitČ i v Tvém
hudebním rozhledu zanechal také dost významnou stopu. Mohla bys nám pĜiblížit spolupráci s ním?
Stále jsem jeho žákyní. Spolupráce s ním je velmi výborná. PĜihlašoval mČ (a stále pĜihlašuje) do rĤzných soutČží a rĤzných
projektĤ, které mi hodnČ daly. Pan uþitel je vynikajícím muzikantem. Trávíme spolu jednu hodinu týdnČ, kdy hrajeme skladby
známé, ale i ménČ známé. Vycházíme si navzájem vstĜíc s tím, co budeme hrát. Pan uþitel je v otázce repertoáru ochoten pĜistoupit
i na kompromisy tak, aby mČ hraní na lesní roh bavilo i po tČch spoleþnČ strávených letech. Jsem velmi ráda, že s ním mĤžu
spolupracovat a vzhlížím k nČmu s velkým respektem.
4) Zahrála sis na lesní roh (hornu) ve známých republikových hudebních tČlesech. Ve kterých a s jakým dojmem? Kdy to
bylo?
V rámci projektĤ „Janáþkova filharmonie dČtem“ a „Mozartovy dČti“ si žáci, kteĜí navštČvují základní umČlecké školy, po úspČšnČ
zdolaném konkurzu, mohou zahrát s Janáþkovou filharmonií Ostrava (koncert se koná v OstravČ) a Filharmonií Brno (koncert v
BrnČ) jako její plnohodnotní þlenové. Letos v þervnu jsem s nimi již vystupovala poþtvrté. Poprvé to bylo v roce 2014, kde jsem
si mj. zahrála i NovosvČtskou od Antonína DvoĜáka, což pro mČ byl veliký zážitek. Mám jen pozitivní dojmy. Hrát v orchestru,
ještČ tak velkém a poskládaném z jednČch z nejlepších muzikantĤ v republice, bylo nezapomenutelné. Minulý rok se obČ hudební
tČlesa spojila s HradišĢanem a JiĜím Pavlicou, což byl fantastický zážitek nejen pro nás hráþe, ale myslím, že i pro samotné
diváky, kteĜí koncerty navštívili. Letos s filharmoniemi vystupovali OndĜej Ruml a Hana Holišová. OpČt se jednalo o ojedinČlý
zážitek. Vždycky když jsem dĜíve poslouchala s jakou lehkostí filharmonie hrají, pĜedstavovala jsem si to náramnČ jednoduše.
Když pak sedíte vedle filharmonikĤ na zkouškách, generálce, samotném koncertu, už to tak jednoduché není. Zajímavé bylo i
sledovat práci jednotlivých dirigentĤ s þleny filharmonií i s námi „Mozartovými dČtmi“. Neþinili mezi námi rozdíly. Takže urþitČ
mi vystupování s obČma filharmoniemi zmČnilo pohled i na samotné hraní v orchestru, a navíc jsem získala neocenitelnou
zkušenost.
5) Jsi už studentkou stĜední školy. Co studuješ? Pokraþuješ ve svém muzikálním vzdČlávání ještČ stále? Pod jakým
vedením?
Studuji druhým rokem Slezské gymnázium v OpavČ. NejdĜív jsem chtČla studovat na konzervatoĜi, kde jsem se následnČ i dostala,
ale nakonec po dlouhém pĜemýšlení „co dál“ jsem se rozhodla pro gymnázium. Dnes bych se nejspíš rozhodla jinak (smích).
NicménČ hudební vzdČlání bych si asi chtČla pozdČji dodČlat. Poslední rok teć studuji stále u pana uþitele Mgr. Libora Richtra, v
tomto školní roce bych mČla absolvovat poslední roþník druhého stupnČ základního studia na základní umČlecké škole.
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6) Máš dva bratry. Potatili se a jsou hudebními nadšenci? Hrají na nČjaký hudební nástroj?
Moji bratĜi se k hudbČ staví jinak než já. Na rozdíl ode mČ se hudbČ aktivnČ nevČnují. Starší bratr Radek hrál v dČtství na
zobcovou flétnu, díky babiþce zkusil i lidové písnČ, ale postupem þasu „aktivní úþasti“ v hudební oblasti zanechal. Bratr
VojtČch na základní škole navštČvoval hudební kroužek. A to, zda se tam nČco nauþil, mohli ohodnotit diváci na letošní
Mládenecké, kdy ztvárnil Darinku v písni „Pulky štČstí“. Oba bratĜi mají velký pĜehled o zpČvácích a kapelách, jak þeských, tak
i zahraniþních.
7) Jaký je TvĤj životní cíl? ýeho bys chtČla ve svém životČ dosáhnout?
MomentálnČ mĤj jediný cíl je dostudovat gymnázium. A pak jít na vysokou školu, na psychologii. K tomu bych ráda mČla i to
hudební vzdČlání. Taková psycholožka, která si obþas zaskoþí zahrát nČkam do divadla nebo podobnČ (smích). Takový život by
se mi líbil asi nejvíc.
Lenko, dČkuji Ti za rozhovor a v Tvém dalším životČ Ti pĜeji úspČšné dosažení všech Tvých životních cílĤ.
Rozhovor vedl Mgr. Jaroslav Dominik. (Pokud víte o nČkom, kdo je také v nČþem úspČšný, sdČlte redakci. Rádi pĜijmeme Vaše námČty).

Lenka Adamþíková pĜi svém úþinkování ve Filharmonii Brno

Zimní kulturní a sportovní akce
PROSINEC 2017
• 23. 12. Zpívání u vánoþního stromu
• Badminton cup – SDH Štítina
• Fotbalový turnaj – CŠM – 8. roþník
• 27. 12. Mezisváteþní pĜidČlovaný turnaj v odbíjené
LEDEN 2018
• 6. 1. 8:00 – 15:00 Turnaj Triangl
• 20. 1. 8:00 – 15:00 Turnaj starší pĜípravka
• 27. 1. DČtský maškarní ples - MŠ



ÚNOR 2018
 • 3. 2. Chovatelský ples (Svaz chovatelĤ)
• 10. 2. Pochování basy (SDH Štítina)

• 16. 2. Mládenecký ples (CŠM)
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Systém BAKALÁěI
Od školního roku 2017/2018 naše škola sjednotila informaþní systém školy,
a elektronická žákovská knížka je tak nyní souþástí systému BakaláĜi (viz
záložka „Známky na webových stránkách školy). Každý žák a každý zákonný
zástupce obdržel od tĜídního uþitele nové pĜístupové údaje, díky nimž jsou se
nyní schopni pĜihlásit do tohoto systému. Jak žák, tak zákonný zástupce zde
najde nejen pĜehled o známkách, ale mĤže nahlédnout do tĜídní knihy, kde
vidí témata jednotlivých hodin, což jistČ ocení v pĜípadČ nemoci žáka. Dále
je k nahlédnutí aktuální a celková absence v jednotlivých pĜedmČtech. K
dispozici je také aktuální rozvrh hodin, v nČmž jsou zároveĖ obsaženy veškeré
zmČny v rozvrhu (odpadlé hodiny, zmČny v pĜedmČtech, suplování, tĜídnické
hodiny atd. Tyto informace již nebudou nadále vypisovány v aktualitách tĜídy
ani v deníþku þi v žákovské knížce). ProstĜednictvím záložky Komens, kterou
najdou zákonní zástupci rovnČž v systému BakaláĜi po pĜihlášení, je možno
komunikovat formou zpráv s konkrétními pedagogy (tĜídní uþitel, vyuþující
konkrétního pĜedmČtu, vedení atd.). V pĜípadČ, že v domácnosti není možnost
pĜipojení k internetu, mají zákonní zástupci k dispozici terminál v budovČ
školy (chodba naproti ĜeditelnČ). Systém BakaláĜi nabízí také mobilní
aplikaci pro tablety a telefony, která poskytuje pĜístup k vybraným
informacím. AutoĜi aplikaci postupnČ doplĖují o další funkce.



Školní jídelna
V letošním školním roce jsme rovnČž pĜistoupili
k novému systému pĜihlašování a odhlašování
stravy. Každý žák obdržel od svého tĜídního
uþitele nové pĜístupové údaje, které jsou platné
pro webové stránky www.strava.cz. PrávČ na
tČchto stránkách se strava pĜihlašuje, nebo
odhlašuje. Veškeré informace najdete na našich
stránkách v záložce O škole / Školní jídelna. Zde
je také odkaz na aktuální jídelní lístek.

SRPŠ
Na Plenární schĤzi SRPŠ byl pro školní rok
2017/2018 schválen pĜíspČvek 300 Kþ na
žáka. Rodiny mající ve škole tĜi a více dČtí
platí pouze za dvČ, tedy 600 Kþ. Prosíme o
zaplacení pĜíspČvkĤ do 20. 12., a to v
hotovosti tĜídnímu uþiteli. Upustili jsme tedy
od loĖské praxe platit pĜíspČvky formou
pĜevodu na úþet SRPŠ.

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem
V Ĝíjnu navštívil naši školu známý divadelní a seriálový herec
Lukáš Hejlík se svým poĜadem na podporu þtení LiStOVáNí.
Lukáš letos pĜijel spolu se svou kolegyní VČrou Holou
pĜedstavit žákĤm naší školy knihy Jak být klukem a Jak být
holkou. Herci þetli poutavé pasáže zamČĜené na dospívání
dívek a chlapcĤ, pĜitom nezapomínali na vtipné ztvárnČní
typických situací, ve kterých se teenageĜi dennČ ocitají.

Strašidelná SHOW

Oprava plotu
Kamenný plot kolem školy byl nestabilní a stával se
nebezpeþným. Uvažovalo se, že by byl nahrazen plotem
novým, ale tuto myšlenku jsme zavrhli, neboĢ nejen pro místní
obþany je stávající plot historickou památkou a vzpomínkou na
rodáka gen. H. Píku. Plot byl opraven do pĤvodní podoby, þímž
si zachoval svĤj historický ráz, což bylo i naším cílem.







foto: Mgr. Jaroslav Dominik
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Již tradiþnČ jsme pro veĜejnost uspoĜádali Strašidelnou show,
která se konala 31. 10., a to v tČlocviþnČ a šatnČ školy, popĜ. v
pĜilehlých prostorách. KromČ množství stanovišĢ se
strašidelnou tematikou þekalo na dČti nČkolik dalších aktivit,
napĜ. workshop s kouzelníkem, hlasování v soutČžích o
nejvtipnČjší výrobek z dýnČ, nejhezþí výrobek z dýnČ þi
nejvČtší dýni. DČti si mohly rovnČž zaskotaþit na strašidelné
diskotéce nebo si projít stezku odvahy. Veþer vyvrcholil
kouzelnickým pĜedstavením v podání OndĜeje Sládka,
úþastníka soutČže ýesko Slovensko má talent 2011 a Mistra
ýeské republiky v moderní magii. NechybČlo ani drobné
obþerstvení.
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Žáci v soutČžích
Zatím nejvýraznČjšího úspČchu dosáhli žáci 4. tĜídy Tereza Onderková, Andrea Stašková, Markéta Šimeþková a Jan Zapletal v
preventivní soutČži s názvem Uþíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou. Naši þtvrĢáci vybojovali prvenství v krajském kole!
Na video z této soutČže se mĤžete podívat na webových stránkách školy v sekci Aktuality školy. Je tĜeba dodat, že tomuto úspČchu
pĜedcházela tvrdá práce a pĜíprava. Dva roky u nás ve škole probíhal projekt „Zdraví a bezpeþí“ a spolu s ním i soutČž „Fanda záchranáĜ“.
SoutČž mČla tĜi kola: „Dopravní výchova“, „První pomoc“ a „Všude þíhá nebezpeþí“. ObČ tyto aktivity vþetnČ pĜípravy žákĤ na finální
televizní soutČž organizovala Mgr. Zuzana ěimáková.
Nezanedbatelným úspČchem je rovnČž úþast žákĤ 6. A, 6. B a 8. tĜídy v Logické olympiádČ. Celkem se školních kol v této kategorii
zúþastnilo 20 722 žákĤ z celé ýeské republiky, z toho v Moravskoslezkém kraji 2 599. Konkurence tak byla opravdu velká a pro všechny
soutČžící žáky se jedná o unikátní možnost porovnat své znalosti a dovednosti s velkým poþtem vrstevníkĤ. Obrovská gratulace patĜí
zejména žákĤm 6. tĜíd, kteĜí dokázali porazit své starší spolužáky. V rámci naší školy se absolutním vítČzem stal Mattia Gonelotto z 6.
A, který si na krajské úrovni vybojoval 178. místo. Vzhledem k tomu, že je vČtšina jeho soupeĜĤ z vyšších tĜíd, je to výsledek opravdu
obdivuhodný. Na druhém místČ se pak umístil Jakub Rádek z 8. tĜídy a tĜetí místo získala Alexandra Stašková z 6. B. Další v poĜadí
pak následují tito žáci: Jan Stránský (6. B), Jolana Muchová (8. tĜ.), Tomáš Both (6. A), Tadeáš Slivka (6. B), MatČj Majvelder (8. tĜ.),
Jakub Kubíþek (8. tĜ.) a Julie Martinusová (6. A).
V Ĝíjnu se žáci 8. a 9. tĜídy zúþastnili soutČže PĜírodovČdný klokan. Mezi nejlepší patĜí Martin Radek (9. tĜ.), Jakub Kubíþek (8. tĜ.),
Adéla Mrákotová (9. tĜ.), Tomáš Hulva (9. tĜ.), Eliška Janošková (8. tĜ.), Daniel Zíka (9. tĜ.), Jakub Both (9. tĜ.), Jolana Muchová (8.
tĜ.), David Gavlík (9. tĜ.), Marek Tomáško (8. tĜ.), OndĜej Malohlava (8. tĜ.) a KateĜina Ignácová (8. tĜ.).

Plánované AKCE
Ve 2. þtvrtletí školního roku 2017/2018 jsou zatím
plánovány následující akce:
Vánoce ve škole a vánoþní trhy (tentokrát na téma
„Bajky“) – 15. 12. od 15:00 do 19:00,
Vánoþní fotbalový turnaj O pohár Ĝeditele školy –
16. 12. od 9:00 do 14:00,
Vánoþní laĢka,
Štítinský slavíþek,
tĜídní kolo Pepy stavitele,
Konzultaþní pohotovost – 3. 1. a 4. 1.
Vánoþní prázdniny probČhnou od 23. 12. do 2. 1.
Rozlouþení s kalendáĜním rokem 2017 a vánoþní
besídky tĜíd se budou konat dne 22. 12.

Vánoce ve škole aneb Vánoce
s bajkou a vánoþní trhy
Stalo se již tradicí, že naše škola poĜádá v dobČ adventního þasu vánoþní
trhy. Hlavním tématem letošního roku budou bajky, jejichž smyslem je
ponauþení o tom, jak se správnČ chovat ke svým blízkým a ostatním
lidem, vštípit myšlenku rozpoznání dobra a zla. Žáci se svými uþiteli
pĜipravují v tomto duchu svá vystoupení, která budou prezentována
veĜejnosti v sále školy jako souþást programu vánoþních trhĤ. V
tČlocviþnČ budou nachystány vánoþní prodejní stánky a nezapomnČli
jsme ani na ty, kteĜí si chtČjí vyrobit v pracovních dílnách drobný
pĜedmČt. Proto všechny zveme na tradiþní Vánoce ve škole, které se letos
konají 15. 12. 2017 od 16 hodin.

Pepa stavitel

PODċKOVÁNÍ žákĤm
za výpomoc o prázdninách
Paní uþitelka Mgr. Zuzana ěimáková touto cestou

 dČkuje OndĜeji Drösslerovi, MatČji Ferencovi,

VojtČchu a AnnČ Paverovým, Janu Zapletalovi, Amálii

 a JasmínČ VaĖkovým, Danielu Sosnovi, BarboĜe
Žurkové, AnetČ Melecké, Vendule HeĜmánkové a

 Kamile Sojkové za pomoc pĜi nastČhování pomĤcek do


kabinetu prvouky po prázdninových rekonstrukcích
spojených s výmČnou oken a výmalbou.
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Školní projekty
V letošním školním roce opČt plníme Plán hlavních úkolĤ
ýŠI, v rámci nČhož zapojujeme do výuky nČkolik
celoroþních a celoškolních projektĤ. KonkrétnČ se jedná o
podporu þtenáĜské, matematické a sociální gramotnosti.
ZamČĜíme se rovnČž na vliv využívání technologií na
výuku a mediální výchovu. TradiþnČ již pokraþujeme v
projektu Emise, jehož hlavním realizátorem je Slezské
gymnázium, a naši žáci pĤsobí jako místní skupina
emisaĜĤ.

Projekt s Ostravskou univerzitou
Vybraní pedagogové jsou zapojeni do projektu Podpora
spoleþenství praxe jako nástroje rozvoje klíþových
kompetencí, který je spolufinancován Evropskou unií a
v rámci nČhož absolvují tito vybraní vyuþující Ĝadu
školení na pĤdČ Ostravské univerzity a spolupodílejí se
na formování pĜíprav budoucích uþitelĤ. Pro naši školu
je dobrou vizitkou, že jsme byli vybráni jako jedna ze
sedmnácti zapojených škol Moravskoslezského kraje.
Autory þlánkĤ vþetnČ fotografií v rubrice „Základní
škola“ je vedení ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina,
pĜíspČvková organizace

Inovace ve výuce
V záĜí se rozbČhly aktivity projektu Inovace ve výuce, který je
realizován v rámci VÝZVY ý. 02 16 022 A ý. 0216 023
PODPORA
ŠKOL
FORMOU
PROJEKTģ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ
A ZŠ I. Díky tomu budou pedagogové školy proškoleni v
matematické a þtenáĜské gramotnosti a v metodách práce pro
podporu inkluzivního vzdČlávání. Je realizováno douþování pro
žáky trpící školním neúspČchem. Mezi další aktivity patĜí
vzájemná podpora pedagogĤ formou tandemové výuky, pĜedávání
zkušeností a výuka metodou CLIL. Pro MŠ je díky projektu
zajištČna chĤva.

Projekty našich uþitelĤ
V rámci posilování klíþových kompetencí žákĤ nČkteĜí z našich
vyuþujících zapojují žáky do menších projektĤ. AktuálnČ je
realizován napĜíklad projekt Evropa virtuálnČ, na kterém pracují žáci
pátého roþníku naší školy a Základní školy VĜesina u Ostravy. V
rámci projektu vznikají krátké videosnímky týkající se významných
památek a typických jídel vybraných evropských zemí. Tyto
videosnímky jsou umísĢovány na spoleþnou virtuální nástČnku a žáci
si tak mohou porovnat svou práci s pracemi žákĤ jiné školy. Výsledky
budou prezentovány na stránkách školy v záložce Práce žákĤ. Tato
þást webu je urþena k prezentaci toho, co s žáky ve výuce tvoĜíme, a
vČĜíme, že bude pro rodiþe zajímavým pohledem do bČžného života
školy.

PODZIM V MŠ
Název prvního integrovaného bloku „Podzim na strakaté kobyle jede”
vystihuje rozmanitost a pestrost projektových dnĤ, aktivit a þinností v
MŠ. Celým rokem nás bude provázet deset vskutku originálních
„Pastelkových svátkĤ”. PĜipomeneme dČtem na první pohled obyþejné
vČci. NapĜíklad tradiþní dČtské hry, papírovou pohlednici a známku,
knihy, tance, muziku a spoustu dalších námČtĤ a nápadĤ pro tvoĜení,
hru a poznávání. ZároveĖ v letošním školním roce pokraþujeme s
mezinárodním projektem „Morální hodnoty a oslavy pro pĜedškolní
vzdČlávání“. Pro dČti naší mateĜské školy a dČti projektových partnerĤ
jsme pĜipravili zajímavé aktivity.
První spoleþnou akcí byla již tradiþní „Drakiáda”. DČti se pĜedvedly
s vlastnČ vyrobenými, þi zakoupenými výtvory drakĤ a se svými
rodinnými pĜíslušníky se snažily svého dráþka dostat co nejvýše a
pobýt s ním ve vzduchu co nejdéle. Ne všem se to daĜilo, jelikož jak
tradiþní je tato akce, tak snad tradiþnČ v den „Drakiády“ nefouká vítr.
Nám to ale náladu nezkazilo. Následovalo totiž opékání párkĤ a
obþerstvení.
29. 9. 2017 nás þekal první projektový den s názvem MIX HER svátek her. Tento svátek byl první z deseti „pastelkových“ svátkĤ,
které uskuteþĖujeme v rámci celoroþní hry s názvem
„Bublinkování“. A proþ zrovna tento svátek? Hra je pĜirozenou
þinností þlovČka a je to aktivní proces. ZamČstnává tČlo i duši a
souþasnČ rozvíjí – a to taky bylo naším spoleþným cílem – probudit v
dČtech
touhu vyhrát, zúþastnit se, spolupracovat, ale umČt i prohrát.

DČtem jsme bČhem dne pĜedstavili rĤzné typy her. Každá tĜída byla
orientovaná
urþitým smČrem. Ve tĜídČ Sluníþek, která disponuje

velkým prostorem a je vybavena rĤzným tČlovýchovným a sportovním
náþiním, dČti plnily hry s pohybovou tématikou. Závodily,

pĜekonávaly
pĜekážky a zdokonalovaly hrubou motoriku. Ve tĜídČ
SkĜivánkĤ se hry zamČĜovaly na pamČĢ, soutČživost. PĜevládaly hry

didaktické.
DČti si zahrály Pexeso, Domino, ýlovČþe, nezlob se,
Kvarteto, ýerný Petr ...
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Drakiáda

Mix her

Bramboriáda
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Ve tĜídČ Barviþek se dČti uþily vzájemné spolupráci. PĜevládaly hry
konstruktivní. DČti mČly za úkol postavit z kostek a rĤzných stavebnic
krásný hrad knížete Václava.

A jelikož je naše MŠ zamČĜena na lidovou slovesnost, zvyky a tradice,
þekalo nás spoleþné putování s knížetem Václavem a jeho ženou.
Kolem budovy ZŠ a zahrady MŠ dČti plnily rĤzné úkoly, vztahující se
k historii knížete Václava. Na stanovištích skládaly svatováclavskou
korunu, vyzkoušely si jízdu na koni a vyzdobily štít rĤznými
pĜírodninami. Za splnČní daných úkolĤ je kníže Václav odmČnil
þokoládovými zlaĢáky. Tento svátek her mČl u dČtí velký úspČch.
Nejenže se aktivnČ zapojily do všech þinností, vyzkoušely si rĤzné
formy her a soutČží, ale hlavnČ si spolu všechny dČti hrály, a tak to má
mezi dČtmi být.
Dalším projektovým dnem byl „Italský den prarodiþĤ“ Tento
projektový den uskuteþnily všechny projektové týmy, každý v jiném
pojetí. V naší MŠ se uskuteþnila dne 6. 10. 2017 akce pro dČti, rodiþe
a pĜedevším prarodiþe s názvem „Bramboriáda“. V úvodu vystoupily
dČti s pásmem písní, básní a tancĤ na téma „ Brambory“. Poté byly pro
všechny pĜipraveny soutČže ve tĜídách. Školní jídelna se promČnila v
pracovní dílnu, ve které si dČti se svou babiþkou þi dČdou vyrobily
„Podzimníþky“ z brambor. Skupinka dČtí s panem vychovatelem
Lukášem Vlþkem zhotovily hmyzí domeþek, který jsme umístili na naši
zahrádku. Maminky z KR se postaraly o dobrĤtky, jak jinak než z
brambor. Spoleþná akce mateĜské školy, družiny a Klubu rodiþĤ se
moc vydaĜila a všem se líbila.
Projektovými dny jsme pokraþovali i v následujícím mČsíci. V
listopadu probČhl projekt „Pohlednice a známka“, ve kterém jsme se
zabývali historií pohlednic a známek. Doruþováním od poslĤ po
leteckou dopravu. TvoĜili jsme pohlednice pro Leniþku, dívku, která je
v souþasnČ dobČ vážnČ nemocná a je vášnivou sbČratelkou pohlednic.
NČkterá pĜáníþka poputují dČtem našich projektových partnerĤ,
seniorĤm domova Bílá Opava a seniorĤm sv. Hedviky v KravaĜích.
Projekt jsme zakonþili exkurzí pošty.
Vedoucí uþitelka Dana BuroĖová s kolektivem, foto archív MŠ

Pohlednice a známka



Pracovní cesta do ITÁLIE
V rámci našeho projektu "Morální hodnoty a oslavy pro
pĜedškolní vzdČlávání", který je financován programem
Erasmus+ Evropské unie, jsme uskuteþnili další pracovní
cestu do Itálie na Sicílii do mČsta Vittorie. Zde jsme se
setkali s místní vzdČlávací organizací þítající zhruba
1200 žákĤ a okolo 100 uþitelĤ. Souþástí organizace je
základní škola s prvním i druhým stupnČm vzdČlávání a
dalších 5 mateĜských škol nacházejících se v blízkém
okolí. Na radnici nás pĜivítal starosta a zástupce sdružení
rodiþĤ pro mČsto Vittorie. V rámci pČti pracovních dnĤ
jsme pracovali na rozvoji projektu a plánování další
spoleþné práce. Na úvod nás místní dČti pĜivítaly tradiþní
oslavou "Vinobraní" a tradiþním tancem "Tarrantela".
Poté jsme se vrhli na pracovní program, kde jsme
napĜíklad prezentovali své aktivity od bĜezna do Ĝíjna
týkající se oslav a konkrétních aktivit s dČtmi za úþelem
rozvoje etického vzdČlávání ve školce. Porovnávali jsme
systémy vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ
pĜedškolní výchovy u nás a v jiných zemích. PĜedstavili
jsme nové etické kurikulum pro pĜedškolní výchovu
nebo jsme také pracovali pĜímo s italskými dČtmi, se
kterými jsme provádČli aktivity rozvíjející morální
hodnoty. SamozĜejmČ nesmČla chybČt návštČva všech
pĜedškolních organizací a seznámení se se systémem
výuky v jednotlivých školkách. Souþástí naší cesty byly
i poznávací výjezdy za úþelem rozvoje poznání
tradiþních a historických ikon Sicílie. Navštívili jsme
napĜíklad nedaleké vápencové pobĜeží s názvem Turecké
schody, historické barokní centrum Ragusa Ibla þi
staroĜeckou oblast Agrigento. Kompletní prezentaci jste
mČli možnost zhlédnout na veĜejném semináĜi konaném
dne 13. 11. 2017. Výjezd byl velice pĜínosný pro naši
budoucí práci, pro objasnČní projektových potíží a sžití
se s kulturou jak vzdČlávací tak sociální - s jejími klady i
zápory. DČkujeme rodiþĤm za jejich podporu a tČšíme se
na další projektovou spolupráci.




Bc. Oto Polášek, foto archív MŠ
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ŠTÍTINSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI ve slezském duchu
PĜíprava na letošní roþník pivních slavností zaþala už v lednu, nejdĤležitČjší bylo vymyslet kulturní program, sehnat vystupující,
kapelu a zaĜídit dalších asi tisíc vČcí. Dlouho jsme se také rozhodovali, v jakém duchu ty letošní vlastnČ budou. Stoleté výroþí
VěSR jsme si pĜipomínat nechtČli, stoleté výroþí naší republiky je až pĜíští rok. Po dlouhých debatách jsme se rozhodli letošní
pivní slavnosti vČnovat Slezsku, jeho historii a tradici. Na slavnostní obČd jsme proto vybrali jídlo, které je Slezsku typické, v
posledních desetiletích ale u nás spíše na okraji zájmu – tzv. bigos. Jedná se o masovou smČs se zelím, která je velmi populární
pĜedevším v Polsku. O tom, že jsme se rozhodli dobĜe, svČdþí i to, že se více než šedesát porcí prodalo za ménČ než dvČ hodiny.
Jaké by to byly pivní slavnosti, kdyby na nich nebylo to nejdĤležitČjší, a to je pivo. ZamČĜili jsme se na regionální minipivovary,
pĜedevším ty z blízkého okolí (Rohan, Slezan, Golem, Nachmelená opice a další). Jejich poþet narĤstal, až jsme se zastavili na
þísle dvacet. V tomto byl letošní roþník rekordní.
Páteþní program zaþal tradiþnČ v 18:00 slavnostním zahájením, které probČhlo za úþasti paní Marie Kociánové, starostky Sboru
dobrovolných hasiþĤ Štítina. Pak už své nástroje rozeznČla dechová kapela Dolnobenešovská galáneþka. Sobotní program zaþal
v pravé poledne tradiþním slezským obČdem, již zmínČným bigosem. Poté následoval program pro dČti, kreativní tvoĜení a
pĜedevším klaun Hugo. Asi nejvČtších ovací se dostalo dČvþatĤm z taneþní školy Dance4life Opava, která tanþí tzv. discodance.
JmenovitČ Amálce VaĖkové, která je mistryní svČta, Julii HoĖkové (vicemistrynČ svČta), Jasmínce VaĖkové (mistrynČ ýR) a
Týnce Šmídové (mistrynČ svČta). ÚspČch je o to vČtší, že první tĜi dívky jsou štítinské rodaþky. O veþerní zábavu se už tradiþnČ
postarala kapela Drive.
NejoblíbenČjším pivem víkendu se stala jedenáctistupĖová Nachmelená opice z Krnova, v tČsném závČsu za ní byla jedenáctka
Rohan z Rohova.
Na závČr se sluší podČkovat všem návštČvníkĤm, kteĜí pĜišli ochutnat pivo, dobré jídlo, zatancovat si, prostČ bavit se. Dále také
obci Štítina, Sboru dobrovolných hasiþĤ Štítina, Cechu štítinských mládencĤ a všem ostatním, kteĜí se na pivních slavnostech
organizaþnČ podíleli. DČkujeme.


Za organizátory JiĜí Zdrálek

Klub žen na zájezdu v Praze
Klub štítinských žen je stále aktivní. Na 30. záĜí letošního roku pĜipravily
þlenky výboru zájezd za kulturou do Prahy - na muzikál ýas rĤží, ve kterém zaznČly
nejznámČjší písnČ Karla Gotta. Celé akce se zúþastnilo celkem 33 osob. Cesta do
Prahy vlakem byla velice pĜíjemná, jakož i pozdČjší prohlídka Prahy se všemi
hlavními pamČtihodnostmi (Václavské námČstí, dĤm Jana Wericha na KampČ,
KarlĤv most s pietním místem, kde ukonþil svĤj život herec Jan TĜíska a další…).
Veþer nás þekalo pĜedstavení muzikálu v Karlínském divadle. Sledovat pĜedstavení
v tzv. pĜímém pĜenosu je docela jiné než doma u televize. Byly jsme z pĜedstavení
velice nadšené a náš dojem ještČ umocnila procházka veþerní Prahou. Obohaceny
hlubokými zážitky jsme se domĤ do Štítiny vracely opČt vlakem. DČkujeme
organizátorkám, hlavnČ paní Ing. Aniþce Koníkové, která vše víceménČ zajistila.
Z dalších akcí Klubu žen v tomto období jmenujme pĜedvánoþní setkání þlenek v salónku ZŠ se zajímavým vyprávČním kronikáĜe
Nových Sedlic pana SáĖky na téma Historie panství štítinského (u pĜíležitosti 735 let vzniku obce), peþení perníþkĤ pro dČti u
rozsvícení obecního vánoþního stromu v místním parþíku, exkurzi do Slezské tvorby do výrobny vánoþních ozdob, jednodenní
zájezd s cestovní kanceláĜí Kozák tour do pĜedvánoþní VídnČ na prohlídku pamČtihodností mČsta a na Ježíškovy trhy na
Radniþním námČstí.
Milí spoluobþané, chci Vám za náš KŽ popĜát pČkné Vánoce, bohatého Ježíška a hodnČ zdraví a spokojenosti do nového roku
2018.
Za Klub žen Štítina Marcela Paverová
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Štítinský národopisný soubor
 Bejatka a kĜest knihy

KUŽELKY letos podesáté

















Vynálezce mČkkých kontaktních þoþek vČdec Otto
Wichterle kdysi Ĝekl, že dobrý nápad se mĤže zrodit
jen v jedné hlavČ. Možná mČl pravdu, ale asi nikdy
nemČl možnost posedČt mezi chlapy v obyþejné
venkovské hospodČ, kde to nápady pĜímo hýĜí. A
pak už jen nČkdy staþí troška mužské Ĝevnivosti a
rivality, to obojí pĜimícháno do orosené sklenice
piva, a dobrá myšlenka je na svČtČ! Tak nČjak urþitČ
vznikl i nápad na uspoĜádání turnaje v kuželkách
mezi štítinskými spolky, jejichž nadšení jde tak
daleko, že mají své prapory, své "uniformy" a o
spoleþných zážitcích si vedou i kroniky. První
roþník turnaje „ O zlatou kuželku“ se konal v sobotu
6. záĜí 2008 v „kuželkárnČ“ na hĜišti Tatranu Štítina.
Akce se mimoĜádnČ vydaĜila a stala se hezkou
tradicí. V sobotu 23. záĜí letošního roku se opČt v
restauraci SPORT konal jubilejní desátý roþník
tohoto turnaje. Své síly opČt zmČĜili: Superženy,
ul.Havlíþkova Nová, RybáĜi a Fajnparta. PĜestože
poþasí bylo, že by þlovČk psa nevyhnal, „kuželkáĜi“
se nenechali odradit a 36 nadšencĤ pĜišlo hájit "své"
barvy. Urputné klání rozehĜálo všechny do bČla,
teplota pak klesla na bod mrazu, když po litém boji
opČt, již po nČkolikáté, získalo prvenství družstvo
RybáĜĤ. ZávČrem lze konstatovat že: na
kuželkáĜském bojišti bylo milo, v hospĤdce veselo,
gulášek byl výborný, domĤ se nám nechtČlo. Ke
všemu pĜispČl urþitČ svým pĜístupem i vedoucí
restaurace pan JiĜí Hloušek. I jemu dČkujeme.
AĢ žije 11. roþník turnaje "O zlatou kuželku".

V úterý 5. prosince letošního roku se v Historické výstavní budovČ
Slezského muzea v OpavČ uskuteþnil kĜest knihy (O)hlasy žen v
þeské kultuĜe: Ludmila HoĜká.
Tato publikace je druhým svazkem nové ediþní Ĝady vČnované
ženám, které zanechaly významnou stopu v þeské kultuĜe.

V programu se pĜedstavil i náš soubor Bejatka, který svým
vystoupením pĜiblížil tvorbu jmenované spisovatelky.
S nadcházejícími Vánocemi bychom chtČli alespoĖ malou ukázkou
seznámit veĜejnost s tím, že také Ludmila HoĜká vČnovala ve svých
sbírkách mnoho prostoru þasu pĜedvánoþnímu a vánoþnímu. Sepsala
mnoho zpívaných koled i vypravování, které se k VánocĤm pojí. Pro
ukázku alespoĖ jednu koledu, kterou soubor Bejatka má také ve svém
vánoþním vystoupení:
VstavajtČ bratrove, pujdČm k Betlemu, ja zatim oveþky dodom zaženu.
Obujem se papuþe, až nam to tak nČtluþe, pujdČm k Ježiškovi,
zazpíváme mu.
U tČtky Bejaty tež nam co daju, pomacnu do kapsy, þi tam co maju,
otviraju geltašu Ježiškovi na kašu – nČch tam je, co tam je, enem až
daju.
U stryka Peterka dukat chcem cely, by jim ve šporkaše nČzplesnivČly.
Šak to da dosĢ prace jen zrachovaĢ to každy dČĖ, nic jim nČubudČ,
choĢ daju jeden.
(Z publikace Tesknice, autor Dr. A. Satke)











PĜedávání putovní zlaté kuželky vítČznému družstvu RybáĜĤ



VČrka a Standa Kotáskovi, foto autorka

POZVÁNKA
ŠTÍTINSKÝ MEZISVÁTEýNÍ
PěIDċLOVANÝ TURNAJ V ODBÍJENÉ
KDY: 27. prosince 2017
KDE: V tČlocviþnČ ZŠ Štítina
V KOLIK: 9:00 – 18:00
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OTRAVY domácích mazlíþkĤ
Obecní úĜad zaznamenal v poslední dobČ nČkolik stížností na pravdČpodobnČ štítinského obþana pro podezĜení na nelidské chování. Došlo k
nČkolika otravám a pokusu o zranČní psa s fatálními následky. Ve dvoĜe rodinného domu byl nalezen špekáþek se zabodanými jehlami, který
se podaĜilo vþas odstranit. Otrávená koþka a pes uhynuli. Nabádám všechny majitele koþek a psĤ ke zvýšené obezĜetnosti. Nauþte své psy, aby
nebrali do tlamy nic, co jim nedovolíte. Okamžité uposlechnutí na první pohled banálního povelu „Fuj!“ nebo „Nesmíš!“ je to, co vás dČlí od
zdravého psa a bČhání k veterináĜi. Taky nabádám majitele psĤ, aby sbírali exkrementy po psech pĜi venþení a zabránili útČkĤm psĤ a zbyteþnČ
tímto nedráždili spoluobþany. Neexistuje ale žádný dĤvod pro úmyslné ubližování zvíĜatĤm!
Otravy patĜí mezi nejkrutČjší pĜíþiny úmrtí zvíĜat. Jsou považovány za týrání zvíĜat a podle toho i trestány. V nČkterých pĜípadech hrozí odnČtí
svobody i na nČkolik let.
NejþastČji se zvíĜe otráví z nástrahy na hlodavce. Tyto nástrahy jsou volnČ prodejné, mnohdy výraznČ zbarvené (modré, þervené) a na návodu
k použití je popsáno, jaké množství se má použít na hubení hlodavcĤ, a že nástraha musí být umístČna tak, aby se k ní dostali jen hlodavci a
zkonzumovali ji na místČ. Když se nástrahy dá hodnČ, má pak hlodavec tendenci si ji odnášet, a tím ji trousí i na otevĜená prostranství, kde se
k ní mohou dostat i ostatní zvíĜata. K úmrtí hlodavce dochází za 2-5 dnĤ po pozĜení nástrahy. Jestliže sežere pes nebo koþka (je spíše lovec, ne
mrchožrout) otrávenou uhynulou myš, dostane se mu do tČla jen tak malé množství jedu, které vČtšinou nevyvolá ani pĜíznaky otravy (myslím
zdravého jedince). Pokud se domácí mazlíþek nažere nástrahy pro hlodavce, i tak se pĜíznaky projeví až po 2-5 dnech a pak už majitel tČžko
vzpomíná, co jeho pes v té dobČ dČlal. U temperamentnČjších psĤ a koþek si nejdĜíve všimnete ospalosti a malátnosti. Dalšími pĜíznaky už jsou
svČtlé sliznice (nejlépe se sledují v tlamČ) a pokles teploty (uši jsou studené). První pomoc se dá zvíĜeti poskytnout do 4 hodin po pozĜení jedu.
Pokuste se vyvolat zvracení, a to vpravením hoĜþice na koĜen jazyka. Pak seberte vyzvracený obsah žaludku, pĜípadnČ si napište název jedu,
pokud jste tu nástrahu pokládali vy, a vyjećte k veterináĜi.
JeštČ zmíním jeden opomíjený, ale velice nebezpeþný jed a tím je ethylenglykol. Je obsažený v nČkterých kosmetických výrobcích, ale nejvČtší
množství je ho v chladicí a brzdové kapalinČ do auta. Takže pozor pĜi dolévání tzv. fridexu do auta. Jak pes, tak i koþka, þasto v garáži asistují
a staþí olízání polité podlahy nebo kanystru a je zle. Kapalina sladce chutná, vstĜebává se už v tlamČ a první pĜíznaky jsou viditelné po 1-3
hodinách. Takové zvíĜe je nadmíru žíznivé, zvrací a mĤže být agresivní. První pomoc se provádí vpravením ĜedČného alkoholu do tlamy tak,
aby zvíĜe alespoĖ nČco polklo, ale nevdechlo. Ethanol obsažený v alkoholu neutralizuje ethylenglykol. Co nejdĜíve musíte zvíĜe odvézt k
veterináĜi.
Koþky jsou obecnČ k jedĤm více vnímavČjší a zpĤsobem života ménČ na oþích majitelĤ, takže na pĜíznaky otravy se pĜijde vČtšinou až už jsou
nenávratnČ poškozeny vnitĜní orgány a léþba není možná.
Riziko otravy þíhá na psa i koþku všude kolem nás, jsou zvČdaví, kdeco rozkoušou, vylížou, ale to se nedá srovnat s tím, že nČkdo úmyslnČ
pohodí atraktivní nástrahu s jedem zvíĜeti pĜímo pod þenich. PodezĜelé úmrtí zvíĜete na otravu cizím zavinČním byste nemČli ignorovat. Máte
právo svá zvíĜata bránit. V dnešní dobČ je hodnČ domĤ vybaveno bezpeþnostními kamerami pĜed vchodem, a tzv. fotopasti, pĤvodnČ urþené
pro vytvoĜení záznamu plachého zvíĜete v lese, jsou dnes už cenovČ dostupné a kdekdo si je mĤže instalovat na dvorek rodinného domu. Tento
záznam pak poslouží Policii ýR jako dĤkaz trestného þinu.
Petra Valentová
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Senior
Point
Opava
Co u nás najdete:

● Vyškolenou obsluhu, která Vám pomůže najít potřebné
informace, např. o místních seniorských sdružení a spolcích
● Informace z oblasti bezpečnosti, prevence
např. formou přednášek či besed
● Klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si
● Možnost REGISTRACE DO SLEVOVÉ SÍTĚ SENIOR PAS
● Posezení s drobným občerstvením
● Přístup k počítači s internetem ● Nabídku volnočasových aktivit
● Bezplatné specifické konzultace –
např. v oblasti práv
(na objednání)

Kde nás najdete:
Rolnická 29, Opava
tel.: 770 138 187
e-mail: opava@seniorpointy.cz
www.SeniorPointy.cz

Máme pro Vás
otevřeno:
Čtvrtek: 7.30 – 16.00

Projekt Senior Point
podporuje Jiří Navrátil,
náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro sociální oblast

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Aktivita je realizována v rámci projektu
Moravskoslezského kraje „Zdravé
stárnutí v Moravskoslezském kraji”.
Projekt je spolufinancován ze státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
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