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Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou v plném proudu. Zaznamenáváme zvýšený pohyb cyklistů, řidičů i chodců. Právě proto je vývoj dopravy v naší obci
jednou z oblastí, kterou se v současné době intenzivně zabýváme. Přijímáme opatření, aby se nám v obci žilo lépe a cítili jsme se zde bezpečně.
I proto jsme na komunikacích v ulicích Julia Fučíka, Příčné, Petra Bezruče
a Sportovní nechali vyznačit vodorovná dopravní značení v křižovatkách,
která řidičům zdůrazňují přednost zprava.
Ve spolupráci s Policií ČR, Správou silnic Moravskoslezského kraje a oblastním ředitelstvím Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Ostravě
řešíme zvýšení úrovně zabezpečení dvou železničních přejezdů v obci.
Přestože stávající úroveň zabezpečení plně vyhovuje platným předpisům,
požadujeme zabezpečení doplnit závorami, které zajisté napomohou k eliminaci střetů vozidel s vlaky. Termín instalace závor je dle sdělení SŽDC
závislý na jednání centrální komise Ministerstva dopravy ČR a především
na přidělení investičních prostředků. Při ideálním průběhu lze očekávat
instalaci závor ve 2. pololetí roku 2016, případně v 1. pololetí roku 2017.
Podporu v této věci nám přislíbil i poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Václav Klučka.
Jsem přesvědčen, že ke zvýšení bezpečnosti a komfortu bydlení přispěje
i realizace právě probíhající stavební akce „Chodník Štítina, ul. Hlavní,
II. a III. etapa“ včetně nasvětlení čtyř přechodů pro chodce (tři přechody
budou nově zřízeny). Ze strany Správy silnic MSK dojde navíc k opravě
komunikace od nádraží ve směru na Nové Sedlice. Termín zahájení opravy komunikací je předběžně stanoven na září 2015.
Je určitě dobrou zprávou, že jsme zahájili projekční přípravu pro dokončení chodníku na ul. Palackého (od pomníku gen. Heliodora Píky ve směru na Mokré Lazce). O dotaci na realizaci budeme žádat v roce 2016.
Za dobu svého působení v obci vnímám a rozumím netrpělivosti občanů
i zastupitelů v otázkách koncepce rozvoje obce.
Někde jsem četl, že občan je nejspokojenější, když jsou opravené cesty
a chodníky. Nejdiskutovanějším tématem jsou zajisté inženýrské sítě, které sice slouží všem, ale jsou schovány pod zemí a nejsou vidět. V současné době se intenzivně zabýváme odkanalizováním obce. V návaznosti
na nové podmínky dotačních programů proběhla spousta jednání za účasti odborníků z různých oblastí. Po zvážení všech možností jsme v zastupitelstvu rozhodli, že současný projekt odkanalizování necháme změnit.
Další informace o této změně naleznete v článku Ing. Zbyňka Skyby.
Příjemný zbytek letních dnů
Štěpán Koník, starosta obce
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Podrobné informace a zápisy z jednání zastupitelstva lze najít na webových
stránkách obce http://www.stitina.cz/zapisy-z-jednani-zastupitelstva/
nebo jsou k nahlédnutí na OÚ.

ZMĚNA ZÁMĚRU ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ŠTÍTINA
Vzhledem k novým skutečnostem v oblasti vlastnictví a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV
v Háji ve Slezsku Zastupitelstvo obce Štítina rozhodlo změnit koncepci čištění odpadních vod.
Původním záměrem bylo odvedení odpadních vod z obce Štítina
přes centrální čerpací stanici výtlakem do kanalizačního systému
obce Lhota a dále do ČOV v Háji
ve Slezsku. Tato koncepce vycházela ze studie výhodnosti společného čištění odpadních vod
na jedné centrální ČOV, která je
ekonomicky výhodnější. Bylo by
výhodné i pro obyvatelstvo, pokud by se předávala k platbě pouze
voda splašková, tedy voda odebraná ze sítě nebo studní a vypouštěná
zpět do kanalizace. Nejasné zámě-

ry v obci Háj ve Slezsku a politika Zastupitelstvo proto rozhodlo
vodárenských společností provo- o změně koncepce, která počítá
zujících nebo vlastnících vodo- s vybudováním vlastní ČOV.
hospodářská zařízení však vede Tato změna však bude znamenat
ke snaze o zpoplatnění všech pře- zpoždění realizace odkanalizování
daných vod. V případě obce Štítina a čištění odpadních vod vzhledem
by vzhledem k navržené koncepci k nutnosti změny územního plánu
odvádění odpadních vod dochá- a projektové dokumentace. Inveszelo i ke zpoplatnění vod srážko- tičně by se výrazně od původního
vých, případně balastních, což by záměru lišit neměla. Zastupitelstvo
bylo pro obyvatele nevýhodné, bude usilovat všemi prostředky
a v každém případě by se obec stala o to, aby nová koncepce byla dozávislou na politice majitele a pro- pracována co nejrychleji, aby mohvozovatele odběrného a zpracova- lo být využito dotačních pobídek
telského zařízení.
pro období 2015–2020.
Ing. Zbyněk Skyba, člen zastupitelstva

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ U BÝVALÉHO POMNÍKU OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
NA ULICI PALACKÉHO
V březnu letošního roku se zastupitelé obce zamýšleli nad úpravou
pozemku po bývalém památníku na ulici Palackého.
Vypracovala jsem čtyři varianty úprav, které byly předneseny zastupitelům obce. Cílem bylo zahrnout do návrhu kromě stále zelených
dřevin i trvalky, abychom na jedné z hlavních tras měli i kvetoucí
rostliny.
Na základě těchto návrhů byly osloveny čtyři firmy. Pan Ing. Zdeněk
Mazal z Bolatic, pan Marek Holuša z Pusté Polomi, dále pan Miroslav Ulrich ze Štítiny a Technické služby Opava s.r.o.
Výše uvedeným firmám byly předloženy návrhy zastupitelstva.
Kvůli velkému množství zakázek se omluvily Technické služby Opava a také pan Miroslav Ulrich, který nám však poskytl cenné rady
ohledně stávajícího pozemku.
Při realizaci bylo nutno počítat s tím, že se v blízkosti nachází lípa, Stav pozemku po úpravách, foto Z. Klimešová
která je chráněna dle zákona 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Tudíž bylo nutné respektovat kořenový systém a jeho ochranu.
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Na základě vyhotovených návrhů a cenových nabídek byl zastupitelstvem naší obce schválen návrh pana Holuši
(celková cena 54 045 Kč vč. DPH).
Dalším cílem obce je úprava parčíku u kolejí (u hřbitova). Ten bude obcí odkoupen a po zkulturnění bude sloužit
jako odpočinková zóna.
Mgr. Alexandra Hoňková, členka zastupitelstva

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ – INFORMACE K DISTRIBUCI
Štítinský zpravodaj bude vycházet 4x ročně v počtu 550 ks – jedno vydání. Vzhledem
k tomu, že je v obci cca 350 – 400 RD nebo bytů, a kvůli povinnosti zasílání zpravodaje na cca 25 institucí, není možné dodat do každého dvougeneračního domu
2 ks výtisku automaticky. Proto prosíme všechny občany, kteří mají zájem o další
výtisk zpravodaje, aby kontaktovali pracovníky obce s požadavkem vyššího odběru.
Aktuální číslo zpravodaje je také možné si bezplatně vyzvednout na obecním úřadě
nebo můžete využít možnosti on-line verze umístěné na webových stránkách obce
(levé menu – Štítinský zpravodaj). Děkujeme za pochopení.
Mgr. Zuzana Klimešová

MYKOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA ANEB HOUBAŘSKÁ SEZÓNA POMALU ZAČÍNÁ
Chodíte rádi do lesa sbírat houby? Stává se vám někdy, že houbu raději necháte ležet, protože nevíte, jestli
je jedlá, nejedlá nebo jedovatá? Rádi byste se dozvěděli nové informace od odborníka? Můžete tedy přijmout
pozvání na mykologickou přednášku RNDr. Víta Balnera, která proběhne v sále ZŠ gen. Heliodora Píky dne
20. 8. v 17,30 hod. (termín se může ještě změnit).
RNDr. Vít Balner pochází ze Štítiny, v současné době ale bydlí v Opavě, odkud zde stále dojíždí za svou rodinou. S přicházející houbařskou sezónou jsme se rozhodli pana Balnera oslovit a využít jeho odborných znalostí
z oblasti mykologie.
Pan Kubačka ve svém rozhovoru s tímto odborníkem uvádí: „RNDr. Vít Balner vystudoval přírodovědeckou
fakultu a po krátkém působení ve státní ochraně přírody a Slezském zemském muzeu v Opavě odešel do komerční sféry. Studiu vyšších hub se nadále věnuje amatérsky a jako externí spolupracovník muzea. Po vzoru
svého učitele MUDr. J. Šedivého vede houbařské exkurze a poskytuje pomoc praktickým houbařům, věnuje se
fytopatologii dřevin a poradenství v problematice hub na dřevěných konstrukcích“.1
1

KUBAČKA, Jakub. O houbách toho v okrese Opava ví nejvíc RNDr. Vít Balner [online]. [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://www.
natura-opava.org/opavsko/zpravy/o-houbach-toho-v-okrese-opava-vi-nejvic-rndr.-vit-balner-2.html

PROBĚHLO POČÍTAČOVÉ ŠKOLENÍ PRO SENIORY
V měsíci červnu proběhla dvě počítačová školení pro seniory. Ti se mohli seznámit s prostředím Windows,
s využíváním internetu v praxi, s posíláním e-mailové korespondence… Možnosti přihlásit se na toto bezplatné
školení využilo deset zájemců, kterým tímto děkuji a věřím, že je
tato zkušenost obohatila. V současné době se na obecní úřad přihlásili další zájemci, kteří by měli zájem o toto školení. Nemusí se
jednat jen o seniory, této možnosti mohou využít i ostatní občané obce (popř. přespolní občané). Protože dotace na tato školení
jsou omezené, muselo by se školení uskutečnit už v měsíci září.
Proto vás ještě jednou informujeme o této možnosti a případné
zájemce prosíme o kontaktování zaměstnanců OÚ (příp. můžete
psát na e-mail: zuzana.pravdova@seznam.cz). V současné době
jednáme o dalším termínu kurzu, který je podmíněn naplněním
kapacity alespoň osmi účastníky.
Mgr. Zuzana Klimešová Počítačové školení seniorů, foto Z. Klimešová
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PROBĚHLÉ A CHYSTANÉ REKONSTRUKCE, OPRAVY A ÚDRŽBY
– V květnu byl zaměstnanci obce proveden nátěr fasády smuteční síně (materiální náklady 24 tis. Kč).
– V červnu byly natřeny lavičky v parčíku uprostřed obce, některé zničené desky byly vyměněny (materiální
náklady 5,5 tis. Kč).

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
Pokud jste v minulém kalendářním roce projížděli kolem hasičské zbrojnice, jistě jste si všimli, že v ní probíhaly
stavební práce. Členové SDH ve Štítině se rozhodli, že svépomocí zrekonstruují nepoužívané podkrovní prostory.
Zastupitelé obce měli možnost se zúčastnit 19. června kolaudační prohlídky nově zrekonstruované podkrovní části hasičské zbrojnice. Přízemí
a 1. patro budovy všichni dobře známe, protože se v nich nachází ordinace lékařů. Do hasičských prostor se však dostanou jenom členové SDH,
proto pro některé ze zastupitelů byla návštěva jejich základny premiérou.
V 1. patře se vedle ordinace MUDr. Lebedy nachází společenská místnost hasičů. Ti využívají také přilehlou kuchyňku. V podkroví zmiňované
budovy byly nevyužité a nepoužitelné prostory. Po domluvě s obecním
úřadem se hasiči rozhodli, že v těchto nebytových prostorách vytvoří kulturní zázemí zejména pro potřeby hasičů v době mimořádných událostí.
Před touto rekonstrukcí neměla zásahová jednotka sociální zázemí, místo
k odpočinku v době dlouhotrvajícího zásahu…
Hasiči svépomocí tuto rekonstrukci zrealizovali a z obecního rozpočtu Kolaudace nově zrekonstruované části
jim byly poskytnuty finanční prostředky na stavební materiál, projekto- hasičské zbrojnice se zastupiteli obce, na fovou dokumentaci a vybavení. Stavebních prací se zúčastnili dospělí členo- tografii člen SDH J. Bortel a starosta obce
Š. Koník, foto Z. Klimešová
vé SDH, kterým patří velké poděkování.
Nové prostory budou sloužit nejen jako odpočinková zóna hasičům, ale také pro potřeby hasičského oddílu dětí
a mládeže (soustředění, letní tábory…) a rovněž jako dočasné ubytování pro občany v případě mimořádných živelních pohrom.
Celkové náklady na materiál a vybavení činily 447 710,30 Kč vč. DPH.
Mgr. Zuzana Klimešová

Podkroví po rekonstrukci, 1. obrázek zleva - vstupní chodba, 2. obrázek - část ložnice, 3. obrázek - sociální zázemí, foto Z. Klimešová

Fotografie před rekonstrukcí, foto J. Bortel
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KULTURA V OBCI
CHYSTANÉ AKCE
20. 8.
22. 8.
1. 9.
19. 9.
4. 10.
???
???
???
28. 10.

Mykologická přednáška (RNDr. Vít Balner – sál ZŠ Štítina)
Sjezd řeky Opavy – „Žbluňk“ – 15. ročník
Zahájení školního roku v 8 hod.
Výročí pivovaru
Klub žen – výstava SBĚRATELSTVÍ OBČANŮ ŠTÍTINY
ZŠ – branný závod
Halloween
Chovatelská výstava
Lampiónový průvod, vznik ČR

BEJATKY
Milí spoluobčané, nastal čas prázdnin a odpočinku,
ve kterém jsem se zamyslela nad činností souboru
Bejatka za celý půlrok. O mnohých akcích jsme již
ve zpravodajích psali. Vzpomenu jenom dvě akce
v naší ZŠ – Vánoční koledování a 15. ročník Před sušedovym zeleny ořech, na kterém nám zatančil i ostravský soubor lidových písní a tanců Hlubina.
V květnovém zpravodaji jste mohli zhlédnout fotky z vystoupení Bejatek na velikonočním jarmarku
na Slezskoostravském hradě a v opavské organizaci
StOpa. Dále dva členové souboru vystoupili v dubnu na čarodějném odpoledni v Centru sociálních
služeb v Hrabyni a 26. května jsme účinkovali již poněkolikáté na Kružberku. Velká akce nás však čekala
13. června v Přerově, kam nás pozvali na 9. ročník festivalu V zámku a podzámčí. Téma festivalu bylo Jaro, Bejatky na přerovském náměstí, foto R. Mik
jarní zvyky a obyčeje, předvedli jsme tedy Vynašani
Mařeny, pásmo Smaženi vajec, jehož tradice se vztahuje k svátku Svatého Ducha, a nakonec pásmo Šeno. Byla
to celodenní akce při velmi vysokých teplotách, ale díky skvělému zázemí, občerstvení, možnosti zdarma navštívit Muzeum Komenského a hlavně milému přijetí jsme odjížděli se zpěvem a spokojeni.
Za Bejatky všechny zdraví a přeje krásně prožité zbytky letních dnů Zuzana Halšková

OHLÉDNUTÍ ZA ŠTIVADLEM 2015 A CO VLASTNĚ NA PŘEHLÍDCE ODBORNÁ
POROTA HODNOTÍ
26. 4. 2015 skončila čtrnáctá soutěžní přehlídka venkovských amatérských souborů Štivadlo, které se
zúčastnilo sedm soutěžních souborů. Jako host přehlídky vystoupily děti pod vedením Lukáše Vlčka a soubor
Ad Hoc, který ve Štítině znovu zahraje 20. 9. 2015 v 15.00 a 18.00 hod. Přehlídka byla jako obvykle ukončena
vyhlášením nejlepších herců, režisérů, soutěžících souborů a ostatních.
Logicky se čtenář zeptá, kdo nebo zpěváci nebo hudebníci, případně Na letošním ročníku Štivadla zísco se skrývá za slovem „OSTAT- realizátoři dalších inscenačních kal čestné uznání odborné poroNÍ“. Tím jsou tvůrci scény, kostý- prvků, ze kterých se inscenace ty Michael Slaný a Ondřej Benda
mů, autoři choreografie, tanečníci, skládá.
za herecký výkon, Ondřej Ben-

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

5

KULTURA V OBCI
da za režii a ŠAMU Štítina za inscenaci hry Aghaty Christie Past
na myši. Poprvé byly v inscenaci
ŠAMU oceněny čestným uznáním
kostýmy, účesy a líčení. Vyjádřeno
slovy odborné poroty, čestné uznání za vnějškovou stylizaci postav
ke hře Past na myši získala Vladimíra Žáková, Martina Hájková
a Kateřina Weihrichová (občanky
Větřkovic). Cenu odborné poroty
získala za herecký výkon Vladimíra Hagenová a Václav Benda. Poprvé však získal na Štivadle cenu
odborné poroty za scénu Tomáš
Konečný. Inscenace ŠAMU Štítina
Past na myši získala doporučení
z prvního místa na celostátní soutěžní přehlídku Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad
Jizerou.
V předchozí větě jsem v případě
ceny za scénu úmyslně zdůraznil
„na Štivadle“. Tomáš Konečný
společně s Tomášem Halškou totiž už jednou získali cenu odborné
poroty za scénu, a to vloni na celostátní přehlídce Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad
Jizerou, zatímco na Štivadle to
bylo pouze čestné uznání. Obdobně jako scéna byla PARADOXNĚ
hodnocena i loňská inscenace Lháři, která na Štivadle získala pouze
doporučení, zatímco na Krakonošově divadelním podzimu nominaci na Jiráskův Hronov.
Jaký je tedy rozdíl mezi nominací
a doporučením a jak a co vlastně
odborná porota hodnotí?
Odpověď na první otázku: Z každé
postupové přehlídky venkovských
ochotnických souborů, kterých je
v celé republice pouze osm, může
být nominován pouze jeden soubor. Nominovaní mají zajištěnou účast na celostátní přehlídce
ve Vysokém nad Jizerou. Doporučených souborů může být neomezený počet. Z nich pak vybírá
programová rada, která doplní
nominované. Letos bylo nomino6
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vaných šest souborů, ze čtrnácti
doporučených byli vybráni tři,
mezi nimi ŠAMU Štítina s inscenací Past na myši.
Pokud má být problematika aspoň
z části popsána, musí být odpověď
na druhou otázku delší. Při hodnocení každé inscenace (pokud úroveň inscenace detailnější hodnocení vůbec snese) se odborná porota
postupně věnuje jednotlivým prvkům inscenace. Tady je na místě
objasnit rozdíl v pojmech inscenace a hra. Na rozdíl od laických
diváků, pro které je často hlavním
ukazatelem pouze hra a její obsah,
poučený divák a především odborná porota hodnotí inscenaci, tzn.
zpracování, vlastní provedení hry
a její inscenační prvky.
Začíná výběrem hry, tzn. především jejím obsahem. A dále možnostmi souboru, např. jestli soubor disponuje herci pro jednotlivé
role. Někteří si možná vzpomenou
na inscenace minulých ročníků
Štivadla, kde např. dospělé role
byly obsazeny dětmi a krákorající
zpěvák vyvolával soucitný úsměv
nebo na jinou inscenaci, kdy nymfomanku hrála sedmdesátiletá herečka a jejího milovníka zdatný
šedesátník.
Dalším hodnoceným prvkem je
režie. Tady jsou kromě jiného
hodnoceny vypracované vztahy
mezi postavami a jejich vzájemné
interakce, vystavení situací i mikrosituací, především pak jejich
pointování (dramatické vyvrcholení jednotlivých situací) a rovněž
celkový jevištní projev. K režijním
chybám patří i nedodržení žánru
hry. Příkladem je konverzační komedie hraná jako psychologická
nebo realistická hra. Režijní chybou je i nezvládnutí herců a jejich
názorů. Opět připomenu inscenaci z minulého ročníku Štivadla,
kde v pohádkové roli staré odporné čarodějnice vystoupila paní oblečená do plesové róby, nalíčená

a učesaná jako na svatbu milující
vnučky. Tehdy jsem se zeptal režisérky na důvod především špatně
zvoleného kostýmu. Odpověděla
mi, že herečka v hadrách ušitých
z pytloviny a s namalovanou bradavicí na nose odmítla vystupovat,
protože by vypadala „škaredě“.
Následuje hodnocení scény, kostýmů, hudebního případně zpěvního doprovodu, práce se světlem,
líčení včetně účesů, choreografie...
A když všechny tyto prvky nemají
zásadní chyby, následuje na závěr
hodnocení jednotlivých hereckých
výkonů.
U začínajících souborů, kdy pro
chyby ve většině inscenačních prvků není co pochválit, kdy v případě hlubší kritiky by soubor stejně
nevěděl, o čem porota mluví, a navíc, když ještě z herců a režiséra
čiší suverenita a chybějící pokora,
„naťukne“ porota jeden nebo dva
očividné nedostatky, a pak už jen
chválí to málo, co je možno zmínit. Především však pozitivně mluví o tom, že hrají divadlo, že baví
sebe i okolí, a že doufá, že budou
v bohulibé činnosti pokračovat.
V opačném případě totiž může
dojít k znechucení herců a ke zrazení souboru od další divadelní
činnosti.
Na závěr se dostávám ke zmíněným paradoxům v hodnocení
poroty na Štivadle loňského ročníku, který jsem zmínil v jednom
z předchozích odstavců.
Na Štivadle 2014 nezískala inscenace Lháři nominaci, ale pouze
doporučení, stejně jako v případě
scény, která byla na Štivadle oceněna pouze čestným uznáním.
Programovou radou Krakonošova
divadelního podzimu byla nakonec inscenace vybrána z doporučených souborů na celostátní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou.
Z této celostátní přehlídky dovezl Václav Benda čestné uznání
za herecký výkon, Tomáš Koneč-

ný a Tomáš Halška cenu odborné
poroty za scénu, Michael Slaný
cenu odborné poroty za herecký
výkon, Ondřej Benda cenu odborné poroty za úpravu a režii hry
a ŠAMU Štítina cenu odborné poroty za inscenaci hry. A na závěr to
nejdůležitější, inscenace Lháři získala hlavní cenu přehlídky a NOMINACI na přehlídku Jiráskův
Hronov. Jinými slovy, (ze Štiva-

dla pouze doporučená) inscenace posuzovala minimálně jak scénu,
Lháři jasně zvítězila na celostátní tak i celou inscenaci přísněji než
přehlídce. Úmyslně jsem použil porota přehlídky celostátní.
termín JASNĚ ZVÍTĚZILA, pro- Letos jsme na Štivadle s inscenací
tože i přes to, že z přehlídky ve Vy- Past na myši rovněž získali pousokém nad Jizerou mohou být ze doporučení. Držte nám v října Jiráskův Hronov nominovány nu palce, abych po Krakonošově
dva soubory, nebyla druhá nomi- divadelním podzimu 2015 znovu
nace udělena. Paradox pak podle mohl mluvit o paradoxech a situamě spočíval především v tom, že ce z loňska se letos opakovala.
porota oblastní přehlídky vloni
Zapsal jeden z režisérů ŠAMU: Václav Benda

VÝLET KLUBU ŽEN SE VYDAŘIL
Ve čtvrtek 18. června jsme uskutečnily plánovaný výlet do Lhoty
k vodníku Slámovi. Sešlo se nás 19 žen a k mému překvapení většina zvolila jako dopravní prostředek kolo. Paní spolumajitelka Šárka
Popková nás velmi ochotně provedla celým areálem. Ukázala nám
domácí zvířata, která zde chovají pro potěchu malých návštěvníků,
stáje s koňmi a výcvikový prostor pro výuku jezdectví. Potom nás
zavedla do hotelu, kde jsme obdivovaly stylový nábytek dovezený
až z Indonésie, ukázala nám zahrádku s bylinkami, která svými
produkty zásobuje místní kuchyni. Součástí areálu je i ovocný sad
se stromky starých krajových odrůd – vše je popsáno na popiscích
u jednotlivých stromků.
Z expozice - model zařízení mlýna,
Ve zdejším muzeu jsme se seznámily s historií celého mlýna. Expofoto V. Jiřičková
zice je doplněna ukázkami předmětů, které mlynáři používali. Jsou
zde také dobové fotografie, původní plány a další písemnosti, doklady a dokumenty.
Na závěr výletu nesmělo chybět občerstvení. V místní hospůdce právě připravoval šéfkuchař pan Petr Žurek,
náš bývalý občan, grilované dobroty, kterým snad nikdo neodolal.
Bylo to příjemně strávené odpoledne. Ani jsme netušily, že v blízkosti naší obce je taková příjemná oáza klidu
a pohody – doporučujeme k návštěvě.
Za Klub žen Eliška Onderková

PŘIPOMÍNÁME SI VE VÝROČÍCH
Gen. HELIODOR PÍKA
* 3. 7. 1897 Štítina, † 21. 6. 1949 Praha, generál, politik
Vyrostl v rodině koláře a místo studií na farmaceutické fakultě musel v říjnu 1915 nastoupit do rakousko-uherské armády. To byl přelomový moment v Píkově životě. Jako praporčík přešel v létě 1916 do ruského
zajetí a vstoupil do budovaných československých legií v Rusku. Odtud odjel v listopadu 1917 do Francie,
kde po válce navštěvoval vojenskou akademii. Po návratu do ČSR vykonával v armádě různé velitelské
a úřednické funkce a v letech 1932–1937 sloužil v Bukurešti jako vojenský atašé. Zde rozhodně vystupoval
proti německému pronikání na Balkán a spolupracoval se sovětským zastupitelským úřadem. Po mnichovském diktátu působil dále na Balkáně, ale odtud musel v říjnu 1940 utéci. V květnu 1941 přijel se
skupinou československých důstojníků do Moskvy. Zde se stal oficiálním vedoucím vojenské mise ČSR
a podílel se na budování vojenské zahraniční jednotky v Sovětském svazu. Přes tyto zásluhy mu osud nepřál. Patřil ke skupině důstojníků, vyznavačů demokratického zřízení, takže brzy po komunistickém puči
v únoru 1948 byl zatčen a odsouzen pro údajnou velezradu k trestu smrti.
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POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ UDÁLOSTI
FOTBALOVÉ ZÁPASY ŽÁKŮ

FOTBALOVÉ ZÁPASY MUŽŮ – A-TÝM, B-TÝM

PŘÍPRAVKA
31. 08.
17:00
06. 09.
10:30
14. 09.
17:30
27. 09.
14:30
05. 10.
16:00
11. 10.
10:00
19. 10.
15:30
23. 10.
15:00

Štítina – Chvalíkovice
Malé Hoštice – Štítina
Kylešovice – Štítina
Sl. Opava – Štítina
Štítina – SFC Opava
Holasovice – Štítina
Štítina – Pustá Polom
Velké Heraltice – Štítina

STARŠÍ ŽÁCI
02. 09.
17:00
05. 09.
14:30
12. 09.
14:00
23. 09.
16:30
25. 09.
16:30
07. 10.
16:00
21. 10.
15:30
23. 10.
14:30

Štítina – Březová
Skřípov – Štítina
Velké Hoštice – Štítina
Štítina – Větřkovice
Kylešovice – Štítina
Štítina – Malé Hoštice
Štítina – Pustá Polom
Oldřišov – Štítina

15. 08.
22. 08.
23. 08.
29. 08.
30. 08.
05. 09.
06. 09.
13. 09.
13. 09.
19. 09.
20. 09.
26. 09.
26. 09.
03. 10.
04. 10.
10. 10.
11. 10.
17. 10.
18. 10.
25. 10.
25. 10.
31. 10.
01. 11.
08. 11.

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
15:00
14:00
10:00
14:00
14:00
14:00

Štítina – Oldřišov
Březová – Štítina „B“
Chlebičov – Štítina
Štítina – Mokré Lazce
Štítina „B“ – Melč
Skřípov – Štítina „B“
Slavkov –Štítina
Bolatice – Štítina
Nové Sedlice – Štítina „B“
Štítina – Jakubčovice
Štítina „B“ – Brumovice
Krásné Loučky – Štítina
Hlavnice – Štítina „B“
Štítina – Darkovičky
Štítina „B“– Těškovice
Kylešovice – Štítina
Vítkov „B“ – Štítina „B“
Štítina – Hlubina
Štítina „B“ – Holasovice
Bílovec – Štítina
D. Životice – Štítina „B“
Štítina – Bruntál
Štítina „B“ – Kyjovice
Bohuslavice – Štítina

HISTORICKÝ ÚSPĚCH VE FOTBALE DOSPĚLÝCH
Soutěžní fotbalový ročník 2014/2015 znamenal pro náš oddíl kopané historický úspěch. Muži „A“ obsadili
v mistrovské soutěži 1. A třídy skupiny „A“ druhé místo za vítězem soutěže, mužstvem TJ Vítkov, které tímto
vítězstvím postoupilo do vyšší soutěže, a to krajského přeboru.
Do podzimní části soutěžního roč- sledovala další dvě, kde mužstvo bulce FK Bolatice 2 body.
níku vstoupilo mužstvo velice dob- plně nebodovalo. Bylo poráženo Vstup do jarní části našemu mužře. V prvních dvou utkáních zvítě- a v jednom utkání remizovalo. stvu vůbec nevyšel, po porážce
zilo a získalo tak maximum bodů. Na domácím hřišti, kde by se body v úvodním zápase na domácím
Pak přišla prohra na půdě Kyle- neměly rozdávat, mimo porážku hřišti s mužstvem Kylešovic v pošovic a vysoká porážka po mdlém s Vítkovem mužstvo ztratilo ještě měru 2:3 následovala řada zápavýkonu na domácím hřišti od lídra dva body po remíze s Oldřišovem sů, ve kterých se naše mužstvo
soutěže, mužstva Vítkova, v po- a tři body po porážce v derby utká- trápilo. Z šesti úvodních zápasů
měru 4:0. Tato porážka však muž- ní proti FK Sokol Mokré Lazce získalo pouze čtyři body za jedno
stvo nezlomila. Další dva zápasy v poměru 1:0. Po podzimní části vítězství a jednu remízu. Zlom nabyly opět vítězné. Mužstvo stří- soutěžního ročníku skončilo muž- stal v utkání proti TJ Darkovičky
dalo pěkné výkony s horšími, což stvo se 22 body na třetím místě. na jejich hřišti. Naše mužstvo zvíse odráželo i na výsledcích. Vždy Na vedoucí celek TJ Vítkov ztráce- tězilo v poměru 4:2. Poté následopo dvou vítězných utkáních ná- lo 8 bodů a na druhé mužstvo v ta- vala šňůra pěti vítězných zápasů
8
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bez ohledu na domácí či venkovní
hřiště. Tato šňůra byla zastavena
až v předposledním utkání na hřišti posledního mužstva soutěže
TJ Slavie Píšť. Naše mužstvo v tomto utkání doslova propadlo a odneslo si vysokou porážku v poměru
4:0. V posledním utkání soutěžního ročníku 2014/2015 porazilo
na domácím hřišti Hrabovou 1:0.
Celkově mužstvo získalo z dvacetišesti odehraných utkání 44 bodů
za čtrnáct vítězných zápasů a dvě
remízy. Na vítěze soutěže, muž-

stvo TJ Vítkov, ztratilo deset bodů.
Třetí příčku obsadilo v tabulce
mužstvo TJ Darkovičky se ztrátou
jednoho bodu na naše mužstvo.
Do nového soutěžního ročníku
2015/2016 vstupuje Štítina prvním
mistrovským zápasem na domácím hřišti v sobotu dne 15. 8. 2015
v 17:00 hod. V soutěži se bude
utkávat s následujícími mužstvy:
FK Kylešovice, TJ Unie Hlubina
(nový účastník), FC Bílovec, FC
Slavoj Olympia Bruntál, SK Bohuslavice (nový účastník), SK MO-

RAVAN Oldřišov, SK Viktorie
Chlebičov, FK Sokol Mokré Lazce,
TJ Sokol Slavkov, TJ Tatran Jakubčovice (nový účastník), TJ Krásné
Loučky (nový účastník), FK Darkovičky, FK Bolatice.
Věříme, že naše mužstvo bude
předvádět bojovné výkony a líbivý fotbal. Naším přáním je, aby
do ochozu pěkného fotbalového
hřiště ve Štítině našlo cestu co nejvíce diváků. Vždyť fotbal se hraje
především pro ně.
TJ Tatran Štítina

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Mládežnická kopaná se v uplynulém čtvrtletí soustředila zejména na dva tradiční turnaje. Jednalo se o turnaje „O pohár generála Heliodora Píky“ a „O pohár Jana Hajdra“. Soustředěním na fotbalovém hřišti
ve sportovním areálu Štítina, které proběhlo ve dnech 30. 7. 2015 až 2. 8. 2015 vstoupila naše mládežnická
kopaná do soutěžního ročníku 2015/2016.
s dvoukolovým systémem a hrací naj proběhl v přátelské atmosféře
dobou jednoho zápasu 1 x 15 mi- a splnil své poslání nejen po stránnut. Proběhl v přátelské atmosféře. ce sportovní, ale i výchovné.
Přispělo k tomu i počasí. Prudký V uplynulém ročníku jsme měli
liják přišel naštěstí až po ukončení v mistrovských soutěžích organizoturnaje. Přítomní diváci mohli vi- vaných OFS v Opavě přihlášená dvě
dět pěkné a bojovné zápasy.
družstva. Mužstvo mladších žáků
V sobotu 16. 5. 2015 se uskuteč- s trenérem Kamilem Tomáškem,
nil na fotbalovém hřišti ve Spor- jemuž na závěr sezóny pomáhal
tovním areálu ve Štítině 3. ročník Josef Halfar, a mužstvo mladší přífotbalového turnaje „O POHÁR pravky, které vedl Martin Drössler.
O pohár gen. Hel. Píky, foto archiv
JANA HAJDRA“ hraného na po- Mužstvo mladších žáků obsadilo
TJ Tatran Štítina
čest bývalého dlouholetého a obě- v soutěži 7. místo z deseti účastníV sobotu 20. 6. 2015 se uskutečnil tavého funkcionáře TJ Tatran ků - s 21 body a pasivním skórem
ve Štítině 47. ročník fotbalového Štítina. Šlo o dva souběžně hrané 93:131. Potěšitelný u tohoto mužturnaje „O pohár generála Heli- turnaje malých fotbalistů ročníku stva byl zlepšující se herní projev
odora Píky“. V letošním roce byl narození 2005 a mladší a ročníku od zápasu k zápasu. Trenér Kamil
organizován v kategorii mladší narození 2007 a mladší. Hrálo se Tomáško zabudoval do mužstva
přípravky a mladších žáků. Orga- systémem dvoukolovým každý i hráče, kteří zrovna nepatřili mezi
nizátory turnaje byly ZŠ gen. H. s každým a s hrací dobou jednoho fotbalové talenty, ale svou pílí,
Píky a MŠ Štítina a TJ Tatran Ští- zápasu 15 min. 1. místo si vybo- účastí na trénincích a chutí hrát
tina ve spolupráci s Českou unií jovalo naše družstvo mladších re- fotbal došlo k jejich mnohonásobsportu a pod patronací Obce Štíti- prezentantů (2007 a ml.), ti starší nému zlepšení. Mužstvo mladší
na. Naši fotbalisté mladší příprav- (2005 a ml.) se umístili na 3. místě. přípravky, i když u této kategorie
ky skončili na 2. místě a mladší Turnaje se zúčastnila dcera pana se tabulka nevede, patřilo mezi
žáci na místě 4.
Jana Hajdra – Jana Hajdrová lídry soutěže. Vytvořil se dobrý
Turnaj byl organizován jako dva a vnuk Tomáš Stoklasa. Zúčastnil kolektiv malých fotbalistů ročnísouběžně probíhající turnaje se ho i starosta obce Štítiny. Tur- ků narození 2006 a 2007, který je
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Turnaj J. Hajdra - vyhlášení výsledků,
foto archiv TJ Tatran Štítina

určitým příslibem do budoucna
štítinské kopané. Mužstvo ze čtrnácti utkání 9x zvítězilo, 4x prohrálo a 1x remizovalo. V neoficiální tabulce obsadilo třetí místo
za malými fotbalisty Budišova nad
Budišovkou a Hradce nad Moravicí „A“ se skórem 106:79. Za sebou
nechalo i mužstvo malých fotbalistů SFC Opava, nad kterými 1x zvítězilo a 1x remizovalo. Mimo výše
uvedená mužstva byly organizovány přátelské zápasy pro malé hráče
předpřípravky, kterou vedli trenéři Petr Zapletal a Lucie Prdová
a kombinované mužstvo hráčů narozených v roce 2005 a 2006 (mix
starší a mladší přípravky).
Naše mládežnická mužstva se
v jarní části zúčastnila řady ven-

kovních turnajů na cizích hřištích.
Největšího úspěchu bylo dosaženo
na turnaji v Markvartovicích, kde
nám o jednu vstřelenou branku
uniklo prvenství a na turnaji v Kylešovicích, kde jsme horším skórem obsadili v konečném účtování
třetí místo. Obou těchto turnajů se
zúčastnilo mužstvo hráčů narozených v roce 2005 a mladších.
Do nového soutěžního ročníku
2015/2016 jsme do mistrovské
soutěže přihlásili mužstvo starších
žáků (roč. nar. 2001 a mladší) pod
vedením Kamila Tomáška a Josefa
Halfara a mužstvo starší přípravky
(roč. nar. 2005 a mladší) s trenéry
Jindřichem Sosnou a Martinem
Drösslerem. Rozlosování těchto
soutěží můžete najít na webových
stránkách oddílu pod hlavičkou
dané kategorie, rubrika zápasy.
Mimo to budeme organizovat přátelské zápasy a triangly pro mladší
přípravku, kterou povedou společně s předpřípravkou trenéři Petr
Zapletal a Lucie Prdová. Bohužel,
z důvodu nedostatku ochotných
lidí, kteří by nám chtěli v trenérské
práci pomoci, jsme museli ke škodě věci tyto dvě věkové kategorie
sloučit v jednu. Pokud se najdou
trenéři, provedeme jejich rozdělení.
V nastávajícím období čeká naše
fotbalisty několik mládežnických
turnajů. V sobotu 15. 8. 2015 se
zúčastní fotbalisté roč. nar. 2006
a mladší turnaje v Rohově. Ná-

sleduje turnaj mladší přípravky
v sobotu dne 29. 8. 2015 v Kylešovicích. Sami pak organizujeme
v sobotu 26. 9. 2015 na fotbalovém
hřišti ve Štítině turnaj pod názvem
„Tatranek Cup“. Půjde o souběžný
turnaj ve dvou věkových kategoriích a mladší a starší přípravky.
Naše malé fotbalisty můžete najít
počínaje dnem 3. 8. 2015 v pondělí, ve středy a v pátky na fotbalovém
hřišti ve Štítině na pravidelných
trénincích. Dveře pro každého zájemce o fotbal jsou kdykoliv otevřené. Ty, kteří doposud váhají
mezi fotbalem, jinými sporty a aktivitami, tímto oslovujeme. Přijďte
mezi nás, rádi Vás uvítáme.
Dovolujeme si Vás upozornit, že
veškeré informace včetně komentářů k zápasům, a to nejen mládežnických mužstev, můžete najít
na webových stránkách fotbalového oddílu: www.stitinafotbal.cz.
Tam rovněž ve fotogalerii můžete
najít fotografie z utkání a z ostatních akcí.
Sportu zdar a fotbalu zvláště.
TJ Tatran Štítina

50. VÝROČÍ MEMORIÁLU IVANA KUBINCE
Za velmi příznivého a pro volejbal téměř ideálního počasí se v sobotu 9. května 2015 uskutečnil již 50. ročník
volejbalového turnaje Memoriál vojína Ivana Kubince. Hrálo se na dvou volejbalových kurtech v areálu TJ
Tatran Štítina. Turnaj byl určen pro smíšená družstva (4 muži + 2 ženy). Zúčastnilo se celkem 10 družstev.
Zahájení proběhlo ve slavnostně vyzdobeném areálu v 9 hodin ráno za účasti zástupců obce, zástupců TJ Tatran Štítina a za přítomnosti pozvaných hostů (starosta obce p. Š. Koník, volejbaloví veteráni, dnes už funkcionáři volejbalu pánové V. Slanina, F. Košař, V. Mosler, J. Hranoš, V. Hellebrandt, M. Halátek, komárovští bývalí
hráči a také bývalí hráči místního klubu, polští přátelé, sbor rozhodčích a další). Před nastoupenými družstvy
promluvil mimo jiných také člen Okresního volejbalového svazu pan František Košař a za naše tradiční hosty
10
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Útok K. Tomáška, foto J. Dominik

Vítězné družstvo L. Kaduly, foto J. Dominik

a přátele z polské Ratiboře pan Andrzej Szafirski, který předal štítinským volejbalistům upomínkové předměty. Po slavnostním zahájení se delegace hostů odebrala k pomníčku vojína Ivana Kubince, aby zde položením
květin uctila jeho památku.
Družstva byla rozdělena do dvou základních skupin. V těchto skupinách se utkalo každé družstvo s každým.
Do finále postoupila družstva Mirka Kvapila (loňští vítězové) a družstvo Ládi Kaduly, které nakonec zvítězilo.
Potěšením pro organizátory byla účast našich polských přátel z Ratiboře. Polské smíšené družstvo obsadilo
v turnaji nakonec 3. místo. Jejich přítomností se tak nadále utužilo přátelství a spolupráce, které přetrvávají již
pár desetiletí.
Turnaj byl celodenní, slavnostní ukončení s předáním cen bylo až okolo 18. hodiny.
Závěrem je třeba ještě připomenout, že organizátoři vydali před turnajem malý bulletin, ve kterém krátce zavzpomínali na uplynulých 49 let pořádání turnaje. Uvedli zde také všechny vítězné týmy všech ročníků. Sluší
se poděkovat všem, kteří se na úspěšném průběhu 50. ročníku podíleli. Samozřejmě i všem zúčastněným sportovcům za nadšené výkony a herní pohodu. V neposlední řadě nelze zapomenout na všechny sponzory, kteří
náš turnaj podpořili i finančně. Ještě jednou děkujeme.
Za volejbalový oddíl Vl. Kania a J. Dominik

AIKIDO VE ŠTÍTINĚ
Když se řekne aikido, mnoho z nás má pouze tušení, o co jde. Ve Štítině se aikido vyučuje už dva roky pod
vedením „Štítiňáka“ pana Lubomíra Pásztora, který se do naší vesnice přistěhoval v roce 2010. 30. června
mohli zájemci o tento sport zhlédnout ukázky z tréninků, které probíhají v místní škole. Pro ty, kteří se zúčastnit nemohli, jsme připravili následující rozhovor.
Co je aikido?
vhodné nejen pro muže, ale i pro ho jemně do zad, tak se jeho pohyb
Název tvoří tři hlásky – ai (harmo- ženy, děti a starší adepty. Ve 20. zrychlí. Aby nespadl, musí zrychlit
nie), ki (životní energie) a do (ces- století ho založil Morihei Ueshiba krok. Dává tedy nějakou energii
ta). Spojení jednotlivých hlásek zejména proto, že nenáviděl násilí. do té chůze. Tu energii využijeme
se nejčastěji překládá jako „cesta Aikido využívá především energie a znásobíme. Nebo také můžeme
harmonie“. Toto bojové umění soupeře, nikoliv mou. Je to jako energii přijímat i tak, že jde útočpoužívá elegantní techniku, která v tanci, tanečníci se musí sladit ník naproti mně a já ho potáhnu.
je založena na využití síly a reakcí stejně tak jako aikidisté. Když sou- Je to jenom princip aikida techprotivníka. Principy technik pů- peře kontrujeme, energie se znáso- niky, která se zakládá na využití
vodně vycházejí z využití meče, bí a já ji využiju. Velice zjednodu- energie soupeře, učí se velice dlouproto jsou zbraně cvičeny dále šeně řečeno, bojovník do pohybu hou dobu.
jako nedílná součást tréninku. dává také svou energii, ale není jí Řekni nám něco o sobě .. .
Techniky jsou relativně nenároč- moc. Když soupeř půjde proti mně Aikidu se věnuju už 10 let a příšné na svalovou sílu, proto je aikido a já mu uhnu, otočím se a bouchnu tí rok se chystám na mistrovský
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stupeň (= 1. dan) a snad dostanu i černý pásek . Začal jsem
ve 40 letech. Teď mám 1. kyu, je
to technický stupeň, kdy už mohu
vyučovat nižší technické stupně.
Aikido dělám nejen na trénincích,
ale i doma. Musím se připravovat
také teoreticky. Komunikace totiž
probíhá v japonštině. Tím se myslí
povely, techniky… Už i malé děti
se učí etickému kodexu, jak se mají
chovat v prostorách dojo (= tělocvična) i mimo něj. Také si osvojují základní techniky, pozdravy,
poděkování atd. v japonštině.
Už jsi někdy použil aikido k sebeobraně?
2x, pokaždé to byla otázka 3 vteřin. Kdyby si ale útočník nedal říct,
může se mu to dost vymstít. Takový obranný útok může způsobit
těžké úrazy a zlomeniny.
Co lidem přináší aikido?
Soustředění, uklidnění, sebepoznání, sebeovládání, sebekontrolu… Je vhodný např. i pro neklidné a hyperaktivní děti, kterým už
rok pravidelných tréninků přináší
úspěchy. Zklidní se, dokážou se
soustředit na určitou činnost, protože aikido potřebuje naprostou
koncentraci na techniku. Koncentrace musí být i u jiných sportů,
ale u aikida se využívá v mnohem
větší míře a bez ní by to nešlo. Děti
z tréninků odcházejí unavené.

I v našem štítinském oddílu máme
chlapce, u kterého se projevy hyperaktivity velmi zlepšily, po dohodě s maminkou v dny tréninků
dokonce nebere léky. Když s námi
začnou děti trénovat, je to vždy
náročné. Dokážou se soustředit
max. 10 vteřin. Po několika měsících se tento čas prodlužuje na minuty, což jim může hodně pomoci
i ve škole, při výuce se dokáží více
koncentrovat.
Jaký je rozdíl mezi judem, karate
a aikidem?
Aikido využívá techniky částečně
z karate, juda i ostatních bojových
umění. Karate je tvrdý kontaktní
sport. Judo je silový sport a čeká se
na chybu soupeře.
Bojuje se také se zbraněmi?
Máme zbraně. Jsou cvičné, většinou se jedná o dřevo nebo tupé
nástroje. Mezi používané zbraně
patří meč (boken), nůž (tanto)
a hůl (jo).
Hrozí u aikida nějaký úraz?
Moc úrazů opravdu není, já osobně jsem měl jednou zlomené 2
prsty na noze a za 10 let se stal
v aikidu pouze jeden vážný úraz,
a to po pádu. Holka měla poraněné rameno. Ale stalo se to mimo
trénink. Na trénincích se to dost
hlídá. Děti nebezpečné techniky
vůbec neučíme.

Ukázka z předváděcí hodiny ve Štítině, foto archiv aikida Štítina
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Kolik oddílů funguje v ČR?
Nevím přesně, ale je jich hodně.
My konkrétně patříme pod slovenskou asociaci – Štítina, Ostrava, Frýdek Místek, Jihlava… a naše
centrum je v Bratislavě. Náš hlavní
švýcarský učitel přivedl celou asociaci do Bratislavy – hlavně tedy
z ekonomických důvodů. Je ovšem
také česká asociace.
Jakých stupňů můžeme dosáhnout v aikidu?
Existují stupně dvojího druhu:
1) Děti 12. kyu – 7. kyu. Od 5 let až
do 15 let – žákovské stupně.
2) Dospělí mukyu – 1. kyu.- 3. dan
– mistrovské stupně.
Stupně se nerozlišují barevnými
pásky, pásek zůstává v žákovských
stupních bílý. Správně by se neměl
nikdy prát. Tím je možné rozlišit, jak dlouho se tomu bojovník
věnuje. V mistrovských stupních
se používá černý pásek a hakamu
(= široké kalhoty). Žákovskými
stupni lze projít při velice intenzivním tréninku během 7 let (jsou
dané časové intervaly, ve kterých
se může uchazeč zúčastnit zkoušek) – nejsou jen pro děti, ale i pro
dospělé, mistrovskými stupni se
prochází mnohem déle. Např. 4.
dan lze získat od toho 1. až za 5 let.
Pořádají se soutěže?
Ne, je to opravdu bojové „umění“.
Existují pouze semináře a zkouš-

Ukázka z předváděcí hodiny ve Štítině, foto archiv aikida Štítina

Fotografie z tréninků, foto archiv aikido Štítina

ky. Na zkouškách je žák zkoušen
zkušební komisí, kde na tohoto
žáka provádějí útok žáci s vyšším
technickým stupněm. Zkušební
komise se skládá pouze z členů,
kteří byli jmenováni technickým
ředitelem asociace, a to až po dosažení minimálně 2. danu.
Je tento sport pro případné zájemce finančně náročný?
Měsíčně se platí 300 Kč – děti,
400 Kč – dospělí (je v tom poplatek, pojištění, pronájem tělocvičny
a příspěvek na žíněnky, kterých
potřebujeme asi 100 kusů). Něco
se platí za kimono, které lze koupit za 600 Kč (starší) a je pro děti
asi na rok nebo na dva. Platí se
i za zkoušky.
Co nabízíte štítinským občanům
a i těm z okolních obcí?
To, co v minulých letech. 2x týdně tréninky pro děti, 2x týdně pro
dospělé. Nikdy jsme nedělali nábor, letos jej budeme dělat poprvé a proběhne koncem září, kde
mají zájemci možnost zhlédnout
také zkrácenou ukázku průběhu
tréninku. Trénujeme celý rok i během prázdnin. Probíhají rovněž
i soustředění, která se organizují
pravidelně každý rok v létě.
Trénujeme dvě skupiny:
a) děti od 5 do 15 let: tréninky jsou
společné – jsou rozděleny podle
věku do 3 skupin, každá z nich
má svého trenéra,

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

b) dospělé bez věkového omezení,
kteří mají chuť se věnovat tomuto sportu – trénují je 2 trenéři.

znávat svoje tělo, trénuje koordinaci... Ty nejmenší, třeba pětileté
děti, mají aikida minimum, třeba
jen 10 minut.

Kolik účastníků se minulý rok
do vašich hodin zapojilo?
Na začátku školního roku začínaly 2 děti, postupně si tento sport
našel další zájemce, takže se jejich
počet ustálil na 12. Dospělých bylo
16. Převažují sice chlapci a muži,
ale mezi ženami se našly také zájemkyně. Dospěláky navštěvují
4 štítinské ženy.

Jaké máte plány do budoucna?
Chtěli bychom najít pozemek,
na kterém by se dalo svépomocí
postavit dojo (= tělocvičnu v japonském stylu – dřevostavbu kolem 120 m2). Buď ve Štítině, nebo
v blízkém okolí. Je to ale hudba
budoucnosti. Rozpočet by se měl
pohybovat kolem 2,5 miliónů Kč
a na tuto stavbu sháníme sponzory. K dnešnímu dni už máme přislíbeno asi 300 tis. Kč.
V tomto roce bychom chtěli rozšířit skupinu dětí na 20 a skupinu
dospělých na 25.

Kdo všechno trénuje?
Kromě mě je to Břetislav Cvrkal,
Pavel Beran a jako host a asistent
Lukáš Šuster.
Jak probíhají tréninky?
U dětí vše probíhá formou hry.
Začíná se dechovým cvičením.
Následuje nějaká hra nebo rozcvička připomínající kruhový
trénink s během, skákání přes
překážky, válení sudů, žabáci…
Nejvíce se dětem líbí ale různé pády, salta, kotouly, které
jsou dominantní částí tréninků.
Po vyčerpání se začínají cvičit
techniky, které jsou prokládány
uvolňujícími hrami (přetahování lanem, vybíjená, hry s houbičkami…). Vždy sledujeme, jak
se děti dokáží ještě soustředit.
Při trénincích se dítě rozvíjí také
v atletice a gymnastice, učí se po-

Kde si o vás mohou lidé přečíst
více informací a získat kontakt?
Případní zájemci se mohou podívat na stránky http://aikido-stitina.cz/ nebo mě mohou kontaktovat na e-mailu lubomir.pasztor@
centrum.cz.
Rozhovor vedla
Mgr. Zuzana Klimešová
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NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
I poslední čtvrtletí školního roku
2014/2015 stálo u nás ve škole za to,
protože se pořád něco dělo.
Budoucí prvňáčci se tak trochu začali připravovat na povinnou školní
docházku v rámci projektu Školákem nanečisto, který na naší škole odstartoval již druhým rokem.
Šlo o to sžít se s prostředím školy,
poznat paní učitelky, podívat se
do svých budoucích tříd a podobně.
Dne 22. 4. jsme společně hravou
formou oslavili Den Země. Byla vytvořena družstva napříč 1.–8. ročníkem, která měla na stanovištích,
umístěných na různých místech Štítiny, plnit úkoly spjaté s tematikou
ekologie a životního prostředí.
Protože jsme od firmy Ostroj a. s.
dostali darem tři roboty Lego Mindstorms EV3 za účelem podpory
pozitivní ho vztahu k technickým
oborům a někteří žáci navštěvovali
při té příležitosti i kroužek robotiky,
přihlásili jsme se do soutěže na ZŠ
Otická, kde mohli tři žáci osmého ročníku Dominik Večerek, Jan
Gala a Ondřej Bednařík ukázat, co
vše roboty za necelý rok naučili, jak
se je snažili naprogramovat. Domi-

Den Země, foto archiv ZŠ Štítina
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nik Večerek sestrojil také pásového
podavače kuliček a tento robot měl
velký úspěch.
Koncem dubna jsme uspořádali již
třetí ročník soutěže nejen pro žáky,
ale i veřejnost – Nejrychlejší Štítiňák. V polovině května se konalo finále soutěže Štítina má talent.
O přízeň porotců bojovali žáci jak
nižšího, tak vyššího stupně a nutno
podotknout, že všichni soutěžící si
zaslouží velkou pochvalu. Soutěž
provázel a publikum bavil Zbyněk
Tomáško, který také získal cenu poroty. Cenu diváků si vytančila žákyně 1. třídy Amálie Vaňková s disco
tancem „Amálka v motýlí říši“ a stala se i vítězkou letošního ročníku.
2. místo obsadila Veronika Janošková z 2. B třídy, která měla připraveno gymnastické vystoupení. 3. příčku získala Nela Benová z 1. třídy, ta
zpívala píseň „Zahrada“.
Největšího úspěchu v posledním
čtvrtletí jsme dosáhli v pěvecké soutěži Opavské Slezsko. Zde jsme se
opět neztratili a obsadili jsme následující příčky: 1. místa: Nela Benová (I. kategorie), Adéla Klubalová
(III. kat.); 2. místa: Klára Halšková,

Finále soutěže Štítina má talent - vítězka
A. Vaňková, foto archiv ZŠ Štítina

Věra Samolejová (obě I. kategorie),
Alice Fojtíková (II. kat.), Lenka
Adamčíková (V. kat.); 3. místa: Jonáš Grussmann (II. kategorie), Alexandr Hoff (IV. kat.).
Tradičně se účastníme i soutěže Požární ochrana očima dětí, a to v kategoriích výtvarná výchova, literární
výchova a digitální technologie. Zde
jsou výsledky letošního úspěšného ročníku: 1. kategorie výtvarná:
Jonáš Grussmann (2. B) 2. místo,
Kamil Janošek (4. tř.) čestné uznání, Vít Grussmann (6. tř.) čestné
uznání. 2. kategorie literární: Kateřina Kudelová (7. tř.) čestné uznání.
3. kategorie digitální technologie:
Barbora Topinková (8. tř.) 1. místo v okresním kole, 3. místo v kole
krajském.
Nela Jantošíková a Jakub Kubíček
z 5. třídy se účastnili okresního kola
matematické soutěže Pythagoriáda.
Nela se stala úspěšnou řešitelkou,
obsadila 27. místo s 9 body. Jakub
získal 8 bodů a patří mu 28–31. místo. Nově jsme si vyzkoušeli i keramickou soutěž „To je hlína“, tématem byl „Sen“. Za naši školu se akce
zúčastnili Vít Grussmann a Natálie
Friedlová (6. třída), Monika Kinnertová a Lucie Exnerová (8. třída).
Začátkem června se slavil Mezinárodní den dětí a ani na te n jsme nezapomněli. Naši žáci, ale i jiné děti,
měli hned několik možností, jak jej

Dětský den pro žáky ZŠ na hasičském hřišti, foto archiv ZŠ Štítina

s námi oslavit. V sobotu 30. května
uspořádala obec Nové Sedlice s naší
spoluprací Mezigalaktický dětský
den, který byl, jak již název napovídá, vesmírně tematicky ukotven.
Hned v pondělí 1. června jsme pak
zorganizovali dětský den pro naše
žáky, a to v prostorách hasičského
hřiště. Poslední zásadní akcí byl každoroční Vzpomínkový den k uctění
památky gen. Heliodora Píky, který
se letos uskutečnil v sobotu 20. 6.
Den předtím všichni žáci školy spolu se zaměstnanci uctili památku
oběti položením kytice a žáci 9. třídy pronesli projev o generálu Heliodoru Píkovi. Jsme hrdi na to, že
naše škola nese jméno gen. H. Píky,
a snažíme se, aby byla tato osobnost
pro naše žáky vzorem zásadovosti,
čestnosti, vlastenectví, demokratického cítění, smyslu pro povinnost
a pracovitosti. I z tohoto důvodu se
snažíme ctít odkaz tohoto hrdiny
formou vzpomínkového dne každý
rok. Stejně jako v minulosti, i letos
byla celá sobotní akce započata před
památníkem gen. Píky na ulici Palackého v 9 hodin. Zde se uskutečnil
pietní akt za přítomnosti rodinných
příslušníků gen. Píky, zástupců
53. pluku průzkumu a elektronic-
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kého boje generála Heliodora Píky,
Československé obce legionářské
a v neposlední řadě naší školy a obce
Štítina. Mj. zde zazněly projevy vojenského kaplana kpt. Mgr. Kamila
Víchy z řad 53. pluku a pana plk. Jaroslava Žáčka, který promluvil
za Československou obec legionářskou. Památka gen. Píky byla také
uctěna kladením věnců a květin
k památníku, minutou ticha a zpěvem státní hymny ČR. Po pietním
aktu následoval v prostorách TJ Tatran Štítina 47. ročník fotbalového

turnaje „O pohár generála Heliodora Píky“.
Mluvíme-li o významných rodácích
naší vesnice, myslíme, že za zmínku
také stojí otevření prezentační vitríny mapující kariéru pana Vladimíra
Šustka jakožto trenéra československé hokejové reprezentace za přítomnosti jeho manželky v prostorách vestibulu školy.
Nezapomínali jsme ani na naše
školní celoroční projekty. V projektu Komunikace měla např. každá třída nižšího stupně prezentovat
v rámci projektového dne společně přečtenou knihu. Pro zpestření
si žáci připravili písničky, scénky
a tanec. Každá třída si ke knize vytvořila plakát. Žáci vyššího stupně
zase měli za úkol natočit Školní televizní noviny, tzn. vymyslet takové
reportáže týkající se dění ve škole,
které by byly zajímavé a poutavé,
rozdělit si role (režisér, kameraman,
moderátor, reportér, střihač, zvukař,…) a pokusit se simulovat tímto
opravdové zprávy. I v tomto případě následovala společná prezentace
jednotlivých tříd v prostorách sálu
školy. A u počítačové techniky ještě
chvíli zůstaňme. Zveme vás tímto
na stránky školy, kde můžete sledovat po celý rok, co se u nás děje.
Máte hned několik možností. V sek-

Uctění památky gen. Heliodora Píky žáky ZŠ, foto archiv ZŠ Štítina
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Sportovní olympiáda s Mokrými Lazcemi, foto archiv ZŠ Štítina

ci videa školy najdete nepřeberné
množství videí mapujících jak průběh výuky, tak samotné akce roku.
Většinu těchto videí sestříhali sami
žáci školy. Zhlédněte rovněž kdykoli fotogalerii školy, kde si můžete
prohlédnout množství fotoalb, která
pravidelně na web školy vkládáme.
V sekci aktuality ZŠ, aktuality MŠ
nebo aktuality tříd se zase dozvíte
mnoho zajímavých a užitečných informací. Za nahlédnutí ale jistě stojí
i ostatní sekce. Od září 2015 dojde
k renovaci školních webových stránek, takže se můžete těšit na nový
a snad přehlednější vzhled.
V rámci projektu Podpora výchovy
ke zdraví zaměřená na rozvoj stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků
se konaly např. soutěže Nejrychlejší
šplhoun, Nejrychlejší Štítiňák nebo
Olympiáda nižšího stupně naší školy a ZŠ Mokré Lazce. I vyšší stupeň
dostal příležitost prověřit svou kondičku, a to při Atletickém čtyřboji.
Protože rádi pomáháme druhým,
sbírali jsme také víčka pro malého
Matyáška, jehož narození provázely komplikace, následkem čehož
musí nyní podstoupit nejrůznější
léčebné procesy, aby se vyvíjel stejně jako jeho vrstevníci. Mj. mu byla
doporučena tzv. Klimterapie, která
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ovšem není pojišťovnou hrazena.
A právě proto jsme se rozhodli Matyáškovi pomoci a výrazně jsme přispěli na tuto terapii. Tímto vás jménem Matyáškových rodičů prosíme,
abyste ve sběru víček pokračovali
i v následujícím školním roce. Více
informací hledejte na webu školy
www.zsstitina.cz v sekci aktuality
školy.
I v mateřské škole se neustále něco
děje. Především proběhl na začátku
května zápis k předškolnímu vzdělávání, k němuž se přihlásilo 22 dětí,
a všechny byly přijaty. Každoročně
se konalo i rozloučení s předškoláky,
mnoho projektů, např. pálení čarodějnic v rámci Filipojakubské noci,
a v neposlední řadě uspořádali naši
zaměstnanci pro děti i různé akce
jako Den dětí či nás navštívily divadelní soubory atd.
Nelze vyjmenovat všechny aktivity
naší školy, přesto však chceme zmínit alespoň následující: vystoupení
žáků při zahájení Štivadla, Vítání
občánků, divadelní představení Wahurka pro okolní mateřské školky
a pro dříve narozené, Dráček Hasík,
Se školou na golf, Den otců, školní
výlety, knihovnické besedy, exkurze, návštěvy divadelních představení, školní besídky, pódiová skladba
sportovních gymnastek aj.

Konec roku se nese ve slavnostním
duchu v prostorách sálu školy, kde
se tradičně loučíme s žáky deváté třídy a i se zaměstnanci školy, kteří odcházejí na jiné školy či do důchodu.
V letošním roce jsme se rozloučili
s panem školníkem Jiřím Rybářem,
paní Alenou Žurkovou a Blankou
Vlčkovou, dvěma učitelkami mateřské školy. Již v průběhu roku odešla
do důchodu také paní Marie Nowáková, uklízečka. Všem jmenovaným
mnohokrát děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme jim klidný
důchod prožitý ve zdraví a pohodě.
Pokud bychom se měli ohlédnout
za uplynulými deseti měsíci, uviděli
bychom spoustu práce, kterou jsme
společně vykonali s jedním cílem,
a to připravovat se co nejlépe na další život. Máme za sebou plejádu aktivit od samotného výchovně vzdělávacího procesu, soutěží, olympiád,
školních projektů, přes mimoškolní
aktivity až po prezentaci školy na veřejnosti. Všichni jsme se na těchto
aktivitách podíleli, ať už velkou či
malou měrou, a každý z nás zanechal za sebou nesmazatelnou stopu.
Závěrem dovolte, abych vám všem
jménem zaměstnanců ZŠ a MŠ Štítina popřál krásné prázdniny plné zaslouženého odpočinku, ať už na horách, u moře, v lese či na zahradě,
zkrátka přesně dle vašich představ,
hlavně v blízkosti svých nejbližších.
Dávejte na sebe pozor, ať se všichni
ve zdraví opět setkáme na půdě naší
školy nebo při dalších příležitostech,
které nám nový školní rok přichystá.
Ten bude zahájen dne 1. 9. v 8 hodin
buď před školou, nebo v případě nepřízně počasí v sále školy.
Mgr. Daniel Matyášek, ředitel školy

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Zde je prostor pro vaše příspěvky, které pro uveřejnění zasílejte na e-mailovou adresu:
zastupitelstvostitina@gmail.com nebo předejte zaměstnancům obce.
Za obsah článků ve společenské rubrice neodpovídá redakce, která se také nemusí ztotožňovat s některými názory v uvedených příspěvcích.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALOVEC
MS Halovec je honitba na katastru obcí Mokré Lazce, Nové Sedlice a Štítina. Má 21 členů a hospodaří na ploše 960 ha. Honitbu tvoří 350 ha polí a 610 ha lesa. Ze Štítiny se jedná o tyto členy, kteří vykonávají právo
myslivosti: Malohlava J., Malohlava M., Sojka R., Střílka J., Večerek M., Zíka M. st. a Zíka M. ml.
V honitbě máme 4 zásypy pro ba- v Mokrých Lazcích v Obecním ky, aby zvěř nepřecházela z lesa
žanty, 1 zaječí krmelec a 4 krmelce domě. Plesu se každoročně zú- do polí, a byly tak eliminovány
pro srnčí zvěř. Na tlumení škodné, častňuje okolo 180 návštěvníků, ztráty na minimum.
především lišek, využíváme v reví- které přitahuje zvěřinová tombola Pro zvelebení honitby a zajištění
ru 3 ks umělých nor.
a společenská prestiž tohoto plesu. přirozených krytů bylo letos vyV zimním období, kdy zvěř strádá, I naši trubači si připravili pro hos- sázeno 500 ks tújí, 300 ks smrků
je povinnost myslivců krmit a do- ty pár ukázek ze svého repertoáru. a 100 ks borovic.
plňovat krmící zařízení. Brigády V našem mysliveckém sdružení Tradiční Myslivecké hody proběhna zvelebení honitby začínají po- bylo uloveno v roce 2014:
ly v sobotu 27. 6. 2015 na chatě
• 39 ks černé zvěře (divočáků),
MS. Děkujeme všem, kteří přišli
dle počasí už v dubnu a trvají průběžně až do podzimu. Účast členů
• 14 ks srnčí zvěře (srnci, srny a svou účastí podpořili činnost
a srnčata),
našeho sdružení, které použije fina brigádách se eviduje a podle
• zajíce a bažanty jsme nelovili, nanční výtěžek na další činnost
účasti a odpracovaných hodin dostane člen MS povolenku na odlov
• 9 lišek,
a zvelebování honitby. Naše MS
černé a srnčí zvěře. Průměrně od• 1 kuna.
má svou webovou stránku, která je
pracuje každý člen 60 hodin. Cha- Při jarním sčítání zvěře v honitbě průběžně aktualizována www.mysliveckesdruzenihalovec.wbs.cz.
ta v našem areálu prošla v loňském bylo zjištěno, že máme:
• 60 ks srnčího,
Za MS Halovec
roce rekonstrukcí a je možno si ji
• 52 zajíců,
Miroslav Večerek
pronajmout pro různé rodinné
• 60 bažantů.
oslavy (informace poskytne každý
Musím se zde zmínit o ztrátách
myslivec).
V areálu MS se pořádá Myslivec- na zvěři, které vznikly na silnici
ký den, kde jsou nabízena jídla ze mezi Opavou a Ostravou, která
zvěřiny a jiné pochutiny, o čemž se protíná naši honitbu. Ročně je zde
již přesvědčilo hodně našich spo- sraženo několik kusů srnčí, černé
luobčanů.
zvěře a také zvěře drobné, která
Nesmím zapomenout na tradič- končí pod koly aut. Okolo silnice
ní Myslivecký ples, který se koná jsou umístěny pachové ohradní-

Myslivecké hody, foto archiv MS Halovec
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Rekonstruovaná chata Lesanka,
foto archiv MS Halovec

Trubačské vystoupení, foto archiv
MS Halovec
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POZVÁNKA NA PIVNÍ SLAVNOSTI
Tradice pivních slavností patří v posledních letech v okolních obcích mezi oblíbené způsoby propagace tohoto lahodného moku. Ve Štítině máme ještě o důvod více, proč takovou akci uspořádat také. Letos je to totiž
230 let, co byl v naší obci pivovar založen.
A kde jinde pivní slavnosti uspo- Na žádných pivních slavnostech kapela Drive, Mario Šeparovič,
řádat než právě v místech, kde pů- samozřejmě nesmí chybět bohatá DJ Radim a další. Pro děti budou
vodní pivovar, tedy štítinská tvrz, nabídka piva především regionál- připraveny atrakce, např. trampostál. Víme, že mnoho obyvatel ních pivovarů a minipivovarů (Ro- lína, skákací hrad, klaun a malováŠtítiny má k bývalému pivovaru han, Slezan), dobrého jídla, které ní na obličej. Velkoprostorové stahluboký vztah, nesčetně vzpomí- k pivu patří, připravovaného pod ny zajistí, aby se zábava uskutečnila
nek a zážitků. Proto jsme se roz- taktovkou Jaroslava Kříbka a tra- i v případě nepříznivého počasí.
hodli pivními slavnostmi aspoň diční pivní soutěže, jako je pití piva Přijďte se pobavit, zatančit a začástečně přispět k oživení tohoto na čas, pojídání knedlíků atd.
vzpomínat. Těšíme se na vás
místa. A aby byl celkový zážitek Samozřejmostí je také bohatý kul- 18. a 19. září v prostorách bývalé
ještě dokonalejší, máme připra- turní program. O zábavu se postará štítinské tvrze.
veno jedno překvapení v podobě folklorní soubor Bejatka, Městský Za Spolek vysloužilých mládenců
makety tvrze.
orchestr mladých Dolní Benešov,
Mgr. Jiří Zdrálek

COUNTRY TANČENÍ VE ŠTÍTINĚ
Před více jak 10 lety jsme zahájili country tancování ve Štítině, což jsme v loňském roce oslavili tanečním večerem. V říjnu 2004 jsme se sešli a od té doby tančíme pravidelně každou středu v divadelním sále základní školy.
Taneční sezónu zahajujeme v září a končíme v červnu. Počet členů se měnil jen velmi málo. Tanečníci odcházeli
převážně ze zdravotních důvodů a noví se k nám přidávali často po zhlédnutí některého z cca 60 vystoupení.
Zaměřujeme se na Klasické country a Line Dance, které jsou také
vedeny pod označením country, i když se převážně spojují s jiným
stylem hudby.
Kromě tancování trávíme čas i při jiných aktivitách. Vše je o setkávání lidí, kteří se rádi baví, snaží se zapomenout na problémy
a v neposlední řadě jde některým i o vybočení od všedních povinností.
V roce 2008 přišlo asi 20 nováčků. Proto vedle skupiny MATADOR začala pracovat další skupina STOPAŘI, která už má za sebou
také řadu vystoupení. Taneční setkání pokračuje posezením u kytar
a zpěvu. V sále, kde pravidelně tancujeme, se také poprvé konal
Matadoři na Křeménkách s p. Vančurou z Plavců,
svatební obřad našich tanečníků.
foto archiv Matadorů
V současnosti už pořádáme i společná vystoupení, například v bolatických Křeménkách, kde doposud vystupovali asi 7 let jen MATADOŘI.
Tanečníci nepocházejí jen ze Štítiny, ale dá se říct, že jsou to lidé žijící v oblasti od Opavy přes Hlučín až po Ostravu.
Pohyb v rytmu a všechno, co k tomu patří, nás stále baví, dodává nám energii, udržuje nás v pohybu
příjemným způsobem a to vše bez namáhavého cvičení.
Pokud hledáte vstřícnou partu lidí a příjemné trávení volného času,
přijďte mezi nás 16. 9. 2015 jednotlivě nebo v páru.
Zahajujeme novou sezónu a přijímáme mezi sebe začátečníky.
Můžete přijít, podívat se, vyzkoušet a pak se rozhodnout.
Ing. Dana Bendová

18

SRPEN 2015

BYTOVÝ DŮM NA ULICI I. KUBINCE
V předcházejících měsících jsme si mohli všimnout, že v bytovém domě u hřiště TJ Tatran se začalo rekonstruovat. Stará budova nedávno prokoukla novou fasádou a mnoho z nás zajímá, jestli jsou to bytové prostory a pro
koho jsou určeny. Nemovitost koupil Ing. Jan Illík, který následujícími informacemi prozradí, co má s těmito
bytovými jednotkami v úmyslu.
Prozraďte nám, pane Illíku, jestli jsou to prostory bytové, nebo nebytové?
Všechny byty jsou určené k bydlení.
Pro koho jsou určené? Dáváte přednost štítinským občanům?
Jsou určeny občanům, kteří budou o ně mít zájem. V současné době mě oslovují především štítinští obyvatelé, jeden
byt mají přislíbený mimoštítinští zájemci.
Kolik bytů je k dispozici?
9 bytů velikosti 1+kk, 2+kk, 2+1 a 3+kk v přízemí, I. patře a podkroví domu – vše bez výtahu.
Jaké jsou další výhody ubytování a možnosti?
• Všechny byty mají plynový kotel a plynový sporák,
• kompletně vybavená kuchyně (linka, odsavač par, kombi sporák)
– (v době rozhovoru se zrovna instalovaly),
• zahrada za domem o ploše 500 m2,
• možné i parkovací místo u domu,
• dům není bohužel bezbariérový,
• dům i střecha je zateplená,
• televizní, satelitní i internetové rozvody.
Kolik bytů je ještě volných?
Všechny kromě jednoho (informace z poloviny července).
Všechny by asi zajímala cena za pronájem, můžete nám ji prozradit?
Cena se bude lišit podle velikosti bytu. Bude se pohybovat asi od 4,5 do
7. tis./měsíc + inkaso. Žádné další poplatky se platit nebudou. Každý má Bytový dům na ul. I. Kubince - pohled
od kapličky, foto Z. Klimešová
u svého bytu vlastní počítadla – plyn, elektřina, voda.

Bytový dům v průběhu rekonstrukce, fotografie zleva: sociální zařízení, jedna z místností, zahrada za domem, foto Z. Klimešová

Počítáte v budoucnu i s prodejem bytů nebo se bude jednat vždy o pronájem?
V současné době neuvažuji o prodeji, ale stát se může v budoucnu cokoliv.
Jaké máte investiční plány do dalších let?
V zahradě za domem bych chtěl udělat pro nájemce dřevěné boxy, které budou nahrazovat neexistenci sklepních
prostor. Zkulturňovat se bude rovněž zahrada. Je zde místo např. pro trampolínu nebo menší bazén – ale to je otázka spíše pro budoucí nájemce, jakým způsobem se domluvíme.
Kdy se mohou případní nájemci nastěhovat?
Zahájení provozu se předpokládá od 1. 9. 2015, datum se však může změnit.
Je možné si byt prohlédnout?
Ano, od 1. 8. po telefonické domluvě.
Nenabízíte v souvislosti s těmito pronájmy nějakou pracovní příležitost?
To bude záležet na domluvě s nájemníky. Jedinou pracovní příležitostí by byl pravidelný úklid společných prostor.
Buď se budou střídat v úklidu samotní nájemníci, nebo si najmou externí osobu.
Případní zájemci mohou kontaktovat p. Illíka Jana na tel. čísle 602 778 090.
Rozhovor vedla Mgr. Zuzana Klimešová
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ŠTÍTINŠTÍ VODNÍ SKAUTI
SVOJSÍKŮV ZÁVOD 2015
Letošní okresní kolo Svojsíkova závodu pořádalo
skautské středisko „Háj – Ostrá Hůrka“, které vede
Lukáš Balner (Štítiňák odjakživa). Závod se konal
v Nových Sedlicích a přilehlých lesích 23. 5. Na přípravě se podíleli zejména členové oddílu oldskautů
a činovníci 12. oddílu Dohoda. Složitá pravidla nastudoval, celé přípravě a realizaci velel Jirka Holeš (Štítiňák odjakživa).
Svojsíkův závod ověřuje dovednosti skautů a skautek formou plnění bodovaných úkolů na stanovištích
v terénu, jako jsou například: rozdělávání ohňů, uzlování, signalizace, zdravověda, topografie a další.
Závodu se účastnilo 11 hlídek. V kategorii děvčat
i chlapců zvítězily hlídky skautů ze střediska “Zvon”
z Domoradovic. Naše posádka „Krevety“ se umístila
na 3. místě.
NAVIGAMUS 2015
4. – 7. 6. se konal sraz vodních skautů na přehradě
v Seči – Navigamus 2015. Setkání se účastnilo 1090
skautů z celého Česka a malé výpravy z Polska a Slovenska. V průběhu 4 dnů jsme v duchu bitev admirála
Horatia Nelsona absolvovali bohatý program. Jednotlivé kontingenty představovaly národy účastnící se bitev Spojeného království s koalicí Francie, Španělska
a Dánska v létech 1797–1805. Náš 12. oddíl Dohoda
byl součástí tábora „Irských námořníků“. Uniformitu skupiny zajišťoval světle zelený univerzální šátek
(buff) s britskou vlajkou.
Děti hrály hry na vodě i v prostoru kempu. Na základě výsledků získávala jednotlivá loďstva lodě navíc
nebo jim byly potopeny v případě porážky protivníkem z Koalice.

Fotografie z Navigamu, foto J. Glabazňa
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Denně jsme byli ve vodě a hlavně na vodě v lodích.
Ve volném čase jsme objevovali krásné prostředí vodní nádrže. Našli jsme čas i na vodácký výcvik nejmenších dětí. K tradičnímu programu všech Navigamů
patří Benátská noc a vylodění všech lodí. Benátská
noc je velký zážitek pro všechny účastníky. Veškeré
lodě jsou nasvětleny a vyplouvají ve tvaru na vodní
plochu do tmy. Jedná se o náročný manévr, při kterém je nutná disciplína a výborná schopnost ovládat loď v náročných podmínkách. Nutno zdůraznit,
že vedoucí lodí celého průvodu byla právě loď s posádkou našeho oddílu s kormidelníkem Janem Střílkou (Štítiňák odjakživa). Považte, přibližně 800 dětí
na vodě v jednu chvíli!!!
Příští naší velkou akcí bude letní tábor nedaleko obce
Roudno. Letos se přihlásilo 44 dětí ze Štítiny a Podvihova… Až pojedete na výlet na Slezskou Hartu, určitě se zastavte, rádi vás pohostíme na naší základně
v Roudenské zátoce.
Krásné léto vám přeje Jiří Glabazňa

Fotografie z Navigamu, foto J. Glabazňa

SHD VE ŠTÍTINĚ
SDH v minulém čtvrtletí nezahálel, dominantní událostí bylo jeho 125. výročí. Před těmito oslavami proběhly také dvě soutěže dětí a mládeže.
8. 5. 2015 se uskutečnila dětská soutěž Plamen – zú- Podívanou zpestřil mimo soutěž také útok družstva
častnila se jí dvě naše družstva – starší a mladší žáci. složený z mladých hasičů Štítiny a žen z Poděbrad.
Disciplíny byly tři, a to požární útok, štafeta požár- Večer se konala taneční zábava, na které k tanci a poních dvojic a štafeta CTIF. V kategorii starších žáků slechu hrála skupina Pavel Dodo Doležal. V neděli se
si družstvo ze Štítiny vybojovalo krásné 3. místo ze uskutečnilo valné shromáždění, kterého se zúčastni13 a zajistilo si tímto postup do okresního kola, které lo kolem 80 lidí, byly na něm přítomny i významné
se konalo v Malých Hošticích. Tam se jim už tak moc osobnosti z řad hasičů i zástupců obce. Bylo zde přenedařilo a postup do kraje nevybojovali. Mladší žáci dáno mnoho ocenění a SDH Štítina bylo poděkováno
se umístili na krásném 5. místě také ze 13 družstev.
za příkladnou práci.
SDH Štítina
24. 5. 2015 se konalo okresní kolo dorostu opět v Malých Hošticích. Zde se zúčastnila za jednotlivce pouze
Kateřina Vildomcová, která se umístila na 2. místě.
Postup do krajského kola jí unikl pouze o pár desetinek sekundy. Této soutěže se zúčastnila úplně poprvé, proto nám její úspěch udělal velkou radost.
Již v minulém čísle jste se mohli dozvědět o připravovaném 125. výročí SDH ve Štítině. Oslavy proběhly i přes nepříliš příznivé počasí. Nic netušící lidé se
mohli v pátek vylekat při průjezdu Komenského ulicí.
U místní základní školy se totiž konalo námětové cvičení naší výjezdové jednotky. Hasiči vynášeli z „hořicí“ školy raněné osoby. V sobotu se konala soutěž
veteránů, ve které družstvo Štítiny obsadilo krásné
1. místo a získalo zpět putovní pohár pana Arnošta Hübnera. Této soutěže se zúčastnilo 13 družstev. Útok vítězného družstva SDH Štítina, foto Z. Klimešová

Na Obecní úřad ve Štítině byl doručen děkovný dopis Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, jehož znění si můžete přečíst v následujícím příspěvku. Poděkování
patří místnímu SDH.
Dne 20. 7. 2015 vznikla v odpoledních hodinách závažná mimořádná událost – požár lesního a polního porostu na katastru obce Mikolajice. Vzhledem k členitosti prostoru a mimořádným klimatickým podmínkám v této době došlo k rozšíření požáru na celkovou plochu 10 ha. Od počátku
této události, která trvala tři dny, byly nasazeny značné síly a prostředky zaměřené na zamezení šíření požáru,
při kterém bylo nasazeno i hašení za pomocí vrtulníku. Po zamezení šíření byly po dobu následujících dvou
dnů nasazovány další masivní síly a prostředky na hašení lokálních ohnisek a zamezení opětovnému šíření
požáru, které bylo značně komplikované větrem v místě požáru a vysokou denní teplotou. Vzhledem k těmto
okolnostem byla veškerá činnost na místě zásahu značně fyzicky namáhavá pro všechny zasahující.
V souvislosti s touto mimořádnou událostí bych rád poděkoval za vynikající spolupráci, kterou poskytli na
místě zásahu členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Štítina. Byli platnou a nepostradatelnou součástí celého systému. I díky jejich nasazení bylo možno tuto mimořádnou událost zvládnout úspěšně a zamezit
vzniku dalších škod. Prosím, tlumočte mé poděkování členům Vaší jednotky sboru dobrovolných hasičů.
plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.,
zástupce krajského ředitele HZS MSK
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ŠTÍTINSKÉ POSVÍCENÍ
„Tak, chlapi, a je po létě“, pronesl trochu zklamaně člen klubu SSM
po našem vystoupení v sobotu na Posvícenském hasiči. Neměl tak docela
pravdu, léto, zdá se, zdaleka nekončí,
ale je fakt, že společensky (a zřejmě
i teplotně) vyvrcholilo v naší obci
právě o tomto víkendu.
Velké horko se trošku podepsalo
na návštěvnosti akcí, ale návštěvníci
zodpovědně dodržovali pitný režim,
takže nedocházelo ke kolapsům,
krom pár jedinců, kteří doplatili
na špatnou volbu nápoje, což se projevilo nesouvislou mluvou a ztrátou
rovnováhy.
Sobotní soutěž o Posvícenského hasiče zase potvrdila, jak i do Štítiny
dorazil pokrok, drtivá většina soutěžících týmů měla svoje texty a písně
předtočené ve studiu. Pocit rockové
hvězdy však záhy vyprchal, studiový

Posvícení 2015, foto Z. Klimešová

Posvícenský hasič 2015, foto J. Dominik
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mikrofon odhalil jakoukoli chybu
v intonaci, takže jsme občas zněli
jako parta fotbalistů zpívající hymnu.
Nicméně díky tomu žádný fór, jak se
říká, nespadl pod stůl a doufám, že
jste se bavili stejně dobře jako já.
Á propos, fotbal. V nedělním programu nechyběla cimbálovka, Kubalovci krásně zpívali a hráli a my
s nimi. Bohužel museli skončit, svým
hraním totiž rušili začínající přátelský zápas Štítina – Kravaře. Bylo to
rozumné, v panujícím vedru nemohli hráči dostát tempu čardáše. Zápas
nakonec skončil 3:3, což byl vzhledem ke sváteční povaze utkání a celkové letní pohodové atmosféře ideální výsledek. Ne tak páteční souboj
svobodní – ženatí. Po urputné bitvě
na zkráceném hřišti (skvělý taktický tah!) zvítězili ženatí 2:1. Osobně
mám z toho velkou radost!

V pondělí pak, marně vyhlížeje alespoň jeden dešťový mrak (v neděli nás
tři bouřky přes Polsko obešly), sledovali jsme průvod cca třiceti odolných
mládenců (ostatní zřejmě podcenili,
či přecenili pitný režim). A kabaret?
Rýpavý, nekorektní, ostrý, přímočarý, prostě typicky mládenecký, který
si nebere servítky. A po pár slabších
letech zase vtipný.
Tak. Čtyři dny, které otřásly Štítinou,
jsou za námi a začíná okurková sezóna. Doslova, okurky už zrají. Štítina,
která se o víkendu nafoukla o odrodilé, odženěné a odevdané rodáky
a rodačky, opět splaskla, ba vylidnila
se o ty, co odjeli na dovolenou. Ale je
třeba se připravovat už na rok příští,
vždyť je skvělé, že se dokážeme bavit
sami a legrace není nikdy dost. Už se
těším na Jahody mražený!
Jiří Kaštovský, člen SSM

Mládenci 2015, foto M. Vlčková

JIŽNÍ ISTRIÍ NA KOLE
Je všeobecně známo, že turistika je velmi dobrá lidská činnost. Obohacuje tělo i ducha, rozšiřuje obzory,
dává poznat nové kraje a jejich krásy. Také v naší obci je nemálo těch, kteří si uvědomují, že ve zdravém
těle je zdravý duch. Proto se této aktivitě plně věnují, ať je to turistika pěší nebo cyklistika. Vytvořila se tady
výborná skupina lidí, která vzešla z „Fajn party“, a ti spolu vyrážejí pravidelně po celý rok do blízkého či
vzdálenějšího okolí, aby naplnili účel této činnosti.
Každoročním vyvrcholením sezóny je v posledních pečlivé hodnocení zážitků, které se za zpěvu při kysedmi létech hromadný autobusovo-cyklistický zá- taře kolikrát hodně protáhlo. Tak nám ty krásné dny,
jezd do jižnějších krajů Evropy. Ve spolupráci s naši- kdy denní dávku okolo 30 km všichni v pohodě zvládmi kamarády z cestovky v Jeseníku, jsme za těch 7 let li, rychle utekly a plni dojmů jsme se vrátili na rodnou
poznali nádherná místa jak kolem Dunaje, tak pod hroudu. Pár dnů po návratu také proběhla tradiční
horskými masívy rakouských Alp či Dolomitů v Itálii. hodnotící cykloslezina, tentokrát na naší oblíbené
V posledních létech jsme však trochu změnili „takti- a neméně krásné Branžuře.
ku“ a vydali se ještě jižněji, a to na poloostrov Istrie Je bezpochyby, že i sedmý ročník se všem účastníkům
v Chorvatsku, abychom svlažili své údy v Jaderském zájezdu líbil a těší se na další. Přidej se k nám. Zažiješ
moři. Oproti loňsku jsme letos byli na jeho nejjižněj- spoustu legrace, poznáš krásnou přírodu a obohatíš
ším cípu.
své tělo i ducha.
Zdraví Jiří Rybář 
!
Každému takovému výletu předchází pečlivá příprava nejen kol a jejich výbavy, ale také proviantu, protože si sami vaříme. V podvečer posledního června pro
nás na točnu u nádraží přijel autobus i se speciálním
vlekem pro naše kola. Vyrazili jsme, aby nás přivítalo nádherné ráno nedaleko jihoistrijské Puly. Ubytovali jsme se ve 4hvězdičkovém penzionu Lavanda,
z kterého jsme vyráželi za poznáním místních krás.
Tam jsme také, stejně jako loni, vychutnávali výhod
cyklistiky u moře. Všude se pohodlně dostaneš, opřeš
kolo o strom, skočíš do moře, zaplaveš, vykoupeš se
a jedeš dál. Úžasné: štítinská parta se svými kamarády Krásné panorama s účastníky zájezdu u chorvatského města
u moře na kole! Každý večer samozřejmě probíhalo Rovinj, foto S. Kaštovský

SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 14. 5. 2015 se v sále ZŠ gen. H. Píky uskutečnilo již 15. Setkání s dříve narozenými občany Štítiny. Letos
se ho zúčastnilo celkem 80 seniorů. Akci každoročně pořádá Obec Štítina. Pozvánku na Setkání s dříve narozenými občany Štítiny obdrželi štítinští senioři, jejichž věk k danému dni dosáhl 65 let (včetně svých manželů
a manželek). Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění a kulturní program. Letos seniorům po úvodním
slovu starosty pana Štěpána Koníka sehráli štítinské děti pod vedením Lukáše Vlčka veselé divadelní představení Wahurka, tiskový mluvčí policie ČR René Černohorský pohovořil o nástrahách a nebezpečích každodenního života a nakonec si senioři s Markem Steyerem zazpívali u sklenky dobrého vína. O tom, jak setkání
vnímají naši občané, se podělí jedna z účastnic.
Jak vnímáte tuto akci a kolika setkání jste se už zúčastnila?
Toto setkání se mi líbí, sbližuje občany přibližně stejného věku. S některými se tam vidím jen jednou ročně, dokonce se tam objeví i ti, kteří už nechodí mezi lidi ze zdravotních důvodů. Někdo z příbuzných je tam doveze.
Byla jsem na setkání pokaždé, tedy kromě roku, kdy jsem jela s manželem na zájezd.
Myslíte si, že na setkání seniorů chodí většina občanů, nebo víte o některých, které tato akce neláká?
To já nevím, lidi z ulice tam vídávám. Pravidelně tam chodí stejní lidé.
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Jak se Vám líbil letošní program?
Líbilo se mi všechno, organizátory bych pochválila. Trochu mě však rušilo, když na pódiu někdo mluvil a někteří se u toho bavili. V tu chvíli mi to připadalo neslušné, ale to si musí uvědomit každý sám.
Přivítala byste nějaké další akce pro seniory? Jaké?
Setkání seniorů stačí 1x ročně. Přivítala bych např. nějakou přednášku týkající se bylinek, ale to by nemuselo
být jen pro seniory. Všimli jsme si ale s manželem, že když se akce neorganizují, lidé si stěžují. Když už ale akce
jsou, lidé tam chodí málo.
Slyšela jste o Klubu důchodců ve Štítině? Navštěvujete jej?
Ne, nechodím tam, jsem ale členkou Klubu žen, s kterými jezdím na různé výlety (členky mají vždy výhodnější
cenu), a cvičím s ženami v TJ Tatran Štítina.
Rozhovor vedla Mgr. Zuzana Klimešová

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Pošta Štítina

ZŠ gen. H. Píky

Obec Štítina

tel. 553 677 120

ZŠ: 553 677 091

tel. 553 677 111

MŠ: 553 677 084

e-podatelna@stitina.cz

Provozní doba
Pondělí:
Úterý:

8.00–11.30
8.00–11.00

15.00–17.00
13.15–15.15

Ředitel školy: 774 195 937
Vývařovna Háj ve Slezsku:
553 773 002

Úřední hodiny
Pondělí:

8.00–17.00

Středa:

8.00–17.00

Středa:

8.00–11.30

15.00–17.00

Čtvrtek:

8.00–11.00

13.15–15.15

Knihovna

Pátek:

8.00–11.00

13.15–15.15

Čtvrtek:

14.00–17.00

Praktický lékař MUDr. Oldřich Víteček

Dětský lékař MUDr. Jan Lebeda

Magistrát města Opavy

tel. 553 677 160 (Štítina)

tel. 736 286 729 (mobil)

Úřední hodiny
(neplatí pro pokladny a podatelnu)

tel. 553 679 286 (Mokré Lazce)

Štítina - ordinační hodiny

Štítina - ordinační hodiny

Pondělí:

12.00–13.15

Pondělí:

7.00–12.00

Úterý:

14.45–16.30 (poradna)

Úterý:

14.00–18.00

Středa:

neordinuje se

Středa:

13.00–14.00 (obj.)

Čtvrtek:

7.30–8.15 (odběry)

Čtvrtek:

7.00–12.00; 13.00–14.00 (obj.)

Pátek:

11,00–12,15

Pátek:

7.00–12.00; 13.00–14.00 (obj.)

Pondělí:

8.00–11.00

12.00–17.00

Úterý:

zavřeno

Středa:

8.00–11.00

12.00–17.00

Čtvrtek:

8.00–11.00

12.00–14.00

Pátek:

8.00–11.00

12.00–14.00
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