Štítary
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Znojmo

GPS souřadnice: 48.935102N, 15.844286E

Nadmořská výška: 398 m n. m.

První pís. zmínka: 1346 (675 let)

Počet obyvatel: 590

PSČ: 671 02

Adresa URL: www.obecstitary.cz

O obci
Obec Štítary se nachází na hlavním silničním tahu mezi Znojmem a Jemnicí, přibližně 20 km
severozápadně od Znojma.

Historie obce
Štítary patří mezi nejstarší obce Znojemska, existovaly pravděpodobně již kolem roku 1000 našeho
letopočtu. Z té doby se však mnoho pramenů nedochovalo. První ověřenou zmínkou je listina z roku 1346,
kterou Karel IV., král český a markrabě moravský, udělil Štítarům výsady městečka.

Ubytování a restaurace
Štítary patří do rekreační zóny Vranovské přehrady. V jejich katastru leží stovky chat a samotná obec
je vstupní branou na vranovskou pláž. Dále je zde možost ubytování v kempech. Ubytování či stravování
poskytuje restaurace a penzion U Svatého Floriána, ...

Okolí a příroda
Obec se rozkládá podél silnice spojující město Znojmo s rekreační oblastí na severním břehu
Vranovské vodní nádrže a s hradem Bítov. Obcí protéká Štítarský potok a na jeho toku jsou vybudovány
tři rybníky.

Současnost obce
Dnešní Štítary jsou moderní obcí, která otevírá svou přívětivou náruč jak obyvatelům, tak
četným návštěvníkům. V obci se nachází mateřská i základní škola pro první stupeň, kultruní
dům, knihovna, sportovní hřiště. ...

Sportovní možnosti
Přes Štítary vede značená trasa lokální cyklostezky vedoucí k Vranovské přehradě do rekreační
oblasti pod hradem Bítov.

Památky a zajímavosti
Historicky významným je střed obce. Pro ojedinělou stavební koncepci, která se uzavírá kolem kostela sv.
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Jiří, bylo centrum Štítar vyhlášeno venkovskou památkovou zónou. Samotný kostel je zase zajímavý tím,
že věž stojí od kostela odděleně.

Doprava
Štítary protíná silnice č. 408 ze Šumné do Bítova. Obcí projíždí linky veřejné autobusové dopravy
několika soukromých dopravců. Nejbližší železnice stanice je v Šumné (2 km od Štítar).
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