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Vážení a milí spoluobþané,

.DSOHVY0DĜt0DJGDOpQ\
V rámci Noci kostelĤ byla v pátek 9. 6. po rekonstrukci opČt otevĜena

 místní kaple sv. MaĜí Magdalény. Více na stranČ 5.
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pĜedprázdninové þíslo Štítinského zpravodaje
opČt
pĜináší
výþet
a
komentáĜe
k uskuteþnČným akcím a aktivitám v obci.
NejþerstvČjší akcí pĜed vydáním tohoto
zpravodaje bylo v rámci „Noci kostelĤ“
odprezentování historie a stavebních oprav
kaple sv. MaĜí Magdalény. Poþasí nemohlo
být lepší a pĜi dobré atmosféĜe došlo také na
þetné vzpomínání na rĤzné dávné pĜíhody
z našeho kraje. Zavzpomínalo se na starý
pivovar, podzemní chodby i zámþisko nad
PĜeroveckým lesem.
Byl bych velice rád, kdyby tyto pĜíbČhy
nebyly zapomenuty, a proto si dovolím vznést
výzvu:
Zašlete nebo osobnČ pĜedejte Vaše „pamČti“,
nebo jen materiály ke zpracování, které by
mohly pĜíští generace zajímat.
Je mnoho témat, která mĤžeme v našem
Štítinském zpravodaji uveĜejnit.
OsobnČ rád pĜevezmu jakýkoli dokumentaþní
þi fotografický materiál k historii obce a lidí
z naší obce k provedení kopií a zpracování.
Dovolím si také zmínit dvČ plánované
budoucí investiþní akce, které nás þekají
v nejbližších mČsících, a to výmČna cca 90
kusĤ oken na školní budovČ a úprava
komunikace na ulici Komenského. O tČchto
akcích budete informováni na nejbližším
zastupitelstvu
obce Štítiny a jistČ
neopomeneme v dalším þísle zpravodaje
pĜinést vyhodnocení obou akcí.
ýekají nás prázdninové mČsíce s tradiþním
štítinským posvícením a Mládeneckou.
PĜípravy jsou v plném proudu, jak se mĤžete
doþíst ve zpravodaji, takže vČĜíme, že se
máme na co tČšit.
Za redakþní radu pĜejeme hezké proslunČné
léto.

,QJ5DGHN0DORKODYDPtVWRVWDURVWD

mistostarosta@stitina.cz
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Vážení spoluobþané,
v mČsících bĜeznu až kvČtnu letošního roku probČhla v obci celá Ĝada akcí, rád bych vzpomenul
alespoĖ pČti z nich. TJ Tatran Štítina – oddíl odbíjené – uspoĜádala již 52. roþník turnaje v
odbíjené smíšených družstev „Memoriál voj. Ivana Kubince“. ProbČhl 17. roþník folklorního
odpoledne „PĜed sušedovym zeleny oĜech“ a 16. roþník Krajské postupové pĜehlídky
ochotnických divadelních souborĤ „Štivadlo“. Obec zorganizovala v sále ZŠ gen. Heliodora Píky
v poĜadí 17. „Setkání dĜíve narozených obþanĤ“ s programem a tamtéž v pĜisálí slavnost „Vítání
obþánkĤ obce“.
Dle ohlasĤ vČtšiny pĜítomných se akce vydaĜily. Rád bych tímto podČkoval všem, kteĜí se na
jejich organizaci podíleli.
V mČsících kvČten – þerven probíhaly stavební práce na naší kulturní památce kapli sv. MaĜí Magdalény. S výsledky odvedené
práce firmy WINRO s. r. o. (veškeré stavební práce) a HEKT s. r. o. (venkovní nasvČtlení) se mĤžete seznámit pĜi osobní návštČvČ
kaple, pĜíležitostí v tČchto mČsících bude mnoho.
Co nás þeká v období þerven – þervenec? ZŠ gen. Heliodora Píky pĜipravila u pĜíležitosti 120. výroþí narození gen. Heliodora
Píky pietní akt s doprovodným programem. Ve dnech 21. – 24. þervence se uskuteþní posvícení s tradiþním a nezamČnitelným
programem. Kolotoþe budou na základČ Vašich dobrých ohlasĤ umístČny opČt v parþíku uprostĜed obce, zajišĢujeme dopravní
omezení v místech konání akcí.
PĜíjemnČ prožitou dovolenou a prázdniny Vám pĜeje
ŠtČpán Koník, starosta obce

OHWRGQDUR]HQt/XGPLO\+RĜNp




V úterý 24. dubna letošního roku jsme vzpomenuli 125 let od narození regionální spisovatelky Ludmily HoĜké (26. 4. 1892 4.10.1966). Na místní hĜbitov ve ŠtítinČ pĜišli k jejímu hrobu uctít památku zástupci Obce Štítiny, zástupci MČsta KravaĜe,
rodinní pĜíslušníci spisovatelky a þlenové souboru Bejatka. Tento folklorní soubor pĜi svých vystoupeních už celých 45 let
naplĖuje odkaz této spisovatelky a sbČratelky lidové slovesnosti. Vzpomínky se zúþastnili i naši nejmenší - dČti ze souboru
Malá Bejatka. ZaznČly spisovatelþiny písnČ a verše, krátkými proslovy uctili památku i zástupci obou obcí. Krásné sluneþné
jarní poþasí pĜispČlo ke sváteþní atmosféĜe tohoto dne.
0JU-DURVODY'RPLQLNIRWRIRWRJDOHULH2Ò
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=HOHĖYREFL
V mČsíci þervnu byla provedena výsadba zelenČ pĜed nákupním stĜediskem a v parku uprostĜed obce.
PĜed nákupním stĜediskem Hruška bylo vysázeno 8 ks okrasných jabloní, trvalky a jehliþnany, v parku v prostoru bývalého
pískovištČ smrk ztepilý a hortenzie.
Výsadbu provedla firma Sadové úpravy Marek Holuša z Pusté Polomi za celkovou cenu 30.000,- Kþ.
Tímto výsadba zelenČ v obci nekonþí, dále bude probíhat úprava parku u trati, na podzim pak výsadba stromĤ ve sportovním
areálu obce.
V souþasné dobČ probíhá v obci posouzení zdravotního stavu a provozní bezpeþnosti stromĤ rostoucích na veĜejných
prostranstvích. Na základČ této kontroly uvidíme, jak na tom naše stromy jsou, zda je tĜeba provést nČjaká opatĜení (oĜez,
bezpeþnostní vazby apod.), pĜípadnČ je nahradit stromy novými.
0DUWLQD9OþNRYiIRWRDXWRUND










%H]SHþQRVWQtVLWXDFHYHâWtWLQČ
Ve svČĜeném okrsku, území obce Štítiny, odpovídá SSUDS/XNiã+RUiN
za stav a úroveĖ ochrany veĜejného poĜádku, pĜedcházení a odhalování
trestné þinnosti.
V roce 2016 došlo ve ŠtítinČ ke spáchání 11 trestných þinĤ s celkovou
zpĤsobenou škodou ve výši 26 454,- Kþ, což je o 2 trestné þiny více než
v roce 2015, a 26 pĜestupkĤ.
Bylo evidováno 90 pĜestupkĤ proti bezpeþnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích.
2 osoby Ĝídily vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Došlo k 14-ti dopravním nehodám. Dopravní nehody jsou prošetĜovány
skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru
Opava. Zdejší útvar se podílí pouze na zajištČní míst dopravních nehod.
Bezpeþnost
V prĤbČhu konání všech kulturních a spoleþenských akcí v obci Štítina
byla vyhlášena bezpeþnostní opatĜení, která mČla za úþel minimalizovat
páchání trestných þinĤ a pĜestupkĤ na úseku bezpeþnosti a plynulosti silniþního provozu a také na úseku veĜejného poĜádku.
ZávČreþné shrnutí
Celkové shrnutí pĜedchozích údajĤ nám objektivnČ ukazuje, že ve statistice je drobný nárĤst spáchaných trestných þinĤ. PĜestupkĤ
je na OO PýR KravaĜe evidováno více než v roce 2016 a to zejména z dĤvodu zvýšení dohledu na bezpeþnost silniþního provozu,
kdy bylo udČleno celkem 90 blokových pokut za pĜestupky v dopravČ.
Doufáme, že v následujících letech bude nadále pokraþovat souþinnost mezi OO PýR KravaĜe a obcí Štítina tak, aby byl zajištČn
co nejvČtší komfort obþanĤ obce Štítina.
QSRUâiUND%DćXURYi'LVIRWRLOXVWUDþQt
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1RþQtNOLGDUHJXODFHKOXþQêFKþLQQRVWt
PĜipomínáme obþanĤm REHFQČ]iYD]QRXY\KOiãNXREFHâWtWLQ\þ o noþním klidu a regulaci hluþných þinností,

 která je platná od 31. 8. 2016. Pro nadcházející letní mČsíce je více než aktuální a prosíme o její dodržování:


Ͳ



Ͳ


Ͳ



Ͳ



Ͳ



þinností, která by mohla narušit veĜejný poĜádek v obci, je používání hluþných strojĤ a zaĜízení v nevhodnou denní
dobu
NDåGêMHSRYLQHQ]GUåHWVHRQHGČOtFKDVWiWHPX]QDQêFKGQHFKSUDFRYQtKRNOLGXYHãNHUêFKSUDFtVSRMHQêFK
VXåtYiQtP ]DĜt]HQt D SĜtVWURMĤ ]SĤVREXMtFtFK KOXN, napĜ. sekaþek na trávu, cirkulárek, motorových pil,
kĜovinoĜezĤ apod.
GRERXQRþQtKRNOLGXVHUR]XPtGREDRGGRKRGLQ\. V této dobČ je každý povinen zachovat klid a omezit
hluþné projevy
v dobČ konání kulturních a spoleþenských akcí (oslavy výroþí založení SDH Štítina, posvícení, Mládenecká, oslavy
dne založení obce, Pálení þarodČjnic, Pivní slavnosti) se doba noþního klidu stanovuje od 3:00 hodin do 6:00 hodin
v noci z 31. prosince na 1. ledna se doba noþního klidu stanovuje od 3:00 hodin do 6:00 hodin

,6003URGXFWLRQ %XVLQHVV&RRSHUDWLRQVURREþDQĤP
Vážení spoluobþané Štítiny a milí sousedé!
Dovolte, abych se pĜedstavil a využil nabídky vedení obce Štítina a sdČlil
touto formou pár informací k mé osobČ a mé firmČ. Jmenuji se Miloslav
Cváþek a jsem jediným majitelem, jednatelem a generálním Ĝeditelem
spoleþnosti ISMM Production & Business Cooperation s.r.o.Vystudoval
jsem Ekonomickou fakultu VŠZ v BrnČ a Ekonomickou fakultu VŠB v
OstravČ. Podnikám od roku 1997, kdy jsem zaþal pĤvodnČ s poradenskou
þinností v oblasti obchodu a marketingu a postupnČ jsem pĜešel do oblasti
obchodního zajišĢování kooperaþních zakázek pro zahraniþní podniky z EU.
Významným milníkem v mém podnikání byl rok 2007, kdy jsem koupil za
trochu vydČlané peníze ruinu zkrachovalé firmy Tesso v Jistebníku, pČt
sváĜeþek, nČjaké brusky, vrtaþku, pilu a primitivní náĜadí s vizí vybudovat
strojírenskou výrobu a stal jsem se výrobní spoleþností. PĜiznám se, že mČ
tehdy nenapadlo, co vlastnČ bude za 10 let a jak významné a strategické to
tehdy bylo rozhodnutí. Stejným scénáĜem jsem v roce 2011 poĜídil závod
Bravantice a v roce 2013 jsem pak koupil ve ŠtítinČ areál pily, která byla již
v likvidaci, a zaþal celý areál rekonstruovat. Dnes je tam jedna z
nejmodernČjších práškových lakoven v ýR. Jsem podnikatel, který zaþal z
nuly a každodenní prací jsem bez podvodĤ a protekce vybudoval skupinu þtyĜ
firem aktuálnČ o 300 zamČstnancích a spoleþnost ISMM je špiþkovým
dodavatelem polotovarĤ a lakovaných podskupin pro evropské top výrobce zemČdČlských strojĤ, manipulaþní techniky a
automotive. Veškerá výroba spoleþnosti smČĜuje na export.
Koupí areálu pily ve ŠtítinČ jsem se od roku 2013 stal souþástí života obce Štítiny nejen jako podnikatel, ale i jako Váš soused.
ZamČstnávám nČkolik desítek obþanĤ ze Štítiny, kteĜí mne samozĜejmČ znají osobnČ. Mám skuteþný a upĜímný zájem o dobré
sousedské vztahy. Mrzí mČ stížnosti obþanĤ na hluk, které se odehrály v létČ loĖského roku. PĜiznám se, že jsem netušil, že je
nČjaký vČtší problém s hlukem a kdybych to vČdČl, Ĝešil bych to. Od té doby jsme uþinili Ĝadu protihlukových opatĜení
nejrĤznČjšího charakteru a sleduji jejich úþinnost a usiluji, aby se všichni zamČstnanci chovali ohleduplnČ. Chci dále areál rozvíjet
vybudováním nové svaĜovny vedle objektu pĤvodní pily. NicménČ na zpevnČné ploše, kterou jsem k areálu pĜikoupil, neplánuji
v dohledné dobČ žádnou pevnou stavbu. MČla by nadále sloužit jako denní sklad materiálu a polotovarĤ. Celý závod a jeho rozvoj
je naprosto v souladu s územním plánem obce.
Vážení spoluobþané, nejenom prací je þlovČk živ. AktivnČ pĜispíváme na þinnost sportovních oddílĤ ve ŠtítinČ a snažíme se
pozitivnČ pĜistupovat ke všem sponzorským požadavkĤm, které se prostĜednictvím obce nebo individuálních zájemcĤ ke mnČ
dostanou. Pokud budete mít nČjaký dotaz nebo zájem o návštČvu mého závodu, kontaktujte mne prosím na mailu
miloslav.cvacek@ismm.cz.
DČkuji Vám za pozornost a pĜeji všem pevné zdraví a životní spokojenost.
Miloslav Cváþek


4



Informace z obecního úƎadu, Historie
ƉƌĂǀŽĚĂũŽďĐĞaƚşƚŝŶĂϮͬϮϬϭϳ /ŶĨŽƌŵĂĐĞǌŽďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵ͕,ŝƐƚŽƌŝĞ

.DSOHVY0DĜt0DJGDOpQ\MHRSČWSRUHNRQVWUXNFL
Kaple prošla generální opravou v roce 2010, nicménČ stav zdiva, které bylo v dobČ rekonstrukce
znaþnČ zavlhlé, dávalo pĜedtuchu, že opravy venkovních omítek do budoucna mnoho nevydrží.
Omítky minimálnČ ve své soklové þásti dožily, jak už to tak bývá, tak tak svou záruþní dvouletou
dobu, proto došlo k jejich oklepání, aby obvodové zdivo dostateþnČ vyschlo a þekalo se na jejich
novou opravu.
Na opravu se þekalo dlouhých 5 let, koneþnČ letos si mĤžeme Ĝíci, že je opraveno a hotovo.
O plánovaných opravách jste byli prostĜednictvím zpravodaje již informováni. Proto tento
pĜíspČvek je spíše rekapitulaþní.
Na kapli sv. MaĜí Magdalény byly fa Winro s.r.o. provedeny práce opravy vnitĜních omítek,
vnČjších omítek, pĜebroušení malby stropního deskového záklopu, provedena celková výmalba
interiéru, výmalba venkovní fasády, nátČr fasádních dĜevČných konstrukcí, okenní výplnČ byly
doplnČny o otevíravou þást, probČhla úprava obvodového okapového chodníþku jílovou
ucpávkou a byl položen nový pĜístupový chodník z opalované žulové dlažby. Interiér kaple byl
zaplynován (tzv. fumigace), þímž došlo k likvidaci dĜevokazného hmyzu. Firmou Elektro Hektservis s.r.o. bylo instalováno venkovní nasvČtlení kaple.
Aby naše nejhodnotnČjší památka v obci opravdu naplno reprezentovala se vším všudy, uvolilo se zastupitelstvo dodateþnČ také
zrealizovat výmČnu poškozeného dĜevČného kĜíže pĜed vstupem ke kapli, který vykazuje poškození hnilobou a dĜevokaznými
škĤdci, a výmalbu plechové siluety Ježíše Krista. ěemeslného opracování kĜíže se ujme místní truhláĜ a obecní zamČstnanec p.
Josef Halfar a dĜevČný kĜíž bude vymČnČn pravdČpodobnČ v mČsíci þervenci. Výmalbu kĜíže po domluvČ zaštítila místní obþanka,
23 letá sleþna Monika Martykánová, studentka Vysoké
školy umČlecko-prĤmyslové v Praze. NámČtem pro
zpracování vyobrazení Ježíše Krista posloužilo dílo
francouzského malíĜe Léona Bonnata, malba samotná však
musela být znaþnČ pĜizpĤsobena stávající plechové siluetČ,
kterou pĜed léty vyrobil pan Ladislav Lacek.
Kaple po všech pracích byla znovu pĜedána do užívání a
dne 9. 6. 2017 v podveþerních hodinách v rámci akce „Noc
kostelĤ 2017“ slavnostnČ otevĜena prohlídce, umocnČné
instalovaným venkovním osvČtlením.
NávštČvníci se mohli kochat touto malou, ale v kraji
výjimeþnou sakrální stavbou a také se nČco dozvČdČt díky
odborné prezentaci zamČĜené na stavební a historický
vývoj. Zde podČkování patĜí pĜedevším místní obþance
Mgr. PetĜe Kaniové, pracovnici NPÚ Ostrava. Prezentace
byla završena zpívanými žalmy v podání místních obþanek
a þtením žalmĤ panem faráĜem Vladimírem Pavlíkem.
PodČkování patĜí také místním ženám za zajištČní úklidu
po stavebních pracích a o jejich starost o kapli celoroþní.
,QJ5DGHN0DORKODYDPtVWRVWDURVWDIRWRDXWRU

.KLVWRULLNDSOHVY0DĜt0DJGDOpQ\YHâWtWLQČ
Renesanþní kaple sv. MaĜí Magdalény byla vystavČna pravdČpodobnČ na sklonku 16. století majitelem statku Štítinského
Mikulášem Tworkovským z KravaĜ na ŠtítinČ jako soukromá zámecká pohĜební kaple. Datum výstavby a ve své podstatČ ani
jméno stavitele však není dodnes pro nedostatek archivních podkladĤ možné urþit s jistotou. Nabízí se výstavba po roce 1590,
kdy Mikuláš Tworkovský pĜišel o svou první milovanou ženu Rozinu rozenou ZvČĜinová z Rakova, se kterou mČl þtyĜi syny a
dvČ dcery. Roku 1591 zapisuje Mikuláš Tworkovský vČnem Štítinu do zemských desek své druhé ženČ paní KateĜinČ z Vrbna, o
kapli se v zápisu ve výþtu normálií ale ještČ nehovoĜí. Mikuláš Tworkovský, pravdČpodobný fundátor výstavby kaple zemĜel roku
1599.
Vnuk Mikuláše Tworkovského, Mikuláš Hynek Tworkovský z KravaĜ a na ŠtítinČ, mČl k rodinné kapli velmi vĜelý vztah. ýiní
se zmínka, že roku 1621 nechal kapli opravit. Z dĤvodu finanþní tísnČ byl nucen roku 1631 svĤj veškerý majetek na ŠtítinČ prodat
panu Karlovi Mošovskému z Moravþína. Na prodejní smlouvČ pĜi prodeji svého statku si vymínil Mikuláš Hynek Tworkovský
dokonce právo pohĜbu v kapli štítinské respektive jak nechává zapsat „v kostelíþku“.
« 6WUDQ\ SRKU]LHEX Z NRVWHOLW]NX SU]L ]DPNX 6WLWLQVNHP WDNp VRELH SDQ 0LNXRODã +\QHN ].UDZDU] NG\åE\ MHKR 3DQ %XK
YãHPRKRXF]L]WRKRWRVZLHWDVNU]HZDF]LDVQRXVPUWSRZRODWLUDW]LODE\YWRPåNRVWHOLNXEH]ZãHOLMDNHSĜ]LHNDãN\SDQD.DUOD
0RãRZVNHKRDQHEGU]LWHOLWRKRåSDQVWYLâWLWLQVNHKRSRKU]EHQDSRFKRZDQEH\WLPRKOZ\PLQLXMHDSR]XVWDZXMH«
/HWWD3DQLH:HVWZUWHNGHQ6ZDWH3DQQ\'RURW\ 
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ƉƌĂǀŽĚĂũŽďĐĞaƚşƚŝŶĂϮͬϮϬϭϳ,ŝƐƚŽƌŝĞ
Tento zápis jistČ svČdþí o velké touze být pochován na
místČ svých pĜedkĤ. Mikuláš Hynek Tworkovský zemĜel
neženat po roce 1654 a traduje se, že v kapli pochován
opravdu byl.
Mimo tohoto šlechtice byli v kapli pohĜbeni také další,
kteĜí mČli toto výsadní privilegium.
Dne 18. 5. roku 1715 byl v kapli pochován jednoletý
Karel NábČlek, levoboþek, syn šlechtice majitele
štítinského statku Jana Františka Bocka z Burqwitz
svobodného pána na ŠtítinČ. Roku 1763 zde pochovali
dva syny správce Františka Jana Gilgeho, dne 14. 2. roku
1775 v kapli pochovali jednoletého Antonína Václava
syna Josefa Ignáce Schorma, správce statku (Prefect
economia) pocházejícího ze severních ýech.
Roku 1778 zde byl pochován knČz Philip Ržehorž vČku
34 let, roku 1783 Josef Prokop de Rabstein voják
regimentu Esterhazy ve vČku 36 let a o rok pozdČji jeho
otec Josef Prokop de Rabstein ve vČku 76 let (hlavní polesný na statku Štítinském hrabČte ChoryĖského)
PĜed generální rekonstrukcí byly v roce 2003 z krypty vyzdviženy kosterní pozĤstatky pohĜbených a zaslány na odbornou
antropologickou expertízu, bohužel kosterní pozĤstatky jsou od této provedené antropologické expertízy pohĜešované a zbyla
nám tak jen expertní zpráva a prozatím jediná fotografie poĜízená redaktorkou paní Lianou Meleckou, která byla otištČna
v regionálním tisku.
Z expertní zprávy mĤžeme vyþíst, že z antropologického hlediska byly identifikovány pozĤstatky osmi mužĤ.
Jeden jedinec v juvenilním vČku (15 – 18 let) a jeden ve vČku 20 – 30 let, dva muži ve vČku 30 – 40 let, tĜi muži ve vČku 40 – 50
let a jeden muž ve vČku 50 let. PozĤstatek zlomku kosti z lebeþního týlu malého dítČte, vČk 1 – 2 roky.
,QJ5DGHN0DORKODYDPtVWRVWDURVWD

OHWSRSRYRGQtFKý(59(1(&
Bylo to zrovna v dobČ, kdy jsme spoleþnČ vzpomínali 100 let od narození našeho rodáka generála Heliodora Píky. Vše skvČle
pĜipraveno, vojenská hudba, vojenské ceremoniály k uctČní, þestní hosté…
Až na poþasí. Už v sobotu odpoledne koncertovala pĜed školou vojenská hudba v dešti, fotbalový turnaj byl zahájen za úþasti
slovenských vojenských fotbalových reprezentantĤ. A pršelo…Dostavily se katastrofální povodnČ, které zasáhly hlavnČ Moravu
a také naši obec. Paradoxem je, že nejvČtší škody v obci nadČlala Sedlinka, malý potĤþek pramenící v lesích pod Pustou
Polomí. Traktorová pneumatika, která se zaklínila pod železniþním mostem, zpĤsobila vylití Sedlinky na bĜeh a zatopení velké
þásti naší vesnice.
Mnozí si pĜipomenou nešĢastníka, který se rozhodl projít už velmi zatopenou cestou na DvoĜisko. Jeho noþní anabáze na stromČ
skonþila ranní záchrannou akcí vrtulníku.
JeštČ dnes mají mnozí obþané hrĤzu z neustálého šumČní deštČ a ze zvedající se hladiny Ĝeky Opavy.
=DY]SRPtQDO0JU-DURVODY'RPLQLNIRWRDUFKLY0JU-DURVODY'RPLQLND0DUWLQ3DURXOHN

8OLFH.20(16.e+2

8OLFH3$/$&.e+2
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ƉƌĂǀŽĚĂũŽďĐĞaƚşƚŝŶĂϮͬϮϬϭϳ<ĂůĞŶĚĄƌŝƵŵ

ŽIVOTNÍ JUBILEA


V bĜeznu, dubnu, kvČtnu a þervnu oslavili životní
jubilea tito naši spoluobþané:

OHW

Pan Drahomír ýíž

OHW
Paní Eliška Vajdová
Pan Drahomír ýíž

OHW
Paní JiĜina Wolfová
Pan Jaroslav Vildomec

OHW
Manželé Šindlerovi
Pan Edvard Schiffauer
Pan ZdenČk BČlohradský
Paní JiĜina Klemensová
Pan Jan Jarkulisch
PĜejeme hodnČ zdraví, štČstí a spokojenosti
do dalších let.

Paní Eliška Vajdová



Pan ZdenČk BČlohradský

Paní JiĜina Klemensová
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Pan Edvard Schiffauer

Paní JiĜina Wolfová

Pan Jan Jarkulisch



Pan Jaroslav Vildomec
IRWR0JU-DURVODY'RPLQLN


/HWQtNXOWXUQtDVSRUWRYQtDNFH


ý(59(1
•  Okresní liga veteránĤ – SDH Štítina
Manželé Šindlerovi





ý(59(1(&
• ±Posvícení
• 167. Mládenecká - CŠM
653(1
•  Sjezd Ĝeky Opavy „ŽbluĖk“ – 17. roþník
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ƉƌĂǀŽĚĂũŽďĐĞaƚşƚŝŶĂϮͬϮϬϭϳ^ƉŽůĞēĞŶƐŬĄƌƵďƌŝŬĂ

9Ë7È1Ë2%ýÈ1.ģ
V nedČli 28. 5. 2017 probČhlo v salónku Základní školy generála Heliodora Píky vítání
obþánkĤ.
Byly pozvány dČti narozené od kvČtna 2016 do dubna 2017. Celkem bylo vítáno 17
dČtí, z toho 11 holþiþek a 6 klukĤ. Obþánky pĜivítal pan starosta a popĜál jim hlavnČ
hodnČ
zdraví a mnoho úspČchĤ v jejich životČ. RodiþĤm pĜedal pamČtní list, vyšívanou

deþku, obnos ve výši 500 Kþ a kytiþku. O kulturní program se postaraly dČti z MateĜské
školy Štítina pod vedením paní uþitelky Dany BuroĖové.



0DUWLQD9OþNRYiIRWR0DUWLQD9OþNRYiD0JU-DURVODY'RPLQLN





6HWNiQtGĜtYHQDUR]HQêFK
Jako každým rokem zorganizoval náš obecní úĜad setkání obþanĤ,

 kteĜí se narodili o nČco dĜíve.

Úvodní slovo mČl Mgr. Jaroslav Dominik, který nás všechny

 pĜivítal a pĜedal slovo místostarostovi panu Ing. Radku
Malohlavovi. Pan místostarosta seznámil pĜítomné s plánovanou

 výstavbou a údržbou v naší vesnici.



V programu vystoupily ženy pod názvem NovobČlské babiþky.

 Jejich vystoupení trvalo asi hodinu a bylo moc vtipné a hezké.
Všichni jsme obdivovali chuĢ do života v jejich vČku.

 Potom vystoupila cimbálová muzika pod názvem Grunt, ve které
úþinkuje obþanka naší obce sleþna Petra Slaninová. RovnČž jejich

 vystoupení nemČlo chybu a pĜítomní, co umí zpívat, se k nim
pĜidali.

 O pĜestávce paní Mgr. Marie Dominiková pĜednesla v našem
náĜeþí veršování o opilých husách. Také nás pozvala na akci Klubu

 žen na sobotní odpoledne, na tzv. Festival jídla.

Pan NČmec zpestĜil setkání nČkolika vtipy, které se všem líbily a

 pan Mgr. Jaroslav Dominik vždy vše doplnil svým milým a



humorným slovem.

 Níže uvedená fráze není z mé hlavy, ale tu vymyslel pan Ing. Petr
Hoff: „Nikdy nejsme sami, život je tajemné setkávání. Je ruka ruce

 podaná a stránka popsaná."

PĜítomní obþané si zpívali a bavili se, a tím se potvrdilo, že jsou v

 naší obci spokojeni.

 Na závČr musím podČkovat všem pracovníkĤm obecního úĜadu za
pĜípravu sálu a za vzorné pohoštČní.













0DULH.XEtQRYiIRWR0JU-DURVODY'RPLQLN
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9]SRPtQNDQDSDQD3DHG'U9ODGLPtUDâXVWND
V sobotu 10. þervna letošního
roku by se dožil náš rodák pan
Dr. Vladimír Šustek devadesáti
let. Pedagog a velmi úspČšný
hokejový trenér.
PĜi této pĜíležitosti bychom
chtČli všem, kteĜí ho znali, a
hlavnČ mladé generaci, pĜiblížit
jeho osobnost. Pan Šustek se
narodil 10. þervna 1927 manželĤm MatČji a AndČle
Šustkovým. MČl ještČ bratra OldĜicha. Také on byl
vynikajícím sportovcem. Hrál hokej za Opavu a v zimČ na
místním rybníce „vyuþoval“ své kamarády a mladší
hokejové nadšence hokejovému umČní. Bohužel zákeĜná
nemoc ukonþila bratrovu nejen sportovní kariéru, ale také
život.
Pan Vladimír vychodil obecnou školu ve ŠtítinČ. V letech
1939 – 1942 navštČvoval školu v TĜebovicích.
V dobČ okupace pracoval v opavské MinervČ a zde se vyuþil
soustružníkem kovĤ. Po válce absolvoval vojenskou službu,
bČhem které byl vyznamenán za vzorné plnČní svých
povinností.
Po ukonþení základní vojenské služby byl pĜijat na TyršĤv
ústav tČlesné výchovy a sportu v Praze, obor speciální hokej.
Zde se seznámil se svou celoživotní partnerkou, dnes naší
obþankou paní Šustkovou. SpoleþnČ vychovali tĜi dcery, jež
se ale moc nepotatily co se sportu týþe. Vystudovaly úspČšnČ
jiné obory. Zato vnuci se sportu vČnují. DČda by mČl z nich
urþitČ radost…Už proto, že se vČnují lednímu hokeji a také
jiným sportĤm.
Po absolutoriu Tyršova ústavu vystudoval ještČ tĜíleté
dálkové studium na fakultČ v Olomouci a stal se tak nejen
trenérem, ale také pedagogem.
Jako uþitel pĤsobil na StĜedním odborném uþilišti
strojírenském ve Vítkovicích. SouþasnČ vykonával práci
trenéra 1. tĜídy ledního hokeje. Trénoval stĜídavČ starší
dorostence a dospČlé Baníku Ostrava a TJ Vítkovice. Dosáhl
zde také nČkolika úspČchĤ. V roce 1962 v rámci republiky
druhé místo a v roce 1979 tĜetí místo.
Od roku 1962 se podílel na výbČru juniorĤ ýSSR a v roce
1972 se stal trenérem výbČru ýSSR do 18 let. Pod jeho
vedením se v roce 1977 stali junioĜi do 18 let vítČzi v Turnaji
þtyĜ zemí. V roce 1979 získali junioĜi titul mistrĤ Evropy
v polských Tychách. To zopakovali v roce 1980
v nČmeckém Landshutu. Stali se opČt mistry Evropy.
Následoval turnaj ve Zvolenu s úspČšným výsledkem,
Turnaj þtyĜ zemí v Helsinkách (druhé místo) a stejné
umístČní na turnaji ve Švédsku.
Pan Vladimír pracoval dlouhá léta v komisi pro mládež. Byl
mnohokrát ocenČn doma i v zahraniþí.
V roce 1965 obdržel vyznamenání Za zásluhy, v roce 1968
byl jmenován vzorným trenérem ledního hokeje, v roce
1978 ocenČn StĜíbrným pamČtním odznakem Svazu ledního
hokeje ÚV ýSTV za práci v ledním hokeji a v tomtéž roce
získal VeĜejné uznání tĜetího stupnČ za zásluhy v rozvoji
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ýeskoslovenské tČlesné výchovy. V roce 1981 byl
jmenován Zasloužilým trenérem.
Následovalo studium na UniverzitČ Palackého v Olomouci a
od roku 1984 byl pan Vladimír doktorem pedagogiky.
V roce 1985 byl vyslán ústĜedním výborem ledního hokeje
jako trenér do ýíny. Uþil zde metodiku a techniku ledního
hokeje spolu se Slavomírem Lenerem, souþasným známým
funkcionáĜem v ledním hokeji.
Po návratu z ýíny se dále vČnoval trenérské þinnosti a
vyuþoval na StĜední prĤmyslové škole strojnické ve
Vítkovicích.
Celý svĤj život zasvČtil sportu a své bohaté zkušenosti
rozdával svým mladším kolegĤm. Mnozí si jistČ
vzpomenou, že vedl i lehkoatletický kroužek ve štítinské
škole. Byl dobrý bČžec a dobČhl si pro prvenství
v pĜespolním bČhu. Byl pĜísný nejen sám na sebe, ale také
ke svým svČĜencĤm, své vlastní dČti nevyjímaje. Dbal na to,
aby se jeho dcery dobĜe uþily, aby mu neudČlaly ostudu.
V dobČ, kdy se intenzivnČ vČnoval své práci a tedy hlavnČ
hokeji, pĜestavoval také rodinný domek po svých rodiþích
doma ve ŠtítinČ. Srdce neuneslo ten obrovský zábČr a
dostavil se první infarkt.
Po druhém infarktu pan Vladimír umírá. ZemĜel 14. ledna
1994 ve vČku 66 let. PohĜbu ve ŠtítinČ se zúþastnila celá Ĝada
jeho hokejových žákĤ, z nichž mnoho oblékalo i
reprezentaþní dres…
V naší Základní škole generála Heliodora Píky je panu
Vladimíru Šustkovi vČnována vitrína s jeho osobními a
sportovními vČcmi a medailemi, které škole vČnovala
manželka paní Dagmar Šustková.

3DQâXVWHNWĜHWt]OHYDYWHSOiNRYpVRXSUDYČ

6ODVNDYêPVYROHQtPSDQtâXVWNRYp]SUDFRYDOGOHGRORåHQêFK
GRNXPHQWĤ0JU-DURVODY'RPLQLNIRWRURGLQQêDUFKLY
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äÈ&,96287ċäË&+
0DOtGLYDGHOQtFL
V uplynulých tĜech mČsících se žáci naší školy úþastnili opČt
mnoha soutČží. Jmenujme alespoĖ nČkteré. Dramatický kroužek
pod vedením pana družináĜe Lukáše Vlþka odjel do opavského
Loutkového divadla reprezentovat školu hned se dvČma
divadelními hrami, a to Zaþarovaná tĜída a loutkovým
pĜedstavením Neomluvím se.

/LGRYt]SČYiþFL
Velkou pochvalu si zaslouží i lidoví zpČváþci. OpČt byli v soutČži
Opavský skĜivánek skvČlí. UspČli v konkurenci žákĤ s rozšíĜenou
výukou hudební výchovy, dČtí navštČvujících ZUŠ i folklórní
soubory. Jejich umístČní je následující: I. kategorie (dČti MŠ a žáci
1. tĜídy) – 2. místo Barbora StĜížová, 4. místo Miroslav Mik; II.
kategorie (žáci 2. a 3. tĜíd) – 1. místo Nela Benová; IV. kategorie
(žáci 6. a 7. tĜíd) – 2. místo Jakub Kubíþek, 3. místo Eliška
Kubánková. Jakub Kubíþek navíc získal nominaci na Slezské dny
do Dolní Lomné, kde se bude na zaþátku záĜí konat soutČž
„Slavíþek ze Slezska“. Také byl jmenován náhradníkem
Moravskoslezského finále ZpČváþek 2017, ta probČhne v kvČtnu
ve Valašském MeziĜíþí.

6SRUWRYQtJ\PQDVWN\
Naše gymnastky se opČt zúþastnily okresního kola ve sportovní
gymnastice v OpavČ. SoutČžila tato dČvþata: I. kategorie: Amálie
VaĖková, Jasmína VaĖková a Markéta Šimeþková; II. kategorie:
Anna PastrĖáková, Marie PastrĖáková, Sára Muchová, Veronika
Janošková, KateĜina Plachká a Barbora Žurková. V obou
kategoriích se dČvþata umístila na 3. místČ. Bohužel na postup do
krajského kola to nestaþilo.

5HFLWiWRUND
VČrka Samolejová, žákynČ 3. tĜídy, zvítČzila v okresním kole
recitaþní soutČže a postoupila do kola krajského. =GHE\ODYHVYp
NDWHJRULLPH]LSUYQtPLWĜHPLY\KRGQRFHQêPLSĜLþHPåD
PtVWRSRURWDQHUR]OLãRYDOD

9êWYDUQtFL
7UDGLþQČVH]DSRMXMHPHLGRVRXWČåH3RåiUQtRFKUDQDRþLPD
GČWtNGHVHNDåGRURþQČXPLVĢXMHPH/HWRVWRPXQHE\ORMLQDN
.DUROLQD 6WRQLãRYi ] % ]tVNDOD  PtVWR YH YêWYDUQp
NDWHJRULL D MHMt VSROXåDþND 9DOHQWêQD 8OPDQRYi REVDGLOD 
PtVWRYHVWHMQpNDWHJRULL

=iYRGQtFLEUDQQp]GDWQRVWL
/HWRVMVPHVHSRSUYpSĜLKOiVLOLGREUDQQpKR]iYRGX:ROIUDP
äiFLWĜtG\Jakub Kubíþek, Kamila Sojková, Marek Lorenþík a
OndĜej Malohlava museli absolvovat následující stanovištČ:
zdravovČda, bojová dráha, vČdomostní test, stĜelba ze vzduchovky na terþ, posilování a minové pole. Nakonec získali 7. místo
z celkového poþtu patnácti družstev.

0DWHPDWLNiĜL
V matematické soutČži Pythagoriáda obsadil žák 5. B Jan Stránský 3. místo v okresním kole v kategorii 5. tĜíd. Kamil Janošek
z 6. tĜídy se pak umístil na 13. – 19. místČ v kategorii 6. a 7. tĜíd. Ve stejné kategorii bodovala i jeho spolužaþka Eva HĜivĖacká,
a to na 20. – 29. místČ ze 74 míst.
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âWtWLQDPi7$/(17
V pátek 5. 5. v rámci programu ke Dni matek probČhlo finálové kolo
soutČže Štítina má talent (tomu pĜedcházelo semifinále konající se
26. 4.). Deset vybraných nejšikovnČjších a nejtalentovanČjších trojic
zmČĜilo své síly a výsledky dopadly takto:
PtVWR
TRIO – MAV (gymnastky) Veronika Janošková, Marie PastrĖáková,
Anna PastrĖáková,
ýERVENÁ KARKULKA (dramatika, zpČv) Nela Benová, František
Myška, VČra Samolejová.
PtVWR
FIALKY (mažoretky) Tereza Harazimová, KateĜina Radková, Hana
Seidlová,
HULA HOOP (kruhy) Nela Benová, Markéta Šimeþková, Amálie
VaĖková,
SEMTEX (tanec) Vanessa Dostálová, MatČj Majvelder, Jakub
Kubíþek.
6LFHEH]XPtVWČQtDOHSĜHVWRVYHONêPDSODXVHPVNRQþLODY\VWRXSHQt
TANCOVALO JELITO (lidový zpČv, hra na nástroj) Mirek Mik,
Barbora StĜížová, Benjamín Kopf,
BOMBARĆÁCKÉ HOLKY (tanec) Erik Benek, Marian Škurhan,
Stefan Škurhan,
STOLEýKU, PROSTěI SE (pohádka v ruštinČ) Michal Galvas,
Helena Galová, Veronika Mošová,
HOKUSY, POKUSY (chemické pokusy) Julie HoĖková, Valérie
HoĖková, Klára Rádková,
ýETKA JULKA (lidový zpČv, hra na nástroj) Eva HĜivĖacká, Eliška
Kubánková, Lada Kalousová.
Cenu poroty získali bratĜi Škurhanovi za vtipné a skvČle ztvárnČné prĤvodní
slovo.
Souþástí programu bylo i vystoupení pČveckého sboru, orchestru nebo žákĤ
6. tĜídy, kteĜí vymysleli básniþku na téma Maminka. Každá z maminek byla
u vchodu do sálu obdarována keramickým dárkem a nechybČla ani soutČž o
nejpoþetnČjší rodinu, která pĜišla fandit.



=iSLVGRWĜtG\



Dne 5. 4. probČhl zápis do 1. tĜídy. Z celkového poþtu 34 dČtí, které
k zápisu pĜišly, dostalo 6 dČtí odklad, 1 dítČ pĜešlo po pĜijetí na naši školu
do jiné základní školy, 4 dČti jsou po odkladu z loĖského školního roku.
CelkovČ tedy pĜijmeme 31 dČtí.

âNROiNHPQDQHþLVWR
Zájemci se mohli zúþastnit projektu Školákem naneþisto, který si klade

za cíl seznámit budoucí prvĖáþky s prostĜedím školy. Letos se
organizace projektu ujala paní uþitelka Jana VaĖková a setkat se s ní

mohli v termínech 23. 5., 30. 5., 6. 6. a 13. 6. vždy od 13:00 do 13:45.
6FKĤ]NDVH]iNRQQêPL]iVWXSFLEXGRXFtFKSUYĖiþNĤ

Dne 8. 6. v 16:00 se konala schĤzka s rodiþi budoucích prvĖáþkĤ, kterou
vedla paní uþitelka Veronika ýížová. Seznámila rodiþe s požadavky
školy a seznamem potĜebných pomĤcek, které je tĜeba mít v záĜí
pĜipraveny. SchĤzka se uskuteþnila v prostorách základní školy.
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=iSLVGR0â
Z celkového poþtu 29 dČtí, které pĜišly dne 4. 5.
k zápisu do MŠ, bylo pĜijato 17 dČtí, a to na
základČ platných kritérií, s nimiž byli zákonní
zástupci dČtí pĜedem seznámeni. Tím se opČt
naplnila kapacita MŠ, která þiní 60 dČtí.
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3RPiKiPHKDQGLFDSRYDQêP



Nezapomínáme na ty, kteĜí se narodili s handicapem, nebo k nim
zkrátka nebyl osud pĜívČtivý a ocitli se v tíživých životních situacích.
Na to konto se každoroþnČ úþastníme sbírky Život dČtem a Fond
Sidus. Náplní tČchto sbírek je prodej drobných pĜedmČtĤ. VýtČžek
slouží k nákupu pomĤcek pro handicapované dČti þi na léþbu
nemocných dČtí. Již tĜetím rokem jsme se dne 27. 5. zúþastnili
charitativního bČhu JOY RUN v opavských MČstských sadech, který
si rovnČž klade za cíl pomoci handicapovaným. PĜidali jsme se
k mnoha jiným školám na území ýR a zapojili jsme se do sbírky
ýeský den proti rakovinČ, který letos padl na 10. 5. Koupí kytiþek
jsme do sbírky pĜispČli nezanedbatelnou þástkou 4 559 Kþ.




63257(0352'ċ7,








Charitativní akce Sportem pro dČti se uskuteþnila dne 15. 6.
 v prostorách TJ Tatran Štítina. PoĜádáme ji spoleþnČ s 53. plukem
prĤzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky Opava a
 532. praporem elektronického boje Opava. Akce se uskuteþnila na
podporu Domu pro ženy a matky s dČtmi a výtČžek bude využit
 k zakoupení hracích prvkĤ na zahradu pro dČti v DomČ pro ženy a
matky s dČtmi. Hlavní soutČžní disciplínou se stal branný závod
 šestiþlenných družstev. Souþástí byl také odpolední doprovodný
program pro veĜejnost (seskok parašutistĤ, možnost vyzkoušet si
disciplíny
z branného závodu) zakonþený veþerním posezením u

táboráku. V prĤbČhu celé akce byla možnost si zakoupit obþerstvení,
pĜiþemž získaný výnos je podstatnou souþástí charitativní sbírky.

1HMU\FKOHMãtâWtWLĖiN
âWtWLQVNêVQDMSHU
Dne 9. 5. se konala tradiþní soutČž v bČhu
Nejrychlejší ŠtítiĖák. Letos jsme se rozhodli pĜidat
i další soutČž o nejlepšího stĜelce ze vzduchovky
Štítinský snajper. PĜihlásilo se þtyĜicet žákĤ nižšího
a vyššího stupnČ (z toho deset dČvþat), kteĜí se
utkali ve stĜelbČ na terþ s panáþky. Každý závodník
mČl šest ran a stĜílel na vzdálenost deset metrĤ. A
jak to dopadlo?
Nižší stupeĖ – 1. místo Markéta Plachká (4 b.), 2.
místo Adam Majvelder (3 b.), 3. místo Jakub
Šimeþek (2 b.).
Vyšší stupeĖ – 1. místo Jakub Stoniš (5 b.), 2. místo
Marek Lorenþík (5 b.), 3. místo Loris Gonelotto (3
b.).
Výsledky Nejrychlejšího ŠtítiĖáka naleznete na
školních webových stránkách.










YêURþtQDUR]HQtJHQ+HOLRGRUD3tN\
Dne 3. 7. 2017 by se generál Heliodor Píka dožil 120 let. U pĜíležitosti
tohoto významného výroþí jsme se rozhodli zorganizovat školní
projekt pro žáky, bČhem nČhož si pĜipomeneme osobnost gen. Píky.
Souþástí bude napĜ. beseda s legionáĜi ýeskoslovenské obce
legionáĜské, beseda s úþastníky zahraniþních misí 53. pluku
prĤzkumu a elektronického boje gen. Heliodora Píky, jejíž souþástí
bude ukázka pouštní výstroje a výzbroje. Žáci budou zpracovávat
v rámci výuky informatiky film o tomto významném rodákovi.
17. 6. probČhl pietní akt, jehož souþástí byl mj. 49. roþník fotbalového
turnaje O pohár gen. Heliodora Píky, ukázka vojenské výstroje a
výzbroje, dynamická bojová ukázka.





3URQiMHPViOXDVDOyQNX
YHãNROHRSUi]GQLQiFK


 V prĤbČhu prázdninových mČsícĤ þervenec a srpen 2017 NEBUDE
možné rezervovat si pronájem sálu a salónku Základní školy gen. H.
 Píky z dĤvodu stavebních úprav v budovČ školy a kulturnČsportovním zaĜízení pĜi ZŠ na žádnou akci. Provoz bude obnoven
4.
 9. 2017.




DČkuji za pochopení
+DQD3DURXONRYiVSUiYFHNXOWXUQČVSRUWRYQtKR]DĜt]HQt

7HVWRYiQtåiNĤ
Naše škola byla vybrána do vzorku škol v ýR,
které se zúþastní VýbČrového zjišĢování výsledkĤ
žákĤ 9. tĜíd 2016/2017. V rámci toho se naši
deváĢáci mČli možnost pĜesvČdþit o míĜe svých
vČdomostí z jazyka þeského, fyziky a matematiky.
Testování organizuje ýeská školní inspekce a
probČhlo elektronicky.
Žáci 5. tĜídy se zúþastnili tzv. Národního testování
5. tĜíd spoleþnosti SCIO, a to z jazyka þeského,
jazyka anglického, matematiky a obecných
studijních pĜedpokladĤ. Každý z žákĤ obdržel
v písemné podobČ podrobné vyhodnocení svých
výkonĤ.
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3URMHNWRYpGQ\
V rámci dodržování Autoevaluaþního plánu, jehož náplní je Plán hlavních úkolĤ ýeské školní inspekce pro daný školní rok, jsme
uspoĜádali i projektové dny. Jeden z nich se vČnoval þtenáĜské gramotnosti a byl urþen žákĤm 1. stupnČ. Každá tĜída þetla v
uplynulých mČsících spoleþnČ jednu knihu. Paní uþitelky poté v testu ovČĜily, kolik si žáci z knihy zapamatovali. Ti nejlepší tĜi z
každé tĜídy postupují do finále, které probČhne na konci školního roku. Do té doby musí pĜeþíst další knihu a utkají se pak v
souboji o nejlepšího þtenáĜe s kamarády z okolní tĜídy. Dalším úkolem spojeným s pĜeþtením knihy bylo nacviþení vystoupení,
které by shrnovalo, o þem vlastnČ žáci þetli. Na sále školy jsme tedy dne 19. 4. mČli možnosti zhlédnout v drtivé vČtšinČ
dramatická ztvárnČní knih nebo prezentace. Vyšší stupeĖ mČl projektový den na zaþátku þervna. Byl zamČĜen na komunikaþní
dovednosti starších žákĤ.
Druhý projektový den byl zamČĜen na internet a bezpeþné zacházení s ním. Žáci 7., 8. a 9. tĜídy vytvoĜili sadu materiálĤ, které
pak prezentovali pro ostatní žáky školy. Všechny výsledky projektu najdete na internetových stránkách
http://bezpecnyinternet.webnode.cz/, které vytvoĜili žáci 9. tĜídy. Žáci 8. tĜídy pak sestavili krátké animované filmy, v nichž se
vČnují vybraným problémĤm internetové bezpeþnosti. Žáci 7. tĜídy napsali a vyhodnotili dotazník.



'HQ=HPČ'HQ]GUDYt




âPRXOtGČWVNêGHQ

3. 5. se uskuteþnil Den ZemČ a Den zdraví. TĜídy procházely
rĤznými stanovišti –EmisaĜi, První pomoc, Mladí hasiþi,
Logika, Cviþení. Na každém stanovišti si žáci vyzkoušeli
spoustu zajímavých þinností.
Všichni tvoĜili Strom života naší školy. Žáci si obkreslili a
vystĜihli svou dlaĖ, obtisky pak utvoĜily lístky stromu.
V neposlední ĜadČ jsme hlasovali o zvíĜe v ostravské ZOO,
které naše škola adoptuje na dálku. Rozhodli jsme o pardálu
obláþkovém.
Souþástí Dne ZemČ byla i procházka tĜíd s anketou. Každá
tĜída zpracovala video mapující procházku Štítinou. Videa
mĤžete zhlédnout na školním kanále YouTube.

Akcí pro veĜejnost byl Šmoulí dČtský den. Ten se konal dne
1. 6. od 15:00 do 19:00 v prostorách TJ Tatran Štítina. Jak
již napovídá název, letos se všechno zahalilo do modrého
šmoulího odstínu. Na nejmenší dČti þekal šmoulí skákací
hrad, ti starší mohli vyzkoušet své fotbalové schopnosti na
živém stolním fotbale. NechybČly ani stanovištČ se šmoulí
tematikou, dČtská diskotéka, projekce filmu Šmoulové þi
obþerstvení.
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2UJDQL]DFHNRQFHãNROQtKRURNX
D]DþiWNXãNROQtKRURNX
30. 6. od 08:00 probČhne slavnostní ukonþení školního roku na sále školy. Poté se žáci se svými tĜídními uþiteli odeberou do
svých tĜíd, kde dostanou vysvČdþení. Podrobnou organizaci konce školního roku naleznete již brzy na školních webových
stránkách v sekci aktuality školy a aktuality tĜíd.
Letní prázdniny zaþnou 1. 7. a skonþí 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 probČhne 4. 9. v 8:00.
0âEXGHX]DYĜHQDRGGR3URYR]]DþtQi.
$XWRĜLþOiQNĤYþHWQČIRWRJUDILtYUXEULFH=iNODGQtãNRODYHGHQt
=âJHQ+3tN\D0ââWtWLQDRNUHV2SDYDSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH

3UYQtURNSURMHNWX]DQiPL
Náš mezinárodní projekt „Morální hodnoty a oslavy pro pĜedškolní
vzdČlávání“, který je financován Programem Erasmus+ Evropské unie,
v naší mateĜské škole dospČl do poloviny své cesty, a tak by bylo
vhodné v krátkosti si shrnout, jak první polovina projektu probíhala a
jaké další plány nás þekají v pĜíštím školním roce. Našim dČtem jsme
díky aktivitám týkajících se oslav nejen mezinárodních dnĤ, ale také
významných a kulturních dnĤ našich partnerĤ pĜiblížili existenci jiných
národĤ a zejména odlišných kultur, se kterými se mĤžeme na naší
planetČ setkat. NapĜíklad jsme s dČtmi pĜivítali jaro bulharskou tradiþní
oslavou „BABA MARTA“, kde jsme s dČtmi vyrábČli „marteniþky“ a
vzájemnČ jsme si je pĜedávali, abychom byli zdraví a mČli hodnČ štČstí
do nadcházejících dnĤ. V rámci podpory celosvČtových práv dČtí jsme
s našimi dČtmi oslavili „Turecký den dČtí“ uznaný UNICEF jako
Mezinárodní den þili „Mezinárodní den dČtí“. V tento den se dČti
seznámily s dČtskými právy a povinnostmi, jejich vážností a
dodržováním. DČti zvolily svého pĜedstavitele jako starostu a spoleþnČ
jsme se vydali na obecní úĜad, kde došlo k podpisu obou pĜedstavených
a dohodČ o dodržování práv dČtí. Toto je samozĜejmČ jen zlomek práce
našeho projektu. Hlavním úkolem je sestavit pĜíruþku aktivit pro rodiþe
a uþitele a vytvoĜit zcela nový školní program na podporu rozvoje etických a morálních hodnot. Náš projektový tým sestavil deset
základních pilíĜĤ, o které se morální a etické principy opírají a také na jejich základČ vytváĜíme inovativní ucelené aktivity s
dČtmi. 5. 6. 2017 jste mČli pĜíležitost zhlédnout prezentaci pro veĜejnost naší projektové práce od zahájení projektu po souþasnost,
zamČĜenou tĜeba na konkrétní aktivity a oslavy, partnerská školní kurikula, detailní program projektového setkání v Bulharsku,
nové poznatky a zkušenosti nabyté touto cestou, inovace v naší MŠ apod. DČkujeme rodiþĤm za jejich podporu a tČšíme se na
další projektovou spolupráci.
%F2WR3ROiãHNIRWRDUFKLY0â
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2KOpGQXWt]Dâ7,9$'/(0
30. 4. 2017 skonþil šestnáctý roþník Oblastní pĜehlídky
venkovských ochotnických souborĤ Štivadlo 2017.
Letošní roþník byl bohatý na „mimoĜádné“ události.
Abych to upĜesnil, mimoĜádný byl pro poĜadatele.
Ale pČknČ po poĜádku. Aby mohl být z pĜehlídky
nominován jeden ze soutČžních souborĤ, musí soutČžit
minimálnČ 5 inscenací. Pro vysvČtlení, nominovaný
soubor automaticky soutČží na celostátní pĜehlídce
KrakonošĤv divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
Bez možnosti nominace ztrácí pĜehlídka kredit. Pro
doplnČní pojmĤ, soubor, který získá pouze doporuþení,
mĤže a nemusí být vybrán na celostátní pĜehlídku.
Na zaþátku dubna bylo pĜihlášeno sedm souborĤ.
PostupnČ se omluvil soubor ze Smolkova s hrou HavíĜi,
která obsahovala tvrdou havíĜskou mluvu. Sám osobnČ
jsem se na tuto hru tČšil, nicménČ þlenové souboru se
údajnČ neshodli v názoru, jestli taková hra mĤže být
uvedená na Štivadle. Druhý soubor, který se ze
soutČžního zmČnil v nesoutČžní, byl soubor z Velké
BystĜice, který se s hrou Probuzení jara souþasnČ
pĜihlásil i do Kojetína na jiný typ pĜehlídky, než je
Štivadlo. Tam získal doporuþení postupu na celostátní
pĜehlídku ochotnických souborĤ do VolynČ. V pĜípadČ
soutČžení ve ŠtítinČ by byl diskvalifikován a již získané
doporuþení by ztratil. NicménČ slíbil vystoupit jako
nesoutČžní soubor.
Až doposud bylo vše v poĜádku. PoĜád jsme mČli pČt
soutČžních souborĤ a naplnČny všechny hrací dny. V
pondČlí veþer 24. 4., mezi dvČma víkendy Štivadla, se
odhlásil z pĜehlídky soubor z Kozlovic. ZĤstaly tudíž
pouze 4 soutČžní soubory a navíc odpadlo poslední
pĜedstavení pĜehlídky. Pro mČ, jako hlavního
organizátora, to znamenalo sehnat další soutČžní soubor
a najít nČkoho, kdo by vystoupil v sobotu 29. 4.
Nakonec vše dopadlo dobĜe. Soubor z Velké BystĜice nebyl vybrán na celostátní pĜehlídku do VolynČ, takže mohl soutČžit u nás.
Zbývalo zajistit poslední pĜedstavení. VČtšina z cca 15-ti kontaktovaných souborĤ už mČla program (pálení þarodČjnic, stavČní
máje, ...), nebo nČkterý z hercĤ trávil prodloužený víkend mimo bydlištČ. Naše pozvání pĜijal soubor z Polné u Jihlavy, který je
špiþkou mezi ochotníky.
Dalo by se Ĝíct, že vše dobĜe dopadlo. Diváci vidČli šest inscenací, z nichž pČt mČlo vysokou ochotnickou úroveĖ. Jako hosté
vystoupily dČti pod vedením Lukáše Vlþka s pohádkou a loutkovým pĜedstavením a na závČr se s monology pĜedstavili nejenom
porotci a jiní hosté, ale i dČti ze Street Dance pod vedením Kláry Frankové.
A kdo tedy zvítČzil. Nominaci získala inscenace Opaþné pohlaví souboru z Kyjovic. Doporuþeným souborem na prvním místČ
byla ŠAMU Štítina s hrou A do pyžam a na druhém místČ soubor z Velké BystĜice s hrou Probuzení jara. Odborná porota udČlila
nČkolik þestných uznání a cen. Pro þtenáĜe Zpravodaje jsou urþitČ zajímavé ty, které získali herci ŠAMU. ýestné uznání odborné
poroty za herecké výkony získali OndĜej Benda a Petra Fialová, Zdenka Tomková a Tomáš Koneþný za scénografii a OndĜej
Benda za režii. Cenu odborné poroty za mužský herecký výkon získal Lukáš Vlþek.
Zvláštní cenu poroty získal soubor ŠAMU za pĜípravu a realizaci pĜehlídky Štivadlo 2017.
ZávČrem je ale možno konstatovat, že hlavním vítČzem letošní pĜehlídky byli organizátoĜi. Povedlo se po všech stránkách udržet
vysoký kredit pĜehlídky, k nČmuž pĜedevším patĜí pohoda a klid, který se pĜenáší na všechny úþastníky. Ta je patrna po celou
dobu pĜehlídky, od vítání hrabČte, bezchybnČ fungujícího zázemí kuchynČ a bufetu, pĜes tisk vstupenek a SluneþníkĤ, až po
perfektnČ se doplĖující Ĝeditelský pár.
Do dalších roþníkĤ pĜeji Štivadlu pĜedevším spokojené diváky, kterých každý rok pĜibývá (letos 120 prodaných permanentek) a
souþastnČ pro poĜadatele ménČ stresových situací jako tomu bylo letos.
3ULQFLSiOâ$089iFODY%HQGDIRWR0JU-DURVODY'RPLQLN
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Štítinský Klub žen uspoĜádal zcela novou a tedy
netradiþní zajímavou akci, o které nám napsaly do
redakce tĜi úþastnice. Nejmladší z nich, Aniþka
Paverová, se v pĜíspČvku také podČlila o své zážitky.

)HVWLYDOMtGODQDPtVWQtPKĜLãWL
Poþasí se v sobotu 20.5.2017 moc nevydaĜilo, ale
plánovaný festival jídla, který poĜádal Klub žen ve
ŠtítinƟ, ano.
Akce tohoto typu jsou ve svƟtƟ i u nás už bƟžné, tak jsme
si Ĝekly, že to zkusíme uspoĜádat také ve ŠtítinƟ. A vyšlo
to. Z Klubu žen se aktivnČ zúþastnilo 19 žen +
3 neþlenky a 6 žen Klubu žen z Nových Sedlic.
Nabídka byla opravdu pestrá: sladké a slané pokrmy,
zdravé pomazánky i teplé speciality. Ochutnávaly jsme,
pĜedávaly si recepty a byly jsme potƟšeny, že se akce
setkala s pĜíznivou odezvou místních i pĜespolních
,,ochutnávaþĤ''.
VƟĜíme, že se festival jídla stane každoroþním
zpestĜením a pĜiláká ještƟ více pĜíznivcĤ dobrého jídla.
Bylo pĜíjemné se setkat, sdílet své kulináĜské
dovednosti, navzájem se inspirovat a dobĜe se pobavit.
DƟkujeme také p. JiĜímu Hlouškovi, provozovateli
restaurace Sport, za vstĜícné jednání a za poskytnutí
prostoru pro tuto akci.
=D.OXEåHQ(OLãNDD-DQD2QGHUNRY\
IRWR0JU-'RPLQLN

âWtWLQVNi7DWUDQND
Tak ahoj! A aĢ se zase za rok na Tatrance sejdeme!
S tČmito slovy jsme se vloni po ukonþení turistického
pochodu louþili. O tom, že to vČtšina z nás myslela
vážnČ, svČdþila skuteþnost, že v sobotu 8. 4. 2017 opČt
pĜišla na "start" 34. roþníku štítinské Tatranky pĜevážná
þást tČch skalních, kteĜí se pochodu každoroþnČ
zúþastĖují. Ti ménČ otužilí se trochu zalekli nejistého
poþasí a radČji zĤstali doma v teple. A mohou litovat!
Poþasí se umoudĜilo, a tak jsme prožili krásný den
naplnČný sportovním duchem a kamarádskou
atmosférou. Na tradiþní zastávce „U dubu“ jsme si opČt
slíbili, že „pokud tady budu, budu chodit k dubu na
Tatranku, na štítinskúú...“
Nakonec ještČ dobĜe, že všechny naše výlety a pochody
smČĜují vždy do nejbližší hospody. Obþerstvení a pár
piv, tak tmelíme kolektiv. A kdo že to je ta Fajnparta,
co drží tradici štítinské Tatranky? FAJNPARTA toĢ
smeþka bláznĤ starých, každý druhý kmet, které pĜesto
stále baví tento krásný svČt! A tak i vy neváhejte a pĜíštČ
POJĆTE S NÁMI!
Na shledanou v dubnu 2018 na 35. roþníku!





)HVWLYDOMtGHO

V sobotu
dne 20. kvČtna 2017 jsem šla s babiþkou Alenkou
a bratrem Vojtou na štítinskou akci, kterou poĜádal štítinský
Klubžen. Na Festval jídla.
Bylo tam dost lidí a také docela dost jídla. Já s babiþkou jsme

prodávaly
vajeþnou tlaþenku, rohlíþky a "banánové
pokušení". Tohoto festivalu se zúþastnily napĜ. paní

Onderková
Eliška, paní Popková, Novosedllické žabky a
mezi nimi byly také paní Onderková Irma, paní Horáková,

paní Kadulová
a další...
Bylo tam moc hezky a doufám, že se to bude konat i pĜíští
rok.
 $QLþND3DYHURYiåiN\QČWĜtG\=âJHQ+3tN\âWtWLQD

=D)DMQSDUWX9ČUND.RWiVNRYi
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0OiGHQFL]HâWtWLQ\QDKUiYDOL0OiGHQHFNRXK\PQX












A nejen to. Autor Mládenecké hymny Edvard Schiffauer
zajistil v ýeském rozhlase Ostrava kvalitní nahrávku se
skvČlými muzikanty. Zbývalo ale nahrát ještČ zpívaný text. To
se uskuteþnilo v pondČlí 5. þervna letošního roku v
nahrávacím studiu Janáþkovy konzervatoĜe v OstravČ pod
taktovkou uvedeného autora. Nahrávání se zúþastnilo pČt
souþasných mládencĤ se tĜemi již bývalými. A byl to pro
všechny nevšední zážitek. Zpívalo se tak, jak to umí mládenci.
Žádné velké vyumČlkování. Také Pochod mládencĤ jsme stihli
natoþit. Snad si poslechnete na CD (až bude vydáno).
Všichni jsme ze studia odcházeli jako popové hvČzdy. Budeme
mít na tento den velmi dobré a dlouhodobé vzpomínky.


























=DVRXþDVQpLEêYDOpPOiGHQFH]D]QDPHQDO-DUHN'RPLQLNIRWR0JU-'RPLQLN

9ROHMEDORYêURþQtN0HPRULiOXYRMtQD,YDQD.XELQFHSUREČKO
YHVNYČOpDWPRVIpĜH


v sobotu 13. kvČtna se zdálo, že nám poþasí
Ráno
nebude moc pĜát. VždyĢ bylo druhého zmrzlého -

Serváce. Obrovský zájem o turnaj vše rozptýlil.
PĤvodnČ pĜihlášených deset smíšených družstev (4+2)
se rozrostl ještČ o jedno družstvo pĜíchozí. Zahájení
turnaje patĜilo vzpomínce na vojína Ivana Kubince,
který byl pĜi osvobozování obce Štítiny NČmci bestiálnČ
umuþen. Zástupci obce, tČlovýchovné jednoty i hráþĤ
potom položili kvČtiny k jeho pomníþku. Turnaj byl
rozehrán a nakonec se uskuteþnil za velice pĜíznivého
volejbalového poþasí. Nebyla zima, nesvítilo sluníþko a
nebyl vítr. A hojné obþerstvení bylo zajištČno pro
všechny. Hrálo se celý den a v pozdním odpoledni došlo
koneþnČ na finále. Po letech se v nČm velmi dobĜe
blýskl domácí tým, který v litém a vyrovnaném boji
nakonec podlehl družstvu, ve kterém se objevili i hráþi
extraligového Zlína. DČkujeme všem organizátorĤm,
kteĜí ve velké vČtšinČ již stáli také u prvního roþníku.
PodČkování patĜí Obci Štítina za finanþní podporu a
dalším sponzorĤm, kteĜí oddílu pĜispČli. Pomalu je
tĜeba zamýšlet se nad tím, jak dál... Na organizaci
letošního turnaje se podíleli už také naši mladí
volejbalisté. Jsou pĜíslibem do budoucích roþníkĤ
tohoto turnaje.

Útoþí domácí hráþ Kamil Tomáško





-DURVODY'RPLQLNIRWR-DQ'RPLQLN
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Na 2. místČ družstvo Štítiny (Pavel, Lucka, Radim, Petra, Kamil, Honza)
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âWtWLQVNiVWĜHOHFNiQDGČMHJAN VILDOMEC
Už nČkolik let reprezentuje Jan Vildomec okres, kraj i republiku ve stĜeleckých soutČžích z pistole. Snad jste už také
zaznamenali þlánky v okresním tisku o jeho úspČších. Honza je žákem naší základní školy. Oslovil jsem ho a poprosil o
rozhovor do Štítinského zpravodaje.
+RQ]RNGR7ČNHVWĜHOEČDWHG\NWpWRVWĜHOHFNpVSRUWRYQtGLVFLSOtQČSĜLYHGO? 
Napadlo mČ to samotného, když jsme na dovolené stĜíleli ze vzduchové pušky na bubliny
z bublifuku. Poprosil jsem rodiþe a ti našli v OpavČ oddíl sportovní stĜelby SSK Opava
0126. Teć ale stĜílím z pistole.
9NROLNDOHWHFKMVLVHVWĜHOERX]DþtQDO"
StĜílím od devíti let, na prvních závodech jsem byl v deseti.
8 YiV GRPD MH Y\YČãHQR YHONp PQRåVWYt GLSORPĤ D RFHQČQt NWHUêFK MVL GRViKO
.WHUpKRVLSRYDåXMHãQHMYtF?
NejvČtší cenu pro mČ mají úspČchy z Mistrovství ýeské republiky. PĜestože mám nČkolik
titulĤ z dorostenecké kategorie, vČtší cenu pro mne má 2. místo mezi juniory (do 21
let). Jsem hrdý také na to, že jsem mohl reprezentovat ýeskou republiku na
mezinárodních závodech.
9MDNpNDWHJRULLNGHDVMDNêP~VSČFKHP"
Nejprve jsem startoval na mezinárodních soutČžích v Plzni. Tam jsme na soutČži „Meeting of the shooting hopes 2015“ s
družstvem juniorĤ dosáhli na druhé místo. V tomto roce jsem se už dostal s reprezentací i za hranice. NejdĜíve to byly závody v
MnichovČ v NČmecku, krátce nato jsem byl nominován na ME ve slovinském Mariboru. Moc se mi tam nedaĜilo, nervozita se
projevila, ale aspoĖ jsem nasbíral zkušenosti.
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.GHDMDNþDVWRWUpQXMHã"
BČžnČ trénuji na stĜelnici dvakrát týdnČ, ale s místem je problém. V létČ stĜílíme v pronájmu na stĜelnici na Svaté AnnČ v OpavČ,
ale na zimu prostory nemáme. Poslední zimu jsme trénovali v nevyhovujících prostorech – v chladnu, v šeru a na provizorní
lapaþe, ale jsme rádi, že máme aspoĖ kde stĜílet.
-VRXLRVWDWQtþOHQRYpWYpURGLQ\WDNp
Y QČNWHUpP VSRUWRYQtP RGYČWYt
DNWLYQt"0DPNDSUêWDNpVWĜtOt…
Mamka zaþala stĜílet jen proto, že se
mnou jezdila na závody, a zaþalo ji to
bavit. TaĢka vloni zvládl zdolat
Beskydskou sedmiþku, dĜíve se vČnoval
horolezectví, teć spíš upĜednostní
projížćku na jachtČ. Sestra Katka by
chtČla vyzkoušet všechno, ale teć stíhá
už jenom gymnastiku a hasiþský sport.
-VL åiNHP GHYiWp WĜtG\ QD =iNODGQt
ãNROH JHQHUiOD +HOLRGRUD 3tN\ YH
âWtWLQČ -DNp Piã SOiQ\ SR XNRQþHQt
]iNODGQtKRY]GČOiQt"
PrávČ jsem byl pĜijat na Slezské
gymnázium v OpavČ a pak bych se chtČl
stát lékaĜem.
3WDOVH0JU-DURVODY'RPLQLNIRWRURGLQQêDUFKLY


6(=1$07(6(3526Ë0«(díl druhý)
V dnešním þísle se blíže seznámíte s ROMANEM ŠIMEýKEM, štítinským patriotem, který je z hráþĤ nejdéle pĤsobícím þlenem
v týmu a gólmanem PETREM HLAVÁýKEM, jenž je pro zmČnu hráþem, který to v našem týmu dotáhl kariérnČ nejvýše.

3(75+/$9Èý(.
1D]GDU3pĢR3UR]UDćþWHQiĜĤPVYRXNDULpUX
Já zaþínal s fotbalem v KomárovČ, ve dvanácti letech jsem
byl v OpavČ, tam jsem chytal do sedmnácti, abych se vrátil
do Komárova chytat I. B tĜídu. ýtyĜi sezóny v OldĜišovČ.
Pak Dolní Benešov a divize. PĤl roku zpČt OldĜišov a
znovu divize v MikulovČ, po postupu do MORAVSKOSLEZSKÉ FOTBALOVÉ LIGY (tĜetí nejvyšší soutČž
v republice - pozn. redaktora), kde jsem asi prožil nejvČtší
fotbalový zážitek, v ýeském poháru jsme narazili na Sigmu
Olomouc - ta hrála v plné sestavČ. PĜed tĜemi tisícovkami
divákĤ jsme po boji prohráli 1 : 2 brankou z 89-té minuty.
Další sezónu nástup do pĜípravy v HluþínČ, ale s ohledem
ke své práci a þasové vytíženosti jsem zvolil schĤdnČjší
cestu a ubral na sportovních ambicích a ocitl se tady.
.GRWČSĜLYHGOWDG\QDâWtWLQX"
Jó, tak to je historie z Komárova, kde jsem hrával s Danem
Matyáškem a Honzou Havelkou a znal jsem se s Danem
KudČlou a Kubou ýerným, takže jsem šel vlastnČ za
bandou….
-VLQČMDNSRYČUþLYêQHERPiãQČMDNpULWXiO\"
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Ne, nejsem na nic vázaný. Snad trošku…Snažím se
nemČnit barvu svého dresu po vyhraném zápase, ale není to
nic, na þem bych lpČl.
$QČMDNêEUDQNiĜVNêY]RU"
Tak to jo. Od mala to byl pro mne Petr ýech (shoda jmen
pozn. redaktora - ) To jsem sledoval v jakých rukavicích
chytá a snažil jsem se mít ty samé (znaþku) co on.
$RVREQČMVWHVHSRWNDOL"
OsobnČ teda ne, ale byl jsem na zápase Žilina – Chelsea
v Lize mistrĤ a taky když hrál proti OpavČ za Spartu na
„slezském“ v mČstských sadech. Sparta vyhrála 2 : 1, Jarda
Kolínek ho pĜekonal hlavou.
9]SRPtQiPVLMDNVHWLSRGDĜLORQDSRG]LPYVWĜHOLWJyO
YH9tWNRYČSĜHVFHOpKĜLãWČ
Ale nebyl to mĤj jediný gól na postu brankáĜe. Už jsem jich
dal víc. V KomárovČ nebo když jsem pĤsobil v OldĜišovČ.
Bylo to z pĤlky hĜištČ nebo z pĜímých kopĤ. Bylo jich
celkem hodnČ.
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7DN\SRGQLNiãYSURGHMLEUDQNiĜVNêFKUXNDYLFNG\å
MVLVHQHEiOMtWQDWUKVYODVWQt]QDþNRX$YHWYêFK
UXNDYLFtFKXåFK\WiLOLJRYêJyOPDQ].DUYLQp
/DãWĤYND
Hm, rukavice frþí neskuteþnČ. Když dobĜe dopadnou
jednání, mĤže v nové sezónČ oblékat naše rukavice sedm
prvoligových brankáĜĤ. Naše rukavice budou i na Euru 19ti i 21-ti letých. Budou na trhu v Polsku, NČmecku. Kupují

i holky, máme tam v nabídce rĤžové. Celkem prodáváme
tĜi sta až pČt set párĤ mČsíþnČ!
'QHV NYČWQD NG\FK\EtYOL]HGRKUiWþW\ĜLNROD
WLSQHãVLNGREXGHPLVWUHP"
Tak teć je to jen o Slávii nebo Plzni. PĜál bych to Plzni.
Myslím si, že Slávie je z té své šance nervózní a nedá to
psychicky. Takže tip je PlzeĖ.
'ČNXML]DUR]KRYRU
Není zaþ.



520$1â,0(ý(.
$WYRMHNDULpUD".GH]DþQHPH"9MDNpPYČNX"
No tak to je pĜedpĜípravka (5 - 6 let) tady ve ŠtítinČ. Vybavuji
si, když jsme prohrávali 16,17 nula. Trénoval nás pan Hruška
(pozn. pĤsobí ve SFC Opava), v osmi jsem zaþal dojíždČt do
KravaĜ a tam jsem vydržel celé dČtství, všechny mládežnické
družstva vþetnČ dorostu až do dospČlosti do devatenácti let.
PĤl roku jsem okusil mezi muži divizi. Pak už zpČt na Štítinu.
7DNåHMVLQHMGpOHSĤVREtFtKUiþYWêPX«
Jo, dvanáct let jsem tady. Zažil jsem všechny postupy od
þtvrté tĜídy, pak tĜetí, pĜebor, druhou a teć od roku 2011 první
A tĜídu.
9WpWRVH]yQČMVLVSRNRMHQêVHVYêPLYêNRQ\"
Sebe mĤžu tČžko hodnotit, trenér mČ posunul do obrany, což
mi sice vyhovuje, ale já mám v krvi útoþení, a to mi je nČkdy
vyþítáno, ale takhle se dneska hraje moderní fotbal, je to tak?
Útoþení po lajnách s tím rizikem, že taky nČjaký gól
dostaneme a tak radši aĢ to skonþí 3 : 3 než 0 : 0!! To je mĤj
názor. To myslím mají diváci radši -. Když uvidí góly.

CelkovČ s výkony týmu jsem spokojený, momentálnČ jsme
tĜetí, akorát mČ mrzí þerstvé zranČní Tkadleþka, ten nám bude
hodnČ chybČt…
1ČMDNêWHQSiWHNXåE\GOtãY0RNUêFK/D]FtFK7\MVRXV
QiPLYHVNXSLQČDQDWRWRGHUE\VHYåG\FN\REČYHVQLFH
WČãt0XVtãþHOLWQČMDNpPXSRSLFKRYiQt]HVWUDQ\
IDQRXãNĤ"
Ne, není to nic hrozného, co bych nepĜežil. Sem tam nČco
menšího, ale je to v normČ.
7DN\WYĤMWFKiQ SR]Q7RQGD9\KQiQHN KUiYDOIRWEDOD
WHQWDN\VWLKOREOpFLREDGUHV\YHVQLF«
No tak ten už na fotbal moc nezajde, buć kvĤli pracovní
vytíženosti, nebo novému koníþku rybaĜení. SamozĜejmČ o
fotbale doma pokecáme, vždycky se mČ zeptá na výsledek a
co nového.
7\PiãMHãWČPLPRIRWEDOQČMDNp]iOLE\"
Rád jezdím na kole, po delší dobČ jsem se vrátil k tenisu, ale
pĜedevším je to má rodina a malá dcerka…
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=SČWNIRWEDOXNG\åVHSRGtYiPHGRQDãtNDELQ\NGRMH
YQtWtPQHMYČWãtPWDKRXQHPQHERWtPNGRQHMYtFVWPHOXMH
NROHNWLYDMHQHMYtFVO\ãHW"

Já rád vzpomínám na ty mládežnické léta a na kluky v žácích
v KravaĜích, tak asi se všema, co jsme v té dobČ kopali divizi
-.

Nejvíc je slyšet PéĢa Hlaváþek, jak v kabinČ, tak na hĜišti.
Taky bych zmínil Havla (Havelka pozn.) Myslím, že
atmosféra je dobrá, taky o tom svČdþí momentální umístČní
v tabulce…

'QHVNG\WČ]SRYtGiPMH'RNRQFHOHWRãQtVRXWČåH
QiPFK\EtVHGPNRO7LSQLVLNGRY\KUDMH"

.G\åVHWČ]HSWiPVNêPE\VLVFKWČO]DKUiWYMHGQRP
WêPXDPRKOE\VY\EtUDW]HYãHFKKUiþĤVYČWDQDNRKRE\
VLVY]SRPQČO"

$FRâWtWLQD"

DobĜe „našlápnuto“ má Stará BČlá z Ostravy, ta si to mĤže
pokazit jen sama, ale mĤj tip nakonec bude: KravaĜe!!
Ehmm… asi ne, my skonþíme na krásném druhém místČ 'ČNXML]DWYĤMþDV

.OXN\]SRYtGDO3HWU+DOIDUIRWRDUFKLY7-7DWUDQâWtWLQD

&RVHWRWDPSOD]LOR"
V posledních letech, pĜedevším v období od kvČtna do záĜí, se množí pĜípady pozorování hada na zahradČ. Ráda bych vás
seznámila s fakty o tomto tvorovi.
Budeme-li se bavit o ŠtítinČ a blízkém okolí, mĤžete si být témČĜ jisti, že se jedná o užovku obojkovou (Natrix natrix). Jde o hada
dorĤstajícího velikosti 120 cm, zĜídkakdy doroste 140 cm. Je zbarvena þernČ až šedČ se žlutČ zbarvenými pĤlmČsíci za oþima.
Její oko (zĜítelnice) má kulatý tvar. Tohle je jeden z nejdĤležitČjších rozdílĤ mezi nejedovatou užovkou a jedovatou zmijí, která
má zĜítelnici štČrbinovitou.
Užovka obojková je pro þlovČka, dČti a vČtšinu domácích mazlíþkĤ neškodná. Nebrání se kousáním. Pokud ji chytnete do ruky,
potĜísní vás páchnoucím sekretem z kloaky. Pokud vás to neodradí, zkusí na vás zahrát divadlo a udČlá ze sebe mrtvou. PĜestane
se hýbat, otevĜe tlamu a jazyk ji bude bezvládnČ viset z tlamy ven. Toto chování (vypadat mrtvČ a smradlavČ) má odradit její
predátory, kterými je na zahradČ hlavnČ þlovČk, pes a koþka, pro mláćata i ježek.
Co tedy dČlat, když zahlídnete užovku – radujte se, jakou máte skvČlou pĜírodní zahradu. Kdo ten pohled na hada nesnese – otoþte
se a jdČte pryþ, za chvíli už nebude po užovce ani stopy. Pokud však tenhle pocit, že jste na svojí zahradČ vidČli užovku nesnesete
– odstČhujte se do paneláku, protože i když jste užovku na svojí zahradČ nikdy nevidČli, pĜesto je velice pravdČpodobné, že se
tam nČkdy nČjaká plazila, nebo plazit bude. Ale rovnou vás upozorním, že v paneláku máte naopak vČtší pravdČpodobnost, že
narazíte na exotického hada, který už nebezpeþný být mĤže, chovaného vaším neznámým sousedem, tĜeba pĜímo ve svém bytČ.
Užovka se na zahradČ živí vČtším hmyzem, žábami, mláćaty hlodavcĤ nebo oslabenými dospČlými hlodavci. Svou koĜist neškrtí,
požírá ji živou a je jedno, z které strany zaþne. Žáby þastČji polyká od zadních noh, aby z nich vytlaþila vzduch, kterým se žába
v sebeobranČ nafukuje.
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NČkdy se mĤže stát, že užovka uvízne v nČjaké hluboké hladké kádi, šachtČ nebo ve sklepČ. Pokud si troufnete, normálnČ ji
vytáhnČte nebo nažeĖte do nČjaké nádoby a pak vypusĢte venku. Pokud si netroufnete, zavolejte si odbornou pomoc. Poradí vám
na tel: 602 271 836 Záchranná stanice Bartošovice, nebo i na krizové lince 112. Užovka patĜí mezi zvláštČ chránČné živoþichy.
Nevím, proþ dochází k þastČjšímu pozorování užovek v okolí
domĤ. Jejím pĜirozeným prostĜedím jsou mokĜady, bĜehy
vodních ploch a jejich okolí. Tam loví i svou oblíbenou
potravu, ryby do asi 15 cm velikosti. Je možné, že se užovka
stahuje k domĤm za ropuchami, které loví hmyz na
Koho už nebaví každý týden spotĜebovávat energii a þas
vydláždČných vjezdech. Taky je možné, že vhodné lokality z
sekáním „golfového trávníku“, vČzte, že to tak být nemusí.
pĜírody mizí a užovkám nezbývá nic jiného, než se pĜizpĤsobit
Posekejte si kousek kolem domu, tam kde þasto chodíte, kde
životu v zahradách. Pravdou je, že generace dĜíve narozených
si hrají dČti, nebo kolem záhonkĤ, ale zbytek mĤžete klidnČ
brala pĜítomnost hada jako samozĜejmost a nikdo se nad tím
posekat dvakrát bČhem sezóny a na zahradČ budete mít
nepozastavoval, natožpak, aby se bál, že „uštkne“ jeho dČti.
kvČtinovou louku. Není to hned. Roky peþlivČ stĜíhaný
Tak snad i generace souþasné a budoucí si na pĜítomnost
trávník má tendenci spíše zhoustnout a nevzhlednČ polehat,
užovek zvyknou a bez strachu a s hrdostí budou obývat své
ale když mu pomĤžete výsevem luþních rostlin, urþitČ vás v
zahrady.
dalších letních sezónách pĜekvapí bohatostí kvČtĤ. Na trhu
už jsou dokonce smČsi semen podle barev. MĤžete mít louku
bílou, žlutou, þervenou…Každá bude lákat množství motýlĤ
a dalších hmyzích opylovaþĤ. Takový porost dokáže zadržet
mnohem více dešĢové vody. Zalévat nemusíte vĤbec,
protože sluneþní paprsky mezi stébly nepronikají a zbyteþnČ
pĤdu nevysušují. Tuto sezónu mĤžete využít k naþerpání
inspirace. PĜi procházkách nakukujte za ploty. KvČtinová
louka už není jen tam, kde nezbytnČ potĜebují seno na zimu
pro králíky, ovce, ale i tam, kde nemrhají energií a kochají
se krásou kvČtin a motýlĤ. MotýlĤ v ýR rapidnČ ubývá. Za
posledních 100 let vymizelo 19 druhĤ. Na podzim mĤžete
naposledy posekat a vysít si kvČtinovou louku.

Zelený beton,
nebo kvČtinová louka?

Petra Valentová, foto ilustraþní



Užovka obojková pĜedstírá uhynutí
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