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„Na svatého Václava babí léto nastává“.
Den před svátkem „České státnosti“ 27. září se děti v mateřské škole v rámci
projektového dne seznámily s legendou svatého Václava. Děti se dozvěděly, jak byl
svatý Václav pro českou zemi důležitý. Společně si poté vyrobily svatováclavskou
korunu, meč a štít, kterými ozdobily připravenou figurínu.
Dana Buroňová, vedoucí učitelka MŠ, foto archiv MŠ
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Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
 Firma STRABAG a.s. v červenci 2021
opravila povrch komunikace v lokalitě
Záhumení. Výsledná cena včetně víceprací
činí 493 515 Kč bez DPH. V současné
době se zpracovává projekt skutečného
provedení a probíhají jednání s dotčenými
úřady ve věci možného zkolaudování této
komunikace.
 V osmém měsíci byly zahájeny práce na provedení mostu na ulici Havlíčkova přes
potok Sedlinku. V návaznosti na tyto práce budou v průběhu měsíce 10/2021
až 11/2021 zahájeny práce na realizaci kanalizace a povrchu silnice ulice Havlíčkova
od mostu směrem k ulici Palackého.
 Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod kříže z pozemku paní Marie
Vykydalové a uzavření darovací smlouvy mezi obcí a dotyčnou. Kříž již byl
demontován, prozatímně je uložen na obecním úřadě a o jeho dalším umístění bude
teprve rozhodnuto.
 Na základě nejlevnější cenové nabídky byly objednány dvoje nové vstupní
automaticky posuvné dvoukřídlé dveře včetně nadsvětlíků do prodejny Hruška. Dveře
budou řešeny jako bezbariérové. Realizaci zajistí firma ALFEST LUČINA s.r.o.
za cenu 245 145 Kč bez DPH.
 Zastupitelstvo schválilo na základě nejlevnější cenové nabídky vystavení objednávky
na provádění zimní údržby místních komunikací v obci v zimním období 2021/2022
s panem Liborem Kotalou za cenu 750 Kč bez DPH/1 hod.
 Zastupitelstvo odsouhlasilo na základě výběru a nejlevnější cenové nabídky
společnosti SILNICE.CZ s.r.o. realizaci chodníků na ulici Ivana Kubince a opravy
části silnice před kaplí za cenu 903 990 Kč bez DPH. Realizaci předpokládáme
do konce roku 2021, v případě dlouhodobě nepříznivého počasí se realizace přesune
do roku 2022.
 V průběhu měsíce srpen až září 2021 proběhlo generální vyčištění stávající kanalizační
sítě v obci Štítině včetně provedení kamerového monitoringu. Na základě nejlevnější
cenové nabídky práce provedla firma SEZAKO Prostějov s.r.o., středisko Opava.
Celková cena provedených prací 577 tis. Kč bez DPH. Z kanalizačního řádu bylo
postupně vytěženo celkem 99,5 tuny odpadu.
 Na zakázku „Zateplení tělocvičny ZŠ Štítina“ byly doručeny 4 cenové nabídky,
nejlevnější nabídku doručila firma THERM, spol. s r. o. Zastupitelstvo obce schválilo
uzavření smlouvy o dílo s firmou THERM, spol. s r. o. za cenu díla
4 082 212,30 Kč vč. DPH. Obec na tento projekt získala dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 1 381 469,25 Kč. Na dofinancování budou použity
prostředky z bezúročných kotlíkových půjček. Realizace je plánována na jaro 2022.
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 Na konci srpna byly dokončeny úpravy
před smuteční síní. Výsadbu a úpravu
provedli zaměstnanci obecního úřadu.
Cena úprav přišla na 9 700 Kč.
 Od 18. 10. 2021 bude u nákupního
střediska Hruška zprovozněno naisntalované bezkontaktní výdejní místo
Z-BOX.
Cyklostezka Štítina – Kravaře po 6 letech příprav v realizaci.
V roce 2015 jsme intenzivně začali řešit občany dlouho požadovanou cyklostezku
ve směru Štítina – Kravaře. V roce 2017 došlo k dohodě s majiteli pozemků, následně
v roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s městem Kravaře. Po celou dobu
probíhaly práce na studii a na projektu cyklostezky, který realizoval Ing. Zbyněk Novák
projektová činnost ve výstavbě se sídlem Opava. Stavební povolení na realizaci bylo
uděleno 23. 11. 2020. V měsíci červenci 2021 byla schválena dotace ze Státního fondu
dopravní infrastuktury ve výši 2 248 861 Kč (85 % z uznatelných nákladů).
Na zastupitelstvu konaném 2. 8. 2021 byl odsouhlasen zastupiteli výběr nejlevnějšího
dodavatele prací fa Berkastav s.r.o. v ceně 2,395 mil. bez DPH.
Dílo samotné se skládá také z dalších dílčích objektů a to veřejného osvětlení, které
realizuje dle uzavřené smlouvy o dílo a nejnižší podané nabídky v hodnotě 1,078 mil. Kč
bez DPH firma Elektro Hekt - servis s.r.o., přeložky nízkého napětí - realizuje společnost
ČEZ a výsadby stromové aleje.
Práce přeložek a cyklostezky byly zahájeny
20. 9. 2021. V tuto chvíli
máme za sebou i přes
velmi nepříznivé deštivé
počasí provedenou přeložku nízkého napětí,
provedené zemní práce
na veřejném osvětlení
a proběhl také archeologický dohled v trase
cyklostezky.
Pevně věříme, že se
i přes nepřízeň počasí
podaří cyklostezku v tomto
roce zdárně dokončit.
náhra
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

NAŠI JUBILANTI
Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

80 let
paní Ludmila Olšarová
paní Marie Řeholová

paní Marie Řeholová

paní Ludmila Olšarová

75 let
paní Marie Hoffová
paní Věra Kurtišová
paní Marcela Paverová
paní Marie Zíková
pan Pavel Konečný
pan Štefan Šalata

pan Štefan Šalata

pan Pavel Konečný

Všem oslavencům přejeme
hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
paní Marcela Paverová

paní Věra Kurtišová
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NA ŠTÍTINĚ TO O POSVÍCENÍ PĚKNĚ ŽILO

Po loňské přestávce jsme všichni s napětím očekávali, zda štítinské posvícení proběhne
v takové podobě, jak jsme byli zvyklí před pandemií. Měli jsme štěstí. Nejen občané
Štítiny, ale i přespolní, si mohli užít v pátek na hřišti TJ Tatran fotbal a volejbal
svobodní versus ženatí, zazpívat si s Tamburáši, v sobotu na hasičském hřišti ochutnat
za účasti čtyř účinkujících spolků Posvícenský koláč, večer na hřišti TJ Tatran si
zatancovat u kapely Mantl, v neděli si zazpívat s cimbálovou muzikou Grunt a pondělí
zakončila posvícení tradiční 171. Mládenecká. redakce, foto: Lenka Benýšková, Lukáš Kupka, Jiří Lacek
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KEMPY OVLÁDL HARRY POTTER
První a druhý týden v srpnu proběhly na hřišti TJ Tatran přírodovědné kempy.
Pro velký zájem jsem přidala i druhý týden, který byl
rovněž velmi rychle obsazen. Našeho příměstského
„přištítinského“ tábora se letos zúčastnilo skoro
70 dětí.
Chystání začalo už brzy na jaře, kdy jsme všichni
pevně věřili, že pandemie bude na ústupu a budou
se tábory realizovat. Pak v dubnu přišla možnost řešit
tábory přes dotace MŠMT spolu s MAS Opavsko.
Neváhala jsem a oba kempy přihlásila. V červnu jsem
dostala tu skvělou zprávu, že vzhledem k tomu, že
se jedná o vzdělávací přírodovědné kempy, dotace
vyšly. Díky tomu měli rodiče pro své děti celý pobyt,
stravu, materiál na pokusy, odměny atd. zcela zdarma.
Pro mě byly dotace výzva, jak se poprat s náročnou
administrativou. Ale vše vyšlo.
S dětmi jsme si užili nádherné dva týdny. Tématem letošních kempů byl Harry Potter. Zažili
jsme pokusy chemické, biologické a fyzikální. Chodili jsme po hladině nenewtonovské
kapaliny, zažili jsme sopky, rostlinná barviva, demonstrační pokusy s ohněm, badatelskou
výuku, spoustu her, táborový tanec, prezentaci dravců a prezentaci o zvířatech s Petrou
Valentovou a jejími syny, výrobu kouzelnických plášťů, hůlek a košťat … Na závěr
tábora proběhlo na pódiu představení jednotlivých týmů a jejich nejoblíbenějšího
pokusu pro rodiče, včetně táborového tance a vyhlášení celotáborové soutěže.
Závěrečného vystoupení se zúčastnili i zástupci z MAS Opavsko.
Děkuji všem instruktorům,
Haně Gaideczkové a Lucii Beckové za pomoc s organizací,
kuchařkám za skvělé jídlo,
vedení TJ Tatranu za výborné
zázemí, paní Petře Valentové
a všem, kdo se na kempech
podíleli a pomáhali.
A můj nejlepší zážitek?
Každodenní dětský úsměv
a upřímná radost.
Alexandra Hoňková, foto Emily Beck
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ZASAHOVAL I NA JIHU MORAVY
Kamil Rádek je místní rodák, od března 2021 obecní
zastupitel, ale především hasič v Hasičském
záchranném sboru ČR v Hlučíně. Tato jednotka
zasahuje u nejrůznějších živelných pohrom.
Vzpomeneš si na větší akce, kde jsi zasahoval?
První zásah tohoto útvaru, který se transformoval
z po-sádkového útvaru civilní obrany v Hlučíně, byl
v roce 2009 v Hodoníně při likvidaci ptačí chřipky.
V roce 2010 jsem zasahoval u povodní na Karvinsku,
v polské Ratiboři a Wroclavi. V roce 2013 na
povodních u Mělníka, v roce 2014 na povodních v Srbsku. Nejdelší dobu, kde jsem
zasahoval, byly Vrbětice. Celých pět let. Je to nejdelší zásah v historii hasičů. V rámci
humanitární pomoci jsem byl v Řecku a dvakrát v Moldávii.
Jak to máme chápat, že jste tam zasahovali pět let?
Jednalo se o týdenní turnusy. Takže některý měsíc jsem tam strávil týden, jindy týdny dva.
A takto jsme se střídali celých pět let.
Vzpomínám si, že jsi obdržel nějaké vyznamenání. Můžeš to upřesnit?
Za zásah v Polsku od polského prezidenta Bronisława Komorowskiho jsme já a dalších 13
hasičů z pěti útvarů z celé ČR obdrželi v Lichtenštejnském paláci v Praze Zlatý Záslužný
kříž. Mezi oceněnými byl také Jirka Glabazňa, který pracuje u HZS v Olomouci.
Většinu z nás ochromilo letošní tornádo, které se prohnalo jižní Moravou. Kdy jsi
se o této události dozvěděl ty?
Ještě ten večer jsme byli rozděleni do týmů, kdy první tým vyrazil za dvě hodiny poté, co
tornádo udeřilo. Já jsem byl až ve druhém týmu, který nastoupil až za 3 dny. Střídali jsme
se po 3 až 4 dnech.
Ve kterých vesnicích jsi zasahoval?
V Hruškách a Mikulčicích.
Jak konkrétně vypadala vaše pomoc v postižené
oblasti?
Byli jsme předurčeni pro vyklízení a odvoz sutin,
řezání a likvidaci dřevin. A po vyjádření statika
jsme prováděli demolice poškozených budov.
Kolik hodin jste denně pracovali?
Třináct až šestnáct hodin.
A jak v takových podmínkách probíhá odpočinek?
Každá vesnice měla krizový štáb, kde dobrovolníci a zastupitelé obcí pro nás zprvu
zajišťovali jídlo. Až se situace ustálila, jídlo nám zajišťoval útvar. Spát jsme jezdili
do Hodonína na dívčí ubytovnu (bez dívek), kde jsme přijeli, osprchovali se, svalili se na pár
hodin do postele a zase zpátky do práce.
Jak se k vaší pomoci stavěli místní?
Byli velmi vděční. Mezi některými mými kolegy vznikly vazby a jsou s místními ve styku
dodnes.
Děkuji za rozhovor. Martina Slaninová, foto František Špaček a Kamil Rádek
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PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL DORAZILI NA ŠTÍTINU
Ve čtvrtek 12. 8. 2021 se uskutečnilo na
hasičském hřišti obecní letní kino. Film,
který jsme pro naše občany vybrali, byl
úplnou novinkou, vždyť premiéru měl
jen čtrnáct dní před naším promítáním.
Letní kino na volném prostranství je
vždy sázka do loterie, proto jsme celý
týden s napětím sledovali předpověď
počasí. Měli jsme štěstí. Již od rána bylo
slunečno a bezvětří. Pro návštěvníky
bylo v hasičském kiosku připraveno
pivo, víno a jako ve správném kině si mohli návštěvníci zakoupit popcorn a nachos. Výtěžek
z dobrovolného vstupného bude využit po dohodě s vedoucí učitelkou paní Danou
Buroňovou na nákup lůžkovin pro naše nejmenší ve školce. Věříme, že v příštím roce
budeme tuto akci opakovat.
Vojtěch Slanina, člen kulturní komise, foto autor
PEČICÍ FORMY ZAPLNILY SALONEK ŠKOLY

Také si vzpomínáte, jakou jste měli
radost, když vám maminka či babička
upekla velikonočního beránka? Forma
se dědila z jednoho pokolení na druhé
a v mnoha domácnostech ještě je.
Zálibu ve sbírání pečicích forem má
paní Lenka Sojková. Aby se podělila
o radost z této dvanáctileté sběratelské
záliby, zorganizovala spolu s manželem 28. srpna 2021 VÝSTAVU. V
salónku místní školy vystavili okolo
150 pečicích forem – smaltovaných, keramických, skleněných, teflonových, různých
velikostí a tvarů. Návštěvníci si mohli prohlédnout formy bábovek, beránků, ryb, raků
zajíčků, vánoček… Pro představu, jak hotové pekařské výrobky vypadají a chutnají,
paní Lenka napekla a dala návštěvníkům ochutnat. Děkujeme za pěkný zážitek.
Marie Dominiková s rodinou, foto Kamil Sojka

DOŽÍNKY
V sobotu 18. 9. 2021 proběhla ve sportovním areálu Štítina celoobecní akce – Dožínky
a Den horníků. Byla to již v pořadí třetí akce tohoto druhu, jejímž organizátorem byla
Tělovýchovná jednota Tatran. Cílem byla nejen oslava výše uvedených dnů, ale aby
se občané obce pobavili a vedle běžného všedního života si i za přispění zábavy
odpočinuli.
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V tomto duchu byl
postaven i program,
který zahájil moderátor
celého odpoledne Lukáš
Vlček.
Následovalo vystoupení
těch nejmenších. Pásmo
pod vedením Dany
Buroňové si připravily děti z mateřské školy.
Jejich vystoupení, podloženo dětskou hravostí
a bezprostředností, sklidilo mezi přítomnými
velký ohlas.
Na podiu děti vystřídal Národopisný soubor Bejatka, který pobavil posluchače
veselými písněmi a vyprávěním a pod jejich dohledem pokřtil své první CD.
Přítomné malé diváky potěšilo cvičení ZUMBA pro děti Zuzany Kalužové, které
náladu pořádně rozproudilo. Báseň „Přání starého muže“ přednesl Václav Benda
a svou básní a vtipnými vstupy mezi čísly pobavil četné obecenstvo i Lukáš Vlček.
Přítomní pracovníci v hornictví si na počest Dne horníků s chutí společně zazpívali píseň
„Kamarádi, dolů sfárejme“. S Alexandrou Hoňkovou si děti v jejím stánku mohly
vyzkoušet různé pokusy a ověřit své chemické znalosti, a dále pro ty nejmenší
uspořádala výstavku domácích zvířat Petra Valentová. K vidění byla i zemědělská
technika
Miloše
Zíky
a nescházela ani projížďka
historickým traktorem.
K pobavení se děti mohly
vydovádět na skákacím
hradu, který byl po celé
odpoledne pro děti zdarma.
Ozvučení kulturního programu zajistila a večer
k pobavení, poslechu i tanci
hrála kapela Fery Škrabák
band. I když počasí nebylo
zrovna přívětivé, akce se
zúčastnilo poměrně hodně
občanů, kteří určitě nebyli
zklamáni. K jejich spokojenosti přispěli svým kuchařským uměním zaměstnanci
restaurace Tatranka a ženy z oddílu kondičního cvičení se postaraly o sladkost ke kávě.
Všem účinkujícím a těm, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli, patří poděkování.
Zuzana Halšková, Jindřich Sosna, foto Radek Mik
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
„Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky.“ Napoleon Bonaparte
Z důvodu nestálé epidemiologické situace proběhlo
vítání občánků až v neděli 19. 9. 2021. V sále místní
základní školy byli očekáváni noví občánci, kteří byli
doprovázeni rodiči, sourozenci a prarodiči. Starosta
Radek Malohlava přivítal mezi nové občánky
3 holčičky a 7 chlapečků, narozených v období
od 1. května 2020 do 31. července 2021. Na uvítanou
do života darovala obec nejmenším občánkům pamětní
list, finanční dar, deku s výšivkou a pro každou
maminku byla připravena kytička. Rodičům a dětem
přejeme hodně zdraví, štěstí a láskyplný domov.
Eliška Kalužová

Martina Slaninová, foto autorka

Tobias Kravčík

Linda Henriques Leitao

Petr Pásztor

Viktor Neminarz

Magdalena Bendová

Richard Šula
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František Koník

Viktor Břemek

Patrik Štencel

VÝSKYT BOBRA V POTOCE SEDLINKA
Když vyslovíme slovo bobr, každý z nás si představí to roztomilé zvířátko, které
se na nás usmívá v nejedné zubařské ordinaci. Ačkoli se takové zvíře na území naší
obce v minulosti nevyskytovalo, v současnosti nám o své přítomnosti dává vědět.
V obci je jistě mnoho rybářů a myslivců, kteří stejně jako já, jeho přítomnost
zaregistrovali buď osobním kontaktem, nebo nálezem stop po okusu stromů.
Má osobní zkušenost s tímto zvířetem byla ve vzdálenosti cca 100 m od mostu
na ulici Havlíčkové po proudu potoka, kde jsem jej viděl odpočívat v trávě jednou
v podvečer. Při pokusu toto zvířátko
zadokumentovat, mě ohromila jeho
rychlost běhu po souši. Opravdu
běžel rychlostí dospělého člověka.
Po chvilce běhu byl už v bezpečí vodní
hladiny, ukryt před mýma očima.
Celkově je výskyt v potoce nejvíce
patrný v jeho dolní části a to
především již na katastru obce Mokré
Lazce poblíž remízku Halovec.
V těchto místech jsou spadané stromy
způsobené činností jeho zubů, kdy
okus je proveden především na osikách, které mu obzvláště chutnají. Bobr může
měřit cca 100 cm, přičemž ocas může být až 35 cm dlouhý, vážit může
i přes 30 kg. Já měl štěstí spíše na nějakého dorostence, neboť ten byl celkově dlouhý
kolem 70 cm a odhadem vážil kolem 7 kg. Leckdy ani sami nevíme, co se nám poblíž
našich sídel vyskytuje, proto až se někdy půjdete projít do přírody, věřte, že i vám
se může přihodit nevšední zážitek, na který budete rádi vzpomínat.
Kamil Sojka, foto autor
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HASIČI SE RADUJÍ
Hurá! Neuvěřitelné se stalo skutečností.
Po dlouhých peripetiích byl konečně
zkolaudován a vzápětí otevřen dne
16. 9. 2021 Kiosek u hasičů. Kiosek
v nové dřevostavbě nabízí příjemný
vnitřní prostor, vytápěný krbovými
kamny, který naskýtá příjemné posezení i
v chladných podzimních a zimních
měsících. Pohodová a rychlá obsluha
zaručuje vysokou spokojenost hostů,
štamgastů a dalších náhodně příchozích.
Martin Rádek, foto autor

BABÍ LÉTO, NEBOLI „POČASÍ NA DRAKA“ (TRADIČNĚ BEZVĚTŘÍ)

Mateřská škola, Klub rodičů při
mateřské škole a školní družina
připravili pro děti na sportovním hřišti
„Drakiádu“. Účast byla hojná. S dětmi
přišli nejen rodiče, ale také prarodiče.
Mohli jsme shlédnout draky všech
velikostí, barev, koupené i vlastnoručně vyrobené. I když tradičně vítr
nefoukal, akci jsme si užili. Zazpívali
jsme si, opekli párky a na závěr děti
dostaly sladkou odměnu.
Petra Ondrová, učitelka MŠ, foto archiv MŠ

MALÍ FOTBALISTÉ OBDRŽELI MÍČE
U příležitosti mistrovského utkání mini žáků - starší přípravky proti TJ Sokol Kobeřice
ve středu 22. 9. 2021 byly našemu týmu předány žákovské fotbalové míče. Tyto předal
člen představenstva a.s. Hoštická a člen místního zastupitelstva pan Erich Kaluža, který
se jako sponzor dlouhodobě podílí na materiálním vybavení mládežnických mužstev
TJ Tatran Štítina.
Jsme upřímně rádi, že tyto míče obdrželi hráči této věkové kategorie, pod vedením
Radka Macholda a Marcela Černeka. Mužstvo dosahujeme velmi dobrých výsledků.
V minulém, předčasně ukončeném soutěžním mistrovském ročníku, neutržilo porážku.
Na turnajích nechalo za sebou týmy jako FC Baníku Ostrava, SFC Opava, FC Hlučín
a MFK Kravaře.
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Stejně dobře si vede
i v tomto soutěžním ročníku, kdy došlo zejména
ke zkvalitnění hry. Kluci
předvádějí líbivý fotbal,
na který se dá dívat. Na
trianglu v Ostravě-Porubě,
kde se mužstvo střetlo
s týmy FC Baník
Ostrava, MFK Vítkovice
a dalšími, nechalo velice
dobrý dojem. Máme
radost z toho, že mužstvo vytvořilo velice dobrý hráčský kolektiv. Kluci
se i za nepříznivého stavu dovedou povzbudit, bojovat a nezdávat se. Důkazem toho
mohou být např. turnaj ve Slavkově, kdy v poločase prohrávalo mužstvo 5:2
a nakonec zvítězilo 10:5. V přátelském přípravném zápase před zahájením soutěžního
ročníku proti SC Pustá Polom prohrávalo 10 minut před koncem utkání 6:2 a dokázalo
zvítězit 8:7. Úžasná sportovní morálka, ke které mimo trenérů přispívají i rodiče
malých fotbalistů. Kluci ročníku narození 2012 a 2013 pokud takto budou pokračovat
dále, jsou velkým příslibem do budoucna.
Jindřich Sosna, šéftrenér mládeže, foto Pavla Hochgesandtová

TURNAJ O POHÁR JANA HAJDRA
Za pěkného počasí proběhl v sobotu 25. 9. 2021 ve sportovním areálu Štítina již
v pořadí IX. ročník turnaje „O pohár Jana Hajdra“, jako vzpomínka na člověka, který
se podílel na rozvoji sportu v naší obci a byl u zrodu memoriálu gen. Heliodora Píky.
Zahájení turnaje byla přítomna místostarostka obce Martina Slaninová a po celou dobu turnaje
jeho dcera Jana. Turnaj byl
organizován jako souběh dvou
turnajů pro kategorie mladších
žáků a starší přípravky. Mimo
našich mužstev se ho zúčastnily
v kategorii mladších žáků týmy
FK Sokol Mokré Lazce, FK Kylešovice a TJ Velká Polom. V kategorii
starších přípravek pak MFK Kravaře,
TJ Suché Lazce a SK Komárov.
Hrálo se dvoukolovým systémem, s
délkou jednoho zápasu 15 minut.
Mužstvo mladší žáci: Jan Miketa, Tomáš Rinka, Martin Stránský, Antonín Popek, Ondřej Kadula,
Patrik Kaluža, Daniel Krysta, Martin Grundza, Tobiáš Kania, Václav Seidl, realizační tým Jan Kadula,
Martin Grundza
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Střelci branek: 4- Ondřej Kadula, 3- Antonín Popek, Matěj Grundza, 2- Daniel Krysta, 1- Václav
Seidl, Tobiáš Kania a vlastní
Výsledky: Štítina - Mokré Lazce 1:4, 1:0 Štítina - Velká Polom 3:2, 2:0 Štítina - Kylešovice 6:3, 2:1

Mužstvo mladších žáků si v turnaji vedlo velice dobře. Zaváhalo pouze v prvním utkání
proti odvěkému rivalovi mužstvu z Mokrých Lazců. K tomuto utkání nastupovalo
po dvou předchozích vítězných zápasech a snad menší koncentrace, či uspokojení
z předchozích výsledků ovlivnily do jisté míry výkon a následně porážku v poměru 1:4.
V průběhu turnaje i mužstvo Mokrých Lazců utržilo prohru v zápase proti Velké Polomi.
A tak se v posledním utkání turnaje rozhodovalo
mezi mužstvem Štítiny a Mokrých Lazců
o prvenství. Po dramatickém souboji se vítězství
přiklonilo na stranu našeho mužstva. Vítězství v
poměru 1:0 znamenalo první místo v turnaji.
Za druhými Mokrými Lazcemi skončil tým Velké
Polomi a čtvrté místo obsadili fotbalisté z Kylešovic.
Prvenství našeho mužstva v turnaji je zcela
zasloužené. Tímto turnajem se s mužstvem loučil
Antonín Popek, který přestoupil do SFC Opava.
Na jeho cestě fotbalovým životem mu přejeme
všechno nejlepší. „Tondo, nezapomínej, odkud jsi
vyšel a pamatuj na to, že se můžeš kdykoliv vrátit“.
Starší přípravka
Složení mužstva: Eduard Miketa, Nikolas Sonjarič, Ondřej Hochgesandt, Šimon Šuráň, Adam Machold, Danijel
Sonjarič, Tobiáš Němec, realizační tým Radek Machold, Marcel Černek.
Střelci branek: 4- Adam Machold, 3- Šimon Šuráň, Ondřej Hochgesandt, 2- Danijel Sonjarič, 1- Tobiáš Němec,
Eduard Miketa.

Výsledky:
Štítina – Suché Lazce 4:1, 2:1
Štítina – Komárov 2:0, 3:1
Štítina – Kravaře 3:4, 0:3

Trenérovi Radku Macholdovi se doslova
a do písmene před turnajem z důvodu onemocnění malých fotbalistů rozbil tým. Ke střídání
měl k dispozici pouze jediného hráče, což při
celkové hrací době v součtu zápasů jejich
utkání v turnaji 90-ti minut je hodně málo.
Kluci však bojovali ze všech sil a v turnaji
chtěli uspět. S emocemi, které jsou jim vlastní,
prožívají každý zápas. Každý neúspěch končí
u většiny z nich pláčem. Mimo zápasů
s Kravařemi ve všech ostatních utkáních zvítězili. V prvním zápase proti Kravařím
prohráli nešťastně 3:4, ve druhém jim již nezbývaly síly. V turnaji obsadilo první místo
mužstvo Kravař, které ztratilo pouze dva body za remízové utkání proti Komárovu.
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Za naším mužstvem na druhém místě patří třetí příčka Komárovu a čtvrtá Suchým
Lazcům. Druhé místo oslabeného našeho mužstva na turnaji je velkým úspěchem.
Turnaje se zúčastnila poměrně široká divácká kulisa, mezi kterou se objevil
mj. i předseda TJ Tatran Štítina Eduard Halška. S předvedenou hrou všech mužstev
musela být spokojená a hráči všech mužstev při vyhlašování výsledku byli odměněni
potleskem. Oběma našim mužstvům k umístění blahopřejeme a děkujeme za dobrou
reprezentaci oddílu i obce Štítina.
Jindřich Sosna, šéftrenér mládeže, foto Adriana Závišková

4. vlna kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí představilo základní 4. kolo kotlíkových dotací.
DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY
Dotace jsou pro domácnosti, kde průměrný čistý příjem na člena domácnosti
v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc (domácnosti
složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod
3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci.
U nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč. Podpora bude
poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021.
Předpokládaný příjem žádostí: začátek roku 2022.
Více informací lze získat:
 na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106 v úředních hodinách (Po 8 – 13 h,
St 12 – 17 h)
 na telefonní lince: 595 622 355
 na webových stránkách: https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/
DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ PRO OSTATNÍ DOMÁCNOSTI
Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími
příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Podpora bude
poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021.
Předpokládaný příjem dotací: podzim 2021.
Více informací lze získat:
 na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (Po 9 - 17 h, St 9 - 17 h,
Pá 9 – 12 h)
 na bezplatné infolince: 800 260 500
 na webových stránkách:
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatnidomacnosti/
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
28. 10. 2021

Lampionový průvod
Sraz v 17,30 h před Obecním úřadem ve Štítině

7. 11. 2021

Dušičková pobožnost
Na hřbitově ve Štítině v 14,30 hodin.

20. 11. 2021

Souboj v Kateřinské zelňačce
TJ Tatran - začátek v 15 hodin
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