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ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU VE ŠKOLCE
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v tomto posledním vydání našeho
Štítinského zpravodaje v tomto roce podělit
se s Vámi o dojmy, které jsem nabyl v polovičce
svého funkčního období jako starosta naší a věřím,
že i krásné a dobře fungující obce.
Letošní rok (určitě všichni musíme uznat) byl a stále
je zcela výjimečný oproti jiným létům. Objevila
se zcela neznámá a nevítaná pandemie COVID 19.
Nechci nikoho chválit, protože pochvalu
za
dodržování
protiepidemických nařízení
zasloužíme všichni, ale uznání všech určitě patří těm,
kteří v začátcích pandemie nabídli pomocnou ruku
proti zdolávání tohoto viru, ať už šitím
a roznosem roušek nebo dobrovolnou nabídkou
nákupů našim seniorům. Tohoto činu si, Kubo, nesmírně vážím.
Další uznání si zcela jistě zaslouží naše oba junácké oddíly a škola, které i v tomto
pandemickém období při přísných hygienických podmínkách dokázaly dětem
i rodičům zpříjemnit letošní prázdniny na svých táborech. Hodnocení, zdali obec
nezaostává za normálem, nechám posoudit Vás. V příštím roce budete mít zcela větší
horizont posouzení realizovaných akcí v obci, jelikož vím, že příprava projektů včetně
dotací, je k nám pozitivně nakloněna.
Jelikož v letošním roce jsem se stal hornickým starobním důchodcem, nezanevřel jsem
na osud a dění v naší obci. Příprava velkých projektů pro Štítinu až po jejich realizaci
trvá několik let, jsem proto připraven (pokud to zdraví dovolí) podílet se na těchto
projektech v dalším volebním období i na jejich zdárném dokončení.
Po dvouleté zkušenosti ve vedení obce si často kladu otázku, proč je při tomto počtu
obyvatel v obci devítičlenné zastupitelstvo. Věřím tomu, že při nižším počtu
zastupitelů lze finanční prostředky lépe využít pro potřeby obce.
Při další zkušenosti ověřené provozem úřadu jsem nabyl přesvědčení, že vydávání
obecního zpravodaje má být pouze v režii zaměstnanců obecního úřadu, kteří nejvíce
vědí o dění v obci, nikoliv redakční rady z řad zastupitelů, kteří objektivitu chodu obce
vidí z jiného úhlu pohledu, ti mají být pouze přispívateli.
O zklamání letošního roku mohu za sebe poukázat na způsob obecního veselí
při tradiční Mládenecké. Takovou porobu si za tak dlouhá léta trvání Mládenecká
nezaslouží.
Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit o zvýšených aktivitách v areálu TJ Tatran,
které vedly ke krásným podvečerním zastavením u dobrého jídla a pití ke spokojenosti
nejen našich občanů, ale také občanů z okolních obcí, kteří toto počínání ocenili další
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následující návštěvou. Bohužel, srdce pláče nad covidovou uzávěrou, doufám, že ne
dlouho a že restart dostane provoz opět do svých kolejí.
Vážení spoluobčané, začátkem každého roku jsme vydávali kulturní kalendář naší
obce. Vzhledem k situaci s nákazou Covid-19 jsme se rozhodli kalendář na rok 2021
nevydat. Nevíme, co nás v následujících měsících čeká a jaká bude situace v průběhu
roku, jaké akce se jak nám, tak ostatním organizátorům podaří uskutečnit. Neznamená
to však, že se v naší obci nebude nic dělat, o případných akcích, které budou povoleny,
Vás budeme informovat na webových stránkách obce, obecní vývěsce a v případě
zájmu organizátora v obecním rozhlase. Pevně věřím, že se situace zlepší a budeme
moci začít znovu aktivně kulturně a sportovně žít.
Hodnocení tohoto roku je v reálu s dobou, přichází čas vánoční, čas pohádek.
Nenechme si tuto dobu zkazit čímkoliv. Buďme k sobě hodní a upřímní, važme si
zdraví a všem šťastné a veselé Vánoce a hodně úspěchů v roce 2021.
Karel Ulrich, starosta obce
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Dne 25. 11. 2020 rezignoval na svůj mandát z důvodu nesouhlasu se stylem řízení obce
zastupitel Kamil Sojka. Náhradníkem z kandidátní listiny ŠTÍTINA SOBĚ je Antonín
Urbánek.
DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
Ve dnech od 22. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bude obecní úřad uzavřen.
Ve dnech 22. 12. 2020 a 29. 12. 2020 bude místní knihovna uzavřena.
Dne 31. 12. 2020 praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček neordinuje.
Ve dnech 28. 12. 2020 a 29. 12. 2020 dětský lékař MUDr. Jan Lebeda neordinuje.
Zástup zajišťuje MUDr. Kerlinová v Kravařích.
POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2021
(podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 schválené dne 11. 12. 2019)
Poplatek za jednoho psa činí 150 Kč. Poplatek bude možné uhradit od 1. 2. 2021.
Bližší informace naleznete na webových stránkách obce.
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2021
(podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 účinné od 29. 5. 2020)
Výše poplatku pro rok 2021 nadále činí 500 Kč na poplatníka. Poplatek bude možné
uhradit od 1. 2. 2021. Bližší informace nalezte na webových stránkách obce.
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2021 - OBEC ŠTÍTINA

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - sudý týden
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

11.1.
8.2.
22.2.
8.3.
22.3.
SOBOTA 3.4.
3.5.
17.5.
14.6.
28.6.

25.1.

19.4.
31.5.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

12.7.
9.8.
6.9.
4.10.
1.11.
13.12.

26.7.
23.8.
20.9.
18.10.
15.11.
27.12.

29.11.

BIOODPAD - lichý týden
LEDEN
ČERVENEC
5.7.
19.7.
ÚNOR
SRPEN
2.8.
16.8.
30.8.
BŘEZEN
29.3.
ZÁŘÍ
13.9.
27.9.
DUBEN
12.4.
26.4.
ŘÍJEN
11.10.
25.10.
KVĚTEN
10.5.
24.5.
LISTOPAD
8.11.
22.11.
ČERVEN
7.6.
21.6.
PROSINEC
PLASTY, TETRAPACK - žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen, KOVY šedý pytel
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

5.1.
2.2.
2.3.
7.4.
5.5.
2.6.

ČERVENEC
7.7.
SRPEN
4.8.
ZÁŘÍ
8.9.
ŘÍJEN
LISTOPAD
3.11.
PROSINEC
8.12.
PAPÍR - modrý pytel s potiskem Marius Pedersen

29.9.

LEDEN
19.1.
ČERVENEC
22.7.
ÚNOR
16.2.
SRPEN
16.8.
BŘEZEN
25.3.
ZÁŘÍ
15.9.
DUBEN
27.4.
ŘÍJEN
20.10.
KVĚTEN
24.5.
LISTOPAD
24.11.
ČERVEN
24.6.
PROSINEC
16.12.
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD, jedlé oleje, tuky - mobilní sběrna
BŘEZEN

13.3.

ZÁŘÍ

18.9.

UPOZORNĚNÍ
Známky k označení nádob nebudou pro tento rok vydávány.
Svoz komunálního odpadu a pytlů probíhá od 5:00 do 22:00 hodin.
Případná změna svozového dne bude v dostatečném předstihu oznámena.
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

NAŠI JUBILANTI
Své životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané:

85 let
paní Marie Chromcová

80 let
paní Anna Slavotínková
pan Petr Liboska

75 let

pan Petr Liboska

paní Marie Dominiková

paní Marie Dominiková
pan Bohuslav Jiřička
paní Jarmila Vaňková
pan Miroslav Kaštovský

pan Bohuslav Jiřička

paní Jarmila Vaňková

pan Miroslav Kaštovský

Všem oslavencům ze srdce přejeme do dalších let
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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GENERÁL PÍKA OBDRŽEL IN MEMORIAM NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

Prezident republiky Miloš Zeman u příležitosti výročí vzniku Československé republiky
udělil posmrtně nejslavnějšímu rodákovi naší obce generálu Heliodoru Píkovi
Řád Bílého lva - vojenské skupiny I. třídy.
Na stránkách Pražského hradu se uvádí, že
Heliodor Píka byl účastníkem bojů čs. legií
v Rusku. Do legií se přihlásil dobrovolně v roce
1916, následně bojoval v roce 1918 i na západní
frontě ve Francii. V rámci bojů byl obdivován za
svou obětavou lékařskou péči v prvních liniích,
kterou poskytoval jako příslušník zdravotní služby
u 21. čs. střeleckého pluku. Za 2. světové války
sloužil zejména jako atašé a velitel mise Československé armády v Moskvě. Po návratu
do vlasti v roce 1945 byl jmenován zástupcem náčelníka hlavního štábu Československé
armády a povýšen do hodnosti divizního generála. Po únorovém puči v roce 1948 byl
zatčen a nepravdivě obviněn ze špionáže ve prospěch Velké Británie a další vlastizrádné
činnosti. Ve vykonstruovaném soudním procesu byl odsouzen k trestu smrti oběšením,
který byl vykonán v Plzni 21. června 1949. K plné občanské rehabilitaci generála Píky
došlo až po roce 1989. Oceněn za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu
a vynikající bojovou činnost.
Na návrh ředitele základní školy Daniela Matyáška a předsedy TJ Tatran Štítina Eduarda
Halšky zastupitelé na listopadovém zasedání odsouhlasili udělení stříbrné pamětní
medaile generála Heliodora Píky prezidentu Miloši Zemanovi. V minulosti byla pamětní
medaile udělena prezidentu Václavu Havlovi a Václavu Klausovi.
Dopis adresovaný prezidentu Miloši Zemanovi:

Vážený pane prezidente,
jsme upřímně rádi, že u příležitosti oslav založení Československé republiky dne 28. října byl
vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem Bílého lva I. třídy, armádní generál
Heliodor Píka, in memoriam.
Heliodor Píka je rodákem naší obce Štítina, ve které se narodil 3. 7. 1897 jako syn chudého
venkovského koláře. I když ho pozdější životní kroky zavedly jinam, na svou rodnou obec
nezapomněl. Inicioval peněžní sbírku mezi vojáky na výstavbu obecní a mateřské školy, které
byly ve II. světové válce zničeny. Výstavba proběhla v letech 1947-1948.
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Občané, kteří ho znali osobně, těžce nesli jeho odsouzení k trestu smrti ve vykonstruovaném
politickém procesu. Ta doba však byla složitá a veřejně se k tomuto nechtěl nikdo vyjadřovat.
Představitelé tehdejšího MNV ve Štítině se však postavili proti rozsudku.
Díky iniciativě Milana Píky, syna popraveného generála, a zásluhou houževnatosti
a důslednosti jeho obhájce JUDr. Rastislava Váhaly byl v roce 1968, po obnoveném procesu,
Heliodor Píka částečně rehabilitován. K plné rehabilitaci došlo až po pádu komunistického
režimu.
Po roce 1968 došlo v obci Štítina k oživení vzpomínky na našeho slavného rodáka. Z iniciativy
TJ Tatran Štítina, konkrétně tehdejšího předsedy TJ Jana Hajdra, byl v roce 1969 na jeho
počest zorganizován turnaj v kopané „Memoriál generála Heliodora Píky“. Od tohoto roku
turnaj probíhá každoročně i přes potíže v době normalizace. V období komunistického
režimu se večer před dnem konání turnaje scházeli neoficiálně funkcionáři TJ Tatran
společně s hráči fotbalového oddílu s rodinou Heliodora Píky. Občas byl těmto schůzkám
přítomen i jeho obhájce JUDr. Rastislav Váhala. Formou besedy byl diskutován život generála
Píky a především odkaz do budoucna. V den turnaje byla ráno před zahájením turnaje
položena kytice u jeho domu.
U příležitosti letošního 51. ročníku byla pokřtěna kniha „Generál Heliodor Píka a jeho
vrazi“, jejímž autorem je spisovatel a novinář Ladislav Vrchovecký. Knihu si Vám dovolujeme
poslat včetně věnování autora. Příští 52. ročník se uskuteční v sobotu 19. 6. 2021.
V červenci 1989 byla na rodném domě Heliodora Píky odhalena pamětní deska, která byla
později přemístěna na nově postavený žulový pomník poblíž domu. Každoročně se v červnu
koná u jeho památníku vzpomínkový den za účasti rodinných příslušníků, zástupců obce,
TJ Tatran, školy a dalších hostů.
Od roku 1991 nese jeho jméno místní základní škola.
Obec, TJ a škola nepřetržitě udržují kontakt s rodinou našeho rodáka, minimálně 1x ročně
dochází k setkání u příležitosti pietního aktu a fotbalového turnaje. Od roku 1997 uděluje
Obec Štítina bronzové a stříbrné pamětní medaile generála Heliodora Píky za přínos k rozvoji
obce. Obec a ZŠ spolupracují také s 53. plukem průzkumu a elektronického boje Armády
České republiky v Opavě, který nese jméno generála Heliodora Píky. Jsme na generála Píku
hrdí a budeme se snažit i nadále uchovávat jeho památku.
Vážený pane prezidente,
obecní zastupitelstvo se na svém zasedání dne 25. 11. 2020 rozhodlo udělit Vám stříbrnou
pamětní medaili generála Heliodora Píky. Tuto medaili bychom Vám rádi osobně předali.
Sdělte nám, prosím, kdy Vás může delegace naší obce navštívit. Bude nám ctí se s Vámi setkat.
Štítina 1. 12.2020

Mgr. Daniel Matyášek
ředitel ZŠ

Karel Ulrich
starosta Obce

Eduard Halška
předseda TJ Tatran
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HASIČI MĚLI NA PODZIM NAPILNO

ulice Komenského u panelovky

hasičské hřiště

Letošní říjen doprovázený silnými dešti se nesl
v obavách z povodní. Všichni jsme se
strachovali, aby se neopakoval rok 1997. Řeka
Opava nám všem dělala starosti. Proto jsme, my
hasiči, rozváželi pytle s pískem, abychom
ochránili obydlí obyvatel dolního konce, kdyby
se řeka vylila. Naštěstí k nejhoršímu nedošlo.
Současně jsme započali demolici stávajícího
kiosku, který byl už nevyhovující jak
z hygienických, tak i bezpečnostních důvodů.
Při jednom jsme udělali nové odpady a začátkem prosince byla položena základová deska. Materiál
na novou dřevostavbu bude uhrazen z obecních prostředků, práci zajistíme svépomocí.
Martin Rádek, starosta SDH

LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 V OBRAZECH

Výuka chemie v 9.A

Projektový den v I.B
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PODZIMNÍ RADOVÁNKY VE ŠKOLCE
Hned zpočátku školního roku opět nastala různá omezení, která jsme i my v mateřské
škole museli dodržovat. Daná nařízení nás vedla k tomu, abychom naše tradiční
společné aktivity s rodiči omezili. Děti si i tak užívaly podzimních dnů v rámci
celoročního projektu: „Putování řemeslníků po Česku“ v poklidném duchu. Snažili
jsme se, aby omezení nepocítily.

Výlov rybníka

Kateřinská tancovačka

Děti se seznamovaly s tradicemi sv. Václava, oslavili jsme společně vznik
samostatného československého státu. Na oslavu jsme pekli český koláč. Uskutečnili
jsme uspávání zahrady, poznali jsme tradice spojené se svátkem sv. Martina. Děti si
užily pravou Kateřinskou tancovačku. Na sv. Ondřeje – patrona všech rybářů jsme
navštívili okolí místního rybníka a zhlédli výlov. Děti navštívil Mikuláš s čertem
a andělem. Pustili jsme se s dětmi do pečení perníčků, kterými jsme ozdobili náš
vánoční stromeček.
Dana Buroňová, vedoucí učitelka

Uspávání zahrady

Pečení perníčků
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JEŽÍŠKOVI SKŘÍTCI MAJÍ VELKÉ SRDCE
Máme za sebou hodně těžký rok z důvodu koronavirové epidemie, která zasáhla
spoustu lidí zdravotně i psychicky. Nemohly se pořádat akce, ale co je nejhorší, ani
návštěvy. A to se dotklo hlavně domovů pro seniory a nemocnic. Toto ovšem
nezastavilo Ježíškovy skřítky v nadělování. Tuto organizaci, kterou založily dvě mladé
ženy a funguje přes sociální síť Facebook, jsme zmínili již v minulém roce. Víme, že
Ježíškovi skřítci jsou lidé s velkým srdcem, kteří se snaží pomocí darů, dárků, přáníček
zpříjemnit těžké období lidem v nouzi po celý rok. Zakladatelkám píší organizace, ale
i jednotlivci, kteří žádají o pomoc se splněním přání. Každý požadavek je prověřen,
zda nejde o podvod, a poté zveřejněn na Facebooku na skupině Ježíškovi skřítci.
Dobrovolníci pak píší k příspěvkům, která přání chtějí splnit. Dárečky vozí
zakladatelkám domů a ty je poté předávají obdarovaným.
Blíží se Vánoce a nás zajímá, kde všude letos budou Ježíškovi skřítci nadělovat.
Zeptala jsem se zakladatelky paní Michaely Malohlavové.
Michaelo, kde všude zanechají Ježíškovi skřítci vánoční stopu?
Skřítci udělají radost v Domově Bílá Opava, Klokánku Dolní Benešov, Domově
sv. Ludmily, SÚP Hrabyně, Dětském domově Srdce Karviná, Dětském domově Velké
Heraltice, Dětském oddělení opavské nemocnice, ale také lidem, co si to zaslouží
a domov mají. Ježíškovi skřítci letos nadělili 370 dárků.
Odkud jsou vaši dárci?
Převážně z okolí, ale díky
Facebooku se Ježíškovi skřítci
posunuli až za hranice Česka.
Máme dárce ze Španělska,
Anglie, Německa, Ruska
a dokonce až z Nového Zélandu.
Jsme opravdu šťastné, máme už
přes 1000 dárců. Velkým
překvapením pro nás bylo, že
se zapojily i firmy ISMM, fa
Stoklasa, NUNA NANA.
Chtěla byste dárcům něco vzkázat?
Děkujeme, že i v tak těžké době jsou lidé, kteří pomůžou. Ježíškovi skřítci letošní
Vánoce nadělili rekordních 382 dárků. Máte náš obdiv, respekt a úctu.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů s Ježíškovými skřítky. Na závěr si dovolím
malý citát: „Nikdy nerezignuj na to, co chceš dělat. Člověk s velkými sny je mocnější
než ten se všemi fakty„ Albert Einstein.
Michaela Kupková
- 10 -

KDO ZIMUJE U VÁS NA ZAHRADĚ?
Mě letos překvapil čolek obecný. Objevila jsem ho
při vyrývání hlíz jiřin po prvním mrazíku.
Nechtěně jsem mu tak narušila úkryt, který si našel
k zimnímu spánku.
Čolek obecný je obojživelník a skutečně se jako
obojživelník chová. Na jaře vyhledává hlavně
samec vodní plochy, kde si namlouvá samičky
a rozmnožuje se. Na sklonku léta vodní prostředí
opouští a pohybuje se po souši. Loví drobné
brouky, žížaly a slimáky a vybírá si vhodné místo
k zimování, kde by přečkal období nedostatku
potravy a chladného počasí. Většinou se ukrývá pod kořeny stromů, v hlubších
skulinách, pod kameny a v půdě. Může jich zimovat i více pohromadě. Samičky
většinou přečkají zimu poblíž vodní plochy, nebo přímo ve vodě.
Dalším obojživelníkem, který by nás mohl překvapit i na Štědrý den, kdy většinou
dochází k oteplení na 10°C a je deštivo, je ropucha zelená. Ta je známá svým životem
poblíž lidských sídel, kde po soumraku loví hmyz na vyhřátých chodnících a cestách
a najde dostatek škvír, kde se skryje před nepřízní počasí. V některých letech, kdy jsou
deštivé a teplé zimy, je prý aktivní celoročně. Na jaře, kdy jsou slimáci, i ti španělští,
nejmenší, jich ropucha za jedinou noc dokáže velice hodně sežrat a tím výrazně snížit
jejich populaci na léto, kdy už se slimáci rozmnožují.
Vyrytého čolka jsem odnesla pod hromadu dřeva, kterou letos nebudeme používat
na otop, a doufám, že si pod ním našel ještě vhodnější místo k zimování.
Pokud se vám stane něco podobného a vyrušíte zimující zvíře, třeba při likvidování
hromady listí, větví, ale i sutiny starších budov, kácení dutých stromů a podobně,
konzultujte konkrétní situaci se Záchrannou stanicí zvířat v Bartošovicích. Nikdy
nenoste zvíře do tepla, už se pak nedá znova zazimovat. Ať už jde o ježka, plcha,
netopýra nebo i ropuchu, čolka a hmyz, všichni mají v přírodě své důležité místo
a je třeba nad nimi v nepříznivé časti roku držet ochrannou ruku.
Petra Valentová
ZAPOJTE SE DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Tak jako každý rok se i v měsíci lednu 2021 uskuteční
Tříkrálová sbírka, jejímž cílem bude získat finanční
prostředky na dobročinné účely. Sbírka bude probíhat
pod záštitou Charity Hrabyně, a to za splnění hygienických
podmínek zajišťujících bezpečnost osob. Konání sbírky
v naší obci proběhne pravděpodobně v termínu od 7. 1. 2021
do 9. 1. 2021.
Rodiče dětí, které by měly zájem se podílet na této dobrovolnické činnosti, se mohou
informovat u paní Petry Adamčíkové na tel. čísle 606 834 114, kde jim budou
poskytnuty potřebné informace.
Petra Adamčíková
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ZE SPORTU
SEDMÝ ROČNÍK TATRANEK CUP V REŽII NAŠICH MUŽSTEV
Za slunečného, ale větrného počasí proběhl v sobotu 3. 10. 2020 poslední venkovní
fotbalový turnaj pod názvem „Tatranek Cup“. Hrálo se dvoukolovým systémem
s hrací dobou jednoho zápasu 15 minut.
Mladší přípravka
Naší malí fotbalisté potvrdili na tomto turnaji proč doposud od zahájení soutěžního
ročníku 2020/2021 neokusili porážku. Předvedli týmovou hru založenou na bojovnosti
s dobře organizovanou obranou. Kluci dobře obsazovali své soupeře a každou možnost
využili k protiútokům a střelbě na branku soupeře. Celým turnajem prošli bez „ztráty
kytičky“ s plným bodovým ziskem 18-ti bodů. Svým soupeřům nastříleli celkem
40 branek, přičemž inkasovali pouze pět. Právem obsadili první místo.
Výsledky: Štítina – SFC Opava 7:1, 9:1, Štítina – Kobeřice 5:0, 8:2, Štítina – Slavkov 5:3, 6:1
Střelci branek: 11- Danijel Sonjarič, Adam Machold, 9 - Jonáš Bubela, 7 - Ondřej Hochgesandt,
1 - Patrik Černek, Tobiáš Němec.

Umístění
v kategorii
mladších
přípravek:
1. TJ Tatran Štítina
2. TJ Sokol Slavkov
3. TJ Sokol Kobeřice
4. SFC Opava
Složení mužstva: Eduard Miketa, Nikolas
Sonjarič, Danijel Sonjarič, Šimon Šuráň,
Adam Machold, Filip Dubný, Jonáš
Bubela, Tobiáš Němec, Patrik Černek,
Mikuláš Procházka, Ondřej Hochgesandt,
realizační tým Radek Machold, Marcel
Černek.
Mladší žáci
Mužstva v kategorii mladších žáků byla vzácně vyrovnaná. Čekalo se do posledního
zápasu, jak konečné umístění dopadne. Po prvním kole obsazovalo naše mužstvo
prvním místo, kdy ve dvou zápasech zvítězilo a jedno utkání skončilo nerozhodně.
Bohužel v prvním utkání druhého kola proti Komárovu prohrálo 1:0. O konečném
umístění se rozhodovalo až v posledním zápase turnaje, kdy naše mužstvo nastoupilo
proti Litultovicím. Utkání bylo velice dramatické. Náš tým prohrával 1:0. Podařilo se
mu vstřelit dvě branky a ujal se vedení 2:1. V závěru utkání soupeř vyrovnal na 2:2.
V konečném součtu naše mužstvo prvenství z prvního kola, vzhledem k výsledkům
dalších zápasů, udrželo při zisku 11-ti bodů a skórem 13:5.
Výsledky: Štítina - Komárov 3:0, 0:1, Štítina - Jakartovice 4:1, 4:1, Štítina - Litultovice 0:0, 2:2
Střelci branek: 4 - Daniel Krysta, Sebastián Lamla, 2 - Ondřej Kadula, 1- Matěj Grundza, Martin
Stránský, Benjamín Kopf
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Umístění v kategorii mladších žáků:
1. TJ Tatran Štítina
2. TJ Sokol Litultovice
3. SK Komárov
4. FK Jakartovice
Složení mužstva: Jan Miketa,
Benjamín Kopf, Martin Stránský,
Antonín Popek, Ondřej Kadula, Daniel
Krysta, Sebastián Lamla, Matěj
Grundza, Antonín Martikán, Václav
Seidl, realizační tým Jan Kadula, Petr
Zapletal

Oběma týmům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci.
Jindřich Sosna, šéftrenér mládeže

PŘERUŠENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
Do mistrovských soutěží ročníku 2020/2021, řízených Okresních fotbalovým svazem
Opava, má fotbalový oddíl TJ Tatran Štítina přihlášena čtyři mužstva - mužstvo mužů,
mužstvo starších žáků, mužstvo mladších žáků, mužstvo mladší přípravky.
Rozhodnutím výkonného výboru Fotbalové asociace ČR byly veškeré mistrovské
soutěže SR 2020/2021, s výjimkou 1. a 2. ligy, přerušeny do konce roku. Nesehraná
mistrovská utkání z podzimní části soutěžního ročníku by měla být zařazená do jarní
termínové listiny, pokud to situace dovolí.
Jak si vedla naše mužstva v podzimní části:
Mužstvo mužů
Z celkových 13-ti zápasů bylo v podzimní části odehráno 9 utkání. Po neúplném
podzimu mužstvo obsazuje v tabulce pátou příčku se 14-ti body a skórem 19:14.
Ve čtyřech utkáních zvítězilo, dvě skončila nerozhodným výsledkem a ve třech padlo.
Do soutěžního ročníku mužstvo, oproti minulosti, vstoupilo impozantním způsobem.
Pohybovalo se na předních příčkách. Bohužel, poslední tři zápasy nezvládlo a bylo
poráženo, z toho 2x na domácím hřišti. Trenérem mužstva je Vratislav Maisel.
Starší žáci
Přes určité obavy před zahájením soutěžního ročníku se trenérovi Janu Záviškovi sešel
kvalitní hráčský kolektiv. Na jejich hře i výsledcích to bylo vidět. Mužstvo ve všech
čtyřech odehraných zápasech zvítězilo. Tabulku po neúplné podzimní části vede
s 12-ti body a se skórem 32:3. Čtyři zápasy z termínové listiny podzimu nebyly
odehrány a budou přesunuté do jarní části soutěže.
Mladší žáci
Oproti jiným mužstvům v této věkové kategorii je naše mužstvo tvořeno především
hráči ročníku narození 2010, kteří patří do kategorie starší přípravky. Věkový i fyzický
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handicap je v jednotlivých utkáních vidět. Pro kluky je to však určitá škola naučit se
hrát proti starším soupeřům i příslib do budoucna. Z odehraných 7-mi zápasů mužstvo
5x utrpělo porážku, jednou remizovalo a jednou zvítězilo. V tabulce obsazuje
předposlední místo se třemi body a skórem 28:50. Tři zápasy podzimu nebyly
odehrány. Trenéry mužstva jsou Jan Kadula a Petr Zapletal.
Mladší přípravka
Z mužstva mladší přípravky, vedeného trenéry Radkem Macholdem a Marcelem
Černekem, máme upřímnou radost, a to nejen z dosažených výsledků.
V minulém soutěžním ročníku, který z důvodu pandemie nebyl dohrán, nastupovali
kluci proti věkově starším soupeřům. Tuto svou zkušenost si odnesli do tohoto ročníku,
kdy nastupují proti věkově stejně starým malým fotbalistům. V šesti odehraných
zápasech neutržili porážku. Soutěž jasně vedou s 18-ti body a skórem 103:14, kdy
všechny zápasy skončily dvouciferným vítězstvím. 3 zápasy podzimní části nebyly
odehrané.
Věříme, že neodehraná utkání z podzimní části se podaří na jaře odehrát. Našim
mužstvům přejeme co nejlepší umístění, požitek z tohoto krásného sportu a co nejvíce
diváků.
Jindřich Sosna, šéftrenér mládeže
Z HISTORIE
Tradice Vánoc
První historická zmínka o křesťanských vánočních oslavách pochází z Říma, z roku
354. V pátém století byl Boží hod už významným svátkem, dokonce jím začínal
liturgický rok a v roce 529 císař Justinián zakázal v tento den pracovat. Tento
křesťanský svátek se postupně rozšířil do všech křesťanských církví v Evropě.
V 16. století se Vánocům ve Slezsku říkalo Kristinde, což byla vlastně zkomolenina
od Kristkind (Kristovo dítě), jeden čas se Vánocům na Moravě říkalo Štědroň a teprve
mnohem později přichází Ježíšek, kterému také někde moc krásně říkali Paňátko, což
bylo odvozeno od syna Panny. Betlém si lidé stavěli především doma a od roku 1562
i v kostelech. Tehdy jezuité postavili poprvé betlém v pražském kostele, a to
v životní velikosti. V hebrejštině slovo bét lechem znamená dům chleba, ale také dům
(boha) Lachama. Od nepaměti se tak jmenovala malá judská vesnice ležící necelých
12 km od města Jeruzaléma. Narodil se v ní starozákonní král David a Ježíš Kristus.
Tradice zdobení stromečku u nás začal v 18. století. Jenže tehdy se stromečky
zavěšovaly ke stropu špičkou dolů a buď se nezdobily vůbec, nebo jen velmi málo.
V Čechách byl poprvé vztyčen vánoční strom v roce 1812. První inzerát na vánoční
stromek se objevil v českých novinách kolem roku 1843 a na Moravu a do Slezska
dorazil tento zvyk řezat mladé stromky až počátkem 20. století, který se velmi rychle
rozšířil.
Tomáš Sáňka, kronikář
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Ze slezských vánočních zvyklostí
Po sv. Mikuláši si chlapci upravovali řemenné biče, které uvazovali na „ručku“. Když
nastalo pozdní štědrovečerní odpoledne, chlapci vybíhali z domů a utíkali po návsi
a „pukali“ (práskali) biči. Hnali po návsi „ovečky“. Jeden z chlapců, který byl jako
pastýř, hnal ostatní chlapce jako ovce, kteří bečeli a zvonili zvonky. Zastavovali
se u stavení, kde věděli, že něco dostanou.
Den Vilija (Štědrý den) byl den postní. Rodiče přivykali děti ke zdrženlivosti v jídle
a slibovali jim, že uvidí zlaté prasátko nebo „krancu skokať“, nebo „zlotého floka“.
Jakmile se na nebi objevila první hvězda, započala štědrovečerní večeře. Večeře bývala
vždy štědrá. Hospodyně vařila pokaždé v nových hrncích, aby celý rok nebyla nouze.
Všeho se vařilo hojně, aby zbylo, neboť pak nebude „chýbať“ po celý rok.
Na prostřeném stole byla dvě povřísla. Po večeři se povřísla rozvázala a stébla
se uvazovala na ovocné stromy, aby byla hojná úroda. Pod talíře se kladly peníze, kdo
je nedal, neměl je po celý rok. Večeře se zúčastnily děti aspoň rok staré. Před jídlem
se všichni modlili pětkrát Otčenáš a nakonec Zdrávas Maria. Po modlitbě následovalo
posvátné ticho, které se rozhostilo po celé jizbě. Pán Bůh chraň, kdyby je někdo
porušil. První byla podávána hrachová polévka, někde místo polévky káva. Druhým
jídlem byla sladká krupice. Třetím jídlem byla „mačka rybová“. Čtvrtým jídlem byly
„bobáky“ s medem (taky papučky, jsou to malé koláčky nadité mákem, upečené
a nakonec medem pomazané).
O večeři se svítilo svíčkou nebo štípami. Po jídle hospodář třikrát „fukal na světlo“,
když se kouř vznášel k nebi, bylo to dobré znamení, když se kouř stočil ke dveřím,
bylo to špatné znamení.
Zbytky jídel byly vždy brány jako posvěcené, prospívaly a dodávaly vzrůstu a zdraví
všemu živému. Proto je hospodář s hospodyní přinesl domácím zvířatům. Ostatní
zbytky se svinuly do obrusu a uschovaly se až do sv. Štěpána, aby se Boží požehnání
nerozešlo na všechny strany. Nezapomnělo se i na pastýře. Ten ale se svojí troubou
vždy obcházel grunty a chalupníky a vybízel je: „Sedláci, sedláci, napečte kolači,
abystě mi mohli dači“, mimo koláče dostával i mačku. Ale i chudobní žádali almužnu,
dostávali šáteček hrachu, chleba a koláče.
Zapomenuté zvyky a pověry:
Je-li jasno na Štědrý večer, hrách se urodí.
Je-li mnoho hvězd, kury ponesou.
Je-li nebo hvězdnato, bude úrodný rok a mnoho medu.
Jak se dá pod chléb nůž a do rána se pokryje rezem, bude chléb drahý.
Kdo jí večer ryby, bude mít peněz jako rybích šupin.
Opavský týdeník 1912, ročník 43. Zpracoval: Tomáš Sáňka, kronikář
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Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2021
přeje
redakční rada

PRODEJNA HRUŠKA
24. 12. 2020
25. 12. 2020
26. 12. 2020
27. 12. 2020
28. 12. 2020
29. 12. 2020
30. 12. 2020
31. 12. 2020
1. 1. 2021

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

POŠTA ŠTÍTINA
24. 12. 2020
25. 12. 2020
26. 12. 2020
27. 12. 2020
28. 12. 2020
29. 12. 2020
30. 12. 2020
31. 12. 2020
1. 1. 2021

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
13:00 - 18:00
8:00 - 12:00
13:00 - 14:00
13:00 - 18:00
8:00 -12:00
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.
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