PROSINEC 2019
www.stitina.cz
Vážení spoluobčané,
po ročním působení v pohádce, kterou píše
život sám, si ve své funkci starosty nemůžu
stěžovat, že Vy, občané, nemáte zájem
o dění v naší obci. Dostávám z Vašich řad
spoustu rad, námitek i vysvětlení, proč je to
tak a ne jinak. Ve velké míře nalézáme
společný kompromis, ale ne vždy tomu tak
je. Máme případ, který bohužel musí
rozhodnout justice České republiky.
Jinak se nalézám v okruhu spousty dobrých
lidí, které jsem nejednou požádal o výpomoc pro obec a velice vstřícně mi vyhověli za toto jim patří mé veliké poděkování. V tuto chvíli, kdy čtou tyto řádky, si určitě
uvědomují, o koho jde a že děkuji právě jim. Přátelé, a není Vás málo - díky.
Po roční práci se skvělým týmem i zastupiteli jsme se snažili pro občany obce učinit
něco nového, užitečného a ku prospěchu Vám všem. Zdali se nám to povedlo, musíte
zhodnotit Vy sami a případně dát nám to najevo Vaším úsměvem při návštěvě
našeho úřadu.
Mou útěchou pohádkového příběhu je velice činorodá spolupráce obce s ředitelem
místní školy, což se projevuje na prosazených stavebních činnostech školy, na které
jsou vypsány dotační tituly, o které společně usilujeme.
Za svůj strategický cíl pro obec na příští léta se chci přiblížit naší dospívající
mládeži, s níž jsem už po různých peripetiích nemalý vztah začal a s příslibem
ředitele školy, který nám umožní naše neformální setkání v podobě vzájemného
pochopení problému obec – škola - rodič. Věřím, že odezva se dostaví ke
spokojenosti všech stran.
Bohužel pohádka má i stinné stránky, se kterými se musíme vypořádat. Převzetí
funkce bez budoucích projektů je skok do temna a těžko se rozdýchává, protože
studie projektu, geozaměření, zpracování projektové dokumentace, stavební
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povolení a následné vyřizování dotací stojí nemalé výdaje z obecního rozpočtu,
k tomu se přidávají resty z minulosti, kdy musíme státu doplatit nájem za užívání
pozemků pod budovou zdravotního střediska, jelikož do 31. 3. 2013 obec neuplatnila
právo na bezplatný převod u soudu ani u katastru nemovitosti, zůstaly pozemky
ve vlastnictví státu.
Po složitých jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zdali
máme nárok na bezplatný převod, když budova je majetkem obce, musíme přesto
za užívací vztah doplatit nájem od roku 2013 a odkoupit tyto pozemky pod budovou,
aby se obec jednou provždy zbavila tohoto břemene. Jako hospodář obecního
rozpočtu vnímám výši nákladů pro budoucí projekty a nemůžu se ztotožnit
s jakýmkoliv plýtváním finančních toků z obecní pokladny. Tímto se Vám, občané,
omlouvám z mé neúčasti při rozsvěcování vánočního stromu, kdy jsem byl zásadně
proti nákupu nových osvětlovacích zařízení a nákladného zdobení tohoto stromu.
Považuji za zbytečné každý rok měnit stromy a vynakládat nemalé částky
na zdobení z obecního rozpočtu.
Než se s mojí pohádkou, Vážení občané, rozloučím, chci Vám všem poděkovat
za vaši vstřícnost a pochopení, popřát Vám příjemné prožití vánočních svátků
v rodinné pohodě za přítomnosti krásných pohádek a nejvíce zdravíčka a štěstíčka
do nového roku 2020.
Karel Ulrich, starosta
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2020
(podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 schválené dne 11. 12. 2019)
Výše poplatku činí 500 Kč na poplatníka. Poplatek lze uhradit v termínu
od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020. V případě, že je poplatek hrazen na dvě poloviny,
druhou část poplatku je nutné zaplatit do 30. 9. 2020.
Úhrada poplatků na OÚ Štítina výhradně v úředních dnech pondělí a středa
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, úhrada převodem je možná
od února 2020 na č. ú. 274901172/0300, variabilní symbol tvoří číslo popisné, rok
2020, počet osob, za které je poplatek placen (např. č.p. 250, rok 2020, počet osob 4,
variabilní symbol tedy bude 25020204). Do poznámky uveďte své příjmení
a „odpady“. Po zaplacení (celé částky nebo poloviny) poplatník obdrží známky
na popelnici (1 známka pro tři osoby, svozové kalendáře a igelitové pytle).
Od 1. 5. 2020 budou vyváženy pouze popelnice označené platnou známkou
na rok 2020.
Svozový kalendář je součástí zpravodaje a bude k dispozici také na stránkách
www.stitina.cz
Nově je umístěna za budovou Obecního úřadu Štítina na ulici Hlavní
sběrná nádoba na oleje a tuky.
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2020 - OBEC ŠTÍTINA
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - lichý týden
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

10.2.
9.3.
6.4.
4.5.
1.6.

13.1.
24.2.
23.3.
20.4.
18.5.
15.6.

27.1.

29.6.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

13.7.
10.8.
7.9.
5.10.
2.11.
14.12.

27.7.
24.8.
21.9.
19.10.
16.11.
28.12.

30.11.

BIOODPAD - sudý týden
LEDEN
ČERVENEC
6.7.
20.7.
ÚNOR
SRPEN
3.8.
17.8.
31.8.
BŘEZEN
30.3.
ZÁŘÍ
14.9.
28.9.
DUBEN
SOBOTA 11.4.
27.4.
ŘÍJEN
12.10.
26.10.
KVĚTEN
11.5.
25.5.
LISTOPAD
9.11.
23.11.
ČERVEN
8.6.
22.6.
PROSINEC
PLASTY, TETRAPACK - žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen, KOVY šedý pytel
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

2.1.
4.2.
3.3.
8.4.
6.5.
3.6.

ČERVENEC
8.7.
SRPEN
5.8.
ZÁŘÍ
9.9.
ŘÍJEN
LISTOPAD
4.11.
PROSINEC
9.12.
PAPÍR - modrý pytel s potiskem Marius Pedersen

30.9.

LEDEN
21.1.
ČERVENEC
23.7.
ÚNOR
18.2.
SRPEN
17.8.
BŘEZEN
26.3.
ZÁŘÍ
16.9.
DUBEN
28.4.
ŘÍJEN
21.10.
KVĚTEN
25.5.
LISTOPAD
25.11.
ČERVEN
25.6.
PROSINEC
17.12.
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD, jedlé oleje, tuky - mobilní sběrna
BŘEZEN

14.3.

ZÁŘÍ

19.9.

UPOZORNĚNÍ
od 1. 5. 2020 budou vyváženy pouze nádoby
označené známkou (samolepkou) rok 2020
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POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2020
(podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 schválené dne 11. 12. 2019)
Poplatek činí 150 Kč za jednoho psa na rok. Poplatek lze uhradit v termínu
od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020.
Úhrada poplatků na OÚ Štítina v úředních dnech pondělí a středa
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, úhrada převodem je možná, číslo účtu
je stejné jako při úhradě odpadů. Do poznámky je nutné uvést příjmení a „pes“.
Poplatek za odpady i za psa je možné uhradit jednou transakcí, do poznámky uvést
příjmení a „odpady a pes“.
VANDALISMUS V OBCI
Celý rok se naše obec potýká s vandalismem. To, co by člověk mohl brát jako
obyčejnou klukovinu, přerostlo do ničení majetku, které musela řešit Policie ČR.
Zdálo by se, že vandalismus ustane, ale
není tomu tak.
I nadále máme hlášeno ničení obecního
majetku nejčastěji v parku, zejména
na altánu. Jistě jste si všimli, že z altánu
zmizely lavičky a stůl. Bohužel byly
poškozeny a to nemluvím o dřevěné
výplni altánu, kterou si někdo plete
s brankou a neustále vykopává jednotlivé
desky. Už nemá cenu desky přibíjet zpět,
druhý den jsou opět venku.
Zabrat dostává i nově vysázená zeleň. Už
jsem přestala počítat, kolikrát museli naši
pracovníci zasazovat vytrhané sazeničky
tisu u pomníčku I. Kubince, vyvrátit
strom
se
naštěstí
nepovedlo
a zahradnická firma strom narovnala, tak
snad neuschne a poroste dál. Obec
věnuje nemalé finanční prostředky
na údržbu zeleně a na novou výsadbu.
Nastává čas adventu, který je v naší obci
spjatý s rozsvěcením vánočního stromu v parku. Jistě si vzpomenete, že v minulých
letech byla nasvícena střecha altánu, nenechavé ruce loni celou výzdobu zničily
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a rozházely po celém parku. Pevně věříme, že v letošním roce tomu tak nebude. Ani
zvonička nebyla ušetřena, zvon zmizel v nenávratnu.
Blíží se konec roku a tak spoustu lidí bilancuje. Bilancuji i já a vandalismus
v takovém rozsahu jsme na obci ještě neřešili. Nezbývá nám nic jiného jen doufat, že
se nám podaří viníky chytit .
Martina Vlčková
KANALIZACE
V souvislosti se zpracováváním projektové dokumentace na odkanalizování naší
obce je třeba zajistit souhlasy majitelů nemovitostí – pozemků, přes které je
plánovaná nová kanalizace či stavby s ní související. Od ledna roku 2020 navštíví
majitele těchto nemovitostí pan Alois Tichý (osoba pověřená starostou obce), který
jim předá situaci s vyznačením trasy kanalizace v pozemcích a souhlasem
se stavbou. V případě dotazů kontaktujte paní Martinu Vlčkovou, tel. 553677121,
referentku Obecního úřadu Štítina.
Martina Vlčková
DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
Ve dnech od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bude obecní úřad uzavřen.
Ve dnech 23. 12. 2019 a 31. 12. 2019 praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček
neordinuje.
Ve dnech od 27. 12. 2019 do 1. 1. 2020 dětský lékař MUDr. Jan Lebeda neordinuje.
INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Státní pozemkový úřad provedl v letošním roce pozemkové úpravy, na základě
kterých došlo ke změnám výměr pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků.
O změnách byl vlastník informován prostřednictvím rozhodnutí, případně veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce (převážně se jedná
o katastrální území Mokré Lazce, Velké Hoštice, Kravaře ve Slezsku a Štítina).
Tyto změny jsou rozhodné pro vyměření daně z nemovitých věcí a vlastník
nemovitých věcí je povinen podat daňové přiznání podle stavu k 1. 1. 2020
v termínu do 31. 1. 2020.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Opavě má úřední
hodiny pro veřejnost v pondělí a středu 8:00 - 17:00 hodin, podatelna je otevřená
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 - 15:30 hodin a v pátek
8:00 - 14:00 hodin. Zpracování a odeslání vyplněných daňových přiznání je možné
i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese
www.daneelektronicky.cz.
Ing. Pavel Peterek
Odbor majetkových daní, Finanční úřad v Opavě
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
VYSVĚCENÍ KŘÍŽE
Dne 13. 10. 2019 byl kříž na ulici
Havlíčkova z důvodu jeho přemístění
nově vysvěcen panem farářem
Vladimírem Pavlíkem. Připomenul, že
kříž je nejznámějším symbolem
křesťanství a byl, je a bude
požehnáním. Pro věřící je kříž spásou
a radostí. V dřívějších dobách lidé u
kříže poklekali, později se začali
křižovat, přičemž tato tradice se
zachovala dodnes. Pan farář věří, že
kříž je i v dnešní uspěchané době
velmi důležitým symbolem a měl by
být pro občany Štítiny a kolemjdoucí spásou i radostí.

Mgr. Martina Slaninová

EXKURZE DO PIVOVARU HASIČ V BRUNTÁLE
Patnáctého října se uskutečnila exkurze skupiny důchodců ze Štítiny, Nových Sedlic
a Suchých Lazců do malého pivovaru Hasič v Bruntále. Celou akci domluvila
s majitelem p. Hančilem paní Kadulová a díky atraktivnímu námětu se ráno
na nádraží sešlo 18 zájemců, tj. asi 3x víc než je průměrná účast na našich
pravidelných pěších a cyklistických výletech. Pan Hančil nás provedl provozem,
seznámil s historií a technologií výroby a zodpověděl dotazy. Nedílnou a vítanou
součástí byla samozřejmě i ochutnávka z celého sortimentu. Celý výlet, včetně
oběda v pivovarské restauraci a procházky centrem města za krásného podzimního
počasí se všem účastníkům líbil a patřil k nejvydařenějším akcím této party.
Ing. Vladimír Kubíček
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UKLIĎME ČESKO ANEB UKLIĎME ŠTÍTINU
V letošním roce se pod záštitou obce již podruhé uskutečnila akce zaměřená na úklid
naší obce a okolí. Prvotně byla akce naplánovaná na 5. října, ale z důvodu
nepříznivého počasí byla odložena. V náhradním termínu 19. října se nás u obecního
úřadu sešlo poskrovně. S malým zpožděním se k nám pak připojila skupinka naší
místní mládeže, za což jim moc děkujeme, a práce šla hned lépe od ruky. I tentokrát
úklid probíhal v okolí nádraží, základní školy, parčíku u hřbitova a v příkopech
směrem na Dvořisko. I tentokrát jsme nasbírali téměř 40 pytlů odpadu.
Mgr. Alexandra Hoňková

KATEŘINSKÁ ZELŇAČKA
V sobotu 23. 11. 2019 od 15 hodin se ve sportovním areálu uskutečnil souboj
v Kateřinské zelňačce. Soutěžily mezi sebou tři týmy. První tvořil starosta Karel
Ulrich, tým za Tatranku Marek Malohlava a třetí tým Parťáci ve složení Jiří
Hloušek, Kamil Bena a Luboš
Střílka.
V 17 hodin bylo vaření ukončeno
a čtyřicet degustujících hostů
hodnotilo nejlepší zelňačku. Stejný
počet bodů získali Karel Ulrich
a Marek Malohlava, kteří tak
společně obsadili první místo.
Atmosféra byla úžasná.
Věříme, že v příštím roce se přidají
nové týmy, které mezi sebou poměří
svůj kulinářský um.
Michaela Malohlavová
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JUNÁK - ČESKÝ SKAUT – 12. ODDÍL DOHODA
Je možné, že jste doposud nezaznamenali jakýkoli pohyb skautů v naší obci. Protože
zde působíme docela dlouho, je načase, abyste se o nás dozvěděli. 12. oddíl Dohoda
působí kromě Štítiny také v Podvihově u Opavy. Sdružuje děti a mládež mimo jiné
z obcí Nové Sedlice, Lhota u Opavy, Mokré Lazce a Háj ve Slezsku. Jsme vodní
skauti, holky a kluci, ženy a muži, bratři a sestry. Náš oddíl čítá šest dětských družin.
Takzvané „šestky“, malé skupinky nejlépe šesti vrstevníků, se scházejí pravidelně
na týdenních schůzkách. Zde jsou děti vedeny k všestrannému rozvoji osobnosti
v souladu s přírodou a okolním světem. Klubovny určené ke schůzkám máme
ve sklepních prostorech Základní školy generála Heliodora Píky ve Štítině
a na obecním úřadě v Podvihově.
Mládež od 15 do 26 let, takzvaní
Roveři a Rangers, se dle možností
schází na „roverských večerech“, kde
sdílí své dosavadní zkušenosti,
diskutují a samozřejmě se také rádi
pobaví. Současně se starší z nich
podílí na vedení oddílu. Společně
s několika oldskauty se schází na
„oddílových
radách“,
kde
se
rozhoduje o veškerém dění v oddíle. Vůdkyní našeho oddílu je Lenka Kubesová.
V poslední době se nám podařilo zrekonstruovat klubovnu ve Štítině. Také díky
Obci Štítina, která nám, výměnou za vyčištění potoka za školou, nechala omítnout
stěny klubovny a zabudovat nové okno. Základní škola nám poskytla nepoužívané
lavice a židle. Děkujeme.
Kromě toho jsme se v posledním čtvrt roce účastnili několika soutěží a závodů, které
vám chci představit. Zažili jsme například střediskové zápolení. Někteří z nás
se zúčastnili akce „Copak je to za vojáka?“, kde se Matěj Kaštovský umístil
na 2. místě a Vojta Martínek na 3. místě. Jedna z posledních byla akce křížem
krážem, kterou pořádaly České dráhy. Cílem bylo projet co nejvíce km po celé ČR
a plnit různé úkoly. Týden nato jsme jeli do Prahy, kde jsme sjížděli řeku Vltavu.
Tato akce se jmenovala Tři jezy. V říjnu někteří z nás pomáhali s úklidem Štítiny.
Nesmíme zapomenout také na vysvěcení nově umístěného kříže a lampionový
průvod u příležitosti státního svátku – dne vzniku samostatného Československého
státu, kde naši členové drželi čestnou stráž. Koncem listopadu jsme se účastnili akce
Škola má narozeniny, kde jsme také nabízeli své výrobky.
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Jsme vděčni našim vedoucím za čas, který nám věnují. Taky doufáme, že se naše
řady ještě rozrostou a že nás bude stále více a více. Velmi děkujeme všem, kteří naši
činnost podporují.
Tereza Kleinová a Kateřina Vildomcová, Junák – český skaut, 12. oddíl DOHODA
ADVENT VE ŠKOLE ANEB ŠKOLA MÁ NAROZENINY
Základní škola gen. Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina si na oslavu svého
70. výročí připravila pro rodiče a přátele školy vánoční trhy s názvem Škola má
narozeniny. Třídy si připravily vystoupení se školní tématikou, a tak diváci v jedné
chvíli mohli vidět Igora Hnízda z Obecné školy, v zápětí se ocitli v bradavické škole
čar a kouzel nebo v muzikálu Rebelové…. Po představení si návštěvníci mohli
zakoupit spoustu krásných výrobků, které připravily děti společně s pedagogy.
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UDĚLENÍ BRONZOVÉ PAMĚTNÍ MEDAILE
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla dne 29. 11. 2019 předána
bronzová pamětní medaile Mgr. Danielu Matyáškovi za dlouholetý aktivní
přístup k rozvoji školy a vzdělávání mládeže u příležitosti 70. výročí Základní
školy generála Heliodora Píky ve Štítině a dne 30. 11. 2019 byla bronzová
pamětní medaile předána panu Lukáši Balnerovi za dlouholetou činnost
s mládeží v oblasti skautingu.

JEŽÍŠKOVI SKŘÍTCI
Kdy a kde se zrodila myšlenka
založení Ježíškových skřítků? Na to
jsem se zeptala paní Michaely
Malohlavové, která kromě toho, že je
jednou ze dvou zakladatelek této
skupiny, žije v naší obci.
S kamarádkou Katkou z Opavy jsme
se nechaly inspirovat Ježíškovými
vnoučaty, se kterými jsme od roku
2013 spolupracovaly.
Od roku 2016 se nám podařilo do projektu zapojit Mateřskou školu ve Štítině. Děti
malují obrázky, které jsou pak předávány nemocným dětem ve Slezské nemocnici
v Opavě. Také bylo navázáno přátelství mezi naší mateřskou školou a Domovem
Bílá Opava, které se vzájemně navštěvují. V roce 2018 jsme se rozhodly založit
si vlastní skupinu Ježíškovi skřítci, která se zaměřuje na potřebné v Opavě a okolí.
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Co je posláním Ježíškových skřítků?
Ježíškovi skřítci plní přání dětem a maminkám samoživitelkám, které jsou ve složité
životní situaci a dále osamělým seniorům. V letošním roce plníme přání dětem
a maminkám z Eurotopie, seniorům z Domova pro seniory Ludmila, Domova
Bílá Opava a Seniorcentra Opava.
Jak je možné se do projektu zapojit?
Na facebooku zveřejňujeme jednotlivá
přání a dárci si sami podle dárků
vybírají, koho chtějí obdarovat (např.
p. Josef (1946) – termoska na čaj).
Letos mě mile překvapilo, že jsem
byla oslovena místními, kteří přestože
nemají facebook, chtěli se do projektu
zapojit a někomu dárkem udělat
radost.
Z čeho máte největší radost?
V letošním roce se našlo 314 dárců. Mohli jsme tak splnit o 115 přání více než
v předešlém roce.
Komu byste především chtěla poděkovat?
Úplně všem. Nikdy bych nevěřila, kolik lidí je ochotno nezištně někoho obdarovat.
Velkou radost mi však udělalo, že i v letošním roce se do našeho projektu zapojila
Základní škola ve Štítině spolu s mateřskou školou, které nasbíraly sladkosti pro 99
dětí z Eurotopie. Můj dík proto patří všem kantorům, kteří nejprve děti se sběrem
sladkostí seznámili a poté je od dětí převzali, ale také rodičům a dětem. (pozn.
redakce - Eurotopia.cz, o.p.s. Opava je nestátní nezisková společnost zabývající
se začleňováním lidí v nepříznivé životní situaci).
Mgr. Martina Slaninová
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V předvečer první adventní neděle se naší obcí
slavnostně rozzářil vánoční stromeček. Díky
našim sponzorům ISMM, Kovo Kamil
Dřizgevič, Šimeček, spol. s r.o. zakoupila
obec ke stávajícím třem sadám světýlek ještě
dalších sedm sad světýlek a mohli jsme tak
nazdobit strom, který v našem parku roste
od roku 1992. Přestože obec musela světýlka
dofinancovat částkou 3 300 Kč, věřím, že
pohled na náš krásný vánoční strom, který je
vidět z mnoha míst nejen naší obce, vyvolá
v našich srdcích radost a tu správnou vánoční
atmosféru. Dík však také patří společnosti
Herbaalko za dar v podobě ochutnávky jejich
výrobků, které byly návštěvníkům starším
osmnácti let nabídnuty v průběhu akce.
I v letošním roce se do příprav a zdárného
průběhu celé akce zapojilo několik spolků naší
obce. Dva dny před samotnou akcí se v nově
zrekonstruované kuchyni na obecním úřadě sešly ženy z Klubu žen, které napekly
a nazdobily perníčky. Ty pak byly v průběhu celé akce rozdávány anděly z andělské
pošty. Tohoto úkolu se skvěle stejně jako vloni zhostily hasičky. Naši nejmenší měli
možnost svá vánoční přání namalovat či napsat na připravené dopisy pro Ježíška
a po vhození dopisu do Ježíškovy schránky dostali od andělů sladkou odměnu. Letos
bylo poprvé připraveno také peklíčko, ve kterém čertice (Mgr. Alexandra Hoňková)
vyráběla sníh a předváděla různé světelné efekty spočívající v chemických reakcích.
I v letošním roce si pro návštěvníky připravili občerstvení Mládenci. Již v průběhu
akce byli přítomní seznámeni s tím, že z každého prodaného punče bude částka
ve výši 5 Kč věnována místní mateřské škole. A jak Mládenci slíbili, tak to také
hned následujícího dne splnili. Po dohodě s vedoucí učitelkou paní Danou
Buroňovou zakoupili tři hry v celkové hodnotě 4000 Kč.
Celý průběh rozsvícení vánočního stromečku byl doprovázen cimbálovou muzikou
Grunt. Také dětský historický kolotoč byl po celé dvě hodiny plně vytížen. Sváteční
podvečer pak před samotným rozsvícením vánočního stromečku dokreslilo
vystoupení dětí z mateřské školy, Malých Bejatek a žáků ze základní školy. V pět
hodin se za společného odpočítávání vánoční stromeček rozzářil.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, kteří akci podpořili,
případně se na ní také podíleli. Moc děkuji všem spolkům za jejich pomoc
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a pečlivou přípravu. V neposlední řadě bych také chtěla poděkovat všem občanům
Štítiny, kteří adventní neděli s námi v parčíku strávili.
Mgr. Martina Slaninová

OBEC ŠTÍTINA ZVE SRDEČNĚ OBČANY DO PARČÍKU NA

ZASTAVENÍ U VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
V NEDĚLI 22. PROSINCE 2019
OD 16 DO 17 HODIN
SKAUTI PŘINESOU BETLÉMSKÉ SVĚTLO,
AŤ PROZÁŘÍ NEJEN VÁŠ DOMOV
- 13 -

20 LET TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou ČR
oslaví v roce 2020 své dvacetileté jubileum.
Na celém území naší republiky proběhne
ve dnech od 1. 1. 2020 do 14. 1. 2020. Sbírka
se stala každoroční tradicí, při které je naše
země zaplavena koledníky a neodmyslitelně
tak patří k začátku nového roku. Naším
sloganem na tento rok je „ Každá koruna
pomáhá.“
Charita Hrabyně ve spolupráci s obecními úřady, farnostmi, spolky, školami a místními
koordinátory je připravená pomoci zahájit a úspěšně dokončit Tříkrálovou sbírku
i v tomto roce. V našem regionu bude koledovat téměř 600 koledníků, což je na 150
skupinek králů, kteří vyjdou do ulic roznášet radost a pokoj lidem dobré vůle. Čas
vánočních svátků je také časem vzájemného se obdarováním jeden druhého, a to je
i smyslem sbírky - pomoci darem potřebným a chudým. Jsme vděčni všem, kteří s námi
na přípravě této sbírky spolupracují a také všem dárcům, kteří nám jakýmkoliv darem
přispějí na pomoc těmto potřebným. Díky tomu můžeme plnit naše hlavní poslání –
pomoc potřebným.
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících
na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se
zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem
daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků se vrací
Charitám, které v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce
vybírá, jsou předem oznámeny.
Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např.
na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ
humanitárních katastrof. Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 %
Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná
diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a zákonných 5 % je režie sbírky.
Minulý rok se vykoledovalo v našem regionu Charity Hrabyně 671 374 Kč, za což
děkujeme. Z této částky získala naše organizace 65 %, což je částka 436 393 Kč. Tyto
finanční prostředky jsme využili dle předem schváleného záměru. Výtěžek Tříkrálové
sbírky 2020 bude použit 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, jež jsou těžko zaměstnavatelní
na volném trhu práce. Veškeré informace je možné získat na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz nebo stránkách naší organizace www.hrabyne.charita.cz.
Judita Mudra, koordinátor Charity Hrabyně pro TKS 2020
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
22. 12. 2019

Zastavení u vánočního stromu s betlémským světlem

23. 12. 2019

Zpívání u vánočního stromku s kulturním programem
sportovní areál od 15,30 hodin

27. 12. 2019

Vánoční volejbalový turnaj
tělocvična ZŠ Štítina

28. 12. 2019

10. ročník fotbalového turnaje CŠM
tělocvična ZŠ Štítina

29. 12. 2019

Badminton cup – SDH Štítina
tělocvična ZŠ Štítina

18. 1. 2020

Mládežnický turnaj v kopané – starší přípravka
Tělocvična ZŠ Štítina

18. 1. 2020

Zabíjačkové hody
sportovní areál

18. 1. 2020

Mafiánský ples štítinských Mládenců
Předprodej vstupenek p. Otlík
TEL. 735 864 641

1. 2. 2020

Maškarní ples MŠ Štítina

1. 2. 2020

Chovatelský ples
Předprodej vstupenek p. Hrudík
tel. 608 422 307

15. 2. 2020

Mládežnický turnaj v kopané – mladší žáci
tělocvična ZŠ Štítina

29. 2. 2020

Pochování basy
Předprodej vstupenek p. Kociánová
Tel. 734 495 075
Mládežnický turnaj v kopané – mladší přípravka
O pohár generálního ředitele ISMM
tělocvična ZŠ Štítina

29. 2. 2020

7. 3. 2020

Mládežnický turnaj v kopané – mladší žáci
tělocvična ZŠ Štítina

21. 3. 2020

Mládežnický turnaj v kopané – starší přípravka
tělocvična ZŠ Štítina

Podrobnější informace k výše uvedeným akcím budou zveřejněny na plakátech umístěných na vývěsce obce
a internetových stránkách obce.
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PF 2020
Vážení a milí spoluobčané.
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
do nového roku jen vše dobré, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání

přejí starosta, místostarostka
a zastupitelé obce

PRODEJNA HRUŠKA
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
1. 1. 2020

7:00 - 12:00
zavřeno
zavřeno
6:30 - 17:30
6:30 - 12:00
7:30 - 12:00
6:30 - 17:00
7:00 - 14:00
zavřeno

POŠTA ŠTÍTINA
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
1. 1. 2020

zavřeno
zavřeno
zavřeno
8:00 - 11:00 13:15 - 15:15
zavřeno
zavřeno
8:00 - 11:30 15:00 - 17:00
8:00 - 11:00
zavřeno

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. Registrováno u Ministerstva
kultury pod evidenčním číslem MK ČR E22066. Periodický tisk územně-samosprávného celku. Redakční
rada: Mgr. Martina Slaninová (email: mistostarosta@stitina.cz), Mgr. Alexandra Hoňková, Bc. Kamil Sojka.
Gramatická úprava: Mgr. Marie Dominiková. Foto: Mgr. Martina Slaninová, Mgr. Zuzana Pravdová, Matyáš
Vykydal, p. Stanislav Kaštovský, p. Marcela Paverová, p. Michaela Malohlavová. Vydáno: 450 výtisků.
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