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Masopustní období ve školce
V únoru jsme se ve školce pustili do příprav masek, tentokrát v lidovém stylu, a když
přišlo úterý, před popeleční středou, vydal se průvod masek za doprovodu lidových písní
nejdříve do základní školy a pak průvod pokračoval vesnicí. Než jsme došli k obecnímu
úřadu, měli jsme několik zastavení, kde si nejen medvědi zatančili s občany naší obce.
Před obecním úřadem už na nás čekal pan starosta Radek Malohlava a paní místostarostka
Martina Slaninová společně s některými spoluobčany a rodinnými příslušníky našich dětí.
Děti se přítomným převedly s pásmem písní, říkadel a tanečků s masopustní tématikou.
Dana Buroňová, vedoucí učitelka MŠ, foto archiv MŠ
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Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
 V prodejně Hruška Štítina byly v lednu tohoto
roku instalovány dvoje automatické vstupní
dveře. Do vstupního meziprostoru je na základě
nejlevnější cenové nabídky objednána tepelná
clona u firmy ELEKTRO HEKT – servis, s.r.o.
 Obec Štítina získala neinvestiční dotaci na
projekt „Oprava střechy zdravotního střediska
a hasičské zbrojnice Štítina“ ve výši 200 000 Kč
od Moravskoslezského kraje. V současné době
probíhá výběr zhotovitele.
 Firma AQUATIS a.s. dokončila projekční práce prvního stupně – projekt
pro vydání územního souhlasu - připravované investiční akce „Splašková
kanalizace a ČOV v obci Štítina – projekční práce“. Obec Štítina připravuje podání
žádosti o dotaci na projekční práce pro další projekční stupeň ve výši 400 tis. Kč.
 Obec Štítina získala dotaci na rekonstrukci stávajícího chodníku, který spojuje ulici
Hlavní s ulicí I. Kubince z Integrovaného regionálního operačního programu,
21. výzvy „MAS OPAVSKO – IROP – ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH
FOREM DOPRAVY 2021“, ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ
DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY“ ve výši cca 574 tis. Kč. Realizaci
provede na základě výběrového řízení firma SILNICE.CZ s.r.o., IČ 26792711,
za cenu 1 190 546,77 Kč vč. DPH. V rámci tohoto projektu dojde také k realizaci
úpravy zpevnění krajnice na točně u kaple sv. Maří Magdalény a opravy
asfaltového krytu.
 V průběhu března 2022 započala firma THERM spol. s r.o. realizaci zakázky
na „Zateplení tělocvičny ZŠ“. Okna u hlavního vstupu do tělocvičny byla zazděna,
zbývající okna do zahrady byla vyměněna. V těchto chvílích probíhá provádění
zateplení obvodového pláště.
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 Obec Štítina uzavřela na základě nejlevnější cenové nabídky smlouvu
s firmou ROSIS s.r.o. na vybudování odvodňovacích vpustí mezi ulicemi Petra
Bezruče a Julia Fučíka. Práce započnou v průběhu dubna 2022.
 V současné době připravujeme nové webové obecní stránky. Web se automaticky
přizpůsobí každému displeji. Pro návštěvníka, který si web bude prohlížet
např. z tabletu, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, bude vždy přehledný
a jednoduchý na obsluhu.
 Z důvodu požadavků ze strany občanů se připravuje definitivní rozdělení ploch
nyní volného prostoru hřbitova s důrazem na rozšíření prostoru urnových hrobů,
doplnění urnových stěn ve stávajícím kolumbáriu, případně vyčlenění prostoru
pro rozptylovou loučku.
 Na základě požadavků ze strany občanů se připravuje modernizace ozvučení
smuteční síně a prostor před smuteční síní.
 V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Jana Lebedy a v sesterně
ordinace praktického lékaře MUDr. Oldřicha Vítečka bude instalována klimatizace.
Most přes potok Sedlinku
Realizace zakázky mostu přes potok
Sedlinku je takřka u konce. Chybějící kryt
komunikace vzhledem k realizaci zakázky
rekonstrukce ulice Havlíčkova byl
zhotovitelskou firmou AlfaPOL s.r.o.
sesmluvněn na doporučení obce s firmou
SILNICE.CZ s.r.o. a bude proveden
v jednom uceleném termínu a tedy jednou
firmou (realizace konec května 2022).
Průběh akce Štítina - ulice Havlíčkova
Při realizaci rekonstrukce ulice Havlíčkova
bylo nutné přistoupit k vybudování nové
dešťové kanalizace v celé délce rekonstruovaného úseku s napojením části kanalizace
z ulice Palackého, kde stávající kanalizace
byla v úseku cca 10 m zcela zborcená
a ucpaná. Dále došlo k přeložení podzemního
vedení datových kabelů společnosti
CETIN a.s. a výměny všech uzavíracích
a odbočných armatur, které byly již v havarijním stavu, na vodovodním řádu
společnosti SmVaK. Smluvní termín dokončení zakázky „Rekonstrukce místní
komunikace na ul. Havlíčkova, Štítina“ je 30. 6. 2022.
Radek Malohlava, Martina Slaninová, foto: Martina Slaninová
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

NAŠI JUBILANTI
Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

90 let
paní Gertruda Hegrová

80 let

paní Irena Kociánová

paní Irena Kociánová
paní Věra Šupíková
paní Marie Šindlerová
pan Karel Šindler

paní Věra Šupíková

75 let
paní Jiřina Dokoupilová
paní Miroslava Libosková
paní Milena Věntusová
pan Bronislav Mucha
pan Maximilian Večerek
paní Marie Šindlerová

pan Karel Šindler

pan Bronislav Mucha

pan Maximilian Večerek

paní Jiřina Dokoupilová

Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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50 LET SPOLU
Dne 18. 3. 2022 oslavili zlatou
svatbu manželé Marie a Jaroslav
Dominikovi. Svůj manželský
slib obnovili za přítomnosti
dcery Martiny s rodinou a
členů národopisného souboru
Bejatka. Manželům Dominikovým
přejeme hodně pevného zdraví
a štěstí do dalších let.

Poděkování veřejnosti
Manželé Liboskovi děkují
všem občanům Štítiny,
kteří se na výzvu obecního
rozhlasu, vyhlášenou večer
na Nový rok, zapojili
do hledání pana Libosky.
Vše dobře dopadlo a
zjištění, že si nejsme
lhostejní, je novoročním
poselstvím pro rok 2022.

PROJEKT EMISE STÁLE POKRAČUJE….
Projekt Emise vznikl v roce 2012, kdy studenti Slezského gymnázia v Opavě začali
pracovat na změně ovzduší na Opavsku. Od roku 2017 se zabýváme i světelným
znečištěním. Své podněty ke zlepšení světelného znečištění jsme v Bruselu prezentovali
eurokomisařce Věře Jourové, která je předala svému legislativnímu týmu. Na základě
našich podnětů se změny legislativy projednávají na úrovni obecní, národní i evropské.
Naše spolupráce probíhá rovněž s partnerskými školami na Opavsku a Štítina je jednou
z nich. Cílem této spolupráce je informovat mladé lidi o správném spalování, ochraně
před nadměrným osvětlením, např. i z mobilních telefonů, abychom uchránili naše zdraví
a zároveň přírodu (bližší info https://emise.sgopava). Dalším naším cílem je popularizovat
vědu. Vzhledem k tomu, že v pandemii žáci nemohli navštěvovat laboratoře, účastnit
se exkurzí, plnili badatelské úkoly, dělali pokusy z chemie a fyziky. Dále zpracovávali
informační postery o nebezpečnosti spalování toxických a karcinogenních látek.
Dne 1. 4. 2022 žáci naší školy navštíví Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu
v Ostravě, kde v rámci akce „Zlepši si techniku“ shlédnou science show známých
popularizátorů vědy, Michaela Londesbohougha a Smokemana.
(Smokeman je údajně bratranec Supermana.
Při kopání základů Výzkumného energetického
centra na Vysoké škole báňské byla nalezena buňka
DNA, ze které klonováním vznikl Smokeman.
Smokeman se narodil na zkušebně Výzkumného
energetického centra v 5:52, 26. června někdy
v sedmdesátých letech minulého století. Jeho
životním posláním je zmenšovat kouř z našich
komínů a napomáhat k čistotě ovzduší.)
Dne 29. 4. 2022 proběhne v ZŠ Den Země, který
oslavíme projektovým dnem. V náhradním
termínu nás čeká úklid obce a jejího okolí v rámci
akce „Ukliďme Česko“.
Alexandra Hoňková, učitelka ZŠ, foto autorka
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POZNÁVÁME PŘÍRODU A SVĚT KOLEM NÁS
Naše mateřská škola se v letošním školním roce zabývá celoroční hrou k upevnění
environmentální výchovy. Nelenili jsme ani v zimním období a hned v první polovině
ledna jsme uskutečnili již několik
projektových dnů. V projektových
dnech „Kam se ježek v zimě schoval
aneb i v zimě pomáháme zvířátkům.“
se děti seznámily se zvířátky, kterým
v zimě pomáháme a každá třída si
vyrobila tzv. „radibudky“ pro ptáčky.
Děti se už těší, až se jim tam ptáčci
uhnízdí a budou je moci pozorovat.
V projektovém dni „Zima čaruje, bílá
pastelka maluje“ jsme uskutečnili setkání s jednou hodnou, milou, „malou“ paní
Maruškou, která se narodila se vzácnou genetickou vadou a s dětmi navázala
kamarádství. Ve školách a školkách vede besedy o jinakosti a handicapovaných lidech.
Vyrábí tzv. 3D sádrové omalovánky, které jsou tematicky zaměřené. Při našem online
setkání (z důvodu covidové situace nemohlo proběhnout osobní setkání) si děti
na dálku s paní Maruškou vymalovaly krásné sovičky.
Jedno lednové dopoledne se tělocvična
základní školy proměnila na olympijský
stadion, kde děti vyzkoušely svou zdatnost,
odvahu a sportovního ducha. Olympijskou
medaili si ze sportovního klání odnesly
všechny děti.
V masopustním období se uskutečnil maškarní
karneval. Byl trošku netradiční, začal hned
ráno, princezny, karkulky, draci a jiné
pohádkové postavičky protančili s klaunem
„Zuzkou“ celé dopoledne. Užili si hry i soutěže
a na závěr nechyběla ani tombola.
Dana Buroňová, vedoucí učitelka MŠ, foto archiv MŠ

Srdečně zveme rodiče nových dětí k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2022/2023, který se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2022 v době od 10:00 do 11:30 hodin
a od 14:30 do 16:00 hodin v prostorách MŠ ve Štítině. Informace k zápisu najdete
na webových stránkách školy, na dveřích MŠ, vývěskách obecního úřadu.
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VRACÍME SE DO TRADIČNÍCH KOLEJÍ
Jako každý nový hasičský rok, tak i ten letošní jsme odstartovali Valnou hromadou,
kde jsme společně hodnotili uplynutý rok z pohledu činností SDH Štítina. Opět po roce
jsme oprášili parádní uniformy a sešli jsme se v nových prostorech Hasičské hospůdky.

Z důvodů celosvětové pandemie toho ale bohužel moc k hodnocení nebylo. Věříme,
že rok 2022 bude již mnohem lepší a my se opět vrátíme k našim tradičním činnostem
a akcím.
Se začátkem roku tady máme masopustní
velení, a co by to byl za masopust bez
pořádně zabijačky. V sobotu 26. února jsme
uspořádali tradiční zabijačku v místním
areálu zemědělského družstva. Od brzkého
rána jsme zatápěli pod kotlem a pod vedením
zkušeného řezníka vytvářeli ty nejlepší
pochoutky. Mezi výrobky nesměly chybět
jitrnice, jelita, sekaná, tlačenka, škvarky
nebo neodmyslitelná prdelačka. Na druhý
den jsme vytvořili balíčky a rozváželi starším
hasičům jako poděkování za svou energii
a snahu, kterou po dlouhá léta věnovali
našemu sboru. Tímto bych ještě jednou rád
poděkoval všem zúčastněným za dobře
odvedenou práci a organizaci.
V závěru mi dovolte Vás pozvat na naše
hasičské cvičiště na akci „Pálení čarodějnic“.
Pro naše nejmenší ratolesti budou připraveny
různé hry, vystoupení, opékání špekáčků
-7-

s hudebním doprovodem. I rodiče si užijí své při večerním posezení. Následující
víkend, resp. 7. května, proběhne již tradiční Svatofloriánská mše v místní kapličce
s průvodem a posezením v našem areálu za doprovodu dechové hudby.
Za SDH Štítina Lukáš Holík, foto archiv SDH

SETKÁNÍ KLUBU ŽEN
Dne 11. března se uskutečnilo po dvou
"covidových" letech, kdy tato setkání
nebyla možná, výroční setkání členek
Klubu žen ze Štítiny v krásně - jarně
připraveném salónku ZŠ obětavými
členkami výboru. Jako podpora
a solidarita byly na stolech stuhy
v národních barvách Ukrajiny. Paní Marie
Dominiková všechny přítomné přivítala
a seznámila s činností Klubu žen za uplynulé dva roky i s připravovanými akcemi
v letošním roce. A není jich málo, návštěva divadel, úklid Štítiny, reprezentace naší
obce spolu s členkami TJ Tatranu při sportovním seniorském klání okolních obcí, letos
pořádaném obcí Mokré Lazce, soutěž v kuželkách, mikulášské setkání aj. Taktéž jsme
uctili vzpomínkou členky, které již nejsou mezi námi a naopak i popřáli oslavenkyním
k jejich životnímu jubileu. Po občerstvení nám k poslechu i zpěvu zahrál na harmoniku
pan Jiří Slavík, který k nám vážil cestu až z Kružberku. S úsměvem a dobrou náladou
se pak ženy rozcházely do svých domovů s pozvánkou na nejbližší akci - návštěva
divadla s dopravou, na kterou zveme i širokou veřejnost.
Alena Rostková, členka Klubu žen, foto Vlasta Jiříčková

HUMANITÁRNÍ POMOC PRO UKRAJINU
Naše obec spolu s Ježíškovými skřítky uspořádala ve čtvrtek 3. března 2022 sbírku
pro Ukrajinu. Vlna solidarity, kterou projevili dárci nejen ze Štítiny, byla opravdu
nebývalá. Léky, hygienické pomůcky,
trvanlivé jídlo, dětská výživa, deky,
spacáky byly ještě ten večer naloženy
do dodávky. Hned druhý den náměstek
magistrátu města Opavy Michal Jedlička
osobně zajistil převezení většiny věcí na
hranici s Ukrajinou. Zbylá část věcí, která
se již do dodávky nevlezla, byla převezena
do ubytoven poskytujícím pomoc
ukrajinským uprchlíkům. Děkujeme všem,
kteří se do sbírky zapojili.
Martina Slaninová, foto Radek Malohlava a Michal Jedlička
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ZE SPORTU
OHLÉDNUTÍ ZA HALOVÝMI TURNAJI V ZIMNÍ PŘESTÁVCE
Snažíme se využívat zimní přestávky mezi podzimní a jarní částí mistrovských soutěží
k organizování turnajů, trianglů a přátelským zápasům našich mládežnických mužstev
v tělocvičně naší základní školy. A dle možností se také turnajů organizovaných jinými
subjekty zúčastňovat. Minulý a předminulý rok byly ovlivněné epidemiologickou situací,
řada turnajů musela být z tohoto důvodu zrušena nebo docházelo k termínovému
přeložení. I přes tuto nepříznivou situaci byly v tělocvičně od ledna do března
zorganizované čtyři turnaje. Tyto se hrály dvoukolovým systémem každý s každým
s délkou jednoho zápasu 15 minut. Výjimkou byl turnaj benjamínků, kde se hrálo
jednokolově s délkou hrací doby 20 minut s tím, že turnaj byl zpestřen soutěží ve střelbě
pokutových kopů, což mají malí fotbalisté rádi. Mužstva hrající zápas vždy po odehrání
kopala dvanáct pokutových kopů. Počet nastřílených branek z pokutových kopů se sčítal
a vítězem soutěže se stalo mužstvo s největším počtem vstřelených branek.
Sobota 15. 1. 2022 turnaj benjamínků pod názvem „Turnaj fotbalových nadějí“
Tohoto turnaje se mimo našich malých
fotbalistů zúčastnila mužstva MFK Kravaře,
FK Sokol Mokré Lazce a TJ Suché Lazce.
Naši malí fotbalisté v tomto turnaji 1x zvítězili,
1x prohráli a jedno utkání skončilo
nerozhodným výsledkem. Obsadili pěkné
druhé místo, když největší jejich slabinou bylo
proměňování i těch nejvyloženějších brankových akcí. Prvenství však získali ve střelbě
pokutových kopů, kde nenašli přemožitele.
Škodou turnaje bylo, že z důvodu opatření
nemohl být sehrán před početnější diváckou
kulisou.
Složení našeho mužstva: Eduard Miketa, Mikuláš Procházka, Patrik Černek, Tomáš Pawlorek, Daniel Langer,
Kristián Čermín, Alex Jankovič, Filip Rostek, Mathias Trcka, Ondřej Binar, Rozálie Bartošková, Eliška
Pozdíšková, trenér Marcel Černek
Umístění ve fotbalovém turnaji:
1. místo MFK Kravaře, 2. místo TJ Tatran Štítina, 3. místo TJ Suché Lazce, 4. místo FK Sokol Mokré Lazce
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Sobota 12. 2. 2022 turnaj „O pohár gen. ředitele ISMM“ pro kategorii starších přípravek
Dostaveníčko na turnaji si dala mužstva SC Pustá Polom, TJ Velká Polom, SK Komárov
a náš tým TJ Tatran Štítina. Náš tým starší přípravky dosahuje dlouhodobě velice pěkných
výsledků. Toto potvrdil i na tomto turnaji, kdy nenašel přemožitele a celým turnajem
prošel bez porážky s plným bodovým ziskem. Prvenství mu právem přináleží.
Složení našeho mužstva: Eduard Miketa, Tobiáš Němec, Adam
Machold, Danijel Sonjarič, Ondřej Hochgesandt, Jonáš Bubela,
Šimon Šuráň, Mikuláš Procházka, Matyáš Johančík, Patrik Kaluža,
realizační tým: Radek Machold, Jiří Grussmann
Celkové umístění: 1. místo TJ Tatran Štítina, 2. místo TJ Velká
Polom, 3. místo SC Pustá Polom, 4. místo SK Komárov

Sobota 5. 3. 2022 turnaj starších žáků
Turnaj proběhl za účasti mužstev TJ Sokol Stěbořice,
SK Bohuslavice, TJ Sokol Hněvošice a naše mužstvo
starších žáků. Turnaj se pro náš tým začal vyvíjet
nepříznivě. První dva zápasy skončily porážkou.
V třetím zápase došlo k oživení mužstva. Mužstvo zvítězilo a v následujícím utkání, proti
pozdějšímu vítězí turnaje, se mu podařilo zvrátit nepříznivý výsledek, kdy už prohrávalo 2:0,
ve vítězství 3:2, což do jisté míry svědčí o bojovnosti a morálce mužstva. V konečném
účtování obsadilo mužstvo starších žáků v turnaji druhé místo.
Složení mužstva: Marek Poništ, Ondřej Drössler, Ludvík Popek, Sebastián Lamla, Václav Závišek, Antonín
Kopťák, Adam Výtisk, Tim Kragten, Vojtěch Lelek, trenér Jan Závišek
Celkové umístění:
1. místo SK Bohuslavice, 2. místo TJ Tatran Štítina, 3. místo TJ Sokol Hněvošice, 4. místo TJ Sokol Stěbořice

Sobota 12. 3. 2022 turnaj mladších žáků „O pohár ředitele školy“
Tohoto turnaje se měly původně zúčastnit týmy TJ Tatran Štítina, TJ Hradec nad
Moravicí, FK Velké Hoštice a FK Sokol Mokré Lazce. Mužstvo Mokrých Lazců v pátek
před konáním turnaje odřeklo svou účast. Na poslední chvíli se podařilo jako náhradu
zajistit mužstvo mladších žáků SK Bohuslavice. Mužstvo mladších žáků nevstoupilo
do turnaje špatně. Po prvním kole vedlo.
Možná sebeuspokojením i menší koncentrací,
což se v důsledku projevilo v nasazení
a v bojovnosti, mužstvo začalo ztrácet. Přesto
v konečném účtování mohlo obsadit prvenství
vítězstvím v utkání proti Velkým Hošticím.
Toto skončilo nerozhodným výsledem.
K vyrovnání ze strany Hoštic došlo až
v samotném závěru utkání. O vítězi rozhodl,
při rovnosti bodů, vzájemný zápas mezi naším
mužstvem a Hradcem. Ten vyzněl příznivější
pro našeho soupeře.
Složení mužstva: Jan Miketa, Tadeáš Lefenda, Martin Stránský, Patrik Kaluža, Matěj Grundza, Daniel Krysta,
Tobiáš Kania, Ondřej Kadula, Václav Seidl, realizační tým Jan Závišek, Jan Kadula, Martin Grundza
Celkové umístění: 1. místo Hradec nad Moravicí, 2. místo TJ Tatran Štítina, 3. místo FK Velké Hoštice, 4. místo
SK Bohuslavice
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Mimo turnajů organizovaných v tělocvičně ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina se naše mužstvo
mladší přípravky zúčastnilo v sobotu 26. 2. 2022 turnaje v Příboru „O pohár města
Příbora“. Tento turnaj lze nazvat jednou větou „Velké vítězství malých fotbalistů“.
Neznámé prostředí, cizí mužstva a časová náročnost to byly podmínky, za kterých se naši
malí fotbalisté zúčastnili tohoto halového fotbalového turnaje. Vedle našeho týmu se ho
dále zúčastnila mužstva AFC Veřovice, SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm, TJ Tatran
Jakubčovice, FC Ostrava – Jih, FC Zubří a dvě domácí mužstva FK Primus Příbor U9 a U8.
Hrálo se jednokolovým systémem každý s každým s délkou jednoho zápasu 15 minut.
Složení mužstva: Eduard Miketa, Šimon Šuráň, Danijel Sonjarič, Mikuláš Procházka, Matyáš Johančík, Nikolas
Sonjarič, Patrik Černek, Daniel Langer, Tomáš Pawlorek, Ondřej Binar, trenér Marcel Černek

Naši malí fotbalisté prošli celým turnajem bez porážky s plným bodovým ziskem 21 bodů
a skórem 30:2. Ke všem zápasům přistupovali se vší zodpovědností a z každé vstřelené
branky měli upřímnou radost, která propukla v křik i radostný pláč po posledním vítězném
utkání. Podali skutečně heroický výkon a jejich vítězství bylo zcela zasloužené. Za to jim
patří velká pochvala i poděkování za dobrou reprezentaci TJ Tatran i celé obce Štítiny.
Jindřich Sosna, šéftrenér mládeže, foto archiv TJ Tatran
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PLÁNOVANÉ A KULTURNÍ AKCE
21. 4. 2022

Pepa stavitel - finálové kolo, sál ZŠ

25. 4. - 1. 5. 2022

Štivadlo - sál ZŠ

29. 4. 2022

Pietní akt k uctění památky obětí II. světové války

30. 4. 2022

Pálení čarodějnic - hasičský areál

7. 5. 2022

Floriánská mše - Kaple sv. Maří Magdalény
57. ročník Memoriál voj. I. Kubince
turnaj v odbíjené, sportovní areál od 9 hodin

3. 6. 2022

Dětský den - sportovní areál

9. 6. 2022

Setkání dříve narozených - sál ZŠ

18. 6. 2022

Pietní vzpomínka na gen. Heliodora Píku
Memoriál gen. Heliodora Píky - sportovní areál

25. 6. 2022

Okresní liga veteránů - hasičský areál
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