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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za Vaši podporu a hlasy, díky nimž mi je umožněno stanout v čele naší
obce. Jsem štítinský rodák, Štítinu mám velice rád a jsem připraven pro ni
pracovat.
Někdo si možná myslí, že jsem se
dostal mezi mlýnské kameny,
ve kterých se ztratím, ale
po krátkém čase v této zcela jiné
realitě, než na kterou jsem byl zvyklý
ve své profesi, můžu konstatovat, že
jsem se dostal do skvělého, dobře
fungujícího pracovního týmu, který
umí, jak se obecně říká, podržet
člověka nad vodou. Tímto mu
děkuji za přijetí do kolektivu.
Ve svém dřívějším zaměstnání jsem byl neustále v provozu, který vyžadoval
dohled nad vykonávanou činností v dopravní infrastruktuře. Setkával jsem se
s pracovníky, se kterými bylo nutno debatovat nejen o zvolených pracovních
postupech, ale i o běžném reálném životě. Tohoto zvyku se nechci vzdát a plánuji
ve svém volebním období procházet vesnici, kontrolovat její stav a zároveň se
s Vámi potkávat, diskutovat a řešit Vaše případné dotazy, náměty a připomínky.
Doufám, že naše setkávání budou k prospěchu nás všech a věřím, že společné
sdílení názorů přispěje ke zlepšení mezilidských vztahů.
Mým zásadním krédem je obci i občanům sloužit, ne vládnout, a proto chci
požádat Vás všechny o pochopení a toleranci drobných nedostatků, které nejspíš
přijdou při mém začínajícím rozjezdu ve funkci starosty.
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Ve svém životě se řídím jedním pohádkovým moudrem, které doporučuji všem
lidem. Musím říci, že v osobních situacích se mi mnohokrát vyplatilo. Věřím, že
i Vy toto moudro určitě znáte. Nastává vánoční čas, podívejte se na pohádku Pyšná
princezna, kdy v jednom rozhovoru ke konci pohádky zazní: „Ševče, nikdy se
nad nikoho nepovyšuj a před nikým se neponižuj.“
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný
nový rok 2019. Těším se na každodenní setkávání s Vámi.
Karel Ulrich
starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE OD 1. 11. 2018
Karel Ulrich
starosta obce
Mgr. Martina Slaninová
místostarostka obce
Jiří Bortel
předseda finančního výboru
Jaromír Střílka
člen finančního výboru
Bc. Kamil Sojka
předseda kontrolního výboru
Erich Kaluža
člen kontrolního výboru

TERMÍNY KONÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V ROCE 2019
27. 2. 2019
17. 4. 2019
19. 6. 2019

28. 8. 2019
23. 10. 2019
11. 12. 2019

Termíny jsou nezávazné.
REDAKČNÍ OKÉNKO
Vážení spoluobčané,

Marie Vykydalová
předsedkyně kulturního výboru

v návaznosti na volby do zastupitelstva obce se
změnila také redakční rada. Představujeme
Vám obecní zpravodaj v novém formátu.
Jelikož jsme zpravodaj chtěli vydat ještě
před vánočními svátky, není toto vydání tak
obsáhlé, jak jste byli zvyklí.

Martin Rádek
člen kulturního výboru

Do budoucna budeme rádi za Vaše podněty,
připomínky a příspěvky.

Mgr. Alexandra Hoňková
členka kontrolního výboru

Za redakční radu Martina Slaninová
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
OPRAVA CESTY U HŘBITOVA
V době uzavření železničního přejezdu
na ulici Hlavní v době od 14. 11. 2018
do 18. 11. 2018 vlivem zvýšené
dopravní zátěže na cestě kolem
hřbitova došlo k výraznému zhoršení
stavu již tak špatného asfaltového
povrchu.
Ve spolupráci se Správou železničních
dopravních cest se nám v průběhu
měsíce listopadu 2018 podařilo
vyjednat podmínky pro opravu této
komunikace a v posledním listopadovém
týdnu došlo k její opravě.

OPRAVY NA HŘBITOVĚ
Kamenictví Radek Šimeček v měsíci listopadu provedlo opravy na místním
hřbitově. Konkrétně byly na třetím vstupu vlevo odstraněny schody a zřízen
bezbariérový sjezd. Dále byla u kolumbária seříznuta dlažba na schodu, čímž i zde
vznikl bezbariérový přístup.
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POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2019
(podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 schválené dne 12. 12. 2018)
 Výše poplatku činí 500 Kč na poplatníka.
 Poplatek lze uhradit v termínu od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019. V případě, že je
poplatek hrazen na dvě poloviny, druhou část poplatku je nutné zaplatit
do 30. 9. 2019.
 Úhrada poplatků na OÚ Štítina výhradně v úředních dnech pondělí a středa
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, úhrada převodem je možná
od února 2019 na č. ú. 274901172/0300, variabilní symbol tvoří číslo popisné,
rok 2019, počet osob, za které je poplatek placen (např. č.p. 250, rok 2019, počet
osob 4, variabilní symbol tedy bude 25020194). Do poznámky uveďte své
příjmení a „odpady“. Po zaplacení (celé částky nebo poloviny) poplatník
obdrží známky na popelnici.
 Svozový kalendář je k dispozici také na stránkách www.stitina.cz

POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2019
 Poplatek činí 150 Kč za jednoho psa na rok.
 Poplatek lze uhradit v termínu od 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019.
ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA CELÉM
SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE ŠTÍTINY
(nařízení

obce č. 3/2018 schválené dne 12. 12. 2018)
 Předmětem tohoto nařízení je stanovení zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na celém správním území obce Štítiny s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel
a návštěvníků obce a vytvořit tak příznivější podmínky pro jejich život. Nařízení
je závazné pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství
a vlastnictvím v něm.
 V případě, že budete podomním či pochůzkovým prodejcem osloveni, neprodleně
kontaktujte zaměstnance OÚ Štítina nebo Policii ČR.
 Toto nařízení se nevztahuje na prodej předmětů v rámci veřejné sbírky, např.
Tříkrálová sbírka.
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2019 - OBEC ŠTÍTINA

LEDEN
ÚNOR
11.2.
BŘEZEN 11.3.
DUBEN
8.4.
KVĚTEN 6.5.
ČERVEN 3.6.
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
1.4.
KVĚTEN 13.5.
ČERVEN 10.6.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - lichý týden
14.1.
28.1.
ČERVENEC
1.7.
25.2.
SRPEN
12.8.
25.3.
ZÁŘÍ
9.9.
SOBOTA 20.4.
ŘÍJEN
7.10.
20.5.
LISTOPAD
4.11.
17.6.
PROSINEC
2.12.
BIOODPAD - sudý týden
ČERVENEC
8.7.
SRPEN
5.8.
ZÁŘÍ
2.9.
15.4.
29.4.
ŘÍJEN
14.10.
27.5.
LISTOPAD
11.11.
24.6.
PROSINEC

15.7.
26.8.
23.9.
21.10.
18.11.
16.12.
22.7.
19.8.
16.9.
28.10.
25.11.

29.7.

30.12.

30.9.

PLASTY, TETRAPACK - žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen, KOVY šedý pytel
LEDEN
2.1.
ČERVENEC 10.7.
ÚNOR
5.2.
SRPEN
7.8.
BŘEZEN 5.3.
ZÁŘÍ
11.9.
DUBEN 10.4.
ŘÍJEN
2.10.
KVĚTEN 8.5.
LISTOPAD
6.11.
ČERVEN 5.6.
PROSINEC
11.12.
PAPÍR - modrý pytel s potiskem Marius Pedersen
LEDEN
22.1.
ČERVENEC 25.7.
ÚNOR
19.2.
SRPEN
19.8.
BŘEZEN 28.3.
ZÁŘÍ
18.9.
DUBEN 24.4.
ŘÍJEN
23.10.
KVĚTEN 22.5.
LISTOPAD
27.11.
ČERVEN 27.6.
PROSINEC
19.12.
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD - mobilní sběrna
BŘEZEN 16.3.
ZÁŘÍ
21.9.

UPOZORNĚNÍ
Od 1. 5. 2019 budou vyváženy pouze nádoby označené známkou (samolepkou)
pro rok 2019. Svoz komunálního odpadu a pytlů probíhá od 5:00 do 22:00 hodin.
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena.
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REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU
Z důvodu zajištění bezbariérového přístupu na obecní úřad bylo zastupitelstvem obce
schváleno podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce obecního úřadu“.
V současné době proběhla na obecním úřadě výměna oken, podlahové krytiny
a výmalba kancelářských prostor. S ohledem na rozhodnutí Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje ze dne 23. 10. 2018 je nutno pro pracovníky údržby zřídit
v budově obecního úřadu sprchu s tekoucí teplou a studenou vodou. Rekonstrukce
budovy obecního úřadu bude pokračovat v lednu 2019.
Všem občanům se omlouváme za ztížený pohyb v době probíhajících úprav.
ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

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

90 let
paní Drahomíra Buroňová
pan Vojtěch Chromec

85 let
pan Zdeněk Sedláček
pan Alfréd Harazim
paní Ilona Valentová
paní Františka Kubisová

80 let
paní Marianne Večerková
paní Jarmila Střílková
paní Marie Kudelová

75 let
pan Heinz Lehnert
Do dalších let přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Obecní vánoční strom se rozzářil 2. prosince 2018 v podvečer první adventní neděle.
Slavnostní program zahájil starosta obce Karel Ulrich. Přítomné potěšilo vystoupení
našich nejmenších z mateřské školy a adventní náladu zpěvem koled navodila
cimbálová muzika Grunt. Více než sto dopisů adresovaných Ježíškovi bylo
odevzdáno andělské poště. Kromě vánočního punče připraveného našimi Mládenci
přítomní mohli ochutnat perníčky upečené Klubem žen, také měli možnost si
zakoupit perníkové svícny vyrobené paní Lenkou Sojkovou. Děti v hojném počtu
využily možnosti povozit se na historickém kolotoči. Plánované zpívání u vánočního
stromu nebude ze strany obce nijak organizováno, proto bylo našim cílem připravit
pro Vás o to pestřejší rozsvícení vánočního stromu. Děkujeme Vám všem, kteří jste
i přes chladné počasí přišli, i Vám, kteří jste se na zabezpečení akce podíleli.

PF 2019
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce
Starosta obce, zastupitelé
a zaměstnanci obce Štítina
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PROVOZNÍ DOBA V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
PRODEJNA HRUŠKA

POŠTA ŠTÍTINA
tel. 553 677 120

24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12.2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019

7:00 – 12:00
zavřeno
zavřeno
6:30 – 17:30
6:30 – 17:30
6:30 – 12:00
6:30 – 12:00
7:00 – 14:00
zavřeno

27. 12. 2018 8:00 – 11:00
28. 12. 2018 8:00 – 11:30
31. 12. 2018 8:00 – 11:00
1. 1. 2019
zavřeno

13:15 – 15:15
13:15 – 15:15

OBECNÍ ÚŘAD ŠTÍTINA
tel. 553 677 111

27. 12. 2018 - 1. 1. 2019

zavřeno

Dětský lékař MUDr. Jan Lebeda

Praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček

Ordinace Štítina - tel. 553 677 160

Ordinace Štítina - tel. 553 677 160

Ordinační hodiny:
27. 12. 2018
7:30 – 8:30
28. 12. 2018
neordinuje
Kravaře
7:30 – 10:00
31. 12. 2018
neordinuje

Ordinační hodiny:
27. 12. 2018 7:00 – 12:00 13:00 – 14:00
28. 12. 2018 7:00 – 12:00 13:00 – 14:00
31. 12. 2018 neordinuje

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve dnech 4. 1. 2019 až 6. 1. 2019 navštíví
občany Štítiny koledníci, kteří pořádají
Tříkrálovou sbírku pro Charitu Hrabyně.
Někteří se bez pomocí druhých neobejdou,
proto děkujeme za sebemenší dar.

TERMÍNY KONÁNÍ PLESŮ
19. 1. 2019 Mládenecký ples
předprodej vstupenek p. Otlík
tel. 735 864 641

26. 1. 2019 Maškarní ples MŠ Štítina
2. 2. 2019

Chovatelský ples
předprodej vstupenek p. Hrudík
tel. 732 655 613

2. 3. 2019

Pochování basy
předprodej vstupenek od 15. 1. 2019
p. Kociánová, tel. 734 495 075

Štítinský zpravodaj vydává Obec Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina, IČ 00300764. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR
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