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jasné představy o tom, co je hanebné… Je to
boj o duši národa.
Ferdinand Peroutka
 Kdo se táže po smyslu života, klade
otázku špatně. Otázky nám předkládá život
a na nás je, abychom na ně odpovídali.
Viktor E. Frankl
 Nepokládejme to, co bylo jen krátkým
štěstím, za velké neštěstí, a protože nám
osud nedopřál splnění všech našich nadějí,
nebuďme nevděční i za to, čeho se nám
dostalo.
Plutarchos

Dìkujeme uèitelùm

Šafrány - poslové jara (foto Miroslav Pinďák)

v různých činnostech. Tak ať nám jaro
dává sílu, potěšení a zdraví, abychom se
opravdu radovali a byli šťastní. Velikonoce
prožijte co nejlépe se vším všudy, v pohodě
a neztrácejte optimismus.

Jaro
Co jiného než zázrak je,
jak jaro čaruje:
tisíce životů probouzí,
tisíce nových daruje.
Kvetou kytičky, pletou se věnečky
přilétají ptáci, prohánějí se všeci.
Pletou se korbáče pro mrskáče.
Lidové říkánky

Březen je vysoce významný, protože jaro
už ťuká na dveře, přijde první jarní den,
změní se čas ze zimního na letní, budeme
se připravovat na Velikonoce, Den učitelů,
Den matek, a protože sluneční paprsky
budou mít na nás blahodárné účinky,
úměrně se tím bude zvyšovat i lidská aktivita

Moudøí o životì:
 Člověk nemůže nikdy dělat víc, než je
mu dovoleno člověčenství. Míň může dělat
vždycky. A jak jste si všimli, to s úspěchem
probíhá. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jen
část lidstva. Ona část, ona tenoučká vrstva,
která válčí s lidskou hloupostí. Je to bitva,
kterou nemůžeme vyhrát, ale nesmíme ji
vzdát, chceme-li, aby zítřky byly lepší než
včerejšky.
Jan Werich
 První věc, která národu je třeba, je
duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem.
Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo
je schopno plodit další zla. Ještě více než
o potrestání viníků jde o to, aby národ měl

28. březen je dnem, kdy si připomínáme
svátek všech učitelů. Tehdy se v roce
1592 narodil pedagog, ﬁlozof a teolog J.
A. Komenský. V tento den bychom měli
všichni ocenit namáhavou a náročnou
práci učitelského povolání, poděkovat
za zprostředkování nových vědomostí,
metod a způsobů práce, které budou děti
k dalšímu životu potřebovat. Za celou
redakci
děkujeme
pedagogickým
pracovníkům na všech typech škol
a školských zařízení v naší obci za jejich
záslužnou práci. Přejeme jim dostatek času,
sil, trpělivosti a tvůrčího elánu pro nové
formy výuky.

Tøíkrálová sbírka 2013
Radost z dobrého skutku – tak lze jinak
nazvat či pojmenovat charitativní akci konanou vždy na počátku nového roku, tedy
Tříkrálovou sbírku.
Také letos dne 5. ledna 2013 se v naší vesnici a okolí rozezněly hlasy malých králů.
Koledníčci koledou popřáli vám všem jen to
dobré a poprosili o dar pro potřebné. Byl to
už třináctý ročník tříkrálového koledování.
V naší vesnici koledovalo 11 skupinek s 33ti koledníčky. Počet skupinek se tedy oproti
loňsku nezměnil. Byla vybrána částka zhruba o 6 000,- Kč nižší než v loňském roce a to
62 983,- Kč.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 za farnosti
Slavičín, Štítná nad Vláří - Popov, Újezd a Vlachovice činí celkem 434 156 Kč. Z této částky
se vrací Charitě pouze 58% ﬁnančních prostředků.
Tyto prostředky budou využity v uvedených farnostech pro pomoc rodinám,
matkám v tísni, starým a nemocným, lidem
v nouzi, na humanitární pomoc a podporu
charitního díla.Podrobnější informace z celorepublikové sbírky můžete najít na www.
trikralovasbirka.cz.
Chtěli bychom poděkovat pracovníkům
Obecního úřadu ve Štítné, bez jejichž pomoci
bychom nemohli zapečetit pokladničky a následně počítat výtěžek sbírky. Rovněž Otci
Ondřejovi za požehnání pro koledníčky a vedoucí a kuchařkám ze základní školy Gabry
a Málinky, které pro ně připravily pohoštění.
Děkujeme všem vedoucím skupinek i malým
tříkrálovým koledníčkům, kteří se ochotně
do pochůzek zapojili.
Poslední a velký dík patří všem dárcům,
kteří svým ﬁnančním obnosem přispěli
do pokladniček.
Výsledky výnosu Tříkrálové sbírky 2013 –
všechny obce koledující pod Charitou sv.
Vojtěcha Slavičín
Vybráno v obci
nebo její þásti
Slaviþín
Divnice
Hrádek
Nevšová
Bohuslavice
Lipová
PetrĤvka
Rudimov
Štítná nad VláĜíPopov
Rokytnice
JestĜabí
Újezd
Slopné
Vysoké Pole
Drnovice
Louþka
Vlachovice
Haluzice
Vlachova Lhota
KĜekov
Celková þástka

rok 2012
rok 2013
102 912 Kþ 108 976 Kþ
7 310 Kþ
8 155 Kþ
21 023 Kþ
20 084 Kþ
14 517 Kþ
14 540 Kþ
9 879 Kþ
9 498 Kþ
14 178 Kþ
13 425 Kþ
11 797 Kþ
10 795 Kþ
13 572 Kþ
10 643 Kþ
68 098 Kþ
62
18 733 Kþ
22
9 050 Kþ
10
27 697 Kþ
26
21 789 Kþ
22
20 346 Kþ
19
11 113 Kþ
11
12 299 Kþ
13
36 439 Kþ
36
1 842 Kþ
1
7 210 Kþ
5
4 420 Kþ
3
440 902 Kþ 434

983
065
068
834
846
536
170
997
689
900
961
991
156

Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ
Kþ

Za Charitu sv.Vojtěcha Slavičín
Stanislava Šantová
místní koordinátor Tříkrálové sbírky 2013

Informace z radnice
Slovo starosty
Při čtení našeho zpravodaje už bude
pomalu čtvrtina letošního roku 2013
minulostí.
Letošní zima nám až na její závěr mnoho
příležitostí pro zimní radovánky nepřinesla.
Paradoxem je, že jsme museli vynaložit

www.stitna-popov.cz

na zimní údržbu komunikací podstatně více
prostředků než v minulých letech.
V tomto období jsme připravovali plán
pro zbývající část roku, která je před námi.
Hlavně bylo důležité pracovat na přípravě
projektů pro investiční akce, zvláště těch,
na které budeme žádat dotace.
Navrhli jsme a schválili v radě a v zastupitelstvu pro letošní rok následující akce:
 zateplení MŠ
 rekonstrukce chodníku Brálová při současné rekonstrukci této komunikace včetně
kanalizace pod ní
 rekonstrukce chodníku Dolní konec ke kostelu
 nákup zásahového auta tranzit pro hasiče Štítná, výstavbu garáže pro autobus, avii
a další vozový park obecního úřadu a TJ
 rekonstrukce zastaralé elektro v budově
OÚ
Dále připravujeme projekty na odkanalizování části obce zadní Dělnice, inženýrské
sítě pro zástavbu v části spodní Dělnice a další.
Samozřejmě máme v plánu i průběžnou
opravu místních komunikací, dokončení
drobnějších úprav lesní cesty do Valentova,
dokončení oplocení hřiště včetně terénních
úprav a všechny ostatní práce související
s chodem a údržbou celé naší obce.
ing. Václav Strnad, starosta obce

Struèný pøehled informací na úseku
evidence obyvatel Obecního úøadu
ve Štítné nad Vláøí za rok 2012.
K 31.12. 2012 bylo k trvalému pobytu
ve Štítné nad Vláří-Popově přihlášeno 2255
obyvatel. Z toho 1758 ve Štítné nad Vláří a 497
v Popově.
Kategorie
Dospělí
Dospělí – muži
Dospělí - ženy

počet
1830
917
913

Děti (15-18 let)
Děti (15 –18let)
Děti (15- 18let)

82
chlapci 39
dívky 43

Děti do 15 let
Děti do 15 let chlapci
Děti do 15 let dívky
Děti 6 -7 let
Děti do 3 let
Celkem obyvatel

343
182
161
46
82
2255

V témže roce zemřelo 31 občanů. Jednalo se
o 13 žen a 18 mužů.
Z toho: Z Popova 10 občanů (4 ženy a 6 mužů)
Ze Štítné 21 občanů (10 žen a 11 mužů)
V roce 2012 se přihlásilo k trvalému pobytu obce 18 osob, z toho 7 do Popova a 11
do Štítné nad Vláří.
Z obce se odhlásilo 35 občanů, z toho 16
žen a 19 mužů.
Nejstarší občanka obce paní Davidová
Marie z Popova – 100 let.
Vyřízeno 61 žádostí – výpis rejstříku trestů.
Zároveň upozorňuji, že je možnost na obci
získat všechny služby týkající se výpisu bodového hodnocení řidiče, výpisy katastru
nemovitostí, obchodní rejstříky atd.
Marie Bělejová, evidence obyvatel

Odpady
Výzva
Vyzýváme občany, kteří ještě nemají
zaplacen poplatek za odpad na rok
2013, aby tak neprodleně učinili v nejbližším možném termínu.
Zdůrazňujeme, aby pytle na tříděný
odpad obsahovaly pouze komodity
odpadu, které mají dle svého zbarvení
obsahovat. Rovněž popelnice nesmí
obsahovat stavební suť a horký popel.
Pytle by měly být připraveny ráno
v den svozu, jelikož nelze stanovit hodinu,
kdy bude svozové auto projíždět obcí.
Černé pytle musí být označeny
čárkovým kódem.
Celkové náklady na likvidaci odpadu
za rok 2012 činily:
1.027.816,48 Kč
z toho:
 náklady na velkoobjemový a nebezpečný
odpad činí
110.447,21 Kč
 náklady na nebezpečný odpad
74.320,27 Kč
 náklady na svoz popelnic
443.613,00 Kč
 náklady na vývoz odpadu kontejnerový
(Valentov)
13.848,00 Kč
 náklady na tříděný odpad – pytle (plně
hradí Obec)
294.632,00 Kč
 náklady na kontejnery – tříděný odpad
72.116,00 Kč
 ostatní náklady – žetony, známky na popelnici
18.840,00 Kč

Průměrný věk asi 45 let.
V roce 2012 se narodilo v obci celkem 18
dětí, z toho 10 děvčat a 8 chlapců, které mají
trvalý pobyt v místní části:
Štítná nad Vláří 11 dětí (6 děvčat a 5 chlapců)
Popov
7 dětí (4 děvčata a 3 chlapci)

Celkové příjmy – odpadové hospodářství
570.050,00 Kč
Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu se uskuteční 11. května a 31. srpna
2013.
Anna Lorencová, hospodářka OÚ
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PRODEJ KOMPOSTU
Od 20.března 2013 je možno zakoupit
kompost pro jarní hnojení či přihnojování
rostlin nebo ovocných dřevin.
PRODEJ bude vždy ve středu od 10.00
do 16.00 hodin v kompostárně v areálu
farmy POPOV.
Je možné zakoupit kompost v pytlích
po 25-ti kg za cenu 50,- Kč. Větší množství
(10 - 12 q) na traktorovém vleku včetně
dovozu za 400 Kč.
Zájemci mohou požadavky na koupi
a dovoz kompostu nahlásit na obecní úřad
p. Davidové.
ing.Václav Strnad starosta obce

Zpráva o hospodaøení
v lesích za rok 2012
V roce 2012 probíhaly práce v obecních
lesích (rozloha 454,16 ha) dle nově
schváleného
Lesního
hospodářského
plánu pro období 2008 - 2017.
Na začátku a konci roku se prováděly jak
mýtní úmyslné těžby na holině, tak mýtní
úmyslné těžby s využitím přirozeného
zmlazení. Celková výše vytěženého dřeva
za rok 2012 činila 3 801 m3. Ke konci roku
2012 došlo v důsledku větrné kalamity
k navýšení těžby o 400 m3.
V průběhu roku 2012 byly ve vyšší
míře realizovány těžebně výchovné
zásahy, jelikož v loňském roce se nestihly
dodělat. Prořezávky se provedly na ploše
14,77 ha, probírky do 40-ti let na ploše 9,49
ha a probírky nad 40 let na ploše 38,66
ha.. Prováděla se důsledná ochrana lesa
proti kůrovci – bylo rozmístěno 20 lapačů
s feromony, čímž se zamezilo dalšímu šíření
kůrovce. V minulém roce bylo kůrovcem
napadeno pouze 52 m3 dřevní hmoty, což
je doposud nejnižší napadení.
V oblasti pěstební činnosti bylo
prováděno první zalesňování na ploše 2,17
ha, opakované zalesňování na ploše 0,33
ha, a dále se využilo přirozené zmlazení
na ploše 2,11 ha. Provádělo se komplexní
odstraňování klestu, výseky nežádoucích
dřevin a ochrana lesních kultur (vyžínání,
natírání stromků proti okusu lesní zvěří,
ochrana sazenic proti klikorohu borovému,
atd.).
I v letošním roce byly provedeny
opravy a výřezy lesních cest Blahová,
Stráň, Šomáďovo a vybudovala se nová
lesní cesta do Valentova.
Díky dobré ceně za dřevní hmotu
a navýšení těžby v důsledku větrné
kalamity bylo v roce 2012 dosaženo
nejvyššího příjmu a následně i zisku.

Hospodaøení v obecních lesích za rok
2012 v èíslech:
Příjmy:
6.534.232 Kč
(včetně dotací, vlastní spotřeby a DPH)
Výdaje:
2.561.820 Kč
(včetně oprav cest)
Zisk:
3.972.412 Kč
V kapitole lesní hospodářství byla
relizována investiční akce – Lesní cesta
Valentov, což ponižuje výsledek hospodaření
v lesích ( rekapitulace viz níže):
Náklady:
3.214.117 Kč
(Lesní cesta Valentov)
Zisk:
758.295 Kč (čistý zisk po investici)

Ceny paliva pro rok 2013:
Cena paliva na odvozním místě
tvrdé palivo (buk, habr, dub, javor, jasan,...)
800,--/prm
měkké palivo (smrk, borovice, modřín, olše,…)
600,--/prm
Samovýroba
buk, dub, habr, javor, jasan…
150 -180,--/prm
smrk, borovice, modřín, olše, bříza…
120 -150,--/prm
Jelikož nebylo zohledněno v ceně paliva
navýšení DPH (období 2 let), cena paliva se
navýšila dle výše uvedeného ceníku.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%.
Požadavky občanů na palivo jsou
vykrývány dle pořadníku. Již nyní je počet
zájemců o palivo tak velký, že není možné
všechny zájemce vykrýt v roce 2013 a většina
bude přesunuta do roku 2014. Z toho důvodu
bude nutné pozastavit příjem objednávek
na palivo. Důvodem je menší těžba
ve výchovných zásazích (málo palivového
dříví). A proto žádám občany, aby se snažily
zajistit palivo i u ostatních dodavatelů!!!
Roman Fojtík, obecní lesník

Zahrádkáøi informují
Řez ovocných stromů plní několik úloh.
Hlavním cílem řezu je dosažení vyrovnaného
růstu mezi výhony na dřevo a na květ.
Tato tzv. fyziologická rovnováha není ještě
u mladých stromů dosažena a je třeba docílit
ji výchovným řezem co nejdříve. Čím bujněji
roste strom, o to později kvete a plodí.
V hlavním období plodnosti záleží na tom,
abychom dodrželi co nejdéle fyziologickou
rovnováhu výchovným a prosvětlovacím
řezem. U starých stromů, které produkují
příliš mnoho květních pupenů a tím
rychle stárnou, podnítíme silnější tvorbu
dřeva intenzivnějším zmlazovacím řezem.
Správným
řezem
zvýšíme
plodnost
ovocných stromů. Stromy mají mít plodnost
jen středně vysokou, ale pravidelnou.
Přednost dáváme velikosti a kvalitě plodů.

Mimoto se snažíme zabránit, aby stromy
nebyly příliš vysoké a spodní partie se
nepřemisťovaly do nedosažitelné výšky.
Světlo a vzduch vstupující bohatě do koruny
zlepšují odolnost a zdraví stromů i jejich
výnos.
Zdeněk Fojtík, předseda ČSZ

Moravská vodárenská
Nechte si na jaøe zkontrolovat vodu ve svých
studních
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. doporučuje svým zákazníkům, aby
si nechali zkontrolovat vodu ve svých
studních během jarních měsíců. Zvláště po
dlouhém zimním období a tání sněhu může
dojít ke zhoršení kvality vody ve studni.
Voda v soukromých studních nepodléhá
žádné pravidelné povinné kontrole. V
České republice je necelých 10 % obyvatel
trvale zásobováno vodou z domovních
nebo veřejných studní, vedle toho mnoho
lidí používá vodu ze studní na chatách a
chalupách o víkendech a dovolených. Mít
vlastní studnu je výhoda. Voda je vždy
čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však
také svá „ale“. Není-li o studnu pečováno,
nemusí být levným zdrojem dobré vody,
ale zdrojem starostí a zdravotního rizika.
Pouze laboratorním rozborem fyzikálně
chemických a mikrobiologických ukazatelů,
které musí splňovat limity dané vyhláškou,
se dá zjistit, zda je voda ve studni pitná. Na
pohled křišťálově čirá voda může v sobě
skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního
znečištění.
Všechny rozbory provádí zkušební
laboratoř akreditovaná ČIA č. 1446
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., Oddělení
kontroly kvality vody, e-mail laboratore@
smv.cz
Kontakty na pracoviště: Laboratoř
Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc,
tel. 585 412 031-32 / Laboratoř Prostějov, ČOV
Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na
Hané, tel. 582 337 441 / Laboratoř Zlín, ÚV
Klečůvka, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
tel: 577 901 654. Zde se domluvíte, kdy si
můžete vyzvednout připravené lahve (sterilní
vzorkovnice), do kterých provedete odběr
vody z Vaší studny. Dozvíte se jak správně
odběr uskutečnit a kdy je možné vzorky
donést. Součástí protokolu o zkouškách
je také interpretace výsledků a v případě
vzorků, které překročí hygienický limit, je
zákazníkům doporučen i vhodný postup
řešení pro zlepšení kvality vody.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

www.stitna-popov.cz
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Fašanky 2013
Podíváme-li
se
do
fotogalerie
na internetových stránkách sousedních
obcí, zjistíme, že prezidentská amnestie
a pančování tvrdého alkoholu, coby téma
pro masopustní veselí, zaujalo téměř celé
jižní Valašsko. Také ve Štítné se mezi již
tradičními fašankovými maskami objevili
amnestovaní trestanci nebo alkoholem
postižení pacienti za doprovodu svých
lékařů a sestřiček. Celý masopustní průvod
dokresloval alergický vůz, z něhož vycházely
tóny písniček od Štítenské dechové hudby
„Brálovanka“. Fašankovské veselí ukončilo
až půlnoční pochování basy, které proběhlo
večer v místním kulturním domě.
Vážení spoluobčané, hasiči ze Štítné Vám
touto cestou děkují za vaši přízeň a dary.
Zároveň také děkujeme ﬁrmám za jejich
příspěvky do tomboly na hasičském plese,
který, jak doufáme, potěšil všechny vrstvy
obyvatel
Josef Tkadlec, předseda SDH Štítná

Fašankovské veselí ukončilo pochování basy

Současně proběhla volba „popovského
prezidenta“. Vítěz zůstal utajen. Členové
výboru SDH děkují všem občanům, kteří
poskytli pohoštění i finanční částku
obcházejícím fašankům.
Celý leden a únor se poctivě
připravovali naši mladí hasiči na účast
v halovém „Mistrovství Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska v požárním sportu“.
Zúčastnilo se i družstvo mladých
požárníků z Polska. Soutěž se konala 2.
března 2013 v Havířově. Mladí hasiči dobře
reprezentovali naši obec. Z 36 vybraných
družstev z celé republiky a Slovenska
se umístili na krásném 3. místě. Sbor
dobrovolných hasičů v Popově děkuje
našim mladým členům a jejich trenérům.
Rovněž děkujeme ZŠ ve Štítné nad Vláří
za poskytnutí tělocvičny a VHS Javorník
za materiální podporu.
Za výbor SDH Popov:
starosta Václav Pinďák

Fašanky ve Štítné

Z èinnosti
popovských hasièù
Před vánočními svátky, 8. prosince,
proběhlo u kapličky sv. Petra a Pavla
v Popově rozsvěcování vánočního
stromku, které jsme uspořádali za přispění
dobrovolných dárců. Při této příležitosti
zazpíval mladý kostelní sbor koledy,
podávala se zdarma čerstvá zabijačka
a na zahřátí teplý čaj a punč. Vše bylo
zakončeno pěkným ohňostrojem.
Po novém roce jsme začali připravovat
tradiční fašanky. Ty proběhly 9. února. Naší
obcí projížděl alegorický vůz s hudbou
a tématem letošních fašanků byl slogan
„LIKÉRKA DRAK VYTŘE VÁM ZRAK“.

www.stitna-popov.cz

Tradiční fašanky v Popově

5

jarní vydání / 2013
Šebáka mají možnost si ji vytisknout
na internetu: http://sebak.weblahko.sk/
Helena Zvoníčková – knihovnice

Jak èteme v popovské knihovnì
Nedávno jsem zpracovávala roční výkaz
výpůjček za rok 2012 a zveřejňuji několik
údajů:
Celkový počet čtenářů: 61
- do 15 let
27
Nově zaregistrovaní v roce 2012
8
Celková návštěvnost
568 osob
Naučná literatura pro dospělé
40
Naučná literatura pro děti
91
Krásná literatura pro dospělé
583
Krásná literatura pro děti
363
Celkem výpůjček
1077 knih
Časopisy – Mateřídouška, Praktická žena,
Bílé Karpaty
442 ks

Zpráva z kopané
Nejdůležitějším
počinem
mezi
podzimem 2012 a jarem 2013 bylo
vybudování nové hrací plochy – umělé
trávy místo stávajícího škvárového
hřiště. Stavba byla započata v září 2012
a ukončena v prosinci 2012. Mnohaletý
sen fotbalistů se konečně stal skutečností.
Nové hřiště je v provozu od 1. 1. 2013.
Slavnostní otevření mělo proběhnout 20.
1. 2013 před přípravným zápasem našeho
„A“ mužstva s divizním Slavičínem.
Bohužel kvůli špatnému počasí musel být
zápas zrušen. Proto je otevření plánováno
před prvním mistrovským zápasem.
Umělá tráva je nejvíce využívána v
zimním období. Od února do dubna je plně
vytížena. Nevyužívají ji jenom naše celky,
ale i ostatní kluby z okolí. Proto je v tomto
období přes víkendy zcela obsazená. Přes
zimu zde trénovala všechna naše mužstva.
Bude k dispozici i základní škole.
V únoru proběhla certifikace hrací
plochy z Fotbalové asociace České
republiky. Dle jejího zápisu se na ní
může hrát třetí nejvyšší soutěž v ČR, to je
Moravsko-slezská fotbalová liga.
V tomto roce se má dodělávat umělé
osvětlení tribuny a lavičky pro diváky.
Velké poděkování za spolufinancování
tohoto projektu patří OÚ.
V průběhu zimního období hráli naši
žáci satelitní halové turnaje za účasti
Slavičína, Bojkovic, Louk, Slušovic a
Valašských Klobouk. Byla to dobrá
příprava na jarní boje v mistrovských
utkáních.
Dne 29. 12. 2013 proběhla v hostinci
U Hnaníčků valná hromada. Byl zvolen
výbor TJ ve složení: předseda – Petr Šuráň,
sekretář – Miroslav Maryáš, členové – Jan
Hnaníček, Ladislav Hnilo, František Liška,
František Tomeček, Karel Chromáček, Vít
Svárovský a Zdeněk Šebák.

„A“ mužstvo zahájilo přípravu 26.
12.2013. Trénovalo v tělocvičně místní ZŠ
a na umělé trávě. Ve dnech 21. 2. až 24. 2.
2013 proběhlo soustředění na Pláňavách
u pana Jaroslava Zvoníčka. Celkem bylo
sehráno 5 přípravných zápasů. Na jarní
boje se podařilo sehnat i nové posily. Na
hostování do 30. 6. 2013 přichází David
Šenkeřík z Bylnice a Martin Struhař z
Nedašovy Lhoty. První mistrovské utkání
se hraje 24. 3. 2013 ve Vizovicích. Ostatní
mužstva začínají o týden později. Na jarní
zápasy jsou zváni všichni fanoušci.
Petr Šuráň, předseda TJ

Z místní lidové knihovny
Knihovna v èíslech roku 2012
Do knihovny přibylo
459 nových knih, z toho
43 knih bylo z projektu
Česká knihovna v hodnotě 8 031,- Kč a 24 knih
bylo darem od čtenářů.
Obecní úřad přispěl na nákup knih částkou
48 637,- Kč + 3 457,- Kč předplatné časopisů.
Uspořádáno bylo 30 besed pro žáky základní
školy a mateřské školy, 11 skupinek navštívilo
naše minimuzeum Gabry a Málinky.
Čtenářů celkem 291, z toho děti 147,
nad 70 let je 20 čtenářů.
Výpůjček 15 319, návštěvníků 5 875
z toho internet využilo 556.
Opravilo se 182 knih, uděleno 194 upomínek. Studentům bylo z MVS poskytnuto
13 knih.
Na čtenářských poplatcích se vybralo a odvedlo na účet OÚ 12 219,- Kč.
Webovou stránku knihovny navštívilo
6 799 účastníků.
Informace z minulého čísla Zpravodaje
ke článku Knihovna pro pamětníky.
Zájemci o knihu Paměti od pana Ladislava

Z rozpočtu obce bylo zakoupeno 59
zcela nových knih za 9 471,- Kč. Najdete
zde knihy všech různých žánrů a autorů.
Z větší části knižního fondu tvoří knihy
klasických českých spisovatelů nebo
spisovatelů současnosti. Jednou ročně jsou
knihy obměňovány z výměnného souboru
Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Zkuste si udělat chvilku i v této uspěchané
době internetu a přijďte se podívat. Třeba
vás nějaká kniha zaujme.
Do knihovny vás zve
Marie Pavlůsková, knihovnice

Lékaøská pohotovost
Pro dospělé:
Zlín, Krajská nemocnice T. Bati, pavilon č. 21
Po – Pá: 17 – 21 hodin
So, Ne, svátky: 8 – 21 hodin
Valašské Klobouky – poliklinika
Po – Pá: 17 – 20 hodin
So, Ne, svátky: 8 – 20 hodin
Pohotovost
nejezdí
k
pacientům
po návštěvách, nevozí s sebou léky, nutno
přijet na příslušné místo.
Pro rychlou pomoc, úraz, záchranu života
volejte číslo rychlou záchrannou službu –
155.
Pro děti a dorost:
Zlín, Krajská nemocnice T. Bati, pavilon č. 21
Po – Pá: 17 – 6 hodin
So, Ne, svátky: 7 – 6 hodin
Stomatologická pohotovost:
Zlín, Krajská nemocnice T. Bati, pavilon č. 21
So, Ne, svátky: 8 -13 hodin
Lékárna:
Zlín, Krajská nemocnice T. Bati, pavilon č. 21
Po – Pá: 7 – 22 hodin (od 17 hodin pouze
pohotovostní služba)
So, Ne, svátky: 8 – 20 hodin

www.stitna-popov.cz
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30 let od otevøení nové budovy mateøské školy ve Štítné nad Vláøí
Cokoliv na světě může člověk zastavit, ale
co nikdo nezastaví, je čas.Ubíhá den za dnem,
rok za rokem a my se občas zastavíme,
abychom si uvědomili určitý mezník v našem
životě. I zaměstnankyně Mateřské školy Štítná
nad Vláří dospěly k takovému mezníku. 24.
ledna 2013 uplynulo 30 let od chvíle, kdy
se poprvé otevřely dveře nově postavené
budovy mateřské školy. Stavba byly zahájena
ve třetím čtvrtletí roku 1979 a v době předání
do užívání měla hodnotu 5 262 tisíc korun,
třídy byly vybaveny zařízením a pomůckami
v hodnotě 597 tisíc korun. Slavnostní otevření
proběhlo za účasti představitelů školského
odboru kraje, okresní školní inspekce,
předsedy MNV ve Štítné nad Vláří, předsedy
JZD Javorník a ředitelky paní Otilie Honkýšové.
Následně byla podepsána hospodářská
smlouva s JZD Javorník, které mateřskou
školu převzalo do své správy a zajišťovalo
veškerou hospodářskou činnost školy až
do roku 1990. V souvislosti s otevřením nové
mateřské školy byla zrušena jednotřídní
mateřská škola, která sídlila v budově bývalé
základní školy a byla pro potřeby předškolního
vzdělávání naprosto nevyhovující a kapacitně
nedostačující. Otevřením nové trojtřídní
mateřské školy s kapacitou pro 80 dětí byl tento
problém vyřešen. Byla zde zřízena i jedna
třída jeslového oddělení pro děti ve věku
od dvou do tří let. Průběžně byly prováděny
terénní úpravy a budována školní zahrada
za vydatné pomoci místních obyvatel, kteří zde
odpracovali více než 3,5 tisíce brigádnických
hodin. Terén okolo budovy byl značně členitý,
což vyžadovalo velkou navážku zeminy
a terasovitou úpravu svahů. V květnu 1989 byla
zahrada předána do užívání dětem v mateřské
škole. V roce 1990 došlo v mateřské škole
k několika změnám. Do starobního důchodu
odešla stávající ředitelka paní Otilie Honkýšová
a novou ředitelkou byla jmenována na základě
konkurzního řízení paní Oldřiška Říhová.
V závěru roku pak byla ukončena hospodářská

smlouva s JZD Javorník a mateřská škola přešla
pod správu OÚ Štítná nad Vláří. V následujících
letech postupně docházelo k úbytku
narozených dětí, tudíž i ke snížení počtu dětí
docházejících do mateřské školy. Z důvodu
úsporných opatření bylo v červnu 1993
rozhodnuto o zrušení jedné třídy a uvolněné
prostory byly pronajaty k soukromému
podnikání. V roce 1997 byly budova
plynoﬁkována. Dlouhodobě nás však trápil
špatný technický stav rovné střechy, která byla
několikrát opravována, přesto to nezabránilo
opakovanému zatékání. Bylo rozhodnuto řešit
tento problém nadstřešením budovy. Práce
proběhly v době letních prázdnin v roce 2002.
Celá budova byla nadstřešena a oba pavilony
byly v patře propojeny novou místností, která
nám slouží jako tělocvična i místo pro společné
setkávání dětí z obou tříd i jejich rodičů při
slavnostech i jiných akcích školy.
V průběhu 30 let se v mateřské škole
vystřídalo několik pedagogických pracovnic –
Otilie Honkýšová, Helena Urubková, Ludmila
Hudková, Anna Lysákova, Oldřiška Říhová,
Eva Kovářová, Ivana Petrů, Marie Tarabusová,
Ludmila Strnadová, Hana Šedová, Ivana
Buriánková – Šimoníková, Ilona Hrnčiříková
a Radka Petrů. Z provozních pracovnic to byly:
Anna Slámová, Jarmila Šebáková, Marcela
Holbová, Anna Zvoníčková, Marie Tománková,
Štěpánka Lysáková, Ilona Urbanová, Věra
Petrů, Marie Kulíšková, Marie Kolínková,
Marie Nováková, Marie Pinďáková, Antonie
Žalková, Zdeňka Strnková, Pavla Lišková,
Ludmila Bližňáková, Dana Tománková, Lenka
Malaníková, Jana Skočovská, Olga Lysáčková,
Anna Lorencová a topiči František Vaculík,
František Matušinec, Emil Holba, Josef Zimáček
a Alois Gbelec. Jim všem patří poděkování
za jejich dobře odvedenou práci.
V průběhu těchto let ale prošlo mateřskou
školou především mnoho dětí. Některé z nich
se k nám opět vracejí, tentokrát již se svými
potomky. Při své práci jsme vždy usilovali o to,

abychom všem dětem vytvořili co nejlepší
podmínky pro jejich osobní rozvoj a dobře
je připravili na další vzdělávání v základní
škole. Výsledky své práce jsme pravidelně
prezentovali veřejnosti při nejrůznějších
příležitostech. Kulturní vystoupení našich dětí
se stala neodmyslitelnou součástí pravidelných
setkání Klubu důchodců, při rozsvícení
vánočního stromku v obci či na Popovských
slavnostech. Věříme, že ještě hodně dětí prožije
v naší školce šťastné a radostné chvíle svého
dětství
Oslavy 30. výročí si budeme připomínat
po celý rok 2013 formou různých akcí. Sérii
oslav jsme zahájili 24. ledna společně s dětmi
a pracovnicemi naší školy. Oslava to byla veselá,
jak se na správnou oslavu sluší a nechyběl ani
narozeninový dort. Společně jsme si připili
a popřáli naší školce hodně šťastných dětí.
V létě pak školka dostane ke svému výročí
i hezký dárek v podobě nových oken a fasády.
K 30. výročí dále připravujeme:
 14. dubna – maškarní karneval s Cukem
a Kukem
 na jaře oslavy s dětmi 1. ročníku ZŠ
 pohádkovou cesta
 14. června - dětskou show na závěr školního
roku
 podzim 2013 - den otevřených dveří a setkání
pracovnic, které pracovaly v mateřské škole
v letech 1983 - 2013.

ZÁPIS DO MATEØSKÉ
ŠKOLY
Mateřská škola Štítná nad Vláří
oznamuje, že zápis dětí pro školní
rok 2013/2014 bude probíhat ve
dnech 2. – 4. dubna 2013 v budově
mateřské školy v době od 8.00 do
15.00 hodin. Bližší informace k
zápisu najdete na webových stránkách školy: ms.stitna-popov.cz, kde
je rovněž ke stáhnutí i žádost o
přijetí do mateřské školy.
Oldřiška Říhová, ředitelka MŠ

Malá oslava v Mateřské škole ve Štítné nad Vláří

www.stitna-popov.cz

Chcete mít kvalitní spánek
bez roztoèù?
Kupte si protialergenní
polštáø a peøinu od firmy
INTERMEDIC s.r.o.
Staèí objednat na
www.intermedic.cz
Nyní za nejnižší cenu na
trhu – jen za 642,- Kè.

7

jarní vydání / 2013

36. MYSLIVECKÝ PLES MS Javorník
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopøejeme našim spoluobèanùm, kteøí oslavili nebo
oslaví svá významná životní jubilea
80 let
Zdeňka Petrů
Marie Struhařová
Jozefína Šuráňová

Vzpomínáme…
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 14. 2. 2013 jsme vzpomněli
29. výročí úmrtí
a zároveň 24. 2. 2013 nedožitých 80.
narozenin
paní Hedviky Vaculíkové.
Dne 7. 10. 2012 jsme vzpomněli nedožité
80. narozeniny a 15. 3. 2013
19. výročí úmrtí
pana Františka Vaculíka
ze Štítné nad Vláří.
S láskou a úctou vzpomínají synové
František a Pavel a dcery Ludmila a Věra s
rodinami.

85 let
František Změlík

90 let a více
Josef Lysák
Hedvika Šimoníková
Ján Dorušek
František Matušinec

Zlatá svatba – 50 let manželství
Vojtěch a Marie Šuráňovi
Stanislav a Marie Pavlůskovi
Josef a Marie Fojtíkovi

Blahopøejeme rodièùm k narození dìtí
Karel Divoš
Antonín Filkorn
Natálie Jurčová
Tomáš Juřenčák
Karolína Urbanová
Veronika Bařinková
Matyáš Šenkeřík
Petr Kánský

Díky za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.
Dne 9. března 2013 uplynulo 1. výročí
ode dne, kdy nás navždy opustil
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Josef Zimáček
z Popova
a dne 26. února 2013 jsme si připomněli 11.
výročí úmrtí maminky
paní Ludmily Zimáčkové.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují děti s rodinami.

Rozlouèili jsme se
Marie Prešnajderová zemřela dne 2.11.2012
1.2012 ve věku 83 let
Františka Holbová, zemřela dne 5.12.2012 ve věku 81 let
Bohumila Sábová, zemřela dne 6.12.2012 ve věku 83 let
Josef Šuráň, zemřel 7.12.2012 ve věku 57 let
Jaroslav Saňák, zemřel 15.12. 2012 ve věku 49 let
Lenka Holbová, zemřela 25.12.2012 ve věku ned.47 let
Františka Fojtíková,zemřela 20.01.2013 ve věku 61 let
Josef Chovančík, zemřel 25.01.2013 ve věku 78 let
Stanislav Juřenčák, zemřel 26.01.2013 ve věku 83 let
Alois Sláma, zemřel 30.01.2013 ve věku 78 let
Anežka Tománková, zemřela 5.02.2013 ve věku ned.86 let
Stanislav Štěpančík, zemřel 10.02.2013 ve věku 65 let
Antonín Machuča, zemřel 11.02.2013 ve věku 79 let
Josef Fojtík, zemřel 18.02.2013 ve věku ned.82 let
Marie Urbanová, zemřela 21.02.2013 ve věku ned. 92 let
Anastázie Lišková, zemřela 23.02.2013 ve věku 82 let
Josef Hnaníček, zemřel 26.02.2013 ve věku ned. 82 let
Anna Davidová, matrikářka Marie Bělejová

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy
předobré srdce. Očima se už nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
2. dubna 2013 uplyne jeden rok
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Ladislav Gbelec ze Štítné.
S láskou vzpomínají manželka a děti.

Prázdná jsou místa, kde zazníval Tvůj hlas, však
vzpomínka na Tebe zůstane navždy v nás.
Dne 22. 1. 2013 jsme vzpomněli nedožitých
85 let a 29. 4. 2013 uplyne 5 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan František Pinďák z Popova.
S úctou a láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
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