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Milí spoluobčané,
jsme rádi, že touto cestou můžeme poděkovat Mgr. Danielu Matyáškovi, řediteli
Základní školy generála Heliodora Píky ve Štítině, že v průběhu letních prázdnin se
především jeho zásluhou podařilo pro potřeby naší mateřské školy vybudovat
dětské hřiště. Děti budou moci v této krásné zahradě využívat interaktivní herní
prvky včetně smyslového chodníku. Páska byla slavnostně přestřihnuta v pondělí
30. září. Realizace projektu byla zcela financována z investičního fondu základní
a mateřské školy.
Mgr. Martina Slaninová, místostarostka
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
OPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU
Práce v prvním patře obecního úřadu byly zdárně dokončeny, v přízemí se bude
opravovat ještě sociální zařízení a prostory pro zaměstnance, ale ty už chod
obecního úřadu a pošty nijak neovlivní.
Hlavním záměrem bylo zajištění co nejlepší funkčnosti celého objektu. Zrušením
původních prostor knihovny v přízemí došlo ke zvětšení zasedací místnosti
a zřízení nové kuchyňky, která je se zasedací místností propojena. Nově
vybudovaný výtah, který se nachází za vstupem na poštu, zajišťuje všem občanům
bezbariérový přístup na obecní úřad. Vstupní chodba je celá pokryta zátěžovým
kobercem.

V prvním patře obecního úřadu, jak
jsme Vás již dříve informovali
v minulých vydáních zpravodaje,
došlo k rekonstrukci sociálního
zařízení, kuchyňky, položení linolea
a k výměně nábytku v kancelářích.
Nyní došlo k pokládce dlaždic
na chodbě a schodech a nově byla
zřízena malá jednací místnost.
V celé budově byly vyměněny
interiérové dveře.
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OBECNÍ KNIHOVNA
V červenci 2019 došlo v rámci celkové rekonstrukce budovy obecního úřadu
k přemístění knihovny do nových prostor. Z původních dvou místností o celkové
ploše 23 m2 byla knihovna přestěhována do místnosti jedné (sice menší cca o 2 m2),
ovšem bezbariérové a lépe situované (za hlavním vstupem do budovy obecního
úřadu první dveře v přízemí vpravo, dříve prostory využívané Českou poštou).
V interiéru, který plně
respektuje požadavky
a potřeby všech čtenářů,
jsou ustaveny kromě
regálů a pracovního
stolu z původní knihovny
také tři regály zcela
nové, dále „nabídkový
stůl“ sloužící k prezentaci
knižních novinek a
odkládací stěna na oblečení.
Zda a do jaké míry se
rekonstrukce zdařila, můžete
posoudit sami, a to každé
úterý od 14:00 do 17:00 hodin. Těším se na Vaši návštěvu.
Ing. Jana Šimečková
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PARKOVIŠTĚ U OBECNÍHO ÚŘADU
Na konci září byla zahájena výstavba
parkoviště a nové autobusové zastávky
u obecního úřadu. Celou realizaci provádí
obec, stavební práce zajišťují zaměstnanci
obce. Předpokládaný termín dokončení
prací je březen 2020. Dvanáct parkovacích
míst bude výhradně určeno pro návštěvníky
obecního úřadu a pošty.
PŘESUNUTÍ KŘÍŽE Z ROZCESTÍ
Možná si vzpomínáte, že v minulém roce byl kříž
na ulici Palackého a Havlíčkova opraven
a po desítkách let nabyl zpět svou zářivě bílou barvu
mramoru. Oprava spočívala v celkovém očištění
od mechu a lišejníku, odstranění asfaltových
stříkanců, hlavně pak došlo k vybroušení bílého
laku, kterým byl celý kříž natřen. Byla provedena
oprava písma vysekáním a přezlacením.
Dne 10. 8. 2019 na základě schváleného požadavku
obce byl tento kříž z rozcestí ulice Palackého
a Havlíčkova firmou Radka Šimečka přemístěn
o cca 80 m na nové místo ve špici ulice Havlíčkova,
kde je mnohem menší frekvence dopravy
a jeho umístění již nebrání bezpečnému výhledu.
Obcí byl vybetonován základ, na který byl kříž odborně přemístěn.
Při samotné demontáži pak bylo zjištěno, že kotvení jednotlivých dílů zajišťuje
ocelová kotevní tyč o průměru 20 mm, která vedla přes celý kříž.
Po postupném odstraňování dílů bylo zjištěno, že ocel ve spojích dílů byla
zkorodovaná přes celý průměr a svou funkci zajišťovat stabilitu a pevnost už
dávno neplnila a konstrukce byla pevná jen díky hmotnosti kříže.
Dnes je kříž postaven na kvalitním betonovém základu. Kotvení celé
konstrukce je provedeno z nerezové tyče přes celý kříž a zalito cementem
30 cm v kotevním otvoru. Vlastní přemístění kříže poskytlo možnost opravy
vad, které byly závažného charakteru a nebyly zjevné.
Na ulici Havlíčkova se plánuje celková oprava povrchu vozovky, jejíž součástí
bude i finální úprava křižovatky, kde byl kříž v minulosti umístěn.
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RETARDÉRY NA ULICI KOMENSKÉHO
Koncem srpna byly na
ulici Komenského před
základní a mateřskou
školou vybudovány dva
retardéry.
Stavební práce a nákup
materiálu zajistila obec,
odborné činnosti provedla
firma Zednictví Martin
Věntus.
DOTACE NA BEZDRÁTOVÝ OBECNÍ ROZHLAS
Obec Štítina podala žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí
na projekt „Protipovodňová opatření obce Štítina“. Žádost byla úspěšná a přidělení
dotace bylo schváleno. V rámci projektu dojde k vytvoření digitálního
povodňového plánu obce a zřízení varovného protipovodňového systému v obci –
instalaci nového bezdrátového rozhlasu, který pokryje celé území obce.
Předpokládané náklady činí 1,805 mil. Kč vč. DPH, dotace bude činit 1,264 mil. Kč
vč. DPH. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Realizace
projektu je plánovaná do konce dubna 2020.
INFORMACE PRO ŽADATELE O BEZÚROČNOU PŮJČKU
Státní fond životního prostředí schválil žádost obce o poskytnutí bezúročné
půjčky pro 19 žadatelů na výměnu nevyhovujících kotlů za náhradní zdroj
tepla. V současné době byla Státním fondem životního prostředí uvolněna
částka pro 10 žadatelů evidovaných v rámci „3. vlny - Kotlíkové dotace“
s pořadovým číslem do 3350.
Na stránkách obce jsou zveřejněny dokumenty „Výzva k předkládání žádostí“
a „Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci“, kde jsou stanoveny
podmínky pro podání žádosti. O návratnou finanční výpomoc mohou obec
požádat zájemci do 4 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. Výzva“. Bližší informace poskytne
místostarostka obce Mgr. Martina Slaninová nebo účetní obce p. Martin
Jančura.
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

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

90 let
pan Ing. Zdeněk Hýl

85 let
p. Ing. Hýl

paní Antonie Vaculová
paní Anna Heidrová
pan Alois Kaštovský

p. Vaculová

80 let
paní Anna Kreislová
pan Josef Holeš

75 let
p. Kaštovský

paní Ingrid Kociánová

p. Kreislová

Všem oslavencům
přejeme
do dalších let hlavně
hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
p. Holeš

p. Kociánová
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KOLEM BALTU NA KOLE
Jako každým rokem, tak i letos se počátkem července vydali cykloturisté ze Štítiny,
Nových Sedlic a okolí na cyklodovolenou. Za těch předešlých deset ročníků jsme
projezdili Rakousko, Itálii, Slovinsko nebo Chorvatsko. Ale protože změna je život,
a to platí i na kole, nevydali jsme se tentokrát na jih, ale na sever do Polska
k Baltickému moři.

První naše zastávka po nočním přejezdu byla ve městě Malbork, kde jsme navštívili
obrovský hrad, který je největší gotickou stavbou na světě z cihel a nachází se
na seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Poté jsme pokračovali dál
až k Baltickému moři, kde ve městě Wladyslawowo jsme měli zajištěno ubytování
v krásném rodinném penzionu. Naše bicykly jsme samozřejmě nenechali dlouho
zahálet. Každý den jsme po vydatné snídani vyráželi na zajímavá místa v blízkém,
nebo pomoci busu, vzdálenějším okolí. Denně jsme najeli okolo 50 km.
Jedna z etap vedla po výborné cyklostezce na tzv. Helskou kosu, což je přírodou
vytvořen 35 km dlouhý a jen pár set metrů široký písečný násep porostlý
borovicovým lesem, doslova jako kosa hluboko zaťatá do moře. Také jsme navštívili
jedno z nejatraktivnějších turistických destinací v Polsku přezdívané polská sahara
(také v Unescu). Jde o písečné duny, které se vlivem větru navršily na břehu moře
do výše několika desítek metrů a které se stále přesouvají. V závěru našeho putování
jsme navštívili známá polská trojměstí. V přístavním městě Gdyni jsme si prohlédli
zakotvené historické lodě jako vojenský torpédoborec nebo velkou plachetnici.
Pak Sopoty, vyšperkované lázeňské město známé i svými hudebními festivaly.
Nakonec historickou perlu polského severu Gdaňsk s jeho bohatou historií
a přístavem. Zde jsme obdivovali nádherné měšťanské domy a spoustu kostelů. Naši
pouť jsme zakončili na známé pláži Stogi.
Po celý čas našeho pobytu jsme si velmi pochvalovali počasí, které se nám vskutku
vydařilo, takže často jsme se i koupali. Pravda, teplota vody (22 st.) a vzduchu
(25 st.) nebyla jako na Jadranu, ale měli jste nás vidět, jak jsme řádili. Vrátili jsme se
domů před posvícením plni krásných zážitků a dojmů.
S pozdravem AHOOOJ

Jirka Rybář !!!
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1000 MILES ADVENTURE
Již podruhé se Mgr. Jiří Zdrálek zúčastnil závodu 1000 Miles
Adventure. Jde o cestování na kole jen s nejnutnějšími věcmi,
tzv. bikepacking. Letos byla trasa stanovena z nejvýchodnějšího
bodu Slovenska do nejzápadnějšího bodu ČR. Start byl v Nové
Sedlici na Slovensku 30. 6. Délka celého závodu je 1600 km, ale
je možno absolvovat také poloviční trať o délce 841 km.
Jirka, stejně jako loni, zvolil poloviční trať. Trasa vedla v horách,
hlavně na Slovensku mimo civilizaci, po takřka nesjízdných cestách. Denně najel
cca 130 km. Odhaduje však, že z 841 km dobrých 150 km kolo tlačil. Do cíle
v Jeseníkách dojel za 5 dnů a 23 hodin.
PAMĚTNÍ ODZNAK II. STUPNĚ
U příležitosti předání funkce velitele
pluku proběhl dne 19. července 2019
na Horním náměstí v Opavě slavnostní
nástup 53. pluku průzkumu a elektronického
boje generála Heliodora Píky. Při této
příležitosti plukovník gšt. Ing. Pavel
Varmus, dosavadní velitel 53. pluku
průzkumu a elektronického boje, ocenil
spolu s vybranými vojáky také Mgr.
Daniela Matyáška, ředitele Základní
školy generála Heliodora Píky a MŠ
ve Štítině, za dlouholetou aktivní spolupráci s 53. plukem a při této příležitosti mu
slavnostně předal Pamětní odznak II. stupně jako výraz úcty a poděkování.
OHLÉDNUTÍ ZA POSVÍCENSKÝM HASIČEM – 20. 7. 2019

Divoženky

Mládenci
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Superženy

Hasičky

Spolek skvělých mužů

Superholky
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA TATRANU
V neděli 28. července jsme hráli na novém jevišti na Tatranu konverzační komedii
„Když se zhasne“. Postavili jsme světla, najali zvukaře a mohli jsme začít hrát. Lidé
seděli pod pódiem a čekali.
A teď to začalo. Nejprve začal
vítr, pak spadly první kapky. Náš
osvětlovač Meki mě ujistil, že
s reflektory se nic nestane a bude
stačit, když je trošku přikryjeme.
Lidé se přestěhovali pod krytou
pergolu a my jsme čekali, až
přestane pršet. Jenže marně.
Poté, co z reflektorů začala
vytékat voda, bylo jasné, že Meki musí najít jiné světlo. Našel. Velký, stavební
reflektor, který jsme zavěsili nad hlavy herců. Vítr zesiloval a proudy vody hnal
na jeviště. To, co mělo být oku diváka skryto, bylo najednou odhaleno. Vítr totiž
postupně sfoukával všechny paravány. Naštěstí byly herečky už v kostýmech, jinak
by je diváci viděli ve spodním prádle. Jako zátěž pomohly bedny s pivem.
Vítr ustával, světlo nad jevištěm svítilo, herci měli mikroporty zapnuté. Začali jsme
hrát. Mikroporty byly skvělé, protože diváci rozuměli! Teda do chvíle, kdy se
přerušilo spojení se zvukařem, nebo když během herecké akce se mikroport vypnul.
Soustředění herců postupně odcházelo. Jeden zapomněl kravatu, a když se chtěl
ze situace „vylhat“, kravata ze zákulisí náhle „přiletěla“. V divadelní akci,
odehrávající se na kraji jeviště, přehodila Katka Ondřeje na záda na koberec
nacucaný vodou. Poryvy větru protlačily déšť přes dřevěnou zeď nápovědě Martině
nejenom na židli pod sedínku, ale i do scénáře. Jedna nečekaná událost stíhala
druhou, což v konečném důsledku několikrát způsobilo „odbourání“ herců.
Na každou takovou událost reagovali diváci takřka hurónským smíchem a bouřlivým
potleskem.
Konečně to skončilo. Už dlouho jsme neměli tak velký potlesk a hodně diváků nám
řeklo, že lepší představení od nás ještě nevidělo. Pro mě, jako pro režiséra, to bylo
poučení, že někdy je improvizace pro diváka zábavnější, než „bezproblémové“
představení. V každém případě je dobré, že máme na Štítině jeviště na „svěžím
povětří“. Až bude ještě dovybaveno aspoň divadelními světly a pro diváky zastřešen
prostor blíže k jevišti, pak to nebude mít chybu. A my, jako herci slibujeme, že
popisované divadelní představení nebylo na tatranovském jevišti představením
posledním.
Postřehy z představení dal na papír režisér Václav Benda.
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OSLAVA VELKÉHO DUBU SE VYDAŘILA!
Velký dub nad Přerovcem letos slaví úctyhodných 400 let.
Místní turističtí nadšenci, kteří
si říkají Šmajdalové, mu proto
poslední srpnovou sobotu
uspořádali oslavu. Nechyběly
přednášky fundovaných hostů
z oboru historie, dendrologie
i mykologie. K dobré náladě
přispělo rovněž občerstvení
a skvělá country hudba. Vše
podtrhlo luxusní počasí, takže
jak organizátoři, tak na dvě
stovky návštěvníků byli velmi
spokojeni.
Za Šmajdaly Jirka Rybář

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE
Tenisový oddíl TJ Tatran Štítina ve spolupráci s ISMM Štítina uspořádal dne
31. srpna 2019 Tenisový turnaj o putovní pohár likérky Herba Alko ve čtyřhře.
Za pěkného počasí se hrálo na tenisových kurtech místní tělovýchovné jednoty
a zúčastnilo se celkem 6 dvojic. Vítězem se stala dvojice z ISMM Štítina: generální
ředitel Ing. Miloslav Cváček se svým spoluhráčem Martinem Vilčem. O bohaté
občerstvení, které zajistily obě zúčastněné firmy, nebyla nouze. Na fotografii
účastníci turnaje.
Mgr. Jaroslav Dominik

- 11 -

KAM NA VÝLET
Hledáte námět na zajímavý výlet? Zajeďte si do Ostravy – není to už ta bývalá
„černá Ostrava“, ale pěkné zelené město.
S Klubem žen Štítina jsme se 11. září vydaly vlakem do Ostravy a tramvají jsme
dojely až blízko Slezskoostravskému hradu ze 13. století. Se zájmem jsme prošly
všechny prostory hradu – věž, tvrz, sklepení, prohlédly jsme si novou výstavu
o jantarové stezce a hedvábné cestě. Hrad nestojí na kopci, vlivem poddolování
poklesl o 16 metrů. Stal se centrem kulturního dění v Ostravě.

Kolem soutoku řek Lučiny a Ostravice přes Černou louku jsme došly
na Masarykovo náměstí. Zde se nachází stará radnice, která 400 let sloužila svému
účelu. V roce 1930 byla otevřena Nová radnice a ze staré radnice se stalo Ostravské
muzeum. Jeho sbírky společenské i přírodovědné stály za prohlídku. Kolem soch
Leoše Janáčka a Věry Špinarové jsme došly k Nové radnici. Má nejvyšší radniční
věž v celé ČR s vyhlídkou ve výšce 73 metry přístupnou výtahem. Je z ní nádherný
výhled, bylo krásné počasí, takže jsme viděly celé Beskydy a na opačné straně
Jeseníky. Ostrava jako na dlani – je opravdu zelená. V Nové radnici jsme si
vyzkoušely i jízdu v „páternoster“ výtahu, který jsme znaly jen z filmů.
Prožily jsme hezký den.
Za Klub žen Štítina Mgr. Marie Dominiková
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DOŽÍNKY A HORNICKÝ DEN
V sobotu 14. září uspořádala Tělovýchovná jednota Tatran jako poděkování
za bohatou úrodu z našich polí, zahrad a zahrádek Dožínky, a na počest místních
horníků Hornický den. Odpolední slavnost zahájila Slovácká muzika Muzikanči,
která po celé odpoledne programem provázela. Poté na vlečce dorazily Bejatky,
které se předvedly s tematickým pásmem Dožínky, následovalo vystoupení
Malých Bejatek pod vedením p. Dany Buroňové a p. Zuzany Halškové, nakonec
vystoupily děti ze základní školy pod vedením Mgr. Zuzany Řimákové.

V závěru odpoledne byli na podium povoláni všichni přítomní horníci, kteří
za doprovodu hudby zazpívali hornickou píseň Kamarádi, dolů sfárejme.
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Starosta Karel Ulrich kromě šrutku špeku věnoval jehně. Miloš Zíka daroval sádlo
a mák na koláče. Vydatnější občerstvení zajistila restaurace Tatranka, o drobné
a velmi chutné občerstvení se postaraly členky kondičního cvičení.
Před sportovním areálem byla k vidění zemědělská technika z farmy Miloše Zíky
– traktor, kombajn, a drobná zvířata paní Petry Valentové. Největší radost pak
měly děti ze zavijanek ze slámy.
70 LET OD ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V říjnu oslaví Základní škola
generála Heliodora Píky a MŠ
ve
Štítině
sedmdesátileté
výročí. Oslavy budou probíhat
v netradičním duchu v několika
dnech. Pro žáky základní školy
si pedagogové připravili soutěž
pevnost Boyard, kde poměří
své síly nejen ve sportovních
a vědomostních dovednostech,
ale také v týmové spolupráci. Pro bývalé zaměstnance základní a mateřské školy je
připraveno společné setkání, kde budou mít možnost si prohlédnout, jak vypadá
škola dnes. Poslední říjnové odpoledne se mohou žáci školy i široká veřejnost
vypravit po stopách 70 let zakleté štítinské Bílé paní. Oslavy 70. výročí školy
budou zakončeny tradičními vánočními trhy, které letos zahájí advent.
Pedagogický sbor pod vedením ředitele školy připravil publikaci, která slovem
a obrazem zachycuje 70 let života školy a kterou brzy obdržíte do Vašich schránek.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT - POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Majitelé psů mají ještě zhruba 75 dní na to, aby nechali svá zvířata u veterinárního
lékaře označit mikročipem. Uvedené vyplývá z novely veterinárního zákona.
Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Z pohledu zákona
neočipovaným psům navíc od 1. 1. 2020 nebude uznána platnost očkování proti
vzteklině, přestože byl naočkován a má to řádně zaznamenané v očkovacím
průkaze.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině, tedy nejpozději v půlroce věku. Povinnost nechat psa očipovat
se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo provedeno
před 3. červencem 2011.
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OBEC ŠTÍTINA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
V PONDĚLÍ 28. ŘÍJNA 2019
U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍHO SVÁTKU
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
V 17:00 HODIN OD OBECNÍHO ÚŘADU ŠTÍTINA
K POMNÍKU OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
28. 10. 2019

Lampionový průvod

31. 10. 2019

Po stopách 70 let zakleté štítinské Bílé paní
ZŠ Štítina

3. 11. 2019

Dušičková pobožnost
hřbitov

23. 11.2019

Kateřinský souboj v zelňačce
sportovní areál – soutěž ve vaření zelňačky

29. 11. 2019

Vánoční trhy ve škole, „Škola má narozeniny“
ZŠ Štítina

1. 12. 2019

Rozsvícení vánočního stromečku
parčík

22. 12. 2019

Zastavení u vánočního stromu s betlémským světlem
parčík

23. 12. 2019

Zpívání u vánočního stromku s kulturním programem
sportovní areál

27. 12. 2019

Vánoční volejbalový turnaj
tělocvična ZŠ Štítina
Badminton cup – SDH Štítina
tělocvična ZŠ Štítina
10. ročník fotbalového turnaje CŠM
tělocvična ZŠ Štítina

Podrobnější informace k výše uvedeným akcím budou zveřejněny na plakátech umístěných na vývěsce obce
a internetových stránkách obce.

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. 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: Mgr. Martina Slaninová, Mgr. Marie Dominiková,
Jiří Rybář, Petra Stoklasová, archiv Herba Alko spol. s r.o. Vydáno: 450 výtisků.
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