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Vážení spoluobčané,

na fotografi ích máte možnost se seznámit se současným děním 
ve městě. Dle plánu pokračuje oprava a revitalizace horní a spodní 
části náměstí a na fotbalovém hřišti nadále probíhá výstavba kabin 
pro sportovce. 

Při terénních úpravách ve spodní části náměstí byly odhaleny 
pozůstatky dřívější kašny, kterou nyní zkoumá archeologický tým 
z Národního památkového ústavu Olomouc. Budeme vděčni ob-
čanům, kteří by mohli k této původní kašně poskytnout jakékoliv 
fotografi e a informace.

Začátkem června byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce ulice Ná-
kladní. V této souvislosti chceme upozornit spoluobčany na trvalou 
uzavírku této ulice z důvodu stavební činnosti až do konce měsíce 
srpna. Žádáme o pochopení, neboť se jedná o velice významnou 
a nezbytně nutnou opravu, kterou uskutečňuje Město Štíty ve spo-

lupráci se Správou a údržbou silnic Šumperk. Náklady jsou hrazeny 
z rozpočtu města s fi nanční podporou fi rmy Klein & Blažek spol. 
s r.o. a z rozpočtu Olomouckého kraje.

V současné době nám rozkvétá městský park a jeho dominant-
ní okrasou jsou rododendrony, které se nám však neustále ztrácí. 
Upozorňujeme občany, že tento prostor je monitorován kamero-
vým systémem a důrazně upozorňujeme nenechavce, aby přestali 
rostliny ničit a zcizovat.

Po vydařeném jarmarku, který se konal na konci května, Vás 
všechny srdečně zvu na mezinárodní Setkání na pomezí Čech 
a Moravy, které se bude konat v sobotu 28. června ve Valteřicích. 
Podrobný program naleznete uvnitř tohoto čísla Štíteckého listu.

V závěru bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům a fi r-
mám, kteří se podílejí na opravách a investicích města, čímž svojí 
prací zlepšují život v našem městečku. 

S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta

Děti ze štítecké mateřské školy u pramene v parku Terénní úpravy odhalily pozůstatky dřívější kašny

Rekonstrukce horní části náměstí Rekonstrukce ulice Nákladní
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 69. – 73. jednání  
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená 
s p. Janou Doleželovou, Štíty, kdy předmětem proná-
jmu je prostor v objektu čp. 100 v místní části Crhov.

• Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená se 
Sborem dobrovolných hasičů Březná, kdy předmě-
tem pronájmu je prostor klubovny v KD Březná.

• Smlouva uzavřená s Ing. Janem Rýznarem – RPS 
COMPUTERS, Olšany a fi rmou VELT OKNA, Zá-
břeh, kdy předmětem smluv je dar městu na pokrytí 
nákladů akce „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva o dílo uzavřená s Milošem Nechanickým, 
Jilemnice, kdy předmětem smlouvy je zhotovení ob-
vodové kamenné zdi  na dolní části náměstí.

• Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpoč-
tu města – příjemce Cykloklub Rampušák, Jedlí, kdy 
předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinves-
tičního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na cyklistickou 
akci Rampušák 2014.

• Smlouva s fi rmou EKO-KOM a.s., Praha o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů.

• Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
– neinvestiční příspěvek na činnost TJ Sokol Štíty 
v roce 2014 ve výši 420 tis. Kč.

• Smlouva o uměleckém vystoupení Big Band Lan-
škroun – Štítecký jarmark.

• Smlouva uzavřená s Olomouckým krajem, kdy před-
mětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši 20 tis. 
Kč na akci „Setkáni na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva uzavřená s Olomouckým krajem, kdy před-
mětem smlouvy je poskytnutí neinvestičního příspěv-
ku ve výši 30 tis. Kč na úhradu nákladů spojených 
s pořízením digitálního fotoaparátu včetně příslušen-
ství a vzdělávacího kurzu. 

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města sezná-
mena s přehledem stavu majetku města, stavem zá-
vazků a pohledávek města a stavem účtů a pokladny. 
Dále rada na každém jednání vzala na vědomí plnění 
úkolů ze zasedání ZMě Štíty a provedla kontrolu pl-
nění úkolů z usnesení RMě Štíty.

• Rada města schválila cenovou nabídku předloženou 
fi rmou IP systém a.s., Olomouc na dodávku  a osaze-

ní prefabrikátu vodní kaskády na spodní části náměs-
tí ve Štítech a cenovou nabídku předloženou fi rmou 
Hostálek – Werbung, spol. s r.o.  Česká Třebová na 
dodávku a osazení oboustranných vitrín úřední des-
ky Města Štíty.

• Rada města schválila konání varhanního koncertu 
v září 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Štítech.

• Rada města schválila bezplatné vyčištění bazénu 
v objektu Akrobat parku ve Štítech.

• Rada města schválila počet a sídla volebních okrsků 
a zapisovatelky volebních komisí pro volby do Evrop-
ského parlamentu.

• Rada města schválila přerušení provozu mateřské 
školy v období letních prázdnin v termínu 14.7.2014 
– 1.8.2014.

• Rada města schválila poskytnutí fi nančního příspěv-
ku ve výši 2 tisíce Kč SDH Heroltice na akci „Indián-
ská stezka“.

• Rada vzala na vědomí bezpečností zprávu PČR za 
policejní stanici Štíty.

• Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace z projektu Česká knihovna.

• Rada vzala na vědomí zprávu o havarijním stavu 
oken v přístavbě ZŠ Štíty a schválila jejich opravu.

• Rada schválila hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Štíty 
za rok 2013 z prostředků zřizovatele, zůstatek fi nanč-
ních prostředků z doplňkové a vlastní činnosti bude 
převeden do rezervního fondu. 

• Rada vzala na vědomí usnesení Olomouckého kraje 
o sjednocení dopravní obslužnosti do jednoho celku 
– příspěvek obcí 70,- Kč na každého obyvatele.

• Rada vzala na vědomí zprávu o průběžném plnění 
oprav a investic města. 

• Rada města schválila zpracování a podání žádosti 
na projekt „Pořízení samosběrného kropícího stroje 
Město Štíty“ za účelem obdržení dotace.

• Rada města schválila termíny jednání rady v období 
červenec – říjen 2014.

• Rada města schválila úplnou i částečnou uzavírku 
komunikace III/31116 z důvodu rekonstrukce (ulice 
Nákladní, Okružní).

• Rada města schválila vnitřní Směrnici č. 1/2014 k za-
bezpečení požadavků na schvalování účetní uzávěr-
ky.

• Rada vzala na vědomí Protokol o kontrole České 
inspekce životního prostředí, Olomouc, kdy předmě-
tem kontroly bylo nakládání s odpadními vodami na 
ČOV Štíty. 

• Rada města schválila uspořádání skautského stano-
vého tábora na pozemku p.č. 230 v k.ú. Crhov.
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USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 23.4.2014
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 20. zasedání ZMě Štíty
2. Rozpočtové opatření vlastní č.1/2014 + dotační 

prostředky
3. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 63 – 69
4. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden – březen 

2014 
6. Zpráva o činnosti fi nančního výboru leden – březen 

2014
7. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
8. Různé
9. 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) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 18. a 19. 
zasedání zastupitelstva

c) Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 
2013

d) Protokol fi nančního výboru o výsledku kontroly 
oprávněnosti a průkaznosti jednotlivých výdajových 
položek Města Štíty za rok 2013, 2014 z 17.4.2014

e) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru 
z 24.3.2014

      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: Mgr. Knápková, p. Kocianová, p. 

Směšný
b) Ověřovatele zápisu: p.Čermák, p. Hansmannová
c) Program zasedání 20. jednání zastupitelstva
d) Zápis z 19. jednání  Zastupitelstva města Štíty ze dne 

26.3.2014   
e) Rozpočtové opatření vlastní č.1/2014 + dotační 

prostředky
f)  Předložený návrh investic a oprav na rok 2014
g)  Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 63 – 69
h)  Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období leden 

– březen 2014
i)  Zprávu o činnosti fi nančního výboru za období leden 

– březen 2014
j)  Následující prodej nemovitostí : 

1. prodej p.č. 745/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Crhov 
za cenu 1.470 Kč + náklady spojené s prodejem, za 
podmínek uvedených v Zásadách pro pronájem a 
prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty Ing. Jiřímu 
Švédovi. 

5.  U k l á d á :
a) Starostovi města v termínu do 7.5.2014 zpracovat 

protokol úkolů vyplývajících z 20. ZMě ze dne 
23.4.2014 a dále ukládá radě města provádět 
průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě.

6.  V y h l a š u j e   podle § 39 zákona o obcích záměr 
prodeje, směny: 
a) záměr prodeje části pozemku p.č. 1742/2 v k.ú. 

Štíty-město, žadatel p. Hevera
b) záměr prodeje části pozemku p.č. 1742/2 v k.ú. 

Štíty-město, žadatel RWE GasNet

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

   Petr  Haltmar, v. r.        Bc. Jiří  Vogel, v. r.
      místostarosta                starosta

Ohlédnutí za Štíteckým 
jarmarkem

Polojasné počasí, nepřeberné množství řemeslných stán-
ků, výborná muzika, vystoupení pohybově i pěvecky 
talentovaných dětí, žáků a dospělých a k tomu dobré 
jídlo a pití, to byla atmosféra letošního jarmarku, kte-
rý město pořádá pravidelně poslední květnovou sobotu. 
Po úvodních slovech místostarosty Petra Haltmara za-
hrál na podiu Big band Lanškroun, jeden z předních 
českých amatérských big bandů. Velké množství ná-
vštěvníků se přišlo podívat na četná vystoupení úspěš-
ných štíteckých tanečních skupin, dětí ze Základní 
školy a mateřské školy Štíty a na pěvecká vystoupení 
žáků štítecké pobočky Základní umělecké školy Zábřeh.
Až do odpoledních hodin patřilo pak pódium slo-
vácké krojované dechové hudbě Vlčnovjanka. 
Děkujeme všem vystupujícím, návštěvníkům a řemeslníkům 
a budeme se těšit na další ročník, který připadne na 30. květ-
na 2015.

Stanislava Smrčková, TIC Štíty
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Já... a Štěpán 
Vám odpovíme

NIEMODLIN

Ve dnech 15. a 16. dubna zavítali do Štítů členové sa-
mosprávy z polského partnerského města Niemodlin. 
V bohatém programu jsme hostům představili některá 
zajímavá místa Olomouckého kraje. Navštívili jsme hrad 
Bouzov, Svatý Kopeček u Olomouce a samotné krajské 
město, kde jsme si centrum Olomouce prohlédli nejpr-

ve z ptačí perspektivy z radniční věže a po té jsme si ho 
prošli s polsky hovořícím průvodcem. Ve Štítech jsme 
zavítali do sportovního areálu Acrobat Park a na velmi 
zajímavou exkurzi ve fi rmě Klein & Blažek, která patří 
k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v našem regionu. 
V rámci partnerských dnů se konalo jednání radních a zastu-
pitelů z obou měst. Při této příležitosti se hodnotily výsledky 
dosavadní spolupráce, která spočívá především v obohacení 
kulturních životů obou měst, ve vzájemných sportovních 
utkáních mezi žáky základních škol a v pořádání meziná-
rodních soutěží.  Pro letošní rok na setkání zastupitelů na-
váže Sportovní den ve Štítech, který se uskuteční 13. června, 
setkání občanů na kulturní akci Setkání na pomezí Čech 
a Moravy v sobotu 28. června, polské dožínky 31. srpna a za-
čátkem listopadu se uskuteční 
v Niemodlinu již tradiční gast-
ronomická soutěž Svátek kapra. 
Akce se konala za fi nanční spolu-
účasti Olomouckého kraje.

PARTNERSVÍ 
MĚST Belvedere

Ostrense
Niemodlin Štíty

BELVEDERE OSTRENSE

Ve dnech 23.5. – 24.5.2014 se 
konaly v našem partnerském 
městě Belvedere Ostrense ko-
munální volby. Post starosty 
znovu obhájil pan Riccardo 
Piccioni. Gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v dalším voleb-
ním období.

Český den proti rakovině 
2014

18. ročník veřejné sbírky Čes-
ký den proti rakovině se ko-
nal ve středu 14. května 2014. 
Žáci devátých tříd základní školy ve 
Štítech oděni do žlutých triček, na-
bízeli v tento den symbolický žlutý 
kvítek v ulicích Štítů za minimální 
příspěvek 20 Kč. 
Ke každému kvítku dárce dostal také 
letáček s informacemi o rizicích, 
která přináší aktivní, ale i pasivní 
kouření. Letošním tématem sbírky 
byla prevence rakoviny plic.
Celkem se ve Štítech podařilo vybrat 
částku 7953 Kč za 350 kytiček.
Turistické informační centrum Štíty 
děkuje Základní škole a mateřské 
škole Štíty, dobrovolníkům za po-
moc a všem, kteří na tuto akci přispěli.

Stanislava Smrčková, TIC Štíty

Známý tazatel se ozval: „Hledám pro tento morálně 
vyhaslý a korupcí prosáklý svět nějakou novou ideolo-
gickou platformu. Nevíš, nebylo by něco u islandských 
soudruhů?“

Pane A...  jedna velká česká fi rma razí (opravdu) na Islan-
du tunel. Už v Praze se při hloubení tunelu podařilo tento 
tunel vytunelovat. Jestli se našincům něco podobného 
povede i na Islandu, bude to husarský kousek. Novou 
ideologickou platformu očekáváme skutečně z Islandu.
              

  Já...a Štěpán profrčíme Blankou...  
dotazy pište na: pbbr@seznam.cz
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Den Evropy
Ve středu 7. května se konal Den otevřených dveří v Základní 
škole a mateřské škole Štíty.

Ve spolupráci s Městským evropským informačním středis-
kem (MEIS) Štíty se při této příležitosti ve škole uskutečnil 
slavnostní  Den  Evropy,  který  každoročně  připadá  na          

9. května a všechny státy Evropské unie si jím připomína-
jí den, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert 
Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě.

Žáci všech ročníků si ve svých třídách připravili výzdobu 
s důrazem na charakteristické znaky zemí Evropské unie. 
Cílem bylo co nejvýstižněji charakterizovat nejrůznějšími 
způsoby prezentované země. Žáci, kteří dostali od spolužáků, 
veřejnosti a návštěvníků školy nejvíce hlasů za nejhezčí ex-
pozici, byli odměněni modrými tričky s logem EU.

Pro návštěvníky a pro žáky nižších ročníků základní ško-
ly a mateřské školy si starší žáci připravili soutěžní úkoly 
a otázky v každé expozici, za jejichž správné vyřešení dostali 
soutěžící papírové bankovky Euroše, které pak mohli v Euro-
šopu proměnit za výhry. 

MEIS Štíty děkuje učitelskému sboru a všem žákům za oprav-
du vydařenou akci a panu Kočnarovi za fotodokumentaci.

Akce se konala za fi nanční spoluúčasti Olomouckého kraje, 
Informační sítě Europe Direct, Statutárního města Olomouc 
a Města Štíty.

Stanislava Smrčková, TIC a MEIS Štíty

hlavní překvapení čekala návštěvníky školy při vstupech do 
jednotlivých tříd. Děti si se svými učitelkami daly opravdu 
záležet a snažily se prezentovat „svůj“ stát co nejlépe. A nedá 
se říci, že by se mi některá expozice líbila více či méně. Ve 
„Francii“ jsem například obdivovala impresionistické obrazy 
v Louvre a zaposlouchala se do šansonů Edith Piaf, v „Chor-
vatsku“ si vyplnila znalostní test (a projela ho na plné čáře) 
a ochutnala místní specialitu, v „Řecku“ si prohlédla výjevy 

z řecké mythologie, pojedla řecký salát a zkusila 
zatančit řecký tanec sirtaki. Po průchodu červe-
nou telefonní budkou jsem se ocitla v „Londýně“, 
kde jsem dostala pravý anglický čaj a přitom 
sledovala představení Romeo a Julie v anglic-
kém jazyce. Ve „Španělsku“ se žáci pochlubili 
batikovanými tričky v barvách španělské vlajky 
a stejně jako v „Itálii“ připravili pro návštěvníky 
spoustu kvízů, soutěží, výstavek a zajímavostí. 
Ani jsem si vše nestačila prohlédnout a poslech-
nout. Prezentace probíhaly i na interaktivních 
tabulích a počítačových monitorech. A nesmím 
zapomenout na čtvrťáky, kteří za svými staršími 
spolužáky nezůstali pozadu a ve svých„stáncích“ 
propagovali další země evropské unie. A páťáci? 
Ti nacvičili divadelní představení podle Jana 
Wericha „Lakomá Barka“. Zkrátka – líbilo se mi  
VŠECHNO, a proto dávám VŠEM velkou zaslou-
ženou JEDNIČKU  !!!      ( -iv- )

Z pohledu nezávislého návštěvníka
Letos se DOD na štítecké škole opravdu vydařil.  Možná to 
bylo proto, že se od těch minulých v mnohém lišil. I když 
nechyběla obvyklá - již tradiční - lákadla v podobě výstav-
ky keramiky, módní přehlídky a občerstvení v kuchyňce, ta 

Povodně jsou jistější než vaše úspory... stálé lokální 
povodně, jež splachováním radikálně snižují úrodnost 
půdy, roky 1997, 2012 atd...atd... Pořád stejná písnička 
a přesto, že si většina z nás tyto události pamatuje, ne-
jsme schopni se pohnout dopředu. Za tři roky nás čeká 
20. výročí katastrofálních povodní na Moravě. Již tehdy 
jsme si řekli, co je třeba udělat: zvýšit retenční schopnost 
krajiny, umožnit šetrnější obdělávání krajiny, meand-
rování řek, hospodaření v lesích. Změnu ve svém okolí 
nevidím (asi za to mohou dotace).
Revitalizace krajiny téměř nepostupuje, za to politické 
body nejsou. V mém okolí snad dva rybníčky, které mo-
hou situaci vylepšit.
Registruji však snahu postavit přehradu. To už je něco, 
co se dá prodat. Vyřeší snad problém jednoho údolí 
a jednoho města, ale krajině to příliš nepomůže. Obnovit 
příkopy, vysázet keře, vybudovat remízky tak, aby ne-
bránily v obdělávání zemědělské technice, to se nedaří. 
Regionálním politikům potom nezbývá, než navyšovat 
hráze a „pustit“ to starostovi, co je na řece pode mnou. 
Ať si s tím poradí...

(p.s. Ministerstvo zemědělství v posledních dnech opět 
vydalo písemný materiál. Týká se dlouhodobého úbyt-
ku vody v krajině. Nemusíte se bát, bránit vysušování 
krajiny a omezit vliv povodní, jedno a totéž jsou. Tak do 
práce...)

Petr Beneš

STOLETÍ Vody…41...
a (ne) politika          
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Den Země v Herolticích
V sobotu 12. 4. 2014 se opět sešla v Herolticích skupina nad-
šenců, aby oslavila Den Země prací. Počasí vyšlo, bylo nás 
sedmnáct brigádníků, a tak se vyrazilo. Po skupinkách jsme 
vysbírali odpadky kolem komunikací na všechny strany od 
Heroltic. Chlapi si vzali za úkol ošetřit stromky kolem komu-
nikace na Štíty. Poněvadž někdo během zimy ukradl ochrany 
proti okusu u stromků poblíž hnojiště, koupily a umístily se 
tam nové. Za podporu a fi nanční podporu touto cestou dě-
kujeme městu Štíty.

Za brigádníky Mgr. Jana Knápková,  foto Petr Beneš

Adopce na dálku
Před 8 lety jsme se zapojili do projektu Charity Olomouc 
„Adopce na dálku“. Naše fi nanční pomoc směřovala k dese-
tiletému Rodletovi na Haiti. A protože ochotných dárců bylo 
stále více, v roce 2007 k chlapci přibylo děvčátko Desilus. Je 
Vás třicet. Třicet hodných a ochotných lidí, co dává naději 
dvěma dětem na lepší život. 
Život na Haiti je mnohem těžší a drsnější než u nás. S Vaší 
pomocí se však daří uskutečňovat i pro chudé děti rovné 
podmínky při vzdělávání.

Část dopisu koordinátorky projektu z Haiti:
Baie de Henne je větší vesnice v jedné z nejchudších oblastí 
ostrova. Denně se setkávám s vašimi dítkami, které navštěvují 
školu Saint Maria Goretti. Pravidelně docházím do školy, kde 

pracuji po malých skupinkách s dětmi, společně píšeme dopis, 
kreslíme obrázek, povídáme si o běžných věcech, ale třeba i o za-
jímavostech současného světa. Porovnáváme české zvyky a kul-
turu s haitskou. Často se mě ptají na vás – na rodiče (diví se, že 
Vás osobně neznám), modlí se za vás a za možnost navštěvovat 
školu jsou velmi vděční. Při různých příležitostech či setkáních 
ředitelka školy zdůrazňuje obrovskou pomoc českých dárců, děti 
si kmotrovství váží, oceňují vaši podporu, myslí na vás. Oprav-
du, upřímně musím konstatovat, že děti školu mají velmi rády, 
těší se na vyučování, jsou uctivé, mají respekt z dospělého. Měla 
jsem možnost navštívit na Haiti i jiné školy, učím angličtinu 
na dvou středních školách a vybavení školy Saint Maria Goretti 
patří rozhodně k nejlepšímu – každé dítě má své učebnice, psací 
potřeby, sešit, třída je vyzdobená mapami, didaktickými tabule-
mi, plakáty, při vyučování se používá příruční knihovničky.
Dalším přínosem projektu „Adopce na dálku“ je zajištění stravy 
pro chudé děti. V poledne vypomáhám v jídelně, byla jsem pře-
kvapená, jak velké porce rýže děti dostávají. Pro většinu těchto 
dětí je to jediné jídlo za den. Dalším specifi kem místních pod-
mínek je každodenní náročný výšlap pro žáky do vzdálených 
vesnic. Už nejmenší předškolního věku postupují přes dvě hodi-
ny pěší svižnou chůzí do školy. Vycházejí z domova brzy ráno, 
vracejí se před soumrakem.

Je to jen malý úryvek pro představu, jak moc jste ovlivnili 
jejich život. A tak, když jdete večer spát, vzpomeňte, že na 
druhém konci světa někdo vstává a díky vám jde do školy.

Děkuji. Eva Pecháčková
Dopisy
Moji drazí, 
 mám čest vás pozdravit a využívám tuto příležitost, abych vám 
poděkoval za vše, co jste pro mě udělali. Zároveň vám přeji 
šťastný nový rok! Těším se na kurs francouzštiny, kterého se 
zúčastním s ostatními studenty. 

Srdečně zdravím.
Rodlet

Drahá kmotro, 
 s největší radostí využívám příležitost ti napsat dopis. Jaká jsi? 
Doufám, že se máš dobře. Co se mě týká, mám se dobře. Nyní 
jsem v 6. ročníku školy, to je závěrečný ročník 2. základního cyk-
lu. Doufám, že uspěji u závěrečných zkoušek. Přeji ti radostné 
Vánoce a šťastný nový rok 2014.

Desilus

V květnu jsem odeslala dopisy na Haiti a drobné dárky.

Vážení spoluobčané,

na základě požadavku České pošty a.s. Vás tímto 
žádáme, abyste si označili přiděleným číslem po-
pisným Váš dům – bytový dům a dále abyste měli 
prokazatelně označené svým jménem u bytových 
a panelových domů poštovní schránky. Je to ve 
Vašem zájmu, aby Vám Česká pošta mohla vše 
řádně doručovat. 

INFORMACE PRO OBČANY



Štítecký list strana 7

Střípky ze Šilperska a Štítecka

Protivenovo privilegium aneb               
               O založení města  

Návštěvníci Štítů si nemohou při svém příjezdu do na-
šeho města nepovšimnout tabulí, na kterých stojí psáno: 
VÍTÁ VÁS MĚSTO ŚTÍTY, ZALOŽENO 1278.  Na tabule 
tohoto typu jsme zvyklí, honosí se jimi skoro každá vesni-
ce či město. Letopočet nám pak říká, z jaké doby pochází 
první písemná zmínka o té které obci či městě. Od tohoto 
data se pak počítá jeho historie.

Následující řádky patří především těm, kteří se o histo-
rii našeho města doposud příliš nezajímali, občanům, kte-
ří se sem přistěhovali a o našem městě toho zatím mnoho 
neví, a dalším zájemcům. 

V minulých částech této rubriky bylo často zmiňováno 
tzv. Protivenovo privilegium. Je to dokument pro naše 
město nesmírně důležitý, povězme si o něm proto trochu 
více. 

Před 64lety byla objevena 
v lichtenštejnském archivu ve 
Vaduzu (hlavní město Lichten-
štejnska) latinsky psaná listina 
z roku 1365 (viz foto). Nechal ji 
sepsat tehdejší majitel Šilperka 
– Zdeněk ze Šternberka, když 
šilperskou rychtu prodával se 
všemi starými právy, svobodami 
a příslušenstvími. Tato listina 
obsahuje doslovnou citaci tzv. 
Protivenova privilegia z r. 1278, 
které bylo v době sepsání listi-
ny, tj. r. 1365, údajně ve velmi 
špatném stavu. Ctihodný pan 
Protiven ze Zábřeha nechal se-
psat tuto listinu (určenou rych-
táři Eberhardovi a jeho dědicům 
a nástupcům) právě roku 1278. 
V tomto privilegiu je rovněž uvedeno 16 vsí, které k soupisu 
šilperského zboží patřily. I když šlo s největší pravděpodob-
ností o vsi nacházející se v blízkosti dnešních Štítů, nelze je 
dodnes všechny určit jednoznačně. Některé z nich snad za-
nikly, jiné možná existují pod jinými názvy. 

Celý překlad listu Zdeňka ze Šternberka byl poprvé zve-
řejněn roku 1953 v díle Jana Březiny „Zábřežsko v období 
feudalismu do roku 1848“. Občané Štítů se mohli seznámit 
s obsahem listiny rovněž v dílku Václava Rýznara „ŠTÍTY 
1278 – 1978“  nebo v novější publikaci Marie Lauermannové 
„720 let ŠTÍTŮ“. V posledně jmenované publikaci byl pů-
vodní překlad Protivenova privilegia nahrazen novější verzí 
(rovněž překlady názvů obcí a jejich určení se částečně liší). 
Pří hledání na internetu je možné použít tuto cestu: www.sti-
ty.cz – Město Štíty – informační centrum – Historie města 
– Štíty za feudalismu.

Není vyloučeno, že by historikové při bližším zkoumání 
této vzácné listiny (viz foto dokumentu) mohli v dnešní době 
vyspělé počítačové techniky přehodnotit některé údaje či od-
halit další zajímavé skutečnosti.

Ještě několik slov k panu Protivenovi:
Ctihodný pán Protiven ze Zábřeha (také Protiva, Protivoj), 
šlechtic, člen markraběcí družiny, byl prvním historicky 
doloženým držitelem Šilperka. Jeho jméno se však objevuje 
v historických záznamech již roku 1275, byl totiž v pořadí 
druhým majitelem Zábřeha. Patřil mu také majetek Droz-
dova - jeho jméno připomínají i některé názvy - stará ves 
Protivanov, zaniklá v 16. století u Drozdova, dále strážná 
tvrz  Protinov (nebo Protivnov) rovněž u Drozdova (tzv. 
Hradiska), ve III.vojenském mapování označená polní trať 
s názvem Protinov jihozápadně od Jedlí apod. Pan Proti-
ven se dostal i do starých pověstí. V knize Václava Rýznara 
„Pověsti a zkazky z kraje pod Bukovou horou“ můžeme najít 
pověst „Bezhlavý myslivec“, která se za jeho časů odehrává 
a kde se o něm píše.  
(Literatura, dokumenty a prameny viz výše)                           

(-iv-)
List Zdeňka ze Šternberka z roku 1365, který obsahuje 
přepis tzv. Protivenova privilegia z r. 1278, což je označená 
část končící datem MCCLXXVIII



Štítecký list strana 8

ZE ŠKOLNÍCH
 LAVIC

Přátelský slet malých 
čarodějnic a čarodějů

Ve středu 30.4.2014 odpoledne se v naší mateřské škole 
uskutečnil přátelský slet  všech malých čarodějnic a čaro-
dějů.

Než však k samotnému sletu došlo, čekala děti ještě 
spousta práce. Již od samého rána vyráběly různá strašidýl-
ka a malovaly hrůzostrašné, ale i veselé čarodějnice. Spo-
lečnými silami jsme zkrášlili zahradu a dopilovali tanečky. 
A slet mohl začít.

Na uvítanou jsme rodičům zatancovali dva čaroděj-
nické tance a poté již následovala tolik očekávaná módní 
přehlídka všech čarodějnic a čarodějů. A že se bylo na co 
dívat! Z přehlídkového mola se všechny kouzelné bytosti 
rozutekly ke stanovištím, kde na ně čekaly různé soutěže. 
Například let na koštěti, prolézání čarodějnickým tunelem, 
házení míčků do netopýřího hnízda, lovení pavoučků ve 
slizu, čarodějnické vidličky anebo hledání pavoučka či myš-
ky v čarodějnických krabicích. 
Ať už si děti vybraly tu, či onu 
disciplínu, všude byla zapotřebí 
velká dávka odvahy a ta našim 
dětem opravdu nechyběla!

A co dodat na závěr? Snad 
jen to, že se nám letošní přátel-
ský slet všech malých čaroděj-
nic a čarodějů vydařil. Počasí 
nám přálo, po zahradě se nám 
proháněla spousta čarodějnic 
a čarodějů a nám nezbývá nic 
jiného, než poděkovat všem 
zúčastněným a všem rodičům 
za přípravu kostýmů a těšit se 
na další slet, který se uskuteční 
napřesrok.

Úsměv pro maminku
Letošní DEN MATEK jsme v mateřské školce oslavili 

o několik dní později. Počasí nám nechtělo přát, ale 20. květ-
na se konečně sluníčko umoudřilo a oslava mohla začít. 

Úspěch malých 
předškoláčků

Na počátku letošního roku se děti předškolní třídy 
naší mateřské školy zúčastnili výtvarné soutěže v pro-
jektu COOP pod názvem Kopretina. Děti malovaly 
obrázky a vyráběly svíčky, vše s tématem obchodního 
řetězce COOP. 

Jejich snaha a pečlivost byla odměněna. Děti vyhrály 
úžasné 1. místo a odměnou jim byly hračky a didaktic-
ké pomůcky v hodnotě 7.000,- . Nezbývá nic než dětem 
pogratulovat a popřát, aby se jim i nadále dařilo! 

Bc. Straková Zuzana

Děti pilně trénovaly, aby mohly své maminky potěšit.  
Naučily se básničky o jaru, o maminkách a o přátelství. Za-
znělo několik známých skladeb z pohádek a fi lmů, ale i mo-
derní písně. Předškolní třída se proměnila v družinu „Ivánků 
a Nastěnek v červených šatičkách“. Později děti zatančily také 
popelářský taneček, v němž ukázaly, že i ony již umí třídit 
odpad . Mladší děti se rozhodly vykouzlit maminkám úsměv 
na tváři tím, že se na chvilku staly taneční skupinou, které 
nechyběly ani kytary nebo zpěvačky. Nejmenší děti zazářily 
ve žlutých barvičkách jako malá kuřátka, která si přinesla 
i své skořápky.

Všichni se moc snažili a za jejich odvahu a pilné trénová-
ní byli odměněni velkým potleskem z řad rodičů a hostů, ale 
čekala je i sladká odměna v podobě perníkových smajlíků, 
které upekla jedna z maminek - Lenka Langhammerová, 
které tímto jménem dětí děkuji. 

Bc. Straková Zuzana 
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 Vítání jara
V letošním roce probíhá na ZŠ řada projektů. Jedním 

z nich byl projekt „Oslavy jara - Vítání jara“.  Cílem projektu 
bylo rozvíjení představivosti a fantazie, vytváření kladného 
vztahu k přírodě, přírodnímu dění, přírodním úkazům. Děti 
se pokoušely vidět přírodu jako svět barev, tvarů, linií. Uči-
ly se úctě k odkazu našich předků, znovuobnovení tradic 
a zvyků. V neposlední řadě si uvědomily pocit sounáležitosti 
s kolektivem, smysl a zásady společné práce.

Projekt probíhal v 1. ročníku po dobu asi 2 měsíců. Různé 
činnosti prolínaly více předměty, avšak vždy byly tematicky 
zaměřené na jaro, přírodu a staré české tradice. Ve výtvarné 
výchově děti poznaly různé výtvarné techniky a materiály 
(nejvíce je bavila výroba šátků, které potřebovaly k závěreč-
nému vystoupení). V hodinách českého jazyka a předmětu 
Život kolem nás se děti seznámily se starými českými zvyky 

a naučily se recitovat básničky o jaru. V dramatické výchově 
se například pokoušely vyjádřit přírodní děje pomocí pohy-
bu, mimiky a gest, naučily se relaxovat, uvolnit se. Nejvíce 
práce, ale současně i zábavy, dětem dalo nacvičování pásma 
písniček a tanečků, které si připravovaly na závěrečnou slav-
nost „Vítání jara“, jež měla být vyvrcholením celého projek-
tu. 

Aby slavnost proběhla opravdu stejně jako v dobách na-
šich babiček, bylo třeba vyrobit fi gurínu Smrtky – Moreny 
a naučit se staročeské říkačky. Tohoto, pro prvňáčky příliš 
náročného úkolu, se ujali žáci 5. ročníku.  Slavnost začala 
7. dubna – tedy v týdnu mezi Smrtnou a Květnou nedělí, 
u školy. Všichni žáci 1. stupně se vydali v průvodu k řece. 
V čele šli páťáci, kteří nesli Morenu a hlasitě recitovali říkadla. 
U řeky se ke slovu dostali prvňáčci se svým pásmem jarních 
písniček a tanečků. Jarní básničkou přispěli i předškoláčci, 
kteří čekali u mostu.  Společně pak všichni zavolali: „Vesno, 
kde jsi?“ A Vesna - symbol jara, v doprovodu svých družiček, 
přišla. Ještě zbývalo utopit Morenu, aby byla zima defi nitivně 
pryč. Páťáci společně s paní učitelkou se pořádně zapotili, 
protože Morena ne a ne začít hořet. Nakonec se ale přece 
musela vzdát své moci a za halasného „Smrt plave po vodě“ 
byla hozena do řeky a utopena. Vesna se pak ujala své vlády. 
Že tomu tak opravdu bylo, dosvědčuje i fakt, že ze školy šly 
děti v bundách a na zpáteční cestu již bundy nepotřebovaly, 
protože se udělalo krásně a teplo. 

Na závěr bych touto cestou ráda poděkovala páťákům 
a jejich p. učitelce Drlíkové za to, že prvňáčkům pomohli 
s realizací akce a také rodičům, kteří svým dětem připravili 
krásné kostýmy. 

                Mgr. Kateřina Mervartová, učitelka 1. ročníku

V krajském kole se „neztratila“!
Žákyně 9. B Helena Drážná v okresním kole olympiády z českého 
jazyka, které se konalo v Šumperku dne 12. 2. 2014, ukázala, že je 
tou pravou, která by měla reprezentovat nejen naši školu, ale i celý 
okres v krajském kole. Proto také 10. 4. 2014 jela do Olomouce, 
aby „poměřila své síly“ s dalšími 14 účastníky. A výsledek nebyl 
vůbec špatný! Získala osmé místo, přičemž od vítěze ji dělily 
pouhé 3 body.
Za vzornou přípravu chválí a gratuluje Mgr. Petra Kristková

Počtáři naší školy
Dne 15. 4. se naši dva žáci 5. ročníku Ondřej Kristek a Josef Ši-
mek zúčastnili matematické soutěže pro 5. ročník, která se konala 
v Šumperku na ZŠ Dr. E. Beneše. Josef Šimek byl vyhlášen jako 
úspěšný řešitel a Ondrovi „utekla“ pozice úspěšného řešitele o je-
diný bod. Z celkového počtu 36 účastníků se oba hoši umístili 
v první polovině, což je veliký úspěch. Ondřej Kristek se 20. 5. 
účastnil v Šumperku také pythagoriády, kde se ve své kategorii 
umístil na 6.-8. místě se ztrátou pouhých dvou bodů na nejlepší-
ho počtáře. Gratulujeme a těšíme se, že nás v příštích letech naši 
šikovní matematici opět potěší svými skvělými počtářskými vý-
sledky!                                                       Mgr. Markéta Drlíková

Sportovní úspěchy
Žáci naší školy se neztratili ani ve sportovních kláních. Žáci             
5. ročníku skončili ve vybíjené v okrsku na 5. místě a stejného 
umístění dosáhli i chlapci 6. až 9. tříd v halové kopané. Větší 
úspěch zaznamenali hoši 6. - 7. tříd v předkole Street hockey, kde 
si vybojovali postup do Ostravy. V soutěži MC Donald miniko-
paná 4-5. tř. postoupili žáci z 1. místa v okrsku do okresního kola, 
kde si vybojovali krásné 6. místo. Již několikátým rokem jezdí žáci 
9. ročníku do Lanového centra v Olomouci na Expedici Karako-
ram. Letos soutěžily dva týmy, které se umístily na nádherném 9. 
a 14. místě z 83 družstev.                                 Mgr. Jana Knápková
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Projekt „TVOŘIVĚ 
A ZDRAVĚ, 

ZVLÁDNEME 
VŠE HRAVĚ“  

ZŠ a MŠ Štíty získala i v letošním roce 2014 fi nanční 
dotaci 75 tis. Kč v rámci programu MŠMT na podporu 
primární prevence rizikových projevů chování pro rok 
2014. Projekt ZŠ a MŠ Štíty: „TVOŘIVĚ A ZDRAVĚ, 
ZVLÁDNEME VŠE HRAVĚ“ – 2. cyklus byl i letos 
úspěšně podpořen a schválen MŠMT a díky tomuto 
projektu může naše škola realizovat spoustu aktivit 
v rámci primární prevence rizikových projevů cho-
vání.
Hlavním obsahem projektu  „TVOŘIVĚ A ZDRAVĚ, 
ZVLÁDNEME VŠE HRAVĚ“  - 2. cyklus je dlouhodo-
bý systematický koncept zahrnující veškeré prvky pri-
mární prevence vedoucí ke snížení projevů rizikového 
chování u žáků naší školy a k rozvoji sociální a vztaho-
vě-postojové složky osobnosti dítěte. V rámci projektu 
bude každý ročník II. stupně zaměřen na určitý tema-
tický okruh primární prevence, a to formou realizace 
interaktivních bloků a zážitkových besed s kvalifi kova-
nými externími lektory ve spolupráci se školním me-
todikem prevence a třídními učiteli. Dále se uskuteční 
výjezdové jedno či dvoudenními pobyty s prožitkový-
mi programy – seznamovací pobyt (6.ročníky), P-cen-
trum Olomouc (7. + 8. ročníky), Prožitková první po-
moc (9. ročníky). Prožitkové programy budou mít žáci 
plně hrazeny z projektu. Součástí projektu bude i rea-
lizace tvůrčích ročníkových bloků „Děti dětem, děti 
všem“, které budou obsahovat školní akce garantované 
daným ročníkem, dalším společným výstupem bude 
i tvorba školního časopisu ZAŠKOLÁK či předtaneční 
a společenská výchova (8. ročníky). Součástí projektu 
je i podpora poradenské činnosti školy, proto pravidel-
ně každý měsíc budou i nadále probíhat tzv. konzultace 
školní psycholožky Mgr. Očadlíkové pro zájemce z řad 
žáků, pedagogů i zákonných zástupců žáků. V nepo-
slední řadě se i v letošním roce uskuteční projektový 
den první pomoci, jehož součástí bude odpolední akce 
PROŽITKOVÁ PRVNÍ POMOC – RODIČ ZÁCHRA-
NÁŘ – program je věnovaný zákonným zástupcům 
žáků i veřejnosti a je plně hrazen z projektu.
 Koncepce projektu byla MŠMT hodnocena jako velmi 
smysluplná a potřebná, a proto byl náš projekt jako 
jeden z mála podpořen a může být i v letošním roce 
plně zrealizován.
V příštích letech je žádoucí v projektu pokračovat 
a vytvořit systematický dlouhodobý koncept v rámci 
primární prevence rizikového chování, který bude 
navazovat na již fungující koncept v oblasti primární 
prevence na naší škole.

Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele, školní metodik 
prevence

Pochod indiánskou stezkou
Ochutnali jste už kousek bizona? 

Pokud ano, tak jste se určitě zúčastnili 
letošního tradičního Heroltického Máje. 
Tento den připadl na sobotu 3. máje 
2014. Počasí nebylo až tak vlídné, ale 
hlavní je, že nepršelo a zúčastnilo se 42 
dětí a 21 dospělých. Zúčastnění indiáni 
se museli vybavit gumáky a teplým ob-
lečením, které jim však nebránilo v pl-
nění úkolů na šesti stanovištích a ani 
odpovídaní na záludné otázeky od 
náčelníka. Jako upomínku na 7. ročník 
této úspěšné akce dostal každý účastník 
placku s nápisem ,,Heroltický máj“, kte-
rou si může schovat na památku nebo 
využít v dalších ročnících. 

Občerstvení a hlavně útočiště pro 
zmrzlé indiány bylo přichystáno v cíli 
u KD v Herolticích. Vysílené indiány 
také obdaroval náčelník žvancem z bi-
zona a dalšími z mnoho aktivit. Celý 
„Indiánský pochod“ byl velmi vydaře-
ný, však budeme věřit v lepší počasí na 
příští rok.

PS: Náčelník by tímto chtěl po-
děkovat všem dobrovolníkům, kteří 
se zúčastnili stezky, a doufá v další 
spolupráci.
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Myslivecké sdružení „Tetřívek“ Štíty

ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI
 V tuto dobu se jaro již přehouplo do druhé poloviny a máme tu 
měsíc červen.
Červen je právem nazýván měsícem myslivosti, protože příroda je 
plná mláďat.
Nastupující obnova života v přírodě, kvetení rostlin, probíhající 
tok ptáků a kladení mláďat, toto všechno naplňuje duši myslivce 
pocitem uspokojení nad tím, že jeho práce pro přírodu není zby-
tečná, ale naopak záslužná. Tady je myslivec na svém místě a zde 
by měl spatřovat hlavní smysl svojí činnosti. Pohyb lidí v přírodě 
v tuto dobu přináší zvěři značný neklid a pro mláďata mnohokrát 
i smrt. Pokud jsme vyznavači procházek v tuto dobu, chovejme 
se v přírodě tiše a ohleduplně, ona se nám odvděčí třeba tím, že 
nám umožní setkání s obyvateli lesa. Tady bych chtěla připome-
nout, že pokud se setkáte, nebo naleznete „zdánlivě“ opuštěné 
mládě jakéhokoliv druhu, nesahejte na něho, dejte mu šanci přežít. 
Vězte, že jeho máma je nedaleko a možná vás z úkrytu i pozoru-
je… pokud zanecháte na mláděti pach vašich rukou, už ho nikdy 
nepřijme a mládě tak odsoudíte k osudu, který není nikomu milý. 
  V průběhu jara již myslivci vědí, jak zvěř přezimovala, kolik 
jí podle druhů je a v jaké je kvalitě. Postupně přichází období, 
kdy je nutno některou zvěř regulovat odstřelem (většinou černá 
a srnčí) a jinou odchovat a do přírody ji pak vypouštět ( bažant, 
koroptev, kachna). Jde o zachování rovnováhy v přírodě a o udr-
žení zdravých populací zvěře. V polovině května začal lov srnců. 
Loví se průběrně, tedy jen takové kusy, které jsou nemocné, pře-
stárlé nebo k chovu nevhodné. V této době můžete pozorovat, že 
myslivci ráno a k večeru posedávají po posedech i za účelem lovu. 
Pokud člověk přírodě porozumí, bude chápat dění 
v ní, bude z přírody čerpat a příroda ho lecčemu naučí. 
 Každý člověk, který chce volnou krajinu a přírodu udržet zdravou 
a krásnou pro své potomky a je ochoten pro to přírodě pomáhat 
a neškodit ji, je mezi myslivci vítán. Nejlepší je ale začít u dětí, pro-
to jsem se také rozhodla, že ve Štítech založím kroužek mladých 
myslivců a ochránců přírody. Po vzoru našeho MS Tetřívek Štíty, 
jsme si dali jméno DMM Tetřívci Štíty (Družina mladých myslivců 
Tetřívci Štíty).

Dušková Eva

Kroužek mladých myslivců 
a ochránců přírody 

Jak už jsem se zmínila, vedu ve Štítech kroužek mladých mys-
livců a ochránců přírody, a to od nového školního roku 2013/14. 
Protože každý začátek je těžký, z původně třináctičlenné základny 
vydržela pětice „statečných“, pro které jsem pod záštitou našeho 
MS Tetřívek Štíty, spolu s několika kolegy, kterým touto cestou moc 
děkuji, uspořádali dne 18. 4. 2014 „Místní kolo ZST“ (Zlatá srnčí 
trofej). 

Zlatá srnčí trofej je celostátní soutěž pod záštitou ČMMJ (Čes-
komoravská myslivecká jednota), která je určena pro děti a mládež 
z přírodovědných kroužků, ale i jednotlivce, kteří mají zájem o mys-
livost, přírodu a její ochranu. Soutěž se skládá z vědomostního testu 
a praktické poznávací stezky. Obsah soutěže je zaměřen na znalosti 
a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti a kynologie, botaniky, 
ekologie, orientace v přírodě a první pomoci. Místní kolo bylo něco 
jako generální trénink na kolo okresní, do kterého jsem všech pět 
hochů přihlásila. I když v našem místním kole někdo získal bodů 
více ve znalostech, ostatní to doháněli na úkolech ze zručnosti nebo 
pomocí smyslů. Všichni soutěžící byli skvělí a zaslouží si obdiv ne-
jen pro své znalosti, ale především pro upřímný zájem o přírodu 
a myslivost. 

Dne 10. května 2014 se uskutečnilo na OMS Šumperk okresní 
kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej. Do nového areálu střediska eko-
logické výchovy na Švagrově se sjelo 23 dětí z celého okresu, které si 
sem přijely změřit síly ve vědomostech. Podle věku byly rozděleny 
do dvou skupin a to do skupiny „A“, v které jsou děti od 2. do 5. 
třídy a skupinu „B“ pro mládež z 6. až 9. tříd základních škol. Jelikož 
jako kroužek fungujeme od začátku školního roku 2013/14, jeli jsme 
spíše sbírat nějaké zkušenosti, než abychom pošilhávali po nějakém 
umístění.

Dále bych chtěla citovat naši slečnu jednatelku z OMS Šumperk, 
Mgr. Janu Adámkovou, která vše výstižně popsala na webových 
stránkách OMS Šumperk:

„Soutěž se ihned rozjela na plné obrátky. Kategorie A se nejprve 
pustila do zdolávání písemných vědomostních testů a kategorie B se 
vydala na stezku, kde děti rozpoznávaly dřeviny, rostliny, myslivecké 
exponáty i pobytové znaky zvěře či myslivecká zařízení. Děti, po zdolá-
ní všech nástrah stezky a vyplnění testů, si mohly zastřílet ze vzduchov-
ky, vypálit do dřevěných placek obrázek podle vlastní fantazie nebo si 
v místním rybníčku vyzkoušet vylovit a určit dle klíčů vodní živočichy.

Počasí dětem i organizátorům celkem přálo, nepotkala je žádná 
přeháňka ani jiná nepříjemnost, a proto po společném projití a úklidu 
stezky se všichni sešli k vyhodnocení výsledků. 

Dětem byly předány za zvuku fanfár loveckých rohů účastnické 
listy, tašky s drobnými dárky a vítězům medaile, poháry a ceny.  

V kategorii „A“ zvítězil Kamil Měrka z kroužku Tetřívci Štíty 
a v kategorii „B“ Roman Dvořák z mysliveckého kroužku Liščata 
z Oskavy. 

…z místního kola ZST. Zleva: Adam Hudousek, Adam Měrka, Tadeáš 
Hudousek, Martin Pospíšil a Kamil Měrka

Vítěz okresního kola 
ZST skupiny „A“  
KAMIL MĚRKA

Vítězové budou reprezentovat OMS 
v národním kole soutěže, které se usku-
teční v červenci v okrese Chrudim. Všichni 
účastníci završili den u společného táboráku 
při opékání buřtů, kde nadšeně diskutovali 
o společných zážitcích.

 Naším Tetřívkům patří velký obdiv, s ja-
kým nasazením se soutěže zúčastnili, a jsem 
na ně moc pyšná!!! Byl to i pro mě, jejich 
vedoucí, příjemně strávený den v krásné 
přírodě už vlastně v náručí Jeseníků. Kam-
čovi ještě jednou moc a moc GRATULUJI!!! 
A přeji mu, ale i ostatním, aby neusnuli na 
vavřínech a nezapomínali, že opakování je 
matka moudrosti, a pokud je tento směr 
baví, ať se mu věnují, protože příroda je naše, 
nás všech a musíme ji chránit. Nezapomí-
nejme hlavně na to, že jsme součástí přírody 
a v lese a na louce jsme tak jako všichni tvo-
rové jen na návštěvě!!!

Dušková Eva
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JUBILANTI

V průběhu měsíce května a června tohoto roku slaví 
významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Čermák Miroslav   75 let
Janků Věra   75 let
Šulová Zdenka   75 let
Kukula Josef   76 let
Králová Anna   76 let
Králová Květoslava  77 let
Hrdina Jan   78 let
Pospíšilová Marie   78 let
Janků Jiří     78 let
Kropáčková Aloisie  79 let
Klein Antonín   80 let
Prokop František   80 let
Krobotová Anna   80 let
Krobotová Marie   80 let
Hrabal Jaroslav   80 let
Juříková Libuše   82 let
Liptáková Helena   83 let
Švédová Věra   83 let
Wonke Otto   85 let
Heinschová Hilda   87 let
Krejčí Jarmila   90 let

  MNOHO ZDRAVÍ!

OKÉNKO
DO KNIHOVNY

Z prvňáků jsou už čtenáři!
Ve středu 28. 5. 2014 navštívili městskou knihovnu 

v doprovodu třídní učitelky žáci a žákyně 1. ročníku ZŠ 
a MŠ Štíty. Cílem této návštěvy bylo podpořit zájem o čet-
bu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit tak 
základ pro návyk pravidelného čtení.

Po krátkém přivítání si prvňáčci poslechli pohádku 
O chytré Báře a společně ukázali, že čtenému textu poro-
zuměli. Potom byly jednotlivé děti jmenovitě vyvolávány 
a samostatně četly z připravených dětských knih, aby 
dokázaly všem přítomným, že opravdu číst umí. A tak 
všichni prvňáci úspěšně složili čtenářskou zkoušku a za 
odměnu obdrželi odznak čtenáře, záložku do knihy, malou 
sladkost i čtenářský průkaz zdarma. Pro tuto bezplatnou 
roční registraci stačí přijít do knihovny a odevzdat rodi-
čem vyplněnou a podepsanou přihlášku.

Děkuji všem dětem za návštěvu a paní učitelce 
Mgr. Kateřině Mervartové za velmi dobrou spolupráci 
a společnou snahu motivovat malé čtenáře ke čtení. 

Květa Lakomá, MěK Štíty

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
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Z POHLEDU OBČANŮ
       Sbohem armádo

  Nechť mi pan Hemingway odpustí použití názvu jeho svě-
tového románu pro tyto řádky, které budou obsahově původ-
nímu námětu dost vzdálené. Možná ale ne víc vzdálené, jako 
je oněch sto let, které nás v těchto dnech dělí od  počátku 1. 
světové války. Kulku v hlavě si z ní odnesl i můj děda, z jiné 
fronty se druhý vrátil o berlích. A tak vlastně šťastní, že ne-
jsou v seznamu na některém pomníku. „Nikdy více“ - stálo 
na některých, přesto trval  křehký mír pouhé dvě desítky 
let, hrůzně řečeno, pouze dobu potřebnou k tomu, aby se 
dospělým stal nový „kanonenfutr.“ Další rozbitá města, utr-
pení... a další pomníky. Místo poučení nové biliony do ještě 
ničivějších zbraní, pro další uniformy..  Někdo teď bojoval 
za mír, někdo za demokracii a skutečné cíle byly povětšinou 
někde úplně jinde. Jen pořád kdesi hladoví lidé a jinde se 
neskutečně  mrhá. 
    Jsme teď svědky „jiné doby.“ Z jedné party jsme vypadli, do 
druhé vlezli. Prý nelze jinak. V Evropě zavládla idea věčného 
míru, lásky mezi národy a státy.  „Kéž by konečně!,“ lze jen 
povzdechnout. Vše je nutno přeorat! Povinnou vojenskou 
službu jsme zrušili, kasárna se mění většinou v ruiny, vojen-
ské újezdy zarůstají šáším, šáší se mění na přírodní rezervace.  
Kdyby se přece něco zvrtlo, ochrání nás žoldnéři. Není jich 
mnoho, ještě méně těch, co umí  zacházet se zbraní. Z původ-
ních druhů jednotek, nezbytných k vedení boje, zůstalo jen 
torzo. Moc nepřeháním, řeknu-li – osádka hradu Bouzova. 
Vzdušný prostor chrání několik letadel, snad pro vzpomínku 
zůstalo pár tanků. Civilní ochrana už není ani na papíře. Pro-
tiatomové bunkry jsou atrakcí pro turisty. Ne, nejsem válečný 
štváč, ale je skutečně svět tak bezpečný? 
    Ještě trochu vzpomínek: „Můj“ bojový transportér měl mo-
tor Tatra 815, stál jeden milion. Byl vysoko hodnocený i ne-
přítelem. Patrona do samopalu stála čtyřicet haléřů, do vel-
korážního kulometu sedm korun, náboj do pancéřovky byl 
za čtyři stovky..,  stíhací bombardér stál šest až osm milionů. 
Mnohé jsme si uměli vyvinout a udělat doma, vyváželi jsme, 
v lecčems  jsme byli nejlepší. Státní kasa to utáhla. I proto, že 
nebyla výběrová řízení a slovo korupce nebylo nejspíš v na-
šem slovníku. Z nových zákonů zmizel se slovem socialismus 
i výraz „rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.“ 
A v nastalé povodni pak utonul postih jakéhokoliv rozkrádá-
ní. Od té doby na mnohých účtech v daňových rájích leží pe-
níze, které by uživily slušně efektivní českou armádu (a nejen 
ji).  Ne, na vojnu jsem se netěšil, ale nesháněl jsem modrou 
knížku. Prostě jsem ji absolvoval jako tisíce jiných. Komu se 
tam vysloveně líbilo, zůstal tam. Mně zůstaly vzpomínky. 
Ty horší i ty dobré. Rozvičky mi neuškodily a  ona obávaná 
buzerace (viz. fi lm „Občanský průkaz“), ta nebyla ve výcvi-
kovém plánu, tu si pitomci dělali sami mezi sebou. A kluk se 
tam mohl změnit v chlapa. Ale nezmění se v chlapa puberťák, 
který si v armyshopu koupí maskáče a „zaválčí“ si paintball. 
Mimo jiné i proto, že se tam nenaučí skládat košile.

Svět je stále krajně labilní, lehce pokuřující sopka. Nejmé-
ně normální vůdcové mají nejplnější muniční sklady. Nerad, 
ale představuji si, jak by to mohlo vypadat, když se to dá do 
pohybu. Třeba jak před těmi sto léty. Někomu se jen zatmí 
mozek, ale bude mít, bohužel, právě on přístup k tomu červe-
nému tlačítku. Někde budou chtít agresí šikovně řešit vnitřní 
problémy. Někdo sepíše svatou bibli nové ideologie, nebo 

začne (opět) prosazovat jedině nejsprávnější náboženství. 
Zaslechl jsem, že v takovém případě budeme muset znovu 
zavést všeobecnou brannou povinnost.  Stihnem to?  To bude 
modrých knížek! Na výcvik budou rekruti dojíždět z domo-
vů, nejsou kasárna. Na střelbách si bude rota půjčovat jeden 
samopal, patrony si budou platit. Elitní jednotkou se stane 
Český myslivecký svaz. Ne, ani se mi nechce pokračovat, 
humor vázne. Mám ještě doma vojenskou knížku, nikdo ji 
nechce. Se zvyšující se důchodovou hranicí jsem možná ještě 
stále voják, kdo ví. Obrňák je v muzeu(?), možná v Habeši.. 
Lidem přeji mír, ale někde v koutku mé duše zůstává  obava, 
že o něj a o ty lidi není dobře postaráno.
    Začal jsem právě do sebe házet zemlbábu, když rádio hlásí: 
„Právě končí soud s Martinem Bartákem, obviněným z korup-
ce, očekává se rozsudek. Může dostat až osm let.“ Šťuřím se...
Poslední sousto, další zpráva: „Martin Barták byl zproštěn ob-
žaloby.“ Zaskočilo mi, dávím se, modrám.., a pak zakuckám: 
„Tak nám zabili Ferdinanda, paní Müllerová.“
                                                                             Alex Krobot
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TURISTIKA STOLNÍ TENIS

 Bylo 23. května roku 2004. Probudil jsem se do vlídného rána. 
Obloha ocelově šedá, na teploměru chlup pod nulou. Něco 
možná bude padat. Bude to déšť, nebo snad ještě sníh? Na 
zastávce v Bohutíně se nás sešlo osm. Z ohřátého vagonu jsme 
vypadli pod Novými Losinami a hned jsme do toho šlápli, aby 
nám to teplo po těle vydrželo. Dědinka, zdá se, ještě spí. Kdo 
by spěchal do toho nečasu. S přibývajícími metry nadmořské 
výšky pod pohorou občas zaskřípe zmrazek. Náš vrchol se jme-
nuje Tři kameny, má 925 metrů a přichystal nám docela nejarní 
pohled – palouk, listí keřů a stromů pokrývá sníh. Když jdeme 
dolů Bukovicí, mezi oblaky, jako na apríla, občas vykoukne ne-
hřející sluníčko. Míjíme hospodu ve Velkých Losinách, prý je 
další, ověřená. Nějak se ale setmělo. Pohlédneme vpravo. Neu-
věřitelné! Z kopců se blíží sněhová plískanice. Prcháme zpátky. 
Do té hospůdky. Hostinský nás usadí do „salónku“, grog šustí 
útrobami. Prohlížíme i jakousi retro – výzdobu na stěnách. 
Stalin, Lenin a další velikáni země nedávného vzoru. Meluzína, 
za oknem padající „sedláci,“  oheň praskající v kamnech, vařící 
grog – takové prostředí nemůže skalní turista odsoudit!

     Je 23. května, o deset let později – tedy letos. Už před týdnem 
jsem začal shánět informaci, zda ještě existuje ona hospůdka „U 
Stalina,“ jak jsme ji nazvali. Paní v losinské informačce hned 
ví, „která bije.“ Na internetu nacházím jasnou stopu v pamě-
ti utkvělé výzdoby. Z vlaku vystupujeme tentokrát v Branné. 
Lesní cesty jsou místy bahnité, dílem činnosti těžařů, dílem po 
včerejší vydatné bouřce. Ale dnes je krásně, nic nepřipomíná 
onu neděli před deseti léty. Na vrcholové skále Třech kamenů 
rozbalujeme svačinu, koluje dalekohled. Pod modrou oblohou 
obzory hor: Sněžník, Praděd, Petrovy kameny, Mravenečník. 
Pak další kilometry lesem a otvírá se údolí Losinky. Na obloze 
sem a tam obláček. „Naši“ hospůdku, která se ofi ciálně jmenuje 
Pod rychtou, nacházíme. Galerie b interiéru se rozrostla. Je 
tu autor hesla „Se Sovětským svazem na věčné časy“ i pato-
lízalského dovětku „A nikdy jinak.“ Všichni shlížejí na dosud 
neuklízený brloh. Do otevírací doby chybí totiž ještě hodina 
(bude pak uklízeno?). Stejně by bylo hříchem sedět uvnitř, 
a tak nám paní „Jaruš“ ochotně přinese pivka na terasu. Grog 
tentokrát nepřichází do úvahy. Pak pokračujeme do Velkých 
Losin. Někdo se popase krásným parkem s květy rododendro-
nů, někdo si dá zmrzlinu. Do Šumperka a pak až do Rudy k au-
tům nás popovezl zase vlak. Pro tři z nás to byla „opakovačka,“ 
pro ostatní cesta nová, pro všechny zase jedna strávená neděle. 
     Alex Krobot

FOTBAL

STAVBA KABIN ROSTE JAKO Z VODY …
A to doslova. Těch pěkných dnů v květnu bylo pomálu. Obdiv 
patří všem řemeslníkům, kteří se na stavbě podílejí.
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Štíty v pohybu
Sedminásobné vítězky tanečních soutěží v Čechách i na Moravě, 
sedmkrát stříbrné, třikrát bronzové, dvě čtvrtá a dvě pátá místa. To 
jsou jen ty největší úspěchy, které za poslední roky zaznamenaly ští-
tecké amatérské taneční skupiny Mini Hvězdičky, Hvězdičky, Stars 
a Rakety.
Vůbec nejvíc úspěchů a zkušeností má za sebou skupina Stars, kde 
tančí tzv. juniorky, dívky staršího školního věku, navštěvující druhý 
stupeň základní školy. Stars vznikly už před bezmála třemi lety, v zá-
ří 2011. Mladší Hvězdičky a Mini Hvězdičky byly založeny nedlou-
ho poté, v lednu 2012, respektive v září 2013. Věkem nejstarší, datem 
založení však zatím nejmladší štíteckou pohybovou skupinou, jsou 
Rakety. Tvoří ji ženy ze Štítů a okolí a vznikly teprve v lednu letošní-
ho roku. Přesto už mají Rakety na svém kontě řadu úspěchů, mimo 
jiné 1. místo v kategorii Dance z taneční soutěže Bohemia aerobic 
tour v Hradci Králové. 
Všechny skupiny trénují jednou týdně pod vedením Ing. Heleny 
Gálové, která je také autorkou všech choreografi í. Vedle toho, že se 
skupiny úspěšně prezentují na nejrůznějších soutěžích od Prahy po 
Olomouc, vystupují se svým programem i na plesích a dalších kul-
turních či sportovních akcích ve Štítech a okolí. 
Přestože štítecké tanečnice díky své píli, dobré fyzické kondici 
a skvělým choreografi ím s prvky aerobicu a zumby sbírají jeden 
úspěch za druhým, ze soutěží si většinou odvážejí jen medaile, 
diplomy a velkou radost. Poděkování tak patří především rodičům, 
ale také městu Štíty za fi nanční podporu a zázemí pro tréninky 
a dále všem organizacím a fi rmám z okolí, které dětem s náklady na 
vystoupení fi nančně pomáhají. 
V tomto školním roce čeká děti ještě několik veřejných vystoupení 
a po prázdninové pauze se začne trénovat nanovo. Tímto se obrací-
me na děti, starší děvčata i ženy: kdo máte chuť tancovat, přidejte se! 
Více info na tel. 725 222 159.                              Ing. Helena Gálová
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