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Informace z obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
máme za sebou již několik měsíců roku 2018, ve kterém nás na podzim čekají volby do senátu
a zastupitelstva obce, zároveň si připomeneme 100. výročí vzniku samostatného
československého státu.
Úvodem chci upřímně poděkovat všem, kteří přispěli do tříkrálové sbírky. Celkově bylo vybráno
39.548 Kč. Zároveň mé poděkování patří i koledníkům, kteří navštívili naše domácnosti a
zazpívali koledu.
S pokorou Vás chci informovat, že 20. ledna jsem se zúčastnil slavnostního setkání starostů v
Senátu Parlamentu ČR v Praze, kde jsem obdržel pamětní list jako poděkování za dlouholeté
služby svým občanům.
Naše obec vstoupila do nového roku ekonomicky úspěšně a aktivně v přípravě investičních i
kulturně společenských akcí. Je určitě radostné, že jsme v loňském roce hospodařili s celkovým
přebytkem 13.787 Kč. Obec zároveň nemá žádné nesplacené závazky a úvěry.
V lednu jsme se přihlásili do krajského kola soutěže „O zlatý erb 2018“, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby
obcí v Moravskoslezském kraji.
Pro letošní rok jsme podali žádosti o dotace na opravu komunikace na ul. Příčné, opravy hřbitovních budov a doplnění cvičebních
a posilovacích prvků do sportovního areálu, zároveň chystáme další investiční akce, které budou hrazeny z rozpočtu obce
(projektové dokumentace parkoviště u OÚ, cyklostezky Štítina – Kravaře a další).
Získali jsme záštitu od pana senátora Vladimíra Plačka nad 18. ročníkem folklorní přehlídky „Před sušedovym zeleny ořech“,
která se uskuteční v sobotu 17. března. U Moravskoslezského kraje byla podána žádost o dotaci na spolufinancování krajské
divadelní přehlídky „Štivadlo 2018“, která se bude konat v termínu od 23. do 29. dubna. Na obě zmíněné akce i na další, jejichž
přehled je uveden v kulturním kalendáři nebo na webových stránkách obce, Vás jménem pořadatelů srdečně zvu.
Přeji Vám hezké a veselé Velikonoce a příjemné prožití jarních dnů.
Štěpán Koník, starosta obce

Setkání starostů
v Senátu Parlamentu ČR

Na setkání se starosty, kteří stojí v čele svých obcí a měst déle než 20
let, přijela v lednu do Senátu necelá stovka těchto dlouholetých
zastupitelů.
Setkání inicioval místopředseda Senátu Jiří Šesták, který starostům za
jejich práci poděkoval a předal jim pamětní listy.
Na jaře oslovil všech 6257 měst, městysů a obcí České republiky a
díky tomu zjistil, že v ČR pracuje minimálně 270 osobností, které jsou
20 i více let svými spoluobčany opakovaně voleni do starostenských
úřadů.
Pamětní list, který starostové převzali, je vyjádřením díků Senátu
Parlamentu ČR za jejich práci. Připojený grafický list vytvořil přední
český umělecký knihař a grafik Ladislav Hodný.

Společná fotografie starostů s místopředsedou Senátu Šestákem
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ROZPOČET OBCE pro rok 2018
Na zasedání zastupitelstva dne 21. 2. 2018 byl odsouhlasen rozpočet obce na rok 2018.
Vedle každoročních nemalých rozpočtovaných výdajů na obecní samosprávu, zastupitelstvo obce, komunální služby a likvidaci
odpadů a pochopitelně chod školy, tvoří nemalý výdaj pro tento rok také investiční výdaje na komunikace (mj. rekonstrukce ul.
Příčná), odvádění a čištění odpadních vod (mj. projekční práce domovní přípojky kanalizace) a nebo pohřebnictví (oprava střech
márnice a kolumbária). Bližší informace k rozpočtu obce a investičním záměrům jsou k dispozici standardně na OÚ Štítina a
webových stránkách obce. K investičním akcím nebudou chybět také informace ve Štítinském zpravodaji.
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Splašková kanalizace ČOV

Na zasedání zastupitelstva 21. 12. 2017 seznámil starosta přítomné s cenovou nabídkou firmy AQUATIS a.s. na zpracování
projektových dokumentací k soukromým částem kanalizačních přípojek. Zastupitelstvo obce schválilo vystavení objednávky
na vypracování 345 ks projektových dokumentací soukromých částí kanalizačních přípojek k akci „Splašková kanalizace
ČOV v obci Štítina“ firmě AQUATIS a.s., cena díla je 983.250,- Kč bez DPH a následné předání vypracovaných projektových
dokumentací majitelům jednotlivých nemovitostí formou daru.
Ing. Radek Malohlava, místostarosta
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UPOZORNĚNÍ pro majitele nemovitostí

Během dubna tohoto roku započnou průzkumné práce pro zajištění projekční dokumentace soukromých částí přípojek kanalizace
v obci Štítině, kterou bude zajišťovat smluvní projekční partner fa. AQUATIS a.s. Brno. Průzkumné práce budou spočívat
v osobní návštěvě zástupce/ů projekční firmy v nemovitosti pro zjištění stávajícího způsobu odkanalizování, zmapování či
zaměření kanalizační přípojky a případné geodetické doměření terénu. Dále bude za spolupráce s majitelem nemovitosti proveden
koncepční návrh, kudy povede soukromá část kanalizační přípojky, a to v úseku mezi domem po hranici pozemku mezi
soukromým a veřejným vlastnictvím, kde bude soukromá část kanalizační přípojky napojena na veřejnou část kanalizační
přípojky navrženou v rámci akce „Splašková kanalizace a ČOV v obci Štítina“.
V průběhu nadcházejících měsíců budou pracovníci fa AQUATIS a.s. postupně navštěvovat jednotlivé nemovitosti a s jejich
majiteli řešit koordinaci pro napojení na kanalizaci. Pracovníci se budou prokazovat vystavenou plnou mocí potvrzenou obcí
Štítina. V případě, že nedojde k zastižení majitele nemovitosti, bude ve schránkách zanechán kontaktní formulář s informací pro
zajištění individuální schůzky.
Veškeré finanční náklady s projekční činností ve vztahu k soukromým částem kanalizačních přípojek rozhodnutím zastupitelstva
ze dne 21. 12. 2017 na sebe převzala obec, tedy občané za tyto práce a projekt nic nehradí.
Žádáme občany o maximální spolupráci.
Za fa. AQUATIS a.s. a obec Štítinu předem děkujeme.

Parkoviště u obecního úřadu
Po potřebě bezpečného a v rámci možností dostatečného parkoviště pro návštěvy pošty a obecního úřadu ve Štítině se volá již
dlouhodobě. V tuto chvíli jsou vypracovány čtyři jednoduché situační zákresy možné podoby parkovacích stání. Všechny
varianty počítají se záborem pozemku, kde dnes stojí autobusová zastávka a neprovozovaný „Stánek u nádraží“. Provozovatel
tohoto stánku již více než rok není schopen zajistit provoz pro prodělečnost tohoto zařízení, proto bylo přistoupeno
zastupitelstvem obce k ukončení nájemní smlouvy a pozemek bude využit pro záměr zbudování parkoviště. Pro tento rok
předpokládáme vypracování finální dokumentace, žádost o stavební povolení. Realizace připadá v úvahu na rok 2019. Více
informací na OÚ Štítina.

Ing. Radek Malohlava, místostarosta
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Projekt ulice Příčná
Jak již bylo avizováno v minulém čísle zpravodaje,
započaly přípravné a projekční práce k odsouhlasenému
záměru rekonstrukce ul. Příčná. Na posledním zasedání
zastupitelstva obce v loňském roce (13. 12. 2017) byl
vybrán a následně sesmluvněn projektant záměru Ing.
Zbyněk Novák, projektová činnost ve výstavbě,
Čajkovského 1595/49, Opava. V tuto chvíli je podaná
žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj a zároveň
u Moravskoslezského kraje, vyhodnocení obou by mělo
být známo koncem dubna.
Realizace je předpokládaná do konce roku 2018.
Rekonstrukce spočívá v opravě stávajících silničních
vpustí, opravě stávajícího jednostranného chodníku,
včetně silničních obrub, osazení silničních obrub na
protilehlé straně s předlážděním vjezdů k jednotlivým
parcelám. Prostor mezi obrubou a ploty mimo vjezdy bude
vysypán kačírkem. Více informací k záměru na OÚ
Štítina.
Ing. Radek Malohlava, místostarosta

Oprava střech márnice
a kolumbária
V tomto roce mezi investiční záměry byla zařazena také
rekonstrukce břidlicových střech v prostoru hřbitova
střechy kolumbária a márnice. Předpokládané náklady dle
předběžných kalkulací by se měly pohybovat okolo 300
tis. Kč s DPH. Rozsah oprav předpokládá kompletní
demontáž
stávající
břidličné
krytiny,
výměnu
poškozeného bednění střech, doplnění hydroizolační
lepenkou, dodání nových klempířských prvků a opětovné
navrácení přírodní břídlicové krytiny s doplněním
chybějících či poškozených kusů krytiny.
Předpokládaná realizace je léto 2018. Více informací
k záměru na OÚ Štítina.

Ing. Radek Malohlava, místostarosta
foto Mgr. Jaroslav Dominik
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ŠTÍTINA je členem MAS Opavsko
Již kníže Svatopluk nabádal své syny ke svornosti a spolupráci. Použil k tomu příměru
se třemi pruty, které společně nelze zlomit, zatímco jednotlivý prut tuto sílu nemá.
Místní akční skupina Opavsko je spolkem, který od roku 2006 sdružuje venkovské
obce, podnikatele, zemědělce, neziskové organizace, další spolky jako např. hasiče,
školy nebo profesní komory. Dnes má spolek více než 100 členů a sečteme-li počet
obyvatel v členských obcích, napočítáme bezmála 60 tisíc obyvatel. Každý ze členů
může spolupracovat s ostatními, zlepšovat sousedské vztahy a budovat svůj kousek
domova. Pro rozvoj venkova MAS Opavsko vytvořila společný plán - strategii rozvoje
venkova, kterou jsme nazvali “Opavsku to oMAStíme”.
Obce, občané, spolky i podnikatelé mohou přicházet se svými zajímavými rozvojovými záměry. Těm nejlepším, které MAS
vybere k realizaci, je možno zajistit finanční podporu (dotaci) z prostředků evropských dotačních fondů. MAS Opavsko má také
svůj vlastní dotační program "Malý LEADER pro Opavsko", financovaný členskými obcemi. Z něj je možno několika
tisícikorunami podpořit aktivity občanů a spolků vedoucí ke zlepšení kvality života v obci, např. je možno chránit přírodu,
památky, obnovovat tradice, realizovat kulturní, společenské či sportovní akce pro děti i pro velké.
V následujících měsících a letech nás čeká spousta práce. Těšíme se na projekty pro výstavbu a opravy vybavení obcí jako jsou
např. bezpečnostní prvky na silnicích, výstavba a opravy nádraží, zastávek, parkovišť, cyklostezek, bude možno podporovat
hasiče, zajistit lepší zázemí pro sociální služby, stavět byty pro spoluobčany v těžkých životních situacích, opravovat a vybavovat
školy, učebny a střediska volného času, kulturní domy, podpořit vybavení výrobních podniků či služeb provozovaných se
společenskou odpovědností (sociální podniky). Pro zemědělce, podnikatele, vlastníky lesa (i obce hospodařící v krajině) je
připravena podpora nákupu lepší zemědělské techniky a strojového vybavení, sklady, zpevněné plochy, úpravy polních cest,
zadržování vody v krajině, společné obchodování a zpracování zemědělské produkce na potraviny, krmiva či polotovary, také na
vzdělávání. Vlastníky lesa můžeme podpořit při pořízení či modernizaci pil, přispějeme na opravy lesních cest pro lesní techniku
i turisty, odpočívadla a zázemí pro turisty, na ochranu výsadeb stromků před zvěří – tzv. oplocenky, úpravy potoků a pramenů,
mostků, zadržování vody v lesích i v polích a loukách, zkrátka veškeré potřebné úpravy venkovské krajiny. Za klíčové
považujeme podporu drobného venkovského podnikání - řemeslníky, dílny, výrobny, služby, agroturistiku, tedy aktivity, jejichž
výsledkem je prosperita regionu a především pak vznik a udržení pracovních míst.
MAS Opavsko se snaží zlepšovat kvalitu života svých obyvatel mimo jiné přímou podporou podnikání, upřednostněním místní
produkce, tradic a řemesel, např. prostřednictvím značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“. Věnujeme se propagaci
zdravého životního stylu, tématům udržitelného rozvoje, ochrany přírody, kultury a tradic.
Velkou důležitost přikládáme kvalitnímu základnímu vzdělávání. V následujících letech budeme blízkými partnery školám a
ostatním vzdělávacím institucím na jejich cestě ke vzájemné spolupráci i při zlepšování kvality výuky. Budeme nápomocni při
zlepšování stavu a vybavení škol, ale také při vzdělávání pedagogů, informování rodičů a spolupracovat chceme i s budoucími
zaměstnavateli dětí. Věnujeme se rovněž sociálním tématům, např. podporujeme sociální podnikání, koordinujeme sociální
služby. Nejdůležitější pro nás však je sdílení informací a rozvoj praktické spolupráce všech obyvatel opavského venkova. Naše
společné zájmy pak představujeme a hájíme na nejrůznějších úrovních veřejné správy. Budujeme vztahy s Moravskoslezským
krajem, řadou ministerstev a zapojujeme se do práce nejrůznějších zájmových a profesních platforem v regionu i na národní a
mezinárodní úrovni.
Více informací a kontakty na manažery MAS, kteří s vámi rádi proberou jakékoli podněty a dotazy, naleznete na webových
stránkách: www.masopavsko.cz
Vaše MAS Opavsko, foto www.stitina.cz
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První pojmenování ulic v naší obci
Německé hrdinství na Dvořisku
V poslední době nejednou vyskytlo se jméno této osady. Není ani samostatnou obcí katastrální, nýbrž ve všem všudy je odvislá od
Štítiny. Když okresní hejtmanství nařídilo, aby před sčítáním obyvatelstva 1911 provedlo se zároveň revise čísel domů a
pojmenování ulic, obec Štítina se svým zasloužilým a rozhodným starostou p. Šimečkem vyhověla úřední výzvě. Pojmenovala
ulice na Štítině i na Dvořisku a jak se ani jinak očekávati nedalo, zvolila jména zasloužilých mužů o český národ. Může-li Opava
za souhlasu státních úřadů přejmenovati Pekařskou ulici jménem muže, který Rakousku tolik těžkých ran zasadil jménem
Bismarkovým, nesmí česká obec voliti jméno Žižkovo, Riegrovo, Čechovo? Tabulky příslušné byly upevněny s ohledem na příliš
dlouhé ruce a prsty jisté kulturní rasy hodně vysoko, leč ani toto opatření nepomohlo. Tabulky byly ukradeny a orgán lupičů
českých lidí a dětí z Opavy nemá nic přednějšího na starosti, než aby tuto ničemnost poznačil za nevinný klukovský žert, za svaté
právo „Němců“ na Dvořisku k takovému hájení „své“ národnosti. Skutečného Němce na celém Dvořisku vůbec není. Jsou tam
naši uvědomělí lidé, trocha moravských Prušáků a ostatek lidé svedení neb charakterové, které by stejně za peníze, jimiž
Nordmarka a její pruský spojenec nešetřil, stejně mohl míti Turek nebo Hotentot, lidé, kteří dovedou býti Němci, Taliany, Mongoly
a bude-li třeba, zapřou vůbec, že jsou lidmi. Kdyby je chtěla Nordmarka prohlásit za opice, se stejnou ochotou přikývnou.
Dvořisko může býti odrodileckým, může býti i bezcharakterním, leč přes to vše německým nebude nikdy. Vždyť i ti největší
“Němci“ z Dvořiska, jedou-li po železnici a přijde-li na věci jejich duševní hodnotě nejbližší, nemluví jinak, než po našemu. Bo
jinak neznají.
Opavský týdeník číslo 87 ze dne 8. 11. 1911
A jaké že to byly názvy našich prvních ulic na Štítině a Dvořisku?
Dvořisko
č.p. 1,13-15 Žižkova ulice
č.p. 2-10,12,16,18-26,29,31,32,35,36,38 Čechova ulice
č.p. 11,17,27,28,30,33,34,37,39,40 Riegrova ulice
Štítina
č.p. 1-55,40,51,92-94,97 Tworkovského ulice (nyní část ul. Hlavní
a ul. Ivana Kubince)
č.p. 6-9,11,26,78,83,85,86 Komenského ulice
č.p. 10,27-35,82 Havlíčkova ulice
č.p. 12,36,37,41-46,48,53,55-58,69,73,76,77,101 Grudova ulice
(nyní ul. Komenského a ul. Polní)
č.p.13-25,38,39,50,52,54,59,60,62,64,70-72,74,75,79-81,87-91,96,
98-100,102-104 Palackého ulice
č.p. 47,63,84 Křižkovského ulice (nyní část ul. Komenského )
č.p. 65-68 Nádražní ulice (nyní ul. Hlavní)
Ulice (dnes) Nádražní před rokem 1945 – po levé straně
č.p. 95 – bez určení (nyní ul. Havlíčkova)
první dům č.p 111, 112, 113, 114, na pravé straně odzadu
133, 134, 135

Ing. Radek Malohlava, místostarosta, foto archiv autora
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Kalendárium, Společenská rubrika

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V prosinci a únoru oslavily životní jubileum naše
spoluobčanky

paní Vlasta Kostřicová
paní Juliana Petrušková

80 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.

Jarní kulturní a sportovní akce
BŘEZEN 2018
• 17. 3. „Před sušedovym zeleny ořech“ – 18. ročník – sál ZŠ
• 25. 3. Vynášení Mařeny – Malá Bejatka
• 25. 3. Den otevřených dveří - MŠ
DUBEN 2018
• 14. 4. Turistický pochod „Štítinská Tatranka“ – 35. ročník
• 15. 4. Naše babi – představení dětského divadelního souboru
• 15. 4. Žabí princ – loutkové divadlo – dětský divadelní soubor
• 23. 4. – 29. 4. ŠTIVADLO – 17. ročník
• 30. 4. Pálení čarodějnic – SDH Štítina
• O pohár J. Hajdra – 6. ročník – mládežnický fotbalový turnaj
• Nejrychlejší Štítiňák – ZŠ
• Štítina má talent – semifinále – ZŠ
• Krajská přehlídka dětských folklórních souborů – ZŠ
• Štítinský snajper + Den Země – ZŠ
• 10. 4. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání - ZŠ
KVĚTEN 2018
• 5. 5. Floriánská mše
• 15. 5. Setkání s dříve narozenými
• 20. 5. Vítání občánků
• 11. 5. Den matek – ZŠ
• 11. 5. Štítina má talent – finále – ZŠ
• Český den proti rakovině – ZŠ
• Joy run – ZŠ
• 3. 5. Zápis k předškolnímu vzdělávání - MŠ
• Turnaj v odbíjené „Memoriál voj. I. Kubince“ – 53. ročník
• Májový koncert – ZUŠ – sál ZŠ
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Tříkrálová sbírka i letos

Ve dnech 4., 5. a 6. ledna koledovali štítinští
koledníci pro peněžitou sbírku na charitativní
potřeby. Řada našich občanů přispěla
finanční částkou. Zaslouží si poděkování.
Celková suma darovaných peněz občany
naší obce je 39.548,- Kč. Děkujeme i
koledníkům a jejich vedoucím.

Mgr. Jaroslav Dominik
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TAEKWONDISTA Lukáš MARTINÍK
Lukáš Martiník, žák 9. třídy naší ZŠ generála Heliodora Píky, se věnuje už několik let odvětví sportu, které v naší obci není
zas tak obvyklé. Lukáš není fotbalistou, ani volejbalistou, je taekwondistou.
Položil jsem Lukášovi několik otázek, které se váží k jeho sportovnímu zájmu.
Lukáši, kdo tě k tomuto zajímavému sportu přivedl?
K tomuto korejskému modernímu bojovému umění sebeobrany mě přivedli rodiče. Jako
malý jsem byl hodně drobný, často nemocný, ale pohybově nadaný a tak pro mě rodiče
hledali činnost, která by mě „zocelila“. Hledali sport, který bude všestranně založený a
hlavně takový, který nebude venku, ale v tělocvičně.
Proč zrovna Taekwon-do?
To znám pouze z vyprávění a prý to byla obrovská náhoda. Od pěti let jsem navštěvoval
přípravku pro všechny bojové sporty BUDO, ale to za dva roky zaniklo a bylo nutné hledat
jinde. V tu dobu mamka objevila v novinách náborový inzerát opavské školy Taekwon-do.
Byl to pro nás neznámý sport, a proto jsme hledali podrobnější informace na webových
stránkách oddílu. Činnost oddílu rodiče zaujala a splnila jejich představy. Navíc v té době
byl v trenérském týmu můj jmenovec Lukáš Martiník, v současné době držitel IV. danu,
žijící a trénující v Lipníku nad Bečvou, a bylo rozhodnuto. Taťka zavolal do oddílu,
domluvil první návštěvu a začalo pravidelné dojíždění do Opavy na tréninky… Mým
trenérem je vedoucí školy Kamil Tihelka, držitel IV. danu.
Za jaký sportovní klub nastupuješ?
Škola Taekwon-do I.T.F. Opava.
Během své „ kariéry“ jsi dosáhl už několika úspěchů. Mohl bys nám přiblížit kterých?
Já považuji za úspěch každou medaili. Asi nejdůležitější pro mě byla jedna z prvních - a to zlatá z technických sestav, kterou
jsem získal v 9-ti letech na mezinárodní soutěži Czech Open v Nymburku a která odstartovala mou závodní dráhu. V té době
jsem se stal členem Střediska talentované mládeže a začal dojíždět ještě do Frýdku Místku a do Ostravy. Na vybraných soutěžích
jsem již reprezentoval severní Moravu. Z národních i zahraničních závodů jsem si přivezl řadu medailí, ale za největší úspěch
považuji titul Nejúspěšnějšího žáka Czech Open
v roce 2015 a vítězství v Top ten lize v technických
sestavách. V roce 2016 to byl titul Nejúspěšnějšího
juniora A v poháru ČST. Za další úspěch považuji
dosažení černého pásku a získání technického
stupně I. dan. To se mi podařilo v loňském roce. Za
splněný sen považuji také to, že jsem se stal členem
širšího výběru mladších juniorů sportovní
reprezentace.
Ve sportu, kterému se věnuješ, máš určitě i své
vzory. Je tvým vzorem i pan Krpálek?
Pana Lukáše Krpálka si vážím jako každého
úspěšného sportovce, ale já mám největší vzory ve
svém sportovním odvětví. Moc se o tom neví, ale
čeští reprezentanti v Taekwon-do patří ve světě mezi
nejlepší a mají mnoho titulů mistrů Evropy a světa.
Jsou mezi nimi i taekwondisté z Opavy, např. Lucie
Vinárková, Kristýna Pravdová nebo Honza
Vrchovecký, který je mým největším vzorem.
Boxeři nemohou při své obraně na veřejnosti
používat vše, co se naučili ve svém sportu. Platí to i
u vašeho sportu?
Ano. Techniky smíme použít pouze v přímém
ohrožení života.
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Kdo tvoří tvé zázemí? Dojíždění na utkání, na soutěže, není určitě levná
záležitost.
Levná záležitost to rozhodně není, ale mám skvělé zázemí doma i v oddíle.
Mám štěstí na úžasné lidi kolem sebe, kteří mi fandí a pomáhají.
Lukáši, letos končíš základní školu ve Štítině. Mohl bych se zeptat na to, jak
si představuješ svou budoucnost?
Chtěl bych úspěšně zvládnout studium na střední škole, a jestli to půjde, rád
bych se dál věnoval Taekwon-du a splnil si svůj další velký sen a tím je
individuální medaile alespoň z mistrovství Evropy.
Závěrem bych chtěl říct, že tento méně známý druh bojového umění je opravdu
zajímavý. Je všestranně založený a skládá se z řady krásných disciplín. Jako
každý bojový sport budí v lidech dojem nebezpečného sportu, kde „teče krev
a lámou se kosti“. Samozřejmě, že se může, při neopatrnosti závodníka, stát
cokoli, ale sám ze své zkušenosti musím říct, že v Taekwon-du tomu tak není.
Pokud k němu přistupujete pomalu, poctivě, s úctou, pokorou a posloucháte
své trenéry, přináší vám naopak zdraví, sílu, odolnost, radost a pohodu.
Za rozhovor děkuje Mgr. Jaroslav Dominik

PODĚKOVÁNÍ…
Adventní dobu loňského roku v Domově pro
seniory sv. Hedviky v Kravařích zpříjemnili
svým již tradičním vánočním kulturním
vystoupením nejmenší děti z MŠ Štítina a dětský
folklorní soubor Malá Bejatka pod vedením
učitelů MŠ a vedoucích souboru. Ve svém
vystoupení v našem nářečí připomněli
obyvatelům domova, kteří zaplnili celou kulturní
místnost, tradice, zvyky a koledy vánočního času
našeho slezského regionu. Závěrem svého
vystoupení dostal každý obyvatel domova od
našich dětí malý dárek. Radost a štěstí ve tvářích
zúčastněných seniorů - to byla ta nejkrásnější
odměna, která všechny v předvánočním čase
potěšila na duši. I stáří patří k životu.
Naše poděkování patří všem, kteří se na této
krásné akci podíleli a zpříjemnili adventní
předvánoční dobu obyvatelům Domova Bílá
Opava a Domova pro seniory sv. Hedviky –
Kravaře.

Z činnosti Klubu žen

Přednáška
Pro širokou veřejnost jsme zorganizovaly v pátek 23. února zajímavou
přednášku pana MVDr. Stanislava Kubesy s promítáním diapozitivů na
téma Ovoce a zelenina pro zdraví člověka a životospráva v pokročilém
věku. Po přednášce jsme ochutnaly výborné zeleninové saláty a zájemci
si mohli zakoupit brožurku pana doktora s recepty na jejich přípravu.
Beseda
Na naše výroční setkání členek dne 9. března jsme pozvaly občana
Nových Sedlic pana Sáňku, který pokračoval v přednášce na téma
Historie Štítiny a okolí. První část přednášky proběhla v prosinci u
příležitosti našeho Mikulášského posezení.
Pozvánka
Rádi kuchtíte a ještě raději ochutnáváte? Pak se neváhejte zapojit do akce
Klubu žen a zúčastněte se v sobotu 26. května od 15 hodin v areálu
restaurace Sport druhého ročníku FESTIVALU JÍDLA –
RESTAURAČNÍHO DNE. Každý občan může ostatním nabídnout za
symbolickou cenu své výrobky (zákusky, chlebíčky, pomazánky, buchty,
nápoje…) Je to příležitost, kdy se můžeme všichni sejít, sdílet své
kulinářské dovednosti, navzájem se inspirovat, popřípadě si vyměnit
recepty a dobře se pobavit.
Sportovní zápolení
Letošní Sportovní setkání seniorů okolních obcí (Nové Sedlice, Mokré
Lazce, Suché Lazce, Lhota, Štítina) se letos uskuteční ve Lhotě. Soutěžit
se bude v netradičních disciplínách. Termín konání ještě neznáme. Loni
se uskutečnilo začátkem června u nás ve Štítině – všichni jsme se dobře
bavili.

Martin Paroulek, foto autor
Mgr. Marie Dominiková
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1000 MILES ADVENTURES
V červenci letošního roku se uskuteční již 8. ročník cyklistického
závodu 1000 Miles Adventures. Jedná se pravděpodobně o jeden z
nejextrémnějších cyklistických závodů ve střední Evropě. Na startu
bude letos i Štítiňák Jirka Zdrálek.
Závod je unikátní v tom, že se jej každoročně zúčastní pouze 150
závodníků, nejčastěji Čechů a Slováků, ale také Němců, Američanů,
Poláků nebo i Australanů. Jedná se o závod bez zabezpečení,
závodníci si tedy veškeré věci, jako je oblečení, jídlo, spacák atd.
vezou na svých kolech, nemohou na trase přijímat žádnou podporu.
V sudé roky se jede z nejzápadnější české obce Hranice do
nejvýchodnější slovenské obce Nová Sedlica, v liché roky opačným
směrem.
Jirko, jak ses k takovému závodu dostal?
Začal jsem ho sledovat asi před třemi roky a od té doby ho neumím pustit z hlavy. Hned mi bylo jasné, že se ho prostě musím zúčastnit.
Každoročně je start umožněn jen 150 závodníkům, jak ses do takového počtu dostal?
Přihlášky jsou spuštěny na internetových stránkách závodu o silvestrovské půlnoci, je to pořádná loterie, protože zájemců je mnohem
více, než volných míst a mnohdy se jedná o velké štěstí. Letošní příchod nového roku jsem tedy strávil u PC a přihlašoval se, zatímco
ostatní slavili.
Takže se ti to povedlo?
Ne tak docela, napoprvé se mi přihlášení nepodařilo, proto jsem přihlášku rychle vyplňoval znova. Po odeslání jsem zjistil, že jsem
přihlášen na 171. místě, tedy 21. náhradník. To mě hodně zklamalo. V lednu jsem už ztrácel naději, že Míle pojedu. Zkraje února mi
ale přišel mail, zda mám zájem jet…neváhal jsem ani minutu. Dostal jsem se na startovní listinu díky tomu, že uchazeči přede mnou
z nějakého důvodu nezaplatili startovné ve stanoveném čase.
Jak je to s trasou? Je nějak stanovena?
Trasa celého závodu je dlouhá 1000 mil, tedy 1609 km. Je každoročně pevně daná. Každý závodník si ji nahraje do svého GPS přístroje
a podle něj pak jede. Start je v Hranicích u Aše, po startu se jede ještě cca 5 km k Trojmezí, což je hranice ČR, Saska a Bavorska (je to
nejzápadnější místo ČR), poté se závodníci otočí na východ a vlastně začíná závod.
Kudy vede trasa?
Trasa kopíruje severní hranice ČR, jede se přes Krušné hory, Děčín, Českosaské Švýcarsko, tzv. Nordkapp, což je nejsevernější místo
ČR, Jizerské hory, Krkonoše, Adršpach, Orlické hory, Jeseníky a pak dále směrem k Velké Fatře, Nízkým Tatrám až na nejvýchodnější
cíp Slovenska. Trasa vede po nezpevněných cestách, turistických stezkách, většinou daleko od civilizace, v horách. Cesty jsou mnohdy
nesjízdné, závodník si kolo často nese. Ze slov minulých závodníků vím, že se třeba dva dny prakticky nepotkali s jinými lidmi. Proto
je důležitá především bezpečnost.
Jak je to s kontrolou, jestli závodník dodrží trasu?
GPS přístroj odesílá organizátorům polohu závodníka, podle ní se kontroluje, zda si nezkrátil trasu atp. Každý večer navíc závodník
odesílá povinnou SMS, kde udá svoji polohu a ve zkratce popíše náladu, svůj stav atp. Za každé zkrácení trasy jsou tvrdé penalizace a
mohou vést i k diskvalifikaci.
Je nějaký úsek, ze kterého máš obavy?
Na trase je několik velmi těžkých míst, především
přejezdy vysokých hor, jako jsou Krkonoše
(věřím, že mi bude přát počasí a přejezd Krkonoš
zvládnu v jednom dni). Asi každý závodník má
obavy z medvědů na Slovensku…
Dá se na to připravit?
Důležité je nic nepodcenit, mít po ruce obranný
sprej proti medvědům. Naštěstí to není tak, že by
medvědi někoho napadli, snad žádný z
předchozích závodníků žádného nepotkal,
maximálně stopy. Není to tak, že by hrozilo
sežrání medvědem…ale příprava a bezpečnost
je důležitá. Jeden ze závodníků loňského ročníku
si v Nízkých Tatrách po celém dni na kole
konečně lehl do spacáku a za pět minut mu přišla
od organizátorů SMS, že se nedaleko od něj
pohybuje medvěd…tak rychle sbaleno prý ještě
neměl.
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Mluvíš o přípravě - co je všechno potřeba?
Důležité je mít kolo v perfektním technickém stavu tak, aby náročnou trasu zvládlo. Tím, že si povezu všechny věci s sebou, je nutné
používat na kole speciální beznosičové brašny, které se upevňují pod sedlo, na řídítka atd. Mám v plánu vzít si dvě sady cyklistických
dresů a kraťas, jedny dlouhé cyklokalhoty, troje ponožky, termo tričko, termo mikinu, nepromokavou bundu, čepici, cyklistické rukavice
a tretry, spacák. Další věci už tahat nechci, každý kilogram navíc je na kole cítit. Dalším předpokladem je mít slušnou fyzickou kondici
na podobný závod, budu na kole sedět cca 10-12 hodin denně, což pocítí zadek, nohy, záda…snad mám natrénováno. Závod se jede
nonstop, závodník nesmí přijmout žádnou podporu, je tam jen sám za sebe. Popravdě se na podobný závod můžeš připravovat jak chceš,
ale stejně rozhodne fyzická a psychická odolnost, případné technické problémy, počasí…to všechno může ovlivnit závod. Vždyť
polovina účastníků se do cíle nedostane. Důležité je znát své možnosti, nejet za hranou, pravidelně jíst a pít. Je běžné, že závodníci
denně vypijí i deset litrů vody, příjem potravy je 2-3x vyšší, než obvykle.
Kde budeš spát?
Spaní závodníci řeší vždy podle situace, záleží na počasí, únavě a dalších věcech. Pokud bude dobré počasí, tak v lese, na louce, prostě
všude, kam zrovna za tmy dojedu. Pokud bude pršet, budu hledat přístřešky. Určitě využiju i horské chaty, je dobré si usušit věci, umýt
se.
Jaký je vlastně rekord závodu? A jak dlouho plánuješ jet ty?
Rekord stanovil loňský vítěz, celou trasu zvládnul těsně pod osm dní, všechno podřídil závodu, měl neuvěřitelnou přípravu. Já mám v
plánu dostat se do poloviny závodu v Jeseníkách za 6-7 dní, což znamená denně ujet cca 130-140 km. Podle situace se pak rozhodnu,
co dál.
Jak ses vůbec k takovému závodu dopracoval?
Posledních pár let jezdím amatérské závody na horských kolech. Asi nějak přirozeně jsem z organizovaných masových akcí přešel k
Mílím.
Už jsi jel závod podobný Mílím?
V loňském roce jsem se zúčastnil Handy cyklomaratonu, kdy jsme museli v týmu osmi závodníků ujet 2222 km po ČR v limitu 111
hodin. Závodil jsem v týmu Moravskoslezského kraje, trasu jsme zvládli ujet za 78 hodin, nakonec z toho bylo 4. místo.
Můžeme tě na závodě 1000 Miles sledovat?
Určitě, start závodu je 1. července, na internetových stránkách www.1000miles.cz bude zveřejňována pozice závodníků, včetně
povinných SMS a dalších informací. Snad to dám .
Rozhovor vedl Lukáš Pavelek, foto archiv Mgr. Jiřího Zdrálka

Žáci v soutěžích
Ve 2. čtvrtletí školního roku 2017/2018 se
žáci naší školy účastnili pestré škály soutěží
ať už sportovních či zaměřených na
vědomosti, jako jsou olympiády apod. Z
těchto soutěží jmenujme např. Soutěž
mladých zoologů (6. – 9. tř.), Halový turnaj
v kopané (6. tř.), Olympiáda z jazyka českého
(9. tř.), Dějepisná olympiáda (9. tř.),
Olympiáda z jazyka anglického (9. tř.),
Matematická olympiáda, okrskové kolo ve
florbale (6. – 7. tř.), Štítinský slavíček, Soutěž
ve šplhu, recitační soutěž, Talenty pro firmy
T-profi, Pepa Stavitel atd. Společně s ním se
soutěže zúčastnila také Eliška Johančíková z
5. A. Svá želízka v ohni máme
i v okresním kole recitační soutěže. Do něj
postoupila Jasmína Vaňková z 2. třídy a
Mariana Zíková z 3. B. Jak vše dopadne, se
dozvíme 16. 3., kdy okresní kolo proběhne.

Velký úspěch v okresním
kole matematické olympiády
Máme vítěze okresního kola Matematické
olympiády! Ve středu 24. 1. 2018 se po
mnoha letech podařilo zvítězit Jonáši
Grussmannovi z 5. třídy. Všechny tři
příklady vyřešil bez ztráty jediného bodu.
Skvělý výsledek, blahopřejeme.
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Akce pro žáky i veřejnost

S žáky navštěvujeme pravidelně Okresní knihovnu Petra Bezruče v rámci
knihovnických besed. Nezapomínáme ani na různé exkurze (Velký svět techniky,
Malý svět techniky, SŠ stavební Opava, SŠ hotelnictví a služeb Opava, Slezské
zemské muzeum aj.). Mnohdy objednáváme kulturní či vzdělávací programy přímo
do školy (Strom života – ekologický interaktivní pořad o vodě, Hasík – požární
ochrana). Letos jsme opět spolupracovali s Poradnou pro primární prevenci Ostrava
a žáci 5. – 9. ročníku se zúčastnili preventivních programů na různá témata (šikana,
kyberšikana, drogy v dospívání, bezpečné sexuální chování v dospívání).

Kontrola Českou
školní inspekcí
(ČŠI)
Ve dnech 27. 11. – 29. 11. 2017
byla provedena na škole
inspekční
činnost.
Jejím
předmětem
byla
kontrola
dodržování právních předpisů,
zjišťování
a
hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání
poskytovaného
základní školou, mateřskou
školou i školní družinou.
Inspektoři nejenže nenašli žádná
pochybení, ale chválili nás ve
všech předmětech a oblastech
kontrolované činnosti (podrobné
hodnocení se můžete dočíst ve
zprávě uložené na webových
stránkách školy).
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Ohlédnutí za vánočními trhy

Největší akcí pro veřejnost se staly vánoční trhy, letos s titulem
Vánoce s bajkou, které se, jak již název napovídá, nesly v duchu říše
zvířat a mravních ponaučení, alespoň co se vystoupení žáků týče.
Program byl nabitý jako vždy. Rodinní příslušníci, ale i široká
veřejnost mohli zhlédnout hudební, taneční či dramatická
představení. V prostorách tělocvičny byly připraveny vánoční stánky
s výrobky žáků, ty si návštěvníci mohli zakoupit. Nechybělo ani
drobné občerstvení či vánoční dílny. Výtěžek z této události byl
předán SRPŠ. Tato akce naplněná vánoční atmosférou se vydařila a
my mockrát děkujeme za účast široké veřejnosti, která se k nám
každoročně při této příležitosti vrací. Již nyní přemýšlíme nad
tématem vánočních trhů pro příští školní rok.

Základní škola

Jarní sběr papíru

Jarním sběrem papíru pod vedením Emisařů opět
podpoříme chov ohroženého pardála obláčkového v
ZOO Ostrava. Letos bychom rádi získali minimálně
5000 Kč, aby bylo jméno školy vyvěšeno na výběhu
pardála. O přesném termínu přistavení kontejneru
budeme informovat na www.zsstitina.cz.

Činohra „Naše babi“
a loutková hra „Žabí princ“
Školní divadelní soubor letos nastudoval divadelní hru
„Naše babi“ a loutkovou hru „Žabí princ“. S oběma
vystoupeními se představíme na přehlídce dětských
divadelních, loutkářských souborů – Divadelní lízátko
2018, které se koná ve dnech 27. – 28. 3. Držte nám
palce a přijďte nás podpořit.
Obě představení budou představena nejen žákům
školy, ale také široké veřejnosti a okolním školám.

Inovace ve výuce

Školní Emisaři

Naši Emisaři se ve čtvrtek a pátek 7. a 8. prosince zúčastnili
závěrečné konference projektu Emise. Připravenou prezentaci o
aktivitách naší školy přednesli v tělocvičně Slezského gymnázia
před všemi účastníky. Počáteční strach překonali a skvěle nás
prezentovali. I když projekt Emise prozatím skončil, Emisaři budou
ve svých aktivitách pokračovat i nadále a v září 2018 se opět zapojí
do dalšího běhu Emisí se Slezským gymnáziem. Tentokrát budeme
sledovat nejen emise, ale i světelný smog, kvůli kterému například
v noci nevidíme hvězdy na obloze.

V rámci tohoto projektu probíhají stanovené aktivity zaměřeny
na proškolování pedagogů školy v matematické a čtenářské
gramotnosti a v metodách práce pro podporu inkluzivního
vzdělávání. Rovněž je realizováno zdarma doučování pro žáky
trpící školním neúspěchem. Mezi další aktivity patří vzájemná
podpora pedagogů formou nových metod výuky, předávání
zkušeností a výuka metodou CLIL. Pro MŠ je díky projektu
zajištěna chůva.

Zápis do MŠ a do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku k základnímu vzdělání proběhne dne
10. 4. v budově ZŠ.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná dne 3. 5. v
prostorách MŠ. Další informace naleznete na webových
stránkách školy www.zsstitina.cz, kde si můžete
stáhnout i dokumenty k zápisům potřebné.

Pietní akt připomenutí gen. Heliodora Píky

23. 6. proběhne pietní akt u příležitosti narození i justiční vraždy
významného štítinského rodáka Heliodora Píky. Jeho součástí
bude mj. 50. ročník fotbalového turnaje O pohár gen. Heliodora
Píky. Podrobnější informace budou včas zveřejněny. Všechny
srdečně zveme.
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Pepa Stavitel

I letos se uskutečnila oblíbená soutěž pro
fanoušky stavění PEPA STAVITEL.
Třídní kola proběhla v režii třídních učitelů a ve
spolupráci s vyučujícími pracovních činností.
Každý třídní učitel si určil téma stavění sám.
Porota v podání paní Dany Baranové následně
rozhodla o tom, kdo z každé třídy postoupí do
školního kola a změří své síly s žáky jiných tříd.
Dne 20. 2. 2018 se konalo školní kolo v
prostorách sálu školy. 1. – 4. třída dostala téma
„U nás na statku“, žáci 5. – 9. třídy nechali
popustit uzdu své fantazii na téma „Zimní
olympiáda“. Nutno podotknout, že porota
neměla rozhodování vůbec jednoduché. Zasedli
do ní: Mgr. Daniel Matyášek, paní Dana
Baranová, Mgr. Jaroslav Dominik, Mgr. Ondřej
Pika a pan Dalibor Popek.
Ceny pro soutěžící zakoupila paní Michaela
Kupková ze SRPŠ. První tři nejlepší žáci z obou
kategorií dostali stavebnice, žáci, kteří se umístili
na 4. – 10. místě, ale i ostatní zúčastněné děti
obdrželi sladkou odměnu.
Všem soutěžícím děkujeme za hojnou účast,
vítězům gratulujeme!!!
V této soutěži budeme rádi pokračovat i v
následujících letech, protože žáky nejen že velice
baví, ale také rozvíjí jejich fantazii, kreativitu,
jemnou motoriku či zdravou soutěživost. Snad
objevíme i v budoucnosti další talenty.
Rodičům děkujeme rovněž za podporu a účast při
vyhlašování výsledků.

Základní škola

Krajská soutěž TOPík
Velkého ocenění se dostalo žákům naší školy, kteří spolupracovali na
loňském školním projektu Bezpečný Internet. Jednalo se o společnou práci
žáků loňské 7., 8. a 9. třídy, v rámci kterého vznikla sada animovaných filmů,
webové stránky a statistické zpracování problematiky bezpečí v prostředí
Internetu. Tento projekt byl představen na Krajské konferenci Na
technologiích ve škole záleží a rámci soutěže TOPík byl oceněn jako
nejlepší. Ocenění nás těší o to víc, že se jednalo o práci žáků, která vznikala
v rámci běžné výuky a ne mimo vyučování. Porota ocenila zejména zapojení
velkého množství žáků a propojení více předmětů.
Kompletní výsledky projektu lze najít na samostatném
www.bezpecnyinternet.webnode.cz, kteří tvořili loňští deváťáci.

webu

Změny v aplikaci Elektronické žákovské
knížce
Od 8. 12. 2017 došlo k úpravám v nastavení aplikace Elektronická žákovská
knížka. Změny souvisí zejména s nutností uvést veškeré procesy školy do
souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR), které bude
platné v celé EU a vztahuje se i na naši školu.
Z pohledu rodičů došlo zejména ke změně adresy, na níž je aplikace
provozována.
Nově
je
aplikace
dostupná
na
https://zsstitina.bakalari.cz/bakalari. Tato adresa je platná jak pro webovou
aplikaci, tak pro mobilní aplikace v telefonech a tabletech. Od 11. 12. 2017 již
nejsou funkční staré odkazy.
Nařízení GDPR zavádí poměrně přísná pravidla nakládání s osobními údaji.
Proto budou komunikace a zveřejňování informací přesunuty do aplikace
Bakaláři.
Rodičům děkujeme rovněž za podporu a účast při vyhlašování výsledků.

Plánované akce

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zřizovateli za schválení
neinvestičního i investičního
příspěvku na provoz naší školy.

Ke každoročním akcím pro veřejnost patří již neodmyslitelně soutěž pro
milovníky běhu Nejrychlejší Štítiňák. I letos mohou své síly změřit jak žáci
školy, tak jejich rodinní příslušníci či široká veřejnost. Akce proběhne na
přelomu dubna a května.
Stalo se již tradicí, že žáci mohou ukázat, co v nich tzv. je, v talentové soutěži
Štítina má talent. Letošní ročník si klade jedinou podmínku, a to aby byla
vystoupení skupinová, tedy aby se na nich podíleli dva a více žáků. Fantazii se
meze nekladou, jsou vítáni všichni a budeme určitě rádi, když děti podpoří i
široká veřejnost svou účastí. Školní kolo proběhne v dubnu. Finále se pak stane
součástí oslavy Dne matek a bude se konat dne 11. 5.
Dne 3. 4. se konají klasické třídní schůzky. Dne 30. 5. a 31. 5. proběhne
konzultační pohotovost pro zákonné zástupce žáků. Pokud se rodiče chtějí
pobavit o chování a prospěchu svých dětí, domluví si s vyučujícími schůzku.
Dne 22. 6. je pro žáky 5. – 9. ročníku přichystán branný závod, který se nemohl
konat na podzim, jak je již zvykem, protože nám nepřálo počasí. Závod se
uskuteční ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a elektronického boje gen.
Heliodora Píky v Opavě.
O den později se koná Vzpomínková akce na gen. Heliodora Píku. Pietní akt
proběhne u památníku gen. Píky od 9:00. V 10:00 začne v prostorách TJ Tatran
Štítina fotbalový turnaj O pohár gen. Heliodora Píky.
Bližší informace o výše uvedených, ale i jiných akcích školy naleznete na
webových stránkách školy www.zsstitina.cz v sekci aktuality ZŠ.

Autory článků včetně fotografií v rubrice „Základní škola“ je vedení ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina, příspěvková organizace
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BEJATKY blahopřály
Jedna ze zakladatelek štítinského národopisného souboru Bejatka paní
Marie Kociánová ze Dvořiska slavila v únoru letošního roku své
půlkulatiny. Paní Marie je jednou z dcer regionální spisovatelky
Ludmily Hořké a v roce 1973 stála u založení našeho souboru, který v
letošním roce slaví již 45 let od svého vzniku. Členové souboru přišli
oslavenkyni poblahopřát, popřát jí hlavně zdraví a zároveň ji pozvat na
18. ročník folklorního odpoledne „Před sušedovym zeleny
ořech“. Odměnou gratulantům bylo velice zajímavé a poutavé
vyprávění zážitků paní Marie z jejího bohatého života.

Spolky a sdružení

POJĎTE S NÁMI!
„Štítinská Tatranka“
V sobotu 14. 4. 2018 se koná tradiční již 35.
ročník turistického
pochodu "Štítinská
tatranka". Rádi bychom touto cestou pozvali na
akci nejen již ostřílené účastníky všech
minulých pochodů, ale i ostatní milovníky pěší
turistiky, kteří o jejím konání možná vůbec
neví.
Pochod
organizuje
štítinská
FAJNPARTA. Sraz účastníků je vždy v 9,00
hod. v lokalitě zvané "Brandžura". Přístup je
možný jednak z ul. Sportovní po můstku přes
potok Sedlinka, ale i z druhé strany a to od
mostu na konci ul. J. Fučíka proti směru toku
potoka. Délka trasy je cca 12km. Hlavní
zastávka je v lese u památného staletého
dubu. Zde se všem rozdávají sladké tatranky,
které zajišťuje OÚ Štítina. Cílovou stanicí
tohoto krásného a nenáročného pochodu je
útulná hospůdka na hřišti v Nových Sedlicích,
kde zároveň skončí i vaše žízeň. Domů do
Štítiny už pak pokračuje každý sám. Takže jestli
se k nám letos přidáte, uvidíte, že i vy prožijete
hezký den a navíc uděláte něco pro své zdraví.
Snad nám bude přát i počasí.

Tak neváhejte a pojďte s námi!

Mgr. Jaroslav Dominik, foto vnučka M. Kociánové

Hasiči mají nový vstup do areálu

Za organizátory zvou: Standa a Věrka Kotáskovi

Podzimní měsíce loňského roku na hasičském cvičišti byly ve znamení intenzivní práce. Hasiči za finančního přispění obce,
která financovala materiál, svépomocí zbudovali nový důstojný vstup do tohoto areálu. Hasičské cvičiště je za poslední léta
využíváno pro široké spektrum aktivit, mimo těch hasičských jsou zde už pomalu tradicí akce pořádané mládenci, spolkem
žen, školou a nově jsou zde také pivní slavnosti. Krom nově provedené vstupní brány s oplocením byl vjezd do areálu
vydlážděn. Velkou pomocí byly stroje a pomoc pana Luďka Schweidlera a také všech zúčastněných dobrovolných hasičů.
Náklady na materiál činily: brána – cca 80 000,- Kč, dlažba – cca 120 000,- Kč.

Ing. Radek Malohlava, foto Mgr. Jaroslav Dominik
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Sport

Silvestrovsko-vánoční volejbal ve Štítině
Prosincový volejbalový turnaj ve štítinské sportovní hale se setkal opět s velkým ohlasem. Ke středečnímu dopolednímu zápisu
se přihlásilo celkem 74 hráčů a hráček, kteří byli organizátory rozděleni do třinácti družstev. Herní úroveň všech hráčů byla
velmi kvalitní a zápasy byly vždy vyrovnané. Všichni účastníci byli spokojeni s přátelskou atmosférou, s vynikajícím zázemím
i dobrým občerstvovacím servisem. Volejbalové klání trvalo až do podvečerních hodin se závěrečným hodnocením,
společenskou zábavou a zpěvy při kytaře. Organizátoři děkují všem zúčastněných za nadšené výkony a herní ukázněnost. Dík
patří samozřejmě všem nadšencům, kteří po léta tento turnaj pořádají. V sobotu 24. března se uskuteční v naší tělocvičně turnaj
smíšených volejbalových družstev a velké klání v tomto krásném sportu bude v sobotu 12. května 2018 na již 53. ročníku
Memoriálu vojína Ivana Kubince. Místo konání je už tradičně na volejbalových kurtech TJ Tatran.
Už teď jsou všichni zájemci a příznivci zváni.

Mgr. Jaroslav Dominik, foto Ing. Jan Dominik

Šmajdalové

na Olympijském festivalu
V souvislosti s konáním XXIII. Olympijských
her v Koreji se v naší republice uskutečnilo
několik tzv. Olympijských festivalů. Jeden
například v blízkosti Ostravar Arény v Ostravě.
Skupina aktivních důchodců z naší obce, kteří si
říkají Šmajdalové, se na tento festival vypravila.
Bylo to v úterý 13. února. Někteří účastníci si
mohli přímo na místě vyzkoušet mnohé ze
zimních olympijských sportů. Nakonec se
skupina turistů zvěčnila na stupních vítězů.

Šmajdalové, foto paní Hana Hahnová
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Příroda

MLÁĎATA křtěná mrazem
V době, kdy tento článek píši, panuje venku mrazivé
počasí s nočním poklesem teplot až -10 °C. Těžko si
představit, že tam venku už se rodí mláďata. První mládě
zaznamenané v loňském roce bylo již 18. ledna. Jedná se
o zajíce polního. Samice rodí 1 mládě (výjimečně až 5) jen
tak na poli a po osušení ho okamžitě opouští, aby na něho
nepřenesla svou pachovou stopu a zbytečně na něj
nenalákala predátory. Vrací se k němu v noci a to jednou
za 24-48 hodin, aby ho nakojila. Mládě se rodí dobře
osrstěné a pohyblivé, dobře slyší a vidí. Více mu vadí
deštivé a blátivé počasí než právě mrazivo. I když má
mládě perfektní krycí zbarvení a pokud na něho člověk
skoro nešlápne, ani se nepohne, přesto občas přiláká
pozornost procházejících se lidí a ti ho v dobré víře, že ho
zachraňují, vezmou domů, nebo v lepším případě odnesou
Zajíc polní (mláďata)
do záchranné stanice. I když zajíčci i v přírodě velmi brzy
začínají okusovat třeba větvičky, stále potřebují velice specifické mléko, které je velmi bohaté na tuky a bílkoviny a v lidské péči
se velice špatně nahrazuje. Většina zajíčků brzy hyne. A málokterý odchovaný se dá vypustit zpátky. Pokud na mládě v přírodě
narazíte, neberte ho! Dokonce ani pokud ho oslintá váš pes, není to důvod k odnesení mláděte. Vždy to nejprve konzultujte s
ošetřovateli v záchranné stanici.
Ani další zvířecí druhy nelení a spěchají založit další generaci. Z ryb je to štika obecná, lipan podhorní a bolen dravý. Těmto
rybám stačí k milostným hrátkám teplota vody už 7-9°C. Extrémem je mník jednovousý, u nás zpětně vysazený na území Šumavy,
který se množí v teplotě vody 1°C. Jeho rozmnožovací období připadá na prosinec a leden.
Z ptáků je to výr velký, který s námluvami začíná v polovině února. Hnízdo si postaví z pár klacíků urovnaných na skalní římse,
ale v bezpečném prostředí i na zemi. Samička naklade 2-5 vajec a po 35 denní inkubaci se postupně líhnou mláďata, o která se
starají oba rodiče.
To kos černý se adaptoval na život v blízkosti lidí tak, že v některých městech hnízdí celoročně. Pouliční osvětlení a dostatek
potravy v nich celoročně vyvolává rozmnožovací pud.
Červenka obecná, u nás běžně tažný pták, neodlétá na jih. Někteří samci začali volit riskantní strategii – buď v zimě zahynou,
nebo budou mít možnost jako první si zabrat nejlepší místo na hnízdění a vybrat si z prvních samiček vracejících se z jihu.
V hmyzí říši zatím panuje pomyslný klid, pravdou ale je, že některé druhy založily novou generaci už před zimou a až se začne
teplota vzduchu pohybovat okolo 10°C, začne se líhnout nebo vylézat z kukel potomstvo.
První kvákání žab můžete slyšet poblíž mělkých tůní a rybníčků hned jak zmizí z hladiny led. Samec skokana ostronosého v této
době na pár dní úplně zmodrá a tomu žádná ze samiček nemůže odolat.
Dokonce i ta nejteplomilnější třída zvířat – plazi, se na naši zimu dokonale adaptovala. Mnozí z vás možná netuší, že Česká
republika má svou původně žijící želvu, ale je to tak. Želva bahenní je náš původní druh a dokazuje to i adaptace na nižší teploty.
Její mláďata se v chladnějších létech vůbec nevylíhnou z vajec a přečkají zimu pod zemí. Vylíhnou se až za letních teplot,
mnohem příznivějšího počasí s dostatkem času na růst do dalšího zimování. Nepleťte si želvu bahenní s želvou nádhernou, která
pochází z Asie a do našich vod ji vypouštějí nezodpovědní chovatelé.
Přeji všem mláďatům narozeným v roce 2018 ty nejlepší podmínky k růstu, k učení se přežit a k tomu i to štěstí, bez kterého by
to nefungovalo ani v říši zvířat.
Petra Valentová, foto ilustrační (zdroj internet)

Výr velký (mládě)

Mník jednovousý

Skokan ostronosý
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