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Naši nejmenší při návštěvě betléma v parčíku.

www.stitina.cz

foto: archiv MŠ
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec letošního roku, a proto je na místě
zrekapitulovat, co se podařilo a co se v naší obci připravuje
do toho roku nadcházejícího. Předně musím zdůraznit, že
se nenaplnily žádné katastrofické prognózy Zhrzených,
věštících na počátku roku devastující rozklad naší obce.
Jakožto neuvolněný starosta jsem plně doufal a věřil, že jsem
obklopen slušnými a pracovitými lidmi, kteří budou mít
snahu mi pomáhat a pracovat k dosažení stanovených úkolů.
Děkuji předně všem zastupitelům k nastavení vynikající
společné spolupráce, místostarostce, obecním pracovníkům
a všem členům našich spolků, kteří se zapojili do chodu obce
a skutečně prokázali ochotu spolupracovat.
Ve zkratce se podařilo rozběhnout všechny projekty, které byly připravovány řadu let. Dnes
je dokončena po šesti letech příprav cyklostezka, staví se nový most, opravuje se cesta
Havlíčkova včetně realizace nové dešťové kanalizace. Komunikace na „Záhumení“ je
v majetku obce, povrch už nepřipomíná tankodrom a usilujeme o kolaudaci této komunikace.
Nemalý náklad z obecního rozpočtu stálo kompletní vyčištění obecní kanalizace a její
monitoring. Tam, kde je kanalizace poškozená, dochází k jejím opravám. Dále byly
opraveny havarijní uliční vpustě a do příštího roku bude v těchto pracech pokračováno.
V rámci kotlíkových dotací se nám podařilo získat pro občany 2.300.000,00 Kč a mnozí této
spolupráce s obcí využili.
V první polovině roku 2022 se rozeběhne výměna oken a zateplení tělocvičny. Oprava
chodníku na ulici Hlavní-Ivana Kubince a oprava „točny“ před kaplí sv. Marie Magdalény.
Je připraven projekt vybudování školního hřiště v ceně cca 5 mil. Kč, kde v těchto dnech
podáváme žádost o dotaci. Podali jsme žádost o dotaci na výměnu podlahy
v tělocvičně ZŠ a předpokládáme získání dotace. Zde děkuji také starostce Nových Sedlic
a starostovi Mokrých Lazců, jelikož se jedná o společný dotační počin a jsem velice rád, že
jsme našli společnou řeč a pochopení pro realizaci.
Projekční práce pro příští roky a pro zastupitelstvo na rok 2023-2027 jsou v plném proudu!
Opět jsme nastartovali projekt splaškové kanalizace, projektujeme vestavbu a rekonstrukci
půdních prostor ZŠ včetně oprav střešních plášťů. V lednu 2022 se rozjíždějí práce
na projektech komunikací a chodníku ulic Sportovní, Petra Bezruče, Julia Fučíka,
Havlíčkova 2 etapa. Smlouva s projektantem je v tyto dny již podepsána.
Podařilo se nám získat dotace v celkové hodnotě 8.473.302,00 Kč a na další dotace v hodnotě
6.750.233,00 Kč jsme podali žádosti nebo o dotace usilujeme.
Podařilo se nám víc, než jsme z počátku čekali, za což děkuji všem, kdo přiložil ruku k dílu.
Děkuji všem spolkům, zvláště pak Mládencům, Bejatkám a TJ Tatran za jejich opakovaný
podíl na přípravách kulturních akcí v „nelehké době“.
Děkuji za spolupráci řediteli ZŠ a vedoucí paní učitelce MŠ za příkladnou přípravu mnoha
kulturních akcí.
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To nejdůležitější, co chci říci, je přání pevného zdraví, lásky a rodinné pohody všem našim
občanům. Do nového roku mnoho štěstí, energie a příležitosti splnit si svá předsevzetí!
Radek Malohlava, starosta

Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
 Firma SPORTING dokončila projektovou dokumentaci na školní hřiště. Zastupitelé
schválili podání žádosti na projekt „Školní hřiště pro ZŠ ve Štítině“ u Ministerstva
pro místní rozvoj. Předpokládané náklady činí 5 milionu Kč, dotace činí 90 %
z uznatelných nákladů.
 Na základě nejlevnější cenové nabídky zastupitelstvo schválilo vystavení objednávky
Ing. Zbyňku Novákovi, IČ 71831622, na vyhotovení projektových dokumentací
na obnovu místních komunikací a chodníků na ulicích Petra Bezruče, Julia Fučíka,
Havlíčkova, Příčná, Sportovní a v lokalitě Záhumení, v celkové ceně 231 750 Kč
bez DPH.
 Jak jsme již v minulém zpravodaji informovali, byla uzavřena darovací smlouva mezi
obcí a paní Marií Vykydalovou o bezúplatném převodu kříže. Po dohodě zastupitelé
schválili umístění kříže na obecním pozemku v parčíku v centru obce.
 Zastupitelstvo neschválilo žádost TJ Tatran Štítina o proplacení materiálu na přístřešek
vybudovaný v restauraci ve sportovním areálu. Starosta k uvedenému doplnil, že
zastupitelé se dohodli žádost neschválit, neboť uvedené slouží pro komerční účely.
Se zástupci TJ Tatran bylo jednáno o jiných projektech podporujících sportovní
činnost, které budou v příštím roce spolufinancovány obcí, jako např. osvětlení hrací
plochy v ceně cca 160 tisíc Kč nebo zbudování sušárny dresů v hodnotě
cca 40 tisíc Kč.
 Na základě nejlevnější cenové nabídky zastupitelé schválili objednávku
na „Zpracování kompletní žádosti o dotaci projektu ČOV a kanalizace Štítina“ firmě
BONFIN s.r.o., IČ 29454760, za cenu díla 110.000,00 Kč bez DPH. Součástí nabídky
je i konzultace zpracovávaného projektu.
 Obec Štítina dlouhodobě podniká aktivity za účelem zvýšení bezpečnosti všech
účastníků silničního provozu, zejména pak chodců, a to především v průtahu obce
kolem silnice II/467. V nejbližších dnech bude podána žádost o získání dotace
na rekonstrukci stávajícího chodníku (projekt pod názvem „Štítina – ul. Hlavní
a I. Kubince, Obnova konstrukce chodníku“), který spojuje ulici Hlavní s ulicí
I. Kubince, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,
21. VÝZVA „MAS OPAVSKO – IROP – ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH
FOREM DOPRAVY 2021“, ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ
DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY“.
 Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 schválené dne 1. 12. 2021 činí poplatek
za jednoho psa 150 Kč. Poplatek bude možné uhradit od 1. 2. 2022. Bližší informace
naleznete na webových stránkách obce.
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Cyklostezka Štítina - Kravaře
Cyklostezka je dokončena. V průběhu ledna
2022 bude podána žádost o kolaudaci.

Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova

Hlavní práce na mostovce jsou
zhotoveny. Dle aktuálního počasí
bude na realizaci pokračováno.

Rekonstrukce ulice Havlíčkova
Na ulici Havlíčkova je nově
vybudována kanalizace, provizorně proveden povrch a dle
klimatických podmínek se zahájí
druhá fáze prací na výměně
zemního tělesa podkladních
a konstrukčních vrstev, provedení
obrub krajnic, vpustí, chodníku
a finálního krytu vozovky.
Foto: Martina Slaninová, Radek Malohlava

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
Ve dnech od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bude obecní úřad uzavřen.
Dne 28. 12. 2021 bude místní knihovna uzavřena.
Dne 31. 12. 2021 praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček neordinuje.
Dne 31. 12. 2021 dětský lékař MUDr. Jan Lebeda neordinuje.
Prodejna Hruška bude z důvodu výměny dvou nových vstupních automaticky
posuvných dveří dne 5. 1. 2022 uzavřena.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2022
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 schválené dne 1. 12. 2021 výše
poplatku pro rok 2022 byla navýšena z 500 Kč na 550 Kč na osobu. Poplatek bude
možné uhradit od 1. 2. 2022. Od 1. 5. 2022 budou vyváženy pouze nádoby označené
známkou (samolepkou) rokem 2022. Svoz komunálního odpadu a pytlů probíhá
od 5:00 do 22:00 hodin. Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném
předstihu oznámena. Bližší informace nalezte na webových stránkách obce.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2022 - OBEC ŠTÍTINA
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - sudý týden
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

7.2.
7.3.

DUBEN
4.4.
KVĚTEN 2.5.
ČERVEN 13.6.

10.1. 24.1.
21.2.
21.3.
SOBOTA
16.4.
16.5. 30.5.
27.6.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

11.7.
8.8.
5.9.

25.7.
22.8.
19.9.

ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

3.10.
14.11.
12.12.

17.10.
28.11.
26.12.

31.10.

BIOODPAD - lichý týden
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN 11.4.
KVĚTEN 9.5.
ČERVEN 6.6.

28.3.
25.4.
23.5.
20.6.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

4.7.
1.8.
12.9.
10.10.
7.11.

18.7.
15.8.
26.9.
24.10.
21.11.

29.8.

PLASTY, KOVY, TETRAPACK - žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

4.1.
8.2.
1.3.
6.4.
3.5.

31.5.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

5.7.
2.8.
6.9.
4.10.
2.11.
6.12.

PAPÍR - modrý pytel s potiskem Marius Pedersen
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

18.1.
14.2.
24.3.
27.4.
23.5.
22.6.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

21.7.
15.8.
14.9.
19.10.
23.11.
15.12.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD, jedlé oleje, tuky - mobilní sběrna
BŘEZEN

12.3.

ZÁŘÍ

17.9.
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

NAŠI JUBILANTI
Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

90 let
paní Marie Malurková

85 let
paní Věra Střížová
pan Zdeněk Kreisl
paní Marie Malurková
pan Zdeněk Kreisl

80 let
pan Radislav Graf

75 let
paní Jarmila Konečná
paní Marie Stanovská
pan Radislav Graf

pan Stanislav Kotásek

paní Jarmila Konečná

Všem oslavencům přejeme
hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
pan Stanislav Kotásek
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ŠAMU SLAVILO ÚSPĚCH VE VYSOKÉM NAD JIZEROU
V letošním roce se bohužel nekonalo tradiční Štivadlo a představení jsme odehráli jen
velmi málo z důvodu pandemie, ale i tak jsme slavili velký úspěch. Díky doporučení
z loňského Štivadla jsme byli vybráni do celorepublikové ochotnické přehlídky
KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM ve Vysokém nad Jizerou, která se kvůli
corona viru konala až letos na přelomu září říjen s hrou Stopy holubic a Jmenuji se
Herbert. I přes velké úskalí nečekané hospitalizace naší herečky se podařilo najít
alternaci, která byla hozena doslova do vody a musela se naučit za necelé dva dny text
Herriety. Za což paní Eva Kodešová obdržela Zvláštní cenu ředitelky přehlídky, Čestné
uznání poroty a náš neskonalý dík
za ochotu pomoci našemu souboru.
Cenu za hereckou souhru si přivezli
Jarka Baranová a Václav Benda.
Ondřej Benda obdržel čestné uznání
za roli George. Pro náš soubor je to
krásný pocit hrát a uspět v celostátní
soutěži
nejlepších
ochotnických
divadelníků. Pevně věříme, že našim
umem budeme dále bavit diváky
a na prkna ve Vysokém se opět
podíváme. Všem přejeme hodně
šťastných chvil, krásné prožití Vánoc
a do nového roku hlavně zdravíčko, ať
opět všichni můžeme dělat, co máme
rádi.
Vaše ŠAMU, foto archiv ŠAMU
NA HUBERTSKÉ MŠI ZAZNĚLY MYSLIVECKÉ FANFÁRY
Neděle 24. října 2021 byla pro
všechny
členy
našeho
mysliveckého spolku Halovec
výjimečná.
Ve slavnostně vyzdobené kapli
Božského srdce Páně v Nových
Sedlicích byla sloužena mše
svatá na počest svatého
Huberta, patrona myslivců,
který je pro všechny věřící i
nevěřící symbolem myslivecké
cti, pokory a poctivosti. Je
patronem lovu, ochrany zvěře,
tradic a mysliveckých obyčejů.
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Za zvuku zvonů a mysliveckých fanfár, byli před kaplí vítání
všichni účastníci bohoslužby. Tuto slavnostní mši
celebroval duchovní správce z Komárova Adam Krysztof
Malek. Mše svatá byla doprovázena smíšeným pěveckým
sborem a trubači z Dolního Benešova. Kaple byla zcela
zaplněna a dostalo se nám poděkování za nevšední zážitek.
Po skončení mše byli naši přátelé a zástupci tří obcí,
na jejichž katastrech se naše honitba rozkládá, pozváni na
chatu Halovec v Mokrých Lazcích. Zde se podával
slavnostní oběd: bažantí polévka, pečený divočák, zelí,
knedlík a k tomu čepované pivo. V příjemné zábavě
u kávy a výborných koláčů jsme se vydrželi bavit
až do pozdního odpoledne. Na závěr bych chtěl všem poděkovat za účast a srdečně
Vás zvu příští rok, už na tradiční Hubertskou mši.
Jan Malohlava, člen Mysliveckého spolku Halovec, foto Tomáš Sáňka

BLÍZKÁ SETKÁNÍ S DRAVCI
Určitě se mnohým z nás stalo, že jste v blízkosti svého obydlí zahlédli nějakého
dravého ptáka. Většinou vidíme na obloze káně lesní, které krouží dlouhými oblouky.
Drobnější dravé ptáky jako je jestřáb lesní nebo krahujec obecný vidíme velmi málo
a to proto, že nám především tito ptáci
nedají čas si je dostatečně prohlédnout.
Jejich rychlost a obratnost je tak závratná,
že než se rozkoukáme, je dravec již od
našeho obydlí značně vzdálen. Tito dravci
menších rozměrů preferují ponejvíce
drobné ptactvo.
Osobně jsem měl štěstí vidět krahujce
u kurníku, kde máme slepice. Náhoda
tomu chtěla, že jsem měl čas jej vyfotit.
S tímto dravcem, který je velikostí holuba,
jsem se opět v jiném období setkal, když
uchvátil do svých pařátů vrabce z hejna nacházejícího se na naší zahradě. Viděl jsem
jen rychlý let tohoto dravce, následné uchvácení vrabčáka za hřbet a odlet do neznámého místa k hostině. Po vrabčákovi zbyl jen vzdálený křik a poletující drobné peří.
Když jsem se o krahujce blíže zajímal, tak jsem se dozvěděl, že přes 90 procent jeho
potravy tvoří drobní ptáčci, je však schopen udolat i drobné hlodavce do velikosti
veverky. Nepohrdne však ani hmyzem nebo malými savci. Většina jeho kořisti je
chycena za letu prudkým výpadem. Zajímavostí je, že v blízkosti svého hnízda neloví.
Z častého výskytu krahujce v blízkosti obydlí vyplývá, že tento dravec nemá strach
si opatřit potravu i v místech, která jsou poměrně často narušována výskytem lidí
a pohybem domácích zvířat. Každého z nás jistě návštěva tohoto krásného dravce
potěší, ale pouze do doby, než nám odnese nějakého domácího mazlíčka.
Kamil Sojka, foto autor
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KATEŘINSKÁ ZELŇAČKA UŽ MÁ SVÉHO VÍTĚZE
Do letošního klání v Kateřinské zelňačce
se přihlásily čtyři týmy. Bohužel dva týmy
z důvodu onemocnění musely odstoupit.
O vítězství se tak utkali za tým Tatranky
Marek Malohlava a za tým Parťáci Jirka
Hloušek a Luboš Střílka. Zelňačka se
degustovala v klubovně, kde oba týmy
vařily. Účast hostů i přes šířící se pandemii
byla velká. O vítězi rozhodli sami hosté.
Zvítězil tým Tatranky s šéfkuchařem
Markem Malohlavou.
Michaela Malohlavová, foto autorka

ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE
Na letošní školní rok jsme se připravovali už během letních měsíců v rámci každoroční
prázdninové údržby svěřeného majetku. Proběhla výmalba určených částí školy,
provedly se zákonné revize, ve třech třídách se vyměnily podlahy a svítidla a došlo
také k celkové rekonstrukci sborovny. V 2. NP se reinstalovaly datové kabely tak, aby
byla zajištěna funkční PC síť. Zakoupeny byly potřebné učební pomůcky. Mimo jiné
byla ve spolupráci se zřizovatelem, obcí Štítina a také s obcemi Nové Sedlice a Mokré
Lazce, zpracována žádost na výměnu podlahové krytiny v tělocvičně.
Vedení školy připravovalo dokumentaci a organizaci školy ve dvou směrech. Museli
jsme být připraveni na prezenční výuku, ale také na případnou uzávěru školy a přechod
z prezenční na distanční výuku.
Září začalo tradičním slavnostním zahájením, z důvodu hygienických opatření pouze
pro naše nové prvňáčky. První týden byl ve třídách ve znamení adaptace a socializace.
Hned poté však žáci a učitelé začali poctivě opakovat to, co se loni naučili. Všichni
jsme věřili, že výuka bude probíhat standardně.
Koncem září se 9. třídy spolu s „jazykářkami“ vydaly do Prahy na Evropský den
jazyků. Zde měli žáci možnost promluvit s rodilými mluvčími a otestovat tak své
znalosti anglického jazyka. V říjnu se 4. třída a obě 5. třídy zúčastnily preventivní akce
na dopravním hřišti v Malých Hošticích. Současně proběhly v některých třídách
i tematicky zaměřené besedy v knihovně Petra Bezruče v Opavě. Listopad přinesl
na nižší stupeň podzimní tvoření a strašení v rámci projektu „Halloween“. V prosinci
se uskutečnil projekt „Těšíme se na Mikuláše“ a naše nejmenší v MŠ Mikuláš, anděl
a čert přímo navštívili.
Žáci naší školy se velmi aktivně zapojují do různorodých soutěží (Logická olympiáda,
Pythagoriáda, Přírodovědný klokan, pišQworky, Házej jako Bára, různé literární,
výtvarné nebo fotografické soutěže...). Je jen na škodu, že mnoho z nich neprobíhá
prezenčně. Stále častěji se organizátoři přiklánějí k on-line formě.
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Bohužel se v podzimních
měsících ukázalo, že covid 19
se stal nedílnou součástí
života. Zásadně zasahuje
nejen do života všech rodin,
ale také do průběhu výuky
a vzdělávání. Kvůli zhoršené
epidemiologické situaci jsme
museli zrušit již naplánované
akce, tj. Strašidelnou show
a Vánoce ve škole. Jednotliví
žáci, celé třídy i učitelé už
okusili, co je to být v
karanténě. Ale to pro naše
pedagogy není překážka ve
vzdělávání. Zůstane-li část třídy doma, přichází na řadu „hybridní výuka“. V praxi to
znamená, že vyučující pracuje ve třídě, žáci v karanténě se připojí do vyučovací hodiny
a za pomoci počítače, mobilu nebo tabletu pracují spolu se spolužáky. Pochopitelně je
takové vyučování náročnější na přípravu i realizaci, ale pro žáky je přínosné, protože
zůstávají v kontaktu jak s učiteli, tak se svými spolužáky.
Nejsou příjemné opakující se karantény tříd, chybějící učitelé, ale nezbývá než
se přizpůsobit. O karanténě nerozhoduje škola, ale krajská hygienická stanice. Víme,
že i pro Vás rodiče to přináší spousty obtíží spojených s problémy v práci, neustálými
a opakovanými PCR testy, ale co k tomu dodat…
Děkuji Vám za spolupráci a pochopení, věřte, že i pro nás je tato situace velmi náročná.
Přejeme si zdravé a spokojené žáky ve třídách.
Dovolte mi popřát Vám i Vašim dětem do následujícího roku především pevné zdraví.
Daniel Matyášek, ředitel ZŠ, foto archiv ZŠ

„VÁNOČNÍ ZVONEČEK TIŠE ZVONÍ, JEDLIČKA VE TŘÍDĚ LESEM VONÍ“

V naší mateřské škole panuje již vánoční atmosféra. Celý prosinec se zabýváme
projektem „Vánoční zvoneček tiše zvoní, jedlička ve třídě lesem voní“. Vestibul
se proměnil v malý jarmark, rodiče s dětmi si vybírají drobnůstky na výzdobu, malé
dárečky, které mnohdy vyráběly samé děti. Za příspěvky, které obdržíme, obdarujeme
babičky a dědečky v seniorcentru v Opavě malými dárečky. Za splněné úkoly naleznou
děti každý den malé překvapení v adventním kalendáři. V prvním týdnu jsme začali
hned dvěma projektovými dny. 1. prosince k nám zavítal pan Radek Chajda, učitel
matematiky, fyziky, autor celé řady knih polytechnického zaměření, který s dětmi
zkoumal zákonitosti světa, experimentoval s různými tradičními i netradičními
předměty. 2. prosince byl „Den pozdravů“. Vyráběli jsme přáníčka pro seniory
z domovů, přátelé, kamarády z okolních MŠ, kde obvykle v této předvánoční době
jezdíme s vánočním vystoupením.
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Jelikož ani letos nemůžeme nikde vystupovat, pošleme alespoň vánoční pozdravy. Online
jsme se pozdravili s mateřskou školou v Chotěbuzi, společně zazpívali koledy.
Naučili jsme se pozdravy i ve finském jazyce a pozdravili se s partnerskou školou
ve Finsku. 6. prosince již tradičně do školky zavítal Mikuláš, čert a anděl. Děti si
připravily pro ně básničky a písničky. Za vystoupení dostaly sladkou odměnu.
Další den nás čekalo zdobení stromečku, pečení cukroví a přípravy na Vánoce v naší
školičce, které proběhnou již za týden.
Dana Buroňová, vedoucí učitelka MŠ, foto archiv MŠ
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VÁNOČNÍ STROM JSME ROZSVÍTILI NA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
Velké přípravy, které měly vyvrcholit
rozsvícením vánočního stromu, zhatilo vládní
opatření vyhlášené tři dny před plánovanou
akcí. Strom již byl nazdoben, perníčky Klubem
žen napečeny, kolotoč, punč a kýta objednány,
úkoly mezi zastupitele a spolky rozděleny. Stáli
jsme před velkým rozhodnutím, zda a v jaké
míře akci uskutečnit. Nakonec jsme se
rozhodli, že upustíme od plánovaného
programu v podobě vystoupení národopisného
souboru Bejatka a dětí ze školky a alespoň pro
naše nejmenší uděláme Andělskou poštu
a společným odpočítáním rozsvítíme náš
obecní vánoční strom. I letos se naše hasičky
proměnily v andělky a svou roli zvládly
na výbornou. Pro děti, které přišly napsat dopis
Ježíškovi, byly připraveny sladkosti, které obci
zasponzorovala firma SEZAKO Prostějov s.r.o.
I přes všechny peripetie se letošní rozsvícení
stromu vydařilo a kouzlo rozsvíceného vánočního stromu bylo umocněno bohatou
sněhovou nadílkou.
Za obecní zastupitele bych Vám ráda popřála krásné prožití vánočních svátků, po celý
nadcházející rok hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a porozumění.
Martina Slaninová, místostarostka, foto Hana Popková, Radek Malohlava, Vojtěch Slanina
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ANI LETOS SKŘÍTCI NEZAHÁLELI

V letošním roce bylo domluveno, že
nadělíme 109 dárků. Nakonec se počet
dárků vyhoupl na krásných 231. Do naší
výzvy se i letos zapojila spousta lidí, a to
i těch, co nepoužívají sociální sítě.
Zapojily se i děti ze základní školy
a vytvořily přání pro seniory do Domova
Bílá Opava. Dárečky kromě Domova
Bíla Opava, také poputují do Hrabyně,
Eurotopie, pro rodiny v nouzi a pro lidi,
kteří si zaslouží úsměv. Věříme, že až si
dárci sednou k štědrovečernímu stolu, bude je hřát u srdce, že tam někde byl vykouzlen
úsměv a radost jen a jen díky nim.
Michaela Malohlavová, patronka Ježíškových skřítků, foto autorka

Z HISTORIE
O MYSLIVCI AMBROŽOVI
V letech 1800 až 1880 byl známý v okolí Hlučínska, Hrabyně a panství štítinském
zajímavý ranhojič a léčitel myslivec Ambrož. Byl panským hajným na velkostatku
Zábřeh. V dubovém háji poblíž Lhoty stála jeho myslivna. Lidé mu říkali Ambrož
z Dubiny.
Pamětníci z let 1926 vzpomínali na jeho divotvorné léčení. Kronikář Glabazňa ve své
kronice popsal vzpomínky pamětníků a způsob léčení. Již předci Ambrože dovedli
vyrábět z různých rostlin léčivé masti. Recept na vyrobené mastičky znal a užíval
Ambrož. Léčil lidem z širokého okolí zlomeniny, zánětlivé rány a vnitřní nemoci. Ty
léčil odvarem z léčivých bylin.
Kronikář poznamenal, že takto vyrobenou mastí vyléčil mnoho lidí. Ambrož rovněž
naivně a laicky operoval. Vrchol všeho léčení byla práce s nožem a flintou. Jak to spolu
souviselo, popsal kronikář Glabazňa.
Cituji z Pamětní knihy: „Přišel-li někdo k Ambrožovi s hnijící už ranou, modrou
oteklinou a jakoukoliv ranou, jež hnisala, operoval Ambrož tyto nemoce na jeden
způsob. Říkal těmto boličkám, že jsou to postřely. Postřel léčil následovně: posadil
pacienta na zvláštní židli, připjal jej řemenem pod paže, připjal i ruce neb nohy, aby
při operování pacient sebou neházel. Na hlavu mu nasadil kuklu, aby se na ránu
nedíval. Pak natáhl spoušť u nabité ručnice, která visela na stěně blíže komínu
a zavěsil háček na spoušť a rána z flinty vybuchla. Ambrož maje připravený svůj
operační nožík ohlídal a ohmatal ránu nemocného. V okamžiku, kdy řízl nožíkem
do rány, šlápl na provazec a silná rána z ručnice pacienta tak ulekla, že ani necítil
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bolesti. Ambrož ránu vyčistil, přiložil masti a obvaz a po zaplacení 30 krejcarů pacienta
propustil.
Doktor Ambrož se dožil jako svobodný mládenec vysokého věku 90 let. Po jeho smrti
dal majitel zábřežského velkostatku hájovnu rozbourat, dubový les vykácel.
Po smrti Ambrože z Dubiny objevil se nový léčitel ran, údů a pohmožděnin v sousední
Hrabyni. Byl to nepatrný muž domkař, který bydlel naproti panského rybníka. Stal se
usedlým a jmenoval se Krejčí. Okolní lid jej znal pod jménem „Starý Čecháček“.
Zdroj: Pamětní kniha Mokré Lazce 1924. Zapsal: Tomáš Sáňka

ZDRAVOTNÍ OKÉNKO
INFORMACE K OČKOVÁNÍ
Očkování vakcínou Pfizer se provádí v ordinaci Štítina.
Nyní podáváme třetí dávku pacientům, kteří byli očkováni
1. a 2. dávkou v naší ordinaci. Jedná se asi o 160 lidí
a jejich proočkování potrvá asi do poloviny ledna 2022.
Po tomto datu začneme s očkováním všech dalších zájemců.
Před vakcinací je nutno se telefonicky objednat u sestry Marie
Vykydalové, tel. 553 677 160 na přesný termín. V jedné
ampulce je očkovací látka pro 6 lidí a musí být aplikována do
4 hodin od otevření. Očkování probíhá pouze mimo ordinační
dobu a bez předchozího objednání není možné.
MUDr. Oldřich Víteček, praktický lékař
foto Martina Slaninová

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
COVID je s námi už skoro 2 roky, ale jsou situace, kdy
stále nevíme, co dělat. Takže vám malinko krok po kroku
pomůžeme.
Co dělat, když se dostanete do kontaktu s pozitivní osobou
nebo se necítíte dobře a máte příznaky covidu či
nachlazení? Kontaktujte svého praktického lékaře
a rezervujte si termín na PCR test. Neutrácejte zbytečně za
antigenní testy!
Na PCR test se zaregistrujete po internetu:
do google vyhledávače napíšete testování uzis → najedete na Přehled odběrových
míst PCR → vyberete kraj Moravskoslezský a okres Opava → ...dále vyberete
odběrové místo, u kterého je zobrazen symbol žádanky
→ a pokračujte na odkaz
reservatic.com (je tam i telefonický kontakt) → PCR testování - indikováno
lékařem označíte objednat →...pak už si vyberete měsíc, den a hodinu...vyplníte
rezervační formulář → odešlete rezervaci.
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Pokud máte vše správně vyplněné, zelená ikonka vás bude informovat, že máte
rezervován termín odběru na PCR test. Pokud se vám objeví červená ikonka, něco je
zadáno chybně. Pomalu si projděte a zkontrolujte vaše údaje a opravte. Vypadá to
složitě, ale zvládnete to a starším lidem určitě pomůže někdo z rodiny či blízkých.
O výsledku PCR testu obdržíte informaci přes sms nebo email. Vy pak výsledek
oznámíte telefonicky svému praktickému lékaři.
Dále je třeba vědět, že:
Karanténa je pro osoby, které přišly do přímého kontaktu s pozitivní osobou, ta trvá
7 dní a musí být ukončena PCR testem.
Izolace je pro osoby, které jsou pozitivně testované, trvá 14 dní a pozitivní osoby
se již znova netestují, ale musí pro ukončení izolace telefonicky kontaktovat svého
lékaře.
Zvýšený zdravotní dozor je pro osoby očkované, které mají pozitivní osobu
ve společné domácnosti. Na ty se karanténa nevztahuje, ale musí absolvovat pátý
až sedmý den PCR test. Ve všech uzavřených prostorách, včetně MHD, musí mít
nasazený respirátor a používat zvýšenou hygienu rukou.
Při karanténě a izolaci člověk nesmí přijít do kontaktu s jinými osobami!!, musí si
zajistit nákupy a potřeby jinou osobou, popřípadě kontaktuje obecní úřad. Lékaře
kontaktujte pouze telefonicky!
Společně vše zvládneme a covid jednou překonáme. Všem přeji krásné, klidné svátky
a hlavně zdraví.
Marie Vykydalová, zdravotní sestra, foto Anna Kaštovská
ZE SPORTU
TJ TATRAN ŠTÍTINA V ROCE 2021
Rok 2021 nebyl z důvodu pandemie pro sportování, hlavně pro organizované
mistrovské soutěže, zrovna příznivý. Fotbalové soutěže v jarní části, kde jsme měli
přihlášená mužstva mužů, starších žáků a mladší přípravky, byly předčasně ukončeny.
Podzimní část za účasti našeho mužstva mužů, starších žáků a starší přípravky byla
ke spokojenosti nás i fotbalových příznivců dokončená a věříme, že bude pokračovat
i v jarní části. Po určitých problémech s přesunem termínu byly zorganizované
v průběhu roku 2021 tři venkovní mládežnické fotbalové turnaje formou souběžně
hraných turnajů vždy pro dvě věkové kategorie, a to: Turnaj „O pohár Jana Hajdra“,·
Turnaj „O pohár gen. H. Píky“, Turnaj „Tatranek Cup“.
Bohužel halové fotbalové turnaje, i když po stránce organizační a materiální byly
připravené, se neuskutečnily.
Mistrovská volejbalová soutěž mužů nebyla zahájena. Naši muži se však nadále
na soutěž připravují a věříme, že k jejímu zahájení dojde. Z důvodu epidemiologické
situace neproběhly turnaje v tenise, nohejbalu i volejbalu.
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V rámci sportovně-kulturně a společenského dění TJ zorganizovala ve sportovním
areálu tyto akce: Sportovní den generála Heliodora Píky, Dožínky a Den horníků
a soutěž ve vaření zelňačky „Kateřinská zelňačka“.
Sportovní areál dál měnil svoji tvář. Pozornost byla zaměřená zejména na tyto akce:
· Vybudování přístřešku mezi stávající kuchyní a venkovní pergolou, kdy zejména
za nepříznivého počasí docházelo při přenášení jídla ke znehodnocení, nehledě
na promočení obsluhujícího personálu.
· Přestavba skladu jako skladovací zázemí pro budoucí novou kuchyň.
· Vybudování sušárny a venkovní technické místnosti na úkor starého, již
nepoužívaného podia. Tímto vybudováním došlo i ke zlepšení estetického vzhledu
před cvičícími prvky.
V roce 2022 bychom chtěli vybudovat:
· Osvětlení fotbalového hřiště, kde zejména v jarních a podzimních měsících dochází
ke zkracování tréninkových jednotek na úkor kvality. Nepříznivě se to projevuje
zejména na mládeži, kdy TJ eviduje celkem 79 dětí. V minulosti hřiště osvětlené
bylo. Při rekonstrukci hřiště a kabin došlo k likvidaci starého osvětlení. Část
finančních prostředků získá TJ sponzorskými dary.
· Rekonstrukce a vybudování moderní kuchyně. Je to problém, kde jsme doposud
nenašli společnou řeč s Obcí Štítina. Jsme toho názoru, že když Bejatka přestala
tuto funkci plnit, obec kuchyň potřebuje. Nejde jen o vyvařování v průběhu akcí,
které budou v restauraci Tatranka organizované, ale o celý komplex služeb, např.
menu pro seniory, soustředění mládeže, dětské tábory atd.
Vážení sportovní příznivci a ostatní spoluobčané, dovolte mi, abych Vám do roku 2022
popřál jménem TJ Tatran Štítina mnoho úspěchů, pohody a především zdraví.
Doufám, že nastávající rok bude ke sportu a společensko-kulturnímu dění příznivější
než rok 2021.
Eduard Halška, předseda TJ Tatran Štítina
OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2021/2022
Mistrovským utkáním starších žáků na půdě TJ Sokol Chvalíkovice v neděli 7. 11. 2021
byla v našem fotbalovém oddíle ukončena podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022.
Do mistrovské soutěže tohoto ročníku má náš oddíl přihlášena tato mužstva:
· Okresní přebor mužů
· Okresní přebor starších žáků
· Okresní přebor starší přípravky
Mužstvo mužů si v této soutěži nevede vůbec špatně, i když možná ambice před
zahájením soutěže byly vyšší. Bohužel těsně před začátkem opustili mužstvo dva klíčoví
hráči - Tomáš Lehnert a Dalibor Vavrečka, kteří přestoupili do TJ Velké Hoštice, hrající
1.B. třídu. Mužstvo se dlouho hledalo a střídalo dobré zápasy s těmi méně vydařenými.
Jsme upřímně rádi, že v mužstvu dostali příležitost další naši mladí odchovanci, a to
- 16 -

Ondřej Kurka, Jakub Kubánek a Jan Mlček. Po podzimní části přezimuje mužstvo
v klidném středu uprostřed tabulky s dvaceti body a skórem 23:31.
Mužstvo starších žáků vstoupilo do soutěže s určitým handicapem, kdy na rozdíl
od ostatních mužstev byl tým tvořen z větší části hráči roč. nar. 2010, patřící do kategorie
mladších žáků. Několik zápasů mužstvu nevyšlo, zejména proti lídru soutěže TJ Moravan
Oldřišov. Klukům však nelze upřít snahu a bojovnost. Odměnou za to jim bylo vítězství
nad mužstvy, obsazující druhé a třetí místo v tabulce, TJ Hradec nad Moravicí a TJ Sokol
Chvalíkovice. Z osmi účastníků soutěže obsazuje mužstvo po podzimní části sedmé místo
se skórem 13:30. Pro kluky roč. nar. 2010 je to však velká zkušenost, kdy v soutěžním
ročníku 2022/2023 budou nastupovat ve své vlastní kategorii mladších žáků.
Kádr mužstva starší přípravky je tvořen zejména hráči roč. nar. 2012. V mistrovských
soutěžích se potkávají s hráči o rok staršími. Kluci se však s tímto problémem dovedou
vyrovnat a dlouhodobě předvádějí pěkné výkony, založené na kolektivním pojetí hry.
Z osmi plánovaných zápasů podzimní části jich bylo odehráno pouze pět. Z těchto
mužstvo čtyřikrát zvítězilo a jednou padlo v zápase proti Kobeřicím, kdy z důvodu
zranění a nemoci nenastoupilo
mužstvo kompletní. Do jarní části
soutěžního ročníku byla odložena
utkání proti Kravařím, Štěpánkovicím a Hněvošicím.
V podzimní části soutěžního ročníku
byly zorganizované dva venkovní
turnaje:
· IX. ročník dvojturnaje „O Pohár
Jana Hajdra“ pro kategorie mladších
žáků a starší přípravky,
· VIII. ročník turnaje „Tatranek Cup“ pro kategorii starších žáků. Pro kategorii mladší
přípravky byl z důvodu nařízené karantény turnaj zrušen.
V turnaji „O pohár Jana Hajdra“ obsadilo naše mužstvo mladších žáků
1. místo. Prohrálo pouze v jednom utkání. Mužstvo starší přípravky pak druhé místo
za vítěznými Kravařemi. V turnaji „Tatranek Cup“ obsadili naši starší žáci čtvrté místo,
když v některých zápasech se od nich odklonilo to pověstné „fotbalové štěstíčko“.
Nyní nastává období zimní přestávky. Pokud to situace dovolí, chceme zorganizovat pro
naše mládežnická mužstva několik halových turnajů v tělocvičně ZŠ gen. H. Píky a MŠ
ve Štítině. Bohužel první z nich Mikulášský turnaj pro kategorii těch nejmenších,
začínajících fotbalistů a Vánoční turnaj „O pohár ředitele školy“, byly z důvodu rostoucí
epidemiologické situace odložené na příští rok.
Předpokládáme, že jarní část soutěžního ročníku 2021/2022 bude v březnu příštího roku
zahájena pro mužské soutěže a v dubnu pro mládež. Vše však bude závislé na tom, jak
se podaří zvládnout boj proti covidu-19.
Jindřich Sosna, šéftrenér mládeže, foto archiv TJ Tatran
- 17 -

Oslovili jsme naše místní osobnosti, co by popřály našim občanům do nadcházejícího roku
pan Štěpán Koník, bývalý starosta Štítiny
Vážení spoluobčané, Vánoce patří mezi mé nejmilejší období
roku. Rozsvícením venkovních světel na domě a vánoční
výzdobou vevnitř zahájíme s rodinou krásné adventní období
čekání. Samozřejmě nesmí chybět vůně vánočního cukroví,
a i když každý rok chceme po manželce, aby pekla co nejméně,
bude se počet druhů zase určitě blížit k deseti! Krásné chvíle
zažíváme při sledování svátečních nedělních televizních
adventních koncertů se sklenkou dobrého svařáku
a rozsvícenými svíčkami na adventním věnci. Následuje nákup
vánočního stromku, který plánuji dlouho dopředu a s vnuky si to vždy velmi užívám.
Stromek teď ještě venku čeká na své umístění v obývacím pokoji a zdobení obvykle den
před Štědrým dnem je můj nejdůležitější úkol. A pak v ten radostný den štědrosti
s hrachovkou v poledne a ostatními klasickými dobrotami v podvečer osvěženi odpolední
procházkou, kdy tradičně neopomeneme návštěvu místního hřbitova s hrobem svých rodičů
a blízkých, usedáme k vánočnímu stolu, abychom se s rodinou společně radovali. Dojde
i na některé vánoční zvyky … A netrpělivě očekáváme zazvonění a příchod Ježíška…
Přeji Vám všem, milí spoluobčané, hodně zdraví, pohody a radosti nejen o vánočních
svátcích, ale i po celý příští nový rok 2022. A ať nás v dalších štítinských zpravodajích čekají
jen samé dobré zprávy!

paní Bohunka Prokšová, vedoucí prodejny Hruška
I když v obchodě nejsou Vánoce tou nejklidnější částí roku,
přesto chci využít výjimečnou příležitost a popřát Vám, našim
zákazníkům, krásné svátky vánoční. Ať máte stejnou radost
z nadílky, jako my máme z Vaší přízně. Prožijte svátky
zasněžené dobrou náladou, která neodtaje ani v novém
roce! Chci Vám popřát za celý kolektiv prodejny, aby Vám
vyšla i ta nejkouzelnější přání vánoční. Děkujeme
za dosavadní přízeň. Přeji ať je Váš rok 2022 plný štěstí,
radosti, klidu a především zdraví.

pan Edvard Schiffauer, učitel a hudební skladatel
Rád bych všem do nového roku popřál hlavně pohodu.
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pan Jaroslav Dominik, bývalý ředitel ZŠ
Milí občané, velice mne potěšilo, že jsem byl osloven redakcí
Zpravodaje, abych Vám, našim občanům, popřál v nadcházejících Vánocích a v novém roce 2022 vše nej… Je to jen
důkaz toho, že naši občané nezapomínají. Přeji Vám v čase
vánočním vše nejlepší. A v roce 2022 lepší výsledky než
v roce uplynulém. Ty dvojky v nadcházejícím letopočtu by
mohly být lepší. Snad se objeví samé jedničky. To si přejeme
vždy, my pedagogové, ale dvojky nejsou zas tak špatné. Přeji
Vám, abyste všechna úskalí překonali a abychom
se v hodnocení příštího roku 2022 dočetli: prospěli
s vyznamenáním.

paní Erna Lacková, nejstarší občanka Štítiny
Přeje všem hodně zdraví, lásky, pohody, porozumění
a božího požehnání.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - „KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ“.
Charita Hrabyně hledá pro uskutečnění koledování skupinky Tří králů ve Štítině
spolehlivé dobrovolníky, zájemci se mohou hlásit do 1. 1. 2022 u koordinátorky
Tříkrálové sbírky paní Judity Mudre na tel. 553 775 370, mobil 731 625 869.
Občané mohou přispívat také:
online koledováním prostřednictvím
platební brány www.trikralovasbirka.cz
VS 777988014
nebo v termínu od 3. ledna 2022
do 14. ledna 2022 do pokladniček
umístěných v kanceláři Obecního úřadu
Štítina a Poště Štítina.

Výtěžek TKS 2022 bude využit na opravu budov středisek Charity Hrabyně.
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PRODEJNA HRUŠKA
24. 12. 2021
25. 12. 2021
26. 12. 2021
27. 12. 2021
28. 12. 2021
29. 12. 2021
30. 12. 2021
31. 12. 2021
1. 1. 2022

6:30 - 12:00
zavřeno
zavřeno
6:30 - 17:30
6:30 - 17:30
6:30 - 17:30
6:30 - 17:30
6:30 - 14:00
zavřeno

POŠTA ŠTÍTINA
24. 12. 2021
25. 12. 2021
26. 12. 2021
27. 12. 2021
28. 12. 2021
29. 12. 2021
30. 12. 2021
31. 12. 2021
1. 1. 2022

zavřeno
zavřeno
zavřeno
13:00 - 18:00
8:00 - 12:00
13:00 - 14:00
13:00 - 18:00
8:00 - 12:00
13:00 - 14:00
8:00 - 12:00
zavřeno
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