č. 2/ 2021

www.stitina.cz

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
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Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
 Na základě dubnového jednání starosty obce Radka Malohlavy, místostarostky
Martiny Slaninové se zástupcem společnosti AQUATIS a.s. Filipem Klimšou, byla
začátkem května podepsána smlouva na projekční činnosti na připravované investiční
akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Štítina – projekční práce“ za cenu
424.589,00 Kč vč. DPH.
 Na zakázku „Most přes Sedlinku na ul. Havlíčkova, Štítina“, byly doručeny 3 cenové
nabídky, nejlevnější nabídku doručila firma AlfaPOL s.r.o. Zastupitelstvo obce
schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou AlfaPOL s.r.o. za cenu díla
3.838.415,90 Kč bez DPH. Obec na tento projekt získala dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 2.871.900,00 Kč (maximálně 80 % z uznatelných nákladů).
Realizace je plánovaná na období 8-12/2021.
 Na zakázku „Rekonstrukce místní komunikace na ul. Havlíčkova, Štítina“, bylo
doručeno 7 nabídek, 1 nabídka byla z hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění
podmínek výzvy. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou
SILNICE.CZ s.r.o. za cenu 2.393.500,00 Kč bez DPH, která předložila nejlevnější
cenovou nabídku. Ministerstvo pro místní rozvoj na tento projekt schválilo dotaci
v maximální výši 3.274.000,00 Kč (maximálně 80 % z uznatelných nákladů), realizace
je plánovaná na období 9-12/2021.
 Ve spolupráci s ředitelem ZŠ Mgr. Danielem Matyáškem zastupitelé odsouhlasili
pořízení projektové dokumentace s názvem ,,Učíme moderně - Vestavba učeben
do podkroví Základní školy generála Heliodora Píky a MŠ Štítina“ za cenu 574.000
Kč bez DPH.
 Zastupitelé odsouhlasili pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení na akci
„Prodloužení vodovodu na ulici Havlíčkova“ za cenu díla do 50 tis. Kč bez DPH.
Na základě nejlevnější cenové nabídky byla smlouva uzavřena s firmou Ing. Petr Bělák
H-B Projekt za cenu 40.000,00 Kč bez DPH.
 Zastupitelé odsouhlasili pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení na akci
„Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Komenského“ za cenu díla do 50 tis. Kč
bez DPH. Na základě nejlevnější cenové nabídky byla uzavřena smlouva s firmou
Projekce elektro Ing. Petr Daněk za cenu 18.000,00 Kč bez DPH.
 Na základě nejlevnější cenové nabídky schválili zastupitelé vystavení objednávky
firmě STRABAG a.s. na opravy povrchu komunikace v lokalitě Záhumení. Cena díla
464.310 Kč bez DPH. Oprava bude provedena v 7/2021.
 Na avizovanou zakázku „Výměnu oken a zateplení tělocvičny ZŠ“ nebyla doručena
žádná cenová nabídka. Opakovaně tak proběhne výběr na zhotovitele. Aby obec
nepřišla o přidělené dotace, požádala Státní fond životního prostředí o prodloužení
termínu realizace.
 Byla schválena finanční pomoc ve výši 20 tisíc Kč obcím zasažených tornádem.
Částka byla zaslána na sbírkový účet Diecézní charity Brno.
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 V měsíci červnu byla podána u Místní akční skupiny Opavsko žádost o dotaci
o ozvučovací techniku pro mluvené slovo a zpěv, která bude využívána v sále ZŠ.
Předpokládané náklady činí 693 tis. Kč, z toho dotace 480 tis. Kč. V případě získání
dotace realizace 10-12/2021.
 V červnu byla uzavřena smlouva o dílo s firmou SPORTING, která předložila
nejlevnější cenovou nabídku, na zhotovení projektové práce a inženýrské činnosti
na dostavbu školního hřiště u ZŠ v hodnotě 120 854 Kč včetně DPH. Z šesti
oslovených firem byly doručeny tři cenové nabídky.
 Ve třetím čtvrtletí 2021 bude u obchodního
střediska Hruška nainstalované bezkontaktní
výdejní místo Z-BOX (viz ilustrační foto),
do kterého si budete moci nechat poslat
zásilky z e-shopu nebo od kohokoliv z ČR,
kdo má mobilní aplikaci Zásilkovna.
Výhodou je nonstop provoz po 24 hodin
denně 7 dní v týdnu.

 Zastupitelé odsouhlasili vypracování projektové dokumentace na kamerový systém
v naší obci. Předpokládá se zřízení cca 8 kamerových bodů (monitoring vjezdů
a výjezdů z obce) a obecních objektů (park, kaple, hřiště, hřbitov). Ke kamerovým
záznamům bude mít přístup pouze Policie ČR. V případě získání dotace realizace
v roce 2022.
Nová výsadba u hřbitova
V květnu proběhla úprava části prostor před
vstupem do smuteční síně. Výsadbu provedla
paní Petra Otlíková s místostarostkou Martinou
Slaninovou, při úpravách byli také nápomocni
zaměstnanci obce Josef Halfar a Václav
Hološka. Cena úprav přišla na 9 tisíc Kč.
Úpravy tímto nekončí. Konečné úpravy
celého prostoru před smuteční síní budou
dokončeny v průběhu prázdnin.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V náhradním termínu dne 12. 6. 2021 se letos konal sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Společnost Marius Pedersen, která svoz v naší obci zajišťuje,
nám poskytla tato data: bylo vyvezeno 16,3 tuny objemného odpadu bez specifikace,
1,5 tuny elektrického odpadu (chladničky, monitory, televize, malá a velká nezařazená
zařízení), 1,44 tuny barev a lepidel, 0,66 tun pneumatik, 29,4 litrů oleje a tuků, 22 zářivek.
Letos bylo odvezeno 19,9 tun odpadu, což je o 2 tuny více než v roce 2020 (17,68 tun).
V náhra
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

NAŠI JUBILANTI
Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

95 let
paní Erna Lacková

90 let
paní Věra Skybová

paní Erna Lacková

85 let

pan Josef Kaštovský

pan Josef Kaštovský

80 let
paní Ludmila Čížová
paní Zdenka Kohutiarová
pan Václav Olšar

75 let
paní Jiřina Heřmánková
pan Vladislav Kania
pan Jiří Nezmar
paní Zdenka Kohutiarová

pan Václav Olšar
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pan Vladislav Kania

paní Jiřina Heřmánková

pan Jiří Nezmar

Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
LETOŠNÍ ROČNÍK DEN ZEMĚ MĚL REKORDNÍ ÚČAST
I přes covidová opatření a povinné respirátory i ve venkovních prostorech se naše obec
i v letošním roce v sobotu 24. dubna zapojila do celosvětového Dne Země již
s tradičním podtitulem Ukliďme svět – Ukliďme Štítinu. V letošním roce se sešel
rekordní počet účastníků, kteří byli rozděleni do několika skupin. V rámci úklidu jsme
se zaměřili na úklid příkopů mezi Štítinou a Dvořiskem, na okolí školy a břehy
Sedlinky od Brandžury až k Halovci. Úklid nádraží si vzal na starost Klub žen.
Nasbíralo se celkem 45 pytlů komunálního odpadu. Děkujeme všem za účast.
Alexandra Hoňková, foto Martina Slaninová
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PIETNÍ AKT SE KONAL V KOMORNÍM DUCHU
Dvacátýdevátý duben připadal
vždy na den, kdy se pravidelně
zástupci obce a veřejnost setkávali
s pamětníky druhé světové války
a se zástupci obce legionářské
u památníků padlých, aby společně
vzdali hold všem, kterým vděčíme
za svou svobodu. Bohužel se opět
opakovala situace z loňského roku.
Nadále přetrvávající omezení
znemožnila zorganizovat pietní
akt v tradičním rozsahu a počtu.
V omezeném počtu tak dorazili
zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu - Oblastního výboru gen. Mikuláše Končického
Ostrava společně se zástupci opavské jednoty Československé obce legionářské a Krajského
sdružení válečných veteránů, aby nejprve uctili památku generála Heliodora Píky položením květin
u jeho pomníku na ulici Palackého a poté se společně poklonili na místním hřbitově památce
vojína Ivana Kubince. Přítomní poděkovali místostarostce za příjemné přijetí a za to, že i letos
mohli společně vzpomenout na tuto významnou kapitolu našich dějin a položit květiny hrdinům.
Martina Slaninová, foto archiv Český svaz bojovníků za svobodu

PŘEHLÍDKA VOJENSKÉ HISTORICKÉ TECHNIKY
S téměř hodinovým zpožděním zavítala v sobotu 15. května do naší obce u příležitosti oslav
ukončení 2. světové války kolona vojenských historických vozidel. Veřejnost si mohla
zblízka prohlédnout vojenskou techniku, zazněl také výstřel z děla. Pro děti si vedoucí
vojenského historického muzea v Olomouci připravil překvapení v podobě projížďky
v historických vozidlech. Překvapení však byli také rodiče, když zjistili, že hláška vedoucího
muzea, že děti vezmou do Mokrých Lazců, byla skutečná. Většina rodičů se rychle přemístila
svými auty za svými dětmi. Jelikož tak
neučinili všichni, bylo rozhodnuto, že
zbylé děti se vrátí zpět na Štítinu na
historických vozech. A jak to dopadlo?
Děti, pro které rodiče dojeli auty, začaly
protestovat, že jinak než na historických vozech se domů nevrátí. A tak
naskákaly na korby vozů a zpět dojely
na Štítinu opět v historických vozech.
Ten den to pro ně byl určitě největší
zážitek.
Martina Slaninová, foto autor
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„NA MARINU KVÍTÍ VSTÁVÁ A NA JANA VONÍ TRÁVA“
Se začátkem prvního jarního měsíce se uzavřela MŠ z důvodu nouzového stavu.
Dětem, plnícím si povinné předškolní vzdělávání, nastala distanční výuka. Děti
za pomoci rodičů plnily úkoly, rozvíjely své schopnosti, dovednosti a poznávací
funkce prostřednictvím vzdělávací platformy či online videokonferencí, které sloužily
jako zpětná vazba. I mladším dětem byly občas nabídnuty aktivity prostřednictvím
facebooku, který byl zřízen pro online výuku se Skřivánky. 31. 3. 2021 jsme nabídli
rodičům a dětem hru „Zajíčkova pátračka“. Za slunného jarního dne si mohli projít
a splnit úkoly na stanovištích. Nechyběla ani odměna.
12. dubna 2021 se otevřela
školka opět pro předškoláky.
Děti musely pracovat
v neměnných skupinách.
Během měsíce dubna jsme
pro děti připravili několik
zajímavých projektových
dnů, tematických her.
22. dubna 2021 proběhla
ekologická hra ke Dni Země.
Zhotovili jsme také výstavku
výrobků z recyklovaných
materiálů. Výstavka byla
umístěna před MŠ a tak
si mohli pěkné výtvory
prohlédnout kolemjdoucí
lidé.
Na konci měsíce dubna
jsme putovali po stopách
čarodějného kvítí, vařili
kouzelný lektvar a v zajímavých kostýmech prožili
Filipo-Jakubský den, který je
kouzlům zasvěcen. Byly to
dny her, čarování, tance,
pokusů a experimentů.
Nadále plníme cíle celoroční
hry „Putování řemeslníků
po Česku“. Dětem byl
nabídnut písničkový slabikář - interaktivní program zaměřený na téma řemesel. Byl
to první dárek ke svátku dětí. Další dárky na děti čekaly 1. června, a to v podobě her,
soutěží na zahradě MŠ, zmrzliny, kterou nám zajistil pan starosta Radek Malohlava
a projížďka na koníčkovi, kterou nám poskytla paní Nikola Pavelková. Moc děkujeme.
Dana Buroňová, vedoucí učitelka MŠ, foto archiv MŠ
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ŽÁCI ZPÁTKY VE ŠKOLE
Letošní školní rok byl rozhodně netypický. Žáci, rodiče
i učitelé se museli popasovat nejen se všemi nástrahami
distanční výuky, ale často také s technickými
problémy. Ihned po uzavření školy jsme nastavili
pravidla práce v distanční výuce, žáci měli své účty pro
Google prostředí. Kdo měl potíže s technikou, tomu byl
zapůjčen školní tablet.
Ve škole jsme se připravovali a pevně doufali v brzké ukončení distanční výuky. Podle všech
mimořádných opatření vlády (a že jich bylo) jsme školu chystali na návrat žáků. Mezitím
probíhala výuka na dálku, občas proložená návratem vybraných tříd a rotační výukou.
Podle ohlasů rodičů, žáků i kantorů výuka na dálku probíhala vcelku dobře, případné
nedostatky se ihned řešily. I díky tomu můžeme říci, že nejsme s učivem nijak pozadu.
Po návratu žáků k prezenční výuce se zaměřujeme na procvičování probrané látky, postupně
odhalujeme nepochopené části a dáváme vše do pořádku. Učitelé se snaží
o to, aby byl návrat po téměř celém školním roce stráveném za monitorem pohodový.
Známky, které se objeví na vysvědčení, budou ukazovat i na snahu žáků pracovat, jejich
aktivitu. Velký dík patří také rodičům. Jejich pomoc hlavně našim nejmenším školáčkům je
nenahraditelná.
Velkým strašákem bylo testování
antigenními testy pro výtěr z okraje nosu.
Tělocvičnu jsme uzpůsobili pro ranní
testování. Každá třída měla svá místa - opět
podle opatření s určenými rozestupy. Třídní
učitelé vyzbrojeni krabicí s testy a seznamem
pro záznam výsledků testů společně
s dalšími pracovníky školy byli připraveni
pomoci žákům překonat strach a provést test. Nejmladším žákům pomáhali rodiče.
Po prvním testovacím dni obavy opadly a další už proběhly bez problémů. V současné době,
kdy jsou v prezenční výuce všichni žáci, se vždy v pondělí testují ve svých třídách. I když
už začíná být dodržování všech hygienických opatření vysilující a někdy i působí i zdravotní
problémy, jejich nutnost chápeme a věříme v kladný vývoj celé pandemické situace.
Další školní rok budeme stále učivo postupně upevňovat, ať jsou rozdíly z distanční výuky
minimální, hygienická opatření dodržovat, ať se můžeme ve škole setkávat osobně celý
školní rok.
Eva Klubalová, učitelka ZŠ, foto M. Slaninová

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
Letošní školní rok byl pro nás výjimečný. Náročná distanční výuka narušila běžný chod
školy v mnoha ohledech. Jednou z oblastí, které jsme se nemohli věnovat jako obvykle, byly
soutěže a příprava na ně.
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Distanční výuka však nebyla překážkou pro mnohé vyučující, kteří i v době zavřených škol
vyhledávali soutěže a motivovali žáky k reprezentaci školy. Velkého úspěchu jsme dosáhli
v recitační soutěži. Do okresní soutěže jsme poslali nahrávky osmi soutěžících, z nichž šest
postoupilo dokonce do krajského kola. U nižších ročníků měly úspěch básně, u vyšších zase
prozaické texty. I v krajském kole jsme zabodovali a získali dvě ocenění poroty, která ale
bohužel neznamenala postup do celostátního kola.
Mezi naše nejlepší recitátory, kteří získali ocenění v okresním nebo krajském kole, patří:
Laila Saleem - 2. místo v okresním kole, cena poroty v kraji, Natálie Halšková - 3. místo
v okresním kole, Martin Klimeš - 1. místo v okresním kole, Jasmína Vaňková - 1. místo
v okresním kole, cena poroty v kraji, Věra Samolejová - 1. místo v okresním kole, Anna
Kupčíková - 2. místo v okresním kole.
Významnými soutěžemi, kterých se účastní vybraní žáci, jsou soutěže organizované MŠMT.
I přes nepříznivé podmínky jsme letos zorganizovali školní kola v anglickém a českém
jazyce. Nejlepší z žáků postoupili do okresního kola, kde získali tato umístění: Jonáš
Grussmann - 6. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce,
Dorota Stareczková - 23. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce.
V naší škole se také v nepovinném kroužku ZAV učíme psát všemi deseti prsty na klávesnici.
V distanční výuce kroužek pravidelně navštěvovalo mnoho žáků. Dvě žákyně, které píšou
více než dva roky, nás reprezentovaly na Mezinárodní soutěži Intersteno 2020. I přes
vysokou pisatelskou úroveň 315 soutěžících z celého světa se Martině Lindovské podařilo
umístit na 52. místě s výsledkem 315 úhozů za minutu. Veronika Janošková se umístila
na 185. místě s 220 úhozy za minutu.
Během roku probíhají i jiné soutěže, které si vyučující vyhledávají sami. Úspěchy sbíráme
také v literárních soutěžích. Jednou z nich byla soutěž Volný jako pták. V této celonárodní
soutěži získali Martin Bortel 2. místo a Sandra Kupková 3. místo. Martina Lindovská nás
reprezentovala v soutěži pořádané OA Opava. Martina napsala báseň a zvítězila. Svůj
literární talent potvrdila také v soutěži Požární ochrana očima dětí, kde se umístila také
na 1. místě v krajské soutěži a postoupila do celorepublikového kola. Svou výbornou prací
získala skvělé 3. místo. Zúčastnili jsme se také krajské literární soutěže „Komukoli prospěti
můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu.“ Mezi vítězi byli i žáci ze 4. A - Emílie
Riedlová, Aneta Riedlová, Anna Moravcová, Adéla Onderková, Nela Němcová, Šimon
Malohlava, Valerie Kupčíková a Jan Hajduk.
Žáci naší školy jsou tradičně úspěšní nejen v recitačních a pěveckých soutěžích, ale také
ve výtvarných oborech. V letošním školním roce se účastnila MŠ i ZŠ soutěže s názvem
Masopust, kterou pořádalo Středisko volného času Kravaře. 1. místo obsadila Tereza
Ondrová a 3. místo získaly Ella Solnařová a Julie Kříbková.
Oceněných žáků je i letos mnoho a my jsme pyšní na to, jak skvěle reprezentují naši školu,
ale chtěli bychom pochválit i ostatní, kterým se nepodařilo umístit podle svých představ.
Všem patří velké poděkování za snahu. Učitelům děkujeme za trpělivou přípravu a motivaci
žáků.
Zuzana Klimešová, učitelka ZŠ
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OD PRVNÍ TŘÍDY PO DEVÍTKU
Blíží se konec školního roku a za několik málo dnů
nastanou letní prázdniny. Pro mě a mé spolužáky to byl
poslední rok vzdělávání na základní škole.
Dodnes si pamatuji na svůj první školní den, kdy jsem jako
malá holčička nadšeně šla do školy. Před vchodem
proběhlo slavnostní zahájení školního roku, který byl
ovšem zvláštní tím, že po dlouhé době byly dvě první třídy.
Poprvé jsem spatřila své budoucí spolužáky a paní učitelku
Bohdanu Friedlovou. Poté jsme se všichni společně s rodiči odebrali do naší třídy.
Na chodbách nám pomáhaly „ťapky“, které vedly přímo do našeho patra. Byl to velký
zážitek poprvé usednout do školní lavice. Náš první úkol byl nakreslit, co jsme zažili
během letních prázdnin. Následující dny jsem se postupně seznamovala s novými
spolužáky a prostředím školy.
Když se řekne slovo škola, vybaví se mi hlavně vzpomínky na výlety a to jak z nižšího
stupně, tak i z vyššího. Pamatuji si na výlety s paní učitelkou Friedlovou, kdy jsme jeli
do Bruntálu, Hradce nad Moravicí, Hrabyně, Slavkova u Opavy atd. Jeden z mých
největších zážitků byla přespávačka ve škole. Bylo to na konci 4. třídy jako rozlučka
s naší skvělou paní učitelkou. Nejprve jsme v tělocvičně hráli nejrůznější hry. Poté
jsme si roztáhli žíněnky, na nichž jsme v noci spali. Všichni si to moc užili.
V 5. třídě jsme dostali nového třídního pana učitele Ondřeje Píku. Byl to skvělý kantor,
který nás měl až do konce 7. třídy. V hodinách jsme zažívali spoustu zábavy.
Na začátku 8. třídy přišla další změna – naší novou třídní se stala výchovná poradkyně
Ludmila Hulvová. Neměla to s některými z nás jednoduché, problémy se objevovaly
ve škole i mimo ni. A to ještě nikdo z nás netušil, jak moc se změní náš život
po 11. březnu 2020. V ten den totiž začala distanční výuka. Byla to pro všechny úplně
nová situace. Nakonec trvala až do začátku letních prázdnin.
V deváté třídě jsme začali vybírat střední školu a připravovat se na přijímací zkoušky.
Bohužel velkou část školního roku jsme opět strávili na distanční výuce. I když
se učitelé snažili, aby nás připravili na zkoušky co nejlépe, škola je škola. Při této
myšlence mě přepadá smutek, jelikož si uvědomuji, o kolik společného času jsme díky
pandemii přišli. Je to až neuvěřitelné, že už jsme na konci deváté třídy a za pár dní
se budeme loučit s mladšími spolužáky a učiteli.
Na závěr bych ráda poděkovala všem našim učitelům za jejich obětavost, laskavost,
vstřícnost a především trpělivost, jelikož jsme několik let drželi smutné prvenství
„nejhorší třídy na škole“. Ale i tak jsme spolu zažili hodně krásných chvil, na které
budeme určitě po letech rádi vzpomínat.
Martina Lindovská, 9. A, foto Markéta Rádková
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Anketní otázky pro deváťáky:
1. Jak byste shrnuli těch 9 let na ZŠ gen. Heliodora Píky?
2. Co se Vám v ZŠ líbilo?
3. Co byste chtěli v ZŠ změnit?
Vojtěch Drösler, 9.B
1. Devět let srandy a utrpení.
2. Výlety a různé akce, škola je dobře
technicky vybavená.
3. Aby měl každý svou skříňku v šatně.

Adam Majvelder, 9.B
1. Škola je velká a hranatá.
2. Bavily mě hlavně akce, kdy jsme se
neučili.
3. Abychom po obědě šli na hodinu spát.

Šimon Jantošík, 9.A
1. Bylo to fajn, ale bylo toho dost.
2. Že jsem dostali třídu nejblíže šatnám
a jídelně.
3. Aby byla družina přístupná i pro
deváťáka jako odměna za přijímačky.
Tereza Harasimová, 9. B

Valerie Hoňková, 9. A
1. Bylo to fajn, ale nic exkluzivního.

1. I přes všechny neshody

2. Super přístup naší třídní, češtinářky,

s učiteli nebo spolužáky
budu na tuto školu ráda
vzpomínat.
2. Školní akce, technická
vybavenost, možnost
naučit se více než jen
základní učivo.
3. Zlepšit jídlo ve školní
jídelně.

angličtinářky a zeměpisáře.
3. Přístup některých učitelů k práci i
žákům. Omezit práci s ipady. Někdy
opravdu platí – všeho moc škodí!

Klára Rádková, 9.A
1. Škola mi dala hodně zkušeností, ať

už dobrých, tak i špatných.
2. Výuka některých učitelů se

a přístup učitelů ke starším

podepsala na mých vědomostech.
3. Více pozornosti zaměřit na sociální
problémy (šikanu, drogy ….).

- 11 -

„TATRANKY“ VYUŽILY UVOLNĚNÝCH OPATŘENÍ
Loňská situace takovou akci neumožňovala, ale letošní turisticko-poznávací výlet si ženy
TJ Tatran „tatranky“ nemohly nechat ujít. Proto se skupina 18 žen začátkem června pod
vedením své vedoucí Zuzany Halškové vydala tentokrát do krásné podhorské beskydské
obce Kunčice pod Ondřejníkem. Pohodlná cesta vlakem pouze s jedním přestupem,
veselá nálada a krásné počasí hned od rána byly předzvěstí hezky strávených společných
chvil.

Po ubytování v objednané chalupě U Niklů a krátkém občerstvení z vlastních zásob jsme
se vydaly poznávat místní rarity: exkurze v malém soukromém místním pivovaru Ogar,
prohlídka historického dřevěného kostelíku sv. Prokopa a sv. Barbory přivezený sem
z Podkarpatské Rusi či procházka k penzionu Jurášek s nádhernými jezírky
a dobrou kávičkou na terase restaurace. I když se jednalo o místa v téže obci, chytré
hodinky některých členek ukazovaly nachozeno jen v tento den přes 15 km.
Druhý den byly naším cílem nedaleké Pustevny. K našemu překvapení však lanovka
z Ráztoky nebyla pro poruchu v provozu. Zdatnější skupina se vydala do kopce pěšky,
ostatní zvolily cestu na Pustevny busem. Tam jsme se pokochaly krásou nově
vystavěného Libušína i opravené Maměnky a nechaly zlákat krojovanou obsluhou
na chutný oběd. Jedinečný interiér Libušína architekta Jurkoviče přesně podle původních
plánů a dochovaných fotografií nás opravdu uchvátil! Typická světlemodrá barva
interiéru byla ještě cítit novotou! Také jsme nemohly odolat návštěvě nedaleké poměrně
nové stezky ve stromech Valaška (dohotovené v říjnu 2018) s vyhlídkovou věží vysokou
22 m s celkovou délkou 660 m, která za dobrého počasí umožňuje výhled až na Jeseníky
či Velkou Fatru, tedy až do okruhu 100 km, a to do tří zemí – Česka, Polska a Slovenska.
Na stezce míjíte poučné panely s mnoha zajímavostmi z beskydské přírody, tzv. chodník
slávy se stopami známých osobností, nebo můžete zkusit jedinečný zavěšený lanový
chodník ve stylu himalájského chodníku o délce 150 m. Ovšem českým unikátem je na
nejvyšším patře vyhlídkové věže skleněný skywalk – nejdelší jednoramenná prosklená
lávka, ukončená skleněnou podlahou i zábradlím. Sedm metrů do prostoru a třicet metrů
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nad zemí evokuje pocit, že člověk stojí ve vzduchu. Ne všechny však našly odvahu takový
pocit zažít… Některé stihly ještě zajít i k tradiční soše Radegasta a kapli sv. Cyrila
a Metoděje. Po návratu na chalupu pak mnohým přišla vhod relaxace ve vířivce či sauně.
Závěrečný den jsme věnovaly pobytu v okolí chalupy a turnaji v ruských kuželkách.
Přestože měla výherkyně za „odměnu“ nést všem batohy na zpáteční cestě, ujala se každá
svého a mířily jsme zpět kolem poledne pěšky směrem k nádraží. A protože je obec
Kunčice p. O. dosti protáhlá, tak i tato cesta nám dala docela zabrat. Po výborném obědě
v restauraci Skalka jsme si odpoledne ještě prohlédly areál Beskydského relaxačního
centra, malých lázní s krásným přilehlým parkem na opačné straně obce. Odpolední
vlakový spoj nás pak unavené bezpečně dopravil do naší Štítiny.
Anna Koníková, foto Vlasta Jiříčková

ŽIVLY ŘÁDILY I V NAŠÍ OBCI
Bleskové povodně zaskočily naše občany po silné bouřce, která se prohnala Štítinou
a okolím odpoledne 13. května 2021. Voda, vinou silných srážek, zaplavila v několika
málo minutách sklepy některých místních občanů. Těm, kteří požádali, přispěchali
na pomoc naši dobrovolní hasiči, kteří ve dvou
domácnostech vyčerpali vodu ze sklepů a ve
dvou domácnostech pomáhali přesouvat nábytek
ve sklepních prostorech.

V noci z 29. na 30. června se celým Českem
prohnala silná bouřka. Nevyhnula se ani
naší obci. Naštěstí kromě několika spadlých
stromů nenapáchala větší materiální škody.
Zaměstnanci obce Josef Halfar a Václav Hološka
v čele s Jiřím Bortelem velitelem místních hasičů
a zaměstnancem obce v jedné osobě ihned
započali odklízecí práce. Ještě tentýž den bylo
doručeno starostovi poděkování občanů obecním
zaměstnancům, kteří se podíleli na odstranění
škod.
Martina Slaninová, foto autor a Petr Martiník
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PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU GEN. HELIODORA PÍKY
V předvečer 72. výročí justiční
popravy našeho rodáka generála
Heliodory Píky se konala u jeho
pomníku a rodného domu pietní
vzpomínka. Slavnostní akt proběl
v sobotu 19. června 2021 za účasti
mnoha hostů. Zavzpomínat a položit
věnce a kytice přišli zástupci naší
obce, zástupci Základní školy
a Mateřské školy generála Heliodora
Píky ve Štítině, představitelé místní
Tělovýchovné jednoty Tatran, vojáci
opavské posádky a také rodinní
příslušníci. Nechyběli občané Štítiny. Mnozí delegáti věnovali panu generálovi slovní
vzpomínku. Samotné akci předcházela na místním hřbitově také vzpomínka na pana
Jana Hajdra, místního občana, který rehabilitaci pana generála věnoval kus svého
života. Po tomto položení věnců se konalo společné posezení ve sportovním areálu
TJ Tatran Štítina. Mnozí občané měli možnost pobesedovat s rodinnými příslušníky
i s ostatními přítomnými hosty. Ve znamení vzpomínky na generála probíhal také
tradiční fotbalový turnaj žáků, ve kterém byli úspěšní domácí mladí sportovci. Celý
den provázelo vzpomínkové oslavy příjemné letní počasí.
Podobná vzpomínka se odehrála 21. června také v Opavě u pamětní desky věnované
panu generálovi, která je umístěna na budově Hlásky. Za naši obec se vzpomínkové
piety zúčastnil starosta obce Radek Malohlava.
Jaroslav Dominik, foto Jiří Lacek
ŠTÍTINŠTÍ VETERÁNI ZVÍTĚZILI
V sobotu 26. 6. se konala na hasičském hřišti druhá soutěž Ligy veteránů,
kde se po několika letech podařilo družstvu hasičů veteránů Štítina získat na 10. ročníku
Memoriálu Arnošta Hübnera krásné 1. místo.
Vzhledem k situaci okolo Covid-19
po soutěži proběhlo vyhodnocení
loňského ročníku Okresní ligy
veteránů, při které se všechna
družstva zřekla finančního ohodnocení
ve prospěch pomoci "jižní Moravě".
Po tomto gestu přispěli i další
přihlížející a darovaná částka se
vyšplhala téměř na 13 tisíc korun.
Děkuji všem za sportovní výkony
a za vyjádření solidarity tornádem
postiženým lidem.
Martin Rádek, starosta SDH, foto autor
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V KAPLIČCE PROBĚHL VELKÝ ÚKLID

Kaple sv. Maří Magdalény je bezesporu
historickou chloubou naší vesnice. Na žádost paní
Lydie Kostřicové, která celoročně zdobí naši
krásnou kapli květinami, za což jí patří velký dík,
se sešlo šest obětavých žen (paní M. Kostřicová,
Kubínová, Kurtišová, Rostková, Trunčíková,
Tichá) a jediný muž (p. Kubín), aby pomohli
s velkým úklidem, aby se tak zaskvěla čistotou
a krásou na štítinském posvícení našim občanům
i přespolním.
Za jejich počínání všem uvedeným patří velký dík.
Kdyby do budoucna z řad občanů chtěl také někdo
pomoci, bude vítán, jak se říká „každá ruka
dobrá“.
Alena Rostková, foto autor

„BUDE LETOS MLÁDENECKÁ?“
To je otázka, kterou dostávají mládenci už od nepaměti. V posledních
dvou letech je tato otázka aktuálnější víc než obvykle. V loňském roce
jsme bohužel byli nuceni udělat Mládeneckou v jiné formě, než jsme
všichni zvyklí.
V letošním roce nám situace hraje do karet o trochu více. Mládenecká porota proto
zasedla a rozhodla:

MLÁDENECKÁ BUDE!
Odehrávat se bude tradičně
na hasičském cvičišti 26. 7. 2021.
Těšit se můžete jak na celodenní
program, tak i na ten večerní.
Upozorňujeme, že vstup na
večerní zábavu bude podmíněn
pouze po předložení negativního
testu na Covid-19, který není
starší 72 hodin, certifikátu
o očkování (14 dnů po druhé
dávce), nebo potvrzení o prodělání
nemoci (180 dnů).
Zároveň bychom vás chtěli poprosit o pomoc. Pokud máte doma staré zavařeniny,
kompoty a jiné „chuťovky“, tak je můžete přinést každé pondělí od 18 hodin za tělocvičnu
základní školy.
S přáním hezkých dnů Porota CŠM, foto David Trebichalský
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HASIČI VYHLÍŽEJÍ OTEVŘENÍ NOVÉ RESTAURACE
Přestože je letní sezóna v plném proudu, nově postavená dřevostavba hasičské
restaurace čeká na své slavnostní otevření. Proč se zatím tak nestalo? Celé kolaudační
řízení je zpožděno z důvodu převodu pozemku pod stávající stavbou do majetku.
K zajištění současného provozu zatím využíváme původní kiosek.
Martin Rádek, starosta SDH, foto autor

V TURNAJI MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK VE SLAVKOVĚ NEPORAŽENI
V sobotu 12. 6. 2021 se zúčastnilo naše mužstvo mladší přípravky turnaje ve Slavkově
„ O pohár Slavkova“. Pozvání na turnaj dále přijaly týmy: SFC Opava, FK Slavie Opava,
TJ Sokol Kobeřice, TJ Sokol Bolatice a domácí mužstva – Slavkov červení a Slavkov žlutí.
Naše mužstvo chtělo navázat na úspěšné výsledky z předčasně ukončené mistrovské soutěže,
ve které s velkou převahou obsazovalo první místo s 18-ti body a impozantním skórem
103:14. Ve všech šesti zápasech zvítězilo a všechny zápasy skončily dvouciferným
vítězstvím.
Turnaj ve Slavkově se hrál systémem každý s každým, s délkou jednoho zápasu 2 x 12 minut.
S takovýmto rozlosováním se kluci setkali poprvé a v důsledku to znamenalo, že každé
zaváhání bude mít dopad na konečné umístění. Navíc po zahájení odehráli kluci dva zápasy,
poté měli jeden zápas volno a následovala šňůra čtyř zápasů po sobě.
Složení mužstva: Eduard Miketa brankář, Adam Machold, Tobiáš
Němec, Filip Dubný, Šimon Šuráň,
Ondřej Hochgesandt, Danijel Sonjarič,
Patrik Černek, Nicolas Sonjarič,
Mikuláš Procházka, realizační tým:
Radek Machold, Marcel Černek
Výsledky:
TJ Tatran Štítina - Slávie Opava 13:3
TJ Tatran Štítina – Kobeřice 3:2
TJ Tatran Štítina - SFC Opava 9:6
TJ Tatran Štítina - Slavkov červení 7:0
TJ Tatran Štítina - Bolatice 10:1
TJ Tatran Štítina - Slavkov žlutí 10:5

Z dosažených výsledů, ale především z výkonů malých fotbalistů, máme upřímnou a velkou
radost. Kluci vystupovali jako tým, nescházela jim bojovnost a chuť vítězit. Tyto vlastnosti,
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na kterých je postavená hra mužstva, se projevily zejména v posledním utkání. S domácím
týmem Slavkov žlutí naše mužstvo po poločase prohrávalo 5:2. Z kluků byla cítit únava, své
určitě udělalo i prostředí výhodné pro domácí mužstvo i dvouminutové vyloučení Adama
Macholda. O poločase se kluci semkli kolem ramen do kruhu, utřeli si slzy a hlasitým
projevem dali všem najevo, že se nevzdávají. Výsledkem bylo osm gólů v síti soupeře
a konečné vítězství 10:5, které znamenalo prvenství. Nejlepším střelcem turnaje byl
vyhlášen Adam Machold.
Radek Machold, trenér

NAŠI FOTBALISTÉ ZÍSKALI OBĚ PRVENSTVÍ
Po dlouhé fotbalové přestávce proběhl v sobotu
19. 6. 2021 v pořadí již 53. ročník fotbalového turnaje
„O pohár gen. H. Píky“. Byl hrán jako souběh dvou
turnajů v kategoriích mladších a starších přípravek.
V kategorii mladších přípravek se ho zúčastnila mužstva
TJ ISMM Jistebník, TJ Sokol Kobeřice, SC Pustá Polom
a naše mužstvo malých fotbalistů. V kategorii starších
přípravek pak TJ Sokol Skřípov, FK Velké Hoštice, SK
Komárov a náš tým. Hrálo se dvoukolovým systémem
každý s každým, s délkou jednoho zápasu 15 minut.
Malí fotbalisté tentokráte bojovali nejen proti svým
soupeřům, ale i proti úmornému vedru, kdy teplota přesahovala 30 º Celsia.
Prvním kolem prošli naši malí fotbalisté bez porážky. V prvním zápase druhého kola
podlehli mužstvu SC Pustá Polom nejtěsnějším rozdílem 3:2 a bylo jasné, že o vítězi
v turnaji se rozhodne mezi těmito mužstvy. Naši malí fotbalisté, pokud chtěli v turnaji
obsadit první místo, museli ve zbývajících dvou zápasech zvítězit, což se i stalo. Navíc
mužstvo Pusté Polomi v posledním utkání turnaje podlehlo Kobeřicím, takže na pořad
pro stanovení konečného pořadí nepřišel vzájemný zápas ani skóre. Naši malí fotbalisté
obsadili první místo s 15-ti body a skórem 32:11.
Složení mužstva mladší přípravky: Eduard
Miketa, Mikuláš Procházka, Tobiáš Němec, Jonáš
Bubela, Adam Machold, Filip Dubný, Daniel
Sonjarič, Šimon Šuráň, Nikolas Sonjarič, Patrik
Černek, Petr Strohalm, realizační tým Radek
Machold, Marcel Černek
Výsledky:
Štítina – Pustá Polom 5:4, 2:3
Štítina - Kobeřice 7:0, 3:2
Štítina – Jistebník 5:2, 10:0
Střelci branek: 9 -Jonáš Bubela, 5 - Šimon Šuráň,
Filip Dubný, 4 - Daniel Sonjarič, Petr Strohalm,
3 - Adam Machold, 1- Mikuláš Procházka, vlastní
Celkové umístění: 1. místo TJ Tatran Štítina,
2. místo SC Pustá Polom, 3. místo TJ Sokol
Kobeřice, 4. místo TJ ISMM Jistebník
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Mužstva starší přípravky byla vzácně vyrovnaná a utkání končila mnohdy nejtěsnějším
rozdílem. Naše mužstvo starší přípravky si v turnaji vedlo velice dobře. Prošlo celým
turnajem bez porážky a právem obsadilo první místo s 18-ti body a skórem 18:3.
Složení mužstva starší přípravky: Jan Miketa, Tomáš
Rinka, Antonín Martikán, Matěj Grundza, Ondřej Kadula,
Václav Seidl, Martin Stránský, Eliáš Trulley, Denis Mučka,
Daniel Krysta, Max Jankovič, realizační tým Martin
Grundza, Ondřej Drössler
Výsledky: Štítina – Komárov 2:0, 2:0 / Štítina – Skřípov
2:1, 4:0 / Štítina – Velké Hoštice 3:1, 5:1
Střelci branek: 9 - Max Jankovič, 4 - Denis Mučka,
2 - Matěj Grundza, Daniel Krysta, 1- Vašek Seidl.
Celkově umístění: 1. místo TJ Tatran Štítina, 2. místo FK
Velké Hoštice, 3. místo SK Komárov, 4. místo
TJ Sokol Skřípov

Turnaj proběhl v přátelské atmosféře. Malí
fotbalisté ukázali před diváckou kulisou, co
se již z fotbalové abecedy naučili. Přes určité
obavy se vypořádali i s úmorným vedrem a ukázali, že jsou velkými bojovníky.
Jindřich Sosna, šéftrenér mládeže, foto Lenka Němcová

NÁBOR NOVÝCH FOTBALISTŮ
VÁŽENÍ RODIČE
Chcete:
 aby bylo Vaše dítě fyzicky i psychicky odolné,
 aby se správně vyvíjelo a naučilo se otužovat,
 aby mělo radost z pohybu a vítězství,
 aby se v něm utužovaly vztahy ke kolektivu,
 aby se naučilo i prohrávat.
To vše můžeme poskytnout ve fotbalovém oddílu TJ Tatran Štítina, kde se našim malým
fotbalistům věnujeme. Pokud má Váš chlapeček či děvčátko vztah ke sportování, přijďte
se nezávazně podívat na fotbalové tréninky malých fotbalistů. Tam se dítěte ujme
příslušný trenér a podá Vám další informace.
V současné době máme zájem o ročník narození 2013, 2014, 2015, ale mohou přijít
i starší. Ročník narození 2016 na základě vyspělosti dítěte a po vzájemné domluvě.
Kde nás najdete:
Od 30. 8. 2021 každé pondělí a středu od 16:30 do 18:00 hod. na fotbalovém hřišti
ve sportovním areálu Štítina. V zimních měsících probíhají tréninky v tělocvičně ZŠ gen.
Heliodora Píky a MŠ ve Štítině.
Kontakt na trenéry: Radek Machold, 604 194 032, radekmachold@seznam.cz
Marcel Černek, 704 348 077, lemarc@seznam.cz

Těšíme se na malé, budoucí fotbalisty.
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Plánované kulturní a sportovní akce na posvícení
Pátek 23. 7. 2021
Volejbalové utkání mužů a žen
Fotbalové utkání svobodní – ženatí
TAMBURÁŠI
Sobota 24. 7. 2021
40. ročník Posvícenského hasiče

sportovní areál
sportovní areál
sportovní areál

17,00 hod
18,00 hod
20,00 hod

Taneční zábava

průvod od restaurace Bejatka
hasičský areál
14,00 hod
sportovní areál
19,00 hod

Neděle 25. 7. 2021
Mše svatá
Cimbálová muzika Grunt

kaple sv. M. Magdalény
sportovní areál

Pondělí 26. 7. 2021
Mše svatá
171. Mládenecká

kaple sv. M. Magdalény
7,00 hod
průvod obcí, hasičský areál

K tanci a poslechu zahraje kapela MANTL.

9,00 hod
16,00 hod

Po celé posvícení budou v parčíku u nákupního střediska Hruška kolotoče.
DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
V pondělí 26. 7. 2021 bude obecní úřad uzavřen.
V pondělí 26. 7. 2021 a ve dnech od 30. 8. 2021 do 6. 9. 2021 z důvodu čerpání dovolené
praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček neordinuje. Zástup zajišťuje praktická lékařka
MUDr. Dobešová v Háji ve Slezsku.
Ve dnech od 9. 8. 2021 do 13. 8. 2021 z důvodu čerpání dovolené dětský lékař
MUDr. Jan Lebeda neordinuje. Zástup zajišťuje MUDr. Kerlinová ve svých ordinačních
hodinách.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava (dále jen
„katastrální úřad“) obnovuje katastrální operát v katastrálním území Štítina obce Štítina.
Součástí obnovy katastrálního operátu je zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího
obvodu budov. V této souvislosti mohou být naši občané vyzývání katastrálním úřadem
k součinnosti prostřednictvím dopisů adresovaných do vlastních rukou.
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