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NÁVŠTĚVA KONÍČKA VE ŠKOLCE
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přeji Vám prázdniny plné odpočinku a slunce.
Tento zpravodaj se k Vám dostává v období, kdy již
máme za sebou splněné některé cíle rekonstrukcí
a plánovaných akcí. Je dokončen most, ulice Havlíčkova,
zateplení a výměna oken tělocvičny ZŠ, cyklostezka.
Připravují se další projekty. Hlavním připravovaným
projektem je kanalizace. Tento projekt je v tuto chvíli
ve fázi dokončeného stupně pro územní souhlas
a zajišťují se souhlasy dotčených úřadů. Projekční práce
budou pokračovat dále ve stupni pro stavební povolení.
Dalším důležitým projektem, který už čeká na stavební povolení, je projekt půdní
vestavby ZŠ. Tento projekt a pochopitelně jeho realizace do budoucna vyřeší
nedostačující prostorové kapacity ZŠ a MŠ, ale vyřeší také obnovu střešních plášťů,
které jsou nyní již takřka na konci své životnosti. Stále pamatujeme na nutnost oprav
chodníků a cest, průběžně se snažíme i drobnými pracemi opravovat nevyhovující
úseky jako jsou například propadlé kanalizační vpusti. U některých projektů, které
jsme dokončili, čekáme a snažíme se získat finanční prostředky. Takovým projektem
je například školní hřiště. O všem referujeme průběžně ve zpravodaji, takže není nic
jednoduššího, než si i zpětně projít a kontrolovat, co bylo a kdy bylo zahájeno, jaký
byl nebo je průběh realizací a příprav a kolik energie a financí obec vynaložila.
Takřka na každou z realizovaných akcí za poslední dva roky se nám podařilo získat
dotace.
Toto vše by se nepodařilo bez společného úsilí obecních zaměstnanců, obecních
zastupitelů, projektantů, technických dozorů a všech ostatních kolegů do procesu
zainteresovaných. Jednoduše a moderně řečeno, bez fungujícího týmu
spolupracovníků, který se nám podařilo dát dohromady a který vzájemně spolu
komunikuje a funguje. Blíží se nám komunální volby, které se uskuteční ve dnech
23. a 24. září. Zpravodaj od samého počátku má zásadu, že podzimní vydání nebude
ve volebním roce vydáno a nebude tak populistickým plátkem a nástrojem volební
kampaně. Tento zpravodaj je tedy posledním, který bude před volbami vydán.
Je mou (ne jen) povinností celému týmu poděkovat za práci, kterou pro obec vykonal.
Každému, kdo přiložil ruku k dílu, patří mé poděkování. Děkuji všem i za práci
věnovanou mimo nosné projekty rekonstrukcí. Všem, kdo se starají o naše spolky
a dodržují a připomínají tradice. Závěrem děkuji i všem zastupitelům a občanům, kteří
nás podporovali a podporují a jedno moto na závěr k volbám, kam předpokládám,
všichni zodpovědně půjdete:
Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí. Cicero

Radek Malohlava, starosta
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Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
 Zastupitelé rozhodli o zakoupení budovy bývalé restaurace Bejatka včetně přilehlé
stavby a pozemku za dohodnutou kupní cenu 8 690 000 Kč a uzavření kupní
smlouvy mezi Obcí Štítina a současnými majiteli. Využití uvedených prostor bude
předmětem dalšího jednání.
 Obec zafinancovává výměnu nevyhovujících dveří v tělocvičně základní školy
ve výši 376 209 Kč. Dále probíhá kompletní výměna podlahových krytin a úprava
podkladů pro podlahové krytiny v celém prostoru mateřské školy. Cena realizace je
již kryta rozpočtem základní školy a činí cca 560 tis. Kč.
 Ke konci srpna plánuje obec zrealizovat provizorní zpevnění části ulice
Komenského směrem k provedené nové zástavbě. Žádáme občany dotčené oblasti,
aby urgentně ukončili veškeré zemní práce spojené s přípojkami, překopy atd.
Na základě nejlevnější cenové nabídky byla vybrána firma SILNICE CZ divize
Krnov v hodnotě 205 517 Kč.
 V současné chvíli jsou projektovány všechny zbývající nerekonstruované úseky
chodníků a cest v naší obci (Sportovní, Petra Bezruče, Příčná, Havlíčkova).
Současné obecní zastupitelstvo přeje občanům Štítiny šťastnou ruku při výběru nového
zastupitelstva naší obce ve volbách, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 9. 2022
a současně děkuje všem občanům za dosavadní spolupráci a podporu.

Zadní řada zleva: Antonín Urbánek, Vojtěch Slanina, Erich Kaluža, Kamil Dominik
Přední řada zleva: Kamil Rádek, Martina Slaninová, Radek Malohlava, Jiří Bortel, Martin Rádek
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Hřiště ZŠ - Od zadání projektové dokumentace firmě Sporting na hřiště pro základní
školu až do vydání stavebního povolení uplynul téměř rok. Vyhledání dotačního titulu
na realizaci hřiště ZŠ bude úkolem nového obecního zastupitelstva.
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Půdní vestavba ZŠ - v měsíci květnu 2022 byla na Odbor výstavby Magistrátu města
Opavy podána žádost o stavební povolení.
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V měsíci červnu byla dokončena rekonstrukce mostu na ulici
Havlíčkova

V měsíci červnu byla dokončena I. etapa
rekonstrukce ulice Havlíčkova včetně
výměny stávající kanalizace

V měsíci červnu byla dokončena rekonstrukce tělocvičny zazdění části oken u vstupu, výměna oken a zateplení.

Byla zahájena rekonstrukce chodníku
na ulici I. Kubince

V měsíci červenci byly osazeny silniční
obruby a opraven povrch vozovky
před kaplí
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

NAŠI JUBILANTI
Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

85 let
paní Jiřina Wolfová

paní Jiřina Wolfová

80 let

paní Jaroslava Střílková

paní Jaroslava Střílková
paní Jiřina Klemensová
pan Zdeněk Bělohradský
pan Jan Jarkulisch

pan Zdeněk Bělohradský

75 let

pan Jan Jarkulisch

paní Jana Šalatová
paní Věrka Kotásková
paní Marie Kubínová
pan Miroslav Bašarin
pan Milan Grossmann

pan Miroslav Bašarin

paní Jana Šalatová

Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
-7-

VYPRÁVĚNÍ SOVIČKY ROZÁRKY O JARU A AKTIVITÁCH NAŠÍ ŠKOLIČKY

I když nám první dubnový den připravil opravdu aprílové počasí, neodradilo nás
od připravené akce „ Vítání jara“. Vše jsme operativně přesunuli do sálu ZŠ, kde
si hosté mohli zakoupit jarní dekorace, výrobky dětí. V dílničkách si děti užily odpoledne
při kreativním tvoření. Mohly si vyzkoušet pletení pomlázky. Nechybělo ani občerstvení
a posezení u dobré kávičky. V druhé části pak děti ze školky přivítaly jaro pásmem písní,
říkadel a tanečků. Dětský soubor „ Malá Bejatka“ předvedl lidový zvyk „Vynášení
Mařeny, Mařocha“ a na závěr zazpíval „Krásnou“.
V rámci plnění naší celoroční hry „Vyprávění
moudré sovy o procházkách do přírody.“ jsme
v den svátku Země uspořádali tematickou hru. Děti
na stanovištích poznávaly faunu, flóru, naučily se
třídit odpad, rozvíjely a upevňovaly si poznatky
environmentální výchovy.
Náplní environmentální výchovy byly i další aktivity:
Pro rodinné týmy jsme připravili putování s moudrou
sovou. Ve středu 18. května v odpoledních hodinách
si rodiče vyzvedli instrukce ke hře. Po splnění úkolů
na stanovištích, vyluštění tajenky jsme se sešli na
hřišti, kde děti čekala odměna, opékání, hry a zpěv.
„Den rodiny“, v rámci kterého byla tato akce
uskutečněna, se setkala s velkým ohlasem.
Červen již tradičně patří dětem, které se s mateřskou
školu loučí. 14 předškoláků jsme pasovali na školáky
a předali panu řediteli 16. června na slavnostním
rozloučení. I tato akce se nesla v duchu celoroční hry.
Děti s rodiči plnily úkoly moudré sovy Rozárky.
Pro rodiče si připravily pohádku O zvířátkách, která

jdou se sovičkou do školy. Obdržely
spoustu dárků, převážně školních
potřeb od rodičů, pana starosty, pana
ředitele a učitelů MŠ. Moc děkujeme
za děti.
Dana Buroňová, vedoucí učitelka MŠ, foto archiv MŠ
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Z okresního kola recitační soutěže Dětská scéna 2022
letos postoupili do krajského kola, které se konalo
1. dubna v Ostravě, 3 naši žáci – Adrian Bartůška,
Věra Samolejová a Tereza Broďáková. Ve velkém
počtu recitujících žáků, kteří nasadili velmi vysokou
laťku, se naši reprezentanti neztratili. I když
se nikomu z nich nepodařilo postoupit do celostátního
kola sólové recitace, zaslouží si velikou pochvalu
a poděkování za skvělé výkony.
V pátek 29. dubna se v Loutkovém divadle v Opavě
uskutečnilo regionální postupové kolo Opavského skřivánka.
Naše škola měla zastoupení ve všech věkových kategoriích.
Hudební atmosféru folklorního odpoledne dotvářela
cimbálová muzika Gizdi, která doprovázela jednotlivé
soutěžící. Ti zpívali jednu slezskou píseň v doprovodu
cimbálovky a druhou bez hudebního doprovodu. Všichni
naši zpěváčci podali fantastické výkony. Celkem jsme získali
dvě 1. místa a tři 3. místa. Největšího úspěchu dosáhl
Tomáš Kubín, který se jako nováček v této soutěži dokázal
dostat ještě dál. Je jedním ze dvou opavských reprezentantů,
kteří nás reprezentovali v zemském kole, které se uskutečnilo
v Rožnově pod Radhoštěm. Do zemského finále se mohli
dostat z okresu Opava jen dva soutěžící od 10 do 15 let. Poděkování patří učitelkám
Zuzaně Řimákové a Zuzaně Klimešové.
Dne 27. 5. se vybraní žáci 7., 8. a 9. tříd zúčastnili
I. ročníku soutěže s názvem Opavský městský
biatlon. Závod se skládal z běhu, kdy se běžela
tři kola a mezi jednotlivými koly probíhala střelba
z laserových vzduchovek. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech a soutěžící si po odběhu předali
štafetu. Za naši školu jsme sestavili dvě dívčí
a dvě chlapecká družstva v kategoriích 7. až 9.
tříd. Úspěchu dosáhli žáci 9. tříd a dívky z 9. třídy
dokonce vyhrály, přivezly putovní pohár a díky
své rychlosti a bezchybné střelbě vytvořily
vysokou laťku pro překonání v dalších ročnících
biatlonu. Složení vítězného družstva dívek 9. tříd
– Lucie Kubesová, Markéta Plachká a Veronika
Janošková.
Všem žákům moc gratulujeme!

Kolektiv učitelů ZŠ, foto archiv ZŠ
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ŠTÍTINSKÁ TATRANKA STÁLE ŽIJE
V sobotu 23. dubna se konal již 39. ročník tradičního turistického pochodu
ŠTÍTINSKÁ TATRANKA. Akce se zúčastnilo na třicet příznivců pěší turistiky.
Při zastavení a malém posezení u velkého dubu Charlota na Přerovci obdrželi účastníci
symbolické sladké Tatranky, které pořadatelům poskytl Obecní úřad Štítina.

Mimořádný zážitek všem připravila dvě děvčata, která trasu projela na koňských
hřbetech. Všichni společně jsme prožili hezký den a již nyní se těšíme na jubilejní
40. ročník pochodu.
Věrka a Stanislav Kotáskovi, foto autor
PIETNÍ AKT BYL OBOHACEN PROGRAMEM MALÝCH BEJATEK
Zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu Oblastního výboru generála Mikuláše Končického
Ostrava
společně
se
zástupci opavské jednoty
Československé
obce
legionářské a Krajského
sdružení válečných veteránů navštívili v hojném
počtu koncem dubna naši
obec, aby za přítomnosti
zástupců obce a ředitele
základní školy nejprve uctili památku generála Heliodora Píky položením květin u jeho
pomníku na ulici Palackého, kde byli přivítáni Jaroslavem Dominikem a poté
se společně na místním hřbitově poklonili památce vojína Ivana Kubince. Krátký
program si pro přítomné připravily Malé Bejatky v podobě písniček, říkadel
a tanečků.
Martina Slaninová, foto autorka
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OŘECH NA POTŘETÍ
Rok 2020 – nic, rok 2021 – nic, až na potřetí se nám, Bejatkám ve spolupráci s obecním
úřadem, podařilo uspořádat další ročník folklorního odpoledne Před sušedovym zeleny
ořech. A protože covidová situace nebyla zcela jasná a měli jsme toho na srdci za ty tři
roky hodně, nezvali jsme žádného hosta. První pásmo patřilo regionální spisovatelce
Ludmile Hořké k 130. výročí narození, a jelikož jsme natočili v roce 2020 její
básnickou sbírku Tesknice na zvukový záznam, přednesli jsme několik těchto básní
a prokladli je slezskými písněmi. Většina těchto písní je nahrána na dalším CD,
nazvaném Najmilejši, které jsme nazpívali předloni o prázdninách. Také v roce 2020
se nám podařilo díky Aleši Bendovi získat darem obraz akademického malíře Jindřicha
Otipky, který ho koncem 80 let namaloval podle Bejatky paní Jiřiny Patalové. Všichni
diváci si ho mohli po vydařeném vyprávění Aleše prohlédnout. Malé Bejatky nás opět
dojaly a potěšily tanečky, písněmi a pásmem Vynašani Mařeny. Nedá se nic dělat, děti
v krojích jsou prostě nejroztomilejší. Ještě před přestávkou jsme popřáli hlučínské
spisovatelce paní Janě Schlossarkové k loňským kulatým narozeninám a vyslechli jsme
si úryvky z jejich nových knih.

Po přestávce program nabral rychlejší tempo díky ukázce slezských tanců, písničkám
našich malých zpěváčků z řad rodinných příslušníků členů souboru a hlavně díky
Muzikantům, kteří zvesela zahráli a zazpívali. Pásmo o zvyku smažení vajec jsme
si nechali na konec a myslím si, že se povedlo. Ve svých řadách máme, chválabohu,
ještě dvě zakládající členky souboru, kterým jsme na úplný konec programu popřáli
k narozeninám. Paní Jana Bělohradská v roce 2020 oslavila 75 let, tedy letos již bude
mít 77 let, a paní Jiřina Patalová oslaví v červenci krásných 90 let. Ještě jednou oběma
přejeme hodně zdraví!
Děkuji nejen všem členům souboru, ale hlavně všem divákům za neskutečně úžasnou
atmosféru, kterou vytvořili nejen smíchem, potleskem, ale také prozpěvováním
a hlasitým povzbuzováním. Za členy souboru Bejatka mohu říci, že jsme byli
s letošním „Ořechem“ spokojeni.
Zuzana Halšková, vedoucí souboru, foto Jan Dominik
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ČARODĚJNICE BYLA UPÁLENA
V sobotu před Filipojakubskou nocí se místní
hasičky převlékly za čarodějnice a připravily
pro děti zábavné odpoledne plné her a soutěží.
V rámci zábavného programu zavítala
na hasičské cvičiště historická vojenská
technika z Technického muzea v Olomouci,
děti si mohly prohlédnout vozidla a také došlo
na ukázku odpálení munice z děla.
Na závěr celé akce byla na hranici upálena
čarodějnice jako symbol pro vítání jara
a ochranu před nemocemi a silami zla.
Martin Rádek, foto Radek Malohlava

ŠAMU NEPONECHALO NIC NÁHODĚ
Poslední týden v dubnu se ve Štítině nesl
v divadelním duchu. Konal se totiž již XXI. ročník
krajské postupové přehlídky venkovských
ochotnických divadelních souborů Štivadlo 2022.
Kromě našeho divadelního souboru ŠAMU se nám
představily divadelní soubory z Vřesiny, Hodonína,
Smolkova a Želechova nad Dřevnicí. Náš divadelní
soubor se představil s komedií kanadského autora
Norma Fostera Fantastická žena v podání Lenky
Ferenz, Ondřeje Bendy a Lukáše Vlčka. O tom, že
výběr tohoto kusu byl správný, svědčí skutečnost,
že porotou byla tato inscenace vybrána na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim
ve Vysokém nad Jizerou a také ocenění Lenky Ferenz za nejlepší ženský herecký výkon
přehlídky a Lukáše Vlčka za nejlepší mužský herecký výkon přehlídky. Ani Ondřej Benda
však neodešel s prázdnou, když za roli Leona získal cenu za herecký výkon. Václav Benda
získal cenu za režii. Celý Divadelní soubor ŠAMU Štítina pak získal cenu za inscenaci
Fantastická žena.
Martina Slaninová, foto archiv ŠAMU
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POD TOU NAŠÍ STAROU LÍPOU…
Na
ulici
Palackého
u Sedlinky stále stojí malá
lavička. 30. května, kdy je
v jednom z kalendářů Den
sousedů, se u ní i letos
sešlo kolem 40 sousedů
ulice Palackého, protože
se pro ně tento „svátek“
stává tradicí. Jedna „stara
pravda pověda, že i po
smrči se zle leži vedle
zleho sušeda“. Proto se
snažíme udržovat dobré
sousedské vztahy. K dobré pohodě přispěla i štamprlička a něco na zub, takže jsme se
rozcházeli za soumraku v dobré náladě. Seznámili jsme se i s nově přistěhovanými
sousedy. Přejeme jim, aby se jim mezi námi dobře žilo. Tuto tradici chceme udržovat
i v dalších letech, proto už nyní zveme všechny občany Palackého ulice na další setkání
30. května 2023 (kdy má svátek Ferdinand) v 18 hodin pod tu naši starou lípu (zapište
si do kalendáře :o)). Děkujeme všem organizátorům.
Marie Dominiková, foto Anička Paverová

TATRANKY V KAROLINCE
Tělovýchovná jednota Taran Štítina sdružuje několik oddílů, jedním z nich je Oddíl
kondičního cvičení žen, který čítá 19 seniorek a které si říkají Tatranky. Schází se
každé pondělí v sále základní
školy, kde pod vedením
Zuzany Halškové a Dany
Rybářové si cvičením snaží
udržet fyzickou kondici.
Jednou ročně uspořádají
třídenní výlet do okolních hor
Beskyd nebo Jeseníků. Letos
v květnu přišlo na řadu
podhůří Beskyd. Ubytování
bylo zajištěno v Karolince
v krásné dřevěnici Slavonie.
Karolinka je malé městečko
s mnoha kulturními a technickými zajímavostmi. Podařilo se domluvit návštěvu
Sklárny Horák, soukromé sklářské brusírny, kde se ještě skleněné výrobky brousí
ručně na původních strojích. V prodejně Krystalex a ve Sklářském muzeu byly k prohlídce
různé výrobky ze skla zdobené mnoha technikami a také obrazová galerie malířů, kteří se
inspirovali prací ve sklárnách. Největším zážitkem byla prohlídka obrazové galerie Jiljího
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Hartingera a jeho manželky Jiřiny, která osobně provázela výstavními sály i venkovní
výstavou obrazů v krásně udržované zahradě. Nádhera. Zvládla se i turistická trasa
kolem přehrady Stanovnice, která je zásobárnou pitné vody pro celé Vsetínsko.
Pokračovalo se prohlídkou v části Karolinky - Raťkově, kde se nachází shluk starých
valašských dřevěných chalup, zapsaných mezi národní kulturní památky. Skupina
zdatnějších Tatranek se vydala Raťkovským údolím až na Soláň, ale zpátky už musely
kvůli dešti přijet autobusem. Nový kostel Panny Marie Karmelské s obrovskou
mozaikou na místě oltáře byl pro všechny také velkým zážitkem. A tak se zase podařilo
poznat kousek naší krásné domoviny.
Zuzana Halšková, foto Marcela Paverová

OLYMPIÁDA SENIORŮ V MOKRÝCH LAZCÍCH
Po dvouleté „covidové“ odmlce se v úterý 31. května 2022 opět konala seniorská
sportovní olympiáda okolních obcí. Za slunečného počasí se v Mokrých Lazcích
v krásném areálu sportovního hřiště vyzdobeném barevnými olympijskými kruhy sešla
družstva zúčastněných obcí, a to
pořádající obec Mokré Lazce, Lhota,
Štítina, Nové Sedlice a Suché Lazce.
Všechny týmy ve svém jednotném
sportovním úboru přivítal p. starosta
František Šteyer a zástupkyně pořádající
obce p. Jiřina Bartusková. Náš tým
v tričkách označených nápisem
„štítinské děvuchy“ soutěžil ve složení:
Hanka Hahnová, Bohunka Kubíčková,
Alena Rostková, Milena Skřídlovká,
Drahuška Tichá. Kapitánem byla Zuzka
Halšková. Pod jejím vedením jsme ještě
před samotným soutěžením předvedly
v příhodném námořnickém oblečení
společně s členkami Tatranu tanec „Opilý námořník“, kterým jsme přítomné pobavily
a rozesmály.
Soutěžilo se v netradičních sportovních odvětvích, jako hod gumákem do dálky,
kuželky, hod míčkem na pyramidu plechovek, hod kostkou „člověče, nezlob se“,
převoz plně naložených koleček míči slalomem.
Po ukončení nastala chvilka napětí, než pořadatelé vyhlásili pořadí zúčastněných. Naše
družstvo se umístilo na prvním místě. Byly jsme šťastné, že jsme se ctí reprezentovaly
naši obec. Všechny týmy byly odměněny kytičkou, diplomem a balíkem dobrot.
V dobré náladě jsme se pak rozcházeli do svých domovů, s výhledem na setkání
v příštím roce v Nových Sedlicích.
Poděkování patří všem zúčastněným, ale především pořádající obci za milé přijetí,
občerstvení a úžasnou atmosféru. Vřelý dík, Mokré Lazce!
Alena Rostková, foto Bronislava Zdrálková
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DĚTSKÝ DEN S POHÁDKOU
Po dvouleté odmlce se konal tradiční den dětí
pořádaný ZŠ a MŠ Štítina v areálu
TJ Tatran s velkou účastí dětí i rodičů. Pro letošní
rok si učitelé ZŠ A MŠ připravili pro děti 15
pohádkových stanovišť. Největší ohlas měla
stanoviště se skákacími atrakcemi, zorbingové
koule a střelba z luku i z vzduchové pistole. Svou
rukou k dílu přispěly žákyně 8. a 9. třídy, které
svého výtvarného ducha přenesly na tváře
spokojených dětí.
Dětský den přišli navštívit také myšák
Mickey a myška Minnie, kteří se
s dětmi fotili a na závěr programu si
s nejmenšími dětmi i zatančili. Návštěvníci
dětského dne se mohli zastavit u stánku
„Cukrovinky u čarodějnic„ a koupit
si muffiny i jiné dobroty, které napekly
maminky z klubu rodičů při ZŠ.
Do budoucna je naší snahou do přípravy
dětského dne zapojit i ostatní místní spolky.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě toho letošního.
Markéta Rádková, foto archiv ZŠ a MŠ

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH PO DVOULETÉ PAUZE
Po dvou letech se ve čtvrtek 9. června
opět mohli potkat naši senioři na již
dvacátém ročníku setkání dříve
narozených. Tato akce byla před
pandemií
oblíbená
a
hojně
navštěvovaná. Proto jsme byli
v očekávání, jaká ta letošní účast bude.
Naštěstí naši senioři nezklamali.
Setkání se zúčastnili nejen senioři,
kteří dosáhli 65 let, ale také senioři
v pokročilejším věku, za což jsme
velmi rádi.
Kulturní program si připravili žáci
základní školy pod vedením paní učitelky Řimákové. A letos byl opravdu pestrý. Žáci se
představili s tanečními a gymnastickým čísly, hrou na housle, klavír a flétnu, vyprávěním,
zpěvem. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení v podobě koláče, chlebíčku
a dobrého vína. Starosta obce měl pro zájemce připraveno i něco ostřejšího. Příjemné
posezení podpořil svým vyprávěním, hrou na harmoniku a zpěvem Jirka Slavík. Naši senioři
se však jeho zpěvem nenechali nikterak zahanbit a svými hlasy ho sborově doprovázeli.
Martina Slaninová, foto autorka
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ČERVNOVÉ VÍTÁNÍ OBČANKŮ V NAŠÍ OBCI

Robin Šula

Tereza Pásztorová

Tomáš Malura

Štěpán Halfar

Teodor Berek

Thea Buroňová

Alžběta Králová

Jasmína Bartošková

Stella Haluzíková
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BEJATKY ZASE V PRAZE
V sobotu 11. června byl náš soubor Bejatka pozván do Národopisného muzea v Praze, aby
tam vystoupil v rámci tradičních folklorních večerů, tentokrát věnovanému opavskému
Slezsku. Jelikož do Prahy cesta dlouhá, tak aby se předešlo úmornému nočnímu cestování,
rozhodlo se hlasováním, že jednu noc v Praze přespíme. Což se ukázalo jako skvělý nápad
do doby, než jsme na místě zjistili, že pro mužské členy souboru byl připraven pokoj
s manželskou postelí.
Ale popořádku. Měli jsme velké štěstí na řidiče autobusu, konkurs vyhrál pan Fúska, občan
Štítiny, kterému nevadila ani hlasitá produkce naší muziky, ani zpěv účastníků zájezdu.
Po příjezdu do Prahy jsme zapadli do hospůdky U možných, kde byl objednán oběd.
Následoval přesun do hotelu Tyl, ubytování na zmíněném pokoji s manželskou postelí a poté
odjezd na Smíchov do letohrádku Kinských, který v sobě skrývá ono národopisné muzeum.
Po prohlídce muzea jsme provedli zvukovou a taneční zkoušku a zúčastnili se přednášky
o opavském Slezsku. Letohrádek Kinských disponuje krásnou zahradou a tak když naše roby
vyšly na trávník, jejich pestré kroje nádherně svítily do dálky a Pražanům lezly oči z důlků.

Na vystoupení jsme měli narváno. Tedy, všechny židle byly obsazeny, publikum bylo
vstřícné a spontánně reagovalo na naše písničky a tance. Horší už to bylo při povědani
a přednesu básniček třeba od Fraňa Směji, neb jak jsme se později poptávali, publikum
nejspíše nerozumělo ani slovo….a přitom je to tak snadné…nicméně na konci
vystoupení při zpěvu obecně známých lidovek se k nám všichni rádi přidali. Tomu už
zřejmě rozuměli. Vzpomínám si, že jedna paní průvodkyně muzea nebyla schopna při
našem vystoupení zůstat v klidu a pak nám děkovala, že jsme ji moc potěšili, protože
českého folkloru má dost a my že jsme jiné kafe…no samozřejmě!
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Po úspěšném programu, kdy jsme zbourali půl Prahy (tedy aspoň muzeum), jsme
přejeli zpět do hospůdky U možných, kde následoval stejně oblíbený program – volná
zábava a zpěv lidových i jiných písní. Navštívil nás i Honza Dominik s rodinou, takže
zábava byla zaručena. A aby toho nebylo ještě dost, mladší členové souboru (rozuměj
od cca 35 do 58 let) se vydali na pouť noční Prahou. Průvodce nám dělal Honza, ač
náplava, byl již Prahy znalý. Podrobnosti si nechám pro sebe, ale odměnou nám bylo
krásné svítání na liduprázdném Karlově mostě a vylidněné centrum města. Do hotelu
jsme dorazili akorát na snídani, takže manželská postel se nekonala.
Nedělní program zahrnoval návštěvu průhonického zámku a jeho krásné botanické
zahrady. Zde se role průvodce rád ujal Petr Kopička, náš hůslista, který jakožto povoláním zahradník, provedl odborný výklad málem u každého keře.
O tom, jak je ten svět malý, se přesvědčila Martina Klimešová (Dominiková), která na
obědě v Průhonicích poznala v číšníkovi svého žáka ze základní školy z doby, kdy tam
bydlela a učila. Hezké setkání.
Návrat do Štítiny už příliš nevybočoval z chování běžného zájezdu, zadní část
autobusu obsazená „mladšími“ připomínala spíš pohřebiště po probděné, ale zato
velmi poetické noci.
Nicméně si myslím, že jsme Štítinu a slezský folklor v Praze reprezentovali důstojně
a potěšili srdce nejednoho rodilého Pražana. Třeba nás zase pozvou.
Jirka Kaštovský, člen národopisného souboru Bejatka, foto Radek Mik

PŘEDPOSVÍCENSKÝ ÚKLID KAPLE
Jako každoročně se i letos dne 14. 6. 2022
uskutečnil generální úklid štítinské kapličky, to
proto, aby se pak zaskvěla ve své plné kráse
na štítinském posvícení.
Iniciátorkou této brigády je paní Lidka
Kostřicová, která se mimochodem celoročně
stará o její běžný úklid, květinovou výzdobu
a její otvírání při celoročních čtvrtečních
ranních mších svatých, za což jí patří veliké
poděkování.
Oslovila několik našich spoluobčanů, kteří
ochotně přišli pomoct. Musela dovézt teplou
vodu, čisticí a mycí přípravky, a tak jsme
se všichni s chutí pustili do úklidu, tj. mytí oken
a všech součástí interiéru kaple. Práce nám šla
od ruky. Po úspěšně vykonaném díle jsme
přijali její pozvání k občerstvení. Pokud z řad spoluobčanů bude mít napříště někdo
zájem přiložit ruku k dílu, budeme rádi.
Alena Rostková, foto autorka
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PIETNÍ VZPOMÍNKA NA GENERÁLA HELIODORA PÍKU
V sobotu 18. června letošního roku si občané Štítiny společně s pozvanými hosty
a rodinnými příslušníky opět připomenuli památku našeho rodáka pana generála Heliodora
Píky. Stalo se tak před jeho pomníkem u rodného domu. Letos uběhlo
125 let od narození pana generála a současně jsme si připomenuli i 73 let od jeho justiční
vraždy. U generálova pomníčku byla památka uctěna položením květin a poté s krátkými
proslovy vzpomenuli osobnost generála Píky hosté a místní činovníci. Promluvil zástupce
Armády České republiky a za TJ Tatran
Štítina pan Václav Benda. Před touto
vzpomínkovou pietní akcí předcházela ještě
vzpomínka a uctění památky pana Jana
Hajdra, dlouholetého pracovníka TJ Tatran
Štítina, který se svým osobním přístupem
hodně zasloužil o obnovení vzpomínky
na našeho rodáka. Byl také osobním
přítelem generálova syna Milana, také
generála. Obě tyto významné vzpomínkové
akce proběhly v den, kdy jsme si
připomněli významný Den hrdinů
druhého odboje. Na zorganizování
vzpomínkových akcí se podílely
Tělovýchovná jednota Tatran, Základní
a Mateřská škola generála Heliodora Píky a Obec Štítina. Po
uctění památek se konalo na místním hřišti neformální
setkání pozvaných účastníků vzpomínkových akcí. Zástupci
TJ Tatran seznámili přítomné s hodnocením práce
tělovýchovné jednoty a přiblížili nástin dalších plánovaných
akcí na poli sportovním. U této příležitosti předali zástupci
obce bronzovou medaili generála Heliodora Píky panu
Jiřímu Rybářovi jako ocenění za jeho celoživotní
angažovanost v práci v obci pro sport, a nejenom pro sport.
V neděli 21. června, v den výročí generálovy popravy, přišli
zavzpomínat na generála a uctít jeho památku také žáci naší
školy se svými učiteli. Velmi dojemné bylo, když žáci školy
zazpívali společně u pomníčku naši státní hymnu…
Jaroslav Dominik, foto: Martina Slaninová, Jiří Lacek

NAŠI VETERÁNI SE UMÍSTILI NA KRÁSNÉM DRUHÉM MÍSTĚ
Již tradičně, poslední červnová sobota patří našim hasičům ze Štítiny. Na hasičském
cvičišti proběhl 11. ročník memoriálu Arnošta Hübnera, který je zařazen do seriálu
Opavské ligy veteránů nad 35 let. Na startu se sešlo 10 mužských družstev a jedno
družstvo žen ze Štěpánkovic, kdy se soutěžilo dvoukolově (časy se sčítají) v požárním
útoku na dvě hadice B a sklopné terče. Jako zpestření probíhá požární útok přes
překážku „okno“, kterým musí na začátku proběhnout všech 7 soutěžích a následně je
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oknem vedeno hadicové vedení. K vidění byly velmi pěkné útoky, které podtrhovaly
kvalitní časy všech soutěžních družstev.
V mužské kategorii na 3. místě skončilo družstvo z Kylešovic s časem 69:41.
Na druhém místě se umístilo naše družstvo ze Štítiny s výsledným časem 68:52.
Na 1. místo dosáhlo družstvo mužů z Kobeřic s výsledným časem 65:44. Soutěž byla
napínavá až do posledního
soutěžního pokusu, kdy naši
chlapi stále bojovali o nejvyšší
pozici, ale bohužel chybělo trochu
toho štěstíčka a první místo nám
jen o kousek uteklo.
V ženské kategorii se bohužel
zúčastnilo jen jedno soutěžní
družstvo žen ze Štěpánkovic, které
se svým výsledným časem 96:04
svou kategorii ovládly a braly
nejvyšší příčku. Po slavnostním
nástupu pokračovalo bujaré veselí
až do nočních hodin.
V průběhu této akce obdržela paní
Marie Kociánová od zástupců obce bronzovou medaili generála Heliodora Píky
za celoživotní přínos v oblasti požárního sportu a práci s mládeží.
Na závěr bych za štítinské hasiče chtěl moc poděkovat všem soutěžícím, rozhodčím,
sponzorům, pořadatelům a fanouškům za výbornou organizaci, krásnou atmosféru
a již se těšíme na další ročník naší netradiční soutěže.
Lukáš Holík, foto archiv SDH

PICHLAVÁ VÁŠEŇ
Hodně z nás má své koníčky a záliby. Sbírání různých věcí, chov zvířat, sport, tanec
a spousty dalších zajímavých činností. Paní Alena
Žídková má velkou vášeň, a to pěstování kaktusů.
Požádala jsem paní Alenu, ať se s námi podělí o své
zkušenosti s tímto zajímavým koníčkem.
Paní Aleno, jak dlouho se věnujete pěstování kaktusů?
Tak to už je hodně dlouho, začala jsem v roce 1989, ale
naplno to je 15 let.
Vím, že kaktusů je spousta druhů, kolik jich máte vy?
Vlastním přibližně 15 druhů, ale pěstuji převážně 8 druhů
kaktusů. Mám kaktusy z Mexika, Argentiny, Bolívie.
Máte nějaký kousek, na který jste obzvlášť pyšná?
Ano, je to můj úplně první kaktus, který mi vykvetl, je
to taková moje srdcová záležitost.
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Co vše je potřeba, pokud by chtěl někdo začít s pěstováním?
Především je to zjištění podmínek pro pěstování. Každý druh má jiné požadavky.
Vždy je dobré nastudovat si potřebné informace. Je spousta publikací a internetových
stránek o pěstitelství kaktusů. Určitě je dobré si pořizovat kaktusy přímo od pěstitelů,
jsou i speciální burzy, kde se dá pořídit úplně vše od kaktusů, substrátů, květináčů
až po dobré rady.
Jsou kaktusy náročné rostliny?
Nedá se jednoznačně říct ano či ne. Pro mě
náročné nejsou. Člověk se s nimi musí naučit
pracovat, chce to čas a vytvoření podmínek.
V zimě se ukládají na chladné místo bez
zalévání, v létě nejlépe ven. Nesmí se používat
příliš studená voda a nepřelévat. Nejlepší je
kaktus pozorovat, co mu vyhovuje. Jako
u všeho s čím se začíná, je opravdu důležité si
vše předem nastudovat.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho pěstitelských
úspěchů.
Michaela Kupková, foto autorka

ZE SPORTU
KUBINCŮV VOLEJBALOVÝ MEMORIÁL PO PADESÁTÉ SEDMÉ
Po dvou letech nucené přestávky se opět
podařilo uspořádat tradiční volejbalový
turnaj Memoriál vojína Ivana Kubince.
A velice úspěšně. Už po padesáté sedmé!
Stalo se tak v sobotu 7. května letošního
roku ve sportovním areálu TJ Tatran
Štítina. Volejbalisté jakoby hladověli po
pořádném střetnutí svých sil a také po
setkání se svými volejbalovými kamarády.
Na volejbalové kurty do Štítiny přijelo
celkem deset smíšených družstev. Ač
předpověď počasí nevěštila nic dobrého,
nakonec se obloha umoudřila a hrálo se téměř za ideálních volejbalových podmínek.
Bez sluníčka, bez větru, se zataženou oblohou. A navíc se skvělým zajištěním
domácích pořadatelů, kteří, jako obvykle, nezklamali. Za to jim patří poděkování.
A kdo zvítězil? Všichni, kteří přijeli a zahráli si. Volejbalisté ze Štítiny děkují všem
hráčům i návštěvníkům za podporu tohoto turnaje a v neposlední řadě i Obci Štítina,
která turnaj také sponzoruje. Můžeme se těšit na další ročník.
Jaroslav Dominik, foto Jan Dominik
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SPORTOVNÍ DEN SE VYDAŘIL
Po pietních aktech u hrobu Jana Hajdra a rodného domu gen. H. Píky byl na fotbalovém
hřišti ve sportovním areálu TJ Tatran Štítina zahájen Sportovní den generála Heliodora Píky.
V dopolední části proběhl v pořadí již 54. ročník fotbalového turnaje "O pohár generála H.
Píky". Turnaj byl v tomto roce organizován jako souběh dvou turnajů
pro mladší a starší přípravku. Hrálo se dvoukolovým systémem každý s každým,
s hrací dobou jednoho zápasu 15 minut. V kategorii mladších přípravek pozvání přijala
mužstva TJ ISMM Jistebník, TJ Vřesina, FK NOVA Vávrovice a naše mužstvo
TJ Tatran Štítina. V kategorii starších přípravek se ho zúčastnila mužstva SC Pustá Polom,
SK Komárov, TJ ISMM Jistebník a TJ Tatran Štítina.

Mladší přípravka
Naše mužstvo mladší přípravky prošlo celým turnajem bez ztráty kytičky. Ani
v jednom zápase neztratilo bod. S osmnácti body a skórem 39:8 obsadilo první místo. Ve hře
našich malých fotbalistů bylo vidět, že jsou již o kousíček dál oproti svým soupeřům na
turnaji a fotbalem se doslova bavili, což je u této věkové kategorie to nejdůležitější.
Složení mužstva: Matyáš Johančík, Tomáš Pawlorek, Kristián Čermín, Patrik Černek, Daniel
Langer, Ondřej Binar, Marek Halška, František Žurek, Laila Saleem, Rozálie Bartošková,
realizační tým Marcel Černek, Jan Kadula

Starší přípravka
Mužstvo starší přípravky je
fotbalově již na daleko vyšší úrovni.
Představuje kompaktní celek, což se
i ve hře na turnaji projevilo. Rovněž
celým turnajem prošlo bez porážky a
s osmnácti body se skórem 44:1
obsadilo bezkonkurečně první místo.
Složení mužstva: Eduard Miketa,
Ondřej Hochgesandt, Patrik Kaluža,
Šimon Šuráň, Adam Machold, Matyáš
Holuša, Viktor Halška, Jan Závišek,
Eliáš Truley, realizační tým Radek
Machold, Jiří Grussmann

V odpolední části od 15:00 hod. pokračoval Sportovní den generála Heliodora Píky turnaji:
v minikopané mužů 1 + 4 , v odbíjené a v nohejbalu. Bohužel do turnaje čtyřhry v tenise,
který byl také na programu, se nikdo nepřihlásil.
Turnaje v odbíjené se zúčastnila tři mužstva s tímto umístěním: 1. Jiří Rybář st. (Tatran),
2. Libor Horák (Tatran), 3. Petr Šimeček (ZŠ Štítina). Hrálo se systémem každý s každým
na dva vítězné sety.
S daleko větší účastí bylo počítáno v turnaji v nohejbalu, zvláště pak po velice pěkném
nohejbalovém turnaji, který proběh o týden dříve, v sobotu 11. 6. 2022. Nakonec se ho
zúčastnily pouze dva týmy a to ISMM a Kovo Dřizgevič. Z vítězství se radoval tým Kovo
Dřizgevič.
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V minikopané mužů soutěžilo mezi sebou
pět družstev. Hrálo se jednokolovým
systémem každý s každým a s délkou
jednoho zápasu 12 minut. Konečné pořadí
bylo následující: 1. Vitas Team (Tatran),
Truša Team (Tatran), Bartus Team
(Tatran), Céčko Štítina, ISMM.
Sportovní den nebyl jen doménou
kolektivních sportů, ale od 15:00 hodin
do 18:00 hod. byl připraven, pod režií
Zuzany Halškové, kulturně-sportovní
program, ve kterém mohli jednotlivci
ukázat své umění. Programem provázel
zkušený moderátor Lukáš Vlček, který měl
k účinkujícím nejblíže, jelikož vystupovaly
hlavně děti ze školního kola Štítina má
talent. Taneční čísla předvedla děvčata Ella
Solnárová, Klára Malohlavová a Ema
Steuerová, sestry Falharovy a Julie
Hoňková s kamarádkou předvedla také
vystoupení roztleskávaček. Svým uměním
se pochlubila mažoretka Natálie Repaská

a další Natálie, tentokrát Halšková, předvedla
cvičení na kruhu. Malé gymnastky Tereza
Broďáková, Julie Kříbková, Niki Gebelová,
Niki Dvorská a Ema Steuerová s nadšením
zacvičily
na
gymnastickém
koberci.
Vrcholným vystoupením byla 4 taneční čísla
sester Jasmíny a Amálie Vaňkových, které
se ve své disciplíně Disco Dance staly
mistryněmi České republiky. Velice milá byla
ukázka Zumby v podání nejmenších dětí
pod vedením Zuzany Kalužové, která také
se svými dospělými svěřenkyněmi předvedla
na vytrvalost docela náročnou skladbu.
Na závěr vystoupily Tatranky, jak si říkají
ženy z oddílu kondičního cvičení,
a převlečeny za námořníky se tentokrát
blýskly skladbou „Opilý námořník“. Po vyhlášení umístění v jednotlivých turnajích hrála
k tanci a poslechu od 19:00 hodin skupina HEYBAND pod vedením Františka Škrabáka,
který zabezpečil i ozvučení celého odpoledního programu včetně hudebních vstupů.
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K sportovnímu dni se připojila
i restaurace Tatranka, která připravila
bohaté občerstvení. Zásluhou oddílu
kondičního cvičení žen a žen
z volejbalového oddílu mohli návštěvníci po celý den ochutnávat nejen
domácí koláče, buchty, rolády,
skořicové šneky, linecká kolečka, ale
i slané dobroty – zelné placky či chléb
se škvarkami. Nedílnou součástí
sportovního dne bylo tzv. „Pozvání
ke stolu“, které se uskutečnilo
v sobotním dopoledni. Předseda TJ
Tatran Štítina Eduard Halška pozval
ke společnému posezení a k neformální diskuzi zastupitele obce, školy, bývalé starosty,
funkcionáře TJ, sponzory, zástupce společenských a kulturních organizací a další hosty.
Sportovní den generála Heliodora Píky se v letošním roce vydařil. Přispělo k tomu
i bezdeštivé počasí. Škoda jen, že do turnajového zápolení v různých druzích sportů
se nepřihlásilo více družstev. Je to výzvou do příštího ročníku, který bude organizován
ve stejných intencích. Naší snahou je do aktivního kulturně-sportovního života vtáhnout
co nejvíce občanů. Vždyť obec Štítina je obcí kultury a sportu.
Zuzana Halšková a Jindřich Sosna, foto Eva Steuerová, archiv TJ Tatran

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: V BOJI O TŘETÍ MÍSTO VÍTĚZNĚ .....
V přímém boji o třetí místo v mistrovské soutěži 2021/2022 zajíždělo naše mužstvo starší
přípravky dne 21. 6. 2022 do Bolatic, kde se střetlo s mužstvem TJ Sokola Bolatice. Náš
tým, snad motivován trenéry a vědom si důležitosti zápasu, od první minuty doslova na
svého soupeře "vlétl". Soupeře v prvním poločase k ničemu nepustil, byl více na míči
a s přehledem kontroloval hru. Branka našeho mužstva byla ohrožována střelami z dálky,
s kterými si náš brankář Eda Miketa dovedl poradit. Do poločasové přestávky jsme šli se
stavem 4:0 v náš prospěch. V druhém poločase tempo našeho mužstva v horkém počasí
upadlo. Soupeř stále více ohrožoval naši branku, kde Edu Miketu vystřídal Viktor Halška,
který zabránil několika šancím soupeře. Proti střelám z dálky byl bezmocný. Částečně bylo
upuštěno i od kombinační hry a někteří hráči, zejména Adam Machold, se začali prosazovat
individuálně. Rovněž naše obrana již nebyla tak pozorná a soupeř toho využíval. Soupeř více
otevřel obranu a náš tým začal sázet na brejkové akce, z kterých často padaly góly.
Ve druhém poločase jich nasázel 8 proti šesti obdrženým a tak konečný výsledek v poměru
12:6 znamenal třetí místo v tabulce.
Naši kluci zasluhují pochvalu všichni bez rozdílu a to nejen za výkon v tomto zápase. Třetí
místo v soutěži za týmy, jako jsou Kravaře a Štěpánkovice, je velkým úspěchem, přičemž
náš tým nastupoval proti soupeřům o rok starším a u dětí je věkový rozdíl znát. Pochvala
a poděkování patří i trenérům Radku Macholdovi a Jirkovi Grussmannovi. Vytvořili bojovný
tým, který se prezentuje jako kolektiv. V celé sezóně se opíral o dobré výkony brankáře Edy
Mikety, hráčů Adama Macholda, který mj. nastřílel 50 branek, Šimona Šuráně, Patrika
Kaluže, Filipa Dubného, Ondry Hochgesanta, ale i ostatních.
Jindřich Sosna, šéftrenér mládeže, foto archiv TJ Tatran
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PAMĚTI ŠTÍTINSKÉ 1282-1938
I. Díl
GRUSS AUS STETTIN
Kniha historických faktů popisující na 416 stranách historii obce Štítiny od téměř
nejstarších počátků po období okupace. Součástí knihy je mnoho vyobrazení
a dokumentačního materiálu, fotografií, pohlednic atd.
V měsíci srpnu bude vydán také druhý díl

PAMĚTI ŠTÍTINSKÉ – HISTORIE DOMŮ
Druhý díl popisuje a dokumentuje na 568 stranách historii všech domů v obci
Štítině postavených do období 2. světové války, a to včetně historie těch
nejstarších. Součástí je také téměř 580 předválečných fotografií těchto domů,
majitelů a rodin.
Oba tituly jsou k získání u autora knihy Radka Malohlavy, tel: 733 676 210,
radek.malohlava@seznam.cz
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Pátek 22. 7. 2022
Posvícenská diskotéka

hasičský areál

Sobota 23. 7. 2022
41. ročník Posvícenského hasiče
sraz u obecního úřadu ve 13,30 hodin, průvod ve 14,00 hod. směr
hasičské hřiště
Neděle 24. 7. 2022
Mše svatá

kaple sv. M. Magdalény 8,30 hod.

Pondělí 25. 7. 2022
Mše svatá

kaple sv. M. Magdalény 7,00 hod.

Po celé posvícení budou v parčíku u nákupního střediska Hruška
kolotoče.
Srpen 2022

letní kino

9. – 10. 9. 2022
Pivní slavnosti

hasičský areál

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
V pondělí 25. 7. 2022 bude obecní úřad uzavřen.
V pondělí 25. 7. 2022 z důvodu čerpání dovolené praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček
neordinuje. Zástup zajišťuje praktická lékařka MUDr. Dobešová v Háji ve Slezsku.
Ve dnech od 29. 7. 2022 do 9. 8. 2022 z důvodu čerpání dovolené dětský lékař
MUDr. Jan Lebeda neordinuje. Zástup zajišťuje MUDr. Kerlinová ve svých ordinačních
hodinách.
Sběr velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu dne 17. 9. 2022.
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