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SLOVO ÚVODEM:
Vážení a milí spoluobčané,

Návštěva Mons. Františka
Václava Lobkowicze ve Štítině
V sobotu 22. 7. 2017 poctil naši obec svou návštěvou Mons. František
Václav Lobkowicz. Více se dozvíte na straně 7 a 8.

letošní prosluněné léto přálo snad všem
společenským a kulturním akcím, kterých
jako každoročně nebylo málo. Snad jen jediná
a to Mládenecká večerní zábava proběhla na
„blátě“. K některým opět přinášíme ve
zpravodaji informace a průvodní fotografie.
Blíží se podzim a zima a starosti s vyschlými
potoky a následky sucha vystřídá
poukazování na každoročně čmoudící
komíny, zvuk cirkulárky a pálení listí.
Jsme vesnicí a pálení listí nebo řezání dřeva
k vesnici jistě patří. Dodržujme však obecní
vyhlášky a buďme proto tolerantní ke svým
sousedům. Černý kouř z komínu určitě není
známkou ekologického paliva!
Za redakční radu mi dovolte trošku chvály.
Na přelomu loňského roku a v následných
měsících jsme vyhodnotili rozdanou anketu
s dotazy ke spokojenosti se Štítinským
zpravodajem. Dostali jsme několik podnětů,
které se snažíme postupně zapracovat a
vyhodnotili jsme, že se zpravodaj opravdu
stal oblíbeným doplňkem informovanosti, je
občany vnímán velmi pozitivně i po stránce
obsahu a provedení. Tuto aktivitu jsme
potřebovali podstoupit s ohledem na velmi
negativní a kritické hodnocení udělené nám
na přelomu roku 2016/2017. Čtenář si může
připomenout
v
zápisech
obecního
zastupitelstva.
Jaké bylo však naše překvapení, když
kritizovaná práce doznala uznání a byla
ohodnocena v celorepublikové soutěži o
nejlepší obecní zpravodaje!
Opětovně děkuji všem, kteří se o zpravodaj
zasloužili, pracují na něm a všem, kteří si
udělají chvilku a přispějí svým článkem.
Za redakční radu přejeme pěkný podzim.

foto Martin Paroulek

Ing. Radek Malohlava, místostarosta

mistostarosta@stitina.cz
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Vážení spoluobčané,
nejvýznamnější „prázdninovou“ událostí bylo bezesporu tradiční posvícení, které svou sobotní
dopolední návštěvou umocnil biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz.
Otec biskup sloužil v kapli sv. Maří Magdalény mši svatou a následně vysvětil nový kříž před
kaplí. Po bohoslužbě také uctil památku našeho rodáka generála Heliodora Píky. Dle mého
názoru a zaznamenaných ohlasů můžeme být spokojeni. Příznivě akci hodnotili i oficiální hosté,
kteří velmi oceňovali program našeho posvícení i vlastní průběh návštěvy otce biskupa. Uznání
a poděkování zaslouží zejména všichni zaměstnanci obce, kteří zajistili přípravu i vlastní průběh
akce.
Hezký pocit z návštěvy biskupa však vystřídalo zklamání z chování některých občanů, kteří dle
doručeného podnětu měli údajně vypouštět fekálie do vodního toku Sedlinka. Přestože se
znečištění potoka nepotvrdilo, považuji za nutné Vás s touto problematikou blíže seznámit. V současné době vlivem déle
trvajícího sucha protéká korytem potoka minimální množství vody a vodní nádrž Sedlinka je z důvodu odbahnění vypuštěná,
takže nelze stav vody nijak regulovat, čímž je samočistící schopnost vodního toku narušena. Obec Štítina, stejně jako spousta
dalších obcí, ve kterých není vybudována splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, má povoleno se souhlasem
správce vodního toku a České inspekce životního prostředí vypouštění odpadních vod z kanalizačních výustí do potoka. Na
základě pravidelných rozborů vypouštěných odpadních vod prováděných Zdravotním ústavem Ostrava můžeme konstatovat, že
vypouštěné odpadní vody nepřekračují limity znečištění stanovené povolením vodoprávního úřadu. Představa, že bychom 24
hodin denně hlídkovali u příslušných kanalizačních výustí, je více než absurdní. Kladu si otázku, zda si takto dosud neznámý
údajný znečišťovatel nechce dokázat, jak je výjimečný. Jsem smutný z toho, že někteří lidé pohrdají zákony a nařízeními. Obec
Štítina zpracovává projektovou dokumentaci pro stavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Do konce letošního roku
by měla být dokončena změna územního plánu a v průběhu příštího roku by mělo být vydáno stavební povolení pro předmětnou
stavbu. Do doby, než bude stavba zrealizována a uvedena do provozu, však všichni majitelé domů v obci musí likvidovat odpadní
vody v souladu s vydaným kolaudačním rozhodnutím, tj. pravidelným vývozem žump, případně prvních komor septiků. Zároveň
připomínám povinnost likvidaci odpadních vod prokázat při případné kontrole vodoprávního orgánu (např. doložením faktur za
vývozy).
V průběhu prázdnin pokračovaly zahradnické úpravy v parčíku u obecního hřbitova. Zahradnická firma pana Marka Holuši
provedla vysvahování břehů, které následně osadila břečťany. V celém parku pak byla zaseta tráva.
Letošní druhá polovina roku je ve znamení stavební činnosti zaměřené na bezpečnost. Na ul. Komenského bylo provedeno
rozšíření cesty. Akci prováděla firma Československé stavby a.s. Nakonec jsme uspěli v získání dotace na tuto stavbu
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 273.000 Kč, tj. 50% z celkové ceny díla.
Další stavební akce bude složitější. V měsících září – říjnu se uskuteční výstavba oboustranného chodníku na ul. Palackého
v úseku od pomníku gen. Heliodora Píky k železničnímu přejezdu ČD. O rozsahu akce jste byli informováni již v předchozích
číslech zpravodaje. Stavba je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR v částce 497.000 Kč (60%
z nákladů stavby). Zhotovitel stavby byl vybrán na zasedání zastupitelstva obce dne 30. 8. 2017.
4. 7. 2017 proběhlo na Velehradě slavnostní vyhlášení šestého ročníku celostátní soutěže o nejlepší obecní a městský zpravodaj
roku 2016. Je potěšitelnou informací, že z více než tří stovek přihlášených zpravodajů se Štítinský zpravodaj umístil v první
desítce celkově nejlepších. Rád bych touto cestou poděkoval redakční radě a všem, kteří se na tvorbě našeho zpravodaje podílejí.
S přáním hezkých podzimních dnů
Štěpán Koník, starosta obce

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
PÁTEK 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hod.
SOBOTA 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hod.
Volební místnost bude umístěna v zasedací místnosti v přízemí
Obecního úřadu Štítina, Hlavní 68, Štítina
2
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Oprava ulice

KOMENSKÉHO
Během měsíce srpna a začátkem září byly provedeny práce
na rekonstrukci pravé části krajnice ulice Komenské
v úseku od křižovatky s ul. Hlavní až k zdravotnímu
středisku. Ve výběrovém řízení byla vybrána s nejlevnější
podanou nabídkou ve výši 691.787,- Kč včetně DPH
zhotovitelská firma Československé stavby a.s.
V daném úseku byly zbudovány nové přístupové dlážděné
nájezdy k jednotlivým nemovitostem, položeny v celé
délce nové silniční obruby s jedno-řádkem z žulové kostky,
vystavěny nové silniční vpusti a opraveny stávající
objevené silniční šachty. Součástí projektu bylo také
doplnění vozovky v rozšířené části komunikace a
zbudování nového přechodu pro chodce. S ohledem na
plánovanou realizaci kanalizace nebylo součástí projektu
provedení kompletní rekonstrukce vozovkového krytu.

Informace z obecního úřadu

Stavba chodníku na ulici
PALACKÉHO IV. etapa
Na zasedání zastupitelstva dne 30. 8. 2017 byly
vyhodnoceny nabídky podané pro realizaci záměru
vybudování chodníku na ul. Palackého. Z podaných
nabídek byla vybraná nejlevnější nabídka ve výši 753 224,Kč včetně DPH zhotovitele Rosis s.r.o. Opava.
Realizace je naplánována na měsíce září – říjen 2017.
Realizace je spolufinancována ve výši 442 tis. Kč získanou
dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Veškeré
projekční náležitosti byly řešeny na předešlých zasedáních
zastupitelstva a koordinačních dnech v předešlém roce a
vznesené připomínky občanů byly zapracovány. O projektu
bylo také informováno prostřednictvím zpravodaje.
Ing. Radek Malohlava, místostarosta

Bohužel nebyl dodržen smluvní termín provedení prací,
který byl stanoven na konec prázdnin tak, aby zahájení
školního roku nebylo v kolizi s prováděnými pracemi.
Na tuto realizaci obec podala žádost o dotaci, kterou
získala z MMR ve výši cca 273 tisíc Kč.

Ing. Radek Malohlava, místostarosta
foto Mgr. Jaroslav Dominik

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Štítina
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Štítina- změny č. 1 se uskuteční v pondělí dne 16. 10. 2017 v 17.00 hod.
v sále Základní školy ve Štítině.
Návrh Územního plánu Štítina- změna č. 1 bude k veřejnému nahlédnutí do 24. 10. 2017. Vzhledem k velkému rozsahu
návrhu územního plánu není možné úplné znění zveřejnit na úřední desce, proto bude umožněno od 13. 9. 2017 nahlížet
do dokumentace na uvedených místech (vždy v úředních hodinách) a způsobem umožňujícím dálkový přístup:
1) na Obci Štítina
2) na Magistrátě města Opavy - odboru hlavního architekta a ÚP, pracoviště Krnovská 71, budova C,
2. poschodí – kancelář č. 218
3) na webových stránkách www.opava-city.cz/cs/z1-uzemni-plan-stitina.
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Dopravní nehoda s těžkým zraněním
motocyklistky v obci Štítina
Deset minut před půl šestou podvečerní dne 14. června
tohoto roku řídila 46letá žena z Hlučína motocykl tovární
značky Honda po ulici Hlavní v obci Štítina, a to ve směru
jízdy od Kravař na Nové Sedlice, přičemž při průjezdu
levotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy, vyjela
vpravo mimo silnici na chodník a zde se převrátila na bok.
Při havárii utrpěla motocyklistka zranění těžšího charakteru
a z místa dopravní nehody byla transportována helikoptérou
na urgentní příjem Fakultní nemocnice s Poliklinikou v
Ostravě-Porubě. Dechová zkouška nebyla u výše uvedené
ženy provedena ze zdravotních důvodů a při lékařském
vyšetření a ošetření byl u ní nařízen odběr krve. Celková
hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku
ve výši 20 tisíc korun a celou záležitost nadále prověřují
policisté ze skupiny dopravních nehod dopravního
inspektorátu územního odboru Policie České republiky v
Opavě.
por. Bc. René Černohorský, komisař
foto Ing. Radek Malohlava

Park u trati
V měsíci červenci byly zahájeny zahradnické práce na úpravě
prostoru parku u trati. Práce spočívaly v odstranění náletových
dřevin, byla provedena úprava svahů, na které byla položena
netkaná textilie a provedena výsadba zpevňujících rostlin
(břečťan). U stromů, které byly v minulosti přisypány, byly
násypy odstraněny a v celém prostoru bylo provedeno
dorovnání a zatravnění terénu. Úpravu provádí firma Sadové
úpravy Marek Holuša z Pusté Polomi. Tímto úprava parku
nekončí, budou pokračovat zahradnické práce, kontrola
zdravotního stavu stromů a v příštím roce osazení laviček.

Dětské prvky na hřištích
Začátkem léta byly na místních hřištích instalovány herní
prvky pro naše nejmenší. Dětská hřiště realizovala firma
Radek Herold (www.skluzavky.cz) z Kutné Hory,
výsledná cena byla 219.286,- Kč vč. nátěrů a montáží.
Cena prvků na hasičském hřišti byla 105.798,- Kč, cena
prvků na hřišti TJ Tatran Štítina byla 113.488,- Kč.

Hasičské hřiště

Hřiště TJ Tatran Štítina
Martina Vlčková, foto autorka a Mgr. Jaroslav Dominik

foto Mgr. Jaroslav Dominik
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PRÁZDNINOVÉ OPRAVY A ÚDRŽBA ŠKOLY
Prázdninové měsíce jsou obdobím urputných prací na školských zařízeních v celé republice. Nejinak tomu bylo také letošní
prázdniny v místní Základní škole gen. Heliodora Píky.
Tou nejzásadnější prací byla výměna starých dřevěných oken za okna nová, splňující přísné požadavky na prostup tepla.
Výměnu 99 kusů oken provedla ve stanoveném termínu zhotovitelská firma Svět oken s.r.o. v celkové výši 1 079 021,- Kč včetně
DPH. Finanční prostředky byly řešeny s investičního fondu oprav školy s dotací obce ve výši 500 000,- Kč.
Další velkou investicí školy byla výměna svítidel v tělocvičně, kde bylo vyměněno 32 ks stávajících zářivkových dosluhujících
svítidel za moderní LED svítidla. Cena za dílo 365 000,- Kč. Také tato investiční akce byla kryta prostředky investičního fondu
oprav školy a byla zde odsouhlasena dotace obce ve výši 200 000,- Kč.
Tyto dvě velké opravy pochopitelně doprovázela spousta drobných zednických a sádrokartonářských prací.
Prázdninové měsíce doprovázela tak jako každý rok ve škole spousta oprav a údržby svěřeného majetku, završené malířskými
pracemi a generálním úklidem.
Velké poděkování patří řediteli školy panu Mgr. Danielu Matyáškovi a všem zaměstnancům školy za svědomitý přístup a
zvládnutí výše popsaných naplánovaných akcí.
V měsících září a říjnu bude probíhat postupná oprava plotu před školou, dbejte prosím zvýšené opatrnosti!
Ing. Radek Malohlava, místostarosta, foto autor

Kouzlo historické fotografie
Fotografie je fenomén dokonale vystihující daný okamžik našich životů zachycený na „věčné časy“. První pokusy o fotografie
byly vynálezci realizovány od počátku 19. století, významnější posun byl zaznamenán až v půlce 19. století, kdy byla podle
vynálezce v praxi uvedena tzv. daguerrotypie (francouzský malíř a vědec Louis-Jacques-Mandé Daguerre) a po ní tzv. Kalotypie
(vynálezce William Henry Fox Talbot).
První polovina 19. století byla pro fotografii tedy průkopnickým obdobím a k širšímu rozmachu došlo až v druhé polovině 19.
století, po zdokonalení jednodušších fotografických technik, kdy se fotografie stala dostupnější širší veřejnosti.
Přes masívní rozšíření fotografických ateliérů takřka do každého většího města a existenci tzv. pocestných fotografů, kteří chodili
za výdělkem fotografovat i do vesnic, nebylo pořízení fotografie pro každého! Vždyť jediná fotografie například v roce 1878
stála i tři zlaté, což ve stejné době byla cena například metru krychlového měkkého dříví na topení (roku 1875 učitelské roční
služné na obecné škole činilo 700 zl.).
5
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Fotografie dochované ze staršího období Rakousko-Uherska jsou proto velkou vzácností a majitelé tyto fotografie většinou dnes
už opatrují jako skvost.
Ve Štítině se fotografií nedochovalo mnoho. Za prvé proto, že mnoho bohatých rodin ve Štítině opravdu nebydlelo a „obyčejní
zedníci“ si fotografování nemohli dovolit a za druhé proto, že spousta fotografií z předválečného období byla zničena při požárech
za druhé sv. války.
Přesto jsou mezi námi historické fotografické skvosty mající spojitost se Štítinou.
Nejstarší dochovanou fotografií je fotografie přibližně z roku 1884,
na které je vyobrazena rodina hrabyňského rodáka Valentina Lyka,
který se do Štítiny přistěhoval roku 1879, s manželkou Annou
(rodem Gebauerová) ze Štítiny, svou matkou a svými dětmi
(nejmladší dcerou Mariannou Lykovou *1881 provdanou za Josefa
Valentu).

O něco mladší fotografií z roku 1885 je fotografie průčelí vnitřní
hospodářské budovy hospodářského dvoru č. p. 40.

Mezi starší fotografie je možno zařadit také fotografii rodiny
Františka Šimečka, pachtýře a obchodníka na Štítině z roku 1890.
Na fotografii vedle třech dcer je také nejstarší a jediný syn František
Šimeček mladší, pozdější starosta Štítiny v letech 1904-1914.
Z hlediska rodinné historie je fotografie nejkrásnějším doplňkem rodové kroniky a najdete-li někde na půdě zaprášenou starou
fotografii, která nálezci pravděpodobně vůbec nic neřekne, jelikož nikdo nebude schopen určit, kdo na fotografii je zpodobněn,
nevyhazujte takový nález.
Díky zpřístupněným matrikám, sčítacím operátům a byť i jen kusé informaci, kde byla fotografie nalezena, je možno postupně
vyobrazené osoby porovnat s dalšími fotografiemi a obvykle najít vodítka vedoucí k identifikování události či osob.
V osobním soukromém archívu nyní eviduji na cca 1000 rodinných a místopisných fotografií ze Štítiny z období let 1884 -1945.
Pochopitelně jakýkoli další příspěvek do sbírky velice rád uvítám.
Ing. Radek Malohlava, místostarosta
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Kalendárium, Společenská rubrika

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci červnu oslavila životní jubileum
naše spoluobčanka

paní Zdenka Bínerová

85 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.
foto Mgr. Jaroslav Dominik

Podzimní kulturní a sportovní akce

PODĚKOVÁNÍ

ZÁŘÍ 2017
x 22. 9. Branný závod – ZŠ
x 22. 9. od 15:30 na TJ Tatran Štítina – Drakiáda – MŠ
x 30. 9. Tatranek Cup – 2. ročník mládežnického fotbalového
turnaje

Rád bych touto cestou poděkoval
dvěma občankám Štítiny, které
dne 29. 8. 2017 nalezly před místní
prodejnou peněženku s větším
finančním obnosem a osobními
doklady, a zároveň prodavačkám
místního obchodu za zajištění
jejího navrácení.

ŘÍJEN 2017
x 28. 10. Lampionový průvod
x 31. 10. Strašidelná show - ZŠ
PROSINEC 2017
x 2. 12. Mikulášský fotbalový turnaj
x 3. 12. Rozsvícení vánočního stromu
x 4. 12. Mikulášský turnaj – ZUŠ – sál ZŠ

Jsem velmi rád, že i v dnešní době
se najdou lidé, kteří nezištně
pomáhají jiným.

Děkuje Miloš Liška, Štítina

BISKUP VE ŠTÍTINĚ
Sobota 22. července 2017
Bylo to krátce poté, co jsme v naší obci vzpomněli a uctili památku generála Heliodora Píky. Na obecním úřadě se telefonicky
ohlásil biskup Ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem s tím, že by se také rád zúčastnil
vzpomínkového pietního aktu a uctil tak svou přítomností odkaz a památku pana generála. Pan starosta mu s politováním oznámil,
že akce již proběhla v měsíci červnu. Starosta ale současně otci biskupovi nabídl jinou možnost k zavítání do naší obce. Poprosil
ho, zdali by nebyl ochoten vysvětit nově instalovaný kříž s nově restaurovaným vymalováním obrazu Krista na plechové siluetě
před kaplí sv. Máří Magdalény. Tento nový kříž nahradil kříž starý, který byl již stářím poměrně hodně poškozen. Současně ho
poprosil o sloužení mše svaté u příležitosti štítinského posvícení. Biskup nabídku přijal. Vše bylo domluveno na posvíceneckou
sobotu 22. července. Krátce před devátou ranní se biskup se svým doprovodem dostavil a vše odsloužil tak, jak slíbil. Celá akce
byla také dobře zajištěna ze strany hrabyňské farnosti a pan farář Pavlík se také se svými spolupracovnicemi zúčastnil
organizačních příprav, jakož i samotné sobotní akce. Mše svatá proběhla za pěkného počasí uvnitř kaple a samotné vysvěcení
kříže potom venku před kaplí. Všichni přítomní velice obdivovali svatá slova otce biskupa. Hlavně prostotu a vstřícnost s jakou
dovedl své kázání přednést. Po tomto ceremoniálu nabídly členky národopisného souboru Bejatka všem přítomným posvícenecké
koláče.
Biskup se poté přesunul k pomníku generála Heliodora Píky na ulici Palackého. Za přítomnosti představitelů obce i církve položil
květiny k pomníku pana generála a pronesl krátký proslov, ve kterém vzpomenul generálův život a odkaz.
7
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Společenská rubrika
ka

U příležitosti návštěvy Mons. Františka Václava Lobkowicze v naší obci předal starosta obce pan Štěpán Koník otci biskupovi
pamětní medaili generála Heliodora Píky. Následovalo ještě krátké pohoštění a beseda se zástupci místních složek. To vše ve
společenském salónku naší školy. Krátce po poledni biskup František Václav Lobkowicz odcestoval ze Štítiny. Po stránce
společenské to byla pro naši obec velice vzácná návštěva.
Mgr. Jaroslav Dominik, foto Diecéze ostravsko-opavská a autor

8

662028_Stitinsky zprav_9-17.indd 8

15.9.2017 6:47:41

Zpravodaj obce Štítina 3/2017

Rozhovor

HERBA ALKO slaví 25 let
V letošním roce slaví firma Herba Alko 25 let od svého založení. Protože její sídlo je v naší vesnici, dovolili jsme si vedení
společnosti položit několik otázek. Na otázky odpovídal pan Vladislav Šalman, vedoucí provozní divize.

Vaše firma Herba Alko, která se zabývá výrobou bylinných
likérů, slaví v letošním roce 25 let od svého založení. Jak
jste přišli na název vaší společnosti?
Název naší firmy vznikl spojením dvou slov: bylina
(latinsky herba) a alkohol. Prostě výroba bylinných likérů.
Firma, či snad lépe společnost, má sídlo v naší obci Štítina.
Proč právě ve Štítině?
Byla to spíše náhoda. Po roce založení naší firmy jsme
hledali vhodný ale ne příliš drahý objekt, ve kterém bychom
mohli rozvinout výrobu. Předtím jsme vše dělali víceméně
„na koleně“. V té době byla ve Štítině na prodej hospoda
„U Kotale“. Tak jsme ji koupili, i se starým „Kotalou“, který
u nás „v hospodském bytě“ ještě pár měsíců bydlel. Nějaký
čas jsme ještě provozovali stávající hospodu. Ale časem to
bylo již neudržitelné. Potřebovali jsme výrobní prostory.
Který byl váš první vámi namíchaný likér a jaký byl jeho
název?
Náš první bylinný likér se jmenoval Mariana a vyrábíme jej
dodnes. Má podobnou chuť jako becherovka, ale receptura
je naše vlastní.
Štítina je jediným místem, kde je sídlo vaší firmy, nebo
máte ještě jinou pobočku?
Výrobna ve Štítině je jediná. Pouze v Opavě máme malý
obchůdek na ulici Gudrichova.

Kolik zaměstnanců má vaše společnost? Nabízíte pracovní
příležitost i místním občanům?
Naše společnost má v současné době 16 kmenových
zaměstnanců. Z toho čtyři jsou ze Štítiny.
Na přelomu let 2012 a 2013 došlo v naší republice
k neslavné tzv. metanolové aféře. Dotkla se vaší firmy také
nějakým způsobem?
Lihová aféra se nás dotkla podobně, jako se dotkla ostatních
likérek. Podle mého názoru jednal tehdejší ministr
zdravotnictví pod tlakem médií a to, že se na celých 14 dnů
zastavila výroba a prodej, nás málem zlikvidovalo.
Následovaly zákony, které jsou pro výrobce velice tvrdé
(vysoké kauce a vysoké peněžité tresty). Na druhé straně se
trh dost vyčistil od černých výrobců.
Kolik značek míchaných bylinných likérů nabízíte
v obchodních sítích?
V současné době vyrábíme jen tři druhy bylinných likérů:
Fernet, Marianu a Cimrmanovu hořkou. Zpočátku jich bylo
pět. Zároveň však nabízíme k prodeji i tzv. prémiové značky
jako je např. řada likérů Che, Navrátilovu slivovicu, spirit of
Jack Sorrow či borovičku albánskou.
Z klasických lihovin vodku region a vodku jemnou, tuzemák
region a jemný, meruňku, borovičku průtahovou, režnou a
peprmint.
Připravujete také něco „nového“? Myslím tím nějaký nový
míchaný likér? Kdy bude v prodeji?
Co se týká nových výrobků, pracujeme na novém nápoji
řady Che, který se jmenuje Elixíro. Skládá se z karibského
rumu, extraktu rozinek a dalších chuťovek. Poprvé jsme jej
dali k posouzení široké veřejnosti při ochutnávce v areálu
Tatranu Štítina v sobotu 22. července letošního roku.
V současné době se mluví o ekonomickém růstu naší
společnosti. Platí to i pro vaši firmu?
Ekonomický růst se v naší firmě nijak zvlášť neprojevuje. Je
to i tím, že se k nám tlačí velcí výrobci ze zahraničí, kteří
podbíhají velkoskladům a supermarketům. A ti tlačí ceny
dolů.
Jak byste hodnotili vaše podnikání v naší vesnici? Jaká je
spolupráce s obecním úřadem či s jinými složkami v obci?
Spolupráce s Obecním úřadem Štítina je bez problémů a ani
se sousedy nemáme žádné rozepře. Spíše se jim snažíme
pomoci. A co se týká obyvatelstva obce, to musí zhodnotit
oni, zda jim naše likérka nevadí. My si jich vážíme, protože
to jsou naši zákazníci, a určitě rádi přijmeme jejich návrhy a
podněty, jak naše soužití a spolupráci zlepšit.
Děkuji vám za rozhovor a redakce Štítinského
zpravodaje vám přeje vše nej…ve vašem dalším
podnikání.

U příležitosti výročí dostala budova společnosti Herba Alko
nový "kabát" foto: Mgr. J. Dominik

S panem Vladislavem Šalmanem rozmlouval Jaroslav Dominik
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Charita, Základní škola
la

Charitativní akce ve Štítině letošním rokem pomohla
azylovému Domu pro ženy a matky s dětmi v Opavě
Dne 15. června 2017 se od rána na hřišti ve Štítině konala charitativní akce Sportem pro děti, jejíž sbírka putovala k podpoře
azylového Domu pro ženy a matky s dětmi v Opavě, který momentálně poskytuje přístřeší více než 30 dětem a jejich rodičům,
čímž je jeho kapacita zaplněna. Akce byla pořádána jednotkami 53. pluku průzkumu a elektronického boje generála Heliodora
Píky a Základní školou ve Štítině, která rovněž nese jméno významného místního rodáka.
Dopolední program byl vyplněn hlavní soutěžní disciplínou - branný závod v celkové délce 5 kilometrů. Na trati, která probíhala
rovinatým terénem obklopujícím Štítinu, se spolu utkalo celkem deset smíšených šestičlenných družstev. Dobrou věc přijeli
podpořit svým startem účastníci různých profesí nejen z Moravskoslezského regionu. Nechyběli zkušení veteráni, závodníci z
celní správy a vězeňské služby. Na trase všechny společně čekalo celkem sedm stanovišť, které prověřily nejen fyzickou kondici,
ale také schopnosti a dovednosti jednotlivých závodníků. Mezi překážky, překonávané jednotlivými týmy v nejkratším čase na
cestě k vzdálenému cíli, patřily ošetření a přeprava raněného, střelba z paintballových zbraní, hod granátem na cíl, jízda na lodi,
teambuilding a další.
V poledních hodinách se nad malou vesnicí Štítina snesl vrtulník, ze kterého vyskákali vojenští výsadkáři, kteří měli na místním
fotbalovém hřišti vytyčený cíl přistání, a všem se podařilo do tohoto připraveného místa správně dopadnout. Přesnost, technika
a odvaha těchto profesionálů ohromila zrak nejen dospělým, dětem, ale i všem místním štítinským obyvatelům, kteří akci přišli
podpořit nejen svou účastí, ale i zakoupením připraveného občerstvení.
Velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plukovník gšt. Pavel Varmus spolu s ředitelem školy Mgr. Danielem
Matyáškem předali na závěr odpoledne symbolický šek zástupci Armády spásy, která azylový dům v Opavě provozuje. Celá
vybraná částka a to 25.865 Kč bude
poskytnuta na pořízení hracích prvků na
dětské hřiště azylového centra. Pozadu
nezůstali
ani
představitelé
Československé obce legionářské a
Českého svazu bojovníků za svobodu,
kteří rovněž přispěli na plánované dětské
hřiště finančními dary.
Velký dík patří rovněž regionálním
sponzorům, bez nichž by se tato akce
neobešla: Řeznictví a uzenářství
Klemens, pivovaru Bernard, NIKOL
limonády, řeznictví Gebauer, L a M
nápoje, panu Martinu Paroulkovi a
samozřejmě všem, kteří přispěli lidem,
ocitnuvším se ve složité životní situaci
spojené se ztrátou dosavadního bydlení. Domeček byl zakoupen z výnosu charity
ka
Romana Peterková, pověřená tisková mluvčí, foto autorka

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017
Pokud bychom se měli ohlédnout za uplynulými deseti měsíci,
uviděli bychom spoustu práce, kterou jsme společně vykonali s
jedním cílem, a to připravovat se co nejlépe na další život. Máme
za sebou plejádu aktivit od samotného výchovně vzdělávacího
procesu, soutěží, olympiád, školních projektů, přes mimoškolní
aktivity až po prezentaci školy na veřejnosti. Všichni jsme se na
těchto aktivitách podíleli, ať už velkou či malou měrou, a každý
z nás zanechal za sebou nesmazatelnou stopu. Vážím si všech
dosažených výsledků, a to především u všech, kteří vykonali
maximální úsilí k dosažení výstupů stanovených Školním
vzdělávacím plánem. Gratuluji všem žákům, kteří v rámci svých
volnočasových aktivit reprezentují sebe, školu a obec, a to i na
úrovních Mistrovství Evropy či světa.
Více informací naleznete na webu školy www.zsstitina.cz.
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ŠMOULÍ DĚTSKÝ DEN

Základní škola

SPORTEM pro DĚTI

1. června se slavil Mezinárodní den dětí.
Škola uspořádala oslavu tohoto svátku ve sportovním
areálu obce, který se na celé odpoledne proměnil ve
šmoulí svět. Známé postavičky z tohoto seriálu si pro
děti připravily atrakce, soutěže, živý fotbálek. Počasí
nám přálo, bohatá účast, úsměvy a jiskřičky v očích dětí
byly odměnou pro všechny organizátory.

Dne 15. června se uskutečnil v prostorách TJ Tatran Štítina
4. ročník charitativní akce Sportem pro děti. Akce proběhla
v součinnosti školy a 53. pluku průzkumu a elektronického boje
gen. H. Píky v Opavě. V letošním roce jsme se rozhodli podpořit
Dům pro ženy a matky v Opavě. Výtěžek akce činil
25 865,- Kč a bude využit k zakoupení hracích prvků na zahradu
pro děti. Děkujeme všem sponzorům za finanční a materiálovou
podporu.

Pietní akt k uctění památky generála Heliodora Píky

Dne 17. června proběhl každoroční Vzpomínkový den
k uctění památky gen. Heliodora Píky.
Stejně jako v minulosti i letos byla celá sobotní akce
započata před památníkem gen. Píky na ulici
Palackého. Zde se uskutečnil pietní akt za přítomnosti
rodinných příslušníků gen. Píky, zástupců 53. pluku
průzkumu a elektronického boje generála Heliodora
Píky, Československé obce legionářské a v neposlední
řadě nechyběli také zástupci naší školy a obce Štítina.
Mj. zde zazněly projevy velitele 53. pluku plk. gšt. Ing.
Pavla Varmuse a místostarosty obce Ing. Radka
Malohlavy. Památka gen. Píky byla také uctěna
kladením věnců a květin k památníku, minutou ticha a
státní hymnou ČR. Po pietním aktu následoval
v prostorách TJ Tatran Štítina 49. ročník fotbalového
turnaje "O pohár generála Heliodora Píky". Radost
nám udělalo družstvo chlapců v kategorii starších
přípravek, které turnaj vyhrálo.
Celá škola si připomněla odkaz Heliodora Píky
21. června u příležitosti 68. výročí justiční popravy
pana generála.
11
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Základní škola

DOTACE MŠMT
V tomto období byla schválena žádost o podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č.
02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. – „Inovace ve výuce“.
Celková způsobilé výdaje činí 1 136 068,- Kč. Fyzická realizace projektu bude probíhat v období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019.
Projekt nám přinese finanční podporu na další vzdělávání pedagogických pracovníků, financování mzdy chůvy, doučování žáků,
zavádění nových metod do výuky a v některých předmětech výuku dvěma pedagogy zároveň.
Aktivity projektu:
 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 1 šablona = 1 blok doučování – 16 hodin pro 3 žáky (celkem 20
šablon).
 Nové metody ve výuce na ZŠ varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost) – 1 šablona = 1 blok spolupráce
učitelů při přípravě a realizaci minilekce (celkem 11 šablon),
 CLIL ve výuce ZŠ – 1 šablona = 2 absolventi pěti ucelených bloků spolupráce učitelů při přípravě a realizaci CLIL v celkové
délce 30 hodin vzdělávání každého pedagoga (celkem 1 šablona).
 Tandemová výuka na ZŠ – 1 šablona = 2 absolventi deseti ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce
dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga (celkem 8 šablon).
 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická
gramotnost, Inkluze) – 1 šablona = 1 absolvent 16 hodinového vzdělávacího programu DVPP (celkem 72 šablon).
 Chůva – personální podpora MŠ – 1 šablona = 1 měsíc při úvazku 0,5 (celkem 20 šablon).

PŘIPRAVOVANÉ PODZIMNÍ AKCE
Malá ochutnávka z připravovaných akcí 1. čtvrtletí:

x
x
x
x

Branný závod – 22. září 2017
Drakiáda – 22. září 2017
Strašidelná show – 31. října 2017
Plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky – 2. listopad 2017

Ilustrační foto z loňského roku, fotogalerie MŠ a ZŠ Štítina (www.zsstitina.cz)
Ilus

Branný závod

Strašidelná show

Drakiáda

Noví prvňáčci a předškoláci

PERSONÁLNÍ ZMĚNY ŠKOLY

Během slavnostního zahájení školního roku
2017/2018 konaného 4. září jsme přivítali celkem
31 nových žáků do 1. třídy. Vzhledem k počtu
přijatých jsme se rozhodli otevřít dvě třídy.

V letošním roce jsme se rozloučili s paní Annou Adamčíkovou, které
tímto děkujeme za dlouhodobou práci ve výdejně stravy a přejeme jí
klidný důchod prožitý ve zdraví a pohodě.

Celkový počet žáků školy činí 291.

Noví zaměstnanci:
Bc. Michaela Škumátová – učitelka MŠ (návrat po mateřské dovolené)
paní Markéta Malohlavová – chůva v MŠ
Mgr. Kateřina Kudelová – učitelka prvního stupně ZŠ
Mgr. Veronika Týnová – učitelka prvního stupně ZŠ
Mgr. Kristýna Ješinová – učitelka druhého stupně ZŠ
paní Adriana Hřivnáčová – pracovnice výdejny stravy

Kapacita mateřské školy je zcela naplněna, počet
dětí činí 60.
Autoři článků včetně fotografií v rubrice Základní škola
vedení ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina, okres Opava,
příspěvková organizace
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Spolky a sdružení

ZÁPOLENÍ SENIORŮ
Dne 7. 6. 2017 se na hasičském hřišti ve Štítině konalo pod záštitou Klubu
žen již třetí sportovní odpoledne seniorů z okolních obcí, tj. seniorů ze
Lhoty, Mokrých Lazců, Suchých Lazců, Nových Sedlic a Štítiny, která
byla letos pořádající obcí. Tato krásná myšlenka k setkávání seniorů,
sportovnímu zápolení v netradičních sportovních disciplínách, vzájemném
se poznávání se zrodila v Mokrých Lazcích, kde se konal 1. ročník, druhý
byl vloni v Nových Sedlicích, letos ve Štítině a úspěšně pokračuje dál,
příštím rokem jako pořádající obcí byla vylosována Lhota. Soutěžní
družstva jsou pětičlenná a kapitán, který je současně porotcem jiného
družstva. Všichni soutěžící v hezkých úborech s logem své obce či jiným
humorným označením jako Novosedlické žabky či Veselé berle (Suché
Lazce) a jejich příznivci za hezkého počasí nastoupili za zpěvu uvítací
hymny z pera naší kapitánky Zuzky Halškové. Bombastický a originální
příjezd na hasičské cvičiště měly Novosedlické žabky, a to s koňským
spřežením a vozem, ozdobeným břízovými větvičkami s krepovými
stuhami. Soutěžilo se v netradičních sportovních disciplínách, a to: lovení
rybiček prádlovým kolíčkem, snášení vajíček (mincí) do sklenice, věšení
různobarevných ponožek, hod kroužkem na cíl a střelba lukem. Hlavní
osobou, která přípravu těchto „sportovních“ disciplín měla na starosti, byla
paní Eliška Onderková. Šestá disciplína byla již jen pro vybraného
jednotlivce na čas –„procházka Štítinou", tj. vedení kuličky provázkem
přes různá úskalí po tabuli znázorňující obec Štítinu a její významné
objekty. K dobrým sportovním výkonům nás svými pokřiky povzbuzovala
mladá generace. Komentování celé akce se ujal p. starosta. Náš tým ve
složení: kapitán - Zuzka Halšková, členové: Alena Rostková, Bohunka
Kubíčková, Radka Glosmanová, Hanka Hahnová a Drahuška Tichá se ve
sportovním klání umístily na prvním místě, druhé byly Nové Sedlice a třetí
Mokré Lazce. Všichni soutěžící byli odměněni malým společným dárkem.
Rovněž bylo pro všechny soutěžící připraveno malé pohoštění - opékané
cigáro a koláče. Ostatní diváci si vše mohli zakoupit za symbolickou cenu
(např.trubičky, chléb s pomazánkou či sádlem a samozřejmě nápoje).
Poděkování patří i skupině mužů, kteří se také na samotném organizování
odpoledne podíleli (už vzpomínaný pan starosta Štěpán Koník, pan
Bronislav Kravčík, pan Vladimír Kubíček či pan Jaroslav Dominik a
další). Toto sportovní odpoledne se ke spokojenosti všech zúčastněných nejen díky hezkému počasí, ale i dobré náladě – vydařilo a my se budeme
těšit příští rok do Lhoty.

167. Mládenecká
se opět vydařila. Mládenců se dostavilo
hodně, mše v nově opravené kapli proběhla
bez problémů. Podobně i průvod obcí s
tradičním kladením věnců u památných
míst. Křest na hasičském hřišti nezklamal
nově přijaté mládence. Mládenecký program
navázal na úspěšné vystoupení mládenců na
sobotním Posvíceneckém hasiči. Program,
se kterým v tomto odpoledni vystoupili
mládenci, přinesl aktérům totiž první místo
v této nezávazné společenské soutěži. A
večerní mládenecká veselice se nesla rovněž
v pohodovém duchu. Všichni, kteří se letos
na této štítinské tradici podíleli, zaslouží
pochvalu.
Mgr. Jaroslav Dominik, foto Jiří Lacek

Za Klub žen Štítina Alena Rostková, foto Jaroslav Dominik
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Vodácký ŽBLUŇK pošestnácté
Letošního sjezdu řeky Opavy se zúčastnilo 8 lodí (v roce 2002 bylo
lodí 26). Sraz účastníků byl opět na Dvořisku u hasičárny. Náčelník
pan Meki Večerek zahájil tuto vodáckou akci opět tradičním
rituálem, při kterém se všichni účastníci představili svými
indiánskými pseudonymy a vykouřili dýmku míru. Nejmladší
posádka se představila jako Mladý Vlk (David Vlček) a Ještě Mladší
Vlk (Patrik Halfar). Vůbec nejmladším indiánem byl ale Viktor
Glabazňa (5 let), který dělal háčka svému tátovi Jirkovi. V posádkách
ale převažovaly ženy (Martina Vlčková + Monika Halfarová, Martina
Měchová + Danka Magerová). Počasí přálo, vody bylo jakž takž dost,
takže nic nebránilo v nasednutí do lodí a k „odstartování“.
Jako poslední vyjela posádka nafukovacího „sběrného“ člunu řízená
panem Františkem Škrabákem, kterého v lodi jistila jeho přítelkyně.
Jediný problém nastal při plavbě po obědě, kdy nejmladší indián
Viktor začínal v kánoi usínat, tak se ho zadák taťka snažil probudit
převrácením lodě. Posádka sběrného člunu splnila svůj zodpovědný
úkol a „trosečníci“ z převrhnutého člunu byli „zachráněni“.
Celá plavba byla zajišťována doprovodným servisem (paní Lenka
Večerková s paní Bohunkou Kubíčkovou). U jezu u Dolního
Benešova rozdělaly oheň, připravily párky k opékání (zajistil starosta
obce pan Štěpán Koník jako pozornost OÚ Štítina) a nabídly
znaveným účastníkům i něco na zub v podobě hraběnčina koláče. Ten
upekla paní Lenka Večerková. Vodáci chtějí touto cestou oběma i
dalším, kteří zajišťovali vše potřebné pro zdárný úspěch akce,
poděkovat.
V posledním úseku plavby zastihl účastníky déšť, který vydržel až do
cílové stanice v Jilešovicích. Kdo chtěl, vnímal i krásu okolní přírody.
Viděli jsme například krásné květy stulíka žlutého (Nuphar lutea),
jenž zdobil svou výrazně žlutou barvou hladinu řeky nedaleko
Jilešovic.
Obdiv vodáků si vysloužil pan Martin Gebauer (manžel Katky
Kubíčkové), který jel na kánoi vůbec poprvé a nebál se vzít do lodi
nejenom svou ženu, ale také i dceru Jitku. Zvládli vše skvěle.
Největší poděkování ale patří náčelníkovi panu Mekimu Večerkovi,
který zajistil vše, jak se říká od A až po Zet (dovoz lodí na Dvořisko,
odvoz lodí z Jilešovic, půjčení lodí z půjčovny atd.) A na závěr ještě
vzkaz pro případné zájemce v příštím ročníku, kteří nemají k dispozici
loď: Nestarejte se, zajistí náčelník.
Na shledanou na sedmnáctém ročníku v roce 2018!
Byl to pro mne fajn zážitek a jsem ráda, že jsem se zúčastnila.

Stulík žlutý (Nuphar lutea)

Ing. Dana Magerová

TÁBORY CÍRKVE BRATRSKÉ OPAVA
51. oddíl Lavina Štítina
Letos jsme se s naší táborovou základnou přesunuli z Jeseníků na Slezskou Hartu (pro nás nic neznámého, poprvé jsme zde
tábořili už v roce 2004). Laviňácký tábor trval 10 dnů a letos jsme se přesunuli o 300 let zpět, a sice na pirátský ostrov Tortuga.
Na táboře bylo 36 dětí, z toho 20 z našeho oddílu a zbytek ze spřáteleného oddílu z Frýdku Místku. Prožili jsme skvělý čas
na vodě, ve vodě i na souši a samozřejmě jsme našli i zlatý poklad.
Naše pravidelné schůzky máme v pátek v 16 hod., klubovna na statku u Zíků.
Více na: www.cbopava.cz, za vedoucí Honza Kubíček, 725708292
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Tábor rodin s dětmi
Od roku 2010 každoročně pořádáme tábor rodin s dětmi. Tábor se koná pod záštitou Církve bratrské na stejném místě jako tábor
Laviny, ale je určen a také využíván věřícími i nevěřícími, zvláště tedy rodinami s menšími dětmi. Letos se nás sešel rekordní
počet 83 lidí, z toho 53 dětí ve věku od půl roku do 14 let. Nikdy jsme se dopředu ještě všichni neznali. Každý rok přibude někdo
nový – příbuzní, přátelé, známí. A stejně tak i letos. A je to hrozně fajn poznávat nové lidi a máte-li zájem, jste na další ročník
taky zváni :-) Dospělí se mezi sebou podělí o práci, např. 1 den služba v kuchyni pod vedením naší skvělé kuchařky Bětky
Kubíčkové nebo 1 den program pro děti, příprava dřeva... Honza Kubíček se stará o základnu a každý rok přijde s nějakým
vylepšením. Takže už máme kromě teplých sprch, ledničky chlazené vodou z potoka i ledničku na plyn, hangár pro deštivé dny
s krbem i „luxusní“ jídelnu s možností topení a sušení mokrých věcí. Letos nás na jedno dopoledne navštívila i „Fajn parta“
turistů ze Štítiny vedená panem Rybářem. S radostí jsme využili jejich služeb při škrábání brambor.
Díky a příště se zastavte zas :-)
Lenka Jantošíková
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Máme MISTRYNI SVĚTA!
V červnu, ve dnech 22. – 25. 6. 2017, se účastnily mistrovství
světa JASMÍNKA VAŇKOVÁ, JULIE HOŇKOVÁ a
AMÁLKA VAŇKOVÁ v rámci mezinárodní taneční soutěže
WORLD Discodance and Disco Freestyle Chamiponship
2017, která se konala v Chomutově.
První den soutěže tančila Jasmínka sólo a z 28 tanečnic
(Ukrajina, Polsko, ČR, Slovensko, Rusko) skončila na 7.
místě. Je nejlepší tanečnicí v ČR v kategorii mini do 8 let. Juli
a Ami tančily v rámci velké formace (23 dětí) s názvem
„Escape“ a z 12 formací skončily na druhém místě a staly se
tak Vicemistryněmi světa 2017.
Druhý den soutěže tančila Amálka ve výběrové malé skupině
eN.eR.gy (7 dětí). Z 23 malých skupin zastoupených 9
evropskými státy a 2 tanečními skupinami z Jižní Afriky
získala malá skupina eN.eR.gy titul nejvyšší – MISTŘI
SVĚTA 2017. Sesadili tak z „trůnu“ Švédky, které nad nimi
zvítězily v listopadu 2016 ve Švédsku v Örebru.
V nejbližší době čeká Amálku a Jasmínku soutěž v rámci IDO
Mistrovství světa STREET DANCE SHOW a Světový pohár
DISCO DANCE v Ústí nad Labem, které se bude konat 21. –
24. září 2017. V rámci Světového poháru se bude Amálka
účastnit tanečního klání v duu a malých skupinách, Jasmínka
bude bojovat v sólové disciplíně. Poprvé bude také Amálka,
spolu se svou spolutanečnicí Tinkou, soutěžit v duu se show
„Nezbedná žvýkačka“ v rámci Street dance show!!

AMÁLKA – Mistryně a Vicemistryně světa

JULINKA – Vicemistryně světa
Malá skupina eN. eR. gy

JASMÍNKA - sólo

Velká formace
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ŠTÍTINSKÝ FOTBAL
Po mnoha letech nastupují muži v Okresním přeboru, kam jsme mužstvo po vynucené situaci přihlásili.
Do 1.A třídy postoupilo mužstvo mužů po soutěžním ročníku 2011/2012 z prvního místa v 1.B třídě. V prvním roce v 1.A třídě v
SR 2011/2012 ho vedl úspěšný trenér z předcházejícího období Dušan Christoph. Postupně ho vystřídali Jiří Berousek, Tomáš
Hebelka a od ročníku 2013/2014 vedl mužstvo Daniel Matyášek.
Po prohraném domácím zápase proti Darkovičkám v poměru 0:3 rezignoval trenér Daniel Matyášek. U kolektivního sportu, když
se mužstvu nedaří, je odvolán trenér nebo sám rezignuje, což se v tomto případě stalo. Nový trenér pak ve většině případů dodá
mužstvu psychickou vzpruhu.
Vzhledem k tomu, že do konce soutěžního ročníku zbývaly ještě čtyři zápasy a v této době bylo již nutné začít budovat mužstvo
pro nový ročník, byl k mužstvu angažován Petr Souček. Očekávalo se od něho probuzení mužstva a vytipování vhodných hráčů
k posilnění hráčského kádru. Mužstvo se pohybovalo uprostřed tabulky 1.A třídy. Nehrozily tudíž problémy se záchranářskými
pracemi. Navíc většinu hráčů osobně znal. Byl zde předpoklad navázání práce na svého předchůdce.
Petr Souček svou úlohu nesplnil. Rozhodl se přijmout angažmá v mužstvu SC Pustá Polom. Jeho rozhodnutí bylo pro nás
zklamáním a vyvolalo i negativní reakci u hráčského kádru "A" mužstva. Po schůzce s některými hráči a nástinu řešení "krizové
situace" byli tito požádáni, ať vyčkají jak se vše vyvine a pokud se situaci nepodaří vyřešit, budou uvolněni po podzimní části.
Toto se odehrálo po posledním zápase SR 2016/2017 v sobotu 17.6.2017, kdy "A" mužstvo bylo již do nového ročníku 1.A třídy
přihlášeno.
Jaké však bylo překvapení, když v pondělí 20. 6. 2017, v posledním možném termínu na volný přestup (přestup bez souhlasu
mateřského oddílu), ohlásili přestup do TJ Papírny Žimrovice Jakub Černý, Daniel Kuděla a Marek Režnar. Po Janu Tkadlečkovi,
který svůj přestup z pracovních důvodů do Jakartovic avizoval již dříve, to bylo další oslabení mužstva. Někteří hráči na výše
uvedený krok svých spoluhráčů začali uvažovat také o odchodu a mužstvo se začalo pomalu rozpadat.
V této situaci měl výbor rozhodnout, co dál. Získání nových kvalitních hráčů, patřících výkonnostně do 1.A třídy, není otázkou
jednoho dne a navíc to stojí peníze. I když oddíl neměl a nemá finanční problémy, požadavky některých hráčů byly neúměrné a
mnohdy za hranicí únosnosti. Naskytly se otázky: Nechat v soutěži oslabené "A" mužstvo a postupně ho doplňovat? Podaří se ho
při výše uvedených finančních požadavcích doplnit? Přihlásit do soutěže i "B" mužstvo? Měli bychom početně a kvalitně na to,
když hráčský kádr obou mužstev je poměrně úzký? Navíc i někteří hráči "B" mužstva avizovali odchod, případně ukončení
kariéry. Čas běžel a bylo nutno rozhodnout vzhledem k termínu podání přihlášky do soutěží řízených OFS. Po dlouhé diskusi,
včetně vytipovávání trenéra, bylo rozhodnuto přihlásit do soutěže pouze jedno mužstvo a to do Okresního přeboru.
Jsme upřímně rádi, že po hledání trenéra, který by byl schopen dát nově tvořící se mužstvo dohromady, se trenérského kormidla
ujal Ondřej Malohlava. U fotbalové veřejnosti je znám jako druholigový fotbalista SFC Opava.
Chceme poděkovat hráčům, kteří zůstali a chtějí hrát za náš klub. Vážíme si jejich přístupu v nelehké situaci, kdy je zapotřebí se
semknout a jít dál. Začátek sezóny nebude jednoduchý, nové mužstvo se musí sehrát a postupně ještě doplnit.
Výbor oddílu kopané, ilustrační foto TJ Tatran Štítina
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Okresní pohár ovládli volejbalisté Štítiny
Okresní pohár ve volejbale mužů došel ke svému
závěru. Po deseti soutěžních kolech mohli slavit
vítězství borci z TJ Tatran Štítina, kteří v tabulce o
pouhé dva body předstihli hlavního konkurenta TJ
Sokol Opava-Kateřinky. Třetí příčku obsadil SK Valdi
Opava.
Tabulka soutěže:
1. TJ Tatran Štítina
2. TJ S. Kateřinky
3. SK Valdi Opava
4. TJ Lhota u Opavy
5. TJ Opava

8 7
8 6
8 5
8 2
8 0

1
2
3
6
8

22:8
21
20:8 19
18:14 13
9:20
6
5:24
1

(Převzato z týdeníku Region Opavsko ze dne 25. 7. 2017)

Gratulujeme všem hráčům, kteří obhájili loňské prvenství v okresním poháru. Poděkování si zaslouží i činovníci oddílu, kteří
mají na tomto úspěšném umístění nemalou zásluhu. Redakce děkuje panu Ing. Vladislavu Kaniovi a organizačnímu
pracovníkovi panu Jiřímu Rybářovi za jejich obětavost a snahu o udržení tohoto krásného sportu v naší vesnici. A poděkování
a dík také všem ostatním, jež se v tomto směru angažují. Nevyjímaje z toho náš Obecní úřad Štítina, který rovněž přispívá svou
finanční dotací.
Mgr. Jaroslav Dominik, ilustrační foto Ing. Jan Dominik

Tenisový turnaj
čtyřher smíšených dvojic
o putovní pohár likérky Herbaalko

Vítězná dvojice
V sobotu 12. srpna 2017 uspořádala společnost
Herba Alko, jejíž sídlo je v naší obci, tenisový
turnaj smíšených dvojic ve čtyřhře. Tato sportovní
klání proběhlo na tenisových kurtech ve sportovním
areálu TJ Tatran Štítina.
Turnaj byl velice dobře zajištěn po stránce
organizační. Nechybělo chutné občerstvení a
dobrá společenská nálada během celé akce. Nevadil
ani drobný déšť, který se snášel během dopoledne
na samotné hráče.
Téhož dne večer uspořádala jmenovaná společnost
akci pro širokou veřejnost. Likéry nové řady mohli
návštěvníci ochutnat přímo ve stánku na hřišti.
Mgr. Jaroslav Dominik, foto autor

Účastníci turnaje
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ROHATÍ A PAROHATÍ přežvýkavci kolem rybníka
Kdo má rohy a kdo parohy?
Rohy jsou duté, tvořené rohovinou jako kopyta, přirůstají od hlavy
po celý život a mohou růst samcům i samicím.
Parohy jsou plné, tvořené nejdřív houbovitou tkání, později
zkostnatělou. Parohy jsou každý rok zjara shozeny a vzápětí
začínají narůstat nové. Přirůstají na špici. Pyšní se jimi většinou jen
samci.
Rozdílů je mezi rohy a parohy ještě více, ale nám to k rozlišení
muflona a daňka skvrnitého bude stačit.
Muflon (Ovis musimon) má rohy. Samec může mít rohy dlouhé až
80 cm, spirálovitě stočené podél hlavy. Občas má rohy i samice
muflona, ale ty bývají dlouhé do 20 cm a jen tak trčí podél hlavy.
Námluvy u muflonů začínají v listopadu až prosinci, kdy je nejvíc
zřetelné tzv. bílé sedlo na hřbetu v tmavě hnědé srsti samců. Samci
spolu bojují před přihlížejícími muflonkami. Po spáření je
muflonka březí přibližně 5 měsíců a rodí se jí 1-2 muflončata, která
už po pár dnech následují matku k samičímu stádu, které vodí
zkušená starší samice. Ta dohlíží na bezpečí svého stáda a varuje ho před nebezpečím ostrým sykotem, na který ostatní reagují
úprkem. Samci tvoří neustálené samčí skupiny a staří samci dávají přednost samotě.
Daněk skvrnitý (Dama dama) má parohy. Rostou jen samcům a jsou lopatovitě rozšířené s tzv. krajkováním na okrajích. Nejlepší
paroží má obvykle daněk ve věku 6-10 let. Délka paroží je okolo 70 cm, ale stejně tak jsou parohy i široké, takže mohou vážit až
4 kg. Parohy shazují od dubna do června. V té době se rodí i mláďata po asi 8 měsíční březosti. Rodí se většinou 1-2.
Nejurputnější dančí souboje probíhají v říjnu a listopadu. V říji se daňci ozývají chraplavým chrochtáním. Nejlepší bojovník
přebírá na chvíli nadvládu nad samičí skupinou, kde se páří s vybojovanými samicemi. Později však stádo daněk opouští a opět
se přidruží k samčí skupině.
Oba tyto druhy jsou pravděpodobně nepůvodní. Do volné přírody se dostali útěkem z obor, kde byli dříve hojně chováni pro svůj
exotický vzhled, ale i vhodnost k chovu na omezeném území obor. Navíc jsou mezi myslivci oblíbeni jako trofejová zvířata v
honitbách, takže v těžkých zimách jsou kvalitně přikrmováni a i díky tomu se jim v ČR dobře daří.
Dovolím si tvrdit, že stejně dobře se jim daří i okolo rybníka ve Štítině. Já oplocení rybníka považuji za krok správným směrem,
protože se z něho stalo v podstatě chráněné území, které začali hojně využívat i divoce žijící ptáci, drobní savci, obojživelníci i
plazi. Přítomnost daňků a muflonů pozitivně ovlivňuje růst travního porostu a určitě rozšiřuje i spektrum rostlinných druhů, které
spásání potřebují. Naopak druhy rostlin, které jim nechutnají, poskytují životní prostor hmyzu. Zkrátka pokaždé když jedu v
podvečer autem kolem rybníka, mám co dělat, abych soustředila pozornost na řízení a nekochala se scenérií pasoucích se daňků
a muflonů.
Petra Valentová, foto Mgr. Jaroslav Dominik
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