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VÁNOČNÍ VYDÁNÍ



Už pøicházejí
Ladislav Volf
Za oknem se třpytí záře,
to hvězda padá do údolí.
Něhou krášlí lidské tváře,
brokát klade po okolí.
Vítr zpívá píseň lásky
a za chvíli, zas je po roce,
z čela světa zmizí vrásky –
to přicházejí Vánoce.





Vánoce plné kouzel, nejen
v kalendáøi, ale v srdci
Všednost každodenního života ustupuje s blížícím se Štědrým večerem do pozadí a každá domácnost se chystá na přivítání nejkrásnějších svátků v roce. K nim už
tradičně patří bohatě prostřený stůl, příjemné vůně linoucí se z kuchyně, melodie vánočních koled a nazdobený stromeček se
spoustou dárků. Budeme prožívat chvíle napětí, očekávání, štěstí, láskou a touhou dělat jiným radost. O těchto tajuplných svátcích si připomeňme, že ne věci, ale především lidé vytvářejí láskyplné prostředí domova. Leccos jsme si do něj přinesli už z dětství, žel, mnoho jiných lidských zvyklostí
bere čas a nám nezbývá než doufat, že přirozená potřeba návratu k rodovým tradicím zabrání tomu, aby zapadlo všecko to
vzácné, jedinečné – co patří jen jeho rodině. Přejme si proto, aby se ta pravá vánoční atmosféra nevytratila, ale zůstala pevně
v srdcích a vzpomínkách našich dětí, které
se k nim vrátí a jednou je budou provozovat
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i ve svých rodinách. I přes všechny hektické přípravy, které ke scénáři Vánoc patří, nezapomínejme na hlavní poselství – pocit soudržnosti, pohody a klidu. Ať letošní Vánoce
splní všechna vaše tajná přání, touhy a sny.
Prožijte je v pohodě v kruhu svých nejbližších. Do celého nového roku 2015 přejeme
všem pevné zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a osobní i rodinnou pohodu, ať s novým elánem a odhodláním vykročíte do dnů
příštích.
Děkujeme všem na šim dopisovate lům a přispěvovatelům za pomoc, pochopení a spolupráci v uplynulém roce. Chtěli bychom, aby náš zpravodaj přinášel více
nových a zajímavějších informací ze života dění v naší obci. Přivítali bychom Vaše
návrhy, postřehy a připomínky pro zlepšení obsahové stránky a čtivosti zpravodaje. Příspěvky v písemné nebo elektronické
podobě podejte prosím na OÚ. Pro 1. pololetí 2015 uvádíme termíny uzávěrek: jarní
vydání - do 2. 3. 2015 a letní vydání – do 1. 6.
2015.
Redakce MZ

ROČNÍK XV

Myšlenky moudrých

Vážení spoluobčané,
čas během roku ubíhá až příliš rychle, ale málokomu z nás vadí, že už je tady
ten krásný vánoční čas, kdy lidé víc jako
jindy otevírají svá srdce a jsou si alespoň
na krátký čas o něco bližší. Mnozí z nás se
už těší na krásné chvíle strávené v kruhu
svých nejbližších, jiní budou zase vzpomínat na léta minulá a porovnávat, jak se
oslavovaly svátky kdysi a jak dnes. Když
se tak zamyslím, tak v dnešní uspěchané
době i ty Vánoce jakoby trvaly jen malý
okamžik. Hodně příprav a nákupů, aby
bylo všechno dokonalé a ani se nenadějeme a rázem je všechno pryč. Proto mi dovolte, milí spoluobčané, popřát Vám, aby
ty letošní Vánoce byly u Vás naplněné radostí, štědrostí, pokojem a láskou, které ať
jsou hlavním motivem svátku narození Ježíše Krista. Proto buďme alespoň v tento
čas k sobě laskavější a vlídnější a všichni
budeme mít potom pocit, jakoby tyto Vánoce trvaly o něco déle.
Také dovolte, abych Vám nejen svým
jménem, ale i jménem celého obecního
zastupitelstva popřál hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů v novém
roce.
Ing. Strnad Václav, starosta obce

Co je myšlení jiného než stálé skládání účtů ze života, skutků a skutečností.
Otto Frant. Babler

Informace z radnice

K moudrosti musí člověk dozrát.
Prožít zklamání i radost, touhu i příkoří.
Jan Cimický

Dne 10. - 11. října 2014 proběhly v naší obci
komunální volby. Tak jako v uplynulém období bylo zvoleno 15-ti členné zastupitelstvo,
které vzešlo z šesti politických stran. Zvolení
zastupitelé Vám děkují za důvěru a přednesením slibu se zavázali svoji funkci vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů.
Na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zvolen starostou Ing. Strnad Václav, místostarostkou Mgr. Machučová Jana,
členy rady obce Mgr. Hnaníček Josef, Liška
Jaroslav a Ing. Šánek František. Rada obce
tak vzešla z koalice vítězných stran – SNK
a KDU-ČSL. Chci Vám jménem této koalice
poděkovat za Vaši podporu při volbách a dovolím si slíbit, že se koalice bude snažit naplnit volební program, který jsme Vám předvolbami prezentovali se stejnými úsilím jako
v předcházejícím volebním období.
Ing. Strnad Václav, starosta obce

Bejt chytrej, to je jediný majetek,
který nám nikdo nemůže vzít. Z chytrosti se nedá nikdo žádným dekretem
vystěhovat.
Jan Werich
Být na obtíž je úlohou hlupáka.
Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne
a umí zmizet v okamžiku, který ještě
předchází onomu, kdy se stane zbytečným.
La Bruyére
Tajemství, jak si uchovat veselou
mysl, spočívá v umění neznepokojovat se hloupostmi a nadchnout se
i těmi nejmenšími náhodnými radostmi.
Samuel Smiles
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ZPRAVODAJ OBCE ŠTÍTNÁ-POPOV

Pøehled volebních výsledkù podle politických stran a okrskù
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ
1. strana č.1
Československá strana lidová
2. strana č. 3
Sdružení nezávislých kandidátů
3. strana č.6
ČSSD
4. strana č. 2
Sdružení nestraníků
5. strana č. 4
Moravané
6. strana č. 5
Nezávislé hnutí Štítná-Popov
Počet občanů Štítná nad Vláří zapsaných do seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet platných hlasů pro všechny strany:
Účast voličů:

2 590 hlasů
2 528 hlasů
1 924 hlasů
1 345 hlasů
1 184 hlasů
897 hlasů
1 416
786
10 468
56 %

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 POPOV
1. strana č. 3
Sdružení nezávislých kandidátů
2. strana č. 2
Sdružení nestraníků
3. strana č. 1
Československá strana lidová
4 .strana č. 4
Moravané
5. strana č. 6
ČSSD
6. strana č. 5
Nezávislé hnutí Štítná-Popov
Počet občanů Popova zapsaných do seznamu voličů:
Počet voličů, který byly vydány úřední obálky:
Počet platný hlasů pro všechny strany:
Účast voličů:

1 052 hlasů
704 hlasů
610 hlasů
378 hlasů
286 hlasů
105 hlasů
372
227
3 135
61 %

REKAPITULACE Štítná nad Vláří-Popov
Celkem zapsaných voličů:
1 788
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
1 013
Počet platných hlasů:
13 603
Účast voličů:
57 %
Marie Bělejová – zapisovatelka volební komise

Seznam zastupitelù obce
Štítná nad Vláøí-Popov
1. Babulíková Jarmila
2. Barboříková Zuzana Bc.
3. Černíčková Hana Ing. arch.
4. Hnaníček Josef Mgr.
5. Hrnčiřík Jan
6. Hrnčiřík Václav
7. Liška Jaroslav
8. Lysák Václav Ing.
9. Machučová Jana Mgr.
10. Růžička Karel
11. Strnad Václav Ing.
12. Šánek František Ing.
g.
13. Tomeček František Ing.
14. Tkadlecová Jitka Mgr.
15. Trčka Petr

Obecní úřad
Štítná nad Vláří-Popov
srdečně zve své občany
na společné slavnostní

Adventní koncert dechové hudby

VALAŠKA
Sobota 20. 12. 2014 v 17,00 hodin
v kulturním domě ve Štítné nad Vláří
vstupné 50,- Kč

Dùlžité upozornìní
Důrazně žádáme občany, aby NEVHAZOVALI tříděný odpad – plasty, papír do kontejnerů u místní lidové knihovny a bytovky č. 456. Dále důrazně upozorňujeme, aby
k
do kontejnerů občané nevhazovali zbytky
d
jídla. Kontejnery jsou určeny pro kulturní
jí
dům a místní občany z pasek, kteří nemají
d
možnost odpad odvážet od svých domů. Pom
kud nenastane náprava a bude u kontejnerů
k
n
nepořádek, budou ihned odstraněny. Žádám
me proto ostatní občany, aby využívali k tříd
dění pytlů, které každý občan obdržel po zap
placení odpadů na obecním úřadě.
Děkujeme

ROZSVICOVÁNÍ
OVÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

INFORMACE PRO OBÈANY

které se bude konat
v sobotu 13. prosince
v 16 hodin ve Štítné nad Vláří
u kulturního domu.
Občerstvení a kulturní program zajištěn.

POZOR – svoz popelnic bude místo
1. 1. 2015 (čtvrtek) již ve středu 31. 12. 2014.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
NA ROK 2015 musí zaplatit každý občan s tr-

www.stitna-popov.cz

valým pobytem Štítná nad Vláří-Popov, dále
vlastník nemovitosti tj. chalupy, chaty apod.
na území katastru Štítná nad Vláří-Popov a to
nejpozději do 31.03.2015.
POPLATEK můžete zaplatit u paní A. Davidové již v tyto dny:
Pondělí 15. 12. 2014
Středa 17. 12. 2014
Pátek 19. 12. 2014
Pondělí 22. 12. 2014
Pondělí 29. 12. 2014
Úterý 30. 12. 2014
SVOZ ODPADU – I. pololetí 2015
ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ČERNÁ
(ŠEDÁ) BARVA
Interval svozu 1 x za 14 dní
SVOZOVÝ DEN - ČTVRTEK
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
18.2. 15.4. 10.6.
SKLO, BAREVNÉ - ZELENÁ BARVA
BÍLÉ –BÍLÁ BARVA
4.2. 8.4. 3.6.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
14.1.jen kontejnery 28.1. 11.3. 22.4. 27.5. 24.6.
NEBEZPEČNÝ ODPAD ODEBÍRÁME FORMOU MOBILNÍ SBĚRNY 2 x ROČNĚ :
16.5.2015 19.9.2015

Základní škola
Gabry a Málinky
PODZIMNÍ AKCE NA NAŠÍ ŠKOLE
 Exkurze 5. ročníku
Ve středu 5. listopadu 2014 se žáci 5. třídy
zúčastnili exkurze na SPŠ v Uherském Brodě.. V programu „Technologie budoucnosti
hrou“ si mohly děti hravou formou – pomocí soutěží, prezentací a úkolů vyzkoušet, jak
se pracuje s termokamerou, k čemu se dá použít tablet, co je to Kinekt, jak se programuje robot, pohrály si s elektronickou stavebnicí Bofﬁn, aj. Součástí exkurze byla také projekce v 3D kině.
 Exkurze do Osvětimi
V pátek 7. listopadu 2014 se uskutečnila dějepisná exkurze 8. a 9. tříd do bývalého koncentračního tábora v OSVĚTIMI v Polsku.
Tříhodinová prohlídka osvětimského muzea byla velmi náročná, ale velmi zajímavá
a poučná.
 Orientační dny ve Fryštáku pro 6. ročník
Dne 10. listopadu 2014 odjela 6. třída
na Orientační dny do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Šesťáci si pobyt velmi užili, vrátili se spokojení a plni nových zážitků.
 Přehlídka dětských souborů Valašskokloboucka
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V pátek 7. listopadu 2014 vystoupili členové Javorníčku se svým tanečním pásmem
ve Valašských Kloboukách na přehlídce dětských souborů našeho regionu. Vystoupení
se našim dětem velmi vydařilo a sklidily velký úspěch.
 Slavnostní otevření galerie GAMA
V pátek 14. listopadu 2014 jsme na naší
škole slavnostně otevřeli obrazovou galerii GAMA s profesionálním závěsným systémem a osvětlením. Otevření galerie bylo spojeno s vernisáží výstavy OSLAVA VNÍMAVÉHO OKA. Jedná se o signované graﬁky amerického vrcholného op artu. Tyto obrazy zde
budou k vidění i během prosince. Pouze tento den byl v galerii vystaven vzácný obraz
Jan Křtitel od Jana Zrzavého. Těší nás zájem veřejnosti, která se na vystavené obrazy
přišla podívat.
Kromě těchto největších akcí jsme se
účastnili soutěží v rámci Valašské sportovní ligy, soutěže v netradičních disciplinách
s názvem Zlínský vorvaň, naši žáci získali 1.
místo ve fotbalovém turnaji Coca Cola Cup
a postupují do regionálního kola, zorganizovali jsme sběr šípků a papíru, výzdobou sálu
kulturního domu a vystoupením Javorníčku jsme podpořili Medové odpoledne, prvňáčkům jsme za přítomnosti rodičů předali
Slabikář, všichni žáci se zúčastnili programu
„Etiketa do škol“ a v neposlední řadě proběhla celá řada vědomostních soutěží ve třídách. Minulý týden se šest našich žáků zúčastnilo krajského kola soutěže Bible a my.
Naše škola taky už jako jedna z mála organizuje kurzy plavání pro všechny ročníky
1. stupně.
V nejbližších dnech proběhnou tradiční
akce jako je soutěž ve skoku vysokém Mikulášská laťka a vánoční koledování Děti dětem.
V letošním školním roce jsme se zapojili do dvou nových projektů. První z nich má
název Ekoškola. Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním
cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad
školy a svého jednání na životní prostředí
a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Druhý projekt s názvem „Dotkněte se
inovací“ se zabývá zaváděním nových digitálních technologií do výuky. Z prostředků
tohoto projektu zřídíme na 1. stupni novou
počítačovou učebnu s 18 dotykovými notebooky.
V minulém měsíci jsme pořídili nové,
úspornější osvětlení do malé tělocvičny, nyní
probíhají nátěry skříní ve třídách 1. stupně.
V novém kalendářním roce by měla být zahájena rekonstrukce školního hřiště. Místo starého asfaltového povrchu se těšíme na umělý povrch, nově upravena bude i běžecká
dráha a sektor pro skok daleký.
Od 13. 12. 2014 jsme dle směrnice 1169/2011
EU povinni uvádět u každého jídla seznam
alergenů v tomto jídle obsažených. Z toho
důvodu jsme upravili vzhled stránek sloužících k objednávání jídel. Alergeny obsažené
v konkrétním jídle se vám zobrazí po najetí
myší na znak „A“.

vánoèní vydání / 2014
Zajištění bezpečnosti školního prostředí
Budova školy je zajištěna elektronickým
zabezpečovacím systémem, po celý den je trvale uzamčena (i během výuky).
Zaměstnanci, žáci a cizí strávníci mají vydán přístupový čip, který umožňuje přístup
do budovy dle časového rozvrhu. Všichni
žáci i zaměstnanci školy byli o zajištění bezpečnosti školního prostředí poučeni.
Oba vchody do školy (hlavní i vedlejší
ode dvora) jsou sledovány kamerou. K bočnímu vchodu byla kamera nainstalována
na konci listopadu. Prosíme všechny rodiče
i návštěvníky školy, aby při vstupu do budovy zvonili.
Mgr. Josef Hnaníček, ředitel školy
Mgr. Jitka Tkadlecová, zástupce ředitele

Zprávy z mateøské školy
První měsíce školního roku utekly tak
rychle, že jsme se ani nenadáli a už se připravujeme na Vánoce. Zároveň vzpomínáme, co
jsme prožili, co se nám líbilo, co se podařilo…
Co se podařilo:
V letošním roce získala naše mateřská škola ﬁnanční příspěvek z rozvojového programu MŠMT „Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání“ na projekt nazvaný „Povídám, povídám, jazýček si ohýbám
– podpora logopedické prevence v Mateřské
škole Štítná nad Vláří. Z ﬁnančních prostředků tohoto projektu byla pořízena interaktivní tabule. Projekt se zabývá podporou správného vývoje řeči a vytvořením optimálních
podmínek pro kvalitní logopedickou prevenci. Prevenci pojímáme jako celkový rozvoj
osobnosti dítěte. Zajímáme se nejen správnou výslovností, ale rozvojem všech jazykových rovin. Jde nám o to, aby si děti navzájem rozuměly, dokázaly vyjádřit svá přání,
myšlenky, pocity, aby porozuměly pokynům
jiné osoby. Protože dětí s narušenou komunikační schopností stále přibývá, snažíme se
vytvářet v průběhu celého dne dostatek příležitostí pro činnosti vedoucí k rozvoji řeči –
dechové a sluchové hry, grafomotorická cvičení, nácvik říkadel, pravidelné předčítání
z knih a další aktivity. Pravidelně navštěvujeme místní knihovnu a vedeme děti k vytváření pozitivního vztahu ke knihám.
Optimální rozvoj řeči ovlivňuje řada komunikačních prostředků, jedním z nich je
dobré sluchové vnímání. Pro odhalení možných obtíží v oblasti sluchového vnímání
nabízíme rodičům ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro vady sluchu
a vady řeči ve Valašském Meziříčí vyšetření sluchového vnímání u dětí. Včasné zachycení možných problémů umožní zahájení potřebné péče a správný rozvoj komunikačních
schopností.
Co se nám líbilo:
Po prázdninách na nás čekala opravená
barevná zídka za budovou mateřské školy
a vydlážděné prostory před budovou. Děkujeme Obecnímu úřadu a panu starostovi za podporu. V současnosti se připravuje

elektronické zabezpečení budovy.
Předškolákům se líbí hra na školu. V letošním roce je v mateřské škole 15 předškoláků. Od měsíce listopadu jsme se zaměřili na intenzivní přípravu dětí na vstup do základní školy. I letos máme v mateřské škole
smíšené třídy, proto předškoláci z obou tříd
pracují 2x týdně samostatně. Připravili jsme
pro ně několik projektů – Metodu dobrého
startu, Předcházíme poruchám učení a projekt Malý školáček. Pomocí těchto aktivit hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání).
Podzimní výprava. K zakončení podzimního projektu jsme pro děti připravili podzimní výpravu za poznáváním přírody. Při
několika zastaveních si děti zopakovaly svoje znalosti a dovednosti a splnily připravené
úkoly. Také počasí bylo ukázkově podzimní
– v mlze jsme se chvílemi ztráceli, ale ani to
nám nezkazilo náladu a chuť do plnění úkolů.
Co připravujeme:
Pro děti které ještě nechodí do mateřské
školy opět připravujeme „hravé odpoledne“.
Termíny najdete na webových stránkách mateřské školy.
Na zimní období připravujeme tradiční zábavnou akci – dětský maškarní karneval. Ten
letošní se koná 25. ledna 2015.
Dovolte, abych Vám v předvánočním čase
popřála krásné Vánoce naplněné radostí, klidem a sváteční pohodou a do nového roku
především pevné zdraví a osobní spokojenost.
Za mateřskou školu Oldřiška Říhová

Historie staré školy
Roku 1897 v létě započato se stavbou
nové školní budovy nyní č. 215. Plány podal
arch. Dom Fey v Uherském Hradišti a tomu
zadána i stavba trojtřídní nové budovy školní za 16 069 zl. s 5 % slevou. Škola vystavena
na pozemku velkostatku Duherového, obec
záměnou za něj dala obecní pozemky a 320
m3 stavebního kamene. Místo pro novou budovu měří 4.242.68 m 2 (2 měřice). Budova
byla vysvěcena 15. 8. 1898 a odevzdána svému účelu. V letošním roce jsme na tuto budovu nainstalovali pamětní desku Jana Taubera, řídícího učitele štítenské školy v letech
1903 -1907, otce Gabry a Málinky.

Gabra opìt ve Štítné
30. října 2014 do naší knihovny zavítala velmi vzácná návštěva. Přijela paní Ing. Gabriela Kliková, dcera „Gabry“ a vnuk „Málinky“ pan Jan Kutina. Po prohlídce minimuzea
Gabry a Málinky se krátce zastavili v základní škole. Oba vzácní hosté s velkým zájmem
zhlédli zkoušku dětí Javorníčku, které předvedly něco ze svého umění. Paní Kliková si
s dětmi valašské písničky i zazpívala. Pan Kutina ve svém mailu knihovnici paní Zvoníčkové ocenil návštěvu školy slovy… „Ještě Vám
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Štítenský fotbal
na vzestupu?

musím říci, že děti ze školy na mě udělaly veliký dojem, krásně zpívaly, měly cit pro dynamiku a velké zaujetí pro věc. Bude-li to možné, vyřiďte jim můj obdiv.“
Plni dojmů pak svou návštěvu zakončili
před pamětní deskou jejich dědečka a pradědečka Jana Taubera u Járku. Pan Kutina daroval knihovně knihy, které napsal.
Helena Zvoníčková, knihovnice

Kulturní dùm v roce 2014.
Uskuteènìné akce
Leden:
 taneční zábava skupiny FOCUS
 Farní ples
 Ples MS Štítná – Popov
Únor:
 Ples KPDŠ
 Moravský ples
 Dětský karneval MŠ
Březen:
 Ples SDH Štítná
 Prodej knih z knihovny
Duben:
 Rekonstrukce sociálního zařízení
Květen:
 Volby do EP (2 dny)
 Rodinná oslava
 Film Alvin a Chipmunkové 2 pro MŠ
 Celodenní prodejní akce
 Film Modrý tygr pro 1. stupeň ZŠ
Červen:
 Svatební hostina (2x)
 Slavnostní ukončení školního roku ZŠ
Červenec:
 Celodenní prodejní akce
Srpen:
 Svatební hostina
 Taneční zábava skupiny FOCUS
Září:
 Setkání biřmovanců
 Mše svaté (2x)
Říjen:
 Medové odpoledne
 Komunální volby (2 dny)
Listopad:
 Svatební hostina
 Hodová taneční zábava
Plánované akce na prosinec:
 Rozsvěcování vánočního stromu
 Adventní koncert dechové hudby Valaška
Upozorňujeme občany na možnost využívání
prostor a zařízení kulturního domu na akce
různého charakteru i v roce 2015.
Ing. Vladimír Černíček, správce KD

www.stitna-popov.cz

To by si mohl říci každý, kdo sleduje výsledky štítenských fotbalistů v letošním
roce. Začátek jarní sezóny nebyl optimální,
ale s přibývajícím teplem šly i výsledky nahoru. Naši starší žáci suverénně ovládli krajskou soutěž a postoupili do krajského přeboru. „A“ tým po zlepšujících se výkonech
po roce opět postoupil do finále „O pohár
hejtmana Zlínského kraje“, kde skvělým výkonem a před zraky 2000 diváků porazil Provodov a obhájil loňské vítězství. Jako vzpomínku na výborného fotbalistu Josefa Šuráně proběhl v červnu na hřišti memoriál Josefa Šuráně. Zúčastnila se mužstva ze Štítné,
Vlachovic a Brumova.
Novou sezónu jsme začali dobře. Štítenské „A“ mužstvo je po podzimu třetí, „B“
mužstvo osmé, starší žáci se po generační
výměně v krajském přeboru trochu hledají a jsou jedenáctí, mladší žáci jsou na třetím místě. Skvělé výsledky předvádějí naši
dorostenci a po 14. kole jsou na prvním postupovém místě do krajského přeboru. Nejmladší benjamínci se velmi dobře prezentují na přípravných turnajích. Doufám, že
i na jaře budeme pokračovat v těchto výkonech a dočkáme se dalšího postupu do krajského přeboru.
Mimo fotbalovou činnost jsme 15. listopadu pořádali hodovou diskotéku pro děti
s příjezdem sv. Martina na koni, čímž jsme
trochu oživili předchozí tradici ve Štítné
z roku 1947 a 1967. Pro starší ročníky proběhla ochutnávka svatomartinských vín zakončená hodovou zábavou se skupinou Cindy rock. Rádi bychom v této tradici pokračovali i v dalších letech.
Chtěl bych poděkovat všem příznivcům,
kteří nás během celého roku podporovali,
povzbuzovali a do nového roku 2015 jim přeji hodně zdraví a pohody.
Ladislav Hnilo, předseda TJ

Ze zubní ordinace
V září zazvonil zvonec a školní pohádka
začala. Pro mě už třicátá čtvrtá. Vždy, když
otevřou prvňáčci dveře své třídy, již brzy otevřou dveře i naší ordinace. Dříve přicházela celá třída, dnes jen ti, které rodiče přihlásí
a přejí si, abychom je ošetřovali. Některé známe již od prvního půlroku jejich života, kdy
je jejich maminky přinášejí k preventivní prohlídce. Poučíme je o prořezávání zubů, jak dítěti pomoci, kde a kdy mohou očekávat první zoubky. Když jsou zuby prořezané, pomáháme s učením čištění a je-li třeba, ošetřujeme preerupční pupeny (otoky na dásni před
prořezáním zoubků). V ošetřování pokračujeme i v předškolním věku a dále je ošetřujeme i ve škole - jsou to naši školní pacienti.
Tím, že nemusíme ošetřovat celou školu jako
dříve (SPOCH – systematická péče o chrup),

máme více času na ošetření ostatních žáků.
S nimi neustále trénujeme individuální orální
hygienu. Učíme je vážit si svých zubů a snažíme se je pečlivě ošetřovat.
Děkujeme za pochopení vedení školy
- panu řediteli Josefovi Hnaníčkovi, paní zástupkyni Jitce Tkadlecové, ostatním učitelům, asistentkám Ivě Orlové a Lucii Strnadové, paní Perutkové, panu školníkovi, prostě
všem, kteří nám pomáhají s organizací. Díky
nim dosahujeme dobrých výsledků, které
těší nejenom mne, ale i děti a určitě i jejich
rodiče. Na zubařském křesle se s dětmi setkáváme v 1. i 2. pololetí školního roku. Pokud je
třeba více návštěv, zveme k dalšímu ošetření.
V loňském školním roce jsme se loučili
s žáky 9. třídy. Zaslouží si pochvalu, byli šikovní, uměli správnou technikou čistit dutinu ústní a používat správné mezizubní kartáčky i kartáčky pro denní použití. Byli to tito
žáci: Jiří David, Ondřej Fojtík, Ladislav Hnilo,
Monika Malaníková, Marek Mana, Jakub Orsák, Petr Sláma a Karel Tomeček. Věřím, že
nezapomenou na všechny zásady správného přístupu ke svému orálnímu zdraví. Přeji
jim mnoho zdraví a štěstí v jejich dalším životě a hlavně bezproblémový a zdravý chrup.
MUDr. Jaroslava Šálová
Ať každá sněhová vločka,
která z nebe spadne,
ať nám s ní na nás jen štěstí,
zdraví a láska padne,
potom i na nás všechny dobrá
vánoční nálada padne.
A že je vloček každou zimu méně,
toť je doufám všem zřejmé,
o to více je naše přání upřímné.
Všem Vám – našim pacientům i ostatním lidem přejí MUDr. Jaroslava Šálová,
MUDr. Ondřej Šála, sestřička Zdeňka Pastorková, MUDr. Roman Straňák, sestřička Jarmila Straňáková

Z Medového odpoledne
Medové odpoledne ve Štítné bylo ve znamení včel, medu i slivovice. Ochutnávka
medu, medoviny, pečení a zdobení perníků, košt slivovice, výstava zahrádkářských
výpěstků, včelařských potřeb, včelí tombola a příjemné tóny cimbálovky - to byl X. ročník Medového odpoledne, které se uskutečnilo v sobotu 18. října 2014 v kulturním domě
ve Štítné nad Vláří.
V pátek večer vybrané posudkové komise hodnotily nejlepší med našich včelařů
a rovněž již tradičně také nejlepší trnkovou
slivovici – ta se letos koštovala už sedmým
rokem. Ocenění za nejlepší med přebrali Jaroslav Soja z Popova za 1. místo, Josef Vaculík ze Štítné 2. místo a Alois Tarabus 3. místo
z posuzovaných 33 medů.
Trnkových slivovic bylo do koštu přihlášeno dohromady 42 a jako nejlepší byla hodnocena slivovice Michala Vaculíka, Štítná
570, na 2. místě Josef Vaculík Štítná 277 a 3.
místo Vladimír Tkadlec z Valašských Klo-
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bouk. Vzorky medů jsme dali jako poděkování dětem do školek za jejich pěkné vystoupení, vzorky slivovic se společně vypily za účasti veřejnosti.
Ochutnávky všeho druhu jsou ostatně
podstatou akce. Návštěvníci mohli ochutnat
med květový, akátový, lípový, lesní, pastovaný, různé druhy medoviny, medové pečivo,
perníky i ostatní včelí produkty a ovoce. Příjemným překvapením a zábavou byla včelí tombola sestavená z přírodních produktů. K vidění byly živé včely ve skleněném
úle, výroba svíček z včelího vosku, výpěstky zahrádkářů.
S pestrým programem již tradičně vystoupily děti z mateřských škol ze Štítné a Jestřabí a národopisný kroužek Javorníček.
A aby hudby nebylo málo, celé odpoledne
zpříjemnila cimbálová muzika Vincúch z Valašských Klobouk. Touto cestou bych chtěl
poděkovat dětem z obou mateřských škol
i z Javorníčeku, dětem a učitelům základní
školy za pestrou výzdobu KD a v neposlední řadě poděkování patří i všem aktivně zúčastněným na této včelařské úspěšné akci.
O tom, že tento desátý ročník byl úspěšný,
svědčí i velká účast jak domácích tak i návštěvníků z širokého okolí.
Konání této akce se uskutečnilo za ﬁnanční podpory a záštity hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a rovněž za pochopení a podpory Obecního úřadu.
Smyslem a cílem pořádání této včelařské
akce je především představit veřejnosti včelařovu práci a poukázat na důležitost včel
pro přírodu a hlavně pro člověka a jeho život.
Na závěr citace 200 let starého hodnocení výzkumu biologa Splenglera z roku 1811:
„Včely jsou nenahraditelným domácím
zvířetem. Chov včel není blahem jednotlivce, ale veškerého obyvatelstva Země. Ze
strany vlády náleží chovu včel zásadní pozornost. Výnos medu a vosku není hlavním, ale vedlejším účelem chovu včel. Hlavní je opylení květů a rozhodný vliv na bohatou sklizeň. Neúroda medu nesmí snížit
stav včelstev. Neuznání pravého významu
včel je obecným ohrožením. Kdo úmyslně
zničí včely, aby se zmocnil medu nebo vosku, dopouští se dvojího zločinu: proti včelám a proti státu, který musí udržovat pevný stav včelstev.“
Alois Tarabus, předseda včelařů
ve Štítné nad Vláří

Zahrádkáøi informují
Rok uplynul a je čas se poohlédnout zpět,
co se nám podařilo a co ne. Jaro začalo velmi slibně, stromy rozkvetly a vše nasvědčovalo, že letošní rok bude navazovat na ten
uplynulý, avšak to by nesměla být štítenská
kotlina. Přišel jeden mráz a zcela zničil veškeré naše naděje. V letošním roce jsme zvolili nový výbor. Do čela naší organizace jsme
si zvolili mladé perspektivní členy, kteří se
plně zapojili do všech prací.

Dovoluji si seznámit veřejnost s naší celoroční činností. Zjara jsme v sadě provedli
průřez ovocných stromů, vše uklidili a udržovali sad pokosením a uklizením trávy.
V létě jsme se v sadě sešli i s rodinnými
příslušníky u táboráku.
Pro nedostatek ovoce se sušení a moštování ani tradiční výstavka nekonala. Avšak
údržba kolem budovy se prováděla během
celého roku. Poděkování patří panu O. Vilímkovi z Brumova, který dodal své ovoce
na Medové odpoledne.
Na podzim jsme obalili mladé stromky
proti okusu zvěře a tak zajistili sad na přezimování.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům zahrádkářské rodiny za dobře odvedenou práci a do nového roku všem popřál
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a božího požehnání.
Zdeněk Fojtík

Bilancování SDH Štítná
za rok 2014
Hlavním cílem sboru dobrovolných hasičů je naplnění hesla „Bližnímu ku pomoci“.
V letošním roce jsme měli možnost tuto
část hasičského motta uskutečnit ve 12 případech. Hned na Nový rok jsme vyjížděli
k požáru chaty na Holém Vrchu v Brumově.
24. února v noci jsme byli povoláni k požáru haly v areálu zbrojovky ve Slavičíně. Ještě ten den odpoledne proběhla pátrací akce
v Hostětíně. 12. března proběhlo další pátrání po zmizelé osobě v Brumově. Další výjezd
byl 24. března ve Štítné, kde na Kochavecké
hořel okraj lesa. Další pátrací akce po osobě
proběhla 25. června v Brumově. 1. července opět v Brumově byl požár chaty za koupalištěm. 29. srpna nad ránem jsme vyjížděli do Slavičína k požáru skládky komunálního odpadu. Za pět dní se požár na skládce opět rozhořel a byli jsme povoláni k dohašovacím pracím. 9. září byl nahlášen požár výrobní haly na Dubečkách ve Štítné.
Náš sbor byl na místě jako první a okamžitě
dvěma proudy začal s hašením. Za týden, 15.
září, oheň vystřídala voda. Po prudké bouřce jsme zasahovali při odčerpávání vody ze
zatopených sklepů v administrativní budově ﬁrmy Javorník CZ. 16. listopadu jsme pomáhali v Bylnici při vyprošťování zavalené
osoby.
Zručnost, rychlost, orientace, to všechno se do zásahové jednotky přenáší také
z požárního sportu. Soutěžní družstvo mužů
SDH se v letošním roce zúčastnilo 46 soutěží. V těchto soutěžích zvítězilo třikrát,
na druhém místě se umístili pětkrát a bronzové umístění si vybojovali šestkrát. Ve Zlínské lize se celkově umístili na 12. místě, v Jihovalašské lize nočních soutěží vybojovali skvělé 2. místo a sezónu završili vítězstvím ve výběru krajské elity O Zlatý pohár
hejtmana Zlínského kraje.
Josef Tkadlec, přeseda SDH Štítná

Centrum støedoškolského
a celoživotního vzdìlávání
ve Slavièínì je již 50 let
Ve Slavičíně proběhla v létě jedna z nejnákladnějších stavebních rekonstrukcí střední
školy ve Zlínském kraji za více jak 55 mil. Kč
z evropských fondů a za spolufinancování
Zlínského kraje. Dalších 8 mil. Kč škola investovala z jiných projektů do pedagogického
procesu. Symbolicky těmito investicemi připomínáme 50 let středoškolského vzdělávání ve Slavičíně, neboť 1.9. 1964 vznikla střední škola u Vlárských strojíren. Rekonstrukcí
jsme získali moderní technologie, vybavení
a učebny pro výuku přírodovědných předmětů na gymnáziu, technických a odborných předmětů odborné školy. Snažíme se
nabídnout i štítenským žákům základní školy
dostupné studium v blízkosti místa bydliště
v co nejlepší kvalitě, neboť jsem přesvědčen,
že děti v dospívání mají být rodičům ještě co
nejvíce na blízku. Základní škola Gabry a Málinky je partnerem v projektu naší školy, který realizuje sdílení dílen v areálu SOŠ a přírodovědných laboratorních cvičení na gymnáziu. Kromě kroužků pro automechaniky,
elektrikáře, instalatéry, obráběče kovů, kuchaře a mechatroniky, mají žáci také možnost
účastnit se přírodovědných kroužků analytické chemie, biologie, fyziky a astrofyziky
na gymnáziu. Výsledkem projektu jsou úspěchy v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika a krajských kolech
astrofyziky, informatiky, chemie především
žáků osmiletého gymnázia. Na SOŠ je mimořádný a významný úspěch v obhájení prvního místa programování CNC strojů ve FANUC v celostátní soutěži organizované Svazem strojírenské technologie a to již po čtvrté
v řadě. Kvalitu naší práce se snažíme prezentovat na základě faktů vyhodnocovat srovnáním s jinými školami, viz. www.gjpsosslavicin.cz. Např. ocenění Excelence řadí gymnázium mezi nejúspěšnější gymnázia v kraji. MŠMT v rámci podpory učitelů na středních školách každoročně vyhlašuje program
Excelence, který ﬁnančně oceňuje úspěchy
v umístnění od krajského do celostátního
kola. Díky dosaženým úspěchům bylo evidováno 27 gymnazistů, kteří se umístili na předních místech v krajských a celostátních kolech v loňském roce. Kromě tradičních cizích jazyků angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a latiny jsme na gymnáziu nabídli od září aprobovaně také španělštinu. V nabídce cizích jazyků patříme mezi „nejbohatší gymnázia“ v republice. Naprosto zásadní
je, že na gymnáziu budeme otvírat 2 paralelní třídy v ročníku (osmileté pro žáky 5. tříd
a čtyřleté pro deváťáky), neboť pouze 1 třída
v ročníku nemůže být konkurence schopna
v nabídce volitelných seminářů a volnočasových aktivit s gymnázii v okresních městech.
U oboru mechanik seřizovač jsme na podzim
nejvíce investovali – zesíťované CNC stroje
se stanicemi Heidenhain, řídícím systémem
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FANUC, přednastavovacím zařízením s výškoměrem, plně kompaktibilními počítačovými učebnami, laserem, 3D tiskárnou, digitalizovanými frézkami a dalšími pomůckami
se škola řadí mezi nadstandardně vybavené
strojírenské školy.
U učebních oborů se snažíme nabídnout
žákům kromě úplné kvaliﬁkace v oboru také
možnost doplnit si např. svářečské kurzy, řidičské průkazy B a C. Škola jako autorizovaná osoba pro obory Obráběč kovů a Elektrikář může udělit úplnou kvaliﬁkaci i dospělým osobám z řad veřejnosti a ﬁremních zaměstnancům. Tato jednorázová zkouška pak
nahrazuje výuční list.
Moderně vybavený a zrekonstruovaný
areál školy bude mít všechny předpoklady
k tomu, aby nabídl uchazečům devátých tříd
nový atraktivní maturitní obor pro rok 20152016 Informační technologie. Studenti by byli
vzděláváni v údržbě prostředků IT zaměřené
na HW, programování a vývoj uživatelských,
databázových a webových řešení, v instalaci a správě aplikačního operačních systémů.
Josef Maryáš, ředitel školy

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea
80 let
Josef Šenkeřík
Stanislav Saňák
Alois Pavlůsek
Alois Bližňák

ROZLOUČILI JSME SE
Jan Urban
Marie Struhařová

Vzpomínáme

Dne 15. 11. 2014 jsme vzpomněli nedožitých
55 let našeho manžela, tatínka, dědečka
a švagra pana Rostislava Petrů ze Štítné.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dne 20. 12. 2014 by se dožil 90 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Zdeněk Tkadlec ze Štítné
a dne 21. 1. 2015 vzpomeneme
6. výročí úmrtí jeho syna
pana Josefa Tkadlece z Dubnice.
S láskou a úctou
vzpomínají děti s rodinami.

Léta plynou,
vzpomínky navždy zůstanou.
Dne 10. 12. 2014 vzpomeneme
nedožitých 70 let života
pana Jana Hnaníčka ze Štítné
a 9. 10. 2014
jsme vzpomněli 33 let
od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti.

Dík za všechno,
čím jsi pro nás byla,
dík za každý den,
kdy jsi s námi žila.
Dne 22. 12. 2014 by se dožila 60 let
paní Františka Sábová ze Štítné
a 8. 8. 2014 jsme vzpomněli
1. výročí jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

85 let
Marie Bartošová
Emílie Maryášová
90 let a více
František Cícha
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Radek Pinďák, Brumov-Bylnice
Lucie Hrnčiříková, Štítná nad Vláří

Dne 13. 11. 2014 jsme vzpomněli 15. výročí
úmrtí naší milované tchyně, babičky,
sestry paní Františky Petrů ze Štítné.
S láskou a úctou vzpomínají snachy
a sestry s rodinami.

ZLATÁ SVATBA – 50 LET MANŽELSTVÍ
Jaroslav a Marie Juřenčákovi
Miroslav a Ludmila Fryželkovi
DIAMANTOVÁ SVADBA 60 LET MANŽELSTVÍ
Josef a Eleonora Černíčkovi
BLAHOPŘEJEME RODIČŮM
K NAROZENÍ DĚTÍ
Jiří Pinďák
Ema Fojtíková
Lukáš Vaněk

Dne 5. prosince si připomeneme 30. výročí
úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana Josefa Zvoníčka ze Štítné.
S láskou a úctou vzpomínají
děti a vnuci s rodinami.

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 15. 12. 2014 uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Alois David ze Štítné.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Prodám starší RD 4+1 ve Štítné nad Vláří
vhodný k rekonstrukci.
Informace na tel. č.: 606 288 172.

 Štítenský zpravodaj vydává: Rada Obecního úřadu Štítná nad Vláří Popov v nákladu 700 ks pro občany zdarma  Odpovědný redaktor:
Marie Pavlůsková  Graﬁcká úprava a tisk: PHM STUDIO – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl, www.phmstudio.cz  Neprošlo jazykovou úpravou
 Vychází čtvrtletně  Připomínky a náměty zasílejte na OÚ Štítná nad Vláří - Popov  Redakce si vyhrazuje právo na úpravu podaných písemných
zpráv  Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska vydavatele.

