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Vážení spoluobčané.
Asi nikdo z nás si ještě před nedávnem neuměl představit situaci, ve které se nyní
nacházíme. Je vyhlášen nouzový stav, platí zákaz volného pohybu, jsou uzavřeny
školy, úřady jedou pouze v omezeném provozu. Jedna ze změn, která se dotkla nás
všech, bylo povinné zavedení nošení roušek. Na toto však nikdo z nás nebyl
připraven. Díky velké ochotě dobrovolnic nejen z naší obce, se v rozmezí dvou dnů
od vyhlášení povinnosti nosit roušky,
podařilo nejprve zajistit 260 roušek pro
všechny naše občany nad 65 let a hned
na to byla do každé schránky doručena
alespoň jedna rouška. Pro vaši potřebu
jsou roušky připraveny v obchodě
Hruška před pokladnami. Děkuji všem,
kteří poskytli látky. Hlavně ale děkuji
všem místním švadlenkám, které
neváhaly a pustily se do šití roušek a šijí
i nadále. Díky šikovnosti a množství
ušitých roušek jsme pořídily nejen
roušky pro naše občany, ale vypomáháme s rouškami také personálu Slezské
nemocnice, Domovu pro seniory Ludmila a Domovu pro seniory Slunečnice.
Seniorům bych touto cestou chtěla připomenout možnost zajištění nákupu potravin
prostřednictvím obecního úřadu. Objednávku lze učinit na tel. čísle 553 677 111 den
předem v době od 8:00 do 12:00 hodin, rozvoz se provádí následující den ve stejném
čase. Tato služba byla zavedena, abychom v co největší míře ochránili Vaše zdraví.
Přestože nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat, je důležité si vzájemně pomáhat
a udržovat dobrou náladu. Věřím, že budoucí dny i pro nás všechny netradiční
Velikonoce všichni ve zdraví zvládneme.
Martina Slaninová, místostarostka

OBEC ZÍSKALA DOTACI NA OPRAVU SPORTOVNÍHO
AREÁLU ŠTÍTINA
Obci byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje schválena neinvestiční dotace
v maximální výši 43,82 % z celkových skutečně vynaložených nákladů na opravu
sportovního areálu Štítina. Maximální výše dotace činí 124 tis. Kč. Obec provede
opravu zastřešení pergoly, výměnu nevyhovujících trámů a nátěr celé dřevěné
konstrukce, oplechování střechy budovy šaten včetně nátěru střechy a opravu a nátěr
celé této budovy, předlažbu chodníku a opravu konstrukce základů tribuny. Realizace
proběhne v průběhu letošního roku.
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PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE PRO ROK 2020
Na zasedání zastupitelstva 19. 2. 2020 byl schválen rozpočet na letošní rok. Některé
plánované investiční akce z roku 2019 nebyly dokončeny, a proto jsou znovu
zahrnuty do letošního rozpočtu. Jedná se tyto investice:
 dokončení projektové dokumentace pro územní řízení akce „odkanalizování
obce“ (v řízení),
 bezdrátový rozhlas v obci a protipovodňová opatření (1.800 tis. Kč předpokládané dokončení do 4/2020),
 dokončení projektové dokumentace cyklostezky Štítina - Kravaře (200 tis. Kč),
 dokončení projektové dokumentace na most přes Sedlinku na ulici Havlíčkova
(200 tis. Kč).
Nově je v rozpočtu na rok 2020 počítáno s investicemi:
 realizace cyklostezky Štítina - Kravaře (5 mil. Kč.),
 výstavba mostu přes Sedlinku na ulici Havlíčkova (6,5 mil. Kč) a oprava cesty
na ulici Havlíčkova
 projektové dokumentace na rekonstrukci panelových cest na ulici Havlíčkova
a na ulici Sportovní (100 tis. Kč),
 zateplení a výměna oken v tělocvičně základní školy (2,6 mil. Kč – žádost
o dotaci podána 3. 2. 2020),
 prodloužení kanalizace na ulici Komenského z důvodu výstavby tří rodinných
domů,
 projektová dokumentace na vodovod na Nivě (od mostu z ul. J. Fučíka směrem
ke hřbitovu),
 projektová studie na nástavbu či přístavbu základní školy,
 nátěr střechy a okapů na budově zdravotního střediska.
Vzhledem k současnému ekonomickému vývoji a očekávanému snížení daňových
příjmů rozpočtu v souvislosti s COVID-19 budou naplánované investice na dalším
zasedání zastupitelstva opětovně posouzeny, některé budou muset být odloženy
na další roky.

INFORMACE KE SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Doba splatnosti místních poplatků za odpady a psy je pro letošní rok posunuta.
Platba poplatků je stále možná převodem, platební instrukce viz webové stránky
obce www.stitina.cz, bližší na telefonu 553 677 111.
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OBECNÍ ROZHLAS
Dne 22. 1. 2020 byl zprovozněn nový bezdrátový
obecní rozhlas. V obci je nainstalováno celkem 41
hlásičů. Vedle ampliónu na šedé krabici je uvedeno
popisné číslo. Občané mají možnost pomocí popisného
čísla nahlásit na obecním úřadě případnou poruchu.
V současné době probíhá zkušební provoz.
Projekt zahrnuje kromě instalace nového bezdrátového
rozhlasu také vytvoření digitálního povodňového plánu
obce. „Projekt Protipovodňová opatření obce Štítina“ je
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci operačního programu Životního prostředí.
Dokončení celého projektu je plánováno do konce
dubna 2020.
red.

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A PARKOVIŠTĚ
U OBECNÍHO ÚŘADU JIŽ SLOUŽÍ OBČANŮM
Od 10. 2. 2020 mohou občané při návštěvě
obecního úřadu či pošty využít nové parkoviště.
K dispozici je 11 parkovacích míst a jedno
parkovací místo pro tělesně postižené. Stávající
autobusová zastávka byla přesunuta před
budovu obecního úřadu, kde byl nově
vybudován přístřešek. Celkové náklady na
realizaci parkoviště a nové autobusové zastávky
činily 644 tis. Kč.
Upozornění pro řidiče: Doba stání na
parkovišti je omezena na 2 hodiny, proto musí
řidiči používat parkovací hodiny, které lze
zakoupit na poště či přímo na obecním úřadě.
Řidič je povinen na parkovacím kotouči
nastavit čas, kdy na parkovišti zaparkoval
a parkovací kotouč umístit na viditelné místo
ve vozidle tak, aby údaje na parkovacím
kotouči byly čitelné.
red.
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SBĚRNÁ NÁDOBA NA JEDLÝ
OLEJ A TUKY JE UMÍSTĚNA
U OBECNÍHO ÚŘADU
Jak zlikvidovat jedlý olej a tuk po smažení? Určitě
nevylévat do výlevky či kanalizace. K tomuto
účelu obec zajistila sběrnou nádobu, která je
umístěna na parkovišti u obecního úřadu a je
volně přístupná.
Do sběrné nádoby se olej nevylévá. Olej a jedlé
tuky vyhazujte v uzavřených plastových láhvích.
Pozor, sběr není určen pro motorové a jiné
mazací oleje. Ty lze odvést v rámci sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v březnu a září.
red.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Jako každoročně tak i letos se v sobotu
14. března konal pravidelný sběr
velkoobjemového
a
nebezpečného
odpadu. Zájem ze strany našich občanů
byl opravdu velký, o čemž svědčí
i množství odvezeného odpadu.
Společnost Marius Pedersen, která v naší
obci svoz odpadu zajišťuje, odvezla
15,5 tun objemného odpadu a pneumatik,
1,5 tuny elektrického odpadu (chladničky,
televize, monitory a malá zařízení), půl
tuny barev a lepidla a 141 zářivek.
red.

ŠTÍTINA V ČÍSLECH V ROCE 2019
počet obyvatel k 1. 1. 2019 - 1277 (z toho 4 cizinci)
narození
12
úmrtí
18
přistěhováno do obce 25
odhlášeno z obce
32
počet obyvatel k 1. 1. 2020 - 1264 (z toho 7 cizinců)
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

PRESTIŽNÍ CENU ZÍSKAL MAJITEL NEJVĚTŠÍ ŠTÍTINSKÉ
SPOLEČNOSTI
Koncem roku se pod záštitou CzechTrade konal
22. ročník udílení Exportní ceny DHL. Kritéria
pro zařazení do soutěže splnilo 130 firem.
V kategorii Středně velká společnost si cenu za
první místo odnesla společnost ISMM Production
& Business Cooperation s.r.o. věnující se
zakázkové strojírenské výrobě komponentů
zejména pro zemědělskou techniku. Cenu si
převzal jednatel a jediný majitel společnosti ISMM
Group Miloslav Cváček. Ten v roce 2013 zakoupil
areál, ve kterém vybudoval výrobní závod Štítina.
Mnozí možná ani neví, že ve Štítině je centrum
výroby velkorozměrných a váhově těžkých typů
svařenců. Jsou zde vytvořená pracoviště pro dělení
materiálu, vrtání, svařování a skladování. Výrobní prostory jsou vybavené
portálovým jeřábem s nosností 3,2 t a dostatečným manipulačním prostorem.
red.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
POŘÁDANÁ
HRABYNĚ VYNESLA REKORDNÍ ČÁSTKU

CHARITOU

Obyvatelé 16 obcí, mezi něž patří také Štítina, ve 20. ročníku Tříkrálové sbírky
darovali rekordní částku 722 080 Kč, což je přibližně o 50 tisíc Kč více
než v minulém roce.
V naší obci koledovalo pod vedením
Petry Adamčíkové šest skupinek
dobrovolníků, kteří společně vykoledovali
celkem 40 972 Kč. Letošní sbírka bude
především použita na rozvoj a provoz
charitního a duchovního centra sv. Kláry
v Hrabyni a také na rozvoj a udržitelnost
chráněných dílen, které zaměstnávají
zdravotně znevýhodněné spoluobčany.
Organizátoři sbírky děkují všem
dobrovolníkům i dárcům.
red.
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NA ŠTÍTINU DORAZILI MAFIÁNI
Letošní mládenecký ples se nesl v mafiánském duchu. Mafiáni
v podání Štítinských mládenců si pro přítomné připravili scénku jako
vystřiženou z Kmotra, avšak situovanou na místní poměry.
Novinkou letošního roku bylo foto okénko, které mělo velký úspěch. Nutno říci, že
k výborné atmosféře přispěli také návštěvníci, kteří se nenechali zahanbit a dorazili
stylově oblečeni. O skvělou hudbu se postarala kapela Golden Hits.
Vojtěch Slanina, mládenec

I PŘES VYSOKOU NEMOCNOST SE KARNEVAL KONAL
Z důvodu vysoké nemocnosti dětí se první únorovou
sobotu dětský karneval uskutečnil místo v tělocvičně
výjimečně v divadelním sále školy. Tato varianta
se ukázala jako rozumná jednak kvůli nižšímu počtu
návštěvníků, tak i proto, že karneval působil více
útulně a „rodinně“. Přípravy, na kterých se podíleli
rodiče spolu s učiteli ze školky a nepedagogickým
personálem, započaly již kolem deváté hodiny ranní.
Letošní karneval byl tematicky zaměřen na Havajské
ostrovy a o zábavu se postaraly havajské tanečnice
z centra volného času. Na děti čekal bohatý program
plný her, hudby a tanců. Při vstupu na všechny děti
čekal malý dárek v podobě fosforujícího havajského
náramku. Nechybělo ani skvělé občerstvení v podobě chlebíčků, koláčů, zákusků
a celé škály teplých i studených nápojů. Na závěr plesu byla připravena bohatá
tombola pro děti a novinkou byla mini tombola pro dospělé.
Oto Polášek, učitel MŠ
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NADĚJNÍ STAVITELÉ ZAPLNILI SÁL ŠKOLY
Kdo přišel 19. února mezi 13. až 15. hodinou do sálu naší školy, naskytl se mu
nezvyklý, zajímavý a radostný pohled na spoustu dětí sedících v hloučcích na zemi,
obklopených nejrůznějšími stavebnicemi a soustředěně pracujících na svých
výrobcích. Konal se totiž 5. ročník „Pepy stavitele“. Žáci při soutěži předvádějí nejen
svou zručnost, trpělivost a soustředěnost, ale také kreativitu, abstraktní myšlení,
představivost a prostorové vnímání. Nestaví se podle plánků či fotek, ale podle
vlastní fantazie!
Děti z 1. až 4. tříd letos dostaly téma „Z pohádky do pohádky“. Ihned se přenesly
do pohádkové říše a na výstavce se po hodince tvoření objevila Karkulka, Šmoula,
trpaslík, princezna i celé pohádkové hrady a zámky. Zadání pro žáky 5. až 9. tříd
znělo „Stavíme mosty“. K vidění pak byly mosty železniční, silniční, „kamenné“,
padací, otáčecí, historické i moderní.
Sedmičlenná porota neměla vůbec jednoduchou práci. Všechny výrobky totiž byly
zdařilé, nápadité, zajímavé, mile jednoduché, nebo naopak skvěle propracované.
Podle počtu získaných bodů bylo vyhodnoceno z každé kategorie 10 žáků, kteří
obdrželi diplom, a tři nejlepší dostali navíc stavebnice, které zakoupilo SRPŠ.
V první kategorii zvítězil Jan Hajduk ze 3. A a ve druhé kategorii Jonáš Grussmann
ze 7. B.

Organizátoři děkují asi sedmdesátce soutěžících za aktivitu, snahu a odvahu, porotě
za jejich čas a objektivitu a rodičům a známým za účast a příjemnou atmosféru
při vyhodnocení. Milí spoluobčané, pokud budete mít chuť a čas, přijďte se příští rok
na výsledky dětského snažení podívat, stojí to za to.
Zuzana Řimáková, učitelka ZŠ
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„KONEC MASOPUSTA – KAŽDA KAPSA PUSTA“
Masopust je obdobím před začátkem postní doby, v němž se lidé radují, veselí,
pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. I my v mateřské škole jsme si toto
veselé období zpestřili barevným týdnem - každému dni v týdnu připadla určitá
barva, do které se nejen děti, ale i učitelé oblékli. V pondělí proto naše školka zářila
žlutou barvou, ve středu jsme byli všichni v červené, ve čtvrtek v zelené a v pátek
jsme barevný týden zakončili modrou barvou. Masopustní veselí vyvrcholilo v úterý
25. 2. 2020, kdy proběhla Masopustní taškařice neboli fašank. Úterý jsme si nazvali
barevné a bylo doslova. Už ráno přišly děti do školky v nápaditých lidových
maskách, které si ve spolupráci s rodiči vytvořily. Měli jsme tady nevěsty, babky,
kominíky, smrtky, masky řemeslníků i různých zvířátek. Samozřejmě nesměl chybět
medvědář s medvědem a v čele průvodu kráčející „Laufr“. Už tradičně se náš pestrý
průvod masek prošel základní školou, děti předvedly krátké vystoupení skládající
se z masopustních písní, básní, pranostik a tanečků, které si spolu s učiteli pečlivě
nacvičily. Za odměnu si pak pochutnaly na tradičních masopustních koblihách
a dobrůtkách, které si vykoledovaly. V plánu byla také návštěva pana starosty
na obecním úřadě a průvod obcí, který byl bohužel z důvodu deštivého počasí zrušen.
I přesto jsme si Masopustní taškařici všichni moc užili a těšíme se na příští rok, kdy
nám snad i počasí bude více přát.
Dana Buroňová, vedoucí učitelka MŠ
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RESTAURACE TATRANKA MÁ NOVOU TVÁŘ
Od chvíle, kdy restauraci „Tatranka“ provozuje Tělovýchovná jednota Tatran Štítina,
z.s., uplyne v dubnu rok. Za tu dobu se mnohé změnilo ke spokojenosti zákazníků.
Nedávno byl změněn interiér restaurace. Starý výčepní pult byl nahrazen novým,
nerezovým, na kterém je logo Tatranu. Prostor za výčepním pultem byl vybaven
novými policemi, došlo k posunutí dveří do kuchyně tak, aby každý prostor byl
maximálně využitý. Tyto úpravy byly provedeny brigádnicky zdarma členy TJ. Nelze
při tom opomenout pomoc starosty obce Karla Ulricha, který radou i pomocí k této
akci přispěl. Do budoucna uvažujeme o výstavbě venkovního výčepu, výstavbě
venkovního krbu a ohniště na opékání. Za finanční podpory obce chceme provést
odkanalizování a zpevnění plochy před pódiem.

Naším posláním je především sportovní činnost a její rozvoj v obci. Chceme
vychovávat a přivádět ke sportu děti, vést je ke všestrannosti, což se nám daří
na velmi vysoké úrovni. Na druhé straně nám není lhostejno, jak náš areál vypadá
a co jeho návštěvníkům nabízí. Chceme, aby vedle sportu areál poskytoval
i společensko-kulturní vyžití, a aby každý návštěvník byl po všech stránkách
spokojen. Vždyť to děláme pro nás – pro Štítinu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se brigádnickou formou podíleli a podílejí
na zvelebování našeho sportovně - kulturního - společenského areálu.
Eduard Halška, předseda TJ Tatran Štítina
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HLADY NEUMŘEME, HRUŠKA JEDE DÁL
I naše obec pocítila mimořádná opatření spojená s šířením koronaviru COVID-19.
Došlo k zavření školky, školy, obecního úřadu. Naštěstí pro většinu obyvatel se
nezavřela místní prodejna smíšeného zboží Hruška. Zeptala jsem se vedoucí prodejny
paní Bohumily Prokšové na pár otázek k současné situaci.
Bohunko, zaznamenala jsi v posledních dnech nějaké změny?
Ano, z počátku byly velké návaly zákazníků, kteří
nakupovali větší množství trvanlivých potravin.
Co zákazníci nejvíce nakupovali?
Především mouku, rýži, těstoviny, pečivo, ale také
mražené potraviny, toaletní papír a desinfekční
prostředky.
Funguje zásobování?
Teď už ano, všeho je naštěstí dostatek. Ze začátku jsme
zažívaly krušné chvíle, nejenže nestíhalo zásobování, ale
ani my jsme pak nezvládaly doplňovat regály. Naštěstí
ale sklady posílili brigádníci, zásobování probíhá plynule
a i my už stíháme.
Děláte nějaká opatření proti nákaze?
Určitě děláme. V prodejně máme jednorázové rukavice, které by si měl zákazník
navléct a po celou dobu v nich nakupovat. Každou půlhodinu nebo v případě většího
počtu zákazníků ihned desinfikujeme všechna madla vozíků, košíků, pásy pokladen,
kryty mrazáků, váhu, kliky dveří. Prodavačky mají roušky a gumové rukavice
po celou dobu své směny. Za ušití roušek bychom chtěly poděkovat paní Kociánové
a paní Prokšové.
Jsou zákazníci ukáznění?
Musím říci, že až na malé výjimky jsou všichni ukáznění a prodejnu navštěvují
v roušce. V případě, že je senior sám, může využít službu „nákup do domu“, který
zajišťujeme ve spolupráci s obcí.
Máš nějaký vzkaz pro Vaše zákazníky?
Ano, chraňte sebe i ostatní. Noste ochranné rukavice a roušky či šátky na zakrytí nosu
a úst. V prodejně se zdržte jen nezbytně nutnou dobu.
Závěrem bych chtěla poděkovat nejen vedoucí paní Bohunce Prokšové, ale také všem
prodavačkám prodejny Hruška ve Štítině, že i přes vypjaté okamžiky dokáží zachovat
vstřícnost a milý úsměv. A co vzkázat nám zákazníkům: Buďme trpěliví.
Rozhovor za redakci vedla Michaela Kupková.
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VE ŠTÍTINĚ ZASAHOVALY U VZNÍCENÍ KOMÍNA DVĚ
VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Ve večerních hodinách 16. března došlo v
naší obci na ulici Havlíčkova u rodinného
domu k zahoření komína.
Na místo události byla vyslána zásahová
jednotka dobrovolných hasičů z naší obce
v součinnosti s jednotkou profesionálních
hasičů z Opavy. Obě jednotky provedly
společný zásah, kterým bylo odvráceno
nebezpečí poškození nemovitosti. Majitel nemovitosti by rád prostřednictvím
zpravodaje poděkoval oběma zasahujícím jednotkám za rychlý a profesionální zásah.

INFORMACE K ZÁPISŮM DO ZŠ A MŠ
Zápis k základnímu vzdělávání probíhá bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
ve škole formou dálkové podoby zápisu v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
Zákonný zástupce podá vyplněnou, naskenovanou žádost o přijetí, případně žádost
o odklad prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem,
poštou nebo osobně po telefonické domluvě s ředitelem školy. Rodiče dětí, kteří
prošli zápisem v loňském roce, nemusí nic vyplňovat a není nutná jejich přítomnost.
Stačí telefonické potvrzení nástupu povinné školní docházky do 22. 04. 2020.

Zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců ve škole v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. Podrobnější
informace budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zsstitina.cz), včetně
stanovených kritérií. K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí být
přiložena prostá (neověřená) kopie rodného listu, prohlášení zákonného zástupce
o tom, že dítě je řádně očkované (vzor na webových stránkách školy) a kopie
očkovacího průkazu. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce
pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření
nebo potvrzení lékaře.
Daniel Matyášek, ředitel ZŠ a MŠ
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ZE SPORTU

MALÍ FOTBALISTÉ MĚLI V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH NAPILNO
Štítinští fotbalisté ze šesti zimních turnajů čtyřikrát obsadili první místo.
Jako každý rok se od měsíce listopadu přesunula naše mládežnická fotbalová
mužstva z venkovního hřiště do tělocvičny základní školy. Mimo tréninku zde
zorganizoval fotbalový oddíl a vedení základní školy šest halových turnajů pro různé
věkové kategorie. Hrálo se dvoukolovým hracím systémem, s délkou hrací doby
jednoho zápasu 15 minut. Jednotlivých turnajů se zúčastnila vždy čtyři mužstva.
Prvního „Mikulášského turnaje“ se zúčastnila mužstva MFK Kravaře, SK Pustá
Polom a SK Komárov. I přes dramatické chvilky při zápase proti Kravařím obsadilo
naše mužstvo v turnaji 1. místo.
Také turnaj „ O pohár ředitele školy“ ovládli naši malí fotbalisté, kteří mezi mužstvy
TJ Sokol Holasovice, TJ Sokol Štěpánkovice a SK Komárov nenašli přemožitele.
Prvenství jim tak náleželo právem.
Další halové turnaje se uskutečnily v lednu až březnu tohoto roku. První letošní
turnaj se uskutečnil v sobotu 18. 1. 2020. V kategorii starších přípravek (ročník
narození 2009 a ml.) se ho zúčastnila mužstva TJ Sokol Velké Heraltice, TJ Háj
ve Slezsku, FK Sokol Mokré Lazce a náš tým. Naše mužstvo vstoupilo do turnaje
sebevědomé až do doby zápasu proti Velkým Heralticím. Na tohoto soupeře
v prvním ani ve druhém utkání nestačilo a obsadilo tak 2. místo.
Další turnaj mladších žáků (ročník
narození 2007 a ml.) proběhl
v sobotu 15. 2. 2020. Vedle našeho
mužstva pozvání přijala mužstva
TJ Sokol Skřipov, FK Velké Hoštice
a SK Komárov. Náš tým šel do
turnaje sebevědomě a koncentrovaně.
Předváděl pohlednou kombinační
hru, na jejíž konci nescházela
střelba. Soupeři na tomto turnaji na
něj neměli. Ve všech utkáních zvítězil, mnohdy s výrazným brankovým rozdílem.
Po zásluze tak mužstvo Štítiny obsadilo 1. místo.
Poslední únorovou sobotu 29. 2. 2020 proběhl v tělocvičně ZŠ 1. ročník halového
fotbalového turnaje "O pohár gen. ředitele ISMM" v kategorii mladších přípravek
(ročník narození 2012 a ml.). Vedle našeho mužstva se turnaje zúčastnili malí
fotbalisté TJ ISMM Jistebník, FC Hlučín a TJ Sokol Vřesina. Malí fotbalisté se tak
předvedli nejen před majitelem a generálním ředitelem ISMM Miloslavem
- 13 -

Cvačkem, ale i před dalšími hosty, kteří vytvořili příjemnou atmosféru. Ti mohli
ocenit výkony malých fotbalistů. Přes vyrovnanost všech mužstev byli za favority
turnaje pokládáni naši malí fotbalisté a mužstvo FC Hlučín, které je tvořeno výběrem
malých fotbalistů z okolí. A to se také potvrdilo. V prvním utkání se v lepším světle
ukázal Hlučín. Zvítězil v poměru 2:0. Do druhého vzájemného zápasu vkročili lépe
naši malí fotbalisté. Soupeři toho moc nedovolili a zvítězili 5:0. Při rovnosti bodů
obou mužstev rozhodoval vzájemný zápas, který lépe vyzněl pro náš tým. Zaslouženě
obsadil 1. místo.

V turnaji dne 7. 3. 2020 se v kategorii mladších žáků představila mužstva: TJ Sokol
Velké Heraltice, TJ Sokol Holasovice, SK Moravan Oldřišov a TJ Tatran Štítina.
Našemu oslabenému mužstvu, které postrádalo dva klíčové hráče, tento turnaj vůbec
nevyšel. Odklonilo se od něho i potřebné fotbalové „štěstíčko“ a mužstvo obsadilo
poslední, čtvrté místo. V turnaji zvítězil tým SK Moravan Oldřišov.
Původně mělo být zorganizováno osm turnajů. Turnaj 14. 3. 2020 pod názvem
„Turnaj fotbalových nadějí“, kterého se měli zúčastnit i malí fotbalisté Baníku
Ostrava, a další turnaj plánovaný na 21. 3. 2020 byly z důvodu nouzového stavu
vyhlášeného vládou ČR zrušeny.
Naše mládežnická mužstva si nevedla, s výjimkou druhého turnaje mladších žáků,
vůbec špatně. Je za tím vidět mj. kus poctivé práce trenérů Radka Macholda, Jana
Záviška, Petra Zapletala, Jana Kaduly, Martina Grundzy, kteří tuto činnost
vykonávají na úkor svého volného času. Za to jim patří velké poděkování.
Poděkování dále patří všem těm, kteří se na přípravě a zdárném průběhu všech
turnajů podíleli, především pak Renátě Seidlové a Martinu Drösslerovi.
Jindřich Sosna, šéftrenér mládeže
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VYJÁDŘENÍ REDAKCE K ÚVODNÍMU SLOVU STAROSTY
V MINULÉM ČÍSLE
Ve zpravodaji vydaném v prosinci 2019 bylo uveřejněno úvodní slovo starosty Karla
Ulricha, ve kterém mimo jiné uvedl, že „Převzetí funkce bez budoucích projektů je
skok do temna“. Na žádost předchozího starosty pana Štěpána Koníka, který se proti
výše citovanému tvrzení ohradil, zveřejňujeme, že redakci byl předložen předávací
protokol ze dne 2. 11. 2018, ze kterého je zřejmé, že k uvedenému datu byly
rozpracované tyto projekty: odkanalizování obce, cyklostezka Štítina - Kravaře, most
přes Sedlinku na ulici Havlíčkova, chodník podél silnice II/467, vypořádání pozemků
na ulici Záhumenní, převod pozemků pod budovou zdravotního střediska.
Redakční rada k uvedenému sděluje, že úvodní slovo starosty bylo zveřejněno
bez zásahu redakce.
red.

TIP NA VELIKONOČNÍHO BERÁNKA
2 vejce
10 dkg cukru krupice
12 dkg másla
12 dkg polohrubé mouky
lžička prášku do pečiva
¾ jablka nakrájeného na kostičky
5dkg vlašských ořechů nakrájených na kousky
Utřeme žloutky s cukrem, přidáme vychladlé
rozpuštěné máslo. Vmícháme mouku s práškem do pečiva, jablko, ořechy, nakonec
sníh. Pečeme v předehřáté troubě na 170 °C asi 40 - 50 minut. Recept odpovídá
formě velikost 24 cm.

Poklidné prožití velikonočních svátků
přeje redakční rada
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VZKAZ JUBILANTŮM
Je zvykem, že zástupci obce navštěvují občany, kteří slaví své významné životní
jubileum (75, 80, 85 a 90 let). S ohledem na mimořádná opatření se omlouváme, že
osobní návštěvy u jubilantů jsou až do odvolání zrušeny. Po uplynutí opatření vás
budeme kontaktovat a rádi se s vámi setkáme.

SDĚLENÍ STAROSTY
POŘÁDANÝCH OBCÍ

OBCE

K PLÁNOVANÝM

AKCÍM

Vítání občánků
Každý rok v květnu vítáme v obci narozené děti - malé občánky. Letos se mělo vítání
uskutečnit 17. 5. 2020. Bohužel vzhledem k situaci, ve které se v současné době
nacházíme, odkládáme vítání občánků na podzim 2020, případně na rok 2021.
Rodiče dětí, které se narodily od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020, budeme o přesném
termínu konání vítání informovat.
Setkání s dříve narozenými
Vážení občané, babičky a dědečkové. Vzhledem k výskytu nemoci COVID-19
se setkání s Vámi, které se mělo uskutečnit 12. 5. 2020, odkládá. O možném
náhradním termínu Vás budeme informovat a budeme se těšit na Vaši účast. Přejeme
Vám hodně zdraví a pohody, nenechte se současnou situací znechutit a užívejte si
hezkého počasí a nadcházejícího jara.
Krajská divadelní přehlídka venkovských ochotnických souborů ŠTIVADLO 2020

Vzhledem ke zrušení všech kulturních, společenských a sportovních akcí se letošní
ročník Krajské divadelní přehlídky venkovských ochotnických souborů ŠTIVADLO
2020 přesouvá na neurčito. V případě konání přehlídky budete včas informováni
na webových stránkách obce. Děkuji za pochopení.
Karel Ulrich, starosta
Výzva dopisovatelům,
chcete i Vy přispět k bohatšímu obsahu našeho zpravodaje? Pokud ano, zašlete své
příspěvky, nápady a podněty na email: mistostarosta@stitina.cz, příp. je doručte
v zalepené obálce označené textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní schránky obecního
úřadu. Prosíme zejména členy sdružení, spolků, klubů a pořadatele akcí, aby
poskytovali informace o svých aktivitách. Děkujeme.
Štítinský zpravodaj vydává Obec Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina, IČ 00300764, pro obec Štítina. Registrováno
u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E22066. Periodický tisk územně-samosprávného celku.
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