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„Být zastupitelem není výsada, je to služba veřejnosti, spoluodpovědnost za správu města, za majetek
v mnohamiliónové hodnotě. Znamená to připravenost k soustavné službě a práci vedoucí ke spokojenosti občanů.“
Vážení spoluobčané,
je pro mne velkou ctí, že jste mě v listopadu 2014
zvolili již potřetí starostou města Štíty. Svoji práci
starosty, chcete-li mandát a zodpovědnost s ním spojenou, beru velice vážně. Mám se svými kolegy před
sebou čtyři roky nelehké práce, práce pro naše město.
Je před námi cesta s jasnou vizí a volebním programem. Naším cílem je proměnit město Štíty v město
moderní s kvalitní občanskou vybaveností, školstvím,
moderním bydlením a možnostmi vytváření volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.
K běžnému standardu města patří zajištění bezpečnosti obyvatel, upravenost a čistota veřejných
prostranství, všeobecná podpora zaměstnanosti
a podnikatelských aktivit aj. - to vše jde ruku v ruce s vyrovnaným rozpočtem města. Myslím si, že
se nejedná o žádná abstraktní politická klišé, nejde
ani „o politickou příslušnost“ – dle mého názoru
jde o zdravý selský rozum a zodpovědnou práci.
Věřím, že radní a zastupitelé budou s dobrou vůlí konstruktivně diskutovat nad úkoly ve prospěch nás všech
a současně rozhodovat bez ohledu na stranickou příslušnost. Voliči nám dali mandát, závazek k odpovědné
kolektivní práci, při které bude potřeba hodně tolerance a vzájemného respektu. V naší práci se nejedná
o úspěch či neúspěch jedince, některé strany, jedná se
o společnou věc – o jednoho společného jmenovatele,
kterým je pro nás město Štíty. Jsem velmi rád, že jste
svými hlasy podpořili kandidáty napříč politickým
spektrem a dali jste hlasy spoluobčanům, kteří mají vaši
důvěru.
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Rok 2014 byl velmi náročný rok, leč úspěšný, což můžeme doložit závěrečným vyúčtováním rozpočtu za
rok 2014. Příjmy a výdaje činily cca 48 175 908,- Kč.
Vzhledem k vyrovnání rozpočtu jsme museli z ﬁnanční rezervy doﬁnancovat příjmy částkou 27 000,-Kč.
Více o hospodaření města Štíty se dozvíte na webových
stránkách města nebo na www.rozpocetobce.cz, kde
jsou uvedeny rozpočty našeho města v letech 2000
– 2013. V průběhu měsíce března 2015 bude zveřejněn
rozpočet na letošní rok.
Je však třeba hledět do budoucna, abychom zvládli to,
co nás čeká, co jsme si předsevzali. Předpokládám, že
ﬁnanční situace města nám dovolí zachovat trend investic a oprav majetku, který bude zaručovat plynulý
rozvoj. Dále chceme zachovat i množství sportovních
a kulturně-společenských akcí, kterými je město Štíty
známé nejen v Olomouckém či v Pardubickém kraji, ale
i u našich partnerů v Polsku a Itálii. Jedním z důležitých úkolů vedení města je snížení dluhu v letech 2015
– 2016 na částku cca 14 mil., abychom ekonomicky byli
připraveni na roky 2017 - 2018, kdy chceme začít s realizací největší investice města v tomto volebním období
- s výstavbou nové sportovní haly.
Máme toho za sebou
již mnoho a před
námi je další zajímavý rok 2015. Pevně
doufám, že poctivou
prací
dosáhneme
cílů, které jsme si pro
letošní rok stanovili.
S úctou
Bc. Jiří Vogel,
starosta města Štíty
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Výpis z usnesení z 1. – 5. jednání
RMě ve Štítech
Schválené smlouvy:
• Smlouva uzavřená s uměleckou agenturou Pavel
Trkán, Brno – vystoupení Cimbálové muziky Aleše
Smutného na vánočním koncertu ve Štítech.
• Smlouva o poskytování servisních služeb uzavřená
s ﬁrmou FRP Services s.r.o. Příbram – zajištění servisu systému Fireport Komplet pro jednotku JSDH
Štíty.
• Smlouva o dílo uzavřená s p. Milošem Nechanickým,
Jilemnice – zhotovení opěrné zídky u ZŠ Štíty.
• Smlouva o dílo uzavřená s p. Tomášem Váňou, Řevnice – kamenické a restaurátorské práce při obnově
sousoší Nejsvětější Trojice – Heroltice.
• Darovací smlouva uzavřená a dárcem Klein & Blažek
s.r.o. Štíty – příspěvek ve výši 300 tisíc Kč na opravu
Nákladní ulice.
• Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu města ve výši 7 tis. Kč na činnost Charity.
• Partnerská smlouva uzavřená s Horním Pomoravím
o.p.s.
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor,
uzavřené s nájemcem Energetika Zábřeh s.r.o. – zajištění dodávek tepla pro bytové důmy čp. 231, 232,
57, 41 a 42 ve Štítech.
• Smlouva o výpůjčce uzavřená s ﬁrmou Agrospol Výprachtice s.r.o. – bezplatný pronájem pozemku v k.ú.
Valteřice u Výprachtic za účelem konání „Setkání na
pomezí Čech a Moravy“.
• Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu
čp. 5 ve Štítech uzavřená s TJ Sokol Štíty za účelem
zřízení sídla spolku.
• Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí knihovnických
služeb v místní knihovně Zborov, Jedlí, Horní Studénky, Písařov a Jakubovice.
• Smlouva o uměleckém vystoupení uzavřená s účinkujícím Mistříňanka – hudební vystoupení na „Setkání na pomezí Čech a Moravy“ a smlouva uzavřená
s p. Jiřím Divišem, Hanušovice – ozvučení výše uvedené akce.
Různé:
• 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 schválila poskytnutí dotace na pořízení samosběrného kropícího stroje.
• Rada města schválila složení komisí rady města.
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Rada města schválila jmenovací dekret řediteli ZŠ
a MŠ Štíty PaedDr. Miloši Harnychovi na období od
1.8.2012 do 31.7.2018.
Rada města schválila Příkaz starosty č. 1 k provedení fyzické a dokladové inventury Města Štíty za rok
2014.
Rada města schválila:
- dary do soutěží pořádaných městem – partnerství
Niemodlin, soutěž „Svátek kapra“,
fotosoutěž „Svatý Jan Nepomucký“, „Rozkvetlé
okno“
- nákup cukrovinek na Mikulášskou nadílku 2014
- nákup 2 dárkových balíčků pro Domov důchodců
Štíty na kulturní akci
- ﬁnanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč na divadelní
představení „O Popelce“
- nákup fotbalových míčů pro mládežnické oddíly TJ
Sokol Štíty
- nákup sponzorských darů do tomboly na plesy
– Štíty, Heroltice, Březná, Horní Studénky.
Rada schválila účast města na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2015 v Brně.
Rada schválila text kroniky města za rok 2013.
Rada schválila návrh na vyřazení majetku z evidence za rok 2014 předložený ZŠ a MŠ Štíty.
Rada města pověřila starostu města Bc. Jiřího Vogela, místostarostu města p. Luboše Skácela a zastupitele města p. Ivara Směšného k přijímání prohlášení
o uzavření manželství a užívání závěsného státního
znaku ČR. Dále rada stanovila dobu pro uzavírání
manželství ve svatební síni na šestý den v týdnu
v době od 8.00 do 18.00 hodin.
Rada města schválila realizaci plynovodních přípojek
pro RD čp. 46 a 47 a pro kabiny v ulici Sportovní.
Rada vzala na vědomí a schválila návrh zimní údržby komunikací pro Město Štíty.
Rada vzala na vědomí žádost ﬁrmy Klein & Blažek
s.r.o. o projednání možnosti zajištění provozu MŠ ve
Štítech v období letních prázdnin.
Rada města uložila starostovi zahájit přípravu projektové dokumentace na výstavbu přechodů pro chodce
na silnici I. třídy na nám. Míru ve Štítech a v ulici Na
Pilníku.
Rada města schválila termíny jednání rady města na
období leden – červen 2015.
Rada schválila cenovou nabídku na nákup softwaru
KEO4 mzdy, nákup 3 kusů nádob na uložení posypu
a nového dopravního značení k mostům ve správě
Města Štíty.
Rada schválila podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora
kulturních aktivit v Olomouckém kraji“ v roce 2015.
Rada města schválila nabídku plastových dveří pro
objekt TJ Sokol Štíty, oddíl tenisu u ﬁrmy DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
Rada schválila objednávku sportovního oblečení a
doplňku k robotu pro družstva stolního tenisu TJ Sokol Štíty.
Rada schválila objednávku zahradní techniky pro MH
Štíty.
Rada města schválila cenovou nabídku na zhotovení
fotograﬁí a záznamu z vítání občánků.
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Rada vzala na vědomí a schválila žádost Crhovské
chasy o ﬁnanční příspěvek ve výši 15 tisíc Kč na činnost spolku – pořádání společensko-kulturních aktivit
v Crhově.
Rada města schválila výroční zprávu o poskytování
informací za rok 2014.
Rada města schválila výstavu obrazů paní Jarmily
Krňávkové v obřadní síni MěÚ Štíty v období od 13.2.
– 13.3.2015.

USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 17.12.2014
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 2. zasedání ZMě Štíty
2. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Štíty
3. Zpráva o činnosti města za období říjen – prosinec
2014
4. Etický kodex zastupitelstva
5. Rozpočtové opatření vlastní č.4/2014 + dotační prostředky
6. Rozpočtové provizorium na rok 2015
7. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2015
8. Návrh plánu činnosti ﬁnančního výboru na rok 2015
9. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty
10.Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 1 – 2
11. Schválení cen vodného, stočného, komunálního živnostenského odpadu, ceny pozemků v katastrálním
území města na rok 2015
12.Zpráva o činnosti hospodaření v městských lesích za
rok 2014
13.Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
14.Různé
15.Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených
zpráv, návrhů a připomínek
1. B e r e n a v ě d o m í :
a) Zprávu o činnosti a hospodaření města Štíty
b) Zpráva o činnosti městských lesů
c) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21. a 1.zasedání zastupitelstva
d) Etický kodex člena Zastupitelstva města Štíty
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
2. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e :
a) Návrhovou komisi: Vladimír Světlík, Ivar Směšný,
Vojtěch Langer
b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Bc. Zdeněk
Drlík
c) Program zasedání 2. jednání zastupitelstva.
d) Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne
5.11.2014
e) V souladu s § 96 zákona o obcích Jednací řád zase-

dání Zastupitelstva města Štíty
f) Návrh investic a oprav na rok 2015
g) Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty v roce
2015
h) Podle ustanovení § 120 odst. 1 zákona o obcích zřizuje osadní výbory v částech obce Heroltice, Březná,
Crhov s počtem členů 3
i) Podle ustanovení § 120 odst. 2 zákona o obcích
určuje členy osadního výboru v Březné p. Ing. Otu
Wonkeho, p. Josefa Malého, p. Jindřicha Bendu;
v Crhově p. Tomáše Hanáčka, p. Evu Pecháčkovou,
Bc. Jana Švédu
j) Podle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o obcích volí
předsedou osadního výboru v Březné p. Ing. Ottu
Wonkeho; v Crhově p. Tomáše Hanáčka
k) Podle ustanovení § 84 odst.2 písm. u zákona o obcích odměnu 500 Kč za činnost členům v osadních
výborech za rok 2014 a pro předsedy osadních výborů 1000 Kč ve výplatním termínu za prosinec 2014
l) Podle ustanovení § 84 odst.2 písm. u zákona o obcích odměnu za činnost v osadních výborech, která
se bude vyplácet 1 x ročně na základě návrhu rady
města a schválení zastupitelstvem
m) Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n)
zákona o obcích měsíční odměnu za výkon funkce
v komisích rady města s účinností od 1.12.2014 Petru Haltmarovi 200 Kč, Ivaru Směšnému 100 Kč, Ing.
Pavlu Meixnerovi 200 Kč, Petru Benešovi 200 Kč,
Vladimíru Světlíkovi 100 Kč.
n) Rozpočtové opatření vlastní č.4/2014 + dotační prostředky
o) Rozpočtové provizorium na rok 2015
p) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 1 – 2
q) Stanovení cen vodného, stočného, komunálního
odpadu, živnostenského odpadu, pozemků dle katastrálního území na rok 2015
r) Přílohu č. 3 OZV č. 3/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015
t) Plán činnosti ﬁnančního výboru na rok 2015
u) Změnu obecní hranice mezi k.ú. Březná a k.ú. Mlýnický Dvůr dle § 31 odst. 2 písmeno d), odst. 3 Vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) dle § 29 odst. 1, písmeno
b) a odst. 2. a na základě plánu společných zařízení
a následného návrhu nového umístění pozemků.(viz
příloha)
v) Změnu katastrálního území dle § 31 odst. 2 písmeno
d), odst. 3 Vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška, zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) dle §
29 odst. 1, písmeno b) a odst. 2. a na základě plánu
společných zařízení a následného návrhu nového
umístění pozemků.(viz příloha)
w) Podání žádosti o změnu katastrálního území v souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami (viz
příloha)
x) Partnerskou smlouvu o partnerství v Místní akční
skupině Horní Pomoraví
y) Poskytnutí příspěvku Olomouckému kraji na zajištění
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dopravní obslužnosti ve výši 70 Kč ročně na jednoho
obyvatele, cca 144 060 Kč (počet trvale žijících obyvatel x 70 Kč)
z) Zásady pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků
ve vlastnictví Města Štíty.
aa) Následující směna nemovitostí :
Směna pozemků s LESY ČR dle směnné smlouvy
č. 900/13/125. Hodnota směňovaných nemovitých
věcí v majetku Města Štíty dle znaleckého posudku
č. 309/2014 ze dne 5.11.2014 činí 3 824 530 Kč, výměra pozemků je 212 306 m2.
Hodnota směňovaných nemovitých věcí v majetku
LESY ČR dle znaleckého posudku č. 308/2014 ze
dne 5.11.2014 a znaleckého posudku č. 1324-68b/
2014 ze dne 10.11.2014 činí 3 548 490 Kč, výměra
pozemků je 273 813 m2. Rozdíl cen po započtení
podílu ˝ posudku ve výši 232 200 Kč doplatí LESY
ČR do 30 dnů od doručení vyrozumění o provedení
vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí.

Termíny úhrad poplatků
na rok 2015
Komunální odpad:
450,- Kč / osoba

15.1.2015 - 31.3.2015

Poplatek za psa:

15.1.2015 - 31.3.2015

Sazba dle OZV č. 5/2010

Pronájem pozemku:

15.1.2015 - 15.2.2015

Vodné a stočné:
vodné 17,- Kč/m3
stočné 23,- Kč/m3

15.1.2015 - 15.2.2015
15.4.2015 - 15.5.2015
15.7.2015 - 15.8.2015
15.10.2015 - 5.11.2015

4. R e v o k u j e :
Bod 2) k) 2. z 22. zasedání dne 17.9.2014
Směna pozemků s LESY ČR dle směnné smlouvy č.
900/13/125. Hodnota směňovaných nemovitých věcí
v majetku Města Štíty dle znaleckého posudku č. 264/
2014 ze dne 5.3.2014 činí 3 839 490 Kč, výměra pozemků je 212 306 m2.
Hodnota směňovaných nemovitých věcí v majetku
LESY ČR dle znaleckého posudku č. 263/2014 ze dne
5.3.2014 a znaleckého posudku č. 2014/3454/040 ze
dne 22.3.2014 činí 3 664 450 Kč, výměra pozemků je
273 813 m2. Rozdíl cen ve výši 175.040 Kč doplatí LESY
ČR do 30 dnů od doručení vyrozumění o provedení vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí.
5. U k l á d á :
a) Starostovi města v termínu do 7.1.2015 zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 2. ZMě ze dne
17.12.2014 a dále ukládá radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě.
b) Starostovi dopracovat etický kodex zastupitelstva
6. V y h l a š u j e podle § 39 zákona o obcích záměr
prodeje, směny:
a) záměr směny části p.č. 1735, označenou geometrickým plánem jako p.č. 1735/3 za část p.č. 1742/9,
označenou geometrickým plánem jako p.č. 1742/18,
vše v k.ú.Štíty-město.
7. P o v ě ř u j e:
a) Radu města Štíty ke schválení rozpočtové změny č. 5
+ dotační prostředky
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Luboš Skácel, v. r.

Bc. Jiří Vogel, v. r.

místostarosta

starosta
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Městská kronika
Vážení přátelé,
v prvních dnech nového roku 2015 Vám chceme poděkovat
za Vaši spolupráci v oblasti zaznamenávání událostí v našem
městě do městské kroniky. Pro současníky i další budoucí
generace je tak zapsána naše současnost, z které se zápisem
do kroniky stává minulost. Pevně věříme, že také v dalším
roce bude naše spolupráce pokračovat a společným úsilím
budeme realizovat záznamy tentokrát z právě uplynulého
roku 2014.
Prosíme o zasílání příspěvků na adresu MěÚ Štíty paní Šatánkové nebo na adresu: marie.lauermannova@seznam.cz do
konce dubna 2015.
Zároveň Vám chceme popřát mnoho úspěchů na poli pracovním i osobním, mnoho elánu, energie a zdaru, také pevné
zdraví a štěstí, pohodu i spokojenost pro celý další rok 2015.
Starosta města Bc. Jiří Vogel a kronikářka Mgr. Marie Lauermannová.

Já... a Štěpán
Vám odpovíme
Štěpán a bezbřehost...
Redaktorka: Prosím, co je to za výraz?
Štěpán: Když něco nemá hranice, mantinely, je to bezbřehé.
Redaktorka: Co třeba?
Štěpán: Třeba obecná hodnota, jakou je svoboda.
Redaktorka: A kdo určuje ty břehy?
Štěpán: Cenzoři by to být neměli, měli bychom to mít v sobě...
Redaktorka: A když v sobě ty břehy nemáme?
Štěpán: Tak se voda vylije....
Redaktorka: A nejsi ty Karel?
Štěpán: Ne já jsem Štěpán...
Já a Štěpán Vás zdravíme ...
Dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz

Regiontour 2015
Město Štíty se zúčastnilo největšího veletrhu cestovního ruchu v České republice. Referentka turistického informačního
centra (TIC) prezentovala na brněnském výstavišti ve dnech
15. 1. - 18. 1. oblast Štítecka a Zábřežska. „Za cíl jsme si kladli
přilákat především individuální turisty do naší oblasti. Máme
jim co nabídnout - od moderního a vzhledem ke kvalitě levného ubytování, přes zážitky, adrenalin, lyžařské areály až po
nespočet možností letní turistiky. Turisté a rekreanti měli
zájem především o klidné lokality s pestrými nabídkami trávení volného času,“ říká referentka štíteckého TIC. Prvního
dne veletrhu, který byl určen odborné veřejnosti, se zúčastnili významní politici, zástupci měst a také starosta města Štíty
Bc. Jiří Vogel.
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Vánoční ohlédnutí
Crhovské chasy
„Vy jedete do lesa pro ty jesličky, co?“, halekají
crhovští sousedé na skupinku dvou žen a dětí s kočárkem, pilkami, sekerkami a odhodláním najít nějaké
pořádné březové větve. Už se to rozkřiklo! Po Dušičkách se na nástěnkách v obci objevily plakátky, které
oznamovaly, že letošní advent se bude zkoušet Vánoční hra o narození. Kdo chce, ať přijde, pro každého se
najde role.
A v polovině listopadu se v místní Spolkovně sešla
první zkouška. Teprve na ní jsme podle počtu dětí
a dospělých upravili texty starých barokních her, Sušilovy
koledy a známé vánoční písně. To, co bývá vždycky problém
ve městě, je ve vesnici po ruce hned – seno, staré vlňáky, kožichy pro pastýře. Jako pozadí dobře poslouží volební paraván.
Chybí jen ty jesličky. „Ty vyrobí náš taťka,“ hlásí Eva Pecháčková a o týden později už pořádá výpravu do lesa. Soused
Bílý stluče jesle, Anežka namaluje papírové loutky, Honzík
nacvičí na trubku fanfáru. Sníh nepadá a nepadá, děti se nepotkávají na kopci na bobech, místem setkání se tedy stává
v neděli odpoledne Spolkovna. „Mluví o tom celý týden ve
škole i s ostatními dětmi, vyrábí plakátek do třídy a zvou na
představení kamarády,“ směje se učitelka Petra Kristková,
která hraje Pannu Marii.
Postupně dáváme dohromady kostýmy, učíme se texty
a písničky. Zkoušíme, jak zahrát nerudného hospodského,
který vyhazuje Josefa z města, veledůležitého úředníka „potentátora“, jenž dává na vědomí Herodesovo přikázání, nebo
tlustého pastýře Gryce, kterému při pokloně před Ježíškem
prasknou kalhoty. To vyprávění o narození Ježíška nás nikdy
neomrzí. Křesťanské společenství si jím připomíná naději
uprostřed temných zimních dní, pro ateisty je to jeden z posledních příběhů, který si z tradice ročních slavností ještě
připomínáme. Místo o dárcích mluvíme s dětmi o tom, jak
novorozeného Ježíška pohoupat na rukou a jak ho ryčným
„hajdom hajdom tydlidom“ neprobudit. V tom starodávném
příběhu ctíme zázračný moment narození, ale nebráníme se
ani všemožným komickým prvkům, které si lidé postupně
v běhu staletí přidávali.
A je tu Štědrý den! Hospodyně, které v komedii účinkují,
si všechno připravily už o den dřív, rodiče ochotně doprovází své děti a divadelní chasa se po poledni schází v sakristii
štíteckého kostela Nanebevzetí Panny Marie. O půl druhé je
kostel z poloviny zaplněn, postupně přicházejí další diváci.
Hrajeme Hru o narození Páně jen o několik hodin dříve,
než lidé celého světa pokleknou na půlnočních mších. „Zajisté uzříme této noci, koho zdávna žádali proroci,“ pronáší
naše krásná Maria s rukama ve velkém vstřícném gestu a my
v tom kostelním prostoru zažíváme opravdu slavnostní pocit,
který bychom bez divadla a té velké společné práce neměli.
Na Štěpána hrajeme divadlo v naší Spolkovně. „Dej
pánbůh dobrý den veselý,“ vítá všechny sousedy opovědník
Tomáš Hanáček, který se o hodinu později postaví za pípu
a bude až do půlnoci dělat hospodského. Hrajeme naše divadlo s lehkostí, více než v kostele vyniknou komické scény
– už jen skutečnost, že všechny rozšafné chlapy u nás hrají
ženské! A když nastoupí darovníčci, děti s voničkami, kůžičkami, mlíčkem a věnečkem pro Ježíška, tu najednou je vidět,
kolik nás v Crhově vlastně je.
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Prožili jsme společně krásný Advent a vzácné Vánoce
s divadlem. Velké díky patří Oldřichu Prokopovi, který svými fotkami z divadla proslavil Crhov a Štíty v Šumperském
deníku. Teď je doba masopustní a k ní divadlo patří taky. Se
vší parádou projde Crhovem 7. února masopustní průvod
a večer s náramným tyjátrem pochováme basu.
O tom zase příště!

Andrea Hanáčková

16. ročník
Tříkrálové sbírky 2015
Opět uplynul rok a znovu do ulic našeho malého městečka
vyšli malí králové, aby se ujali důležitého úkolu a za zpěvu
koled vybrali do svých pokladniček peníze pro nemocné a lidi v nouzi. Letos se této role zhostilo celkem 10 skupinek, což
byl rekordní počet! Vybralo se 27 876 Kč! Chtěla bych tímto
velmi poděkovat všem vedoucím tříkrálových skupinek
i malým králům, kteří se do letošní sbírky zapojili. Děkuji za
ochotu a čas strávený touto bohulibou činností!
Mgr. Markéta Drlíková – koordinátorka Tříkrálové sbírky ve
Štítech

Představujeme Domov pro
seniory Štíty
Domov pro seniory Štíty je příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem a nabízí celoroční ubytování v 25
dvoulůžkových a 1 třílůžkovém pokoji včetně úklidu, praní,
žehlení a drobných oprav prádla, dále celoroční stravování
s možností zajištění dietní a diabetické stravy a od pondělka
do pátku s výběrem ze dvou menu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče, základní sociální
poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv
a při obstarávání osobních záležitostí a sociálně terapeutické
činnosti mužům a ženám od 60 let. Kapacita Domova pro

seniory Štíty je 53 míst společně se zookoutkem, centrálními
koupelnami, toaletami se sprchou přímo u pokoje, aktivizační místností, rehabilitační místností, jídelnou, kuchyňkami,
TV místností, kuřárnou a venkovními prostory s posezením
a mini zahrádkou. Jestliže půjdete okolo a máte zájem si náš
Domov pro seniory Štíty nezávazně prohlédnout, neváhejte
a vstupte, budete vítání a všechny potřebné informace (např.
platby, podmínky pro přijetí či informace o dalších sociálních
službách v Olomouckém kraji) Vám sdělíme a provedeme
Vás naší sociální službou. Můžete nás kontaktovat na tel.čísle:
583 455 660 či mailem: pavlina.vlkova@domovstity.cz či zuzka.pospisilova@domovstity.cz. nebo nás můžete také navštívit na webových stránkách www.domovstity.cz Jestliže máte
zájem o dobrovolnickou činnost (např. rozhovory s uživateli,
jejich podpora a pomoc), budeme jen rádi a uživatelé jistě
také (kontakt na zdenka.bilyiová@domovstity.cz, tel. číslo:
731 510 918).

Haitské pozdravy
Je mnoho lidí, kteří Vánoce slavit nemohou tak, jako je slavíme my. Ovšem děti na Haiti, přes veškerou chudobu, díky
Vám zažívají takové malé Vánoce každý den. Získaly možnost
chodit do školy, vzdělávat se, patřit do kolektivu dětí, pocítit,
že někomu na nich záleží. Doufám, že dopisy od Desilus
a Rodleta budou pro Vás malým poděkováním za Vaši přízeň, kterou jim věnujete.
Všem dárcům velice děkuji a do nového roku 2015 přeji vše
nejlepší.
Eva Pecháčková

Dopis od Desilus:
Přeji Vám krásný den,
v naší vesnici slavíme několik slavností. Typické pro tyto
slavnosti jsou různé druhy jídla. Ráda bych Vám něco
o našich svátcích napsala, i když je to složitější.
Každý rok pomáhám doma s přípravou na slavnost, zvláště co se týká přípravy jídla. Nejčastěji jím banány. Všechno jídlo připravujeme v kuchyni v našem domě. Kromě
banánů jíme i jiné ovoce. Typickými haitskými plodinami
jsou: banány, kukuřice, batáty, manga, hrášek, pomeranče,
citrony, špenát...
Když se slaví nějaký svátek či festival, tak vždy jím banány
plněné masem a také rýží, kukuřičnou kaší a maso z typických haitských zvířat:
koza, kuře, ovce, kůň, kráva, osel...
Během slavnosti mám nejraději, když mohu tančit.
Objímá Vás Tvoje Miguerta Desilus.
Dopis od Rodleta:
Krásný den,
chtěl bych Vám tímto dopisem poděkovat za krásné dárky,
které jste i minulý rok poslali. Modlím se za Vás a Vaše
rodiny. Minulý rok jsem úspěšně dokončil základní školu
a letos už jsem v prvním ročníku střední školy Philipa
Champagne. Já i moje rodina si moc vážíme, že nás takto
podporujete ve studiu. Mám Vás rád a vždy budu.
To je vše, co jsem Vám chtěl dnes řici. Děkuji a kéž Vám
Bůh žehná.
Duverna Rodlet.

Sbírka Vánoční hvězda pro děti
ze Sýrie.
Během adventu a vánočních svátku probíhala ve štíteckém
kostele sbírka pro syrské děti v utečeneckých táborech.
Za ﬁnanční příspěvky byly připraveny drobné dárky, za které
bych chtěla velmi poděkovat vychovatelkám ve školní družině p. Ivaně Brabcové a p. Lence Pospíšilové. Darovali jste
krásných 8001,- Kč, za který Vám patří obrovský dík.
Výtěžek sbírky byl odeslán na účet UNICEF, zřízený k tomuto účelu.
Eva Pecháčková

Dopis z UNICEF
Dovolte nám, abychom Vám upřímně poděkovali za Vaši
podporu programů UNICEF. Díky podpoře lidí, jako jste
Vy, máme možnost pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují
- dětem. Ročně tak můžeme zachránit více než 3 milióny dětských životů a nadále dávat těmto dětem šanci na lepší budoucnost. Částka 8001,-, kterou jste vybrali, je skutečně velmi
významná. Nebýt hodných a laskavých lidí jako Vy, nemohli
bychom naši práci dělat. Ještě jednou všem zúčastněným
děkujeme a přejeme všem v novém roce hodně zdraví, štěstí,
lásky a Božího požehnání.
Se srdečným pozdravem
Marcela Zmrhalová
Direct Mail Manager UNICEF
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
Restaurace Černá kočka –
historie a současnost
Obyvatelé Štítů jistě zaregistrovali změny, které v současnosti probíhají v restauraci Černá kočka. Protože
v loňském roce oslavila tato provozovna již 20. výročí své
existence, neuškodí si připomenout hlavní fakta z historie
domu č. 30 i samotné restaurace.
Renesanční dům č. 30, v němž se dnes nachází hotel a restaurace Černá kočka, stojí na historicky velmi zajímavém
místě (údajně na místě prvního dřevěného kostelíka) a patří
mezi nejstarší stavby ve městě. Byl postaven na přelomu 15.
-16. století jako panský pivovar. Roku 1593 je zde zmiňován
pivovar se sladovnou a městské lázně. Tehdejší majitel Šilperka Jan Žalkovský prý dovolil, aby do těchto podniků byla
vedena voda dřevěným potrubím ze zřídla nad Šilperkem
u heřmanických hranic. V roce 1640 byl pivovar Lichtenštejny zrušen a dům prodán jako velkoměšťanský.
Od počátku 18. století do r. 1945 patřil dům měšťanské rodině Krassnych. Sloužil kromě hospodářství k provozování
kožešnictví, lazebnictví a zájezdního hostince. Po velkém požáru Šilperka byla na přelomu 19. a 20. století pravá polovina
domu prodána.
V meziválečném období zde byla vinárna, o které píše spisovatel Josef Kocourek ve své knize „Zapadlí vlastenci 1932“,
jejíž majitelkou byla Anna Krásná. V knize je uváděna jako
Anna Cerna. Druhá část domu byla před II. sv. válkou přestavěna do současné podoby - dnes bazar na č. 29.
Po roce 1945 až do sametové revoluce sloužil dům k různým
účelům - byla zde charita, jídelna, byty i pošta.
Další změny přišly až po roce 1989. Po rozsáhlých stavebních úpravách otevřeli roku 1994 manželé Okřinovi v domě
restauraci a roku 2001 hotel - navázali tak na dávnou tradici
zájezdního hostince rodiny Krassnych. Velkým překvapením
tenkrát bylo odhalení druhého půlkruhového klenebního oblouku v průčelí, který ukazuje na dávnou existenci
podloubí (z této doby není žádná obrazová dokumentace).
Středověk připomínají také původní renesanční křížové
a valené klenby a lunety. Další majitel restaurace, pan Patrik
Čech (od roku 2008), se velmi zajímal o dějiny středověku. Ač
nebyl rodák, věděl o historii Štítů víc než kdokoliv jiný. Svědčí o tom i erby šlechtických rodů – vlastníků Šilperka, které

můžeme vidět na zrenovovaných stěnách restaurace a nově
se o nich tamtéž i dočíst.
Po šesti letech je restaurace – a s ní i dům č. 30 opět prodán.
Noví majitelé (rodina Reimerova), kteří provozují rovněž bazar v domě č. 29, spojují tak pomyslně pod jednu střechu po
více než 100 letech obě poloviny původního domu.
Černá kočka má za sebou dvacet let své existence. Prožívala
časy dobré i horší, vzestupy i pády. Je to však jediné restaurační zařízení tohoto druhu v centru města, a proto je důležité,
aby bylo zachováno. Na tomto místě je třeba poděkovat nejen
manželům Okřinovým a panu Čechovi, kteří se po celou tu
dobu o restauraci starali, ale i všem dalším, kteří zde pomáhali
a pracovali. Novým majitelům přejeme hodně zdaru v jejich
podnikání a „nově oprášené Černé kočce“, aby vykročila do
budoucnosti tou správnou nohou.
(-iv-)

Historie Crhova
Známá i neznámá
1. díl
Nejstarší dějiny:
První písemné zmínky o vsi Crhov
se datují k roku 1358 a poté k roku
1481. Právě roku 1481 prodal Albrecht starší ze Šternberka deskový
statek Šilperk i s příslušenstvím,
kde je jmenován také Crhov, Janu
z Dalčic. Roku 1531 vložil Beneš
Krčma z Koněpas tvrz Šilperk, ves
Crhov a další čtyři vsi do zemských
desek Hynkovi Berkovi z Dubé
a Lipého. Hynek Berka z Dubé
pak r. 1542 přijal svoji manželku
Bohunku z Lomnice na ves Crhov.
V roce 1624 získal Crhov kníže
Karel z Lichtenštejna (viz obrázek)
a přičlenil jej k rudskému panství.
Obecní pečeť:
Crhovská obecní pečeť pocházela z roku 1669. Měla dochovaný pouze strohý nápis:
„PECE (T) – OBECNI – TETI – CRIHO – 1669“
Původ osady:
Dle ústního podání vzniklo jméno osady z panského dvoru,
který byl „roztrhán/rozdělen“ na osm selských usedlostí. Tak
vznikla osada nazvaná „ZERHOF“, tedy „Roztrhaný dvůr“,
přičemž hospodářská stavení měla stát za nynější rychtou.
Jiná verze zase říká, že jméno „Crhov“ je odvozeno od osobního jména „Crha“ nebo „Cyril“.
Poloha osady:
Osada měla tvar nepravidelné podkovy. Středem pak bylo
hluboké údolí, kterým vedla směrem k západu cesta k Cotkytli. Domky byly rozloženy jednak po okraji náhorní roviny
a jednak po stráních a také v dolině mezi „ovocným stromovím“.
„Celek pak poskytuje z doliny, zvláště však z jihozápadního cípu
podkovy (od statku Šulova) velmi malebného pohledu.“
Kronika obce Crhova (1887)
Bc. Kateřina Švédová

Štítecký list strana 8

HISTORIE RADNICE
1. díl
Pro život obyvatel Šilperka i Štítů byla a je radnice vedle
chrámu Nanebevzetí Panny Marie snad nejdůležitější
budovou.
V roce 2012 byla provedena renovace vnitřních prostor
radnice a v dalším roce následovala obnova jejího vnějšího
vzhledu a to celkovým nákladem 3 milionů Kč.
Byla vyměněna střešní krytina, opraveny komíny, renovována
omítka a štuky, vyměněna okna a dveře, opraveno schodiště.
Nad vchod do budovy byly osazeny restaurované desky rodu
Žalkovských. Po létech se jim tak dostalo umístění, které
odpovídá jejich významu a historii. Nejdůležitější štítecká
budova získala důstojný vzhled a obdiv občanů i návštěvníků
města.
Z historických dokladů lze vyčíst skutečnosti o šilperském
náměstí. Učitel a vlastivědný pracovník Hans Iternitschka
uveřejnil v časopise Unsere Heimat roku 1934 několik kreseb
z historie Šilperka. Byly to kresby města z roku 1575, 1630
a 1720. Autor bohužel neuvedl pramen, z kterého čerpal, takže
věrohodnost jeho údajů není možno ověřit. Není jasné, zda
vycházel z pramenů dnes nedostupných či z vlastní fantazie.
Na poměrně primitivní kresbě z roku 1630 je zachycen kostel
zdánlivě správně orientován, obklopený mohutnou hradbou
s bránou. Prostor náměstí je obklopen domky, ale radnice
uprostřed ještě není.
V 16. století byla vystavěna mimo náměstí renesanční
budova, která sloužila dlouhou dobu jako radnice.. Byl to
řadový patrový dům vystavěný na půdoryse písmena L
s mansardovou střechou a dvorním křídlem. Čtyřosé průčelí
bylo členěno proﬁlovanými římsami a plastickým štukovaným
dekorem. V chodbách se zachovaly křížové i valené klenby
s lunetami a zazděné kruhy, ke kterým byli poutáni zločinci
a provinilci. Původně k radnici patřil i dvorní trakt, bývalý
hospodářský dvůr a jeho součástí byla i šatlava.
V historických záznamech je uvedeno, že v roce 1646 za
třicetileté války obsadil Šilperk generál Wittenberg a jeho
vojáci vydrancovali celé město včetně kostela a radnice.
Rudský hejtman přirovnal tragédii ke zničení Jeruzaléma.
Veduta označená rokem 1720 ( není ale datována) je součástí
mapy rudského panství a je cenná tím, že je zde uprostřed
šilperského náměstí zachycena budova radnice(tuto
vedutu také znázornil Hans Iternitschka v časopise Unsere
Heimat v roce 1934). Jak je doloženo, byla kolem roku 1730
postavena uprostřed rynku obdélná budova s 3 nadzemními
podlažími, valbovou střechou s hřebenem rovnoběžně s osou
náměstí a věžičkou pro zvon. Původní renesanční radnice,
která sloužila dosud, byla v roce 1734 upravena na barokní
měšťanský dům a zřejmě kolem roku 1740 se správa města
přestěhovala do objektu uprostřed náměstí.
Roku 1744 ve druhé slezské válce táhl oddíl Prušáků přes
Šilperk. Z věže kostela na vojsko vystřelil občan Dušek
a pruský husarský major Hans Schütz dal městečko
vydrancovat a vypálit. Vyhořel skoro celý Šilperk i s kostelem,
farou, školou, radnicí, obecním domem a vězením. Na 80
osob bylo Prušáky zastřeleno. Nedávno postavená radnice
byla krutě poškozena..
O Velikonocích roku 1799 postihl Šilperk obrovský požár.
Postupně shořela celá severní strana náměstí, poté byla

ohněm zachvácena také jižní strana. Zanedlouho začala
hořet radnice uprostřed náměstí. Její věžička se zřítila a zvon
se roztavil. Jen s největším úsilím se podařilo z budovy vynést
spisy a kruciﬁx. Z radnice se ohnivé jazyky přenesly také
na horní část náměstí, zanedlouho se ničivý živel přenesl
dokonce i dolů na předměstí. Faru a kostel zachránil
bělovodský rychtář Kuhn, který dal nekompromisně strhnout
dvě nejbližší stavení, aby se oheň přes ně nedostal. V městě
vyhořelo 48 obytných domů, bylo postiženo 75 rodin, bohudík
nebyl zmařen žádný lidský život. Radnice byla znovu zničena,
škoda činila 1200 zlatých. K velkému rozsahu požáru přispěl
vítr, mlha a nepřipravenost hasičských zařízení.
Krajský úřad, který neštěstí vyšetřoval, shledal příčinu ve
špatném stavu komína..
Další požár postihl město roku 1802.
(pokračování příště.)
Marie Lauermannová

Zobrazení Šilperka z roku 1630, kdy na náměstí radnice ještě
nebyla.

Veduta z 18. století, na které je uprostřed náměstí budova radnice.
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ZE ŠKOLNÍCH
LAVIC
Informace pro rodiče
předškolních dětí
Přihlášky dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2015/2016 přijímá Základní škola
a mateřská škola Štíty do 31. 3. 2015. Vyplněné
a lékařem potvrzené přihlášky doručte do tohoto data vedoucí učitelce MŠ (tiskopisy a další
informace získáte na internetových stránkách
školy nebo přímo v mateřské škole).
Miloš Harnych, ředitel

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Štíty
29. ledna 2015 proběhl v naší škole zápis dětí do prvního ročníku. V doprovodu rodičů a sourozenců se dostavilo 23 dětí.
Děti se předvedly ve spoustě různých dovedností. Budoucí
žáčci přednášeli básničky, zpívali písničky, počítali předměty
i obrázky, vyprávěli pohádky podle obrázků a poznávali pohádkové postavy. Svou zručnost předvedli při vystřihování
a kreslení obrázků. Za odměnu dostali všichni zajímavé výrobky a pamětní list. Doufáme, že se všem dětem a rodičům
v novém prostředí základní školy líbilo, a těšíme se na shledání 1. září 2015.
Paní učitelky Jana Špačková, Blanka Schwarzová, Markéta
Drlíková a paní zástupkyně Ilona Haasová

Mladí elektrotechnici ze
základní školy získali certiﬁkáty
Ve čtvrtek 29. ledna 2015 proběhla v Základní škole a mateřské škole Štíty významná událost. Kromě pololetního vysvědčení zde starosta města pan Bc. Jiří Vogel, ředitel společnosti
Klein Automotive, s.r.o. Ing. Radek Hansmann, ředitel ZŠ
Štíty PaedDr. Miloš Harnych a ředitel VOŠ a SPŠ Šumperk
Ing. Petr Vepřek předali 15 žákům školy certiﬁkáty za úspěšné absolvování dvouměsíčního kurzu elektrotechniky. Pan
Ing. Radek Hansmann navíc žákům předal hodnotné ceny.
Žáci obdrželi certiﬁkát za úspěšné plnění různorodých zadání během kurzu elektroniky, který probíhal na Základní
škole Štíty pod vedením učitelů odborných předmětů elektrotechniky z VOŠ a SPŠ Šumperk - Ing. Miroslava Haltmara
a Ing. Jaroslava Drexlera. Při práci žákům rovněž významně
asistoval Lumír Kratochvíl, student 2. ročníku oboru elektrotechnika VOŠ a SPŠ Šumperk. Kurzu se účastnilo celkem 15
žáků ze 7., 8. a 9. ročníku školy, kteří si v rámci kurzu mimo
jiné osvojili tyto dovednosti: pájet součástky na DPS (desky
plošných spojů), rozpoznávat důležité komponenty a měřit
je pomocí elektronických diagnostických přístrojů. Žáci si
také vyrobili dva výrobky - elektronický vánoční stromeček
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a bezdrátový detektor napětí. Všem se velice dařilo a jejich
výrobky byly plně funkční.
Mezi VOŠ a SPŠ Šumperk a ZŠ Štíty tak byla zahájena perspektivní dlouhodobá spolupráce zaměřená na rozvoj technických dovedností žáků.
Žákům ZŠ Štíty přeji mnoho úspěchů v další činnosti.
Ing. Miroslav Haltmar

14. 3. 2015
V KD âWtWy
14:00 - 17:00
9VWXSQp30,- Kþ
(masky-vstup zdarma)
%RKDWiWRPERODKU\]iEDYD.
OEþHUVWYHQt]DMLãWČQR

6UGHþQČ9iV]YH653=0âD=âD0ââWtW\

Vzpomínka na adventní
koncert
Advent je za námi. Vánoce utekly jako voda, stříbrné řetězy
a zlaté zvonečky jsou uloženy v krabici a čekají na svůj čas.
Prodlužuje se den, slunce se vrací do pro nás příznivější
pozice.
Nedá mi nevzpomenout na chvilky strávené na adventních
koncertech. Kromě vystoupení žáků ZUŠ Štíty přinesly
vánoční pohodu mezi nás pozvané hudební soubory. V počátku adventu zahrála Cimbálová muzika Aleše Smutného
na koncertě v kulturním domě ve Štítech, v heroltickém
kostele nás potěšila produkce umělců z Brna – zpěváka
Jiřího Helána, kytaristy Vladislava Bláhy, cimbál a zpěv
Broňky Schoříkové, kterou hlasově střídala Hanka Mlaskačová, – a na závěrečném koncertě ve štíteckém chrámu
ohromila diváky profesionalita Dechového orchestru ZUŠ

Zábřeh s jeho sólisty. Všechna vystoupení byla nádherná,
slavnostní, plná úžasných melodií, plná virtuózních vystoupení umělců.
První z nich připravil soubor s názvem Cimbálová muzika
Aleše Smutného. Kapela vznikla v roce 1999 jako doprovod
oblíbeného folklórního zpěváka Jožky Černého, se kterým
členové vystupují dodnes. Věnují se koncertům doma i v
zahraničí, kde představují různá pojetí lidových písní, ale
také jiných žánrů.
Hrají repertoár, který osloví co nejvíce posluchačů, ať už
nejznámějšími písničkami nebo virtuózními orchestrálními skladbami. Jejich konferenciér a zpěvák Karel Hegner
(známý také jako moderátor televizního pořadu Klub
přátel dechovky), který je profesorem JAMU Brno, nadchl
všechny přítomné svým hlasem, svým vtipem a srdečností.
Když sálem zazněl jeho skvělý hlas doplněný ještě hlasem
primáše Aleše Smutného, když zazněl cimbál a smyčce,
všichni přítomní s okouzlením naslouchali a poté odměnili
interprety bouřlivým potleskem. Kromě dvou jmenovaných umělců zahráli ještě Josef Krystoň druhé housle,
Radek Tyllich violu, Jan Telecký cimbál a Pavel Trkan
kontrabas. Všichni tito muzikanti hudbu aktivně provozují a také ji vyučují.
Výjimečnou událostí toho večera byla nečekaná oslava
kulatých narozenin pana Hegnera, kterému rukoudáním a připitím moravským vínem ze srdce popřáli
všichni přítomní.
Koncert byl nádherný, písničky na přání chytaly za srdce a celý sál zpíval společně s muzikanty.
Škoda, že v závěru musím užít slovo škoda. Škoda, že
v sále pro 200 diváků jich sedělo jen 39. Škoda pro ty,
kteří nepřišli.
Ale večer to byl překrásný.
Marie Lauermannová
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Myslivecké sdružení „Tetřívek“ Štíty
Leden a únor očima myslivce
V tomto zimním období se spárkatá zvěř stále pohybuje
v tlupách, které mohou mít i několik desítek kusů, jedná se
o přirozené chování, které má pomoci zvěři přežít dlouhé
zimní období.
O tomto období víme, že zažívací trakt přežvýkavců je již
ve fázi „odpočinku“, proto jej nemůžeme zatěžovat velkým
množstvím energeticky bohatého jadrného krmiva. Samozřejmě, že zvěři předložíme jádro, avšak menší množství
a pravidelně. Ideální je v našich podmínkách dietetický oves
a neustále kontrolujeme stav lizu ve slaniscích.
V průběhu zimy zvěř ztrácí hodně tukových zásob, proto je
nutné udržovat v honitbách klid. Zvěři nejvíce škodí lidská
bezohlednost. Volně pobíhající psi nutí zvěř k dalšímu výdeji
energie. Často rušené kusy pak podléhají celkovému vysílení
či zánětům dýchacího ústrojí.

vnitřním a vnějším parazitům, které se aplikuje do krmiv, na
které je zvěř v té dané lokalitě zvyklá. V době kdy se léčiva
předkládají, nelovíme ani zvěř černou, která jediná se v tomto zimním období loví.
Léčí se zejména střečkovitost, která se v poslední době opět
rozšiřuje, a tak je toto opatření odůvodněné. Střečkovitost
nosohltanová i kožní je pro zvěř velmi nebezpečná a napadený kus velmi trpí. Larvy nosohltanových střečků postupně
vyplňují dýchací cesty a podkožní střečci se usídlují ve hřbetní partii a způsobují rozsáhlé záněty vedoucí až k úhynu.
Zvěřina z napadených kusů není určena ke konzumu a není
možné ji uvádět do oběhu.
Málokdo ví, že jako pytláctví se posuzuje i to, když v lese
nebo remízku najdete jen shoz (shozený paroh, parůžek)
a necháte si ho. I toto je majetkem příslušného MS.
Věřím ale, že po domluvě s mysliveckým hospodářem vám
nález ponechá.
Vy, kteří se rádi procházíte přírodou, mějte na paměti, že psa
nepouštíme z dohledu a pokud není cvičen k poslušnosti,
raději z vodítka nepouštíme vůbec. Odpusťme si rajtování
po bílých pláních na čtyřkolkách nebo na sněžných skútrech
a pro ty, kteří máte rádi zvěřinu, tak pro ty mám srdečné pozvání na Myslivecký ples, který se koná 21. 2. 2015.
Dušková Eva

STOLETÍ

Vody…45...

asfaltovaná, betonovaná,
devastovaná
A teď tak trochu z jiného soudku…
Už jste se někdy zamysleli nad tím, z jakého zdroje je podávaná zvěřina mimo akcí, pořádaných myslivci? Jste si jistí, že
onen tvor, jehož máte kousek na talíři, byl uloven tradiční
a hlavně legální cestou, veterinárně vyšetřen a v době, kdy to
je ze zákona povolené? Nebyl sražený třeba autem? Podotýkám, že naložení takového kusu jako kompenzaci za poškozené auto a neodevzdání příslušnému MS se posuzuje jako
PYTLÁCTVÍ!!! Nechci se tady rozepisovat, na kolik si naši
zákonodárci cení zvěře, která je prokazatelně upytlačená, ale
jen tak pro zajímavost… minimální cena za upytlačeného zajíce polního (bez rozdílu pohlaví) je 3900,- Kč, u srnčí zvěře
se jedná o částky kolem 15000,- Kč.
Sazebník je sestaven z minimálních hodnot upytlačené zvěře
podle druhu, pohlaví a věku. Slouží především pro účely Policie ČR, pro první ohodnocení upytlačené zvěře a orientační
posouzení toho, zda se jedná o trestný čin nebo přestupek.
Někdo namítne, proč bych po tom pátral, odkud co pochází,
zvěřinu mám rád a když mám možnost něco takového sníst,
tak se neptám. Jenže to je asi špatně… Zvláště v těchto zimních měsících, kdy je většina spárkaté zvěře už hájená a zvěř
samičí v sobě nosí plod, tak v tomto období se zvěři plošně
předkládá také řada léčiv, tzv. medikované krmivo proti
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Jezdím a chodím kolem nových staveb (připomínám, že denně
naše republika přichází o 8-20 ha půdy a koho to zajímá?). Na
úrodné zemi se staví sklady, výrobny, obchody i další objekty.
V jejich blízkosti dnes místo stájí pro koně potřebujeme odstavnou plochu pro svého oře plechového. Nic proti tomu, aut
je podstatně víc, než je koní, ale mohla by parkovat šetrněji.
V jednom nejmenovaném městě, kde studují budoucí inženýři
stavaři, přírodovědci, ekologové, se rozšiřuje akademický i vědecký areál a také zvětšují okolní parkovací plochy. Jsou tam
tisíce metrů, ve svahu celistvě vyasfaltovány, bez toho, aby tam
byly inﬁltrační objekty, zábrany pro odtok, případně jiné prvky
pro záchyt vody, jež by byly citlivě umístěny v terénu. Kde jinde,
než u akademiků, bych čekal větší porozumění pro stavbu a přírodu. Až to tam spadne, (myslím vodu) ti dole se budou divit.
Jedna retenční (záchytná) nádrž nepostačí. Parkoviště s rošty,
záchytnými body i dalšími inﬁltračními prvky, včetně několika
stromů, je konstrukčně šetrnější, o něco nákladnější a částečně
složitější na údržbu. A pokud bydlíte poblíž takovéto stavby,
vaše studna nevyschne tak brzo a estetika tolik neutrpí. Takto
necitlivě se staví nové provozy, fabriky a přilehlá parkoviště nejen v tomto městě. Stále stejná píseň. Jako hrách na stěnu házet,
vlastně vodu na asfalt líti. Stroj se rozjede a jede...
Případně betonuje...až nám zabetonuje i naše mozky. Bohužel
natrvalo....
Ve studni je voda žádoucí,
ve sklepě už méně.
Petr Beneš

Skautský oddíl
,,Hledači“

Očima vůdce oddílu
Při pohledu do kalendáře si uvědomuji, že je tu další půlrok činnosti našeho oddílu. Když se tak podívám zpět, jsem hrdý na to, že
mohu spolupracovat s týmem lidí, kteří mají zájem o to, pracovat
na úkor svého volného času (i ﬁnančních prostředků) s mládeží.
Ono studovat, chodit do práce a pak každý pátek na schůzky, plánovat letní tábor, víkendové akce….. takových je málo. Jsem rád,
že je mám.
Začátkem září nám v oddíle přibylo patnáct nováčků ve Štítech
a dva v Horních Studénkách. Docela mě překvapilo, že k nám dojíždí i děti z Horních Heřmanic a Jedlí. Přece jen to mají poněkud
dál. To si pak řeknete, že nás už znají i trošku dál, což zahřeje
u srdce a vidíte, že se vynaložené úsilí vrací zpět. Ale nebudu si
jen hladit ego a chci říct, co jsme od za ten půlrok zažili.
Koncem září jsme byli v Zábřehu na Skaličce, kde jsme se připojili ke skautům našeho střediska u každoročního táboráku. Zde
jsme se dozvěděli, co který oddíl za ten rok zvládl, jak mu roste
nebo klesá členská základna, jaké akce pořádali nebo se zúčastnili.
Zde je takové shrnutí celoročního působení našeho střediska.
V říjnu se malá část z nás zúčastnila osmidenní výměny mládeže v rámci programu Erasmus+ v chorvatském Solinu. Třicet dva
mladých lidí ze Slovinska, České republiky, Rumunska a Chorvatska se zapojilo do humanitárního projektu, který v nich měl rozšířit pocit sounáležitosti při pomoci slabým a potřebným. Učili
se, jak spolupracovat s jinými organizacemi a i sami mezi sebou.
Do burzy na nákup didaktických pomůcek pro děti se speciálními potřebami základní školy si přivezli svoje věci, které pak dali
k prodeji. Vybrali skoro čtyři tisíce Kuna (cca 14.000,-Kč). Bylo
na nich vidět, jak jsou na toto hrdí. Taky se pracovalo. Například
při úklidu městského parku Marjan ve Splitu. Po práci byla také
legrace. Podvečerní grilování (česká žebra a slovinský sýr), kde
byly i chorvatské a rumunské speciality pro milovníky sladkého
a slaného pečiva. Každá z účastněných zemí představila svou
vlast. Podívali jsme se i do kina, plavali v moři a odjezd domů
někteří z účastníků obrečeli.
Na listopadovém „Posledním ohni“ jsme v oddíle oﬁciálně přivítali nováčky. Ti, kteří splnili všechny podmínky, byli připuštěni
ke slavnostnímu slibu (vstupu mezi Světlušky a Vlčata) s právem
nosit slibový odznak na svém kroji. Letos to byli Eliška Pecháčková, Petr Herman a Patrik Baderle. Nakonec se předávala Tři Orlí
Pera, která u nás už dlouho nikdo nesložil. Tuto zkoušku zvládli
dva skauti a jedna skautka z družiny Studyňáci - Míša Pečimuthová, Radek Šváb a Honza Babišta. Překonali na táboře 3 zrádné
nástrahy, kterými bylo jeden den nemluvit, jeden nejíst a jeden
den být mimo tábor, aby je nikdo neviděl, ale zároveň oni museli
vědět, co se děje v táboře. Aby tato zkouška nebyla tak jednoduchá, tak na závěr každý dostal tři rány proutkem (od těch, kteří již
tuto zkoušku složili) na záda a nesměl vydat ani hlásku.
Prosinec byl bohatší na události. Poprvé za celou svou existenci oddíl Hledači vyrazil pro Betlémské světlo do Vídně. Dva
autobusy skautů a rodičů se podívali na slavné ,,Vídeňské trhy“
a na slavnostní předávání ohně mezinárodním skupinám. Zde
jsme potkali naše přátelé ze Slovinska a Chorvatska, seznámili se
se skauty z Francie (ti nám nechali připálit od svého ohně, abychom nemuseli čekat na konec ceremoniálu). Světlo jsme úspěšně
dovezli až domů a uchovali jej až do 24. 12. 2014, kdy jsme jej
předali do kostela ve Štítech a v ten samý den roznášeli po Štítech,
Horních Studénkách, Herolticích a Březné.

Málem bych přeskočil to, že první předání Betlémského světla
bylo 19. 12. 2014 v KD ve Štítech, kde po dvou letech doputovala
předvánoční besídka našeho střediska opět zpátky do Štítů. Každý
oddíl, družina si připravil něco pro ostatní. Mimozemskou svatbu předvedli domácí Hledači ze Štítů, jak udržet rytmus a užít
si trochu zábavy pomocí obyčejného plastového kelímku nám
předvedli Studyňáci a jejich maminky. Žáby si připravily skupinový tanec na píseň „Hey Brother“, zřejmě kvůli paralele, že každý
skaut si je bratrem a sestrou. V podání Rozrazilu jsme viděli muzikál o Červené Karkulce, hoštejnské Kopretiny si připravily premiéru živého Betléma, se kterým budou vystupovat i na akci pro
širokou veřejnost u nich v obci. Skalák zvolil téma netradiční, a to
zkoušku z dějepisu. Dráčata zvolila pohádku O dvanácti měsíčkách. Posledním vystupujícím byl ještě orchestr Žab. Mezeru mezi
scénkami vyplnily štítecké Světlušky zpěvem koled. Nakonec jsme
tradičně ve velkém kruhu potmě, jen za svitu betlémského světla
zazpívali Večerku a rozešli se domů (i s Betlémským světlem).
V lednu jsme v Herolticích měli naše přátelé z chorvatského
oddílu Marjan, kteří zde byli na týdenním lyžařském pobytu.
Jen připomenu, že s tímto oddílem spolupracujeme už od roku
2007 (to to utíká). Příští rok bude tento oddíl slavit 60 let svého
působení ve Splitu. Můžeme jen tiše závidět a popřát hodně sil do
dalších let.
Co nás čeká v dalším skautském půlroce? V březnu plánujeme
dvoudenní akci na klubovně v Olomouci. V dubnu vyrazíme na
střediskovou výpravu na Nové Hrady, kde bude i soutěž v uvaření
nejlepšího guláše. V květnu se zapojíme při pomoci na,,Zábřežském jarmarku“ a pokud nám vyjde počasí, chceme uspořádat
dvoudenní výpravu Letohrad-Litice (ano, pěšky s přespáním
pod „širákem“). V červnu vyrazí ti starší na ostrov Hvar, kde se
zúčastní projektu chorvatských skautů „Blue Sports“ a v červenci
se všichni sejdeme na našem oddílovém táboře.
Doufám, že nám naše plány vyjdou a dětem se bude v našem
oddílu líbit.
Zapsal: Luboš Skácel
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
V průběhu měsíce ledna a února tohoto roku slaví
významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Pecháčková Vlasta
Tempír Jiří
Slovačíková Anežka
Pospíšilová Zdenka
Scholz Adolf
Kühnová Veronika
Kleinová Anna
Gronych Miloslav
Hrabalová Marie
Sitta Josef
Beranová Gertruda
Bondorová Anna
Kühn Alfred
Tempírová Marie
Fabiánková Jarmila
Minářová Stanislava

70 let
70 let
75 let
76 let
76 let
78 let
79 let
79 let
79 let
79 let
80 let
80 let
82 let
84 let
87 let
91 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Jak tiše žil, tak tiše odešel.
Skromný ve svém životě a dobrotě.
Dne 30. ledna 2015 jsme vzpomněli
18. výročí od úmrtí
manžela, tatínka a dědečka
pana Jindřicha Martince ze Štítů.
Vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
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Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci lednu
v nově zrekonstruované 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, Kateřina Žerníčková, Zuzana Tatarková, Viktorie
Hajzlerová a Nikola Šínová pod vedením paní učitelky Jany
Špačkové. Místostarostou města panem Lubošem Skácelem
a předsedkyní SPOZ Ivetou Horvátovou byly přivítány tyto
děti:
Zdeněk Vincour
nar. 12.05.2014
Vanesa Černohousová
nar. 28.05.2014
Leo Burian
nar. 29.05.2014
Gabriela Veselá
nar. 30.06.2014
Tomáš Lachout
nar. 30.07.2014
Jiří Fabiánek
nar. 03.08.2014
Emílie Doubínková
nar. 07.08.2014
Tomáš Fingr
nar. 25.08.2014
Matyáš Hudousek
nar. 06.09.2014
Lucie Wonkeová
nar. 13.09.2014
Klára Osladilová
nar. 19.09.2014
Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem přejeme
mnoho zdraví, štěstí a radosti.

OKÉNKO
DO KNIHOVNY
Výsledky činnosti knihovnického
střediska Štíty v roce 2014
Statistika 2014
středisko Štíty

Měk Štíty

Výpůjčky Registrovacelkem
ní čtenáři

Návštěvníci
půjčovny

Uživatelé
internetu

14 957

206

3 188

683

MK Březná

246

4

92

78

MK Crhov

214

11

232

77

MK Hor. Stud.

197

9

63

4

MK Jakubovice

392

9

79

16

MK Jedlí

567

26

143

47

MK Písařov

659

8

123

142

MK Zborov

245

6

41

0

Celkem 2014

17 477

279

3 961

1 047

Rok 2013

19 784

312

4 373

1 559

Porovnání +/- - 2 307

- 33

- 412

- 512

Výsledky činnosti
Městské knihovny Štíty
Přírůstky knihovního fondu:
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty - 267 svazků v hodnotě 44 152,00 Kč.
Dary z projektu Česká knihovna – 53 svazků v hodnotě
10 291,00 Kč.
Knižní dary čtenářů a organizací pro Měk Štíty - 29
svazků v hodnotě 4 482,00 Kč.
Knižní dary čtenářů a organizací pro MK - 1 svazek
v hodnotě 90,00 Kč.
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje – 197
svazků v hodnotě 24 929,00 Kč.
Nákup knih z ﬁnančních příspěvků obcí pro MK Horní
Studénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov – celkem 66
svazků v hodnotě 17 696,00 Kč.
Celkem bylo v roce 2014 knihovnicky zpracováno
a zkatalogizováno v programu KPwinSQL 613 nových svazků v hodnotě 101 640,00 Kč.
Z činnosti:
V roce 2014 si registrovaní čtenáři vypůjčili 10 799 monograﬁí a 4 158 periodik.
V rámci činnosti regionální funkce střediskové knihov-

ny Štíty bylo v cirkulaci dovezeno do 7 místních knihoven celkem 1 454 svazků a odvezeno 946 svazků knih.
Meziknihovní výpůjční službou bylo zasláno celkem 43
požadavků a z toho kladně bylo vyřízeno 42 požadavků.
Knihovnické lekce pořádané ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Štíty navštívilo celkem 177 žáků, a to v doprovodu
svých třídních učitelek.
Městskou knihovnu ve Štítech v roce 2014 navštívilo
a bylo obslouženo celkem 3 871 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 vypůjčených knih, rezervovali požadované tituly nebo zjišťovali aktuální knižní
novinky.
On-line služeb v e-katalogu knihovny v roce 2014
využilo dalších 9 013 virtuálních návštěvníků.
Webové stránky knihovny:
Aktuální měsíční statistiky a informace pro čtenáře
Městské knihovny Štíty jsou zvěřejňovány na webových
stránkách města Štíty www.stity.cz sekce Knihovna.
Počet zobrazení webových stránek knihovny za rok
2014 celkem 1 511 návštěv.
Květa Lakomá, MěK Štíty

Otevírací doba Městské knihovny
ve Štech
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 : 16.00 – 18.00 hod.
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STATISTIKA
k 31.12.2014
POHYB OSOB

2010 - 2014

Přistěhováno

Odstěhováno

Narozeno

Zemřelo

Celkem
obyvatel

2010

56

59

20

19

2048

2011

55

33

18

25

2063

2012

52

44

20

22

2069

2013

40

44

21

18

2068

2014

27

52

24

16

2051

STAV OBYVATEL
2010

2011

2012

2013

2014

Štíty

1602

1621

1624

1622

1614

Březná

242

242

245

245

246

Crhov

97

100

102

98

96

Heroltice

107

100

98

100

95

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL
ŠTÍTY

40,15

BŘEZNÁ

37,32

CRHOV

45,00

HEROLTICE

48,67
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Z POHLEDU OBČANŮ
Pořád se něco děje
Je tak nějak vžito, že na samém prahu nového roku lze
činit různá bohulibá předsevzetí, pokud by tak lidé opravdu
houfně činili, mělo by to býti znát. Alespoň na tom začátku
roku by kolem bylo méně vajglů, usměvaví úředníci by nám
ochotně vycházeli vstříc, auta zpomalí, aby nás, nedejbože,
neohodila to šedou sračkou... Jak krásnější by bylo žít!
No, není tomu tak. Zůstaňme ve střehu! I před tou šedou..!
Naše hospodářství právě vzkvétá, říkají nám ti, co teď
vládnou a plácají se po ramenou. Jen ta naše měna nějak
slábne. Nikdo neví, čím to, kapitáni našeho (?) bankovnictví
z toho už pěkně koktají. A my víme, že naše případné úspory už opět sublimují. A také za výplatu či důchod si zase
pořídíme méně. A nejen elektroniky, jak se nám opět snaží
namluvit. Mnozí z vás musí za směnu udělat zase víc „kusů“
(je-li to už místo oběda, není to zvýšení produktivity, ale
nemravnost), musí dělat zase víc přesčasů, ale jak vidíte, na
pevnosti koruny se to neprojeví. Jo, kde jsou ty časy, kdy na
našich bankovkách stálo, že jsou „podložené zlatom a dalšími aktívami.“ Možná vám neušlo, že i v Německu byla
od prvého ledna stanovena minimální mzda. Její výše je
trojnásobkem naší minimální mzdy (!).
V souvisejícím poměru se veze německá průměrná
mzda a německý důchod. Bez ohledu na to, když se to hodí,
srovnáváme nesrovnatelné – třeba tu, právě také rozviklanou, cenu pohonných hmot. Vláda je zděšená pádem ceny
barelu ropy, a protože světovou cenu neovlivní, tak už hledá
jiný důvod k zastavení a zvratu. Slábnoucí koruna je také
dobrým důvodem.
Od Nového roku se nám snížilo DéPéHá za léky a za
knihy. Po třech týdnech už víme, že to u pultu není znát.
Knihaři prý té „rezervy“ využijí k tisku kvalitnějších knih.
Lékárny zas musí vyrovnat inﬂaci. Sákra, vždyť vláda
pořád mluví o hrozící deﬂaci! Jedno je jisté, občané, nezbohatneme. Většina.
Jsme v závěru roku zvyklí, že to všude bouchá. Psi jsou
z toho na mrtvici. Když jsem předloni křižoval Slováckem
a spodkem Valašska, netušil jsem, že tu někde v těch miloučkých dědinkách hrozí nějaké nebezpečí. Když to tady
začalo na podzim bouchat a vysklívat okna, bylo to na oslavy trochu brzy a divili se i ministři. Jejich nekompetentnost
a jalová opatření byly i na naše poměry zarážející. Pochopil
jsem, proč ministrem je často herec – umí zahrát výraz zračící vrchol znalosti, příp. nutného utajení i tehdy, když ještě
vůbec netuší, která bije. I tak jsem z toho vyvodil následující: Kdyby měla naše armáda zasáhnout při rozsáhlejším
konﬂiktu, musí nejdřív stará Blažková zjistit, jestli máme
nějakou munici, jakou a kde. Pokud ji vůbec objeví, zjistí,
že tato munice nepatří armádě, ale soukromé ﬁrmě, bude
nutné ji koupit. Protože tady už nějakou dobu vládnou zákony trhu, je docela možné, že bohatší nepřítel nabídne lepší
cenu, tedy munici dostane on.
Alex Krobot

TURISTIKA
Vliv globálního oteplování
na turisty
Zatímco se sněhová děla snaží nákladně vytvořit iluzi
kousků zimní krajiny pro dychtivé a hlavně solventní lyžaře, turisté nevzrušeně vyčkávají příletu špačků a dalších
neklamných znaků stále se opakujícího přerodu spánku
v období buzení a nového zelenění krajiny. My si můžeme
být zatím stále jistí, že se dočkáme.
Absence zimy v minulém roce nám, turistům, nevídaně
prodloužila aktivní sezónu, tak došlo ke startu prvního výletu už 9. března. Hned jedenáct žádostivých vyrazilo v ranní
mlze k Severomoravské chatě, někdo z Králík, jiní z Orlice,
a nahoře nás čekal moc krásný a slunečný den.
Počasím posvěcené byly i akce následující – noční pochod gymnázia a Moravským Karlovem. Příprava akcí byla
opět ve znamení dlouhého a nevěřícného zírání do jízdních
řádů hromadné dopravy, kde zejména víkendové řádky připomínají chrup stařeny. Muselo se různě improvizovat a využít těch chatrných posledních stop dopravní obslužnosti,
třeba jediné linky až k deváté na Lanškroun. Ze tří výletů,
které se tudy podařilo zorganizovat, jmenuji ten, který vedl

na zámeček za Lanškrounem se zajímavou prohlídkou a pak
pěknou přírodou kolem Lanškrounských rybníků. Podařilo
se pár vzpomínkových opakovaček, např. přes Tři kameny
do legendární hospůdky v Bukovici, nikoliv ve vánici, anebo
z Červenohorského sedla na Vysoký vodopád, Švýcárnu a do
Kout, tentokrát nikoliv ve slejváku. Obnoven byl i velmi starý námět Jeseník – Lázně, Česká Ves, Zlatý Chlum, Jeseník.
Povedenou vlaštovkou v programu, po suchých létech, byla
možnost účasti na turistickém zájezdu do šumavského Povydří. To byly další čtyři celolodenní výlety v dobře zvolené
oblasti (jeden i v Německu) a hodně pěkných zážitků. Ani
tentokrát nechyběl Králický Sněžník. Na Olšanských horách
se někteří objevili i třikrát a 22. října tu byla dokonce nejvyšší
účast – 22 osob. O prázdninách byla zase možnost zamířit na
pouť do Pekařova, tentokrát jsme tak učinili z Rejhotic. „Skoro určitě poslední“ výlet byl vyhlášen několikrát, ale k tomu
fakt poslednímu zavelel až Standa v závěru listopadu a směřoval ho stylovou lyžařskou cestou na Bukovou horu. Les se
na vršku sice krásně třpytil jíním, ale to už je jiné kafe, my
máme rádi tepleji, proto pak přišla vhod vyhřátá heroltická
hospůdka. No a pak už následovala jen nabídka tradičního
šumperského „Horování,“to je takový, nikoliv zabitý, večer
pro fajnšmekry.
Více jak dvacetkrát jsme se tedy mohli loni potkat na stejné vlně, při ukrajování kilometrů známých i neznámých cest,
při obdivování bystřin a kvetoucích luk. Na výletech jsem
napočítal 19 členů našeho turistického oddílů a stejný počet
nečlenů. Byla příležitost ujít až přes 400 kilometrů! Občas někdo přivedl děti nebo vnoučata, což je ceněno zvlášť příznivě
a jejich zdravému vývoji to jistě nijak neuškodí.
Jaro zase přijde, určitě ho poznáme. Je dobré občas vypnout a je dobré to neodkládat. Naše parta Vám opět bude
nabízet relaxaci těla i duše a bude tak činit dokonce písemným pozváním na nové městské vývěsce.
Alex Krobot

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Rodina koupí chalupu na samotě/
polosamotě do 1.2 milionu.
Větší pozemek výhodou.
jpirkl@centrum.cz, tel. 604 293 317.

Koupíme starý psací stůl, nebo jakýkoli větší
stolek, případně i jiný nábytek tzv. z „první
republiky“, kdy se ještě dělal lehký a po staru.
Vybavujeme si domek v takovém duchu. Dále
koupíme kmeny, nejlépe lipové alespoň metr
dlouhé, příp. i švestku, kaštan.
Účastníci zájezdu „Šumava“ na Kvildě.

Děkujeme za nabídky. Tel. 774 819 503
Štítecký list strana 17

STOLNÍ TENIS
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#

U

V

R

P

Zápasy

Body

1 EXITERIA KST Jeseník D

13

13

0

0

173:61

39

2 Sokol Velké Losiny A

13

10

0

3

144:90

33

3 3UDPHWâXPSHUN&

13

7

0

6

124:110

27

4 7-6RNRO-HVWĜHEt$

13

6

2

5

119:115

27

5 69ý5êPDĜRY$

13

5

4

4

114:120

27

6 TJ Sokol Nový Malín A

13

5

2

6

113:121

25

7 TJ Sokol Jedlí A

13

4

4

5

114:120

25

8 7-6RNRO.ROãRY%

13

5

1

7

102:132

24

9 TJ Moravský Beroun A

13

5

0

8

106:128

23

10 7-6RNROâWtW\$

13

3

3

7

94:140

22

11 6RNRO+RUQtäLYRWLFH$

13

2

4

7

105:129

21

12 6R9UEQRSRG3UDGČGH$

13

1

4

8

96:138

19

Srdečně Vás zveme na výstavu
obrazů
Jarmily Brablecové
Krňávkové
„ZPĚT Z NEBE NA ZEM“
Místo konání: Obřadní síň
Městského úřadu Štíty
Trvání výstavy: 13. 2. - 13. 3. 2015

Vstup: volný
Vstup přes Turistické informační

5667âXPSHUN53,WĜtG\PXåL
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#

U

V

R

P

Zápasy

Body

1 Jedlí B

12

10

0

2

128:88

32

2 3RVWĜHOPRY%

12

7

1

4

116:100

27

3 Bludov B

11

8

0

3

112:86

27

4 âWtW\%

11

7

1

3

107:91

26

5 Mohelnice C

10

7

0

3

107:73

24

6 Dubicko A

11

5

3

3

117:81

24

7 Nový Malín B

11

3

1

7

95:103

18

8 Palonín A

10

2

1

7

66:114

15

9 Bludov C

11

1

1

9

69:129

14

10 Velké Losiny B

11

1

0

10

73:125

13

centrum (v přízemí radnice).

Informace na tel.: 583 440 109

FOTBAL
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#

U

V

R

P

Zápasy

Body

1 âXPYDOG$

15

11

2

2

166:104

39

2 Nový Malín C

15

10

2

3

154:116

37

3 -HVWĜHEt%

15

10

1

4

181:89

36

4 Bludov D

15

8

4

3

174:96

35

5 Dlouhomilov A

15

8

3

4

149:121

34

6 Dubicko B

15

8

1

6

151:119

32

7 âWtW\&

15

6

3

6

145:125

30

8 Mohelnice D

15

6

1

8

135:135

28

9 Dolní Studénky A

14

6

0

8

119:133

26

10 6ODYRM/RãWLFH$

15

4

2

9

114:156

25

11 âXPSHUN'

15

1

1

13

63:207

18

12 SCB Petrov A

14

0

2

12

51:201

16

Zimní přestávka pro naše družstva
„A“ i „B“ skončila
V těchto dnech zahájilo naše „A“ spolu s některými hráči „B“
přípravu na nastávající sezónu. Prozatím trénují v hale a na
UT v Zábřeze.

Přípravné zápasy:

7. února

14:00

ŠTÍTY

VEL. LOSINY

UT Šumperk

14. února

12:00

SVITAVY B

ŠTÍTY

UT Svitavy

21. února

15:00

DUBICKO

ŠTÍTY

UT Zábřeh

28. února

VOLNO

8. března

15:00

MOR. TŘEBOVÁ

ŠTÍTY

UT M. Třebová

14. března

16:00

ŠUMPERK (19)

ŠTÍTY

UT Šumperk

21. března

17:00

ŠTÍTY

POSTŘELMOV

UT Zábřeh

28. března

?

ŠTÍTY

LESNICE

Štíty ?
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