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Vážení spoluobčané,
o prázdninách máme možnost načerpat hodně dobré pohody, zářícího sluníčka, odpočnout si. Je před námi ještě větší
část prázdnin. Jistě radostné slovo pro děti, pro ty, kteří chodí
do školy. Je ještě před námi také dovolená. Radostné slovo
pro každého, kdo chodí do práce. Ale je tu také dovolená pro
vás, maminky v domácnosti, vždyť i vy jste často zapřaženy
bez omezení pracovních hodin doma, u dětí, v rodině. Určitě také mnozí senioři pomáhají svým dětem během celého
roku. Jistě, všichni se potřebujeme uvolnit z pracovního napětí, abychom se udrželi v dobré duševní pohodě. Jako každý
týden má neděli, tak každý rok má mít prázdniny a dovolenou. Dokonce se říká, že ten, kdo neumí odpočívat, ten
neumí pracovat. K dobré a kvalitní činnosti člověk potřebuje
energii, sílu, aby mohl zvládat všechny své úkoly. A k tomu
také potřebuje nezatížené svědomí, klid a pohodu své mysli.
Jinak nemůže být jeho život radostný.
Ale i když jsou prázdniny, činnost města není tímto vůbec
omezena a v současné době realizujeme několik větších stavebních akcí. Mezi nejdůležitější patří probíhající rekonstrukce domu bývalého šití, kde bude nová knihovna a vzniknou
4 nové malometrážní byty. Zde musíme opravdu postupovat
velmi obezřetně, neboť se jedná o opravu historické budovy,
jejíž oprava už byla velmi nutná. V červenci jsme začali s další opravou fasád na prodejnách COOP a Průmyslové zboží
U Knápků. Po opravě domy získají zpět historický ráz fasád
a tím výrazně zlepšíme v památkové zóně pohled na dolní
část náměstí. Tento týden jsme začali frézovat část komunikace od staré radnice směrem k silnici I/43 , kde nahradíme
asfalt žulovou kostkou, tak bude opravena i tato komunikace včetně chodníku. Dále se od začátku prázdnin opravují
poslední tři učebny v základní škole a s nástupem žáků do
školy budou moderní třídy připraveny. Také postupně pokračujeme v pracích na opravě chodníku od kulturního domu
směrem ke škole. A protože je čas prázdnin, připravujeme
už plán oprav a investic na příští rok, kdy hlavní investicí
bude výstavba nové hasičárny v části Březná, dále přechod
pro chodce na náměstí. Dokončíme opravu spodní části
náměstí (kde se nachází pomník padlým). Přesný plán bude
připraven do konce září 2016 a následně bude projednán
v orgánech města.

ČERVENEC - SRPEN 2016

Když jsem zmínil nový přechod pro chodce, velmi často
mi pokládáte otázku, kdy zvýšíme v centru bezpečnost občanů tím, že zde vybudujeme přechod pro chodce na silnici I.
třídy - I/43. Kdyby bylo po našem, tak už přechod v centru
je dávno hotový, jenže byrokracie, která předchází stavebnímu povolení, je tak neskutečně šílená, že ani po dvou letech
nemáme stavební povolení, a to i přesto, že město dělá pro
danou věc maximum. Proto jsme instalovali dva nové měřiče
rychlosti při vjezdu do města, abychom tímto přiměli řidiče
snížit rychlost při průjezdu naším městem. Pevně věřím, že
příští rok budeme moc přechod pro chodce již využívat. Také
v době, kdy píší úvodník, právě dokončujeme ve sportovním
areálu poslední úpravy nového hřiště - venkovního ﬁtness
zařízení.
Ještě jedna velmi významná událost nás čeká o prázdninách, kdy v termínu od 8. srpna až do 13. srpna navštíví naše
město přátelé z partnerského italského města Belvedere Ostrense a francouzského města Saint Pal En Chalencon.
Vážení spoluobčané, myslím si, že s našimi pracovníky
děláme vše proto, aby naše město bylo čisté, upravené, prostě
hezké místo pro život. Z tohoto důvodu vás chci vyzvat, abyste nám pomáhali všichni naše město udržovat v čistotě a pořádku. Po městě jsme umístili dostatečné množství nových
nádob na recyklovaný odpad a bioodpad, a tak máte mož-

nost umístit recyklovaný odpad do nádob k tomu určených
a ne jej pohodit na zem. To samé se týká kontejneru na trávu
- do těchto kontejnerů patří pouze tráva a žádné jiné příměsi.
Nedělejte nám nepořádek po městě, za který se stydím, když
ho vidím, a který musí pak za vás pracovníci města uklidit

ZPRÁVY Z
RADNICE

místo toho, aby se věnovali důležitým činnostem pro rozvoj
města. Určitě nám všem záleží na tom, v jakém městě žijeme
a v jakém prostředí dál budou žít naše dětí.
S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta

•

Výpis z usnesení z 32. – 35.
jednání RMě ve Štítech
Schválené smlouvy:
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Darovací smlouva uzavřená s ﬁrmou Energetika
Zábřeh s.r.o. kdy předmětem smlouvy je poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 4 tis. Kč na pokrytí
nákladů spojených s akcí „Setkání na pomezí Čech
a Moravy“ a darovací smlouva uzavřená s p. Danielem Langhammerem – poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 1.500,- Kč na tutéž akci.
Smlouva o výpůjčce tělocvičny za účelem tréninku
a sportovního využití v objektu Sokolovny uzavřená
s TJ Sokol Štíty na dobu určitou do 31.12.2018.
Smlouva o pronájmu pozemku uzavřená s p. Luďkem Purkertem, Štíty.
Smlouva o dílo uzavřená s Miroslavem Švestkou
– projektová dokumentace na novostavbu hasičské
zbrojnice v místní části Březná.
Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým krajem – dotace ve výši 59 tis. Kč na zajištění
akceschopnosti JSDH Štíty.
Smlouva o umělecké činnosti – vystoupení Davide
Mattioli, Záhorská kapela.
Smlouva o dílo uzavřená s ﬁrmou Vemax- Venský,
Přerov – pravidelné OTK venkovních dětských hřišť.
Nájemní smlouva uzavřená s Českým hydrometeorologickým ústavem – pronájem části pozemku.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje ve výši 30 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na 8. ročník „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z Olomouckého kraje v roce 2016 ve výši 25 tis. Kč na projekt MEIS.
Smlouva o dílo uzavřená s p. Milošem Nechanickým
– oprava sklepního prostoru v budově radnice.
Smlouva o dílo uzavřená s p. Jaroslavem Minářem
– oprava fasády na budově čp. 41 a 42 ve Štítech.
Smlouva o nájmu věci movité uzavřená s ﬁrmou
Manek – stavební stroje s.r.o., Olomouc – pronájem
elektrocentrály.

Různé:
•

Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena s přehledem stavu majetku města, stavem zá-
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•

•
•
•
•

•

•

•

vazků a pohledávek města a stavem účtů a pokladny.
Dále rada na každém jednání vzala na vědomí plnění
úkolů ze zasedání ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení RMě Štíty.
Rada města schválila nákup: drcené balené frakce
na opravu lesních komunikací, dohledového kamerového systému na objekt nové knihovny, hliníkových
vitrín pro místní části Crhov, Heroltice, Březná, 2
kusů ukazatelů rychlosti na silnici I/43, daru do 6
tis. Kč na cyklistický závod Rampušák, dárkových
balíčků do výše 1.200.- Kč na akci Velká cena v požárním sportu ve Štítech, 2 kusů osoušeče rukou pro
KD Štíty, sady reproduktorových stojanů pro KD Štíty
+ adaptér, 150 kusů knih „Pomezí Čech a Moravy
od Suchého vrchu po Lázek na starých pohlednicích
a fotograﬁích“, základní desky pro PC ASUS a kancelářského balíku MS-Ofﬁce 2016 pro ekonomický
úsek, povlečení, prostěradel a ručníků z důvodu
ubytovávání hostů na objektu čp. 57 ve Štítech a na
objektu chata Pastviny.
Rada města schválila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ
Štíty za rok 2015 a převod celého výsledku hospodaření do rezervního fondu.
Rada města schválila poskytnutí ﬁnanční částky ve
výši 4 tis. Kč na nákup odměn vystupujícím na Štíteckém jarmarku, ﬁnanční částky do 4 tis. Kč na zajištění
zábavné činnosti pro děti, kterou organizovala v rámci akce Štítecký jarmark Crhovská chasa, ﬁnanční
částku ve výši 3.500,- Kč na nákup darů a občerstvení na akci Sportovní den v Niemodlinu, dar ve výši
1.500,- Kč na nákup dárkových balíčků na tenisový
turnaj OPEN Štíty.
Rada města schválila cenovou nabídku telekomunikačních služeb na objekt nám. Míru 12 ve Štítech.
Rada vzala na vědomí zprávu o plnění harmonogramu oprav a investic na rok 2016.
Rada města schválila termíny jednání rady města ve
druhém pololetí letošního roku.
Rada města schválila prodej knihy „Pomezí Čech
a Moravy od Suchého vrchu po Lázek na starých
pohlednicích a fotograﬁích“ za cenu 349,- Kč.
Rada vzala na vědomí výpověď smlouvy o přepravě
domovních odpadů danou dopravcem p. Vladislavem
Vaníčkem, Výprachtice.
Rada města schválila ‚Interní směrnici č. 1/2016
O ubytování v objektech města Štíty“ a dodatek č. 1
směrnice „Oběh účetních dokladů“.
Rada vzala na vědomí oznámení o konání skautského tábora v katastru města Štíty – oznamovatel
Junák, český skaut, středisko Skalička Zábřeh.

USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 22. 6.2016
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 10. zasedání ZMě Štíty
2. Rozpočtové opatření vlastní č. 3/2016 + dotační prostředky
3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Štíty za rok 2015
4. Závěrečný účet města Štíty 2015 + zpráva o výsledku
hospodaření města Štíty za rok 2015
5. Schválení účetní závěrky města Štíty za rok 2015
6. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 31 -36
7. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben až červen 2016
9. Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru duben až červen
2016
10.Zpráva o hospodaření v lesích města Štíty duben až
červen 2016
11. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
12.Různé
13.Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených
zpráv, návrhů a připomínek
1. Bere na vědomí:
a) Harmonogram plnění investic a oprav města Štíty na
rok 2016
b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 6., 7., 8.
a 9.zasedání zastupitelstva
c) Schválení účetní závěrky Základní a mateřské školy
Štíty za rok 2015 Radou města Štíty
d) Zpráva o činnosti v lesích města Štíty za období
leden – červen 2016
e) Protokoly o výsledku jednání kontrolního výboru ze
dne 23. 5. a 20. 6. 2016
f) Protokoly ﬁnančního výboru o výsledku kontroly
hospodaření města Štíty k 31. 3. a 30. 6. 2016
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
2. Projednalo a schvaluje:
a) Návrhovou komisi:Vojtěch Langer, Petr Haltmar, Petr
Beneš
b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Jaroslav
Hudousek
c) Program 10. zasedání zastupitelstva.
d) Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne
23. 3.2016
e) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje „Závěrečný
účet města Štíty za rok 2015“ a „Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2015“
a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7)
písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce,

a to bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Štíty za rok 2015 je nedílnou
součástí Závěrečného účtu města Štíty za rok 2015.
f) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje účetní závěrku
města Štíty IČ 00303453, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2015 dle čl. XVI. zákona č. 239/2012 Sb.,
přechodné ustanovení, podle § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
g) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 31–36
h) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období
duben – červen 2016
i) Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru v období duben
– červen 2016
j) Následující bezúplatný převod a znění darovací
smlouvy:
1. Bezúplatný převod p. č. 1591/11 a p. č. 71/2
v k. ú Štíty-město do vlastnictví Olomouckého
kraje v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním
pozemků dotčených stavbou silnice III/31116, ul.
Nákladní.
k) Následující směnu nemovitostí:
1. Parcely p. č. 1590/6 o výměře 23 m²; části p. č.
ZE-PK 20671 („a“) o výměře 67 m²; p. č. 1970/4
o výměře 1 m² a p. č. 2836 o výměře 6 m² za p. č.
1970/2 o výměře 36 m² podle geometrického plánu
vše v k. ú. Štíty-město, za doplatek 6.100 Kč +
náklady spojené s prodejem za podmínek uvedených
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht,
výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků
ve vlastnictví města Štíty (poplatek za vklad do
katastru a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí město
Štíty) manželům Minářovým, Štíty.
l) Následující prodej nemovitostí:
1. Prodej části pozemku p. č. ZE-PK1783 podle
zákresu (nutno geometricky odměřit)v k. ú. Heroltice
u Štítů za podmínek uvedených v Zásadách pro
prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro
zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví
města Štíty p. Pavlu Kýrovi, Heroltice.
2. Prodej části p. č. 346/4 dle zákresu (nutno
geometricky odměřit) v k. ú. Štíty-město za podmínek
uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem
či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen
u pozemků ve vlastnictví města Štíty p. Pavlu
Knápkovi, Štíty.
3. Prodej p. č. ZE-PK st. 51 v k. ú. Heroltice u Štítů
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej,
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování
věcných břemen u pozemků ve vlastnictví města
Štíty p. Davidu Kubištovi, Heroltice.
m) Rozpočtové opatření vlastní č. 3/2016 + dotační
prostředky
5. Ukládá:
a) Starostovi města v termínu do 6.7.2016 zpracovat
protokol úkolů vyplývajících z 10. ZMě ze dne 22. 6.
2016 a dále ukládá radě města provádět průběžnou
kontrolu plnění usnesení ZMě.
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6. Vyhlašuje podle § 39 zákona o obcích záměr
prodeje, směny:
a) Záměr prodeje části p. č.123/2 a části p. č. 123/19
v k. ú. Štíty-město (výstavba garáže)
b) Záměr prodeje části p. č. ZE 146 v k. ú. Štíty-město
podle zákresu

po proběhnutí lhůty ke zveřejnění záměru prodeje
s žadateli.
b) Starostu ke zjištění veškerých informací o možnosti
odkoupení pozemku p. č. 1766/2 v k. ú. Heroltice
u Štítů, který slouží jako přístup k nemovitostem ve
vlastnictví p. Vrzala a p. Sigmundové, městem Štíty.
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

7. Pověřuje
a) Radu města Štíty ke schválení uzavření smluv
o smlouvě budoucí na prodej pozemků pod garáží

Luboš Skácel, v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel, v. r.
starosta

Partnerské dny
Ve dnech 8. 8. až 13. 8. 2016 navštíví naše město přátelé z italského partnerského města Belvedere Ostrense a z francouzského
města Saint Pal en Chalencon. Během týdenního pobytu jim ukážeme náš region. Vyvrcholením bude Italský večer - setkání
s občany v pátek 12. srpna od 19:00 v kulturním domě ve Štítech, s malou ochutnávkou italských specialit a s koncertem italského zpěváka Davide Mattioli. Jste srdečně zváni.
Akce se koná za ﬁnanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Mše svatá a žehnání zvonu sv. Václava
v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích
v sobotu 24. září 2016 v 11:00
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Den Mikroregionu
Zábřežsko v Rovensku
V sobotu 18. 6. 2016 se konal v Rovensku Den Mikroregionu
Zábřežsko. Slunečné počasí přilákalo stovky návštěvníků,
kteří se přijeli podívat na taneční a pěvecká vystoupení
jednotlivých obcí mikroregionu. Lákavé byly také stánky
s prezentacemi města a obcí, které kromě informačních
a propagačních materiálů nabízely zdarma nejrůznější občerstvení pocházející z daného místa. Zajímavá byla výstava
historických vozidel a vrcholem slavnostního dne bylo fotbalové utkání staré gardy FC Rovensko a Bohemians Praha
1905 s Antonínem Panenkou. Hudební program pokračoval
do nočních hodin s kapelou Atom a Kabát Revival.

Setkání na pomezí Čech a Moravy
V sobotu 25. června 2016 se na pomyslné hranici Čech
a Moravy ve Valteřicích sešly desítky návštěvníků na 8. ročníku tradičního červnového setkání. Jako každým rokem
se před samotným zahájením konala mše svatá v místním
kostele.
Před druhou hodinou akci oﬁciálně zahájili starostové
pořádajících obcí Bc. Jiří Vogel za město Štíty, Luděk Skalický za obec Výprachtice a významní hosté, mezi kterými
nechyběl Martin Novotný, poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a Dalibor Horák, starosta města Uničov.
O pestrý kulturní program se postarala Cimbálová muzika Aleše Smutného se skvělým zpěvákem Karlem Hegnerem,
Martin Maxa s kapelou a Fešáci s Michaelou Tučnou.
Významným počinem byl křest nové knihy právě z této
oblasti “Pomezí Čech a Moravy od Suchého vrchu po Lázek
na starých pohlednicích a fotograﬁích” za přítomnosti obou
autorů Zdeňka Gáby a Petra Možného.
Doprovodný program využili hlavně nejmenší návštěvníci, kteří se mohli projet na čtyřkolkách, zasoutěžit si nebo
zastřílet na terč pod dohledem štíteckých skautů. Na stáncích se prodávaly regionální výrobky a zástupci turistického
informačního centra Štíty nabízeli návštěvníkům letáčky
a informace o turistických atraktivitách Olomouckého a Pardubického kraje.
Děkujeme všem sponzorům, účinkujícím, organizátorům
a hlavně návštěvníkům, že se i přes tropické sobotní teploty
vydali do Valteřic a budeme se těšit na setkání zase za rok.
Akce se konala za ﬁnanční spoluúčasti Olomouckého
a Pardubického kraje.
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Rekonstrukce vedení
vysokého napětí ve Štítech
Začátkem července proběhly v našem městě významné práce
na obnově zařízení distribuční soustavy vysokého napětí.
Bylo to spojeno s nepříjemným přerušením dodávky elektřiny po tři dny, což prověřilo mrazáky obchodů i domácností,
a také nás všechny, jestli umíme ještě žít bez této energie.
Na druhou stranu měli občané možnost obdivovat práci
zaměstnanců ČEZu, a to jak tu odvážnou ve výškách, tak
i s těžkou technikou mnohdy ve stísněném prostoru, například v zahrádkářské kolonii.
Pro laickou veřejnost to občas mohlo vypadat jako velký
chaos, protože se pracovalo naplno až do poslední chvíle, ale
technikům se na konec vždy podařilo zapnout proud v domluvený čas.
Výhodou je také zrušení některých starých sloupů, což někomu umožnilo rozšířit si zahrádku a ostatním alespoň pěknější výhled na masiv Bukové hory.
„Odvážné výkony a souhra kolektivu těch montérů budila
obdiv,“ říká jeden ze štíteckých občanů.
LK

Odpadová abeceda
4. díl
Hierarchie nakládání s odpady
Nakládání s odpady má svůj řád a pravidla. Pojďme se
podívat na to, jakým způsobem v České republice funguje
odpadová hierarchie.
Hospodaření s odpady má pevně dané pořadí, u kterého
všeobecně platí, že je daleko lepší předcházet vzniku odpadů
nebo jejich množství omezit, než hledat pouze cesty, jak odpady
bezpečně odstraňovat. Nakládání s odpady se řídí Rámcovou
směrnici o odpadech Evropského parlamentu a Rady.
Na první místo v nakládání s odpady se řadí předcházení
vzniku odpadů, následuje příprava k opětovnému využití,
poté recyklace, a pokud odpad nelze dále jakkoliv recyklovat
a využít, tak putuje do zařízení na energetické využití odpadů
nebo na odstranění.
Pojďme se podívat na recyklaci odpadů, ve které se Česká
republika řadí ve srovnání s evropskými zeměmi na přední
příčky. Například v recyklaci obalových odpadů si vedeme
velmi dobře. Ročně se u nás recykluje přes 70% všech obalů.
Nejlépe třídíme plasty a papír.
U slova recyklace se často přidávají slova „materiálové využití“.
Materiálovým využitím odpadů se rozumí náhrada prvotních
surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za
druhotné suroviny. Tedy když nám například doslouží obal od
PET lahve a my ji správně vytřídíme, tak se tato lahev recykluje
buď opět na PET lahev nebo se z ní vyrobí vlákno, které se
používá na výrobu interiérů do aut nebo oblečení. To je příklad
materiálového využití.
Zásada recyklace (materiálového využití) spočívá v preferenci
recyklace odpadů kvůli velké úspoře surovin a ke snižování
důsledků jejich těžby. Druhým významným dopadem je snížení
spotřeby energie ve výrobních procesech.
Podstatou zásady je to, že každý materiál, který lze zpracovat
v původním výrobním cyklu a znovu použít, by se měl takto
zpracovat, čímž se sníží spotřeba surovin i energie. Vrácení
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použitého materiálu do výroby stejně kvalitního výrobku je
nejlepší formou přepracování druhotné suroviny.
Jiným typem recyklace je použití materiálu pro naprosto
jiného, jako je například výroba zahradních laviček z drcených
směsných plastů. Tím se redukují objemy odpadů určené
k odstranění.
Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz
Naše obec recyklací ! "##J 6$8= -<97'K ulevila životnímu
#J .3
Loni 689'& odevzdali k recyklaci 52 televizí, 17 1'$#= a 0,00 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané ! "##J 6$8 se již 'K"!$" let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o J3' %, #J3.K'3 televizí a 83#98-<%,
1'$#= ale také o velkém významu 6K5 drobných #J 6$8= jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu -N8#-:'3 ! 8'#$ ASEKOL 1=4 1 nyní J 'K -83!$# o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 8$ vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra 5I #J$!$
ekosystém O 1KG Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových !'= CO2 nebo
' 6 7 8'&, odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové ! 8'#$ ASEKOL, která s obcí
.!5,.6K spolupracuje na recyklaci -#J3.K'<%, ! "#79J37 '3G
Z Certifikátu Environmentálního '( (  ASEKOL vyplývá, že 1(/ naší obce
v Q $/ roce  52 televizí, 17  3 a 0,00 kg drobných 1(3 Tím jsme 
10,43 MWh $ 199,10  3 ropy, 53,39 m3 vody a 0,68 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových 3 o 2,80 tun CO2 ekv., a produkci 1!(-20 3 o 10,01 tun.
Výsledek studie !(. prokázal, že !.- 1. $ !! i .20 nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní    Když si . že recyklace 1.-20 100
! 3  1 elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 4 1. 400
 3 ropy 1-20 až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní (  Pozitivní zprávou
pro uživatele ((3 také je, že odevzdání 10 vysloužilých  3 4 1 energie
1 pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, $ . takto ! .
  k 20 . životního    si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém !./0 1. CRT ! 3 ((-20  3 a
drobného $ !! Hodnotí jejich 1.  dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí !-20 1(3 do nového produktu. Pro každou frakci byly ( 
dopady na životní    Výsledky studie jsou prezentovány jako 1 energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. B( bilance !. pro !.- 1. $ !!
!(. !. a to ve všech aspektech.

STOLETÍ

Vody…54...

„současná zpráva ke stavu
slezsko-moravsko-českých podzemních vod“
Není příznivá. V týdnu Od 11. do 14. 7. byla naše republika „navštívena“ nebývalými srážkami.
30 – 50 mm /m2 plochy. Zahrádkáři si déšť chválí, někteří zemědělci ano, jiní ne (dle zrání plodin).
Každá kapka je vítána a jsme rádi. Dnes spadly především povrchové závlahy a pomohou současně rostoucí vegetaci.
Jak to přispěje k celkové nasycenosti půdy vodou? Spíše ne.
Ministerstvo životního prostředí musí řešit stávající situaci
a vypsalo dotační tituly (rozumějte, dává peníze). Jedním z nich
je prohlubování studní v oblastech, kde hladina podzemních
vod klesla pod úroveň možnosti současných vrtů nebo studní
a není kde brát. Zajistíme lidem vodu a vrty prohloubíme. Není
rychlejší řešení.
Je však třeba vědět: „Vstupujeme do míst starších neboli fundamentálních zásob“.
Současné technické možnosti jsou velmi dobré. Není problém
s hlubším vrtem, když ho zaplatíme.
Ovšem to, co jsme za padesát roků pokazili, za rok nenapravíme.
Opatření na zadržení vody v krajině bychom měli řešit rychle,
nejlépe dnes.
Nevhodně stavěné parkovací plochy, dopravní cesty, náměstí
i jiná průmyslová prostranství zabraňující inﬁltraci srážek a odvádějící vodu, aniž by vsakovala. Zemědělské plochy, napřímené
toky, nově a nesmyslně budované skladové objekty na úrodných
půdách (stále není slyšet!!!). Děláme si to sami. Nerozlišujeme
v zakřivení banánů a věcmi podstatnými.
My banány nepěstujeme. Nám to opravdu nikdo nenařizuje.
Petr Beneš

Štítecké sluneční hodiny
Sluneční hodiny jsou vyhledávaným prvkem mnohých architektonických řešení exteriérů. Děje se tak zejména pro
jejich přirozenou dekorativní, uklidňující a tím i relaxační
schopnost. I díky těmto vlastnostem se před nedávnem objevily sluneční hodiny uprostřed náměstí ve Štítech a spolu
s ostatními prvky symboliky života na zemi dotvořily jeho
nový vzhled.
Jedná se o tzv. “rovníkové sluneční hodiny”, rovníkové proto,
že pomyslně prodloužená rovina jejich zobrazovací plochy
by v určitém bodě protnula zemský rovník.
Na lidech, kteří na náměstí ke slunečním hodinám přistupují, je však možno pozorovat jisté rozpaky. Porovnávají čas,
který ukazují sluneční hodiny s údajem na svých hodinkách,
a podobně. Tady musíme říci, že ten, kdo by se chtěl řídit
slunečními hodinami v běžném, každodenním životě, by byl
pošetilý.
Od slunečních hodin nelze očekávat stejné časoměrné služby,
jako nám poskytují hodinky náramkové, nebo například věžní na našem kostele. Nabízí se otázka: “Ukazují sluneční hodiny čas špatně nebo snad nespolehlivě?” Zcela určitě tomu
tak není. Měli byste však vědět, že sluneční hodiny odměřují
takzvaný pravý sluneční čas. Musíme jim proto prominout
drobné, přirozené odchylky od času středoevropského na
svých hodinkách, protože čas středoevropský a čas letní jsou
časy umělé, vytvořené lidmi. Je tím umožněno praktické užívání času a shodná orientace v širokém časovém pásmu.
Příčinou časové neshody mezi pravým slunečním časem
a časy umělými je jev, který nazýváme časovou rovnicí a odlišnými zeměpisnými délkami míst, kde se sluneční hodiny
nachází. Pro polohu Štítů platí, že od času, který ukazují
sluneční hodiny na náměstí, odečteme 6-7 minut a tím se
velmi přiblížíme údaji, který nám poskytují jiné, moderní
časoměrné přístroje. Další, možná časová odchylka, může
podle korekční křivky představovat v průběhu kalendářního
roku, hodnotu až 15 minut. Po většinu roku se sluneční hodiny tzv. předbíhají. Nesmíme také zapomenout, že po velkou
část roku užíváme letní čas, od kterého se ten sluneční, bude
samozřejmě lišit minimálně o celou hodinu.
Pro nás, tvůrce slunečních hodin je důležité, aby se líbily
a působily Vám radost, co možná nejdéle.
Ing. Jana Ptáčková a Antonín Mangolt

Čápi z Březné mají nový
bezpečný domov
Budova, kde se původní hnízdo nachází, je v havarijním
stavu a bylo rozhodnuto o její demolici. Majitel, ZEAS Březná a.s., má naštěstí velký zájem na tom, aby čápi v Březné
zůstali. Jeho ředitel, pan Vladimír Světlík, vyřídil na krajském
úřadě povolení k přesunu hnízda a se souhlasem majitele
pozemku nechal postavit sloup s podložkou jako náhradu.
V případě potřeby přesunu hnízda je nejvhodnější období,
kdy jsou na něm větší mláďata. Rodiče mláďata neopustí
a dospělí si vytvoří vazbu na nové hnízdo, které pak snáze
obsadí v příštích letech.

V pátek 24. června jsme nové hnízdo vybavili proutěným
výpletem a vystlali drny, aby co nejvíce připomínalo skutečné čapí hnízdo. Přesun mláďat jsme provedli až v pondělí
27. června, kdy nehrozila velká vedra. Před sedmou hodinou
putovala mláďata z původního hnízda dolů na zem a po
okroužkování, při kterém se snažila předstírat mrtvé, opět
nahoru na nové hnízdo. Dospělí čápi za svými potomky
přiletěli téhož dne v odpoledních hodinách a celou akci tak
úspěšně ukončili.
Poděkování patří řediteli ZEAS Březná panu Vladimíru
Světlíkovi za normálně lidský přístup, tedy za snahu čápy
v Březné udržet, panu Vladimíru Bednářovi za poskytnutí
pozemku pro náhradní hnízdo, manželům Daně a Vojtěchu
Vernerovým za vstřícnost a přípravu pozemku, ﬁrmě ENCO
group, s.r.o., která poskytla zcela zdarma sloup, panu Josefu
Břinčilovi, který sloup na vlastní náklady přepravil ze Zábřeha na Březnou, městu Štíty, které zapůjčilo bagr na vykopání
a následné zahrnutí jámy, a zaměstnancům ZEAS Březná,
kteří se stavbou hnízda a přenosem čápat pomáhali.
Text a fotograﬁe Zdeněk Vermouzek
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
„Bartoňovo“ č. 9
(dnes U Hladíků) - historie a současnost
Obyvatelé našeho města se zájmem sledují všechny změny
probíhající v současnosti na štíteckém náměstí. Na novou vizáž
parčíku před radnicí si už všichni zvykli, většině se líbí i nové
sluneční hodiny. Na „desítce“ je další samoobslužná večerka,
fasády dalších domů dostávají nové omítky nebo alespoň čerstvou barvu. Příjemnou změnou a přínosem pro naše město je
otevření nové provozovny v domě č. 9 (místní říkají Na Bartoňovým). Noví majitelé zrekonstruovali do původní podoby starý
dům a otevřeli zde cukrárnu a kavárnu U Hladíků. Protože dům
číslo 9 má bohatou historii, připomeneme si některá hlavní fakta
a zajímavosti z jeho minulosti.

Klasicistní dům č. 9, v němž se dnes nachází cukrárna
U Hladíků, stojí na dvou středověkých parcelách (jako většina domů na horním náměstí vznikl spojením dvou původních
staveb s průjezdem nebo chodbou v místech bývalých uliček,
což je viditelné v rytmizaci oken v přízemí i v patře -pozn. aut.)
a je kvalitní součástí městské zástavby.
Dům č. 9 je poprvé zmiňován v gruntovních knihách roku
1783, kdy byl majitelem Josef Hoﬀmann. Po velkém požáru
roku 1799 byla zničena většina měšťanských domů na náměstí
a poté byl Šilperk - včetně domu č. 9 - vystavěn zhruba do
podoby, jakou má dnes. Roku 1835 se o zmiňovaném objektu v písemných pramenech hovoří jako o zděném obytném
domě s hospodářskými objekty (ty se nacházely v dolní části
parcely, jak můžeme vidět třeba u domu č. 10 – pozn. aut.).
Od konce 18. století až do roku 1880 se zde střídali majitelé německé národnosti. Roku 1880 se stává vlastníkem domu
hospodář Josef Bartoň, jeden z mála Čechů v tehdejším Šilperku, jehož rod se udržel v tomto domě až do roku 2014, kdy
ho koupili současní majitelé.
Významným datem v historii domu bylo 23. září 1908
(dle kroniky). Tento den bylo zde zahájeno přes velký odpor německých představitelů města vyučování první české
školy. Syn prvního českého majitele, Josef Bartoň (dědeček
paní Kuttichové, pozn. aut.), pronajal prostory svého bytu
v poschodí - s okny do náměstí- Ústřední matici školské pro
zřízení první české matiční školy, která zde setrvala v těžkých
podmínkách až do roku 1913. Byl to čin hrdinský a vlastenecký, majitel se musel s rodinou uskrovnit a přestěhovat do
skladových prostor (do magacínu). Poškodil si však i jako

Pohlednice vydaná u příležitosti otevření první české školy v Šilperku roku 1908, vpravo koloniál Josefa Bartoně
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obchodník, o čemž si můžeme přečíst v šilperské kronice:
„V těchto těžkých dobách národnostního útlaku zakládá roku
1908 Ústřední matice česká jednotřídní obecnou školu v Šilperku za pomoci českých okolních obcí. Byla to jediná česká škola
v národnostně smíšeném území okresu. Těžké byly její počátky,
trnitá a křížová byla její cesta. Hned při zápisu přihlásilo se do
školy 58 žáků. Byla najata místnost v domě obchodníka Bartoně, který za svůj obětavý čin pro českou věc byl těžce poškozen
ve své živnosti. Ztratil většinu německých zákazníků. Hned
druhého dne po zápisu přišel do školy městský policejní komisař a děti ze školy vyhnal. Útoky na nenáviděnou školu se pak
stupňovaly a rostly…“
Ze starých fotograﬁí je zřejmé, že obchodní ruch v Šilperku býval až do druhé světové války mnohem čilejší než dnes.
Téměř v každém domě na náměstí se provozovalo nějaké
řemeslo nebo živnost. Nejinak tomu bylo na Bartoňovým.
Dle písemných záznamů i vyprávění zde bylo nejdříve krupařství a koloniál (viz foto z roku 1908), v levé části domu
pak bývala i domácí pekárna - pekl se zde chléb pro obchod.

Že zde rodina Bartoňů (ke které patřili i Bartáškovi) měla
prosperující obchod, je vidno na výřezech inzerce z časopisu
Šíp z roku 1931.
Ve dvacátých a třicátých letech byl obchod přestěhován na
druhou stranu k desítce (vchod s vitrínou vlevo je vidět ještě
na fotograﬁích z počátku 70. let, pak byl zazděn a prostory
upraveny k bydlení), v místech dnešní cukrárny byl sklad
s exotickým zbožím (první pomeranče, citróny a banány!).
Ve dvoře stával také přístavek pro výrobu sodové vody. Provoz prodejny i sodovkárny skončil s příchodem okupace a 2.
sv. války, poté sloužil jen k bydlení v přízemí a již se neudržoval (ze vzpomínek p. O. Kuttichové).
Současným majitelům patří uznání za to, že dům opravili a zrekonstruovali v původním duchu. Náměstí díky této
úpravě opět získalo a kavárna s cukrárnou v centru města je
určitě pro obyvatele i návštěvníky přínosem.
IvanaValentová

Dům č. 9 v současnosti – vpravo cukrárna a kavárna U Hladíků. Foto z 15. 7. 2016

Skautský oddíl
,,Hledači“
Červen byl pro štítecké skauty opět aktivním měsícem.
Připojili jsme se k organizátorům akce Setkání na pomezí
Čech a Moravy, které se konalo v sobotu 25. 7., ale my jsme
začali už v pátek večer, kdy jsme si postavili provizorní přístřešek na spaní. V noci jsme střídavě hlídali areál a dopoledne připravovali vše na naše skautské hry pro děti i dospělé.
Měli jsme připravenou pavoučí dráhu, kterou musel soutěžící opatrně projít mezi nataženými provázky, aniž by o ně
zavadil nebo rozhoupal zvonky na nich zavěšené. Na další
atrakci jste potřebovali mít pevnou ruku a trpělivost. Museli
jste projít krátkou trať s plnou lžící vody, aniž jste ji rozlili.
Házení na cíl už nebylo tak těžké a největší atrakcí se ukázala
střelba z luku na slámový terč. Zde se vystřídali malí i ti dříve
narození. Myslím si, že jsme i v tom velmi teplém a slunečném podnebí vše zvládli na jedničku.
Hned začátkem července jsme za pomocí rodičů a starších skautů začali chystat
náš letní tábor na řece Březné. Za podpory
ﬁrmy Klein automotive s.r.o. a města Štíty,
kteří nám zajistili dopravu pro všechen
materiál, a letos ho bylo nemálo, jsme již
večer měli komplet postavenou kuchyň,
kostru jídelny a všechny stany. Stavělo se
i pět nových stanů z naší doposud největší
investice (63.oooKč). Za ty vděčíme z větší
části grantu města Štítů (40.000Kč) a zbytek z brigád a pořádání akce pro ﬁrmu
Klein automotive s.r.o. Jsme moc vděčni
za to, že máme pohodlnější a hygieničtější
ubytování pro naše skauty.

Já... a Štěpán
Vám odpovíme
Redaktorka: Štěpáne, pokračuji o tvém soukromí ? Co
ještě děláš ve svém volném čase?
Štěpán: Již o mně něco víte, v současnosti jsem hledačem...
Redaktorka: čeho?
Štěpán: Mapuji vhodné kavárny...
Redaktorka: Kavárny? Je to podnikatelský záměr?
Štěpán: Vůbec ne, jezdím často do Prahy a některé schůzky probíhají v kavárně...kavárnách... (na nádraží toho moc
neprobereš)
Redaktorka: Jak hodnotíš jejich úroveň?
Štěpán: Jak bych to,... ehm... no „ úroveň pražské kavárny
se za poslední léta velmi zvýšila“ . Myslím...
Redaktorka: Víš o tom, že i ve Štítech se otevřela kavárna?
Štěpán: Vím a rád ji navštívím a pokud se mi tam bude
líbit, stanu se jejím členem - pardon návštěvníkem...
není nad dobrou kávu, doporučuji druh Arabica
(a bez cukru, prosím..)
Štěpán a já milujeme dobrou kávu

Po příjezdu všech účastníků tábora (letos jelo 26 dětí
a 11 vedoucích a členů podpůrného týmu) proběhlo rozdělení dětí do stanů, ubytování a hned se rozdělovaly práce
na dobudování ostatních zařízení (dokončení jídelny, WC,
umývárny a sprchy s teplou vodou). Také se muselo vyrazit
na dřevo do kuchyně, jinak bychom byli o studené večeři.

Musím všechny pochválit, že se snažili (v rámci možností),
a nejvíce vyzdvihnout práci našich starších skautů. Ti mě
mile překvapili svým kladným přístupem k práci. Stačilo jim
říct, co je třeba udělat (popřípadě poradit), a dál už dělali vše
sami. To mne moc potěšilo.
Tábor byl na téma: „Výcvik rytířů“. Hry, soutěže i práce
se každý den hodnotily a večer se vyhlásili tři nejlepší, kteří
získali na dvacet čtyři hodin dřevěný meč, který si postavili
ke svému stanu.Také byl vyhlášen jeden (řekněme poslední),
který získal hůl smůly. Ten, kdo ji získal, si vylosoval úkol,
který měl také na dvacet čtyři hodin (jako mít začerněnou
tvář, nebo co hodinu pumpovat vodu do barelu, pokud bylo
málo, mlčení celý den apod). Počasí se nám krom sněhu ukázalo ve všech podobách. Teplo, zima, déšť i sluneční svit. Naše
děti toto však zvládly přímo ukázkově. Žádný kašel, angína
ani chřipka se nekonala.
Na konci tábora bylo každé z pážat pasováno na rytíře.
Na posledním ohni nás potěšilo, že jsme neslyšeli jedinou
zápornou odpověď na otázku, zda se účastníkům na táboře
líbilo. Za to musím poděkovat všem vedoucím, kteří se podíleli jak na organizování her, tak na chodu tábora. Je vidět, že
máme dobrou partu.
Teď už jen chci všem popřát hezké prázdniny a v září zase
ve skautu.
Zapsal: Skácel Luboš
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ZE ŠKOLNÍCH
LAVIC

Závěr roku u nás ve škole
V posledních týdnech školního roku se u nás uskutečnila řada akcí, prakticky jedna střídala druhou. Nejvýznamnější z nich byla slavnost k 90. výročí zahájení
činnosti školy a současně den otevřených dveří. Tato akce
byla velmi vydařená. Prostory školy a připravené expozice si prohlédlo velké množství návštěvníků a často se
i aktivně účastnili dopoledního a odpoledního programu.
Po většinu dopoledne bylo plno na tvořivých dílnách ve
třídách I. stupně, mnoho diváků měly obě módní přehlídky. Své diváky měly též odpolední ukázky vyučovacích
hodin různých předmětů. Po celý den probíhala soutěž
v robotice, které se společně se svými dětmi zúčastnilo
i několik otců. Program jsme připravovali tak, aby se ho
v maximální míře mohli účastnit i rodiče, a jsme velmi
rádi, že jich nemalý počet skutečně přišel. Tradičně velký
ohlas měla výstava keramiky, značný zájem také vzbudila
přehlídka výrobků technického vzdělávání. Za tento pěkný den patří poděkování zaměstnancům školy a více než
stovce žáků, kteří společně program připravovali a realizovali. Věřím, že mnozí rodiče byli jistě potěšeni a někdy
i překvapeni z předvedených výkonů svých dětí.
Několik společných akci jsme organizovali se Sdružením
rodičů a přátel školy. Po delší době to bylo pálení čarodějnic
na školním dvoře, kromě nezbytného ohně zde probíhaly
soutěže a hry zejména pro menší děti. Těsně před vydáním
vysvědčení jsme si v rámci slavnostního ukončení školního
roku opět na školním dvoře zasoutěžili v různých i netradičních disciplínách.

Letos již podvanácté jsme pořádali cyklistický závod Rampušáček a je potěšitelné, že zájem o tento sport
u dětí rozhodně neklesá. Na konci června jsme se také
v mateřské škole slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří
nastoupí po prázdninách v počtu 21 do první třídy základní školy. Tradičně velmi kladný ohlas mělo výborné
taneční vystoupení dětí mateřské školy v rámci Štíteckého jarmarku.
Prázdniny jsou sice teprve za svojí polovinou, ale samozřejmě se již připravujeme na školní rok další. Budova
základní školy má za sebou již vzpomínaných devadesát
let a i když ji naši předkové postavili poctivě a kvalitně,
opravy jsou pochopitelně nutné. Během prázdnin provádíme kompletní rekonstrukci posledních tří učeben
(opět nová elektroinstalace, omítky, podlahy). Díky velmi významné podpoře našeho zřizovatele tak máme již
všechny třídy základní školy modernizované na velmi
kvalitní úroveň. V přízemí školy vznikne rekonstrukcí
bývalého školního bytu samostatný prostor pro keramickou činnost, která si to rozhodně svou kvalitou a počtem
zájemců velmi zaslouží. Menší stavební opravy probíhají
též v budově mateřské školy. Úpravy pro nový školní rok
zaznamená také náš školní vzdělávací program, podle
kterého vzděláváme již deset let. Změny se budou týkat
zejména žáků nastupujících do prvního ročníku.
Přeji školákům příjemné pokračování prázdnin
a všem ostatním hezký zbytek léta.
Miloš Harnych, ředitel školy

Umístění žáků na střední školy
Z 27 žáků 9. ročníku odchází 2 žáci na gymnázium, 3 žáci
na obchodní akademii, 5 žáků na SPŠ, 7 žáků na SOŠ s
maturitou a 10 žáků na SOU. Z 5. ročníku byla po úspěšně
složených přijímacích zkouškách přijata jedna žákyně na
osmileté gymnázium a jedna žákyně na šestileté gymnázium.

Loučení
s mateřskou školkou
Koncem června proběhlo na zahradě
mateřské školy poslední setkání rodičů,
dětí a učitelů u příležitosti „Loučení
s předškoláčky“. Skupinka dětí, které
v září usednou do školních lavic první
třídy, se rozloučila s mateřskou školkou
pásmem básniček a tanečků. Nechybělo
ani slavnostní pasování, kdy pan ředitel
ZŠ a MŠ symbolicky pasoval každého
předškoláka na žáka základní školy
a popřál mu mnoho úspěchů. Děti
zářily v krásných ﬁalových tričkách
a s úsměvem si odnášely pastelky a pěknou knihu na památku.
Nezbývá nám, než popřát našim budoucím prvňáčkům hodně štěstí a spoustu
jedniček do žákovské knížky.
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Starosta se rozloučil s deváťáky
Žáci devátých tříd si ve čtvrtek 29. června v obřadní
síni Městského úřadu Štíty slavnostně převzali svá

poslední vysvědčení ze základní školy. Za přítomnosti
rodičů jim mnoho štěstí do dalšího studia popřála třídní paní učitelka Mgr. Hřebíčková, ředitel školy PaedDr.
Harnych a starosta města Bc. Vogel.

Rampušáček 2016
Dne 18. 6. 2016 se jako každoročně konal cyklistický závod
Rampušáček. Letos však poprvé proběhl na místním fotbalovém hřišti. Zde mohli všichni přihlížející sledovat celý průběh a vývoj závodu svých ratolestí, což byla oproti minulým
ročníkům, kdy trasa vedla mezi štíteckými ulicemi a uličkami, příjemná změna. Ani větší náročnost terénu neodradila
64 malých závodníků, kteří se sešli za slunného počasí, aby
změřili své síly. Ti nejrychlejší byli na náměstí odměněni
pěknými cenami a diplomy.
Jsme rádi, že Rampušáček může podpořit sportovní nadšení
místních i přespolních dětí a jejich rodičů, a už nyní se těšíme na jeho další ročník.
Mgr. Markéta Drlíková
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dne 9. srpna
si připomeneme
6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil

JUBILANTI
V průběhu měsíce července a srpna tohoto roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Daněk Jan
Vernerová Herma
Nýdecký Josef
Filipová Anna
Marešová Anna
Malá Marie
Pecháček František
Bartošová Alena
Valenta Vladislav
Pospíšil Zdeněk
Bednář Václav
Tománková Anna
Šulová Františka

70 let
75 let
75 let
77 let
77 let
80 let
80 let
81 let
82 let
83 let
86 let
93 let
97 let

pan Karel Směšný
S láskou bude vždy vzpomínat a nikdy
nezapomene manželka Miluše s rodinou.

MNOHO ZDRAVÍ!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mimořádně radostné události probíhaly
v měsíci červnu v obřadní síni MěÚ ve Štítech, kam se na pozvání dostavili rodiče se
svými dětmi k jejich slavnostnímu zápisu do
Pamětní knihy narozených. Hezkými písničkami a tanečkem všechny přítomné potěšily
žákyně ZŠ ve Štítech Hana Blümelová, Petra
Valentová, Petra Šulová, Zuzana Tatarková,
Viktorie Hajzlerová, Nikola Šínová, Alena
Kudelková, Kateřina Žerníčková a Valentýna
Koutná pod vedením paní učitelky Jany Špačkové. Místostarostou města panem Lubošem
Skácelem a předsedkyní SPOZ Ivetou Horvátovou byly přivítány tyto děti:
Valérie Miltáková
Vítek Mareš
Nella Rančáková
Eliška Kubíčková
Michael Jurenka
Klára Tejklová
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nar. 16.11.2015
nar. 05.01.2016
nar. 11.01.2016
nar. 11.01.2016
nar. 07.03.2016
nar. 06.02.2016

Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem přejeme mnoho zdraví,
štěstí a radosti.

Z POHLEDU OBČANŮ
Od lesa
Ze zatáčky se vyřítí kamion vysoko nafedrovaný mohutnými kládami, o kus dál stopy bláta prozrazují místo, kde opustil
vylógrovanou lesní cestu - scéna, kterou můžeme denně zažít na
Hambálkách nebo jiném místě naší republiky oplývajícím bohatstvím lesů. Bohatstvím, o které se zasloužily minulé generace
a které ještě zřejmě myslely na dobro dalších generací. Chtěl jsem
tu zastavit, zajít do hloubky vzdáleného stínu, poslouchat šumění
větru ve větvích i ptáčky krmící mladé, sehnout se pro borůvku,
najít v mechu voňavý hříbek...A hlavně zhluboka dýchat a zahodit stres! Chtěl jsem. Kdybych tu pobyl, slyšel bych ale hlavně
lakatoše, auta a řev motorových pil, dýchal smradlavý dým, mohl
bych ještě potkat pár zastydlých pubescentů na strojích kawasaki,
nebo v podvečer zloděje, kteří vědí, že na hajného už nenatrefí. To
je dnešní les. Zasvěcené průzkumy přišly na to, že dříví je tím nejlevnějším palivem. Po zjištění ceny za jeden kubík je však každému
jasné, že myslí dřevo kradené. Magdonovic Maryčku s otepí klestí
určitě nepotkáte a lesní (i polní) pych už nejspíš nemá kolonku
v policejní statistice. Kdo nekrade, okrádá rodinu - to platí dnes
dvojnásob a poslední zbyteček svědomí z hlavy vyškrábnou večerní zprávy s konstantním obsahem stále bujících, neustávajících
a netrestaných velkozlodějen na mnohem vyšší úrovni. Konečně,
nepamatuji, že by se někdo (snad stát) vůbec někdy zajímal, kam
mizí to obrovské množství nádherných klád, které denně pendlují
vzhůru a dolů po našich silnicích. Tuhle jsem viděl dětský kočárek
pro panenku - byl celý z umělé hmoty, jistě s bohatým obsahem
ftalátů, praskne prvá či druhá součástka a hračka letí do popelnice.
Na nábytek stačí trochu zdravě slepených pilin potažených, opět
umělou, fólií. Dívám se na ty obzory jako za sebou nastavěné kulisy
a chybí mi ta někdejší zaoblenost zalesněných vršků. Dnes jsou to
linie ostrých zlomů, samý průsek a paseka, chrup stařeny stižený
paradentózou. Ten ojedinělý špičák, to je jeden ponechaný strom,
který se má postarat o samozalesnění. Vzorovou novou výsadbu,
dobře opečovávanou, nacházím velmi zřídka. Ostatně nová strategie náhrady smrkové monokultury smíšeným lesem tomu fušeření
dost nahrává, stejně jako častá vlastnická roztříštěnost. No, dokázali
jsme tu už mnohé - zlikvidovat celá dobře prosperující průmyslová
odvětví, lehce se zbavit „břemene“ soběstačnosti, rozkrást úspory,
armádu i námořní loďstvo...Našinec byl zvyklý na les tvořený
v podstatě několika druhy stromů, o skladbě kromě lidí zasvěcených rozhodovaly podmínky zejména klimatické a půdní. Nechce
se mi zdát, že smíšený les, opět pěstovaný zejména pro hospodářské
využití, by měl být tvořen břízou, jívou a černým bezem, jak jsme
tomu mnohde svědky, ale úřednický dozor vykonávaný často letmým pohledem na letecké snímky na obrazovce počítače (protože
úředníků je stále málo a nestíhají) asi nebude to pravé ořechové.
A získávání „masívu“, to není přece zdaleka jediná funkce lesů,
dokonce se obávám, že je tou vedlejší. Jsme už dávno dál a víme
mnohé o životně důležitých dalších souvislostech a vlivech na krajinu, vzduch, vodu, život... Jsme příliš vzdáleni tomu, abychom našli
a obydleli (a zase zničili) jinou, stejně pro život ideální, planetu, ale
vůbec mi nepřipadá, že bychom si to uvědomovali. „Někde u Semil,
podle tajné zprávy, kousek lesa zbyl,“ zní právě z rádia. A tak jen
houšť a k tomu větší kapky, lupičové!
Vzal jsem to tedy tentokrát „od lesa“, ani tak (nebo proto) mi
nemohl ujít puč ve vedení naší policie. Dal se čekat. Šlápnutí na kuří
oko nesnáší vládní straníci stejně jako opozice. Očekávané a neumělé loutkové divadélko nemohlo navodit dojem, že snad někdo
z nich chce vážně bojovat za nějakého pana Šlachtu, byť je to možná konečně typ seriálově dokonalého a neúplatného kriminalisty.
Pan policejní šéf byl, cituji, „dehonestován“ pomluvou, že se dopustil „masívního úniku“ informaci z trestního řízení. Zamýšlím se
nad těmi skoro nesrozumitelnými slovy a usuzuji, dle dalšího dění,

že „dehonestace“ se (u nás) nerovná „defenestraci“. Defenestrováni
byli ti, co zatím nebyli „dehonestováni“ - ale to je jen otázkou času,
a vlastně už to ani není zapotřebí, vždyť oba už vlastně nejsou u policie a samozřejmě jsou vázáni mlčenlivostí - i kdyby šlo o největší
svinstvo! Čtenář nechť mi, prosím, promine, ale cítím, že nemohu
nenavázat na jeden minulý článek, kde vysvětluji, že i prd je vlastně
únikem. Nové slovní spojení - masívní únik - by pak mohlo být
vysvětleno jako nekontrolovaný únik- zřejmě neudržitelné - stolice
(to jsem to hezky a slušně řekl!) a protože byl exkrement neudržitelný, tak vlastně pan policejní president za něj ani nemůže. Ten, co
nosí v Plzni titulovanou hlavu zešikma, si byl jist geniálností svého
tahu, neboť jeho šéf to dávno před tím schválil, než právě, docela
náhodou, odletěl do Číny. Kostelecký velkouzenář si už neškrtne
(a pročpak by vlastně měl) a nastalé parlamentní prázdniny se jistě
také zaslouží o vyšumění.
Když „od lesa“, tak nemůžu přejít brexit. Vidíte, zase nové slůvko! Ne, nehodlám vás zatěžovat dalším rozváděním, i když se také
může jednat o druh úniku, který se vymknul. Je zajímavé pozorovat, jak se vzápětí „semknul“ zbytek Evropské unie (mohu-li za nás
jmenovat pana Sobotku). Troufám si potvrdit slovo „zbytek“, neboť
odešla sakra velká a navíc zakládající země! Strach z odchodu byl,
bohužel, u některých unijních politiků vzápětí vystřídán špatně
skrývanou úlevou. Británie byla vlastně, pro mnohé z nich, nepříjemným rebelantem a hrozilo nakažení dalších. Nedělám si iluze, že
do svých výnosných traﬁk zakouslí papaláši evropských institucí si
přiznají svůj podíl na zkostnatění byrokracie, na činy a tlaky, které
překročily meze snesitelnosti. V prostředí sounáležitosti u plných
zlatých korýtek se nepřipouští nějaké ohrožení, natož s možným
dominovým efektem, a cítím, že naopak k upevnění jejich pozic
přispěje už teď začínající a citelné vlezdoprdelkovství těch zbylých.
Na jihu Evropy netrpělivě čekají a stále přibývají další migranti,
zatímco střed a sever nervózně mlčí - snad se domnívá, že si je tam
nechají, v Itálii a Řecku čekají, že si je už začneme odvážet. Naše
přínosná iniciativa ke znovunaplnění obrazu semknutosti a solidarity se může projevit právě kývnutím na poli tohoto problému.
Nám už se to nějak vysvětlí (a snad bude zatím po volbách).
Alex Krobot
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TURISTIKA
Boží Boží Dar
Je neděle 12. června, Štíty ještě spí, když záhadný mikrobus
nabírá na náměstí první turisty - účastníky dalšího šestidenního
turistického zájezdu. Přesedáme v Rudě do autobusu, jenž tradičně
připomíná značku ryzího piva z hor a za volantem je, samozřejmě,
pan Vokurka. Poslední známé tváře přibudou až v Mohelnici, tam
konečně točíme k západu. Někde u Svitav zkouší šofér stěrače. Celý
den, až záhadně, míříme stále do místa, nad kterým je obloha nejčernější. První vlastivědné zastavení má jméno Křivoklát. Začíná
plnění programu, který pro nás opět uchystal pan Josef Bartel a tohle není špatný začátek. Po nějakém kličkování pak najíždíme znovu na tu „karlovarskou“, těsně míjíme Doupov s nepřehlédnutelnou
siluetou zříceniny hradu Andělské hory, Karlových Var se spíš jen
dotkneme a už šplháme do letošního cíle - Krušných hor. Penzion
U Sněhuláka v Božím Daru je teď naším dočasným domovem, už
tam táhneme naše „velká polní“.
Po ranním švédském stole
na to jdeme pěkně zostra, bude to hned dvacet kilometrů. Cesta
vede Božídarským rašeliništěm, které je dobře komentované poučnými tabulemi. Pak přejdeme na naučnou stezku Blatenský příkop,
to je zase středověká památka technická - vlastně uměle přivedená
voda pro energetické využití v tehdy zde se rozvíjejících dolech.
Takže jdeme vlastně docela příjemně, tzv. po vodě. Rýžovna, to je
místo zaniklé osady, kde se dobýval cín, dnes tu z turistů rýžují
padesát korun za pivo. Než ale odbočíme na Blatenský vrch - to se
musí pěkně nahoru až nad tisíc metrů. Tady je pěkná rozhledna,
k mání pivo... a prší. Než pivo vypijeme, je přeháňka pryč. Sestupujeme přes Vlčí jámy, to jsou velmi bizarní a zajímavé propadlé
štoly dolů Jiří a Wolfgang. Na dně je sníh, který tu často vydrží celé
léto. Zanedlouho přicházíme do Horní Blatné, Muzeum těžby cínu
je zavřené, restaurace je otevřená. A otevírá se i nebe - leje a hřmí,
to je nejlepší kulisa pro návštěvu podobného zařízení.
Úterý. Obloha je zase ňáká divná. Z Abertam vyjíždíme na
Plešivec - další přestisícovka. Stezka vede lesem plným ze dřeva
vyřezaných postav, kolem opuštěné Švýcarské boudy, poprchává.
Jen chvilku. Přesto má někdo v botách vodu. Ten, komu se nepovedl
přechod Eliášova potoka vedle zříceného mostu. Z kláštera Mariánská zůstala jen ohradní zeď. Na cestě do Jáchymova nás zastaví Krmelec. S velkým „K“, protože je to podnik pohostinský. Je tu dobře.
Ty, co si toho neváží, stihne slejvák. Také jsme „došli“ do toho Jáchymova, nás suché tam zavezl štamgast. Z části ještě stihneme expozice v Královské mincovně, pak musíme dolů do lázní k autobusu. Ve
výstavném městě snad každý druhý dům je prázdný a chátrá.
Další den absolvujeme naučnou stezku Jáchymovské peklo. Je
to devítikilometrová trasa po místech táborů nejdříve německých
zajatců, pak desetitisíců převážně politických vězňů, kteří tu pracovali a umírali při těžbě uranu. Navštěvujeme štolu č. l dolu Barbora
a pak se daří „dodělat“ prohlídku expozic v muzeu, které jsou velmi
zajímavé a různorodé. Také se povede návštěva ne vždy otevřeného
kostela sv. Jáchyma, při tom míjíme patnáct kamenů s názvy všech
táborů nucených prací pro politické vězně na území ČR.
Z Božího Daru na Klínovec jde většina pěšky, někdo autobusem.
Krásné výhledy jsou po celé cestě, špicový pak z rozhledny, která tu
donedávna chátrala, teď je krásně opravená. Někdo sedá na lanovku,
tvrďáci jdou dolů pěšky. Suchá je osada převážně dnes rekreační
a suchá je i doslova - na hostinci je napsáno „zavřeno“. Zkoušíme to
(někdy uspějeme). „Neumíte číst!“ - hostinský vrčí jak bojový pes, asi
mu mouchy posraly císaře pána. Na strmé stezce trénují sportovci
běh na Klínovec, mezi nimi Lukáš Bauer. Scházíme přímo do jáchymovských lázní, nakupujeme lázeňské oplatky, dáváme „to jedno“a
ještě lze stihnout prohlídku pozdně gotického hrázděného hřbitovního kostela Všech svatých z roku 1516, který je právě opravován.
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Poslední noc, skoro jako vždy, leje. V krabici na turistickém
informačním centru odpočívá mladá pěnkava, našel jsem ji v podvečer - dřív než kočka- vysílenou na schodech. Poslední snídaně,
loučení, nic nezapomenout, bágly nakládáme v dešti. Jedeme v dešti.
Pivovar Krušovice - exkurze, ochutnávání - poslední bod programu,
pan Bartel odškrtává.
Zpráva z TIC Boží Dar: Ptáček už nám ráno létal po informačce, byl úspěšně vypuštěn v parku...
Bylo to zase boží! Tak není divu, že zájezd na příští rok - „Kokořínsko“- je už teď plně obsazený a pro velký zájem se, zřejmě, pojede
ještě jednou - v září. Kdo si cení krás Česka, přidejte se k nám.
Alex Krobot

U koštování v pivovaru Krušovice

VIII. Mezinárodní turnaj ve fotbale
o pohár starostky města Niemodlin
(PL) – Niemodlin Cup 2016
Dne 11.6.2016 se náš oddíl kopané, zastoupený družstvem Starší
přípravky, tj. ročníky 2005 a 2006, zúčastnil mezinárodního turnaje, který se konal v našem družebním polském městě Niemodlin.
Družstvo vedené panem Pavlem Kohoutkem náš oddíl velmi dobře
reprezentovalo. V konkurenci pěti mužstev z Polska a České republiky skončilo za domácím oddílem Jedynka Niemodlin na krásném
druhém místě. Pro mnohé mladé fotbalisty to byly první mezinárodní zápasy na začátku jejich kariéry. Skvěle reprezentovali naše
město a náš oddíl Sokol Štíty v zahraničí. Můžeme být na ně hrdí
a je to povzbuzení pro jejich další rozvoj a kariérní růst. Samozřejmě poděkování patří i panu Kohoutkovi a rodičům, kteří své ratolesti doprovázeli na cestě na tento turnaj.
Naše výsledky :
Skalnik Gracze
– Sokol Štíty
1:3
Sokol Štíty
– Sokol Olsztyn 5:0
Jedynka Niemodlin – Sokol Štíty
4:1
Pražmo
– Sokol Štíty
0:7
Tabulka :
1) Jedynka Niemodlin
2) Sokol Štíty
3) Pražmo
4) Sokol Olsztyn
5) Skalnik Gracze

Úspěchy 2015/2016 studia Háčko
V letošním školním roce skupiny opět prezentovaly město Štíty na
veřejných akcích a soutěžích. V letošním roce se skupinám opět
dařilo vybojovaly 5 zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzové medaile na
soutěžích:

•
•
•
•
•
•

Českotřebovský taneční pohár - Česká Třebová
Mia festival – Olomouc
Mia festival ﬁnále – Praha Lucerna
Perníková kopretina – Pardubice
Česko se hýbe - Brno
SUT – Zábřeh

Poděkování patří především městu Štíty za ﬁnanční podporu a za
poskytnutí zázemí pro tréninky. Velké díky dále patří tanečníkům
za skvělé výkony, ale také rodičům za ﬁnanční a fyzickou podporu
na samostatných soutěžích. Děkujeme.
Od září se začne trénovat nanovo. Tímto se obracíme na děti, mládež i ženy: kdo máte chuť tancovat, přidejte se! Více info na tel.:
725 222 159 nebo www.pshacko.webmium.com
Krásné prázdniny. Těším se na Vás
Vaše trenérka Helča

Poděkování
Vzhledem k tomu, že se na fotbalovém hřišti porouchal
zavlažovací systém, požádal nestor kopané p. Miroslav
Čermák senior ﬁrmu Kotěra – automatické zavlažovací
systémy o nápravu. Ta se uskutečnila velmi brzy. Spolumajitel ﬁrmy p. Liška s pomocníkem nejen opravili poškozený zavlažovací systém, ale též „vyzvedli’’ propadlé
středové postřikovače. Odvedli perfektní práci, za což
jim pan Čermák jménem fotbalového oddílu Sokol Štíty písemně poděkoval. Odpověď od ﬁrmy Kotěra byla
také milá. Sám p. Milan Kotěra mimo jiné popřál našim
sportovcům „oku lahodící hezký pohyb na kvalitním
trávníku“.
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