Štítina
a její osobnosti

Obec Štítina (1264 obyvatel v roce 2016) se rozprostírá
v těsném podhůří Nízkého Jeseníku (230 m n. m.).
Původně se obec nazývala Troubky a jméno Štítina náleželo
jen tvrzi, připomínané poprvé v písemných pramenech
roku 1282, a to v souvislosti s bratry ze Štítiny, pocházejícími
z panského rodu pánů z Benešova (v Čechách).
Název Troubky zanikl počátkem 18. století. Po vymření
štítinské větve Benešoviců v roce 1370 se v dalších staletích
majitelé panství rychle střídali a zřejmě za Tvorkovských
z Kravař byla tvrz ve 2. pol. 16. století přestavěna na čtyřkřídlový
renesanční zámek, obklopený vodním příkopem.

Zámek

Roku 1785 pak vrchnost zámek přeměnila na pivovar, takže
pozbyl charakter panského sídla (v roce 1988 byl původní zámek
kvůli špatnému stavebnětechnickému stavu stržen).

Pivovar
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K postupnému ekonomickému rozvoji obce došlo teprve
příchodem Řádu německých rytířů roku 1837. Ten učinil ze
Štítiny správní centrum svého panství a zároveň zde vybudoval
některé výrobní objekty mající návaznost na prosperující
zemědělskou výrobu.
Od zrušení panství náležela Štítina k opavskému okresu.
V letech 1850‑1914 k ní administrativně patřila i osada Dvořisko,
která je od roku 1960 částí města Kravař. V letech 1974-1997
pak se Štítinou byly administrativně spojeny Nové Sedlice.
Těžké boje konce 2. světové války, které probíhaly na Opavsku
na jaře 1945, poznamenaly i Štítinu. Mezi ní a Kravařemi byla
svedena velká tanková bitva, na jejímž konci v dubnu 1945
osvobodila Štítinu sovětská a československá armáda.
Z velké části zničená obec se pak po léta z následků bojů těžce
vzpamatovávala. Při obnově Štítiny pomohlo i „kmotrovské“
město Poděbrady.
Rozhodnutím Parlamentu ČR byl v roce 1996 obci udělen
prapor a znak. V roce 2002 obec Štítina získala Modrou stuhu
v soutěži Vesnice roku (Program obnovy venkova) a v roce 2004
Štítina v téže soutěži v krajském kole zvítězila, v celostátním kole
se umístila na 3. místě.

Prapor obce

Znak obce
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Obecní úřad

Dnes je Štítina moderní obcí s dobrým vlakovým
i autobusovým spojením. Mezi úspěšné projekty posledních
let patří rekonstrukce Základní školy gen. Heliodora Píky
a úprava zeleně v okolí budovy základní školy, opravené
zdravotní středisko, půdní vestavba v budově hasičské zbrojnice
(určená pro potřeby SDH Štítina), obnova parčíku uprostřed
obce, vybudování altánu, instalace herních prvků pro děti
(v parčíku, na hasičském cvičišti a ve sportovním areálu), oprava
chodníků a místních komunikací, výstavba lávky pro pěší přes
potok Sedlinku, rekonstrukce oplocení místního hřbitova,
fasádní nátěr smuteční síně, modernizace sportovního areálu
spočívající ve výstavbě tribuny a instalace umělého zavlažování
fotbalového hřiště, modernizace obecní knihovny, rekonstrukce
veřejného osvětlení a nasvětlení kaple.

Obecní knihovna
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Parčík

Altán

Potok Sedlinka
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ZŠ gen. Heliodora Píky a MŠ Štítina

Hasičské cvičiště

Hasičská zbrojnice
a zdravotní středisko

Obec Štítina je okolím vnímána jako obec s bohatým
společenským životem. Mezi významné akce pořádané
ve Štítině patří jarní folklorní pásmo „Před sušedovym zeleny
ořech“, Krajská postupová přehlídka venkovských ochotnických
divadelních souborů „Štivadlo“, oslava mládeneckého života
„Mládenecká“, hasičské soutěže a sportovní turnaje.
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Sportovní areál

Smuteční síň

Mezi významné památky patří pomníky padlých za 1. a 2.
světové války, památníky, pamětní desky významných osobností
Štítiny a kaple sv. Marie Magdalény.

Pomník obětem 1. světové války
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Kaple sv. Marie Magdalény
Kaple sv. Marie Magdalény (známá pod zlidovělým názvem jako
kaple sv. Maří Magdalény) je situovaná na vyvýšeném pahorku
uprostřed vzrostlých lip směrem k městu Kravaře. Výstavba
kaple souvisela s přestavbou nedaleké, dnes neexistující vodní
tvrze z konce 13. století na renesanční zámek. Tehdejší majitel
tvrze, významný slezský šlechtic, Mikuláš Tvorkovský z Kravař
přizval v roce 1579 tesařského mistra Hanse Seilera z Briegu
(nyní Břeh v Polsku) ke zbudování věže pravděpodobně štítinské
zámecké kaple.
Kaple sv. Marie Magdalény byla vystavěna v renesančním
duchu. Jedná se o střídmě až nenápadně působící sakrální
stavbu. Kaple má osmiboký půdorys, na severovýchodní straně
je ke kapli přistavěna obdélníková sakristie. Vstup do kaple
umožňuje ze západní strany venkovní pískovcové schodiště.
Vchod do kaple je také možný pomocí čtyř bočních dveřních
otvorů arkádového tvaru, které jsou uzavřeny dřevěnými
vraty. Na jižní a severní straně se pravidelně střídá osm
lomených oken. Nad hlavním vstupem je umístěno podélné,
nahoře mírně zaoblené okno, dvě kruhová okna prosvětlují
sakristii. Vnější fasáda s kordonovou římsou má světle okrovou
barvu. Zastřešení kaple tvoří sedlová střecha pokrytá kvalitní
břidlicovou krytinou. Pultová střecha nad sakristií je ukončena
na spodní úrovni okenního pásu. Dominujícím prvkem střechy
je štíhlá osmiboká věžička s podélnými okny zakončená špičkou
a větrným kohoutem. V kapli se nachází křížová cesta lidového
charakteru z přelomu 17. a 18. století.
Kaple nebyla dle dostupných archivních pramenů nikdy
využívána k častým a pravidelným bohoslužbám. Do dnešních
dnů však přetrvává sloužení mší v době svátku patronky kaple
sv. Marie Magdalény 22. července, se kterým je neodmyslitelně
spjata i oslava místního posvícení. V posledních letech v kapli
bývá sloužena také Floriánská mše svatá za patrona hasičů.
Kaple sv. Marie Magdalény je zapsána do seznamu
kulturních památek.
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Kaple sv. Marie Magdalény

~9~

Ludmila HOŘKÁ
* 26. 4. 1892 Kravaře-Dvořisko
† 4. 10. 1966 Opava
spisovatelka – básnířka a prozaička,
sběratelka lidové slovesnosti,
národopisná pracovnice
Ludmila Hořká (vlastním jménem Marie
Holubková, provdaná Šindelářová),
navštěvovala německou základní školu v Kravařích a českou
ve Štítině. Brzy ale byla spoutána rodinnými povinnostmi
(po smrti matky se musela starat o domácnost), po smrti otce
ještě navíc převzala vedení otcova hostince.
Patřila k horlivým čtenářkám a hostinec, který vedla, jí byl
velkým divadlem, kde naslouchala lidovým písním, vyprávěním
místních zkazek a pověstí. Všímala si všech projevů svých krajanů,
hlučínských Moravců, projevů jejich lidového umění, sama
chodila v kroji, těšily ji staré výšivky, po předcích si schovávala
nádherné čepice. Stala se sběratelkou lidové slovesnosti.
Po vzniku ČSR byla členkou odbočky národopisného
sdružení Sedlišťan a sama ustavila soubor lidové tvořivosti.
Psala články do časopisů Moravec, Náš domov, Naše Slezsko,
Moravská orlice a Radostná země.
Z jejích bohatých sběrů byl publikován jen zlomek, např.
Národopisné paběrky z Hlučínska (1948). V rukopise zůstala např.
sbírka 127 lidových písní. Národopisný zájem přivedl Hořkou
k literární tvorbě, ve které dominovalo Hlučínsko. Z počátku
psala v nářečí, později v sevřenějších literárních formách,
psaných běžnou češtinou. K Hlučínsku se vztahuje národopisná
románová trilogie s autobiografickými prvky Doma (1943), Řeka
(1946) a Dolina (1962). K této románové kronice se přimyká
novelistická tvorba baladicky laděný příběh ženy Bejatka (1959)
a trpký životní úděl prostých žen Mezivodky (1962), Hanysové
(1961), Bílé punčochy (1964).
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Orientace Hořké na český kulturní a politický život nebyla
na rozjitřeném a národnostně nevyhraněném Hlučínsku příznivě
přijímána.
Po komunistickém převratu v roce 1948 obdržela zákaz
publikační činnosti a mohla opět psát až koncem padesátých
let.
Ludmila Hořká je pochována ve Štítině, jíž věnovala i některé
své verše. Její odkaz od roku 1971 udržuje štítinský národopisný
soubor Bejatka.

Národopisný soubor Bejatka
~ 11 ~

Ivan KUBINEC
* 26. 4. 1923 Novoselice,
(Tjačevo,Ukrajina)
† 18. 4. 1945 Štítina
Rozvědčík 1. československé
tankové brigády v SSSR
Ivan Kubinec, rodák z bývalé
československé Podkarpatské Rusi,
vstoupil za 2. světové války do československé armády na území
bývalého Sovětského svazu.
Při bojích o Opavsko na jaře 1945 byl jako průzkumník
vyslán na území Štítiny. Zde byl nacistickými vojáky 18. dubna
1945 údajně zajat a umučen.
Ivan Kubinec byl pochován na hřbitově ve Štítině po levé
straně hřbitovního vstupu.
Památku Ivana Kubince připomíná pomník místního
kameníka Romana Vrány vytvořený po roce 1945. Na pomníku
je na pozadí stylizovaného kamenného kříže zachycen vojín
v pokleku s hřebem probitou levicí.
Koncem 20. století byl vzhledem k vysokému stupni
degradace kamene originál pomníku přemístěn do vstupních
prostor ZŠ gen. Heliodora Píky ve Štítině a v místě hrobu v roce
2000 nahrazen přesnou kopií zhotovenou Martinem Bockem.
Pomník Ivana Kubince je veden v seznamu kulturních
památek.
Památku Ivana Kubince dodnes připomíná ulice nesoucí
jeho jméno.
Od roku 1966 (vždy počátkem května) pořádají volejbalisté
TJ Tatran Štítina volejbalový turnaj – Memoriál Ivana Kubince.
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Pomník Ivana Kubince

~ 13 ~

Heliodor PÍKA
* 3. 7. 1897 Štítina
† 21. 6. 1949 Plzeň
Divizní generál
(armádní generál in memoriam),
zástupce náčelníka hlavního štábu
Heliodor Píka se narodil ve Štítině
v rodině chudého venkovského koláře.
Po ukončení obecné školy absolvoval
gymnázium v Opavě. Plánoval studium farmacie, avšak v říjnu
1915 za mobilizace byl odveden jako tzv. jednoroční dobrovolník.
Nastoupil službu u 15. zeměbraneckého pluku v Opavě, kde
absolvoval kadetní školu. V červnu 1916 odjel na ruskou frontu,
v červenci přeběhl do ruského zajetí. Během 1. světové války
působil v různých funkcích v našich legiích v Rusku a ve Francii.
Po návratu do Československa byl Heliodor Píka odeslán
k obraně Těšínska a později Slovenska. Vystudoval Vojenskou
pěchotní školu v Saint-Cyr ve Francii a Vysokou školu Válečnou
v Paříži. Počátkem 30. let Píka zastával funkci vojenského
atašé v Rumunsku. V dubnu 1940 byl Edvardem Benešem
pověřen organizací zahraničních akcí z Rumunska. Kontakty
získané v Rumunsku (nejen z oblasti vojenské, politické, ale
i hospodářské) využíval během 2. světové války při organizování
pomoci československým uprchlíkům z protektorátu.
Ze zajateckého tábora u Černého moře se mu podařilo
zachránit židovské uprchlíky a také se mu podařilo zachránit
řadu občanů vězněných v Maďarsku. Odsunul přes sto
zbrojních techniků z rumunských závodů do spojeneckých zemí.
V Bukurešti Píka založil pobočku československého zahraničního
odboje s krycím názvem „Dora“. Ta byla zapojena do sítě
československé zpravodajské služby s centrem v Londýně. Píka
byl sledován německými agenty a německé úřady opakovaně
žádaly Rumunsko o jeho vydání.
Po fašistickém převratu v Rumunsku Píka zemi opustil,
tajně odcestoval do Istanbulu, kde měl pokračovat ve své
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zpravodajské činnosti. Po navázání kontaktů se sovětskými
zpravodajskými orgány a po dohodě s československou exilovou
vládou roku 1941 Píka odjel do SSSR, aby tam působil jako
politický a vojenský zmocněnec československé vlády.
Během 2. světové války se Píka stal nejvyšším vojenským
zástupcem ČSR v Sovětském svazu. Zde se pro svůj čestný
postoj a podporu prezidenta Beneše často dostával do rozporů
s vedením komunistického odboje a sovětskými orgány. Bez
ohledu na to Píka pracoval pro československý odboj, budoval
československé vojenské jednotky, staral se o materiální
vybavení, organizoval partyzánské skupiny a podílel se
i na přípravách Slovenského národního povstání.

Pomník Heliodora Píky

V prosinci 1943 byly Píkovy zásluhy Edvardem Benešem
oceněny povýšením do hodnosti brigádního generála
a po válce byl Píka povýšen do hodnosti divizního generála.
Jeho úkolem byl styk s vojenskými představiteli cizích států.
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S československou delegací se zúčastnil mírové konference
v Paříži. Poté se stal zástupcem náčelníka hlavního štábu
a členem Armádního poradního sboru. Po únoru 1948 byl Píka
z armády propuštěn jako politicky nespolehlivý. Byl zatčen,
obžalován ze zločinu vojenské zrady a zneužití služební moci.
Ve vykonstruovaném soudním procesu byl Píka odsouzen
ke ztrátě čestných odznaků a vyznamenání a k trestu smrti
oběšením. Rozsudek byl vykonán 21. června 1949 v plzeňské
věznici Bory. Rehabilitován byl až v roce 1968. In memoriam byl
vyznamenán Řádem Milana Rastislava Štefánika za mimořádné
zásluhy v boji za osvobození vlasti během 2. světové války a byl
povýšen do hodnosti armádního generála in memoriam.
Od roku 1969 je ve Štítině pořádán turnaj v kopané
„Memoriál generála Heliodora Píky“. V červenci 1989 byla
na rodném domě Helidora Píky odhalena pamětní deska, která
byla později přemístěna na nově postavený žulový pomník
poblíž domu.
Od roku 1991 Píkovo jméno nese i štítinská základní škola
(Píka inicioval sbírku na její stavbu). Píkovo jméno i vztah
k rodné obci pak spojuje Štítinu s opavskou Výcvikovou
základnou logistiky generála Píky. Památku generála Heliodora
Píky připomínají i stříbrné a bronzové pamětní medaile vydané
obcí Štítina v roce 1997.

Pamětní bronzová medaile generála Heliodora Píky
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Josef ŠRÁMEK
* 14. 3. 1875 Štítina
† 23. 7. 1937 Ostrava-Vítkovice
Právník, politik, slezský
zemský prezident
Josef Šrámek pocházel z řemeslnické
rodiny. Vystudoval české Matiční
gymnázium v Opavě a práva na Univerzitě
Karlově v Praze. Po studiích se vrátil do Slezska. Zde nejprve
pracoval ve finanční sféře a později u politické správy. Během
mnohaletého působení na Těšínsku se osvědčil jako kvalitní
úředník, takže se stal v prosinci 1917 v Opavě okresním
hejtmanem. Po obsazení Opavy českým vojskem v prosinci
1918 byl pověřen vedením zemské správy politické a později byl
jmenován slezským zemským prezidentem.

Arnošt LAMPRECHT,
PhDr., prof.

* 19. 10. 1919 Štítina
† 2. 5. 1985 Brno
Dialektolog, bohemista,
představitel historické fonologie,
proděkan fakulty a prorektor univerzity

Arnošt Lamprecht se narodil v rodině
zedníka. Absolvoval opavské gymnázium,
roku 1938 začal studovat filologii na brněnské filozofické fakultě.
Po ukončení 2. světové války se na fakultu vrátil a studoval
zde češtinu a ruštinu, v roce 1945 vstoupil do KSČ, v letech
1947‑1949 učil na brněnských gymnáziích, poté byl povolán zpět
na fakultu jako asistent slovanského semináře. Vydal publikaci
Středoopavské nářečí (1953), Slovník středoopavského nářečí
(1963), České nářeční texty (1973). Vyvrcholením Lamprechtovy
vědecké práce na poli jazykovědné slavistické komparatistiky je
dílo Praslovanština (1987).
~ 17 ~

Josef VAŠICA, PhDr., prof.
* 30. 8. 1884 Štítina
† 11. 4. 1968 Praha
Český filolog, univerzitní profesor,
literární historik, český slavista,
překladatel a kněz
Josef Vašica pocházel z rodiny koláře.
Vystudoval Gymnázium v Opavě,
po maturitě v roce 1902 se s rodiči
odstěhoval do Klimkovic, kde jako farář a děkan působil jeho
strýc Msgre. Eustach Glabazňa, který měl na mladého Vašicu
podstatný vliv. Vašica se rozhodl věnovat se studiu teologie
na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci. V roce 1906 byl
vysvěcen na kněze. Následně studoval slovanskou filologii
na vídeňské univerzitě. V roce 1919 přijal nabízené místo
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde
vyučoval staroslověnský jazyk a literaturu. Habilitoval se prací
Staročeské evangeliáře (staročeské překlady biblických textů
a prokázání možného vlivu staroslověnského překladu Písma
na ně). Vašica na této fakultě působil jako soukromý docent,
mimořádný a posléze řádný profesor.
V roce 1937 odešel do Prahy, kde nastoupil na místo řádného
profesora „staroslověnského překladu Písma svatého a liturgie
slovanské“ na teologické fakultě Univerzity Karlovy.
V době německé okupace byly všechny české vysoké
školy zavřeny, za komunistické vlády roku 1950 byla pražská
teologická fakulta zrušena. Profesor Vašica byl v těchto těžkých
dobách odkázán na velmi skromný život, snášel však svůj osud
s obdivuhodnou statečností a vyrovnaností. Věnoval se plně
vědecké činnosti, právě z padesátých a šedesátých let pocházejí
jeho nejvýznamnější práce z oblasti staroslověnského jazyka
a písemnictví.
Vašicova bibliografie čítá stovky titulů z oborů slovanské
jazykovědy i literatury. Své poznatky studia staroslověnského
písemnictví shrnul v díle Literární památky epochy velkomo
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ravské (1968). Velmi intenzívně se zabýval českým literárním
barokem. Poukazoval na umělecký odkaz baroka, viz dílo České
literární baroko. Svými vědeckými studiemi o české slezské
barokní literatuře se Vašica vracel i do svého rodného Slezska.
Publikoval v odborných časopisech a kulturních periodikách
včetně zahraničních. Nezanedbatelná je také Vašicova činnost
překladatelská (překládal ze staroslověnštiny, latiny, ruštiny
a francouzštiny). Za vědecké zásluhy byl jmenován papežským
komořím. Až do své smrti pracoval velmi aktivně v redakci
Slovníku jazyka staroslověnského.
Byl pohřben ve slezských Klimkovicích, po zrušení hřbitova
byly jeho ostatky přeneseny na Velehrad.

Literární památky epochy velkomoravské
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František ZÍKA
* 2. 12. 1869 Dobrá Voda
(Pelhřimov)
† 6. 12. 1931 Opava
Zemědělský ekonom, politik
František Zíka pocházel z rodiny
hajného. V Českých Budějovicích
absolvoval rolnickou školu, posléze
kurzy pořádané Zemským vyšším hospodářským ústavem
v Táboře a lihovarnickou školu v Praze.
Pracoval jako hospodářský správce na několika panstvích
v Čechách. Jeho tvůrčí a organizátorský duch však při této práci
nenašel uspokojení. Při zaměstnání Zíka vystudoval Zemský vyšší
hospodářský ústav v Děčíně-Libverdě. V roce 1897 nastoupil
na místo tajemníka Ústřední hospodářské společnosti v Opavě,
jehož se stal o dvanáct let později předsedou. Roku 1901 založil
Jednotu českých hospodářských společenstev ve Slezsku a o rok
později inicioval vznik Centrálního hospodářského skladiště pro
Slezsko a Moravu v Opavě.
Zíka působil jako prezident správní rady Moravské agrární
banky. Stál v čele Slezské průmyslové společnosti, Zemědělské
jednoty Republiky československé, správní rady Minervy
(továrny na šicí stroje), Jednoty živnostníků. Zakládal zemědělské
a hospodářské školy, družstevní mlékárny, řadu ovocnářských
školek, pastvin mladého dobytka. Organizoval akce scelování
půdy, podílel se na založení pobočky Československého
zemědělského muzea v Opavě, založil a redigoval časopis
Zemědělské a družstevní rozhledy (1906). Během 1. světové
války byl členem Vyživovací rady ve Vídni a za tuto činnost byl
v roce 1917 vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa.
V roce 1911 František Zíka dosáhl pozice předsedy
agrární strany ve Slezsku a později se stal prezidentem Slezské
zemědělské rady v Opavě. Mnoho teoretických i praktických
zkušeností Zíka získal průběžně z nesčetných studijních
~ 20 ~

cest, a to i do zahraničí. Celoživotní inspirací mu byl venkov
severoevropských zemí, zejména Dánska a Švédska.
Po převratu v roce 1918 byl delegován jako poslanec
do revolučního Národního shromáždění v Praze. Působil
ve zkušebních komisích Vysoké školy zemědělské v Brně,
Českého učení pro vědy politické v Praze, byl zpravodajem
Státního úřadu statistického v Praze. V letech 1925-1931
Zíka vedl a reorganizoval slovenské Ústredné družstvo a Sväz
hospodárskych družstiev v Bratislavě, v jehož dozorčí radě
zasedal od roku 1921.
V roce 1901 se František Zíka oženil. Vyženěný statek
v Milostovicích v roce 1925 vyměnil za zbytkový statek ve Štítině
(zabavený dle československé pozemkové reformy Řádu
německých rytířů).
František Zíka je pochován na hřbitově ve Štítině. Památku
Františka Zíky připomíná žulový pomník umístěný před statkem.

Pomník Františka Zíky

Zíkův statek
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