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Milí spoluobčané,
příroda se probouzí ze zimního spánku a pro mnohé z nás přichází nejkrásnější
období roku. Když se rozhlédneme kolem sebe, můžeme vidět kvést první jarní
kvítka, na polích si vykračují čápi, kteří se již vrátili z teplých krajů, vzduch je
provoněný a svěží, a přestože sluníčko má ještě kostrbaté paprsky, vše nás vybízí
k trávení svého času venku a práci na zahrádkách, což k jaru nerozlučně patří.
S blížícími se Velikonocemi bych Vám ráda popřála krásné prožití velikonočních
svátků a v nadcházejících měsících teplem a sluníčkem naplněné dny.
Mgr. Martina Slaninová
místostarostka
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje bych se chtěl věnovat
záležitosti, která mě osobně velmi tíží. Procházíteli se po naší obci, mohli jste si všimnout
narůstajícího vandalismu v parčíku, na nádraží,
na hřišti i na hřbitově, kde se vandalové
nezastavili ani před poničením sakrální sochy.
Možná Vás to zamrzí a postesknete si: „To máme
mládež!“ a tím to končí. Já ze své funkce starosty vnímám tyto škody jako výdaje
z obecní pokladny, které mohly být investovány na účelnější věci v obci. Jelikož
činnost místních mladých vandalů roste, nezbylo mi, než požádat Policii ČR
o pomoc.
K zamyšlení se nabízí otázka: Co je k tomu vede? Zda nedostatečná pozornost
ze strany rodičů, či přemíra volného času? Touto cestou bych chtěl apelovat
na rodiče, prarodiče, základní školu jako vzdělavatele, ale i na všechny
spoluobčany - potlačme lhostejnost vůči negativnímu dění v obci, spojme síly,
věnujme našim dospívajícím více času a ukažme jim, že zabavit se dá i jiným
způsobem než ničením majetku.
Karel Ulrich
starosta
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Na zasedání zastupitelstva 25. února byl schválen rozpočet obce na letošní rok.
Celkové příjmy po odečtení tzv. konsolidačních položek (obec platí sama sobě) činí
20.047.474,00 Kč, z toho jsou daňové příjmy (příjem od státu, místní poplatky)
ve výši 18.979.000,00 Kč, nedaňové příjmy (služby, nájmy) ve výši 755.000,00 Kč
a přijaté dotace ve výši 313.474,00 Kč (dotace, o které bylo požádáno na investiční
akce v letošním roce, budou do rozpočtu zahrnuty až v případě jejich schválení).
Celkové výdaje po odečtení tzv. konsolidačních položek činí 24.249.527,00 Kč,
z toho běžné (provozní) výdaje jsou naplánovány ve výši 15.808.027,00 Kč
a investiční výdaje ve výši 8.441.500,00 Kč.
Rozpočet je navržen jako schodkový (výdaje převyšují příjmy), naplánovaný
schodek bude uhrazen z prostředků uspořených v minulých letech (zůstatek
peněžních prostředků k 1. 1. činil 19.309.497,40 Kč). Lze však předpokládat, že
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v průběhu roku bude rozpočet několikrát upravován a naplánovaný schodek se
výrazně sníží o přijaté dotace nebo díky vysoutěžení nižších cen investičních akcí.
Mezi největší investice naplánované pro letošní rok patří rekonstrukce obecního
úřadu (vč. vestavby výtahu), parkoviště u obecního úřadu, dokončení projektové
dokumentace pro územní řízení akce „odkanalizování obce“, bezdrátový rozhlas
v obci, dokončení projektové dokumentace cyklostezky Kravaře – Štítina a příprava
projektových dokumentací pro rekonstrukci panelových cest (ul. Havlíčkova,
Sportovní).
REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU POKRAČUJE
Jak jste v minulém čísle zpravodaje byli informováni, byla
započata rekonstrukce obecního úřadu. Ti, kteří pravidelně
obecní úřad navštěvují, určitě zaznamenali změny, které
doznaly jednotlivé kanceláře. Došlo k výmalbě, pokládce
linolea a vybavení novým nábytkem, který je
uzamykatelný a splňuje tak Evropskou unií předepsaná
kritéria. Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení
v prvním patře a také kuchyňky, která již volala
po výměně. Nyní probíhá rekonstrukce sociálního zařízení
v přízemí. Materiál nakupuje sama obec, stavební práce
zajišťují pracovníci obce a odborné činnosti vykonává
p. Přemek Světlík. Firma Zednictví Věntus z Opavy
zahájila výkopové práce na základy výtahové šachty.
Obec s výše uvedenou rekonstrukcí zadala firmě ČEZ
ke zpracování projektovou dokumentaci na fotovoltaickou
elektrárnu s ukládáním přebytku do baterie. Tato firma
bude zajišťovat i realizaci projektu. Cílem je získat
elektřinu na provoz celého obecního úřadu.
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ŽÁDOSTI O DOTACE
Na únorovém zastupitelstvu obce byla schválena podání žádostí o dotace v roce
2019 na projekty:
- vybudování parkoviště u obecního úřadu u Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora a rozvoj regionů,
- instalace posilovacích strojů a workoutové sestavy ve sportovním areálu
u Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora a rozvoj regionů,
- digitální obecní rozhlas z Operačního programu životního prostředí.
VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Počátkem dubna proběhla na ulici Havlíčkové výměna stávajících již
nevyhovujících veřejných osvětlení, nově jedno osvětlení je přidáno v zatáčce
u hasičské zbrojnice a jedno na hasičském cvičišti. Výměnu provedla firma
ELEKTRO HEKT – servis, s.r.o., která údržbu svítidel v obci zajišťuje.

RETARDÉRY U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Z důvodu špatného technického stavu byly
na ulici Komenského před základní školou
odstraněny retardéry. Nyní probíhá
zpracování
projektové
dokumentace
na nové retardéry, které zajistí bezpečný
provoz před základní školou. Obec bude
usilovat o získání dotace z Místní akční
skupiny Opavsko.
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ZAMĚŘENÍ POZEMKU U BRANDŽURY

V rámci pozemkových úprav získala obec
do svého majetku pozemek, který vede
k Brandžuře. Pro lepší orientaci v terénu
nechala obec tento pozemek vytýčit kolíky.
V současné době se pracuje na vyrovnání
pozemku, poté bude zatravněn. Z jedné strany
budou položeny betonové železniční pražce.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – RESTAURACE SPORT
Do výběrového řízení se v řádném termínu přihlásili 3 zájemci, po termínu jeden.
Na pracovním zastupitelstvu dne 20. 3. 2019 za účasti 7 zastupitelů (2 omluveni)
byl formou hlasování vybrán nový provozovatel - Tělovýchovná jednota Tatran
Štítina z.s.. Restaurace Sport otevřela dne 5. 4. 2019. Odpovědnou vedoucí je paní
Michaela Malohlavová.
Otevírací doba: Po-Čt 16-22 hodin, Pá-So 16-23 hodin, Ne 10-12 hodin, 15-22 hodin.

ŠKODY ZPŮSOBENÉ ŽIVLY
Větrná vichřice, která se přes Českou
republiku přehnala v první dekádě března,
zasáhla taky naši obec. Došlo k vyvrácení
několika stromů, které důsledkem toho bylo
nutno odstranit. Některé další stromy byly
z důvodu hrozícího polomu pokáceny. Škody
zaznamenali také hasiči, kterým vichřice
odtrhla část polykarbonátové střechy
na hasičském cvičišti.
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DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
Ve středu dne 17. 4. 2019 v době od 8,30 do 15,00 hodin dojde k plánovanému
přerušení dodávky elektřiny. Dotčené ulice - Havlíčkova, Hlavní, Ivana Kubince,
Komenského, Nádražní, Palackého, Zahradní. Z důvodu odstávky elektřiny bude
téhož dne uzavřen Obecní úřad ve Štítině a pošta.
Ve čtvrtek dne 18. 4. 2019 v době od 8,00 do 14,00 hodin dojde k plánovanému
přerušení vody.
BEZÚROČNÁ PŮJČKA V SOUVISLOSTI S KOTLÍKOVOU DOTACÍ
Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj zveřejní dne 10. 4. 2019 výzvu
na 3. vlnu kotlíkových dotací, příjem žádostí je od 13. 5. 2019. Výše podpory:
-

kotel na biomasu - automatický - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 tis. Kč,
tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 tis. Kč,
kotel na biomasu - ruční přikládání - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100 tis. Kč,
plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95 tis. Kč.

Navýšení základní dotace: 7 500 Kč za prioritní území a 7 500 Kč příspěvek kraje.
Na základě ankety, kterou občané obdrželi do schránek na konci března, měli
možnost do 3. 4. 2019, obci nahlásit svůj zájem o poskytnutí bezúročné půjčky
v souvislosti s výměnou kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový
ekologický zdroj tepla. Přihlásilo se patnáct zájemců, se kterými proběhla
informativní schůzka za účasti kotlíkového poradce. Obec prostřednictvím Místní
akční skupiny Opavsko bude pro tyto zájemce žádat Státní fond životního prostředí
o přidělení bezúročné půjčky. Máte-li zájem se ještě zapojit do tohoto projektu,
oznamte tuto skutečnost na obecním úřadě nejpozději do 23. 4. 2019. Naším
hlavním cílem je zajištění lepšího ovzduší v obci.
POPLATKY ZA ODPADY A PSY PRO ROK 2019
Splatnost poplatku za odpady pro letošní rok končí k 30. 4. 2019, poplatek za psa je
splatný nejpozději do 31. 5.2019.
PŘIPOMENUTÍ OBČANŮM
V jarních a letních měsících pracujeme na zahradách a mnohdy ke své práci
používáme hlučnější pomocníky. Proto připomínáme, že i nadále platí vyhláška,
která nařizuje, že každý je povinen se zdržet o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk (cirkulárky, sekačky, křovinořezy apod.).
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Připomínáme také vyhlášku týkající se nočního klidu. Dobou nočního klidu se
rozumí doba od dvacáté druhé hodiny do šesté hodiny ranní. Výjimkou je noc
z 30. dubna na 1. května z důvodu konání akce Pálení čarodějnic, v červnu v noci
konání tradiční oslavy výročí založení SDH a konání tradiční oslavy výročí
založení TJ Tatran, v obou případech se jedná o některou z nocí ze soboty na neděli
v měsíci červnu a v rámci Štítinského posvícení včetně Mládenecké je doba
nočního klidu stanovena od třetí hodiny ranní do šesté hodiny ranní.

ROZLOUČENÍ S ARMÁDNÍM GENERÁLEM ING. MILANEM PÍKOU
(* 28. 2. 1922 - † 21. 3. 2019)

V Bratislavě se dne 28. 03. 2019 široká veřejnost a pozvaní
hosté naposledy rozloučili s panem Milanem Píkou, synem
štítinského rodáka generála Heliodora Píky. Smutečního
obřadu, který proběhl se všemi vojenskými poctami, se
zúčastnili i zástupci naší obce, jmenovitě starosta obce pan
Karel Ulrich a ředitel základní školy Mgr. Daniel Matyášek.
Mezi pozvanými hosty byli mj. český velvyslanec na
Slovensku pan Tomáš Tuhý, přidělenec obrany ve Slovenské
republice pan Ján Gurník a nejvyšší představitelé
slovenského státu, např. slovenský ministr obrany pan Peter
Gajdoš nebo náčelník Generálního štábu Ozbrojených síl SR
pan Daniel Zmeko.
S projevem vystoupili mj. poslední žijící český pilot RAF pan Emil Boček,
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, britský atašé nebo ředitelka Slezského
zemského muzea paní Jana Horáková.
V projevech řečníků zazněla především slova velkého uznání a ocenění Milana
Píky jakožto člověka, který mj. velkou část svého života zasvětil snaze o očištění
jména svého otce, aniž by se přitom mstil, což se mu nakonec podařilo. Byl
považován za statečného muže a vlastence a celý svůj život usiloval o šíření
myšlenek míru, svobody a cti. Byl to příklad Čechoslováka, který měl rád svou zem
a vždy překvapil „…svojí láskou a úctou k otci, rodině a vlasti,“ řečeno slovy
Dominika Duky.
V závěru obřadu předal ministr obrany SR státní vlajku Slovenské republiky dceři
Milana Píky paní Dagmar Sedláčkové.
Čest jeho památce.
Mgr. Daniel Matyášek
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Rádi bychom Vás informovali, že v rámci 19. Tříkrálové sbírky, která se
uskutečnila ve dnech 5., 6. a 11. ledna 2019, vybrali koledníci od našich občanů
částku 47 029 Kč. Za všechny potřebné, kterým sbírka pomůže v nouzi, děkujeme
za finanční příspěvek. Děkujeme taky všem mladým koledníkům, kteří svůj volný
čas věnovali na dobrou věc.

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

85 let
paní Anna Bartková
paní Františka Kupčová
paní Miluška Hýlová

p. Kupčová

p. Bartková

75 let
paní Marie Grafová
paní Miroslava Hejlková
pan Jiří Kaštovský

p. Grafová

p. Hýlová

Do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
p. Kaštovský
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PŘED SUŠEDOVYM ZELENY OŘECH – 16. 3. 2019
Už od prvního vstupu na jeviště jsme
tentokrát my, Bejatky a Bejaťáci,
vnímali, že v hledišti je dobrá nálada.
Čím to? Snad tím, že jsme předstírali
zpoždění, že jsme jako nestihli
začátek naší tradičně úvodní písně
Před sušedovym zelený ořech? Nebo
už jarní náladou? Kdo ví?
A podívejme, někteří diváci si
dokonce zazpívali s námi.
Úvodní pásmo bylo poskládáno
ze škádlivých písniček mezi mužem
a ženou dle rčení: Co se škádlivá,
rádo se mívá, či ponašemu: Co se
zažira, rado se ma. Na pódiu
tentokrát zpívalo 6 mužů a toho se
nám podařilo v těchto písních využít.
Ve stejném duchu byly přednesené
básně od J. Schlossárkové, F. Směji
a E. Gudrichové.
Jednu z písní jsme věnovali vzpomínce na dlouholetou vedoucí souboru Bejatka
Ing. Zdence Hýlové, která by se v únoru dožila 60 let.
Hostem letošního ročníku byl soubor
Vrtek z Opavy a diváci se mohli
pokochat mladými, roztančenými
páry, které předvedly mnoho
slezských známých i zapomenutých
tanců. Doprovázela je cimbálová
muzika Gizdi z Opavy, která
předvedla své hráčské umění
i v samostatném vstupu.
Ozdobou folklórního odpoledne bylo zajímavé a veselé vyprávění praktického
lékaře pana MUDr. Víta Skaličky, který, ač sám pochází z Prahy, zabývá se naším
slezským nářečím a vydal o něm již druhou knihu. Obě bylo možno o přestávce
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zakoupit, čehož mnozí diváci využili. K zakoupení bylo i občerstvení a jarní
a velikonoční dekorace.
Již tradičně nejvíce emocí vyvolalo vystoupení Malých Bejatek, které si připravily
pásmo O zvířátkách. Vzhledem k tomu, že početně převažují děti z mateřské školy,
zvládly vystoupení na výbornou a v krojích vypadaly prostě kouzelně.

Poslední vystoupení programu patřilo našemu souboru Bejatka. Představili jsme
nové pásmo Byliny, zeliny. Podle úsměvů, smíchu i potlesku jsme usoudili, že se
taky docela povedlo. Úplný závěr folklórního svátku patřil rozloučení
s dlouholetým (32 let) členem souboru panem Mgr. Jarkem Dominikem, který
oficiálně ukončil činnost ze zdravotních důvodů. Patří mu velké poděkování
za vše, co pro soubor i pro reprezentaci naší Štítiny vykonal. Pevně však doufáme,
že když mu to jen trošku zdravotní stav dovolí, přijde nám na pomoc. Závěrem chci
všem spoluobčanům poděkovat, že přišli v tak hojném počtu, a popřát spokojené
velikonoční svátky a pohodové jarní dny.
Zuzana Halšková, vedoucí souboru Bejatka

19. ROČNÍK ZIMNÍHO VOLEJBALOVÉHO TURNAJE - 23. 3. 2019
Počátky tohoto zimního turnaje sahají
ještě do naší stařičké maličké
tělocvičny ve škole. Po rekonstrukci
a přestavbě školy a s ní vystavěnou
novou sportovní halou se otevřely
organizátorům nové a lepší možnosti.
Otevřením sportovní haly se začala
psát i nová historie volejbalového
sportu u nás ve Štítině. O turnaje byl
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vždy nebývalý zájem a organizátoři se
po všechna léta snažili o to, aby
účastníci klání byli vždy spokojeni.
A neutuchající zájem o tento zimní
turnaj je toho nejlepší vizitkou.
Mnohdy se přihlásilo tolik smíšených
družstev, že pořadatelé měli problém
zorganizovat turnaj tak, aby si všichni
dobře zahráli.
Letos jsme přijali opatření. Kdo se
nepřihlásil ve stanoveném termínu, měl smůlu. Turnaj jsme omezili na osm
družstev. I tak to bylo náročné na organizaci. Díky velikým zkušenostem těch, kteří
vše měli "na triku", se opět vše podařilo. Osm týmů hrálo ve dvou skupinách
a ve finále na sebe narazila družstva Dekoru Karviná a naše smíšené družstvo SRPŠ, což v překladu znamená Sdružení rodáků a přátel Štítiny. Nepodařilo se jim
zvítězit, ale i tak to byl úspěch. Takže vítězem se stali zkušení volejbaloví
harcovníci z Karviné.
Za štítinské volejbalisty Mgr. Jaroslav Dominik

BURZA KNIH – 27. 3. 2019
Máte doma „nepotřebné“ knihy?
Chcete si koupit „nové“ knihy
za symbolickou cenu?“ Taková byla
výzva Klubu žen Štítina, který
uspořádal burzu knih. Byly jsme
mile překvapeny, že o burzu byl
zájem z obou stran – nabízejících
i kupujících. Dopoledne navštívili
burzu knih školáci, odpoledne
veřejnost.
Výtěžek byl rozdělen – škola utržené peníze pošle do ostravské zoologické zahrady
na patronaci pardála obláčkového, Klub žen použije peníze na podporu svých
kulturních akcí.
Děkujeme za vstřícnost panu řediteli školy, celému jeho pracovnímu kolektivu
a správkyni paní Paroulkové.
Za Klub žen Mgr. Marie Dominiková
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DEN ZEMĚ VE ŠTÍTINĚ
Dne 22. 4. se jako každý rok slaví
Den Země. Zároveň se v dubnu koná
akce: Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz).
K této příležitosti se obec rozhodla
zorganizovat akci, kdy se můžeme
podílet na zkvalitnění prostředí, v němž
žijeme.
Občané Štítiny si určitě vzpomenou, že v minulosti úklid organizoval Klub žen
ze Štítiny. Každoročně se na jaře podílely na úklidu kolem hřbitova, nebo na úklidu
podél cesty od kaple směrem na Kravaře. Také si určitě vzpomenete na spoustu
dobrovolníků, kteří se podíleli na úklidu na Brandžuře, kde jsme jako děti trávili
spoustu času v rámci volného času, nebo se zde pořádal Den dětí.
Rádi bychom opět tuto tradici obnovili a zároveň zapojili naši obec do akce:
Ukliďme Česko, v našem případě: „Ukliďme Štítinu“.
Sejdeme se v sobotu 27. 4. 2019 v 9,30 hodin před obecním úřadem. Reflexní
vesty a rukavice budou pro Vás zajištěny. Těšíme se na Vaši hojnou účast a věříme,
že si společně ve Štítině vytvoříme krásné prostředí.
Mgr. Alexandra Hoňková
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BOJOVOU CESTOU 1. ČESKOSLOVENSKÉ SAMOSTATNÉ TANKOVÉ BRIGÁDY

Technické muzeum Olomouc uskuteční
jízdu vojenskými historickými vozidly
po trase autentických míst, kudy si razila
cestu
k osvobození
naší
vlasti
1. československá samostatná tanková
brigáda. V této souvislosti jste zváni
v sobotu dne 27. 4. 2019 v 9,00 hodin
na točnu u nádraží, kde proběhne
výstava vojenské techniky.
KLADENÍ VĚNCŮ
Dne 29. 4. 2019 v 11 hodin navštíví naši obec
zástupci Československé obce legionářské, kteří uctí
památku generála Heiodora Píky. Poté na štítinském
hřbitově u hrobu Ivana Kubince proběhne
vzpomínkový pietní akt k uctění památky obětí
II. světové války. Na doprovodném programu se
podílejí žáci základní školy a Malé Bejatky.
ŠTIVADLO 2019
Blíží se konec dubna, který je už několik let
spojen s divadelní přehlídkou venkovských
ochotnických souborů Štivadlo. Začátek
připadne na neděli 28. 4. 2019.
Štivadlo je spolufinancováno z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
A teď trošku podrobněji. 28. 4. 2019 přijede
do naší obce opět pan hrabě s hraběnkou, kteří
si z kočáru prohlédnou své „štítinské panství“.
V 17,30 hodin se vrátí ke škole, kde je tradičně přivítají Malé Bejatky, pan starosta
a ředitelé přehlídky, kteří si převezmou z rukou hraběte klíč od štítinských bran,
čímž zahájí již XVIII. ročník Štivadla. Paní hraběnka podaruje naše nejmenší
zlatými penízky a pak jim přenechá svůj kočár, aby je mohl hraběcí kočí povozit.
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28. 4.

v 18,00.

Grunt Smolkov

Světáci (komedie)

29. 4.

v 18,00

DS Trosky Třanovice

Habaďůra (crazy komedie)

30. 4.

v 18,00

DS Chaos Valašská Bystřice Jo, není to jednoduché (komedie)

v 16,00

O sedmi ztracených tečkách
Dvojice Jepice Dobroslavice (loutková pohádka)

1. 5.

Zase ti tupitelé, Dveře
(dvě komediální jednoaktovky)

2. 5.

v 18,00

Divoch Vřesina

3. 5.

v 18,00

ŠAMU Štítina

v 14,00

Žáci ZŠ Štítina - host

Když se zhasne (konverzační komedie)
Thor, Knoflík
(činoherní a loutkový příběh)

DS Kyjovice

Kočka v oreganu (hořká komedie)

DS Krnov - host

Julien v nesnázích (komedie)

4. 5.
v 18,00
5. 5.

v 15,00

V 17,00 hodin dojde k vyhlášení výsledků přehlídky, předání cen a vrácení klíčů
štítinských bran hraběti Chorynskému s chotí Marií Luisou.
Soutěžní představení bude jako obvykle hodnotit laická i odborná porota. Diváci se
mohou „vyjádřit“ ke zhlédnuté hře prostřednictvím oblíbené „kuličkiády“.
Předprodej vstupenek zajišťuje na obecním úřadě paní Martina Vlčková.
ŠAMU se letos představí s hrou „Když se zhasne“, kterou v těchto dnech intenzivně
zkouší. Premiéra je naplánovaná na neděli 14. 4. 2019 v 17,00 hod. Věřím, že
v letošním roce nedojde k žádné změně v programu, jak tomu bylo vloni.
Nicméně: pokud zasáhne „vyšší moc“, budou pořadatelé vše řešit operativně se
snahou včas o úpravě programu informovat. Za všechny pořadatele Vás na jarní
divadelní představení srdečně zve:
Ing. Václav Benda
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FLORIÁNSKA MŠE
Floriánská mše se koná v Kapli sv. Maří Magdalény v sobotu 4. 5. 2019 v 9 hodin.
Poté se účastníci mohou za poslechu dechovky přemístit na hasičské hřiště
ve Štítině.
Věděli jste, že: Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí
s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrčnířů či pekařů? Obvykle je znázorňován
v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár.
Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly
na ochranu proti požáru.

MEMORIÁL VOJÍNA IVANA KUBINCE
Volejbalisté ze Štítiny pořádají pod záštitou TJ Tatran Štítina a Obecním úřadem
ve Štítině 54. ROČNÍK volejbalového turnaje MEMORIÁL VOJÍNA IVANA
KUBINCE v sobotu 11.5.2019 ve sportovním areálu TJ Tatran Štítina.
Kategorie: smíšená družstva 4 + 2.
Začátek v 9 hodin. Občerstvení zajištěno.
Za nepříznivého počasí se akce uskuteční
v tělocvičně ZŠ gen. Heliodora Píky.
Na Vaši účast se těší volejbalisté
ze Štítiny spolu se všemi příznivci tohoto
krásného sportu.
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19. SETKÁNÍ S DŘÍVE NAROZENÝMI OBČANY ŠTÍTINY
Již je tradicí, že naši dříve narození občané se každoročně v květnu setkávají
u přátelského posezení. I letos tomu nebude jinak. Již 19. setkání se uskuteční
ve čtvrtek 16. 5. 2019 v 16,00 hodin v prostorách ZŠ gen. Heliodora Píky.
S krátkým programem se představí žáci základní školy pod vedením Mgr. Zuzany
Římákové, k poslechu a zpěvu zahraje cimbálová muzika Grunt.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 19. 5. 2019 v 15,00 hodin se v salónku Základní
školy gen. Heliodora Píky uskuteční slavnostní vítání
občánků narozených od května loňského roku do konce
dubna roku letošního. Rodiče, kteří mají zájem se
zúčastnit vítání občánků, se již mohou hlásit na
obecním úřadě u paní Martiny Vlčkové.
100 LET TĚLOVÝCHOVY VE ŠTÍTINĚ 1919 - 2019
V neděli 12. června 1919 se na popud místních občanů pana Valentina Drozdka,
zednického mistra, pana Vladislava Kyjovského, malíře, pana Štěpána Kyjovského,
železničního zaměstnance a pana Rudolfa Havránka, přednosty železniční stanice,
sešel uzší kroužek přátel tělovýchovy v sále hostince U Stuchlíků, aby se poradil
o založení tělovýchovné jednoty Sokol ve Štítině.
V tuto památnou neděli byla skutečně tělovýchovná jednota Sokol založena, a to
pod patronací mateřské tělovýchovné jednoty Sokol v Opavě. Do této organizace se
přihlásilo 18 členů.
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Začátek činnosti byl těžký. Po náboru žáků a žákyň se začalo s cvičením. Mládež
cvičila v místní školce, dospělí v sále místního hostince. Výsledek cvičení v prvním
roce byl uspokojivý. Prostná k VII. Všesokolskému sletu, který se uskutečnil v roce
1920, byla zvládnuta. Po zrušení školky se všechny cvičící složky přestěhovaly
do pronajaté budovy a jednota tak mohla vyvíjet aktivnější činnost.
Při parcelaci půdy v roce 1924
zakoupila jednota pozemek na zřízení
hřiště
(dnešní
parčík
uprostřed
vesnice). V roce 1926 se členstvo cítilo
již tak silné, že bylo uvažováno
o osamostatnění. Byla tak ukončena
patronace TJ Sokol Opava. Tohoto
roku byla rovněž uzavřena s majitelem
Starého pivovaru (původně štítinský
zámek) koupě bývalé varny. Nemalým
úsilím všech členů byla provedena
adaptace na sál s jevištěm a v prvním poschodí byla zřízena tělocvična. Slavnostní
otevření se uskutečnilo 8. ledna 1928 prvním plesem. Tělovýchovná činnost
pozůstávala hlavně z prostných cvičení a ze cvičení na nářadí. Postupně byly
zakoupeny žíněnky, bradla, hrazda, koza, kůň, kruhy, pérový můstek. Členové
jednoty se zúčastnili všech sokolských sletů v Praze.
Čestná byla účast na cvičeních v okolních vesnicích. Na hřišti se provozovala také
lehká atletika. Volejbal byl první kolektivní sport, který se v naší vesnici ujal.
Dorostenky provozovaly stolní tenis a muži lední hokej za fandovství skoro celé
Štítiny. Pravidelně byly pořádány tělovýchovné akademie, besídky pro děti,
výpůjčky z vlastní knihovny. Na činnost si jednota vydělávala sama. Pořádaly se
posvícenecké zábavy, plesy, ale hlavně divadelní představení. Od roku 1920
až po rok 1938 se uskutečnila v každém roce minimálně tři představení. Pak ale
přichází i pro naši obec smutný 10. říjen 1938, kdy nás obsadili němečtí vojáci. V té
době čítala naše jednota 50 členů. Z nich 24 odešlo nebo bylo vystěhováno
do Protektorátu. Jednota měla zastavenou činnost a již 2. listopadu 1938 došlo
k prvnímu zatýkání. Z našich členů byli zatčeni pan Vladislav Kyjovský, pan Jiří
Vaněk a pan Matouš Šustek. Ti se sice ještě za 14 dnů vrátili domů, ale další
zatýkání a pobyty ve věznicích následovaly. Z našich členů zemřeli
v koncentračních táborech pan Jan Krejčí, pan Viktor Valenta, pan Josef Sonek
a pan Vladislav Kyjovský. Jejich jména jsou uvedena na pamětní desce ve vestibulu
štítinské školy. S podlomeným zdravím se vrátil pan Karel Malohlava a pan Štěpán
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Kyjovský. V československých jednotkách na západě bojovali naši členové pan
Jaroslav Vašica a pan Robert Sedláček.
Činnost Sokola byla obnovena hned
po válce v roce 1945. Sokol provozoval
svou činnost opět v prostorách Starého
pivovaru, a to až do roku 1949, kdy byla
otevřena tělocvična v nově po válce
vystavěné škole. Téhož roku byla zahájena
úprava prostranství u kaple pro fotbalové
hřiště a byl založen oddíl kopané. V roce
1954 byla jednota Sokol přejmenována
na DSO Tatran. Tato reorganizace byla
příčinou toho, že podstatná část členů
ukončila své členství v tělovýchově. K 1. květnu 1954 měla jednota 87 členů.
V roce 1964 začal svou činnost oddíl volejbalu. Oddíl již po léta udržuje družební
vztahy s volejbalisty z polské Ratiboře. V letošním jubilejním roce stého výročí
tělovýchovy ve Štítině pořádá již 54. ročník volejbalového turnaje Memoriál Ivana
Kubince.
V roce 1969 se připravoval turnaj v kopané a člen výboru TJ pan Raimund Stříž
přišel s návrhem, aby tento turnaj nesl čestný název našeho rodáka Heliodora Píky.
První ročník Turnaje generála Heliodora Píky se konal ve dnech 28. - 29. 6. 1969.
Pohár pro vítěze nám darovaly sklárny Bohemia Poděbrady a ředitel závodu pan
Jaroslav Prchala provedl čestný výkop. V jubilejním roce to je již 52. ročník.
V současné době má TJ Tatran Štítina k dispozici krásný sportovní areál
s fotbalovým hřištěm, se dvěma volejbalovými kurty, se dvěma tenisovými kurty
a se sociálním zařízením. Přestože oddíl tenisu již zanikl, tenisové kurty jsou
využívány tenisovými nadšenci, v rámci
volnočasových aktivit. V roce 2019 má
jednota
oddíl fotbalu,
volejbalu,
nohejbalu a cvičení pro ženy. Celkový
počet členů je 185. Je na nás na členech,
ale hlavně na sportovních nadšencích,
podporovat tělesnou výchovu a sport
v naší vesnici. Podmínky na to máme.
(Dle vzpomínek pana Jana Hajdra zpracovali a zaktualizovali u příležitosti 100. výročí
tělovýchovné jednoty ve Štítině Ing. Vladislav Kania a Mgr. Jaroslav Dominik)
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ŠTÍTIŇÁK JAN VILDOMEC MISTREM EVROPY
Jan Vildomec člen SSK Opava
0126 a juniorský reprezentant ČR
se v březnu 2019 stal mistrem
Evropy
v týmové
soutěži
Mistrovství Evropy ve sportovní
střelbě ze vzduchových zbraní
v chorvatském Osijeku. V týmu
s Pavlem Schejbalem z Plzně
J. Vildomec - šestý zleva
a Kryštofem Krskem z Horního
Benešova dosáhli na fantastickou zlatou medaili, když přešli přes nejlepší evropské
týmy z Německa a Ruska a ve finále zdolali nejtěsnějším rozdílem o 0,1 bodu tým
Běloruska. Pro Jana Vildomce je to vrcholný úspěch v dosavadní kariéře.
Blahopřejeme.
zdroj: http://sskopava.ic.cz//
VYNÁŠENÍ MAŘENY
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PŘIJĎTE MEZI NÁS !
Klub důchodců rád přivítá do svých řad nové členy. Schází se 1x za 14 dnů, a to
vždy lichý týden ve středu v 15 hodin v salónku ZŠ Štítina. V rámci svých setkání
si členové klubu připomínají různá výročí, besedují o dění v obci a zpěvem
přispívají ke své lepší duševní pohodě.
Další plánované kulturní a sportovní akce
9. 5.
10. 5.

ZŠ – O nejrychlejšího Štítiňáka, Štítinský snajper
Den matek, finálové kolo Štítina má talent

25. 5.

Mládežnický fotbalový turnaj O pohár Jana Hajdra

31. 5.

ZŠ – Dětský den

21.- 23. 6.

Oslava 100 let od založení TJ Tatran
Memoriál gen. Heliodora Píky - 51. ročník turnaje v kopané

22. 6.

Pietní vzpomínka na gen. Heliodora Píku

29. 6.

Okresní liga veteránů

20. 7.

Posvícenský hasič

21. 7.

Mše svatá v Kapli sv. Maří Magdalény

22. 7.

169. Mládenecká

Výzva dopisovatelům,
chcete i Vy přispět k bohatšímu obsahu našeho zpravodaje? Pokud ano, zašlete své
příspěvky, nápady a podněty na email: místostarosta@stitina.cz, příp. je doručte
v zalepené obálce označené textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní schránky
obecního úřadu. Prosíme zejména členy sdružení, spolků, klubů a pořadatele akcí,
aby poskytovali informace o svých aktivitách. Děkujeme.
Štítinský zpravodaj vydává Obec Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina, IČ 00300764. Registrováno u Ministerstva
kultury pod evidenčním číslem MK ČR E22066. Periodický tisk územně-samosprávného celku. Redakční
rada: Mgr. Martina Slaninová (email: mistostarosta@stitina.cz), Bc. Kamil Sojka. Spolupracoval:
Mgr. Jaroslav Dominik. Gramatická úprava: Mgr. Marie Dominiková. Foto: archiv a Mgr. Jaroslav Dominik.
Vydáno: 450 výtisků.
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