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Před několika dny jsme se ocitli na prahu nového
roku, do kterého vnášíme spoustu prožitků i zkušeností
z let předcházejících. Ať již měly tyto okamžiky nádech
pozitivní, či se do našich pamětí zapsaly jako vzpomínky smutné, ovlivňují nás v našem dalším konání. Posilují
nás a nutí pokusit se přehodnotit některé priority. Jsou
také inspirací a směřováním pro dny budoucí v našich
životech soukromých, ale i v pracovních povinnostech.
Rok 2013 byl pro naše město hodně úspěšný a pevně
věřím, že ten letošní bude ještě úspěšnější.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám ještě jednou
poděkovat za spolupráci v uplynulém roce, především
za trpělivost v řešení problémů. Stejně tak bych rád vyzdvihl a ocenil neskutečnou práci všech dobrovolníků
z řad různých spolků a sdružení. V loňském roce došlo
totiž k uskutečnění celé řady velmi příjemných kulturních, sportovních a volnočasových akcí. Většina těchto
akcí přináší do našeho všedního života nejen zpestření,
rozzářené tváře, ale i obrovské povzbuzení. Stále ve
Štítech žijí lidé, kterým na našem městě velmi záleží
a jsou připraveni věnovat svůj volný čas pro ostatní.
Ještě jednou jménem svým a zastupitelstva města vám
za to srdečně děkuji.
Většinou jsme v našem městě zvyklí na to, že se
v zimním období musíme potýkat se sněhem a mrazivým počasím. V první polovině ledna byla situace zcela
jiná, překvapivá. Finanční prostředky, které nemusely
být vynaloženy na zimní údržbu, mohlo město investovat účelně a hospodárně do oprav majetku města.
Mohli jsme plynule pokračovat s opravou bytů v ulici
Nákladní a také s opravou garáží a dílen místního hospodářství. Hlavním naším úkolem byla také příprava
revitalizace horního a spodního náměstí. V současné
době máme již první vizualizaci spodního náměstí
a příští týden se uskuteční jednání s projektantem
a památkáři. Po schválení návrhu revitalizace náměstí
neprodleně začneme s přípravou stavby a zajištěním
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stavebního materiálu. Také probíhá příprava k zahájení
plánovaných investic rekonstrukce ulice Nákladní a výstavby nových kabin ve sportovním areálu ve Štítech.
Předpokládám, že rozsah stavebních prací v letošním
roce bude největší za poslední roky a doufám, že se nám
podaří většinu akcí splnit do konce října 2014.
Na samý závěr bych chtěl apelovat hlavně na mládež, ale také na všechny občany našeho města. Žijí mezi
námi občané, kteří svým jednáním způsobují problémy,
za které může mít město Štíty ﬁnanční sankce. Jako
příklad uvedu městský park, kde se snažíme zlepšovat
podmínky, a myslím, že se nám to i daří. Ale je zde několik jedinců, kteří mají radost, když nám mohou ukrást
rododendrony nebo stromky, když nám mohou polámat keře, nebo poškodit úmyslně dětské herní prvky
a dělají neustále nepořádek. V posledních letech se nám
podařilo získat na revitalizaci parku dotaci a jakékoliv
poškození či ztráta musí být okamžitě nahrazena, neboť
udržitelnost projektů je vždy 5 let a město garantuje, že
vše bude po celou dobu v naprostém pořádku. Pokud se
tak nestane, hrozí městu ﬁnanční pokuta.
Proč máme vynakládat zbytečné ﬁnance za vandaly,
kteří si neváží práce a zásluhy nás všech? Vážení spoluobčané, velmi ocením, když vám nebude tato problematika lhostejná a pomůžete nám proti vandalismu
bojovat. Chcete, aby naše město vzkvétalo a žilo se nám
tu všem příjemně. Dejme vandalům, co si zaslouží.
S úctou
Bc. Jiři Vogel, starosta

ZPRÁVY Z
RADNICE

•

s ﬁrmou Energetika Zábřeh s.r.o. – zajištění dodávek tepla
pro bytový dům čp. 232, čp. 231, čp. 41, čp. 42.
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí knihovnických, informačních a metodických služeb v místních knihovnách uzavřený
o obcemi Zborov, Jedlí, Horní Studénky, Písařov a Jakubovice.

Různé:

Výpis z usnesení z 61. – 64. jednání
RMě ve Štítech

•

Schválené smlouvy:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená s ﬁrmou
České radiokomunikace a.s. se sídlem v Praze, kdy Město
Štíty jako povinný subjekt zřizuje ve prospěch oprávněného věcné právo odpovídající věcnému břemeni zřízení,
provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního
vedení.
Smlouva o výpůjčce uzavřená s ﬁrmou Jukra, o.s. se sídlem v Králíkách, kdy předmětem smlouvy je výpůjčka 10 ks
stojanů.
Smlouva o dílo uzavřená s ﬁrmou Velt okna s.r.o. Zábřeh,
kdy předmětem smlouvy je dodávka a montáž 3 ks plastových oken a 3 ks garážových dveří na objekt čp. 239 Štíty.
Smlouva o uměleckém vystoupení uzavřená a účinkujícími: Mistříňanka (vystoupení dne 8.3.2014 Štíty), Dechová
hudba Lanžhotčanka (vystoupení na akci Setkání na pomezí Čech a Moravy), Vanda Rajnochová, Olomouc (moderování akce Setkání na pomezi Čech a Moravy), Dechová
hudba Vlčnovjanka (vystoupení na akci Štítecký jarmark),
Halina Pawlowská (vystoupení na akci Štítecká pouť),
František Nedvěd (vystoupení na akci Setkání na pomezí
Čech a Moravy), YO YO Band (vystoupení na akci Setkání
na pomezí Čech a Moravy).
Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova
ČR uzavřená se Státním zemědělským intervenčním fondem, kdy předmětem dohody je poskytnutí dotace ve výši
214 200,- Kč na akci „Veřejné prostranství a autobusové
zastávky města Štíty“.
Darovací smlouva uzavřená s ﬁrmou Renostav s.r.o. se
sídlem v Brně, kdy předmětem smlouvy je dar na zajištění
akce pořádané Městem Štíty.
Darovací smlouva uzavřená s ﬁrmou Klein&Blažek s.r.o.
se sídlem ve Štítech, kdy předmětem smlouvy je dar pro ZŠ
a MŠ Štíty na nákup vypalovací pece.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Štíty,
kdy předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost Charity Zábřeh.
Smlouva uzavření s ﬁrmou Jiří Diviš, Hanušovice, kdy
předmětem smlouvy je ozvuční akce Setkání na pomezí
Čech a Moravy.
Smlouva o službách uzavřená s p. Janem Švédou, Crhov,
kdy předmětem smlouvy je provádění prací spojených
s údržbou komunikací v místní části Crhov.
Smlouva o právu provést stavbu uzavřená s vlastníky
nemovitostí v ulici Nákladní – p. Janem Kobzou, manželi
Jelínkovými a manželi Klírovými, kdy předmětem smlouvy
je souhlas vlastníků se stavbou silnice v ulici Nákladní.
Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená s Mgr. Janem Urbanem, Lanškroun – pronájem nebytových prostor
v objektu čp. 57 ve Štítech.
Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená s Ing. Eduardem Pohlem, Bludov – pronájem nebytových prostor
v objektu čp. 5 ve Štítech.
Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřený
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Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena
s přehledem stavu majetku města, stavem závazků 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 ﬁnanční příspěvek ve výši 6 tis. Kč na
Mikulášskou nadílku.
Rada města schválila cenu projektových prací na akci
„Parkovací pruh navazující zpevněné plochy podél silnice
č. III/3116 v ul. Nákladní, Štíty“.
Rada města schválila předložený seznam darovaných monograﬁí pro zapsání do knihovnického fondu MěK Štíty.
Rada schválila návrh programu 18. zasedání ZMě Štíty.
Rada města schválila odměnu za rok 2013 Školské a kulturní komisi, Sociální a zdravotní komisi, komisi Sbor pro
občanské záležitosti, řediteli ZŠ a MŠ Štíty.
Rada města schválila dar v rámci projektu na podporu mateřských škol „Coopretina pro děti“, který realizuje společnost Jednota Zábřeh.
Rada města schválila cenovou nabídku na informační značení na MěÚ Štíty ﬁrmou RAFFAEL INFO ART s.r.o., Opatov.
Rada města schválila elektronickou verzi kroniky Města
Štíty za rok 2012.
Rada města schválila Směrnici č. 2/2013 k vyúčtování
úhrad nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod
jednotkami požární ochrany.
Rada města schválila nákup 5 ks dárkových balíčků na
lesnické lyžařské závody a nákup 10 ks dárkových balíčků
– tombola plesy.
Rada města vzala na vědomí návrh na restaurování kříže
a Nejsvětější Trojice - umístěno u kostela v Herolticích.
Rada města jmenovala nové členy komisí města – p. Evu
Duškovou, p. Josefa Valentu, Mgr. Ivanu Valentovou.
Rada města schválila organizační změnu Města Štíty
a zvýšila od 1.4.2014 počet pracovníků města o jednoho
pracovníka v rámci hlavního pracovního poměru na ﬁnančním úseku MěÚ.
Rada města schválila termíny jednání rady v období leden
– červen 2014.
Rada města vzala na vědomí žádost p. Jany Doleželové,
Štíty o pronájem nebytových prostor v objektu bývalé školy
v místní části Crhov.
Rada města schválila cenovou nabídku ﬁrmy Velt okna
s.r.o. se sídlem v Zábřehu na výměnu 3 ks dveří na zdravotním středisku, 1 ks dveří a 2 ks oken u objektu MH – Štíty
čp. 6 – 7 a 4 ks oken u objektu KD Štíty.
Rada města schválila nákup PC sestavy pro ekonomické
oddělení města.
Rada města uložila starostovi města realizovat nabídkové
řízení na výměnu oken a dveří u objektu Sokolovky a nabídkové řízení na výměnu dveří a prosklené části v KD
Štíty.
Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH na rok 2014.
Rada města schválila podání žádosti o zařazení mezi významné projekty Olomouckého kraje – akce Setkání na
pomezí Čech a Moravy.
Rada města schválila žádost ZŠ a MŠ Štíty o použití fondu

•

•

reprodukce majetku na nákup keramické pece, myčky na
nádobí a výměnu oken v budově přístavby.
Rada města schválila výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Rada vzala na vědomí zápis o projednání změny otevírací
doby pošty ve Štítech.

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 18.12.2013
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 18. zasedání ZMě Štíty
2. Složení slibu člena Zastupitelstva města Štíty
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva
4. Zpráva o činnosti a hospodaření města Štíty za rok 2013
5. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štíty za školní rok 2012/2013
6. Rozpočtové opatření vlastní č.4/2013 + dotační prostředky
7. Rozpočtové provizorium na rok 2014
8. Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2012
9. Schválení cen vodného, stočného, komunálního živnostenského odpadu, cen pozemků v katastrálním území města
Štíty na rok 2014
10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru říjen - prosinec 2013
11. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2014
12. Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru říjen - prosinec 2013
13. Návrh plánu činnosti ﬁnančního výboru na rok 2014
14. Zpráva o činnosti v městských lesích
15. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
16. Zpráva z jednání Rady města Usnesení č. 58 – č. 62
17. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
18. Různé
19. Diskuse, usnesení, závěr

l)

2. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e :
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv,
návrhů a připomínek
q)
1.

Bere na vědomí:

a) Rezignaci MUDr. Braunové na funkci člena zastupitelstva
a předsedu sociální a zdravotní komise
b) Uvolnění mandátu za odstupujícího člena zastupitelstva
MUDr. Braunové ke dni 22.11. 2013
c) Zprávu o činnosti a hospodaření města Štíty
d) Výroční zprávu ZŠ a MŠ Štíty za školní rok 2012/2013
e) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru č. 7/2013
až 9/2013
f) Protokol ﬁnančního výboru o výsledku kontroly ﬁnančního
výboru hospodaření v lesích města Štíty a kontroly hospodaření a využívání ﬁnančních prostředků TJ SOKOL Štíty
g) Protokol ﬁnančního výboru o výsledku kontroly pokladní
hotovosti, dodržování oběhu účetních dokladů, oprávněnost a průkaznost jednotlivých položek za období 1.1.2013
– 30.9.2013, kontrola hospodaření Města Štíty k 30.9.2013
h) Zápis Krajského úřadu Olomouckého kraje z dílčího přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2013
i) Protokol Finančního úřadu pro Olomoucký kraj o zahájení
daňové kontroly
j) Protokol České inspekce životního prostředí o kontrolním
zjištění
k) Usnesení Okresního soudu v Šumperku proti žalované
Marii Všetíčkové ve věci odstranění stavby

Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., a 17. zasedání zastupitelstva
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

r)
s)

t)

Návrhovou komisi: p. Směšný, p. Kocianová, p. Knápek
Ověřovatele zápisu: p. Čermák, Ing. Meixner
Program zasedání 18. jednání zastupitelstva
Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona
o obcích odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva obce
Jaroslavu Hudouskovi ode dne 1.1.2014
Zápis z 17. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne
25.9.2013
Rozpočtové opatření vlastní č.4/2013 + dotační prostředky
Rozpočtové provizorium
Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2012
Ceny vodného, stočného, komunálního a živnostenského
odpadu, ceny pozemků v katastrálním území města pro rok
2014 zůstávají stejné jako v roce 2013
V souladu s § 84 odst. 2) písm. u) zákona o obcích odměnu
členům osadních výborů a komisí rady města dle přiloženého seznamu.
Plán práce kontrolního výboru na rok 2014
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období říjen - prosinec 2013
Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru za období říjen - prosinec 2013
Souhrnná zpráva o činnosti v lesích města Štíty za rok
2013
Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 58 – 62
Následující prodej nemovitostí :
1. prodej p.č. 707, části p.č. 156/2 a části p.č. 809
o celkové výměře 530 m2 v k.ú. Březná za cenu
37 100 Kč včetně nákladů spojených s prodejem, za
podmínek uvedených v Zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty manž. Remešovým
2. budoucí prodej pod garážemi stavěnými svépomocí
na p.č..ZE-GP 123/3 a p.č. ZE-GP 123/4 v k.ú. Štíty-město p. Šimkové Dagmar a p. Šimkovi Radkovi podle
geometrického zaměření stavby
Následující směna nemovitostí :
1. směna s Jitkou Kleinovou - p.č. 123/16 o výměře
73 m2 a p.č. 96/4 o výměře 10 m2 za část p.č. 123/12
o výměře 65 m2 a část p.č. 123/13 o výměře 1 m2 , vše
v v k.ú. Štíty-město s doplatkem pro žadatele 1.700
Kč, náklady spojené se směnou se posuzují jako při
prodeji - podle podmínek uvedených v Zásadách pro
pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty
2. směna s manželi Hapalovými - část p.č. 699 o výměře 135 m2 za část p.č. 165 o výměře 85 m2 vše v k.ú.
Heroltice s doplatkem pro žadatele 5.000 Kč, náklady
spojené se směnou se posuzují jako při prodeji - podle
podmínek uvedených v Zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty
3. směna s Jiřím Valentou - p.č. 929/17 o výměře 121
m2 za p.č. 2446/6 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Štíty-město
bez ﬁnančního vyrovnání, náklady spojené se směnou
nese Město Štíty
Příspěvek na projekt Mezinárodní výměny mládeže, Nature
EYE ve výši 30.000 Kč
Změna Zásad pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví MĚSTA ŠTÍTY, podmínky pro kupujícího: ve smlouvě
bude určen poplatníkem daně z převodu nemovitostí nabyvatel
Vrácení poměrné části kupní ceny manželům Petru a Markétě Turoňovým na základě změny výměry podle geometrického zaměření v katastru nemovitostí
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4. R e v o k u j e :

INFORMACE PRO OBČANY

a) usnesení ze 17. ZMě č. 2) písm. k) bod 1.
b) usnesení ze 17. ZMě č. 2) písm. k) bod 2.
5. U k l á d á :
a) Starostovi města v termínu do 8.1.2014 zpracovat protokol
úkolů vyplývajících z 18. ZMě ze dne 18.12.2013 a dále
ukládá radě města provádět průběžnou kontrolu plnění
usnesení ZMě
b) Ing. Gálovi vypracovat plán činnosti ﬁnančního výboru na
rok 2014 a předložit zprávu o činnosti za období říjen – prosinec 2013 a souhrnnou zprávu za rok 2013
6. V y h l a š u j e podle § 39 zákona o obcích záměr prodeje, směny:
a) záměr směny části pozemku p.č. 1914/2 v k.ú. Štíty-město
za p.č. ZE-GP 10164/1, nutno geometricky odměřit.
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Petr Haltmar, v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel, v. r.
starosta

Množství odpadů
2007

2008

2009

2010

leden

45,36

37,63

44,61

~QRU

34,45

33,01

25,18

EĜH]HQ

28,46

33,05

duben

55,86

NYČWHQ

31,04

þHUYHQ

2011

2012

2013

32,17

50,8



28,23

27,12

16,76



35,38

36,82

41,49

40,94





51,02

52,89

67,14







25,22

28,14

15,24







25,5

31,29

29,74

44,42







þHUYHQHF

27,58

31,68

45,38

18,48







srpen

34,32

27,28

30,44

28,96







]iĜt

19,96

25,65

27,09

33,17







ĜtMHQ

54,06

40,96

25,57

37,87







listopad

35,48

29,14

30,99

45,14







prosinec

31,71

31,4

41,93

32,89

33,19





423,78

397,33

418,78

424,09

422,54





celkem

0QRåVWYtUHF\NORYDQpKRRGSDGXYWXQiFK
rok
leden
~QRU
EĜH]HQ
duben

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4,5

6,97

6,27

5,6

5



2013


1,58

2,19

2,11

2,6

2,6





5,4

5,49

4,75

6,98







4,63

7,1

3,1

6,2







NYČWHQ

3,34

2,3

6,98

5,8







þHUYHQ

5,58

7,05

6,87

7,18







þHUYHQHF

5,03

5,67

2,25

3,1







srpen

4,32

2,8

2,5

6,71








]iĜt

6,26

7,22

7,15

8,12





ĜtMHQ

3,66

5,77

2

4,8







listopad

6,26

2,4

5,51

3,4







prosinec
celkem

3,08

6,44

3,6

5,1

7,3





53,64

61,4

53,09

65,59

63,09





Máte zájem inzerovat
ve Štíteckém listě?
Ceny řádkové inzerce již od 100 Kč,
graﬁcká inzerce od 190 Kč do 1500 Kč.
Informace na tel.: 583 440 109 nebo
na emailu: info@stity.cz.
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Komunální odpad: 15. 1. 2014 - 31. 3. 2014
450,- Kč / osoba

Poplatek za psa:

15. 1. 2014 - 31. 3. 2014

Sazba dle OZV č. 5/2010

Pronájem pozemku: 15. 1. 2014 - 15. 2. 2014
Vodné a stočné:
vodné 17,- Kč/m3
stočné 23,- Kč/m3

15. 1. 2014 - 15. 2. 2014
15. 4. 2014 - 15. 5. 2014
15. 7. 2014 - 15. 8. 2014
15.10.2014 - 15. 11. 2014

Děkujeme, že přednostně využíváte úřední hodiny
pokladny MěÚ Štíty:

0QRåVWYtNRPXQiOQtKRRGSDGXYWXQiFK
rok

Termíny úhrad poplatků
v roce 2014

Pondělí 7:00 - 11:30
Středa 7:00 - 11:30

12:00 - 16:00
12:00 - 16:00

Kulturní kalendář
2014
22. 2. Myslivecký ples, KD Šty
15. 2. Maškarní karneval na sněhu,
sjezdovka Herolce
1. 3. Divadelní soubor Lipka: Herci jsou unaveni,
KD Herolce
8. 3. MDŽ – Mistříňanka, KD Šty
15. 3. Maškarní ostatková merenda,
Na Dvorečku Březná
25. 5. Jarmark – Dechová hudba Vlčnovjanka,
stánky s řemesly
21. 6. Kelly´s Rampuškák, cyklomaraton Šty
29. 6. Setkání na pomezí Čech a Moravy, Valteřice
– Franšek Nedvěd, Yo Yo Band, Lanžhotčanka,
mezinárodní setkání skautů, atrakce pro dě,
moderuje Vanda Rajnochová
17. 8. Štecká pouť – Halina Pawlowská s pořadem
„Strašná nádhera“, KD Šty
4. 10. Lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota,
KD Šty

Kronika města Štíty
Vážení přátelé,
v prvních dnech nového roku 2014 vám chceme poděkovat za příkladnou spolupráci při zaznamenávání událostí, skutečností a vývoje našeho města a jeho obyvatel
v roce 2012 do městské kroniky. S vaším přičiněním jsou
tak zaznamenány stránky naší přítomnosti pro pozdější
poznávání minulosti města budoucí generací.
Chceme vás tímto požádat o pokračování této spolupráce také pro právě uplynulý rok 2013. Zprávy ze svého
oboru nebo organizace zasílejte, prosím, na MěÚ Štíty
k rukám paní Šatánkové nebo na elektronickou adresu
kronikářky: marie.lauermannová@seznam.cz do konce
dubna, aby mohl být nový ročník kroniky zapsán do
konce října 2014.
Do celého nového roku 2014 vám přejeme mnoho úspěchů, mnoho zdaru, elánu a energie, ale také pohodu, spokojenost a v neposlední řadě pevné zdraví a štěstí v práci
i osobním životě.
Ještě jednou poděkování za dosavadní spolupráci.
Bc. Jiří Vogel, starosta města
Mgr. Marie Lauermannová, kronikářka města

Tříkrálová sbírka
Letošní, již čtrnáctý ročník tříkrálové sbírky, byl nejen u nás,
ale na celém území naší vlasti, velmi úspěšný. Celkem se
vybralo přes 81 mil. Kč! Ve Štítech se zapojilo celkem devět
skupinek králů se svými vedoucími, kterým bych chtěla moc
poděkovat za skvělou spolupráci a ochotu pomáhat! Těším se
na další setkání při patnáctém ročníku TS!
Markéta Drlíková - vedoucí TS ve Štítech

Štíty
Březná
Crhov
Heroltice

28 655 Kč
3 240 Kč
3 430 Kč
4 192 Kč

Sbírka vršků
pro Lukáška
Turistické informační centrum (TIC) Štíty pořádalo
po celý rok 2013 sbírku víček z PET lahví pro Lukáška z Postřelmova, kterému pomohou při zajištění ﬁnančních prostředků na léčbu dětské mozkové
obrny.
Děkujeme všem jednotlivcům, kteří nám nosí vršky
po několika kusech. Děkujeme organizacím, zejména štítecké mateřské škole a skautům, kteří přinesli
několik pytlů naplněných víčky z plastových lahví.
V letošním roce bude sběr víček v TIC Štíty ukončen. Poslední možný termín odevzdání víček v infocentru je v pátek 28. února 2014. Po tomto datu budou všechna víčka odvezena a předána Lukáškově
mamince. Věříme, že jsme tímto činem udělali alespoň malý dobrý skutek, který pomůže dobré věci.
www.lukasekdmo.webnode.cz
Stanislava Smrčková
TIC Štíty

Já... a Štěpán
Vám odpovíme
Štěpán a „úroveň“…
Redaktorka: Ahoj Štěpáne, o čem přemýšlíš?
Štěpán: No, přemýšlím o tom, když se řekne: „ že má někdo
úroveň“.
Redaktorka: A kdo má úroveň?
Štěpán: Představ si, že se v podniku nebo na plese někdo vedle
tebe, s prominutím, „poblije“ a zlikviduje ti oblečení.
Redaktorka: No, to je teda úroveň!!!
Štěpán: Ale vydrž, co když ten dotyčný druhý den přijde,
všechno zaplatí a ještě se omluví. Pak to přece mělo úroveň.
Já...a Štěpán Vás zdravíme z noblesní společnosti...
dotazy posílejte na adresu: pbbr@seznam.cz
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Vzpomínka
na Josefa Matyáše
*15. 10. 1933

+18. 5. 2005

Před nedávnem se mi dostala do rukou jedna
stará kronika. Na 150 ti stránkách popisovala
krásnou i smutnou historii jednoho lidského snu.
Snu, jehož uskutečnění autor věnoval celých 20 let
svého života.
Řeč je o kronice loutkového divadla Kašpárkovy
říše ve Štítech a autorem je člověk, jehož životní
osudy jsou spojeny s naším městem, pan Josef
Matyáš. V říjnu loňského roku uplynulo 80 let
od jeho narození, a proto mi dovolte krátkou
vzpomínku.

Z kroniky
Kašpárkovy
říše
Kašpárkova říše, loutková
scéna SKZ ve Štítech, byla
založena panem Josefem
Matyášem roku 1972. Cílem
bylo dát dětem něco víc
než televizní večerníčky
a ﬁlmové pohádky.
Počátky byly velmi těžké. Dva roky plné dřiny a odříkání
trvalo vybudování loutkové scény v zanedbaných sklepních
prostorách pod školní tělocvičnou, včetně zhotovení kulis,
oblečení loutek, získání členů souboru a nacvičení prvního
představení. (To bylo sehráno 9. února 1974 a byla to hra
„Pilulky čaroděje Dobroděje“.)
Prvními členy souboru byly děti z DD, paní učitelky
Vágnerová a Langrová, pan Hartenberger a všichni členové
rodiny. Během let se v souboru vystřídala spousta čtenářů
rolí i loutkovodičů z řad dětí i dospělých. Velkou ztrátou bylo
úmrtí dlouholetého člena souboru - pana Jana Nezbedy.
Z dětí, které se kdysi zapojovaly do činnosti divadélka, jsou
dnes již babičky a dědové, ale možná si občas na toto období
s nostalgií zavzpomínají. I když historie Kašpárkovy říše je již
minulostí, to, co principál, kulisák, scénárista a loutkoherec
a řemeslník v jedné osobě - pan Matyáš s pomocí své rodiny
pro děti dělal, bylo záslužné, i když bohužel nedoceněné.

V bodech dvacetiletá historie divadélka:
Pan Matyáš se do Štítů, které se staly jeho
druhým domovem, přistěhoval roku 1960. Se svou
manželkou Hildou zde vychoval dceru a čtyři syny.
Velkou část svého času však věnoval nejen rodině
a své práci (pracoval v Olšanských papírnách, MEZu
Jedlí a Státním statku ve Štítech), ale také práci pro
děti, veřejnost, kulturu, sport i pro město samé.
Byl aktivním zahrádkářem, rád přispíval svými
zahrádkářskými radami i do místního časopisu,
byl pokladníkem Tělovýchovné jednoty Sokol Štíty.
Díky svému krásnému (téměř kaligraﬁckému)
písmu, vytříbenému slohovému vyjadřování i zálibě
v historii byl předurčen, aby se stal na dlouhá léta
kronikářem města Štíty.
Jeho největší láskou však bylo loutkové divadlo,
kterému věnoval s aktivní pomocí své manželky
a dětí všechen svůj osobní čas.
Pan Matyáš byl člověk, kterého jsem si velmi
vážila. Nejen pro to, co dělal pro druhé a pro
veřejnost bez nároku na odměnu, ale také pro to, jaký
byl. Trochu snílek, idealista, ale především dobrák,
lidský, pracovitý, obětavý, skromný a nenáročný.
Kdo jste ho znali a měli rádi, zavzpomínejte s námi.
( I.V.)

Roky dřiny, práce, radosti i zklamání. Několik krásných
let v prostorách školy. Zacvičování nových členů souboru.
Příprava nových her. Zlom v roce 1978, kdy byl do prostor
hlediště nastěhován materiál na opravu střechy (viz foto).
Nucené přerušení činnosti, nedobrovolná dlouhá přestávka
a hledání nových prostor k vybudování nové scény. Nové
krušné začátky v prostorách kulturního domu. Problémy
s provozem, znemožňování činnosti z technických důvodů.
Osobní ztráty. Vzestupy a pády. Po revoluci pokusy
o znovuvybudování divadélka opět v prostorách školy.
A nakonec nedobrovolné ukončení činnosti roku 1992.
Konec jednoho lidského snu.
(I.V.)

Eternitové tašky v sále divadla (stav z května r. 1979).
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PRVNÍ KOLEDOVÁNÍ
V CRHOVĚ
„Dej Pánbůh dobrý den veselý, nejprve panu hospodářovi, potom též paní hospodyni, naposled všem dobrým
lidem!“, zaznělo po sv. Štěpánovi, 27. prosince 2013 o třetí
hodině odpolední v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Crhově.
Hojnost sousedů, starousedlíků i hostů, rodičů i dětí se
tady sešla k prvnímu crhovskému koledování. Ve šťastné
chvíli se tak potkalo několik dobrých okolností. Tou první
byla aktivita Petry Kristkové: „Ve štíteckém kostele zpíváme
o Vánocích pravidelně, ale letos naše řady mimo jiné rozšířila
i sekce zpěvaček a muzikantek z Crhova. Měli jsme tedy navíc několik hlasů, příčnou i zobcovou ﬂétnu a housle. Crhov
nám pomohl nejen při půlnoční ve Štítech, ale také při mši
v Horních Studénkách a Tříkrálovém zpívání v Herolticích.
Moc rádi jsme proto přijeli na oplátku my do Crhova.“
Další okolností je skutečnost, že crhovští se poslední dobou schází spolu častěji. Zásluhu na tom má například Eva
Pecháčková, která nabídla místním ženám a dětem korálkování. Další aktivity vyvíjí výtvarnice Dana Zimová, která
v místní škole pořádá kurzy orientálního tance a relaxačního

malování. „Daří se,“ raduje se paní Zimová. „Na adventní
malování mandal vánočních růží přišlo přes dvacet místních dospělých i dětí. Vznikly nádherné mandaly technikou
suchého pastelu a nakonec jsme si zazpívali a vypili spolu
punč.“ Crhov tedy pomalu ožívá, lidé chtějí být spolu.
Není divu, že když se zpoza oltáře vynořilo dvanáct zpěváků, varhaník a muzikantky a zvěstovali
Narození Páně, panovala v kapli nejen
radost z pěkné muziky, ale především
pohoda sousedského setkání a sdílení
svátečního času. Po úvodním koncertu se
ke zpěvu připojili všichni a rytmické sólo
dostaly v půlkruhu se sborem i místní
menší děti. A když hlas odpovědníka zazněl na rozloučenou, popřáli jsme si všichni, abychom se ve stejné radosti setkali co
nejdříve znovu. Velké poděkování patří
stále se rozrůstající štítecké schole a všem
sousedům, kteří na koledování přišli.
„Juž jsme naše písně skončili, narození Krista Pána oznámili. Děkujeme, že
jste poslouchali, o čem my jsme vám tu
zpívali.“
Andrea Hanáčková

STOLETÍ

Vody…39...

plejtvák…
Už jsme se dost natrápili s oceány a moři a ještě
takové nadělení …. Ano, začala sezóna lovu a za
pomoci sonarů a jiné novodobé techniky lovíme
živočichy, kteří nemají k dispozici státního zástupce, obhájce, rozvědku, odposlouchávací zařízení
a dokonce ani mobily, není to s těmi plejtváky rovný
souboj. Lovci využívají i toho, že plejtváci jsou savci
a občas musí vyplout na hladinu a nadechnout se.
Vše se v současnosti odehrává na jižní polokouli
a mořské vlny ke Štítům v nejbližší době určitě nedošplouchnou, tak co? Ať si to tam, ti blbečkové, vyřídí
mezi sebou !! Jenže to není tak jednoduché.
Tak, jako my potřebujeme třeba včely, oceán potřebuje plejtváky. Říkáte si, plejtvák a včela, nebe
a dudy. Ale v oceánských vodách je se svou velikostí
stejně nicotný, jako včela létající kolem vaší chalupy. Každý živočich má na naší planetě své místo.
Ovšem nesmí ho být moc ani málo. Našich kytovců
je proklatě málo a jejich teritoríální vody už nejsou
nedotknutelné. Problém včel je úplně stejný, i když
plavat se ještě nenaučily.
Jak z toho ven? Velmi těžko. Babo raď, lumpy pochytej a potrestej..
Petr Beneš
za pomoci National Geographic a internetu
Plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus) je největší tvor, jaký kdy na naší planetě žil. Dorůstá délky
30 metrů a váží přes 200 tun. Dokonale proudnicový
tvar těla a mu umožňuje plout rychlostí až 20 uzlů
(37 km/h) a proto patří k nejrychlejším mořským tvorům. Na rozdíl od ryb jsou plejtváci velryby teplokrevné, dýchají vzduch a rodí živá mláďata. Kdysi těchto
velryb žilo ve vodách jižně od Austrálie přibližně
250 000. Pak přišli velrybáři. Plejtváků obrovských
přežilo do dnešního dne jen asi 500 kusů. Dnes loví
velryby pouze dvě země – Japonsko a Norsko.

Štítecký list strana 7

Střípky ze Šilperska a Štítecka
O původu místních jmen na Štítecku - 2. část
V minulém čísle jsme si připomněli původ názvu našeho města a jeho místních částí, tj. Březné, Heroltic a Crhova. V dnešním příspěvku se budeme zabývat názvy dalších
obcí na Štítecku. Jsou to vesnice v blízkém okolí a nacházejí se nejen na území dnešní Moravy, ale i v Čechách.

Cotkytle
I když Cotkytle patří v současnosti do sousedního Pardubického kraje a tudíž do Čech, její historie i současnost je
s naším městem úzce spjata. Vesnice se poprvé objevuje
v písemnostech roku 1350 jako Zackiecel a o rok později,
r. 1351, jako Zockitel. Český název není znám, takže buď byla
založena Němci nebo byla nějaká původní česká předkolonizační osada v době kolonizace poněmčena.
Výklad jména Cotkytle je obzvlášť pikantní. Vesnice leží
v krajině, která nebyla v dávných dobách pro pocestné příliš bezpečná. Hrozilo zde nebezpečí loupežného přepadení.
V temném středověku bývalo totiž výnosným povoláním
řemeslo loupežnické, jak můžeme číst v Pohádce loupežnické
Karla Čapka, v románu Rytíři a lapkové od Karla Nového
apod. Podle pověstí číhali u dávné obchodní stezky na pocestné lupiči a lapkové. Cotkytle je překroucená podoba
slova Zottkittel, což znamená chlupatá nebo také roztrhaná,
oškubaná halena, suknice, kytlice. Název tedy možno vysvětlit dvěma způsoby. Buď byli lapkové oděni ve špinavých, hrubých, otrhaných šatech nebo byli pocestní obráni a „oškubáni
na kost“ tak, že jim nezbylo nic, než ta roztrhaná halena.

Horní Studénky
Obec získala své jméno podle polohy osady a jejich vlastností.
Hojné množství vodních pramenů vytékajících ze svahů se prý
zachycovalo do krytých obezděných studánek, ze kterých lidé
čerpali pitnou vodu. Další možností výkladu jména je odvozenina od slova „studený“. Horní Studénky byly nepochybně kolonizovány z dnešních Dolních Studének, kromě společného
jména mají obě vsi i společného patrona – sv. Linharta. Podle
lidových vypravování se prý část obyvatel D. S. odstěhovala po
častých záplavách výše do hor, kde si postavili nový dřevěný
kostel a založili novou vesnici se stejným názvem. Historikové se rozcházejí v názorech na stáří vesnice. Nejstarší doklad
z roku 1353, kde je ves nazývána Studenca, se patrně týká Dolních Studének. První písemná zmínka o Horních Studénkách
je z roku 1510, kdy je ves v zemských deskách uváděna jako
Studenka. Pomnožné jméno Studynky se objevuje r. 1613. Přívlastek Horní je poprvé použit roku 1881. Dnešní název Horní
Studénky je oﬁciální od roku 1924. Přestože jméno vsi procházelo během staletí různými podobami, na rozdíl od Dolních
Studének (často německé nebo poněmčené pojmenování) šlo
vždy o podoby české.
Pro úplnost je třeba uvést, že někde mezi vrchem Petrovem
a dnešní vsí prý v dávných dobách, kdysi před osídlením Horních Studének, existovala farní ves Ödendorf, která zanikla.
(O této zajímavosti se dozvíme více v dalším čísle časopisu.)

Písařov
Písařov je vedle Březné a Jakubovic nejstarší osadou na Štítecku. Neodvozuje své jméno od skutečnosti, že by zdejší
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obyvatelé psávali obzvláště krasopisně, jak by se mohlo zdát.
Vesnice, původně zřejmě česká, byla asi založena nějakým
zeměpanským písařem, jak tomu nasvědčuje latinský název
villa Scriptoris, tak totiž zní latinské jméno osady patřící
k šilperskému panství již roku 1278 (viz Protivenovo privilegium = zakládající listina našeho města). V roce 1358 se
objevuje poprvé česká podoba Pisarzowitz a r. 1656, v době
pobělohorského poněmčování, je ves poprvé uváděna v podobě německé - Schreibendorf. Latinské, české i německé
podoby jména pak v průběhu let procházely různými obměnami, v 18. a 19. století vedle sebe ve stejnou dobu existovala
podoba česká i německá. Od roku 1881 je již v písemnostech
poprvé uváděn pouze český název Písařov.

Bukovice
Patří od r. 1918 k Písařovu, ale v minulosti byla součástí šilperského zboží. Její dějiny můžeme prokazatelně vysledovat
až k roku 1521. Název osady pochází od jména stromu – buk,
byla tedy založena na vykáceném bukovém lese nebo u bukového porostu.

Jedlí
Dnes je již známo, že vesnice existovala již mnohem dříve
a to pod názvem Adolphi villa = ves Adolfova. Dokladem je
již zmiňované Protivenovo privilegium z roku 1278, kdy tato
ves patřila k šilperskému panství.
Současný název vsi, pocházející ze 14. století, je odvozen
(jako v případě Březné, Bukovice, Javoří či Dubicka) podle
charakteru krajiny a stromů - zde od jedlového porostu, který byl v dávné minulosti spíš výjimkou. V době kolonizace
bylo totiž naše území porostlé především listnatými stromy.
V zemských deskách je poprvé roku 1373 psáno Jedla. Název
byl rovněž mnohokrát měněn a různě přepisován, poněmčován, komolen, vždy ale zůstával základ slova český. Deﬁnitivní název Jedlí nese obec od roku 1924.

Zborov
První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1464, kdy je jako
Zborow jmenována mezi těmi obcemi šilperského statku,
které jsou prodávány Šternberky zábřežskému panství. Jméno je patrně odvozeno od vlastního jména Zbor, což mohl
být zakladatel obce. Druhou možností je odvozenina od
slova „bráti“ (- bor, zábor apod.) V době okupace se ves nazývala Borhof (upraveno ze Zbor/ Bor + ov/hof = dvůr). Od
roku 1924 nese vesnice úřední název Zborov.

Jakubovice
Jakubovice patří mezi nejstarší vsi na Šilpersku. S dějinami
našeho města je spjata prokazatelně od roku 1335 do r. 1464,
kdy byla ves součástí šilperského panství. Název Jacubowitz
je odvozen od vlastního jména Jakub. Roku 1351 je ves uváděna pod latinským názvem Jacobivilla – Jakubova ves. Kromě mnoha českých podob jsou známy v době pobělohorské
také podoby německé ,např. Jockelsdorf - ves Joklova (Jokl
je německá domácká podoba od Jakub).
Mgr. Ivana Valentová
Literatura a prameny:
Březina, J.: Zábřežsko v období feudalismu
Havránek, B. – Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká
Hosák, L. – Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I., II.
Jurenka,J. : Písařov
Rýznar, V.: Horní Studénky
Internet

ZE ŠKOLNÍCH
LAVIC

Zápis do 1. třídy
Ve středu 29. ledna 2014 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Letošní zápis byl netypický v tom, že se k zápisu dostavil nebývale velký počet předškoláčků. Své vědomosti
přišlo ukázat 34 dětí, 17 chlapců a 17 děvčat. Dvě děti budou
zapsány dodatečně. Jako každý rok i letos přišlo hodně dětí
nachlazených či dokonce nemocných, ale na jejich výkonech
to nebylo znát. Rodiče jen s uspokojením pozorovali své ratolesti, jak poznávají číslice, barvy, geometrické tvary, jak kreslí
a povídají básničky.
Budoucím prvňáčkům přeji, aby si co nejlépe užili poslední
měsíce v mateřské školce a aby 1. září 2014 do školních lavic
zasedli s radostí a elánem.
Mgr. Markéta Drlíková, uč. budoucího 1. ročníku

Veselohra „Herci jsou unaveni“
v podání DS Lipka
Králický Divadelní soubor Lipka se po úspěchu vlastní
hry „Květ sakury“ tentokrát představí našemu publiku
s divadelní veselohrou „Herci jsou unaveni“ současného
úspěšného francouzského autora Erica Assouse.
Hra je z hereckého
prostředí.
Herečka s bohatým přítelem pozve na grilování
několik
svých
kolegů z branže
do jejich venkovského sídla. Ráda
by s nimi oslavila
získání hlavní role
ve ﬁlmu. Zábava
se rozjíždí a na
programu
jsou
obvyklá
témata
z hereckých šaten:
scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví...
Přátelské setkání?
Není to tak jisté,
neboť masky velmi rychle padají!
A grilování? Velmi, velmi pikantní! Bujarý herecký večírek s typickým francouzským šarmem a překvapivým
dojezdem...
Nezapomeňte si poznamenat do kalendáře datum našeho představení 1. března v 19:30 hodin v KD Heroltice.
A pak... pak už se jenom dobře bavte.
Divadelní soubor Lipka

Z POHLEDU OBČANŮ
Bruslaři
Máme po volbách. Zas máme co jsme chtěli (?). Úsměvné už
to dávno není. Jen trapné.
Před volbami, jako pokaždé, nastartoval hospodářský růst. Po
nich, jako vždy, nastal další pokles.
Napadá mi (už taky nejsem normální), že by tedy mohly být
volby každé čtvrtletí. Hned po spočítání hlasů bych vyhlásil
další, aby se tam ten propad vůbec nevlezl. Ale zase mám tušení, že by se ten nepostřehnutelný minirůst vždycky rozpustil
v povolebních přípitcích.
Vítězové voleb byli viditelně výsledkem (nemile) překvapeni. Ten, co nehýbá brvou, čekal, že bude absolutisticky
vládnout na hrobu rozdupané opozice, druhý myslel, že bude
z křesel opozice rozdávat božská moudra. A ten třetí? No, to
je přece ten, co se směje! Už v tom má bohatou praxi. Ač, to
je další absurdnost, byly církevní restituce schváleny vládou,
ve které lidovci poprvé nebyli. Teď už to stačí jen trošičku
pohlídat. Naivní člověk by se domníval, že některá jména už
teď neuslyší. Omyl! Uvidí je v jiných stranách, někteří už zase
založili pro svou potřebu stranu novou, jen aby neuplavalo
veslo. Pro tyto skoky a obraty má vhodné názvy jeden sport
- krasobruslení. Hodnocení veřejností není vysoké, ale sází se
na špatnou paměť. V mé paměti mi vyvstalo heslo Občanského
fóra: „Strany jsou pro straníky, my jsme pro lidi.“ Teď už jsou
jenom strany, pro lidi už nikdo. Jistě proto mělo ANO hned
po úspěchu na pět tisíc přihlášek. Tak se rodí kádrové rezervy
- rychlokvašky! Tam nahoře teď sedí přísný kádrovák. Z dálky
se sympaticky tváří jeho snaha o sestavení vlády jen z opravdových odborníků (už zase!), ale současně velmi touží, a nejen
on, po tzv. služebním zákonu, který bude zase stavět partajnictví před odbornost a navíc bude nápomocen při korytaření.
Cožpak lze snad očekávat, že si ti vyvolení odhlasují nějaký
zákon proti svým zájmům? Těžko se dočkáme, aby ten, kdo
pobírá nekřesťanské peníze a podepisuje, také za podepsaná
drahá rozhodnutí konečně ručil a trestněprávně odpovídal.
Opět sympatické se může zdát přiznání, že i pan personální se
kdysi spletl - v osobě Vladimíra Grosse. Jak spletl!! Vždyť je
tak dobrý, čistý a zasloužilý, že nás, jistě zodpovědně (a dobře
placeně), nadále zastupuje ve výnosné traﬁce!
S korunou se děly věci! Její oslabení mělo nastartovat naši
ekonomiku - zněla oﬁciální obhajoba. Ale auto slabou baterkou
nenastartuješ - to říkám já. Po ubezpečování, pro jistotu, že za
to vláda nemůže, se nám dostávalo chatrných ujištění, že my plebejci, to vlastně nijak nepocítíme. Týká se to jenom dovozu
(a co nedovážíme?). Stačí, když si tu novou televizi koupíme
ještě do Vánoc. Možná, že v tom zanikl rýpaneček pekařů, že
budou muset zdražit chleba, protože dovážejí kvasnice. Ti, co
mají nějaké úspory, obdarovali stát ještě dříve, než šli do obchodu či do směnárny. Mzdy, důchody i podpory se tím vlastně
ještě snížily, i když se tak netváří. Jistě na to noví poslanci brzy
přijdou a své služné si navýší. Když to tak stát bude dělat vždycky, je i možné, že ještě nezkrachuje a zlatá korýtka budou nadále lukrativní. A lidi... Určitě nezkrachuje ani ta Praha samotinká. I když dluží Metrostavu dvě miliardy. Vždyť si ten tunel
možná ani neobjednala... Nebo bylo něco na smlouvě napsáno
tak drobným písmem, že to na magistrátu nepřečetli?
Tož, je polovina ledna, rybník nezamrzlý, ale, jak je vidno,
bruslit se dá.
Alex Krobot
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Myslivecké sdružení „Tetřívek“ Štíty
Leden a únor očima myslivce
V zimních měsících jsou myslivci především hospodáři, kteří
musí pomoci zvěři zajistit potravu a umožnit jí tak přežít
těžké nepříznivé období. Při silných mrazech a sněhové pokrývce, je nutné přikrmovat zvěř i několikrát týdně. Ve všech
krmelcích pro spárkatou zvěř by měl být dostatek kvalitního
sena. Začátek letošní zimy byl pro zvěř, co se týká jejich potravy, velice příznivý. Mírná, teplá zima zvěři umožňuje najít
v přírodě dostatek potřebné potravy, a proto se ani nestahuje
ke krmelcům. Při tuhé zimě je zvěř díky souvislé vrstvě sněhu s ledovou krustou odříznuta od přirozených zdrojů potravy a prožívá tvrdé období nouze. Zažívací trakt spárkaté
zvěře je již v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází ke
zpomalení metabolizmu. V tomto období zvěři zkrmujeme
plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany), které jsme
přes léto nasbírali, z jadrných krmiv je nejvhodnější oves.
Koncem ledna potom předkládáme medikovanou směs proti
vnitřním a vnějším parazitům, kterou mícháme
do krmiva, na které je zvěř zvyklá. Neustále kontrolujeme a doplňujeme liz ve slaniscích!
V únoru již začíná honcování (námluvy)
zajíců, přilétají některé druhy tažných ptáků
(divoké husy) a v tělech samic spárkaté zvěře
probíhá intenzívní vývoj embryí. Čas strávený
v honitbě, a zejména čerstvé obnovy, využijeme
ke sčítání zvěře a k tomu, abychom si udělali co
možná nejpřesnější obraz o počtu, stavu, poměru pohlaví a věkových třídách zvěře v naší
honitbě.
V únoru se zvyšuje riziko různého druhu onemocnění zvěře, a proto si všímáme i kondice či
stavu osrstění nebo opeření zvěře, to vše vypovídá o kondici zvěře.
Největší nebezpečí pro zvěř ale není nepříznivé počasí,
podílí se na něm nejvíce lidská bezohlednost. Zvěř v zimě instinktivně vykonává minimum pohybu. Pokud pes či jezdec
na čtyřkolce vyplaší srnčí zvěř, která před ním rychle uniká
a vynakládá tak asi 16x více energie než v klidovém stavu,
tak slabší, nebo často rušené kusy zvěře se nedokáží vyrovnat s takovým výdejem energie a umírají na celkové vysílení
nebo na záněty dýchacího ústrojí.
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Opět připomínám… Pokud najdete takový uhynulý, třeba
i již načatý kus, nedotýkejte se ho, nikdy nemůžete vědět, co
zavinilo jeho úhyn, ale nahlaste jeho přibližnou polohu kterémukoliv myslivci, kterého znáte a ten je povinný se postarat
o to, aby se padlá zvěř odstranila.
Lovecká sezóna skončila, věnujeme se odlovu jen mladé černé zvěře a lišek.
Tentokrát vám trochu přiblížím našeho nejvýznamnějšího
zástupce drobné zvěře a to zajíce:

Zajíc polní (Lepus europaeus), patří mezi zvěř:
•
•
•
•

srstnatou (savci)
drobnou
užitkovou
hájenou (stanovená doba lovu a hájení)

Zajíc polní je v našich podmínkách historicky nejvýznamnějším druhem drobné zvěře. Vyznačuje se ochranným hnědavým zbarvením. Není u něj vyvinuta pohlavní dvojtvárnost,
takže ani podle zbarvení, ani podle velikosti nelze rozeznat
zajíce od zaječky.
Žije samotářsky, aktivní je hlavně v noci.
Je to typický býložravec. Živí se nejrůznějšími bylinami,
hlízami, pupeny a výhonky. S oblibou vyhledává louky s výběrem travin. V zimě může způsobit škody okusem kůry
stromků. Páření, tzv. honcování, probíhá od února do září,
zaječka je březí 6 týdnů a pak vrhá 2 až 5 mláďat, která mají
již srst a vidí. Vrhy bývají 3 až 4 do roka a zajíčci jsou po měsíci zcela samostatní. V tomto věku však mají hodně nepřátel,
jako jsou lišky, pernatí dravci, divoká prasata. Velké množství
také posbírají volavky a čápi, proto jen malé množství se dožije dospělosti.
Zajíci ale mají i jednu neobvyklou schopnost. Samice tohoto obyvatele našich polí je schopna v době březosti přijmout
ještě další oplozená vajíčka. Je tedy schopna superfetace, což
je tzv. dvojplodnost. Nastává u samic s dvojitou dělohou, příkladně u zaječky, kdy se jí v obou částech dělohy souběžně
vyvíjejí různě staré zárodky.
Dušková Eva

Skautský oddíl
,,Hledači“
Ze skautského deníku 2. část
Další ráno jsme už byli zvyklí, že se vstává individuálně a že nás
nikdo nehoní na budíček nebo rozcvičku. Po snídani se na hřišti
konaly ﬁtky. Každá ze skupin měla připravenou nějakou soutěž a
musím přiznat, že to bylo lepší než rozcvička. Pot se z nás jen lil.
Dalším bodem programu byla přednáška o moři. Na jejím konci
jsme dostali za úkol na prázdný model mořského průřezu, nalepit
jednotlivé mořské živočichy podle toho, ve které vrstvě žijí. Pak
už byl do oběda volný program. Odpoledne jsme měli program na
moři a tím byly závody. Závod se skládal z deseti kol a z každé skupiny se plavalo, další jel na kánoi, další na krokodýlovi a poslední
plaval s pádlem. Vystřídali se všichni a dokonce i Lucka s rukou
v sádře. Večerní program byl věnován Norsku. Dozvěděli jsme se,
že Noři žijí z brambor, ryb a obědových balíčků. Na konci jsme
měli ochutnávku losího a sobího masa – obě chutnala stejně ,,jako
podrážka,,.
Další den byl budíček již v 6:30. Po snídani na nás čekal autobus
a jeli jsme všichni na rafty na řeku Cetinu, nedaleko města Omiše.
Na startu jsme dostali vybavení – vesty, přilby a pádla. Na sedmi
raftech jsme vyrazili na několikakilometrovou pouť po nádherné

řece. Po několika minutách začal místy boj mezi rafty – kdo koho
víc postříká. Nikdo z nás na konci nebyl suchý. Měli jsme několik
zastávek. Na jedné jsme se koupali, na druhé jsme přecházeli po
souši nebezpečné peřeje a na třetí se dokonce mohlo skákat ze skály
do vody. Taky jsme míjeli jednu skálu, kde při natáčení skákal do
vody Winnetou. V cíli jsme pomáhali vynést rafty na auta a za odměnu jsme se mohli najíst (řízek v bagetě). Na zpáteční cestě jsme
se zastavili ve Splitu. Speja nás provedl starým městem a byli jsme i
na věži. Odtud byl nádherný pohled na Split, moře, lodě. Kdo nešel,
o moc přišel. Samozřejmě jsme byli na zmrzlině. Být v Chorvatsku
a nedát si zmrzlinu – to snad asi ani nejde. Den se ukončil večerním
programem. Každá skupina měla vytvořit choreograﬁi k písničce
Barbie Girl. Vedoucí nesměli pomáhat – byli v porotě. Choreograﬁe
skupin byla rozmanitá, vtipná a místy jsme se smíchem za břicha
popadali. Z toho se přešlo na volnou zábavu – diskotéku.
Ráno bylo docela chladno. Na pláži jsme měli přednášku mořských záchranářů (nee Pamela Anderson nebyla) a pak jsme se učili
,jak se poskytuje první pomoc, záchrana tonoucího a vše co k tomu
patřilo. Bylo to docela náročné na fyzičku, takže někteří z nás využili
poledního klidu k dobití energie. Odpoledne byl závod v plavání, ale
silný vítr jej předčasně ukončil. Večer byl odpočinkový, a kdo chtěl,
šel se podívat po pláži do městečka.
Následující den jsme měli českou rozcvičku. Připravili jsme si
ji v komické verzi. Naklusali jsme na plac jak parta spartakiádních

nadšenců a místo tvrdých cviků jsme předcvičovali kroužením
prstů na ruce, mrkání, kroužení pánví. Na závěr jsme si zahráli hru
1,2,3, Buldok a docela se chytla. V dalším programu se dělaly výrobky z plastů. Toto nás moc nenadchlo. To odpolední koupání ve
volném čase bylo lepší.
Poslední den jsme měli pohodu, protože Slovinci a Norové odjížděli brzy ráno, tak jsme jim pomohli nastěhovat bágly do tranzitů,
rozloučili se s nimi a šli na poslední táborovou snídani. Dnes už
jsme seděli všichni spolu. Pak už jen balení báglů, úklid tábořiště
a po obědě jsme se přesunuli do Splitu na poslední noc. Hned jak
jsme shodili bágly, domluvili se na jídelníčku, šli jsme opět k vodě.
Teď už tu bylo daleko víc turistů. Večer se řešil individuálně. Někdo
šel do města, jiný na hřiště a někdo odpočíval.
Ráno po vydatné snídani jsme naposledy vyrazili k moři. Až do
oběda jsme si užívali sluníčka, vody a všeho kolem. Po vynikajícím
obědě, který nám uvařila Spejova manželka, si každý namazal na
cestu svůj chleba s čím kdo chtěl (marmeláda, nutela, paštika, sýr).
Následně nás převezli na nádraží, kde jsme se střídali u hlídání batožin a vyrazili na poslední procházku městem, dokoupit poslední
dárky. Když dorazil na nástupiště náš vlak, věděli jsme, že teď už to
končí……… nebo začíná?
Projekt jsme podali a vyhráli. Takže příští rok u nás.

Nature education for young
Jak jsem psal v předchozím článku, podali jsme projekt s žádostí
o ﬁnanční příspěvek na Českou národní agenturu Mládež v Praze.
Abych se přiznal, moc jsem nedoufal, že v silné konkurenci uspějeme. Opak bylo pravdou. Těsně před Vánoci jsme obdrželi email, že
náš projekt byl vybrán a přes program ,,Mládež v akci“ nám z fondů
Evropské unie na tento projekt ﬁnančně přispějí. Beru to i jako ocenění teamu, který na tomto projektu intenzivně pracoval od začátku
prázdnin až po jeho odeslání (koncem září).
Díky tomu koncem června přijedou do Heroltic tři skupiny po
sedmnácti lidech ve věku 13-25 let, a to z Chorvatska, Slovinska
a Čech. Připravili jsme pro ně bohatý program. Seznámíme je nejen s naší přírodou (půjdeme na Suchý vrch, Praděd), památkami
(Šumperk, Olomouc, pevnost Bouda), ale i technicko-sportovními
zvláštnostmi jako je přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně nebo
Acrobat park Štíty. Také nás všechny uvidíte na Setkání na pomezí
Čech a Moravy. Zde budeme mít svůj program pro děti a pro ty
starší prohlídku skautského táborového městečka.
Projekt jsme už začali prvním víkendem v lednu. Z každé země
přijeli dva zástupci do Heroltic. Prohlédli si zázemí, kde bude náš
projekt realizován, probrali se organizačně-technické problémy.
Vyjeli jsme se podívat na některá místa z letního projektu jako jsou
Valteřice, Suchý vrch, Acrobat park Štíty.
Na závěr setkání jsme u posezení rozkrojili dort se znaky Evropské unie. Bylo to symbolické ……………….
Na projekt Nature EYE o ochraně přírody se sjedou mladí lidé působící jako vzdělávatelé v místních neziskových oraganizacích, kteří
budou zde nabyté vědomosti o fungování přírody, o přírodních
hodnotách, ale i životě v České republice dávat dál.
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY
Výsledky činnosti
knihovnického střediska Štíty
v roce 2013
Statistika
2013
středisko
Štíty
MěK Štíty

Výpůjčky Registrovaní Návštěvníci Uživatelé
celkem
čtenáři
půjčovny internetu

17 267

223

3 433

1 098

MK Březná

263

5

142

139

MK Crhov

163

11

262

101

158

12

52

0

362

10

75

34

MK Jedlí

796

36

272

41

MK Písařov

510

9

107

146

MK Zborov

265

6

30

0

Celkem
2013

19 784

312

4 373

1 559

Rok 2012

19 570

280

3 887

1 551

Porovnání
+/-

+ 214

+ 32

+ 486

+8

MK Hor.
Studénky
MK
Jakubovice

Výsledky činnosti Městské knihovny Štíty
Přírůstky knihovního fondu:
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty 272 svazků v hodnotě 47 148,00 Kč.
Dary z projektu Česká knihovna –
52 svazků v hodnotě 12 901,00 Kč.
Knižní dary čtenářů a organizací pro MěKŠtíty - 71 svazků v hodnotě 13 923,00 Kč.
Knižní dary čtenářů a organizací pro MK
- 3 svazky v hodnotě 210,00 Kč.
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého
kraje – 213 svazků v hodnotě 26 034,00 Kč.
Nákup knih z ﬁnančních příspěvků obcí
pro MK Horní Studénky, Jakubovice, Jedlí,
Písařov, Zborov – celkem 78 svazků v hodnotě 16 261,00 Kč.
Celkem bylo v roce 2013 knihovnicky
zpracováno a zkatalogizováno v programu KPwinSQL 689 svazků v hodnotě
116 477,00 Kč.
Z činnosti:
V roce 2013 si registrovaní čtenáři vypůjčili
13 115 monograﬁí a 4 152 periodik.
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V rámci činnosti regionální funkce střediskové knihovny Štíty bylo v cirkulaci dovezeno do 7 místních knihoven celkem
596 svazků a odvezeno 283 svazků knih.
Meziknihovní výpůjční službou bylo zasláno celkem 49 požadavků, z toho kladně bylo vyřízeno 46 požadavků.
Pro děti a mládež v městské knihovně byly uspořádány 2
kulturní akce, kterých se zúčastnilo 71 návštěvníků.
Knihovnické lekce každoročně pořádané v knihovně ve spolupráci se ZŠaMŠ Štíty navštívilo celkem 120 žáků v doprovodu svých třídních učitelek.
Městskou knihovnu ve Štítech v roce 2013 navštívilo a bylo obslouženo celkem 4 722 návštěvníků.
On-line katalog:
Záznamy o knihovním fondu knihovnického střediska Štíty
jsou čtenářům knihovny i ostatním zájemcům k dispozici na
adrese www.stity.cz sekce Knihovna v elektronickém katalogu
OPAC. Prostřednictvím tohoto on-line katalogu,vstupovali
čtenáři do uživatelského protokolu a bez návštěvy knihovny
si sami prodlužovali výpůjční dobu, rezervovali knihy,
zjišťovali knižní novinky, výpůjčky nebo platnost registrace.
On-line služeb v e-katalogu knihovny v roce 2013 využilo
dalších 8 155 virtuálních návštěvníků.
Webové stránky knihovny:
Aktuální měsíční statistiky a informace pro čtenáře Městské
knihovny Štíty jsou zvěřejňovány na webových stránkách
www.stity.cz sekce Knihovna.
Počet zobrazení webových stránek knihovny za rok 2013
celkem 1 814 návštěv.
Květa Lakomá, MěK Štíty

Otevírací doba Městské knihovny ve Štítech
Pondělí: 10.00 – 11.30 hod. 12.00 – 17.00 hod.
Středa: 10.00 – 11.30 hod. 12.00 – 17.00 hod.
Pátek: 10.00 – 11.30 hod. 12.00 - 17.00 hod.
Otevírací doba knihovny na Březné
Pondělí: 17.00 – 19.00 hod.
Otevírací doba knihovny v Crhově
Pátek : 14.00 – 16.00 hod.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

STATISTIKA
POHYB OSOB 2009 - 2013
Přistěhováno

Odstěhováno

Narozeno

Zemřelo

Celkem
obyvatel

2009

46

32

19

26

2050

2010

56

59

20

19

2048

2011

55

33

18

25

2063

2012

52

44

20

22

2069

2013

39

45

20

18

2065

JUBILANTI
V průběhu měsíce ledna a února tohoto roku slaví
významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Pospíšilová Zdenka

75 let

Kühnová Veronika

77 let

Kleinová Anna

78 let

Gronych Miloslav

78 let

Hrabalová Marie

78 let

Sitta Josef

78 let

Beranová Gertruda

79 let

Bondorová Anna

79 let

Kühn Alfred

81 let

Tempírová Marie

83 let

Fabiánková Jarmila

86 let

Verner Jan

87 let

Minářová Stanislava

90 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě a dobrotě.
Dne 30. ledna 2014 jsme vzpomněli
17. výročí od úmrtí manžela,
tatínka, dědečka

pana Jindřicha Martince
ze Štítů.

STAV OBYVATEL
2009 2010

2011

2012

2013

Štíty

1605

1602

1621

1624

1622

Březná

245

242

242

245

245

Crhov

94

97

100

102

98

Heroltice

106

107

100

98

100

Vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

PRŮMĚRNÝ VĚK
OBYVATEL
ŠTÍTY

39,53

BŘEZNÁ
36,3
CRHOV
44,58
HEROLTICE 46,24
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TURISTIKA
Sněžník nepřátelský
Náš turistický svět, tedy štíteckých turistů, byl vždycky
dost ovlivňován blízkostí polské státní hranice. Teoreticky to
neměl být problém, protože desítky let nám bylo vštěpováno
vědomí, že jsme jeden velký socialistický tábor vzájemně
přátelských národů. Naši čelní představitelé se na setkáních
líbali, o státních svátcích se vedle sebe třepetaly vlaječky,
jako symbol jedné velké rodiny. Jak tomu bylo ve skutečnosti,
k tomu povyprávím náš skutečný příběh, který se stal před
dvaceti léty.
Psalo se jaro 1994, v plném proudu byly naše výlety
po pěkných zákoutích naší bohulibé krajiny. Na řadu
měl přijít Králický Sněžník a vedla se diskuze „kudyma tentokrát.“ Vrchol jmenovaného je na polském
území. I když pouhých pár metrů. Některé hraniční
stezky byly také problematické - pouhým úkrokem
bylo možné, ještě stále, porušit zákon. Čekali jsme
i tady ukončení trapností. Změna nepřicházela, celníci
stále lpěli na neudržitelném. Vymyslel jsem následující
inovaci naší akce: Pojedeme vlakem do Lipky, odtud
dojdeme k celnici. Tady si necháme orazítkovat pasy
a pak půjdeme po hranici na polské straně nahoru.
Tady se dobře rozhlédneme, už dlouho jsme tady
nahoře ﬁnance nepotkali, bude-li tomu tak, přejdeme tu k nám a půjdeme k vlaku do Starého města.
Zájemcům jsem připomínal dvě věci: Do jiné kapsy
si vezměte i občanku, kdyby byla kontrola na naší straně,
nesmíme ukazovat pasy a přiznat, že jsme přešli tady, mimo
hraniční přechod. A teď ta druhá věc - budou-li, nedejbože,
na Sněžníku zelení mužíčci, budeme se muset možná vrátit
po polské straně celnicí, a to znamená mnohem víc kilometrů, tak s tím raději také počítejte. Jsou i další věci, o kterých
ale máme mezi turisty zato, že je připomínat nemusíme /vzít
svačinu, pláštěnku, vyzkoušené dobré boty...).
Dorazili jsme na celnici. Kontrola rychlá, jen za námi
dlouhý nechápavý pohled, asi tu lidé pěšky nepřechází často.
Jdeme na stezku. Tentokrát poctivě po polské straně, vždyť
na to máme štempl. Nikde nikdo, počasí krásné, nové výhledy. Pak míjíme Vlaštovčí kameny. A už je na dohled známá
hromada, zbytek po odstřelené rozhledně. A..., nevěřím svým
očím, zelený mužíček. Sákra! Slyší češtinu, už k nám valí,
možná čeká prémie, nebo dokonce povýšení. Je viditelně
zklamán při kontrole našich pasů, nevěřícně zírá na razítka,
úřední šiml si nezgustnul.
Ale podezřele pečlivě si přepisuje všechny údaje ze sedmi pasů do svého bloku. A na zadku má, bohužel, vysílačku.
A ještě se nás vyptává kudy půjdeme zpátky. Rychle za
všechny odpovídám a ukazuji, že tam dolů a přes Bobošov
a celnici. Ani nelžu, nemůžu. Ještě vypil nabídnutou slivovici,
to zapomněl, že je ve službě a už pelášil na tu hromadu po
rozhledně a žhavil vysílačku. A my také pelášíme, ani není
už ta dobrá nálada na zde obvyklé kochání. Potřebujeme, pro
zkrácení, kousek přes Česko, to nesmí celník vidět, a pak se
vrátit do paňstva. Náš urychlený přesun si pilný ouřada zřejmě vysvětlil po svém a pachtil se po „zadržení narušitelů“.
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Nedohnal nás. Opustili jsme na vhodném místě příhraniční
stezku, abychom nešli tou samou, a sešli do polských dědin.
Jeden ze sedmi statečných kulhá, měl ten nedobrý nápad, vzít
si nové boty. Na návsi v Pisarech se proti nám vyřítila stará
fordka, zastavuje smykem napříč silnicí, vystupuje velitel celní stráže. Kontroluje naše pasy. A ptá se, proč nejdeme tou
stezkou kolem hranice. Vědom si naší oglejtované převahy,
ptám se já, jestli jsme snad v Rusku, bychom se museli pohybovat nařízenou trasou. Musel to sežrat. Jdeme odevzdaně
dál po nepříjemném asfaltu hlavní silnice, jen jedna tvář už
je zkřivená bolestí. Konečně vidíme na celnici, snad poprvé
se těšíme. Vlevo u silnice je budova polské celní stráže, vzadu na dvorku mladý zelenáč opravuje českou služební čízu.
V okně se pohnula záclona.
„Asi budou problémy, odtuším.“ Ujdeme jen třicet metrů, na dvůr někdo řve povel, mašina startuje. Proletí kolem

nás, brzdí až smrdí guma. Asi šteloval brzdy. „Kam jdete?,“
ptá se ten mladičký uniformovaný bůh. „Kampak asi, ty
vole,“ bradou ukazuji na celnici. Český celník se už z dálky
chechtá a jen počítá do sedmi, jestli někdo neemigroval. My
už jen myslíme na to, jak si sednem a dáme pivo. Prý ve stánku za celnicí, slibuje jeden účastník výpravy, čepuje tu jeho
příbuzná. Nečepovala, zavřeno. Přes viadukt právě jede ten
náš vlak, stihnout se nedal kvůli puchéřu. Tak tedy už jenom
k tomu nádraží. Alespoň sednout. V krku vyschlo. Další vlak
jede za víc jak dvě hodiny. Najednou zjistím, že chybí Jirka.
Prý na silnici stopoval. Že by nás tu jen tak nechal, vrtá mi to
v hlavě.. Pak přijíždí vlak od Králík, to je nám houby platné,
ale.., přece jen..., vystoupil Jirka. Z ramen sundává batoh plný
láhvového. Nakoupil ho v Králíkách. Puchejř už tak nebolí,
žízeň je pokořena! Pak konečně přijede ten náš vlak! Průvodčí Marcela, také naše členka, štípe jízdenku. „Hele, teď
mi to dochází, nebyli jste na Sněžníku? A neměli jste nějakej
průser? K vlaku dneska přilítli kluci z celní (pomocné) stráže, prej maj poplach, nějaký turisti přešli načerno hranici...“
Do mé dušičky se vlévá spokojenost, přímo taková ta prasečí
radost, zadostučinění. Když tolik idiotů nechápajících „boj
turistů za porozumění mezi národy“ kvůli nám běhalo po
kopcích. Kdybychom šli dál k tomu Starému Městu, stálo by
nás to předvolání a pokutu jednu až dvě tisícovky pro každého. Je příznačné, že když my jsme ještě vyhazovali miliony
budováním nových celnic, přišel befél z míst rozumnějších.
Obyčejní lidé se domluví, ale už prý i Darwin tvrdil, že uniforma může být brzdou ve vývoji lidského druhu.
Alex Krobot

FOTBAL

STOLNÍ TENIS
5667âXPSHUN53,WĜtG\PXåL
7DEXONDVRXWČåHSRNROH=iNODGQtþiVW
0XåVWYR

U

V

R

P

K

Sety

1 Nový Malín A

#

12

12

0

0

0

562:236

Zápasy Body
171:45

36

2 âWtW\$

12

11

0

1

0

497:310

148:68

34

3 Jedlí B

12

8

1

3

0

462:369

125:91

29

4 3RVWĜHOPRY%

12

7

1

4

0

376:407

105:111

27

5 -HVWĜHEt$

12

6

2

4

0

438:393

117:99

26

6 .ROãRY&

11

7

0

4

0

370:369

98:100

25

7 Velké Losiny B

12

5

2

5

0

385:430

100:116

24

8 Bludov B

12

2

4

6

0

387:450

93:123

20

9 âWtW\%

12

3

2

7

0

387:433

97:119

20

10 Palonín A

12

2

1

9

0

375:461

93:123

17

11 Bludov C

12

1

1

10

0

343:489

78:138

15

12 Dlouhomilov A

11

0

0

11

0

257:492

53:145

11

Jako první zahájilo přípravu na novou fotbalovou sezónu
družstvo přípravky. Na silně obsazeném turnaji v Městečku
Trnávka obsadili naši hráči 4. místo.
Blahopřejeme!
Výsledky:
M. Trnávka – ŠTÍTY 1:0, ŠTÍTY – Jablonné 3:0
ŠTÍTY – Knínice 3:1, Svitavy – ŠTÍTY 2:1
Semiﬁnále: Želechovice – ŠTÍTY 3:0
Utkání o 3. - 4. Místo Troubelice – ŠTÍTY 2:0
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V

R

P
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Sety

1 âWtW\&

#

12

10

1

1

0

498:276

Zápasy Body
145:71

33

2 SCB Petrov A

12

10

0

1

1

461:238

140:76

31

3 Velké Losiny C

12

7

3

2

0

415:327

139:77

29

4 /LãQLFH6YLQRY$

12

7

2

3

0

457:347

130:86

28

5 .ROãRY'

12

6

1

5

0

414:346

119:97

25

6 3RVWĜHOPRY&

12

6

0

6

0

375:400

100:116

24

7 Libina A

12

5

2

5

0

432:358

121:95

24

8 Mohelnice D

12

6

0

6

0

444:337

128:88

24
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12

4

2

6

0

381:410

103:113

22

10 Dlouhomilov B

12

4

1

7

0

372:404

103:113

21

11 Úsov A

12

1

0

11

0

184:559

40:176

14

12 SCB Petrov B

12

0

0

12

0

162:593

28:188
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13:00 ãWtW\%OXGRY

%OXGRYâWtW\

so 31.5. ãWtW\%OXGRY
ne 1.6.

16:30 /HVQLFH%âWtW\%

ãWtW\%%RKGtNRY%

+3RPRUDYtâWtW\
9-LQGĜLFKRYČ

5DSRWtQ%âWtW\%

14:30

10:00
10:00

11:30 ãWtW\9/RVLQ\

10:00

16.00 ãWtW\/HVQLFH

16:00

13:00 ãWtW\-HGOt

10:00

ãWtW\5RYHQVNR

ãWtW\6XGNRY

10:00

ãWtW\9LNëĝRYLFH

10:00

0RKHOQLFHâWtW\

Y+DQXãRYLFtFK

16:30 /HãWLQDâWtW\

?

5DSRWtQâWtW\
12:00 +3RPRUDYtâWtW\

3HWURY6RERWtQâWtW\
ãWtW\%%UDWUXäRY

10:00

10:00

14:00 5XGDâWtW\

16:30
16:30

10:00 /RXþQiâWtW\

14.00

16:30
16:30 ãWtW\9/RVLQ\%

10:00

10:00
12:15

ãWtW\ãXPSHUN%
3RVWĜHOPRYâWtW\

16:30

so 14.6. ãWtW\%čONRYLFH/DäWDQ\
ne 15.6.

ãWtW\=iEĝHK%

ãWtW\-HGOt

so 24.5. -HVHQtNâWtW\
ne 25.5.

7.6. /HãWLQDâWtW\
8.6.

14:00 ãWtW\=iEĝHK

16:30

þW

so
ne

%RKGtNRYâWtW\

/HãWLQDâWtW\
10:00 10DOtQâWtW\

þW
so 10.5.
ne 11.5. 7URXEHOLFHâWtW\

11:30

13:30

16:00

16:30

ãWtW\2VNDYD
10:00

16:00
/LELQDâWtW\

%OXGRYâWtW\

9:30

15:00

ýDV

/LELQDâWtW\

so 29.3.

10:00 5XGDâWLW\

14:00

11:30 ãWtW\3RVWĝHOPRY

?
10:00

10:30

ãWtW\/RäWLFH

10:00

11:30 'XELFNRâWtW\

12:00

13:00

ãWtW\%OXGRY

7HQWRUR]SLVPĥæHEëWSUĥEčæQčDNWXDOL]RYiQYQiYD]QRVWLQDGRäOpKOiäHQN\VRXSHĝĥ
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