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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
V pondělí 20. 7. 2020 bude obecní úřad uzavřen.
Ve dnech 7. 7. 2020, 11. 8. 2020 a 18. 8. 2020 bude knihovna uzavřena.
V pondělí 20. 7. 2020 a ve dnech od 7. 9. 2020 do 15. 9. 2020 z důvodu čerpání
dovolené praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček neordinuje. Zástup zajišťuje
praktická lékařka MUDr. Dobešová v Háji ve Slezsku, návštěvy v ordinaci pouze
po předchozí telefonické domluvě na tel.: 553 773 235.
ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na zasedání zastupitelstva obce Štítina dne 13. 5. 2020 se Alexandra Hoňková
rozhodla po dlouhodobém zvážení rezignovat na svůj mandát zastupitelky obce.
I nadále bude pracovat jako předsedkyně školské rady.
Náhradník z kandidátní listiny ŠTÍTINA S OBČANY Zbyněk Skyba se vzdal
mandátu z rodinných a pracovních důvodů ve prospěch dalšího náhradníka
Radka Malohlavy, který na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2020
složil slib člena zastupitelstva obce. Obecními zastupiteli byl zvolen za člena
kontrolního výboru.
OPRAVA SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ TATRAN
Na jaře proběhla oprava sportovního areálu TJ Tatran
Štítina. Celková oprava stála 295.803,67 Kč, z této částky
obec obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v částce 124 tis. Kč.

Byla provedena oprava a rozšíření zastřešení pergoly, výměna nevyhovujících trámů
a nátěr celé dřevěné konstrukce, oplechování střechy budovy šaten včetně nátěru
střechy a oprava a nátěr celé této budovy, výměna dlaždic ve sprchách a na WC,
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rekonstrukce základů tribuny, a dále došlo k předláždění stávajících chodníků
k budově šaten. Opravy zajistily firmy Miroslav Kryštof a Martin Věntus.
Obec rovněž zakoupila pro vydláždění prostoru před podiem dlažbu v ceně 50 tis. Kč.
Pokládku dlažby provedli zdarma členové TJ Tatran.
OPRAVY PROVÁDĚNÉ V OBCI
Zaměstnanci obce bylo provedeno
předláždění chodníku před základní
školou, výměna zábrany, která odděluje
chodník před školou od komunikace,
a dále předláždění až před zdravotní
středisko. V průběhu prázdnin bude
provedena oprava obrubníků na hřbitově
a natřena fasáda márnice.
DOTACE NA WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ A CVIČEBNÍ STROJE
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotaci ve výši 468 200 Kč na workoutové
hřiště a cvičební stroje. O tuto dotaci bylo opakovaně žádáno. Plánované náklady
činí 670 tis. Kč. Dle projektové dokumentace budou workoutové hřiště a cvičební
stroje umístěny do areálu TJ Tatran. Předpokládaná realizace do konce září.
Workoutová hřiště se stala symbolem zdravého životního stylu mladé generace.
Na cvičební stroje si může odskočit kdokoliv a jen s váhou vlastního těla udělat pár
cviků pro zdraví – maminky s dětmi, teenageři, senioři. Zkrátka všichni.

ilustrační foto

INFORMACE K CYKLOSTEZCE
V červnu byla podána žádost o stavební povolení na cyklostezku Štítina – Kravaře.
V případě, že povolovací řízení proběhne bez problémů, tak na podzim obec požádá
Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci. V případě získání dotace proběhne
výstavba v průběhu příštího roku.
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

NAŠE JUBILANTKY
Své životní jubileum oslavily tyto naše spoluobčanky:

90 let
paní Dagmar Šustková
paní Svatava Butková

paní Dagmar Šustková

85 let

paní Svatava Butková

paní Jarmila Šimečková

80 let

paní Jana Vildomcová (vlevo)
a paní Jarina Balnerová (vpravo)

paní Gerda Hušková
paní Jaroslava Sedláčková
paní Jarina Balnerová
paní Jana Vildomcová
paní Jiřina Holešová
paní Jiřina Holešová

75 let
paní Zdenka Tomková
paní Libuše Jarkulischová
Všem oslavenkyním přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
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PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ
Pietním
aktem
na
hřbitově
ve Štítině příslušníci Záchranného
útvaru Hasičského záchranného sboru
ČR z Hlučína uctili památku kolegy
Radima Hoffa, který před deseti lety
tragicky zahynul ve službě.
Kamil Rádek

DOČASNÉ ULOŽIŠTĚ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Jak jste si, vážení občané, jistě všimli, při vjezdu do naší vesnice ze směru od obce
Mokré Lazce v blízkosti železničního přejezdu se nachází uložiště stavebního
materiálu. Toto uložiště je dočasné, přičemž zde uložený materiál bude
v budoucnosti sloužit při budování plánované komunikace na ulici Havlíčkova
v rámci výstavby mostu přes vodní tok Sedlinka a dále bude plnohodnotně využit
v rámci dalších stavebních činností prováděných na území naší obce.
Nevýhodou tohoto uložiště je, že se nachází u značně používané komunikace
s velkou frekvencí osob, jakož
i u železniční tratě, kdy jak návštěvníci
obce, tak i cestující přepravující
se vlakovými spoji, si mohou udělat
nevalné mínění o naší jinak krásné
obci.
Zároveň je nutné upozornit, že se v naší
obci, a to především na jejich okrajích,
začínají vytvářet černé skládky odpadu,
přičemž
takovéto
podněty
jsou
poskytnuty obci ze strany všímavých
občanů, kterým není tato situace
lhostejná. Uvědomme si, že takováto skládka hyzdí nejen přírodu, ale její přítomností
může být ohroženo mnoho živočichů v ní žijících, jakož může dojít i k ohrožení
zvířat v držení člověka, která se v těchto místech v jeho společnosti pohybují.
Nezapomeňme, že každé takovéto protiprávní jednání naplňuje znaky správního
deliktu, jenž je postižitelný poměrně vysokými sankcemi. Proto buďme, občané,
ohleduplní k přírodě a nedělejme si v naší obci nepořádek.
Kamil Sojka, zastupitel
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JAK PROBÍHALA VÝUKA V NAŠÍ ŠKOLE
První informace o uzavření škol přišla v úterý 10. března a mluvilo se o 14 dnech.
Což byl docela „dohledný“ termín a představa dvou týdnů mimo pravidelnou školní
docházku se dala celkem lehce zvládnout. Nyní už víme, že školní rok ukončíme
jinak, než je obvyklé. Ukázalo se, že naše rozhodnutí nečekat a okamžitě využít
všeho, co již naše škola používala, bylo správné.
Naše škola se o využívání technologií ve výuce snaží dlouhodobě. Wifi připojení
v celé budově školy a dostupné žákům i mimo výuku je samozřejmostí. Díky tomu
se nám dařilo ukazovat žákům, že do jejich mobilu se dá instalovat i něco jiného, než
hry a Instagram. Jednou z takových aplikací, která se na jejich mobilech začala
objevovat, byla i aplikace Google Učebna. A jak dobré rozhodnutí to bylo, jsme
naplno ocenili právě v době pandemie. Každý žák naší školy má zřízený účet v rámci
školní GSuite služby a pracovat se s ním učí zejména v hodinách informatiky. A že
ho opravdu využívají, se naplno projevilo hned ve středu 11. března. Jak? Službu
Google Učebna dosud využívalo jen několik kolegů, ale žáci se s ní nějakým
způsobem již setkali. Někdo v matematice, někdo v češtině, někdo v zeměpise –
podle toho, který z kolegů ji měl jako podporu své běžné výuky. Když jsme
po uzavření školy svolali všechny ostatní kolegy a po rychlém školení, jak Učebnu
Google využít a založit, se do několika minut po založení v jejích kurzech začaly
objevovat potvrzené pozvánky žáků. Naplno se projevilo kouzlo notifikací
a sociálních sítí. První den, kdy nebyli žáci ve škole, jsme pro všechny měli řešení.
Stačilo už jen pár mailů a telefonátů, pár změn zapomenutých hesel, rychlé vyrobení
návodů pro žáky i učitele a výuka běžela dál. Jeden den po uzavření škol.
A v čem je hlavní výhoda tohoto řešení? Hlavně v tom, že žák vidí všechny své
předměty na jednom místě. Dostává zde materiály pro výuku, pokyny k práci, zadání
úkolů, může zde komunikovat s učitelem, s ostatními žáky, vidí všechny své
opravené práce a jejich hodnocení.

Všechno tohle by se ale nedalo zvládnout, kdybychom se jako škola zavádění
technologií bránili. Nikdo asi nečekal takto extrémní situaci, kdy doslova ze dne
na den přejdeme do režimu distančního vzdělávání. Učíme se všichni – učitelé musí
zadávat a hodnotit práci tak, aby ji žák pochopil i bez dodatečného vysvětlování. Žáci
se musí přinutit pracovat systematicky, vyhradit si čas na práci, nemohou se okamžitě
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zeptat na to, co jim není jasné. Prvotní „nával“ zadávaných úkolů byl náročný
a všichni jsme si uvědomili, že musíme z učiva vybrat jen opravdu to podstatné. A že
důležitější je žáka nasměrovat k samotné podstatě učení jako procesu, a ne pouze
k jeho obsahu.
Učení se rozprostřelo do celého
dne, pracujeme průběžně, ne
podle zvonění. Učíme se, kdy
nám to nejvíce vyhovuje. Nejen
žáci, ale i učitelé. Sledujeme
webináře, studujeme návody na
webu a snažíme se žákům jejich
samostudium co nejvíce ulehčit.
Nakonec ani nástroje jako je
Socrative, Kahoot, Quizlet, Google formuláře a spousta dalších není našim žákům
neznámá. Už to není o pouhém testu a výsledné známce. Už je to o učení …
Žákům, kteří neměli k distanční výuce potřebnou techniku, jsme zapůjčili iPady, aby
ani oni nezůstali pozadu a mohli se výuky účastnit.
Nakonec jsme vše zvládli a podle zpětné vazby žáků, rodičů i učitelů dokonce
na jedničku. Děkujeme všem - rodičům za podporu, žákům za přístup, učitelům
za jejich obětavou práci a v září se s vámi těšíme opět naviděnou.
Za ZŠ Štítina Daniel Matyášek a Petr Klubal

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Dne 17. 6. 2020 proběhla v sále
základní školy akce Rozloučení
s předškoláky, při kterém se také
provedl již tradiční ceremoniál
Pasování na školáka. Rozloučit
se přišlo všech 18 dětí
a přihlíželi jim jejich rodiče.
Děti při ceremoniálu stvrdily, že
jsou připraveny na základní
školu a závěrečné pasování bylo
dovršeno položením meče na
rameno. Na závěr pronesli řeč
zástupce Klubu rodičů, ředitel
školy i starosta obce, načež byly
dětem předány dárky v podobě materiální výbavy do 1. třídy.

Ota Polášek, učitel MŠ
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ŠTÍTINŠTÍ UCTILI PAMÁTKU GENERÁLA HELIODORA PÍKY
V sobotu 20. června letošního roku uctili
občané Štítiny spolu s ostatními hosty památku
štítinského rodáka generála Heliodora Píky.
Stalo se tak před jeho rodným domem u jeho
památníku. Kytice květů položili zástupci
tělovýchovné jednoty, obce, základní školy,
Armády České republiky a rodinní příslušníci.
V krátkém proslovu vzpomenul osobnost
pana generála podplukovník David Batěk.
Přítomné pozdravil také rodinný příslušník
generálův synovec pan Karel Píka. V závěru
zazněla slavnostní melodie místního hudebního
skladatele pana Edvarda Schiffauera Pocta
generálu Píkovi. Celou akci zaštiťovala
Tělovýchovná jednota Tatran, Základní škola
generála Heliodora Píky a obec Štítina.
Součástí vzpomínkových oslav byl také křest
knihy ostravského spisovatele a nezávislého
novináře Ladislava Vrchovského Generál
Heliodor Píka a jeho vrazi. Jedná se nikoliv
o dokument, ale o román popisující generálův
životní osud. O publikaci byl přímo na místě nevšední zájem.

Jaroslav Dominik

SPORTOVNÍ DEN GENERÁLA HELIODORA PÍKY
V minulém roce byla založena novodobá tradice.
Ve vzpomínkový den na gen. H. Píku organizovat
„Sportovní den generála Píky“. Tento proběhl
v sobotu 20. 6. 2020. Dopoledne se uskutečnil již
v pořadí 52. ročník memoriálu generála Heliodora
Píky – fotbalový turnaj mládeže. Po jeho zahájení
obdrželi Jiří Rybář a Jindřich Sosna z rukou
tajemníka okresního sdružení České unie sportu
Ladislava Kreisla „Čestné uznání“ za celoživotní
přínos pro sport. Odpolední program sportovního
dne byl věnován opět fotbalu. V přátelském utkání
se střetly staré gardy TJ Tatran Štítina a TJ ISMM
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Jistebník. Nedílnou součástí odpoledne byl animační program pro děti pod vedením
Alexandry Hoňkové a Zuzany Kalužové. Večer pak vystoupila se svým repertoárem
zpěvačka skupiny Citron Tanja. Po ní následovala volná zábava za doprovodu
skupiny Drive.
Po celý den byly k dispozici skákací hrady, stánky
na občerstvení a stánek společnosti ISMM, kde
jeho návštěvníci obdrželi upomínkové předměty.
Účastníci mohli na vlastní oči posoudit, k jakým
změnám došlo v kulturně-společenském a sportovním
areálu obce. K těm nejpodstatnějším, mimo
zkulturnění vlastní restaurace, patří vybudování
venkovního výčepu, který urychlil obsluhu
a spokojenost zákazníků, zadláždění plochy před
podiem, vybudování laviček a oprava chodníku.
Materiálově se na těchto změnách z části podílela
obec. Samotnou výstavbu zabezpečili členové
TJ Tatran, na výše uvedených akcích odpracovali 1387 brigádnických hodin zdarma.
Všem, kteří se na výstavbě areálu podíleli, patří obrovský obdiv a dík za práci, kterou
odvedli pro Štítinu a nás všechny. Na zázemí v areálu můžou být občané Štítiny
právem hrdi. V okolí nám ho mohou závidět.

I přes nepřízeň počasí se akce podařila. Účastníci mohli odcházet spokojení. Závěrem
bych chtěl za přínos k akci poděkovat majiteli ISMM Miloslavu Cvačkovi, který
finančně i organizačně přispěl ke zdaru celé akce, starostovi obce Karlu Ulrichovi,
řediteli ZŠ Danielu Matyáškovi a Michaele Malohlavové, která zabezpečila akci
po provozní stránce. V neposlední řadě i Tomáši Halškovi, který byl duchovním
otcem celé akce.
Eduard Halška, předseda TJ Tatran
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ODDÍL LAVINA V KARANTÉNĚ
Tyto těžké časy, kdy se nebylo možné scházet, jsme dokázali jako dorost přežít.
Scházeli jsme se online pomocí Zoom roomu. Schůzky byly ale kratší než obvykle,
protože internet nám moc možností nenabízel. Vždy jsme zahráli nějakou hru
(nejčastěji online kvíz), zvládli jsme si dokonce i zazpívat a poté jsme měli krátké
zamyšlení nad Biblí.

Ačkoliv scházení se online bylo skvělé, tak při první příležitosti jsme hned začali
schůzky zase naživo. (Samozřejmě s rouškami). A teď už Lavina běží jako předtím.
A i přesto, že se dlouho nevědělo, jak to celé dopadne, tak se všichni můžeme těšit
na náš tábor, který se koná zase na naší sborové louce pod Kobrštejnem ve Zlatých
Horách. Téma je letos WESTERN a přípravy jsou už v plném proudu. Tábor bude
netradičně začínat „puťákem“, tak uvidíme, jak se to dorostencům bude líbit.
Honza Kubíček, vedoucí oddílu Lavina

UKLIĎME ČESKO
Milí spoluobčané,
z důvodu koronavirové situace byla jarní akce " Ukliďme Česko" zrušena. Proto jsem
naši obec přihlásila do podzimního termínu, na sobotu 19. 9. 2020. Tento den je
rovněž Celosvětový úklidový den. Věřím, že jako v minulém roce se zapojí kromě
jednotlivců i naše spolky. Bez Klubu žen, jejich veselosti a pracovního nasazení si už
tento den neumím ani představit. Rovněž se těším na štítinské skauty a vítáme i další
pomocníky. Pojďme společně udělat naši obec krásnou a být ostatním obcím
příkladem ve třídění odpadu. Přeji všem krásné letní dny a hlavně pevné zdraví.
Alexandra Hoňková
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DOBROVOLNICKÁ ČINNOST ČLENŮ SDH ŠTÍTINA
Ve chvíli, kdy se situace rozvolnila natolik, že jsme se my členové SDH Štítina mohli
shlukovat ve větším počtu a zaměstnat své ruce, vrhli jsme se na zvelebování
hasičského areálu. Kromě jiného jsme vydláždili taneční parket, který byl již
nevyhovující, a hrozilo zde nebezpečí úrazu.
S uvolňováním protikoronavirových
opatření jsme znovuotevřeli kiosek
s dobrým pivem pro dospělé, limonády
a pamlsky pro potomky. Přijďte
posedět v našem krásném a klidném
areálu se skvělým zázemím za každého
počasí, kdy v chladnějších dnech vám
i zatopíme.
Martin Rádek, starosta SDH

VETERÁN CUP ZAHÁJIL PRVNÍ
KOLO VE ŠTÍTINĚ
První letošní hasičská soutěž veteránů
byla naplánována ve Štítině. Večer před
soutěží však byla polovina cvičiště
zaplavena vodou ze strouhy. I přes tyto
obavy naštěstí voda dopoledne opadla,
a tak se v sobotu 27. června uskutečnilo
první kolo Okresní ligy veteránů okresu
Opava. Zúčastnilo se celkem 14 družstev,
z toho dvě ženská družstva, a to z Rohova
a Štěpánkovic. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích v součtu dvou kol. V mužské
kategorii zvítězilo družstvo ze Štěpánkovic
s časem 67:59. V ženské kategorii
zvítězilo rovněž družstvo ze Štěpánkovic
s časem 113:13. I když požární sport
máme v krvi, přemotivovanost členů před
domácím publikem zapříčinila, že jsme
skončili až na devátém místě. Pro soutěžící
a diváky byla připravena vařená uzená
žebra z naší polní kuchyně.
Martin Rádek, starosta SDH
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ŠAMU NEZAHÁLÍ
Život se pomalu vrací k normálu a ani my jsme nezaháleli a nachystali jsme
si pro vás novou hru. Letos dokonce dvě krátké jednoaktovky od Roberta Andersóna,
a to „Stopy holubic“ a „Já jsem Herbert“. Režie se ujal Václav Benda. Po plejádě
střeštěných komedií jsme se vrhli na něco jiného, a to konverzační lehce komediální
hry. Byla to pro nás opravdová výzva. Obě hry jsou z běžného manželského života
pojaté s lehkou nadsázkou a myslím, že spousta diváků se v mnoha situacích najde.
První hra „Stopy holubic“ se odehrává v prodejně s postelemi a matracemi. Dochází
zde k výměně rozdílných názorů a pohledů na koupi nových postelí manželů Harriety
a George. Při výběru jim asistuje prodavač a absurditu do celé situace vnese slečna
Jill. Druhý příběh „Já jsem Herbert“ pojednává o starším manželském páru na
rybách, ve kterém se Herbert a jeho žena Muriel zapletou do vzpomínek natolik, že
se v nich sami ztrácejí a tím mezi nimi dochází k šarvátkám. Těšit se můžete
na známé tváře našeho souboru.
Michaela Kupková, herečka

ŠTIVADLO LETOS TROCHU JINAK
Samozřejmě i letos se Štivadlo konalo. Trochu netradičně v létě a s menším počtem
souborů než jsme zvyklí. V obvyklém termínu to letos nebylo kvůli Covit 19 možné.
Slavnostní zahájení proběhlo poslední červnový podvečer. Po tradičním přivítání
hraběcí milosti zahájil přehlídku první soutěžící soubor Divadlo Grunt Smolkov
s hrou "Horníci". Dále se diváci mohli těšit na přestavení v podání ochotnického
spolku Divoch Vřesina "Vražda sexem", Divadelní soubor Kyjovice s komedií
"Návštěvy u pana Greena" a soutěžní klání zakončil domácí soubor ŠAMU se „Stopy
holubic" a "Jmenuji se Herbert". Hostem přehlídky bude v letošním roce Divadelní
soubor Velká Bystřice s komedií "Dovolená s rizikem". A jak to dopadlo? Zatím
nevíme, protože výsledky sdělené v rámci slavnostního vyhlášení v době uzávěrky
nebyly známy.
Vaše ŠAMU
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ŽIVOT NA BRANDŽURU SE VRACÍ
Brandžura – malebné místo uprostřed přírody na okraji naší vesnice. Protékající
Sedlinka i malý potůček tekoucí až z lesa dávají tomuto místu hezký ráz. Jedná se ale
i o historicky významnou část. V 18. století zde stávala z hlíny ulepená krčma, která
přechovávala lupiče a zloděje, kteří přepadávali a okrádali pocestné i lidi v okolí.
Tito lapkové měli pro svou „práci“ klid, protože tato „Stará cesta“ (dnes součást ulice
Sportovní) byla tehdy jedinou spojnicí mezi Opavou a Ostravou. Železnice ještě
nebyla a ani stavení ve Štítině i Nových Sedlicích nesahala tak blízko jako nyní.
V Sedlince proteklo hodně vody (pokud v létě nevyschla) a toto místo se stalo velmi
oblíbeným pro děti a mládež, kteří tam trávili spoustu času. Vybudovali si i hřiště na
fotbal a volejbal, jeden čas uvažovali i o vybudování koupaliště. V potoce bylo plno
pstruhů, které šikovně chytali a večer v „parku“ za zpěvu u kytary opékali. Bylo jim
tam moc dobře. Jenže časem vše zarostlo neprůchodným křovím.
Minulé vedení obce nemělo o Brandžuru zájem, takže téměř upadla v zapomnění.
Naštěstí se našlo několik šikovných nadšenců, kteří se před časem opakovanými
brigádami zasloužili o podstatné zlepšení. I nové vedení naší obce se zapojilo
a vytýčilo přístupovou cestu obrubníky a „ kluci z obce“ tam teď sečou trávu.

S příchodem letošního jara došlo k výraznému zlepšení
stavu. Mládenci spolu s Jirkou Grusmanem upravili
přístupy, vzniklo nové posezení i krásné kamenné
ohniště. Navíc osadili orientační tabulky, vyzývající
návštěvníky ke „slušnému“ chování. Druhý červnový
víkend byla lávka u brodu, která držela jen silou vůle
a přechod přes ni byl jen na vlastní nebezpečí,
nahrazena lávkou novou, za což moc děkujeme. Jen
věřme, že si toho budeme všichni vážit a nezasáhne zlá
ruka ničitelka. Všem sympatickým aktérům patří
obrovská pochvala a uznání.
Zdraví Jirka Rybář
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ZE SPORTU

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ PO ROZVOLNĚNÍ
Z důvodu pandemie byla ukončena mistrovská fotbalová soutěž všech amatérských
klubů. Ve fotbalovém oddíle TJ Tatran Štítina, z.s. se to dotklo mužstva mužů
a všech kategorií mládežnických mužstev. Mimo mistrovských žákovských zápasů,
odpadly tři halové turnaje v tělocvičně ZŠ ve Štítině a venkovní turnaj „O pohár Jana
Hajdra“. Po rozvolnění bylo snahou trenérů a všech těch, kteří se kolem mládežnické
kopané točí, zorganizovat pro kluky pestrý fotbalový program a vynahradit jim dobu,
kdy nemohli tento sport provozovat. Byla zorganizována řada přátelských zápasů,
trianglu a jeden významný turnaj. Z těch nejzajímavějších vybíráme.
Mladší žáci (roč. nar. 2007 a mladší): Součástí našeho mužstva mladších žáků jsou
i malí fotbalisté starší přípravky (roč. nar. 2010). Tým se zúčastnil turnaje
pod názvem „Císaraček Cup“, jehož organizátorem byl SK Komárov a KM OFS
v Opavě. Vedle našeho mužstva mladších žáků se ho zúčastnily týmy SK Komárov,
FK Velké Hoštice a FK Kylešovice. Turnaj byl organizován formou trianglu, kdy
zápasy probíhaly v každém týdnu na hřišti jednoho z účastníků. Hrálo
se dvoukolovým systémem s délkou jednoho zápasu 20 minut. Celkem proběhly čtyři
triangly. Mužstvo našich mladších žáků, pod vedením trenérů Jana Záviška a Jana
Kaduly, si v tomto turnaji vedlo velice dobře. V celém turnaji neokusilo porážku.
Z dvanácti utkání 11x zvítězilo a jedno utkání skončilo remízou. Získalo 34 bodů
se skórem 30:4. Při vyhlašování výsledků turnaje obdrželo mužstvo mladších žáků
z rukou organizátorů pohár pro vítěze a zlaté medaile.

Mužstvo mladších žáků: Ludvík Popek, Antonín Martikán, Tobiáš Teichmann, Benjamin Kopf,
Martin Stránský, Antonín Popek, Ondřej Drössler, Marek Helfert, Denis Mučka, Matěj Grundza,
František Pazdera, Ondřej Kotzián, Jan Miketa, Ondřej Kadula, Václav Závišek, Václav Seidl,
pod vedením trenérů Jana Záviška a Jana Kaduly.
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Mladší přípravka (roč. nar. 2012 a ml.): Pro tuto věkovou kategorii byly
zorganizovány dva triangly (miniturnaj za účastí třech mužstev). Vedle našeho
mužstva se ho zúčastnily v prvním trianglu týmy SK Komárova a SC Pusté Polomi.
Ve druhém pak mužstvo TJ Chvalíkovice a TJ Velká Polom. Hrálo se dvoukolovým
systémem s délkou hrací doby 15 minut. V těchto trianglech nebyli vyhlašováni
vítězové ani rozdávány poháry a medaile, ale šlo o to, aby si malí fotbalisté s chutí
a bez tlaku na umístění zahráli. Přesto z osmi odehraných zápasů náš tým 6x zvítězil,
jedno utkání skončilo remízou a v jednom utkání utrpěli porážku.
Mužstvo mladší přípravky reprezentovali tito malí fotbalisté: Eduard Miketa, Jonáš Bubela, Adam Machold, Jan
Závišek, Tobiáš Němec, Patrik Černek, Filip Dubný, Petr Strohalm, Matyáš Johančík, Danijel Sonjarič, Mikuláš
Procházka, realizační tým: Radek Machold, Marcel Černek.

Složení mladší přípravky: Eduard Miketa, Matyáš
Johančík, Mikuláš Procházka, Tobiáš Němec, Ondřej
Hochgesandt, Jonáš Bubela, Jan Závišek, Adam Machold,
Filip Dubný, Eliáš Trulley, realizační tým Radek Machold,
Jan Závišek.

52. ročník - turnaj „O pohár
generála Heliodora Píky“
V sobotu 20. 6. 2020 se hrál souběh
dvou turnajů v kategoriích mladších
a starších přípravek. Mimo našich
mužstev mladší a starší přípravky
se ho zúčastnili v kategorii mladších
přípravek mužstva FC Baník
Ostrava, FC Hlučín a MFK Kravaře,
v kategorii starších přípravek
TJ ISMM Jistebník, FK Jakartovice
a FK Sokol Mokré Lazce.
Z důvodu nepříznivého počasí byl
odehrán jednokolovým systémem
s délkou jednoho zápasu 15 minut.
V obou kategoriích prošla naše
mužstva bez porážky a právem
obsadila první místa.
Ze všech výsledků našich mužstev
máme pochopitelně radost. Svědčí
to mj. o dobré práci trenérů, ale
i o tom, že kluky fotbal baví, což je
to nejdůležitější.
Jindřich Sosna
Složení starší přípravky: Jan Miketa, Matěj
Grundza, Ondřej Kadula, Benjamin Kopf,
Antonín Popek, Václav Seidl, Martin Stránský,
Denis Mučka, realizační tým Petr Zapletal, Jan
Kadula.
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MUŽI VÍTĚZEM TURNAJE „CISARAK CUP“
Mistrovská fotbalová soutěž mužů byla z důvodu pandemie předčasně ukončena.
Po rozvolnění se naše mužstvo mužů přihlásilo do turnaje „Cisarak Cup“, jehož
organizátorem byl fotbalový oddíl SK Komárov pod patronací OFS v Opavě. Turnaje
se dále zúčastnila mužstva TJ Suché Lazce, FK Kylešovice a SK Komárov. Hrálo
se dvoukolovým systémem střídavě na domácím hřišti a soupeřově hřišti podle
pravidel FAČR s tím, že v případě nerozhodného výsledku rozhodovaly o vítězi
pokutové kopy. Naše mužstvo mužů si v tomto turnaji vedlo velice dobře, o čem
svědčí následující výsledky:
Štítina – Kylešovice
1. utkání 3:0
2. utkání 3:1
Štítina – Komárov
1. utkání 6:0
2. utkání 2:2, na pokutové kopy 5:4
Štítina – Suché Lazce
1. utkání 3:1
2. utkání 4:3
Naše mužstvo ani v jednom utkání neprohrálo, i když o vítězi v druhém utkání proti
Komárovu rozhodovaly pokutové kopy. Právem převzalo na vyhodnocení turnaje
pohár pro vítěze. Na druhém místě skončili borci z FK Kylešovice, třetí SK Komárov
a čtvrtou pozici obsadili hráči TJ Suché Lazce. Vyhodnocení, které proběhlo
na fotbalovém hřišti v Kylešovicích, byli přítomni kromě primátora města Opavy
Tomáše Navrátila také starosta obce Karel Ulrich a předseda TJ Tatran Eduard
Halška. Jsme tomu upřímně rádi a pevně věříme, že herní projev, výkony podložené
bojovností s konečným efektem vítězství zopakuje mužstvo i v mistrovské soutěži.
Tato pravděpodobně bude začínat v polovině měsíce srpna.
Jindřich Sosna

hráč Dalibor Vavrečka
s pohárem CISARAK CUP
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Přihláška: na stránkách školy (zsstitina.cz), vyplněné přihlášky odevzdávejte buď
osobně Mgr. Hoňkové (Polní 77, Štítina), nebo nascanované pošlete na e-mail
honkova@zsstitina.cz . V případě dotazů pište na e-mail.
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NÁBOR
VÁŽENÍ RODIČE
Chcete:
 aby bylo Vaše dítě fyzicky i psychicky odolné
 aby se správně vyvíjelo a naučilo se otužovat
 aby mělo radost z pohybu a vítězství
 aby se v něm utužovaly vztahy ke kolektivu
 aby se naučilo i prohrávat
To vše můžeme poskytnout ve fotbalovém oddílu TJ Tatran Štítina, kde se
našim malým fotbalistům věnujeme. Pokud má Váš chlapeček či děvčátko
vztah ke sportování, přijďte se nezávazně podívat na fotbalové tréninky
malých fotbalistů. Tam se dítěte ujme příslušný trenér a podá Vám další
informace.
V současné době máme zájem o ročník narození 2013, 2014, ale mohou
přijít i starší. Ročník narození 2015 na základě vyspělosti dítěte
a po vzájemné domluvě.
Kde nás najdete:
Od 2. 9. 2020 každé pondělí a středu od 17:00 do 18:00 hod.
na fotbalovém hřišti ve sportovním areálu Štítina.
V zimních měsících probíhají tréninky v tělocvičně ZŠ gen. Heliodora Píky
a MŠ ve Štítině.
Kontakt na trenéry: Radek Machold, 604 194 032, radekmachold@seznam.cz
Marcel Černek, 704 348 077, lemarc@seznam.cz

Těšíme se na malé, budoucí fotbalisty.
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INFORMACE K PLÁNOVANÝM AKCÍM
Setkání dříve narozených
Vážení senioři. Vzhledem k nepříznivé situaci s COVID 19 byla zrušena akce
pro naše seniory. Protože zrovna Vy jste nejvíce riziková skupina a nechceme tak
v žádném případě ohrozit Vaše zdraví a bezpečí, proto jsme se rozhodli v letošním
roce tuto akci úplně vypustit. Nebojte, nezapomněli jsme na Vás, pořád na Vás
myslíme a budeme se tak těšit na Vás, dříve narozené, v příštím roce, kde se zase
sejdeme, doufám, že v plné síle a zdraví.
Marie Vykydalová, předsedkyně kulturního výboru
Posvícenský hasič letos nebude
Smutná to zpráva, ale nedá se jinak. Přestože další rozvolňování hygienických
opatření vlády od 15. 6. 2020 týkající se hromadných akcí ve venkovních prostorech
je co do počtu lidí příznivé, tak i nadále se musí dodržovat rozestupy či používání
ochranné pomůcky dýchacích cest. Což nedokážeme úplně zajistit, nebo spíše
s organizací by nebyl problém, ale ten pravý zážitek z vystoupení by v zadních
řadách jistě nikdo neměl. A tak po domluvě s vystupujícími spolky jsme se rozhodli
letošního posvícenského hasiče raději zrušit a přeložit tak na příští rok. Těm, kteří se
těšili, se moc omlouváme a Vám všem přejeme klidné posvícení s rodinou a blízkými
přáteli.
Za Sdružení dobrovolných hasičů Marie Vykydalová
Mládenecká
Každý rok se mnozí ptají, zda bude Mládenecká. Tento rok však byla tato otázka
aktuálnější, než jakýkoliv jiný. Dlouho jsme diskutovali a promýšleli různé možnosti,
jak bychom mohli Mládeneckou uspořádat. Vzhledem k vrtkavosti a nejasnosti
situace (zejména co se pořádání společenských akci týče) okolo koronaviru jsme
se rozhodli letošní Mládeneckou udělat v omezené míře. Je třeba myslet na zdraví
ostatních, a proto jsme jako možnost zvolili zrušit jak kabaret, tak samozřejmě
večerní zábavu. Třetí pondělí v červenci se tedy Mládenecká ponese v duchu
malování cest, pondělní Mše svaté a průvodu.
Tento způsob nás sice velice mrzí, ale slibujeme, že se příští rok vrátíme v té nejlepší
síle!
Porota Cechu Štítinských mládenců
SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO ZÁJEMCE PŘES PRÁZDNINY
Chození s hůlkami každé pondělí sraz u školy v 18 hodin.
Power jóga každý čtvrtek od 17 hodin na hřišti TJ Tatran.
Volejbal každý čtvrtek od 17 hodin na hřišti TJ Tatran.
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Plánované kulturní a sportovní akce
Pátek 17. 7. 2020 - sportovní areál
Volejbalové utkání mužů a žen

17,00 hod

Fotbalové utkání svobodní - ženatí

18,00 hod

Posezení s TAMBURAŠI

20,00 hod

Sobota 18. 8. 2020 - sportovní areál
Taneční zábava

20,00 hod

K tanci a poslechu hraje kapela MANTL.

Neděle 19. 8. 2020
Mše svatá
Cimbálová muzika Grunt - sportovní areál

9,00 hod
16,00 hod

Pondělí 20. 7. 2020
Mše svatá

7,00 hod

Průvod
Otevřený kuželkový turnaj - sportovní areál
10,00 hod
u příležitosti 90 let od postavení první kuželny ve Štítině. Pro všechny zájemce.
Po dobu celého posvícení budou v parku u Hrušky kolotoče.

Sobota 22. 8. 2020
Sjezd řeky Opavy „Žbluňk“ - 20. ročník

Pondělí 24. 8. 2020
Zahájení provozu v mateřské škole

Sobota 12. 9. 2020 - sportovní areál
8. ročník mládežnického turnaje „O pohár Jana Hajdra“ 10,00 hod
v kategoriích mladší přípravky a starších žáků.
Dožínky a Den horníků

15,00 hod

Výzva dopisovatelům,
chcete i Vy přispět k bohatšímu obsahu našeho zpravodaje? Pokud ano, zašlete své
příspěvky, nápady a podněty na email: mistostarosta@stitina.cz, příp. je doručte
v zalepené obálce označené textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní schránky obecního
úřadu. Prosíme zejména členy sdružení, spolků, klubů a pořadatele akcí, aby
poskytovali informace o svých aktivitách. Děkujeme.
Štítinský zpravodaj vydává Obec Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina, IČ 00300764, pro obec Štítina. Registrováno
u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E22066. Periodický tisk územně-samosprávného celku.
Redakční rada: Martina Slaninová (email: mistostarosta@stitina.cz), Michaela Kupková, Alexandra Hoňková,
Kamil Sojka. Články bez uvedení autora zpracovala Martina Slaninová. Gramatická úprava: Marie Dominiková.
Foto: Jan Kubíček, Jiří Rybář, Jiří Lacek, Kamil Sojka, Marek Vitásek, Marie Závišková, Martina Slaninová,
Martin Rádek, z archivu MŠ, z archivu členů SDH. Vydáno: 450 výtisků.
- 20 -

