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Milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a máme zde měsíc červenec, který s sebou nese spoustu akcí
souvisejících s posvícením. Jak je již tradicí, páteční odpoledne si to ve fotbale
rozdají mládenci se ženáči. Pokud rádi zpíváte, udělejte si čas a páteční večer
navštivte hasičské cvičiště, kde zahrají Tamburáši, na Tatrance si pak můžete skočit
v rytmu disca. Sobotní odpoledne se nese v duchu Posvícenského hasiče. S jakým
programem se letos představí divoženky, hasičky, superholky, superženy, mládenci
a spolek skvělých mužů, to zatím nevíme, ale určitě se máme na co těšit. Sváteční
neděli zahájí mše svatá v kapli svaté Maří Magdalény. Odpoledne v restauraci
Tatranka zahraje cimbálová muzika Grunt a večer je na programu zase disco. A je
tady pondělí, které patří našim mládencům a 169. Mládenecké. Ani děti nepřijdou
zkrátka, kolotoče budou, jak je již tradicí, umístěny v parku. Nezbývá nám, než si
přát, aby se hospodyňkám povedly koláče a nic se nepřipálilo, na všechny akce
vyšlo krásné počasí a vše se podařilo tak, jak má.
Mgr. Martina Slaninová, místostarostka
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval členům TJ Tatran
za reprezentaci obce při oslavách stého výročí
TJ Tatran a uctění vzpomínky na pana Jana
Hajdra, dlouholetého činovníka a organizátora
turnaje generála Heliodora Píky. Také děkuji
řediteli základní školy Mgr. Danielu Matyáškovi
za organizaci piety při uctění památky 70 let od
popravy generála Heliodora Píky.
Můj dík patří také členům SDH Štítina za výpomoc a zkrášlení obce – provedení
nátěru zábradlí kolem hasičárny a zdravotního střediska a členům skautského
oddílu Ostrá Hůrka za vyčistění a vysekání náletových dřevin v náhonu u pomníku
Ivana Kubince.
Karel Ulrich, starosta
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
Z technických důvodů je po celý měsíc červenec uzavřena obecní knihovna.
Ve čtvrtek 18. 7. 2019 dopoledne bude pošta z technických důvodů uzavřena.
Ve čtvrtek 18. 7. 2019 a v pondělí 22. 7. 2019 bude obecní úřad uzavřen.
V pondělí 22. 7. 2019 a ve dnech od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019 z důvodu čerpání
dovolené praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček neordinuje. Zástup
zajišťuje praktická lékařka MUDr. Dobešová v Háji ve Slezsku.
INFORMACE K PODANÝM ŽÁDOSTEM
V minulém čísle zpravodaje jste byli informováni, že byla u Ministerstva pro místní
rozvoj z programu Podpora a rozvoj regionů podána žádost o dotaci na vybudování
parkoviště u obecního úřadu a žádost o dotaci na workoutové sestavy
ve sportovním areálu. V měsíci červnu jsme obdrželi informaci, ze které vyplývá,
že ani jedna z žádostí nebyla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj podpořena.
I přes tuto skutečnost bude parkoviště u obecního úřadu na podzim letošního roku
vybudováno. Instalace workoutové sestavy byla zatím odložena.
Dále informujeme, že z důvodu plánované výstavby parkoviště u obecního úřadu
byl dočasně odstraněn betonový sloup, na který byly v minulosti věšeny
transparenty (Štivadlo, Mládenecká).
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KOTLÍKOVÁ DOTACE
Jak jsme vás již v minulém čísle zpravodaje informovali, byl v obci
prostřednictvím ankety proveden monitoring zájmu o výměnu nevyhovujícího
kotle na pevná paliva za moderní zdroj tepla a možnosti předfinancování této
výměny Státním fondem životního prostředí prostřednictvím obce. Zájem
projevilo 19 majitelů nemovitostí ve Štítině, kteří dne 13. 5. 2019 podali
žádost o dotaci u Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj v rámci 3. vlny
kotlíkových dotací (dotace bude vyplacena po realizaci a uhrazení výměny).
V návaznosti na výše uvedené podala dne 3. 6. 2019 obec na Státní fond
životního prostředí žádost o dotaci č. 1/2019 na poskytnutí bezúročné půjčky
občanům na výměnu 19 nevyhovujících kotlů za 9 tepelných čerpadel, 3 kotle
na biomasu a 7 plynových kotlů v celkové výši 3 450 000 Kč. V současné době
se čeká na rozhodnutí a závěr Státního fondu životního prostředí.
VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ
V jarních měsících proběhla u základní
školy výsadba 13 stromů okrasné neplodící
třešně. Kolem pomníku Ivana Kubince byla
provedena
výsadba
tisu
červeného
a magnolie. V parku v centru obce pak byly
zasazeny další tři okrasné neplodící třešně
a jedle kavkazská. Dosud neodstraněné
pařezy budou zahradnickou firmou, která
stromy vysázela, zlikvidovány.
KŘÍŽ NA KŘIŽOVATCE ULIC PALACKÉHO A HAVLÍČKOVA
V souvislosti
s přípravou
projektové
dokumentace na opravu panelových cest
na ulici Havlíčkova bude kříž z rozcestí
ulice Palackého a Havlíčkova přemístěn
do prostoru vyznačeného v plánku.
Na zasedání zastupitelstva obce dne
17. 6. 2019 byl odsouhlasen odkup části
pozemku, na který bude kříž umístěn. Obec
k tomuto kroku přistoupila především
proto, že Policie ČR kříž označila
za trvalou bezpečnostní překážku provozu na pozemních komunikacích.
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ
Na zasedání obce dne 17. 6. 2019 schválilo obecní zastupitelstvo pravidla
pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce. Účinnost pravidel je od 1. 1. 2020.
Materiál je k dispozici na stránkách obce.
ODSTRANĚNÍ ČÁSTI BUDOVY NA NÁDRAŽÍ
Z důvodu zlepšení stávajícího stavebně technického a estetického stavu objektu
a snížení nákladů na provoz, začaly české dráhy na základě povolení drážního
úřadu provádět demolici části stavby stávající budovy nádraží. U zachované části
budovy dojde k opravě střechy. V místě vybourané části budovy bude umístěn
nový chodník, stojan pro kola a protihluková stěna ve tvaru písmena L o délce
cca 13,50 metrů.

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Společně s koncem školního roku a začátkem prázdnin byly zahájeny práce spojené
s rekonstrukcí hřiště mateřské školy. Práce se týkají celkových terénních úprav
a odborných osazení herních prvků. Vybudován bude zahradní domek a pergoly,
celá plocha bude oplocena.
Důraz je kladen na bezpečné herní prvky,
kvalitní herní sestavy, atraktivitu hřiště jako
celku a dodržování přísných bezpečnostních
norem.
Věříme, že nové hřiště přinese spoustu
radosti našim dětem a bude oázou pohody
pro všechny zúčastněné.

Ilustrační foto
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RETARDÉRY PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Pro zajištění bezpečnosti dětí před budovou základní školy budou vybudovány dva
příčné zpomalovací prahy. Ty nevyhovující byly loni v zimě odstraněny. První
zpomalovací práh je navržen s integrovaným stávajícím přechodem pro chodce.
Zpomalovací prahy budou mít živičný povrch. Odvodnění prahů bude napojeno
do stávající kanalizace. Snahou je vybudovat zpomalovací prahy do začátku
školního roku.
ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

NAŠI JUBILANTI
Od posledního vydání oslavili
životní jubileum tito naši spoluobčané:

90 let
pan Karel Šimeček

85 let
paní Libuše Čubová

80 let
pan Břetislav Dominik
Do dalších let přejeme
hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
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DEN ZEMĚ, ANEB POKLIĎME SI ŠTÍTINU
V sobotu dne 27. 4. 2019 se obec Štítina
zapojila do akce „Ukliďme Česko“, která
probíhá v rámci Dne Země po celé ČR. Již
v brzkých ranních hodinách proběhl
za účasti dvou dobrovolníků úklid kolem
potoka od mostu na ulici Havlíčkové
až k ulici Polní. Kromě tří naplněných pytlů
komunálním odpadem byly z okolí potoka
odstraněny také dvě pneumatiky.
Druhá početnější skupina se sešla před obecním úřadem v půl desáté, a to i přes
nepřízeň počasí, která toho dne panovala. Sešlo se nás devatenáct, z toho 5 žáků
základní školy. Všichni dorazili v dobré náladě a vybaveni rukavicemi, košťaty,
hráběmi. Kromě pytlů na komunální odpad, plasty a papír obdrželi účastníci malou
sladkost v podobě Fidorky, starší 18 let dostali i něco pro zahřátí.

Naším cílem bylo uklidit prostor u nádraží, školy, parčík u hřbitova a také levý
příkop směrem na Dvořisko (pravý příkop ze Štítiny na Dvořisko již byl
dobrovolníky uklizen v sobotu 6. 4. 2019). Nejpočetnější skupinu tvořily ženy
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z Klubu žen. Ty si vzaly na starost prostor v okolí nádraží. Zbývající dvě skupiny
společně uklidily prostor u základní školy včetně přilehlého parkoviště, načež se
pak rozdělily. Větší skupinka, ve které byli i žáci ZŠ, se pustila do úklidu příkopu
směrem na Dvořisko. Menší skupinka se pustila do úklidu svahu v parčíku
u hřbitova, kde byly v roce 2017 zasazeny břečťany, a folie pod nimi natažená byla
větrem již značně poničena. Došlo k odstranění suchého listí, které bylo
pod břečťanem i na něm, vytrhání plevele a dosadbě břečťanu nového. Akce byla
ukončena ve 14 hodin poté, co byl roztřizen a vyvezen odpad. Celkem jsme
nasbírali a vytřídili 41 pytlů odpadu. Děkujeme Klubu žen za vysokou účast,
žákům ZŠ a všem dobrovolníkům, že jim prostředí v naší obci není lhostejné a že si
udělali čas pro dobrou věc.
Současně bychom tímto rády pozvaly občany, další složky i žáky ZŠ na příští
úklidovou akci, která je plánována na sobotu 5. října 2019 od 9 hodin.
Mgr. Alexandra Hoňková a Mgr. Martina Slaninová

OHLÉDNUTÍ ZA ŠTIVADLEM 2019
V letošním ročníku soutěžilo 7 souborů s osmi inscenacemi. Soubor z Vřesiny totiž
přivezl dvě jednoaktovky. Kromě toho vystoupili jako host žáci naší Základní školy
gen. Heliodora Píky a soubor z Krnova. V letošním roce diváci zhlédli komedie.
Jediný soubor z Kyjovic sliboval hořkou komedii, avšak dle názoru diváků šlo spíše
o drsné drama.
Přehlídku vyhrál soubor ŠAMU Štítina, jehož inscenace „Když se zhasne“ získala
doporučení na celostátní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém
nad Jizerou.
Za pořadatele mohu konstatovat, že jsme byli s průběhem přehlídky, s návštěvností,
s reakcí a odezvou diváků spokojeni. Méně nás uspokojil způsob hodnocení poroty,
která se zaměřila na dramaturgický rozbor her. Jinými slovy, porota hlavně
hodnotila, jak je hra napsaná a kde udělal autor hry chybu. Téměř vůbec
nehodnotila ostatní prvky inscenace, jako je jevištní řeč, jevištní pohyb, chování
herců v situacích, kostýmy, scénu, výběr hudby atd., což jsme porotcům jako
pořadatelé na konci přehlídky vytkli.
V příštích ročnících budeme po porotě vyžadovat, aby svá hodnocení přizpůsobila
možnosti chápání i začínajících ochotníků, kteří se teprve „učí poznávat písmenka
v divadelním slabikáři“ a aby porota více oceňovala i „žáčky z první divadelní
třídy“, pro které je taková pochvala větším povzbuzením do další ochotnické
činnosti, než konstatování, že si vybrali špatnou hru. Ing. Václav Benda
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 19. 5. 2019 proběhlo v salónku základní školy vítání občánků. Byly
pozvány děti narozené od 1. května 2018 do 30. dubna 2019. Celkem bylo vítáno
14 dětí, z toho 4 holčičky a 10 kluků. Starosta obce Karel Ulrich, který naše nové
občánky přivítal, jim popřál hlavně hodně zdraví a mnoho úspěchů v jejich životě.
Rodičům předal pamětní list, vyšívanou dečku, finanční dar ve výši 500 Kč
a kytičku. O kulturní program se postaraly děti z Mateřské školy Štítina
pod vedením paní učitelky Dany Buroňové a pana učitele Oty Poláška.
Martina Vlčková

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
Ve čtvrtek 16. května se v sále základní školy uskutečnil již 19. ročník setkání
s dříve narozenými občany Štítiny. Jedná se o akci mezi seniory oblíbenou a hojně
navštěvovanou a ne jinak tomu bylo i letos. Na setkání dorazili nejen mladší
senioři, kteří sotva překročili hranici 65 let, ale k naší velké radosti
i ti v pokročilejším věku.
Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení i dobré vínečko. Kulturní program
zajistili žáci místní základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Zuzany
Řimákové, kteří se představili s pásmem veršovaných pohádek a písní. Potlesk měli
veliký. Na závěr se všichni účinkující představili a nejeden prarodič mohl být
na své účinkující vnouče po právu pyšný. Na kulturní program volně navázala
cimbálová muzika Grunt a nic již nebránilo tomu zpívat a veselit se až do večera.
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Za kulturní výbor děkuji všem za společně strávený čas. Poděkování patří také
zaměstnancům obecního úřadu za pomoc s přípravami.
Marie Vykydalová
SPORTOVNÍ ZÁPOLENÍ DŮCHODCŮ V SUCHÝCH LAZCÍCH
V úterý 18. 6. jsme se už popáté setkali se zástupci okolních obcí (Mokré Lazce,
Nové Sedlice, Lhota, Suché Lazce) na přátelském sportovním zápolení důchodců,
tentokrát v pěkném prostředí na hřišti v Suchých Lazcích. Naše družstvo, tvořené
členkami Klubu žen, se letos neumístilo na medailových pozicích, ale při vtipných
disciplínách (chytání míčků do zástěry, šroubování šroubků, házení šipek
do terče…) jsme si užili dostatek legrace a sportovního úsilí. Za snaživé výkony
jsme byli odměněni chutným občerstvením, věcnými dárky a výbornými
domácími klobásami. Letos s námi jely i členky štítinského kondičního cvičení žen
se svým vystoupením na píseň
Ewy Farné – měly velký
úspěch, všechny pobavily.
Příští rok se zápolení opět
uskuteční v Mokrých Lazcích,
kde místní důchodci tuto
príma akci vymysleli a kde
proběhl první ročník.
Mgr. Marie Dominiková
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OSLAVY 100 LET TJ TATRAN A UCTĚNÍ PAMÁTKY GENERÁLA
HELIODORA PÍKY
Ve dnech 21. až 23. června letošního
roku probíhaly vzpomínkové oslavy
ke stému výročí založení tělovýchovné
jednoty ve Štítině. Nedílnou součástí
byla i pietní vzpomínka a uctění
památky štítinského rodáka pana
generála Heliodora Píky, který byl před
70 lety komunistickým režimem odsouzen
a 21. června 1949 popraven. Pietní akt
proběhl
v
sobotu
22.
června
za účasti široké veřejnosti a rodinných
příslušníků Píkovy rodiny. Ředitelka
Slezského muzea v Opavě Mgr. Jana
Horáková vzpomněla ve své řeči
i na letos v březnu zesnulého generálova
syna Milana Píku. Mgr. Jaroslav
Dominik připomenul odkaz pana Jana
Hajdra a jeho nezměrné úsilí o uctění
památky a odkazu pana generála
Heliodora Píky, a to v době, kdy se to „nenosilo“.
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Štítinští sportovci uctili také památku svého dlouholetého předsedy TJ Tatran pana
Jana Hajdra, který byl neúnavným šiřitelem odkazu generála Píky a podílel se
na organizování fotbalových turnajů nesoucích generálovo jméno, a to i v době,
kdy ostatní sdělovací prostředky a média
o generálově osudu mlčely. Krátkým
proslovem Jiřího Lacka byla vzpomenuta
záslužná činnost jmenovaného funkcionáře
a na jeho hrob položil předseda TJ Tatran
Eduard Halška kytici květů.

Součástí oslav stého výročí založení jednoty byla řada sportovních a společenských
doprovodných programů. Slavnostní schůze v pátek v podvečer se zúčastnilo více
než sedmdesát aktivních i neaktivních sportovců, kteří mezi sebou přivítali
Ladislava Kreisla, sekretáře Regionálního sdružení České unie sportu, starostu obce
Karla Ulricha, místostarostku obce Mgr. Martinu Slaninovou a ředitele školy
Mgr. Daniela Matyáška Po slavnostním projevu Jiřího Lacka, zaměřeném
na historii sportu ve Štítině, obdrželo 34 členů z rukou předsedy TJ Tatran diplomy
za významný přínos k rozvoji sportovní činnosti v obci. Mezi oceněnými byli
i in memoriam Jan Hajder, Zdeněk Stříž a Gustav Benek.
Pan Ladislav Kreisl předal okresní ocenění za zásluhy a rozvoj tělovýchovy
a sportu v okrese Opava Zuzaně Halškové, Ing. Vladislavu Kaniovi, Jiřímu Rybáři
a PhDr. Jindřichu Sosnovi. Toto uznání bylo uděleno i naší tělovýchovné jednotě
jako celku, čehož si upřímně vážíme.
Ocenění nejvyšší obdržel Mgr. Jaroslav Dominik od Výkonného výboru České unie
sportu z Prahy – čestné uznání „za významný a výjimečný přínos k rozvoji sportu“.
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K důstojnému průběhu pátečního večera přispělo pěkné kulturní vystoupení žáků
základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Zuzany Řimákové.
Proběhl také již 51. ročník fotbalového turnaje generála Heliodora Píky, který je
po několik posledních let věnován mladým a nadějným fotbalistům. Představily
se dvě kategorie – benjamínci (roč. nar. 2012 a mladší) a družstva starších
přípravek (roč. nar. 2008 a mladší).
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Mužstvo starší přípravky naší TJ Tatran v tomto turnaji obsadilo 1. místo.
Benjamínci obsadili 3. místo.

Odpoledne proběhl zápas štítinských žáků, koučovaných ředitelem školy Mgr.
Matyáškem, proti žákům FC Baníku Ostrava U12. Družstvo Štítiny svého soupeře
porazilo v poměru 2:1.
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V odpoledních hodinách se ještě střetli staří fotbaloví veteráni se svými mladšími
kolegy. Oslavili tímto i sedmdesát let trvání fotbalového oddílu.

Animační program pro děti zajistila Zuzana Stankeová. Slavnostní večer zakončila
taneční zábava, na které hrála skupina Maraton.
V neděli dopoledne volejbalisté oslavili 55 let trvání odbíjené ve Štítině utkáními se
svými dlouholetými přáteli z polské Ratiboře. Hrálo se nejenom v mužské
kategorii, ale přijelo i družstvo polských volejbalistek. Naši muži svému soupeři
ve vzájemném utkání podlehli, naše ženy naopak zvítězily.

Na nově vybudovaném pódiu v nedělním odpoledni nesoucím název HOLDUJ
TANCI, POHYBU se postupně představili členové z místního zájmového oddílu
AIKIDO, ženy z oddílu kondičního cvičení, mladé sportovkyně (cvičení ZUMBY),
domácí mistryně světa z DANCE 4 LIFE OPAVA, mažoretky, žonglérské duo
FATALE, gymnastky z místní školy, tanečníci STREET DANCE - DISCO
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DANCE. Na místním hřišti byla celá řada dalších atrakcí s nabídkou širokého
občerstvení a pohoštění. Vzhledem k velmi příznivému počasí byly všechny
pořádané akce veřejností hojně navštíveny, a tak náročné přípravy organizátorů
přinesly všem spokojenou odměnu.

Těm, kteří se na tomto zodpovědném zajištění třídenních oslav podíleli, patří
zasloužené poděkování. Na shledanou zase za sto let!
Jaromír Střílka a Mgr. Jaroslav Dominik
- 15 -

UDĚLENÍ BRONZOVÉ PAMĚTNÍ MEDAILE
Na
základě
rozhodnutí
obecního
zastupitelstva byla v rámci oslav stého
výročí TJ Tatran před zahájením
51. ročníku turnaje „O pohár generála
Heliodora Píky“ udělena PhDr. Jindřichu
Sosnovi bronzová pamětní medaile generála
Heliodora Píky za dlouholetou obětavou
práci s mládeží v oblasti sportu.

MLADÍ HASIČI
„Raz, dva, tři, Štítina“. Tímto pokřikem se naše malé hasičské děti staví s úsměvem
na start požárního útoku. Naše děti máme rozdělené ve dvou kategoriích.
V přípravce, kde chodí děti od 3 do 5 let, máme celkem 5 dětí. V této kategorii se
děti seznamují s požárním sportem, učí se základní dovednosti každého správného
hasiče, které musí každý zvládnout, aby mohl plnit požární disciplíny (motat
hadice, zapojovat koncovky).
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Druhou skupinu tvoří děti od 6 do 8 let. Celkově máme 10 šikovných dětí, které to
potvrdily již na mnoha soutěžích. Tento rok jsme se společně účastnili
4 soutěží Opavské ligy, kde děti nastupovaly jako nováčci. V tvrdé konkurenci se
však neztratily a vždy se umístily do 10. místa, za co u svých trenérů sklízejí velký
obdiv.
Před ukončením dětské hasičské sezóny se děti účastnily noční hasičské soutěže
v Milostovicích, kdy na start šly v 21,15 hodin. Děti si i ve tmě zaběhly letošní
nejlepší čas požárního útoku, který byl 28:62. Celkově nám to vyneslo 7. místo.
Následující den jsme děti vzali na hasičský výlet, kde jsme společně navštívili
stanici Integračního záchranného sboru v Ostravě, kde děti měly připravenou
prohlídku prostor a hasičské techniky. Po zajímavé prohlídce jsme se přesunuli
do Bělé, kde si všichni vyzkoušeli léčivé prameny, a náš skvělý den jsme ukončili
na hasičské soutěži v Chuchelné, kde děti mohly zhlédnout mužské závody
v požárním sportu.
Chci poděkovat všem dětem za příkladnou reprezentaci SDH Štítina a dále všem
rodičům, kteří své děti podporují v požárním sportu.
Pokud i ty se chceš stát malým hasičem, naučit se něco nového, získat mnoho
nových kamarádů, tak tě rádi uvidíme opět od září každý pátek od 17,00 hodin
na hasičském hřišti. Z každého malého hasiče může vyrůst velký, který jednou bude
zachraňovat životy, tak proč to nemůžeš být TY!
Za SDH Štítina Bc. Lukáš Holík
VETERÁN CUP
Dne 22. 6. 2019 se uskutečnil 8. ročník soutěže „Veterán cup Arnošta Hübnera“.
Na startu se sešlo 15 družstev, z toho jedno ženské družstvo ze Štěpánkovic. Soutěž
byla pořádána dvoukolově, kdy každé družstvo muselo překonat pevnou překážku
(hasičská okna) a splnit požární útok.
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V konečném součtu časů se
na prvním místě s časem 58,82
vteřin umístil SDH Štítina. Jako
na každé hasičské soutěži atmosféra
byla vynikající a ani déšť v závěru
soutěže nikomu náladu nezkazil.
Doufejme, že se bude štítinským
veteránům dařit i na dalších
soutěžích a zabojují již o pátý titul
vítězů Veterán Cup.
Za SDH Štítina Bc. Lukáš Holík
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OTEVÍRACÍ DOBA V DOBĚ POSVÍCENÍ
Restaurace Tatranka

Hasičský areál

16,00 – 1,00 hodin

17,00 - 3,00 hodin

Sobota 20. 7. 2019 10,00 – 1,00 hodin

13,00 - 3,00 hodin

Neděle 21. 7. 2019

10,00 – 24,00 hodin

Pátek 19. 7. 2019

10,00 – 1,00 hodin

Pondělí 22. 7. 2019 7,00 – 15,00 hodin

Mládenecká

DALŠÍ PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
24. 8. 2019

Sjezd řeky Opavy „Žbluňk“ – 19. ročník
Sraz vodáků – indiánů na Dvořisku na louce za Hasičárnou,
odjezd v 9,00 hodin, cíl Jilešovice.
Lodě možno zajistit přes náčelníka Mekiho alias Dunivé Hovno.
tel. 725 703 754 (půjčovné cca 400 Kč)

26. 8. 2019

Zahájení provozu v mateřské škole

2. 9. 2019

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ gen. Heliodora Píky

6. - 7. 9. 2019

Pivní slavnosti
hasičský areál

14. 9. 2019

Dožínky + Hornický den
sportovní areál

21. 9. 2019

Turnaj složek v kuželkách
sportovní areál

Výzva dopisovatelům,
chcete i Vy přispět k bohatšímu obsahu našeho zpravodaje? Pokud ano, zašlete své
příspěvky, nápady a podněty na email: místostarosta@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. Registrováno u Ministerstva
kultury pod evidenčním číslem MK ČR E22066. Periodický tisk územně-samosprávného celku. Redakční
rada: Mgr. Martina Slaninová (email: mistostarosta@stitina.cz), Mgr. Alexandra Hoňková, Bc. Kamil Sojka.
Gramatická úprava: Mgr. Marie Dominiková. Foto: archiv, SDH Štítina, Mgr. Marie Dominiková,
Ing. Vladimír Kubíček, Mgr. Jaroslav Dominik, Petr Holeš. Vydáno: 450 výtisků.
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