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Vážení spoluobčané,         
nastal čas adventní, který začíná čtyři týdny před Váno-

cemi. Vnáší do našich domovů atmosféru nadcházejících 
svátečních dnů. Advent je doba zklidnění, sebezamyšlení, 
kdy můžeme odpustit jeden druhému. Jak tuto dobu pro-
žijeme, záleží na každém z nás. Na jejím konci nás čekají 
nejkrásnější svátky – Vánoce.

Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody, aby 
spokojenost nezáležela pouze na množství a hodnotě 
dárků, které dostaneme, či lahůdek, které zkonzumujeme. 
Jsou dárky, kvůli nimž nebudeme muset vůbec sahat do 
peněženky a přitom se mohou výrazně podílet na příjem-
ném prožití vánočních svátků. Snažme se darovat lásku, 
pochopení, vzájemnou úctu a takt. Asi tento dárek nevy-
volá okamžité nadšení, ale jeho působení je dlouhodobé 
a po čase bude určitě oceněn ze strany adresáta a přinese 
radost a uspokojení všem, protože radost a spokojenost 
našich dětí, vnuků či partnerů nás dokáže naplnit velmi 
příjemnými pocity.

Konec roku je také příležitostí k bilancování. V době 
svátků zvolníme v našem hektickém každodenním spěchu 
a přijdou okamžiky, kdy se nedíváme 
s napětím a soustředěním kupředu, 
ale ve chvíli klidu obrátíme myšlenky 
zpět a ohlížíme se za uplynulými dva-
nácti měsíci. Podíváme - li se na toto 
období v našem městě, tak lze uvést, 
že letošní rok byl pro město Štíty vel-
mi úspěšný. Myslím, že každý z Vás 
ví, co se nám podařilo letos realizo-
vat a jsem velmi rád, že většinu akcí 
jsme fi nancovali z rozpočtu a  město 
nezadlužovali. V letošním roce jsme 
také provedli zásadní krok k tomu, 
aby v roce 2014 se začali realizovat 
tři důležité investice: výstavba kabin 
a sociálního zařízení ve sportovním  

areálu TJ Sokol Štíty, komplexní rekonstrukce ulice Ná-
kladní a další část rekonstrukce - revitalizace náměstí.

Příští rok je pro naše město nesmírně důležitý, budou 
se  konat komunální volby. Znovu budete mít možnost 
rozhodnout, koho si zvolíte  na další čtyři roky. Pevně 
věřím, že po komunálních volbách se dynamický rozvoj 
z posledních let nezastaví a noví zastupitelé, radní, mís-
tostarosta i starosta dokáží navázat na naši práci. Myslím, 
že všichni vnímáte, co se podařilo udělat, ale také je ještě 
spousta práce, která se musí v příštích létech postupně 
realizovat. Stát v čele města je veliká zodpovědnost, kdy 
člověk musí být jasnou představu, jak město řídit a kam 
směřovat jeho rozvoj a velmi důležitou součástí jsou fi -
nance, takže musí mít i dobrý ekonom. Sám člověk nic 
nedokáže, a proto chci  poděkovat všem zaměstnancům 
města, radě a zastupitelům, podnikatelům, kteří se na kva-
litní práci s námi  podíleli v roce 2013.

Vážení spoluobčané, jménem svým, vedení města 
i všech zaměstnanců úřadu Vám přeji příjemné prožití vá-
nočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý 
poslední den - Silvestr a úspěšné vykročení do roku 2014.

S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 58. – 60. jednání  
RMě ve Štítech 

Pronájem pozemku:

• Rada města schválila smlouvu č. 1/2013 N uzavře-
nou s p. Zdeňkem Drlíkem, bytem Štíty – pronájem 
pozemkové parcely č. 682/10 a 682/11 v k.ú. Štíty 
– Město.

Schválené smlouvy:

• Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
v budově čp. 6 a 7 ve Štítech uzavřený s nájemcem 
p. Štěpánem Reimerem.

• Smlouva o dílo uzavřená s p. Milošem Nechanickým, 
Poniklá, kdy předmětem smlouvy je stavba mezikruží 
u přepadu studny v městském parku.

• Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb 
pro Město Štíty uzavřená se společností Kaňová 
s.r.o. Šumperk.  

• Smlouva uzavřená se Správou silnic Olomouckého 
kraje, kdy předmětem smlouvy je založení práva 
stavebníka provést stavbu „rekonstrukce chodníků 
v ulici Nákladní a Okružní“.

• Darovací smlouva uzavřená s fi rmou Klein & Blažek, 
spol. s r.o. Štíty, kdy předmětem smlouvy je dar na po-
řízení autobusové zastávky u závodu č. 2 ve Štítech.

• Dodatek smlouvy o dílo uzavřený s p. Jaroslavem 
Minářem, Štíty, kdy předmětem dodatku je navýšení 
ceny za dílo z důvodu zjištění rozsáhlejšího poškoze-
ní balkonů u domu čp. 231.

• Dodatek ke smlouvě o prodeji poštovních známek 
uzavřený s Českou poštou a.s., Praha, kdy předmě-
tem je změna platnosti smlouvy na dobu určitou do 
30.9.2016.

• Dodatek smlouvy o dílo uzavřený s p. Jaroslavem 
Minářem, kdy předmětem dodatku je oprava severní 
části střechy a okapu v KD Březná.

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 schválila návrh programu 17. zasedání ZMě 
Štíty.

• Rada města schválila termíny hlavních kulturních 
událostí v roce 2014.

• Rada vzala na vědomí žádost p. Renaty Hamarové, 
Štíty o provedení stavebních úprav nebytových pro-
stor v domě čp. 239.

• Rada vzala na vědomí informaci o počtu a sídle 

volebních okrsků, oznámení o době a místě konání 
voleb a schválila stanovení minimálního počtu členů 
okrskových volebních komisí, vymezení volebních 
okrsků a jmenovala zapisovatelky OVK – vše pro 
volby do parlamentu ČR.

• Rada města schválila žádost ředitele ZŠ a MŠ Štíty 
o povolení výjimky z počtu dětí ve třech třídách MŠ 
a o povolení výjimky z počtu žáků v šestém ročníku.

• Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění plánu 
oprav, rekonstrukcí a investic za rok 2013.

• Rada města schválila žádost p. Květy Lakomé o fi -
nančních příspěvek ve výši 2 tisíce Kč na nákup od-
měn pro výherce výtvarné soutěže, která se konala 
na podporu projektu „Komplexní revitalizace pilíře se 
sochou sv. Jana Nepomuckého“.

• Rada města schválila žádost o udělení licence od 
15.12.2013 do 31.12.2017 dopravci  ARRIVA MO-
RAVA se sídlem v Ostravě – linka Zábřeh – Písařov 
– Štíty – Králíky, linka Zábřeh – Olšany – Štíty a linka 
Štíty – Březná.

• Rada města schválila volební řád Školské rady ZŠ 
a MŠ Štíty.

USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 25. 9. 2013

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 17. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti Města Štíty leden – září 2013
3. Rozpočtové opatření vlastní č.3/2013 + dotační 

prostředky
4. Zpráva z jednání rady města Usnesení č. 55 – č. 57
5. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru červenec až 

září 2013
7. Zpráva o činnosti fi nančního výboru červenec až září 

2013
8. Zpráva o činnosti  v městských lesích
9. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
10. Různé
11. 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., 13., 14., 15. 

a 16. zasedání zastupitelstva
c) Zprávu o činnosti v lesích města Štíty
d) Zaslání 1 paré dokumentace ÚP Štíty a kompletního 

návrhu v digitální formě pro potřeby řízení odboru 
rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh

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: I. Směšný, J. Kocianová, 

     F. Knápek
b) Ověřovatele zápisu: M. Čermák, Ing. M. Gál
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INFORMACE PRO OBČANY
UPOZORNĚNÍ

Městský úřad ve Štítech bude v období vánočních 
svátků z důvodu čerpání dovolených uzavřen 
v období od 20. 12. 2013 do 3. 1. 2014.

c) Program zasedání 17. jednání zastupitelstva
d) Zápis z 16. jednání  Zastupitelstva města Štíty ze dne 

19.6.2013   
e) Rozpočtové opatření vlastní č. 3/2013 + dotační 

prostředky
f) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 

červenec - září 2013
g) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru 
 č. 5/2013 a 6/2013
h) Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období 

červenec - září 2013
i) Protokol o výsledku jednání fi nančního výboru 
 č.j. 1915/2013 a  č.j. 2734/2013
j)  Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 55 – 57
k)  Následující nabytí nemovitostí: 

1. část p.č. st. 24/1 o výměře 21 m2 v k.ú. Crhov 
od manželů Chrobočkových, Zátiší, Bohumín. 
Poplatky spojené s převodem nemovitosti hradí 
Město Štíty

2. část p.č. st. 24/2 o výměře 40 m2 v k.ú. Crhov 
od p. Josefa Jurečka, Štíty. Poplatky spojené 
s převodem nemovitosti hradí Město Štíty

l) Následující prodej nemovitostí : 
1. prodej části p.č. 707 a části p.č. 685 o celkové 

výměře 89 m2 v k.ú. Štíty-město za cenu 7 168 Kč 
včetně nákladů spojených s prodejem, za 
podmínek uvedených v Zásadách pro pronájem 
a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty 
p. Janků, Štíty

2. prodej části p.č. 2419/1 o výměře 556 m2 v k.ú. 
Štíty-město za cenu 55.600 Kč +  náklady spojené 
s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách 
pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví 
Města Štíty manželům Suchánkovým

3. prodej p.č. ZE-GP 574 o výměře 76 m2 a p.č. 
574/1 o výměře 264 m2 v k.ú.Štíty-město za cenu 
34.000 Kč +  náklady spojené s prodejem, za 
podmínek uvedených v Zásadách pro pronájem 
a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty 
p. Břinčilovi, Štíty

4. prodej části pozemku p.č. 2189/1 v k.ú. Štíty-město 
o výměře 6 m2 za cenu 600 Kč +  náklady spojené 
s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách 
pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví 
Města Štíty p. Heverovi, Štíty

m) Souhlasné prohlášení k duplicitnímu zápisu vlastnictví 
k p.č. 77/3 o výměře 73 m2 a p.č. 77/18 o výměře 113 
m2 v k.ú. Štíty-město s Jiřím Valentou

n) Návrh okresního soudu zvolit Boženu 
Hartenbergerovou, bytem   Lomená 161, Štíty, do 
funkce přísedících Okresního soudu na další období 
čtyř let

o) Příslib fi nančního příspěvku ve výši 30.000 Kč 
na projekt Nature EYE pro JUNÁK – svaz skautů 
a skautek ČR z rozpočtu na rok 2014

5.  U k l á d á :

a) Starostovi města v termínu do 9.10.2013 zpracovat 
protokol úkolů vyplývajících z 17. ZMě ze dne 
25.9.2013 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. 699 v k.ú. Heroltice 
u Štítů, nutno geometricky odměřit

b) záměr prodeje části pozemku p.č.ZE-GP 123/3 a p.č. 
ZE-GP 123/4  v k.ú. Štíty-město, pro stavbu garáží

c) záměr prodeje p.č. 707 a části p.č. 809 a části p.č. 
156 (případně směna za p.č. 168/1) v k.ú. Březná

d) záměr směny p.č. 929/17 za p.č. 77/18 a p.č. 2446/6, 
vše v k.ú. Štíty-město

e) záměr směny části p.č. ZE-GP 123/3, označenou 
jako p.č. 123/16 o výměře 73 m2 a části p.č. ZE-GP 
89, označenou jako p.č. 96/4 o výměře 10 m2 za 
část p.č. 123/12 o výměře 65 m2 a část p.č. 123/13 
o výměře 1 m2 podle geometrického zaměření, vše 
v k.ú. Štíty-město

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
   
Petr  Haltmar, v. r.  Bc. Jiří  Vogel, v. r.
   místostarosta   starosta

Z důvodu zajištění pravidelného svozu odpadu každý 
lichý týden ve středu v době od 6:00 do 8:30 hodin uvol-
něte přístup k odpadním nádobám pro bezpečný průjezd 
nákladního vozu. Jedná se zejména o parkoviště v ul. 
Okružní a uličku z náměstí k základní škole.
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Výsledky voleb ve Štítech do Poslanecké sněmovny PARLAMENTU ČR, 
konané ve dnech 25. a 26. října 2013

TIC Štíty získalo 
certifi kát kvality

Turistické informační centrum (TIC), které ve Štítech 
působí již deset let, bylo od svého otevření zařazeno mezi 
ofi ciální turistická informační centra pod záštitou Czech 
Tourismu – České centrály cestovního ruchu. 

Od roku 2013 platí v České republice nová jednotná 
klasifi kace turistických informačních center ČR, o jejímž 
udělení rozhoduje Asociace turistických informačních cen-
ter (A.T.I.C.) ČR. V září letošního roku se nám podařilo po 
splnění všech podmínek a kritérií získat certifi kát kvality 
a stali jsme se ofi ciálními členy A.T.I.C.  

Uvedený certifi kát je nezbytný pro obdržení fi nančních 
dotací na podporu činnosti TIC v rámci jednotlivých 
krajů.

Každé informační centrum je hodnoceno dle rozsahu 
a šíře poskytovaných služeb, rozsahu činností, otevírací 
doby a plnění závazných požadavků. Za tímto účelem jsou 
stanoveny klasifi kační třídy. Naše TIC bylo zařazeno do 
kategorie „C“. Abychom splnili všechny podmínky certifi -
kace, museli jsme např. doplnit navigační systém po městě 
o nové směrovky k informačnímu centru. Veškerá opatření 
a podmínky certifi kace jsou ku prospěchu turistů, výletní-
ků a všech návštěvníků infocentra, které je tu nadále pro 
Vás. Těšíme se na Vaši návštěvu!
   Stanislava Smrčková, TIC Štíty
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Já... a Štěpán 
Vám odpovíme

STOLETÍ Vody…38...
Bohoslužby o Vánocích

24. 12. 2013  13:30  otvírání betléma
            22:00  půlnoční mše svatá
25. 12. 2013   9:00  Narození Páně, mše svatá
26. 12. 2013   9:00  sv. Štěpána, mše svatá
  1.   1. 2014      9:00  Matky Boží Panny Marie,  
   mše svatá

Otvírání betléma – oživení jesliček
Na Štědrý den od 13:30 hod. zveme nejen rodiče 
s dětmi na otvírání betléma spolu s oživením jesli-
ček. Děti si mohou doma vyrobit vánoční ozdobu 
a během programu ji pověsit na připravený stro-
meček vedle betléma.
Program: zdobení stromků ozdobami
  zpívání koled a písniček
  oživení jesliček
Během celého programu je kostel otevřen pro vej-
nost.

Účastníci soutěže Rozkvetlé 
okno byli pozváni do Heroltic
V pátek 8. listopadu se v heroltické hospůdce konalo slav-
nostní vyhodnocení nultého ročníku soutěže o nejhezčí roz-
kvetlé okno. Soutěž pořádá a sponzoruje společnost Herol-
tická s.r.o. ve spolupráci s Turistickým informačním centrem 
Štíty. Majitelé společnosti poděkovali všem soutěžícím, kteří 
květinovou výzdobou přispívají ke zkrášlení našeho města. 
Po vyhodnocení a předání cen v podobě poukazů na čer-
pání služeb společnosti Heroltická s.r.o. v hodnotě 3000 Kč, 
2000 Kč a 1000 Kč, diplomů a symbolických dřevěných ky-
tiček následovalo chutné občerstvení, konstruktivní diskuze 
nejen o kulturním životě na Štítecku a dobrá zábava. „Po 
odhalení některých nedostatků v nultém ročníku budeme 
v pořádání soutěže Rozkvetlé okno pokračovat i v příštím 
roce,“ říká Petr Beneš, organizátor soutěže.

Štěpán a „ Vánoce“...

redaktorka: Ahoj Štěpáne, co Vánoce?
Štěpán: Redaktorko, vzpamatuj se, už je prosi-
nec....
redaktorka: No právě?!
Štěpán: Je po sezóně, koledy jsem zpíval v září, 
nyní už pletu pomlázku a maluji kraslice...
redaktorka: Ano, měla bych být více akční....
Štěpán: A tak společně doporučíme našim čtená-
řům: „přibrzděte... “

Já...a Štěpán Vás zdravíme z údolí klidu...  
dotazy posílejte na adresu: pbbr@seznam.cz

voda, ryba, vánoce...  

  Je jedním z tradičních symbolů vánoc. I lidé, kteří si 
na českého kapra za celý rok ani nevzpomenou, na 
vánoce ho ochutnají. Řízek to není, ale tradice je tra-
dice. Ryba je symbol, především křesťanský. Vzpo-
meňme jen biblický příběh Krista na Genezaretském 
(Galilejském) jezeře. Ono mystické místo je dodnes 
rybářským rájem a stále také zásadní zásobárnou 
pitné vody pro Izrael. 
  Náš český kapr vyrůstá především v rybnících. Je 
znám příběh Štěpánka Netolického, jež na přelomu 
15. a 16. století vybudoval soustavu rybníků v již-
ních Čechách a geniální Zlatou stoku, o délce více 
než čtyřiceti kilometrů, se sklonem pouhých  28 cm 
na 1 km délky. Ta rozsáhlou rybniční soustavu napá-
jí. Je neuvěřitelné, jak to tenkrát  stavitelé projekto-
vali a jakými technickými prostředky budovali.  Na 
Zlatou stoku s láskou vzpomíná i Werichův vodník 
Čochtan. 
  Další známý rybníkář Jakub Krčín později posta-
vil náš největší rybník Rožmberk, jež má na celou 
soustavu velký stabilizační vliv (povodně, sucha).  
Ovšem jaká by to byla vodní díla, kdyby se v nich 
neproháněl český kapr?
  Středověké vody oplývaly množstvím ryb a díky 
své čistotě i lososovitých. Podstatným způsobem 
plnily jídelníček tehdejších strávníků. Poddaní na 
robotě takřka pravidelně dostávali k jídlu připrave-
ného lososa. Někdy už tyto ryby vůbec jíst nechtěli 
a na protest je z talířů vyhazovali.. časy se mění... 
zajděte dnes koupit čerstvého lososa, je to možné, 
ale nezapomeňte zastavit u bankomatu. Tak snad 
raději toho kapra, ať vám nezaskočí....
                                                                                  

                        klidný rok 2014 Vám přeje
                                                                 Petr Beneš                                             
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PARTNERSVÍ 
MĚST Belvedere

Ostrense
Niemodlin Štíty

POLSKO – NIEMODLIN
V roce 2013 se již šestým rokem rozvíjela spolupráce 

mezi naším městem a polským Niemodlinem. Město Nie-
modlin se nachází v Opolském vojvodství a žije zde 14 000 
obyvatel. Od Štítů je vzdáleno 150 km. 

V letošním roce oslavilo město Niemodlin 730. výročí 
svého založení. Při této příležitosti se koncem června konaly 
městské slavnosti, jejichž součástí byl mezinárodní sportovní 
den, kterého se zúčastnili i žáci štítecké základní školy. Své 
síly poměřili ve stolním tenise a ve fotbale. 

Poslední červnovou sobotu přijali pozvání členové měst-
ské rady v čele se starostou Miroslawem Stankiewiczem na 
naši akci Setkání na pomezí Čech a Moravy do Valteřic. 

Při srpnové pouti a oslavách 735. výročí našeho města 
bylo Zastupitelstvem města Štíty uděleno čestné uznání 
starostovi Mirosławu Stankiewiczovi za rozvoj a spolupráci 
v oblasti partnerství měst Štíty – Niemodlin. Toto ocenění 
převzal v zastoupení pan Bartłomiej Kostrzewa, místostaros-
ta Niemodlina.

V sobotu 16. listopadu se konal již pátý ročník polsko-
-české kulinářské soutěže „Svátek kapra“ o nejlepší pokrm 
z ryb. Město Štíty prezentovaly čtyři soutěžící. Medailová 
místa získala paní Jana Tejklová za uzeného úhoře a Hana 
Katzerová, která připravila lososa s chřestem a mandlovým 
máslem.

ITÁLIE – BELVEDERE OSTRENSE
Ve dnech 15. až 18. srpna 2013 navštívili naše město 

přátelé z italského partnerského města Belvedere Os-
trense. Smyslem těchto setkání je představení našeho 
krásného města, regionu a potažmo celé České republi-
ky, a to nejen kulturního dědictví, ale také zvyků, tradic 
a národního folkloru. Vzájemná mezinárodní setkání 
se konají již od roku 2008, a to prostřednictvím vý-
měnných pobytů rodin, které zajišťují také ubytování, 

jedenkrát za rok střídavě na italské a další rok na české 
straně. 

Ve Štítech před radnicí již nedočkavě čekali místní 
občané, aby se mohli s italskými přáteli pozdravit a při-
vítat. Opětovné setkání po roce bylo velmi radostné. 
Po únavné a dlouhé cestě jsme pozvali devět účastní-
ků italské delegace spolu s překladatelkou na krátkou 
procházku do městského parku, který byl zrevitalizo-
ván a nově osázen z fi nančních dotací z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.  Šest italských hostů se 
letošního pobytu ve Štítech zúčastnilo vůbec poprvé, 
a proto jsme nemohli vynechat návštěvu světoznámého 
sportovního areálu olympijského vítěze Aleše Valenty 
– Acrobat Parku, jehož výstavba byla spolufi nancována 
z předvstupního fondu Phare. Při této příležitosti byly 
diskutovány fi nanční možnosti využití fondů EU míst-
ními samosprávami v obou zemích a dopad na běžné 
občany českých a italských měst. Při procházce byli 
hosté seznámeni s dalekou historií našeho městečka 
a byli zde přivítáni také místním farářem. Následova-
la společná večeře, podávala se tradiční svíčková na 
smetaně s houskovým knedlíkem a vepřo-knedlo-zelo. 
První den byl zakončen rozvozem do hostitelských ro-
din, které poskytly italské návštěvě ubytování.

Na pátek 16. srpna byl pro italské hosty připraven 
výlet po Olomouckém kraji. Společně jsme navštívili fi r-
mu Orrero v Litovli, kde nám byla představena tradiční 
ruční výroba a zpracování sýrů včetně ochutnávky. 
Prohlédli jsme si město Litovel přezdívané Hanácké Be-
nátky, navštívili jsme litovelský pivovar, opět nechyběla 
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ochutnávka nejtypičtějšího českého nápoje. Na sklonku 
odpoledne nás už vítali na hradě a zámku Úsov, jehož 
expozicí byli italští přátelé naprosto uneseni. Páteční 
večer byl ve znamení mezinárodního bowlingového 
turnaje v Mohelnici. Při této hře se velmi dobře účast-
níci vzájemně naučili číslovky v druhém jazyce. 

V sobotu jsme pozvali italské přátele na celodenní 
výlet do Prahy. Jejich nadšení nebralo konce. Cestu nám 
zpříjemnily služby společnosti RegioJet. Po Praze nás 
provedla zkušená průvodkyně. Hosty nejvíce zaujalo 
Pražské Jezulátko a Pražský hrad včetně výměny stráží. 
Po návratu z Prahy jsme se přemístili do sportovního 
areálu ve Štítech, kde probíhaly oslavy k 735. výročí od 
založení města Štíty. Hosté byli přivítáni mezi místními 
občany, seznámili se s představitelem české populární 
hudby zpěvákem Davidem Deylem, ochutnali grilo-
vané speciality, obdivovali slavnostní ohňostroj a celý 
večer se nesel ve znamení přátelství a dobré zábavy.

Nedělní ráno začalo mší svatou v místním koste-
le Nanebevzetí Panny Marie. Na náměstí měli hosté 
možnost vidět, jak vypadá naše tradiční Štítecká pouť. 
Přivítali jsme také hosty z polského partnerského města 
Niemodlin, kteří byli na tento den také pozváni. Vrcho-
lem letošního setkání partnerských měst bylo slav-
nostní předávání čestných uznání Města Štíty několika 
štíteckým občanům a především místostarostovi města 
Belvedere Ostrense panu Francu Morresi a starostovi 
města Niemodlin panu Miroslawu Stankiewiczi. Ná-
sledoval společný oběd všech zúčastněných ve školní 
jídelně, kam přijali pozvání také známí čeští interpreti 
Eva a Vašek před odpoledním vystoupením v kulturním 
domě. Na tomto vystoupení jsme s italskou delegací po-
byli jen krátce, neboť náš další program směřoval do 
přírody a do moderního areálu Skipark Červená Voda, 
kde jsme lanovkou vyjeli na Bukovou horu, jež v ten-
to slunečný den poskytovala krásné výhledy. V neděli 
v podvečer nastalo loučení se slibem, že se příští rok 
setkáme opět všichni v italském Belvederu Ostrense.

Společně s italskými návštěvníky putoval do Itálie 
také ručně vyřezávaný betlém štíteckého rodáka pana 
Lakomého. Unikátní štítecký betlém darovalo město 
Štíty do italského Tolentina. A co této dlouhé cestě 
předcházelo? Při loňské návštěvě partnerského města 
Belvedere Ostrense v Itálii navštívili Štítečtí mimo jiné 
i baziliku sv. Mikuláše v Tolentinu. V této bazilice se na-
chází hrob svatého Mikuláše Tolentinského a v podze-
mí je umístěno muzeum betlémů. Mezi betlémy z mno-
ha zemí světa chyběl zástupce České republiky. V tento 
okamžik se zrodil nápad o využití betléma zakoupené-
ho Městem Štíty od místního občana pana Lakomého, 
který jej vlastnoručně vyřezal. Ve slavném muzeu 
betlémů bude tak mít štítecký betlém své čestné místo 
a návštěvníci ho budou moci obdivovat 365 dní v roce. 
Hosté z italského partnerského města si při letošní 
návštěvě Štítů betlém převzali a bezpečně ho dopravili 
a předali na nové místo v bazilice sv. Mikuláše v Tolen-
tinu.

Převzetí betléma v Tolentinu, Itálie (zleva: Otec Mas-
simo Giustozzo, převor kláštera svatého Mikuláše 
- Tolentino Itálie a Cav. Franco Morresi, místostarosta 
města Belvedere Ostrense).

Partnerské dny města 
Štíty se uskutečnily za 
fi nanční podpory Olo-
mouckého kraje.
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

O původu místních jmen na Štítecku 

Zajímavým regionálním tématem je bezesporu původ míst-
ních jmen v okolí Štítů. Již v zakládající listině našeho města se 
můžeme dočíst o tom, že k panství Šilperka patřilo poměrně 
dosti osad a vsí. Byly to vesnice či osady, které se nacházejí 
v bezprostřední blízkosti Štítů, ale i takové, které jsou od města 
poměrně vzdáleny či již vůbec neexistují.

O původu názvů místních jmen bylo napsáno mnoho lite-
ratury, tímto tématem se zabývalo a stále zabývá hodně vědců 
a odborníků.  Stručně je možno říci, že vlastní jména osad na 
celém území našeho státu vznikala několika způsoby. 

Velmi často bývala odvozena od osobních jmen označujících 
obyvatele - od jmen držitelů či zakladatelů osady - podle rodové 
nebo poddanské příslušnosti obyvatel, někdy podle zaměstnání 
či řemesla, které bylo pro dané osídlení typické. Dále dle pře-
zdívek, často podle místa osídlení a charakteru krajiny, podle 
polohy osady a jejich vlastností. Některé místní názvy se rozlišují 
od jiných stejných jmen přívlastkem. Pro náš kraj jsou typická 
i jména cizího, hlavně německého původu. 

Pokud budeme pátrat po původu názvů vesnic v našem okolí, 
musíme si uvědomit, že všechna jména procházela během staletí 
různými změnami. Bývala často komolena, různě přepisována, 
často s chybami, německá počešťována, česká poněmčována, ně-
kdy docházelo k záměnám či ves své jméno změnila úplně apod. 

 Štíty- Šilperk 

Naše město, zmiňované v písemnostech poprvé r. 1278 pod 
názvem Schilperc (později Schildberg), bylo původem německé. 
Dostalo své jméno pravděpodobně od strážního hradu, který stával 
při křižovatce staré obchodní stezky (za kostelem při lanškrounské 
silnici) ještě před založením města. To pak název strážní věže pře-
vzalo. Jméno města vypovídá o původu místa a znamená ochranný, 
strážný kopec či hrad (slovo berg bylo v souslovích ve 13. století 
chápáno jako synonymum – hrad= kopec). Název prošel více než 
dvaceti podobami až do r. 1872, kdy je poprvé uváděno Šilperk. 
Tento název setrval až do roku 1949, kdy bylo město ofi ciálně pře-
jmenováno na Štíty (název je významově shodný s první částí pů-
vodního německého jména – štít, ochrana). Takže historie Šilperka 
je stará 669 let, ale Štíty mají teprve 66 let.

Březná
Ve výkladu jde asi o největší oříšek, hlavu nám může zamotat 

i stejnojmenná řeka Březná.

Samotná ves měnila své jméno asi 22x. Český název ukazuje 
na skutečnost, že byla založena českými osadníky u březí nebo na 
vykáceném březovém lese a podle toho pojmenována ( = ves, stráň, 
hora porostlá břízami). Němci sem přišli až později – při kolonizaci 
a založení Štítů ve 13. století, což dokládá nejstarší německý název 
z roku 1278  - Frizerdorph. Jde o česko-německou zkomoleninu, 
kdy první část slova vznikla substitucí, tj. záměnou či náhradou hlá-
sek z českého Břez- (B/F, ř/r, e/i) a druhá část z německého - dorf = 
ves.  Souvislost s názvem řeky Březné zde nehledejme.

Zajímavé je srovnání s původním německým názvem Březen-
ského Dvora, který je dnes součástí Březné. Kdysi to bývala samo-
statná ves (doba jejího vzniku je neznámá, ale zcela jistě mnohem 
pozdější), s vlastní historií a nazývala se Friesehof, později také 
Dolní Březná. Tento název již může s názvem řeky souviset a mohl 
od ní být i odvozen.

V jaké době dostala své jméno řeka Březná? Tekla již dávno před 
založením osad. Ve starých mapách je uváděn název Friese Buch. Je 
původní německý název řeky (od slova  frische= čerstvý, studený)? 
Nebo byl český název odvozen opět od krajiny porostlé břízami, kterou 
protékala a jméno jí dali první čeští osadníci podle své vesnice? To už 
dnes asi nezjistíme.

Crhov

Původ tohoto názvu obce  je odvozen od vlastního jména Crha, 
Crhoň, což je odvozenina z  Cyril (řecky Kirilos). V průběhu staletí 
prošel název asi 13ti proměnami. Nejstarší název z roku 1358 zní 
Crhonice (Cirjhonicz) - znamená to ves lidí Crhoňových. Původní 
obyvatelstvo bylo pravděpodobně české a německá podoba názvu  
Cerhof (hof = dvůr - Crhův dvůr) vznikla překroucením původního 
jména.

Heroltice

I tato obec dostala své jméno podle zakladatele nebo jiné dů-
ležité osoby. Název pochází od jména  Heralt  (Herold, Herald = 
hlasatel). Původní název z roku 1278 zní Heroltgrun. Vesnice byla 
pravděpodobně osídlena německými osadníky. V 15. století se rozli-
šují dvojí Heroltice - Male Herulticze  (rovněž Horní) a Welike Heru-
lticze (také Dolní). Horní Heroltice později zanikly a na jejich místě 
byla před rokem 1596 založena Červená Voda. (pokračování příště) 

 
Mgr. Ivana Valentová

Literatura a prameny:  
Havránek, B. – Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká  
Hosák, L. – Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I., II. 
Březina, J.: Zábřežsko v období feudalismu 
Filipová, M.: Stavební vývoj města Štítů (výzkumná zpráva)  
Internetové stránky Města Štíty
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ZE ŠKOLNÍCH
 LAVIC

Nové herní prvky v 
MŠ

 
V říjnu letošního roku na zahradě ma-

teřské školy zazářilo několik nových her-
ních prvků z akátového dřeva.

Velká houpačka s hlavou koně, kruho-
vá houpačka ve tvaru hnízda a hrazdička. 
Těmto třem prvkům dominuje čtvrtý 
- Strážnice se skluzavkou, provazovým 
mostem, pavoučí sítí a tabulí na kreslení. 
Děti jsou z nových průlezek a houpaček 
nadšené, s radostí trénují své dovednosti a 
mají radost z každého svého úspěchu.

Touto cestou bych chtěla jménem dětí 
a celého učitelského sboru mateřské školy 
poděkovat panu starostovi za zprostředko-
vání a zrealizování tohoto projektu.

  Bc. Straková Zuzana 

Podzimní barvení v 1. třídě 
– projektový den 

31. říjen 2013 byl pro prvňáčky neobyčejný podzimní den. 
Výuka totiž probíhala netradičně.

Ráno jsme se sešli v podzimních převlecích – někdo se 
převlékl za skřítka,  někdo za vílu, někdo se převtělil do hal-
loweenské dýně, mrkve, či jiné zeleniny. Byl mezi námi i drak 
nebo muchomůrka.  Všichni jsme  měli ale společné to, že 
jsme byli sladěni do podzimních barev.

Po celé dopoledne jsme plnili různé 
úkoly  a aktivity, při kterých jsme se učili 
spolupracovat, být tvořiví, naslouchat 
ostatním, komunikovat  verbálně i beze 
slov. 

Dětem  se nejvíce líbily hry na rozvíjení 
smyslů - ochutnávání zeleniny, rozeznává-
ní zeleniny pomocí hmatu a její následné 
popisování. Velký úspěch měly také hry 
na rozvíjení komunikačních dovedností 
-  předvádění nálad, pocitů.

Dostalo se i na zábavnou formu ma-
tematiky (počítání s podzimními přírod-
ninami), českého jazyka (hádanky s pod-
zimní tematikou, skládání slov z kaštanů) 
a předmětu Život kolem nás.      

Podzimní dopoledne jsme zakončili 
vytvořením velkého  stromu z listí a plodů. 
Každý přiložil ruku k dílu a myslím, že vý-
sledná práce se nám podařila a ozdobí naši 
třídu po zbytek podzimu.                                        

Mgr. Kateřina Mervartová    
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Z pohledu občanů

Země je kulatá
Pro sváteční dny závěru roku přidávám tentokrát 

jedno vzpomínání na stejné období před... no prostě před 
mnoha léty. Povolávací rozkaz onoho babího léta nepřišel 
neočekávaně, byl jen pokračováním „úspěšného“ odvodu. 
Překvapením bylo pouze místo mého příštího ubytování. 
Totiž Michalovce. Třicetšest kilometrů od hranic silného 
bratra! Snad jsem mohl být jen rád, že už k nám nepatřila 
Zakarpatská Ukrajina. Detaily oné části mého mladého 
života se nebudu zabývat na těchto stránkách, patří spíš 
do vyprávění mužských vrstevníků a jsou zcela vzdáleny 
telenovelám zaručeně pravdivých příběhů madam 
Rosamundy Pilcherové. 

Stoje takřka na jedné noze v drncajícím vagónu 
přecpaného vlaku, pozoruji ubíhající zasněženou krajinu 
a názvy na zastávkách. Myšlenky jsou ještě tam u nás, 
u vánočního stromku, mezi svými. Měl jsem to štěstí, že 
jsem dostal VéÓPé - volno k opuštění posádky. Když musím 
odečíst dobu na cestu, z poskytnutých dnů zbývaly na doma 
spíše jen hodiny.  A tak už je po oněch šťastných chvílích. 
Jak se vlak vzdaluje Moravě a přibývá uniforem mužíků, 
stejně se vracejících k posádkám, začínají mé myšlenky 
zase zelenat a „těšit se“ na dobu příští. Pod Tatrami je už 
tma, marně se snažím zahlédnout nedaleké štíty. Konečně 
sedím a brzy bojuji se spánkem. Moc jsem toho doma 
nenaspal. Krompachy, Margecany, registruji Vranov nad 
Toplou a podepírám víčka, protože ve Strážském musím 
přesednout. Nic to nepomohlo. 

Probírám se, když už vlak pěkně nabírá rychlost na 
Humenné. To je průser! To už nemůžu přijet do kasáren 
včas! A kdoví, kdy něco z Humenného pojede!  Už neusnu, 
v duchu vidím, jak na mne řve major Kohút. S úlevou 
uprostřed noci zjišťuji, že vlak, do kterého jsem měl 
přesednou ve Strážském, vyjíždí právě tady z Humenného. 
Přeběhnu do něj, má pověst vzorného vojáka neutrpí.  
Na Silvestra dostávají opušťáky další kolegové a já si ty 
Vánoce musím hned nadělat. Chytl jsem službu pomocníka 
dozorčího. Nevím, kdy se dospím, na Nový rok už ráno na 
dvoře tůrují motory náklaďáků. Přes Velké Kapušany nás 
vezou do Čierné nad Tisou.

Na železničním překladišti tu čeká na vyložení mnoho 
vagónů. Z místnimi zaměstnanci se dnes nedá počítat, mají 
hodně vypito. Hodí se střízliví vojáci. Před nádražím je 
v červeno-modro-bílém plůtku tzv. Lípa svobody, zasazená 
tu Svobodou a Dubčekem v den neslavného vlakového 
vyjednávání s Brežněvem. Překračujeme desítky kolejí. 
Vždy jednu širokou - sovětskou, druhou užší - naši. Já a tři 
další dostáváme na starost vagon olova. Otevíráme naproti 
stojící vozy a přinášíme těžkou ocelovou plotnu. Vyfasujeme 
rudlíky. Ne ty na padesát kilo. Ty naše jsou mnohem 
festovnější, kolečka jsou litinová, bez gumy. Každý odlitek 
má 40 kilo, na rudl nakládáme nejméně čtyři. A pak je třeba 
udržet rovnováhu, aby nám to nepřerazilo nohy a přejet 
po té plotně do našeho vagónu. Ač příšerně mrzne, nám 
je brzy teplo. Když se ohlásí hlad, bajonetem rozděláváme 

plechovky KáDé „Jánošík,“ sedíme na těžkém kovu 
a baštíme. Po dalším úsilí, díky dobré pracovní morálce, jest 
úkol splněn. A díky stravě jsem nějak přeplněn. Koukám na 
tu spoustu kolejnic, na velmi vzdálenou budovu nádraží 
a je mi jasné, že tam už to nestihnu. Našel jsem řešení: 
Vlezu do právě vyprázdněného vagónu, který se vrací do 
Sovětského svazu, a dřepnu do rohu. Jánošík má stejný vliv 
i na mé kamarády. Jsme čtyři, vagon má čtyři rohy a my 
jsme ideologicky jednotní. Za okupaci! Už tehdy existoval 
vtip, jak už to bývá, tenkrát opačný. Že jsme se vy... na západ 
a z východu přišlo h... My jsme tady už tehdy učinili vlastní, 
opačný pokus. Trvalo to. Dokonce jsem tomu šel naproti, 
do Boru u Tachova. Nic! Až po dvaceti létech přišlo h... ze 
západu. Důkaz, že země je kulatá.  Ale  hlavně  je v tom 
poučení, že jen tak „za krásné oči“ nám nikdo nic nedá. 

Alex Krobot

Počasí před 30 - ti léty
Výše uvedené poroučení se nesetkalo s úspěchem, a pokud nějak 
počasí ovlivňujeme, jsou to činy téměř veskrze nemoudré, ne-
svědčící o tom, že bychom dbali dobra generací příštích…

Rok 1983
    Leden byl snad nejteplejší od roku 1775.  18. 1.  byla 
bouřka. Zimní byl jen únor. Do půle dubna počasí velmi 
střídavé, srážkově bohaté.  2. května vichřice a ochlazení 
první dekády měsíce.  Pak většinou velká horka a značné 
sucho (ale na Medarda ráno mínus 2 st.). 
Červenec velmi horký a suchý.  Obilí bylo podeschlé 
(hlavně jařiny), pak ještě přezrálo v deštích první srpnové 
dekády, ale pak sucho pokračovalo. Druhá seč píce vůbec 
nenarostla. Len byl naopak velmi pěkný a s kvalitním 
stonkem. 11. listopadu je hlášen nejnižší stav Dunaje 
v historii měření! První sníh padal  13.11. a začaly i dost 
silné mrazy. Před Vánocemi byla obleva a i na Silvestra 
sníh nebyl a vládlo jarní počasí.
Rok celkově extrémně suchý (!!), mírná zima a horké léto.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré 
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky 
ČSD, jízdní řády - celé sbírky - větší množství - po-
zůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Info na tel.: 724 22 92 92  
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Myslivecké sdružení „Tetřívek“ Štíty

Listopad a prosinec očima myslivce
 Listopad se ve většině revírů nese ve znamení společných lovů. 

Většinou se jedná o hony na bažanty a zajíce nebo společné lovy na 
černou zvěř.

Společný lov je pro nás myslivce svátkem a odměnou za celoroční 
práci a péči o zvěř, a proto je věnována maximální pozornost jeho 
důkladné přípravě. Není to jen ve smyslu lovecké příležitosti, ale 
především významné společenské události a uctění starých mysli-
veckých zvyků a tradic, odkazu našich předků. Příležitost setkat se 
s přáteli myslivci i z okolních revírů a podělit se s nimi o své zážitky 
z lovecké sezóny.

 S prosincem potom nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní 
lovecká sezóna, a to jak na zvěř spárkatou, tak i drobnou, proto 
věnujeme velkou pozornost dokončení plánu lovu spárkaté zvěře. 
Děláme maximum, abychom vše řádně stihli do poloviny prosince. 
Je to taková nepsaná morální povinnost, abychom i zvěři v obdo-
bí Vánoc dopřáli klid. Určitě si to zaslouží, protože časté rušení jí 
v zimě neprospívá. Naší prvořadou povinností je o zvěř v období 
nouze pečovat. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích hlavně dostatek 
kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva, neboť 
zažívací trakt spárkaté zvěře je již v období „odpočinku“ a fyziolo-
gicky dochází ke zpomalení metabolizmu. Jako nejvhodnější jadrné 
krmivo pro toto období lze doporučit oves a plody lesních dřevin 
(bukvice, žaludy, kaštany). Dbáme na to, aby také drobná zvěř měla 
dostatek potravy v zásypech či krmelcích. Kontrolujeme a doplňu-
jeme stav lizu. Nevím, zda je to jen můj dojem, ale poslední dobou 
stále častěji mizí sůl ve slaniscích…

 V zimním období zvěř samozřejmě můžete přikrmovat i Vy, ale 
v žádném případě Vám nemohu doporučit suchý chléb, který ob-
sahuje látky velice nevhodné pro trávící trakt srnčí zvěře. Pokud 
byste si chtěli vytvořit vlastní tradici, která by spočívala v zimním 
přikrmování zvěře, doporučovala bych spíš nasbírané, sušené pří-
rodní letniny, nebo plody různých stromů či keřů. Z ostatního jsou 
vhodná třeba jablka, mrkev, řepa apod…
Dnes vám přiblížím našeho krále lesa, kterým je bezesporu jelen.

Jelen evropský (Cervus elaphus) patří mezi zvěř:
• srstnatou (savci) 
• spárkatou (nohy - běhy jsou ukončené kopýtky - spárky) 
• parohatou (nosí parohy) 
• užitková 
• velká (vysoká, jelení)
• hájená (stanovená doba lovu a hájení)

Samec - jelen
Samice - laň 
Mládě – kolouch
Laně a kolouchové jsou tzv. zvěř holá (nemají paroží).

Jelen evropský je právem považován za královskou zvěř našich re-
vírů. Nejen pro jeho velikost, majestátní zjev, ale i impozantní trofej. 
Je u nás původním druhem, který je rozšířený na velké části našeho 
území. Nejvyšší stavy jsou však v oblastech Šumavy, Krušných hor, 
Krchlebských hor a Jeseníků.
Jelen je býložravec. Spásá travní i bylinné složky, stejně jako různé 
výhonky listnáčů a jehličnanů.
Jelení zvěř ráda sbírá semena dřevin, jako jsou žaludy, bukvice 
a kaštany. Myslivci je přikrmují senem, řepou a obilovinami. Žijí 
v tlupách, jen nejstarší jeleni žijí samotářsky. 

Vážení a milí spoluobčané, čas je neúprosný a další rok 
je na sklonku. Dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám 
popřála klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do 
nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho 
rodinné spokojenosti, pracovních úspěchů a samozřejmě 
řadu nezapomenutelných zážitků v přírodě a myslivosti!
                                                                           

 Dušková Eva
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

V průběhu měsíce listopadu a prosince tohoto 
roku slaví významné životní výročí tito naši spo-
luobčané:

 Bednářová Drahomíra 76 let
 Matyášová Hildegarda 76 let
 Harbichová Vlastimila 76 let
 Pečová Věra   77 let
 Rýznar František  77 let
 Haltmarová Bohuslava 78 let
 Koutná Marie  81 let
 Odstrčilová Anna  82 let
 Němcová Drahoslava 82 let
 Zemanová Jana  83 let
 Daňková Jiřina  86 let
 Walouchová Štěpánka 88 let
 Odstrčilová Božena  88 let

  MNOHO ZDRAVÍ!

Jen svíci hořící a kytičku na hrob 
Vám můžeme dát.

Chvíli postát a tiše vzpomínat.

Dne 22.12.2013 vzpomeneme 
30. výročí úmrtí našeho tatínka

pana Jana Nezbedy 
ze Štítů.

Dne 1.1.2014 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí naší maminky

paní Milady Nezbedové 
ze Štítů.

S láskou vzpomínají dcery Dana, 
Milena a Marie s rodinami 

a sourozenci s rodinami.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci lis-
topadu 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 pod vedením 
paní učitelky Markéty Drlíkové. Zastupitelkou   města 
paní Marií Hansmannovou a předsedkyní SPOZ Ivetou 
Horvátovou byly přivítány tyto děti:

Martin Wonke  nar. 29.12.2012

Eliška Stolariková  nar. 02.03.2013

Tobiáš Tomášek  nar. 15.03.2013

Vojta Hroch  nar. 21.03.2013

Jan Švéda   nar. 03.04.2013

Veronika Kallasová nar. 07.05.2013

Samuel Šula  nar. 07.05.2013

Šimon Pospíšil  nar. 23.05.2013

Radim Klein  nar. 25.07.2013

Anna Kubištová  nar. 13.08.2013

David Turoň  nar. 08.09.2013

Alexandr Morch  nar. 11.09.2013

Nikol Fingrová  nar. 26.09.2013

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

Ranní mlhy a uspěchané západy slunce připomínají, že se 
jeden rok zase chýlí ke svému konci.

Ten turistický začal krátce po Josefu podvečerním star-
tem na zábřežském gymnáziu s tradičně dobrým cílovým gu-
láškem. Nešlo nezajít do údolí Drozdovské Pily, 
letos dokonce dvakrát. Sem láká nejen vzácný 
klid, ale těšení způsobuje i vidina příjemného 
posezení v šenéčku u Zárubů.

Ve dvanácti lidech jsme vystoupali na Háj 
a rekordní dvojnásobek o další neděli už mířil 
na Olšanská Hora a do Studének.  Gansberg byl 
zdolán nově od Mezilesí a hned další týden po-
užili pouze tři tvrďáci stejného autobusu k deš-
tivému výletu z Chudoby na Koburk a přes 
Výprachtice. Další podobný výlet vedl až přes 
Bukovou horu. Neobvyklá trasa z Komňátek 
do Bludova a pak do Bohutína nás odměnila  
naprosto jasnou oblohou a špičkovým výhle-
dem na hřeben Jeseníků. Po dlouhých létech 
jsme se zúčastnili Pivovarské čtvrtky, sprchlo 
až v cíli. Okolí Hartíkova, Janoušova  a Jakubo-
vic poskytuje krásné zážitky, letos dvakrát, plus 
ještě jeden neofi ciální přídavek až na sv. Trojici 
a do Králík. Pěknou účast měl, letos nejdelší, dvacettři kilo-
metrů dlouhý výlet z polského Mezihoří na Králický Sněžník 
a poprvé ještě na Černou horu.  Slušný zájem je tradičně 
o akce v Jeseníkách - tož se šlo z Červenohorského sedla na 
Šerák a odtud do Filipovic a o babím létu  ještě ze Skřítku 
na Rabštejn, Kamenný vrch a přes Krásné až do Šumperka.  
Rychlebskými horami vedl náš  předprázdninový výlet, čás-
tečně velmi krušnou cestou, z Jeseníku do Žulové.

Já sem zabloudil s vnučkou ještě i o těch prázdninách, 
opět do Žulové, tentokrát z Velké Kraše.

Suchý vrch od Mladkova byl součástí podzimního pro-
gramu, který začal malou rozcvičkou z Klášterce na Horní 
Studénky, tady s rozchodem na Štíty, Bušín a Bukovici.  Ne-
jde to vždy, je program a povinnosti i v rodině, někoho už 
omezuje věk, zdraví. Komu se turistika stala vírou, hledá ještě 
další možnosti. A tak máme své zástupce na mnoha krásných 
i vzdálenějších místech - letos třeba opět v Tatrách a v Do-
lomitech, také na Šumavě a v Bulharsku.  Ne každý den byl 
přívětivý, krátce před  kulatinami opustila svět paní Vladimí-
ra Čápová, pak ještě náš dlouholetý kamarád pan Klement 
Odstrčil, chodil s námi i  Slávek Kubíček. Budeme vzpomínat.  
Naši partu ale letos rozmnožili i noví zájemci, přinesli oživení 
i nové nápady a jsou nadějí, že to snad ještě nezabalíme.

Tuto víru by určitě podpořil příliv mladé krve, té máme 
citelný nedostatek.

A tak stručné letošní shrnutí: Ofi ciální sezóna byla ukon-
čena účastí devíti turistů na devatenácté akci - Martinské 
pouti na Olšanských Horách. Celková maximální nabídka 
činila 304 pěškokilometrů. Tak dlouhou podzimní turistic-
kou chuť nepamatuji!  Já vím, všechno je v televizi, ale byl 
jsem na přednášce a promítání pana Kolbaby v Zábřeze, před 

pár dny na krásné podobné akci v králickém muzeu, samo-
zřejmě si nenechám ujít Bulharsko pana Moravce ve Štítech, 
každoročně se nabízí Horování v Šumperku.. . Je to naprosto 
nesrovnatelné! Je čas, abych vyrazil i se svými výtvory mezi 
důchodce na Červené Vodě a ve Štítech.  To už není o nábo-
ru, ale nabídce zážitků v šedi dnů, zpestření dlouhé tmy.

Do nového roku přeji všem turistům i našim sympa-
tizantům, kromě zrušení poplatků ve zdravotnictví (a tak 
dál), také zdravíčko, spokojenost a štěstí. A „nakupujte hezky 
česky“!

                                                                         Alex Krobot

Dlouhý podzim baťůžkářů

STOLNÍ TENIS

# U V R P K Sety Zápasy Body

1 Nový Malín A 9 9 0 0 0 425:180 129:33 27

2 9 8 0 1 0 321:213 111:51 25

3 9 7 1 1 0 288:236 87:75 24

4 Jedlí B 9 6 1 2 0 347:284 92:70 22

5 9 5 0 4 0 302:306 78:84 19

6 Velké Losiny B 9 4 2 3 0 314:298 85:77 19

7 8 3 2 3 0 274:281 73:71 16

8 Bludov B 8 2 2 4 0 254:291 64:80 14

9 9 2 1 6 0 273:329 69:93 14

10 Palonín A 9 1 1 7 0 275:364 66:96 12

11 Bludov C 9 1 0 8 0 256:358 58:104 11

12 Dlouhomilov A 9 0 0 9 0 213:402 42:120 9

# U V R P K Sety Zápasy Body

1 SCB Petrov A 9 8 0 0 1 355:142 110:52 24

2 Velké Losiny C 8 6 2 0 0 194:126 103:41 22

3 8 7 0 1 0 294:151 97:47 22

4 8 5 0 3 0 208:182 73:71 18

5 Libina A 9 4 1 4 0 287:240 87:75 18

6 Mohelnice D 9 4 0 5 0 318:267 90:72 17

7 7 3 2 2 0 218:188 73:53 15

8 7 3 0 4 0 75:118 65:61 13

9 Dlouhomilov B 8 2 1 5 0 217:236 66:78 13

10 6 1 2 3 0 177:206 49:59 10

11 Úsov A 8 1 0 7 0 117:314 29:115 10

12 SCB Petrov B 9 0 0 9 0 99:389 22:140 9
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FOTBAL

Hodnocení fotbalové sezóny
Poslední kolo fotbalové podzimní části skončilo a nastává 
čas bilancování. V první řadě děkujeme panu starosto-
vi, vedení města a celé radnici za podporu nejen fi nanční, 
ale i co se týče přístupu k našemu oddílu. Velký dík patří 
všem sponzorům fi rmám  Klein & Blažek spol s.r.o., ZK Ko-
vovýroba Žerníček, Josef Břinčil zpracování a nákup-prodej 
dřevní hmoty, Jitka Kunertová Team Oil, OL & KO Autodo-
prava -Logistika, Akuna CZ s.r.o., Hevera-Autoservis-Pne-
uservis, Jurásek Ladislav kamenictví, kteří nám  pomáhají  
v dnešní nelehké době zvládnout chod oddílu.
Co se týče sportovních výsledků, můžeme rok považovat 
za úspěšný. Velice si ceníme práce  s dětmi a dorostem. 
Zde patří poděkování  trenérům Michalovi Kubíčkovi, Pav-
lu Kohoutkovi a Jirkovi Janků za obětavou práci po celý 
rok. Dále rodičům dětí, kteří pomáhají s organizací během 
tréninků a fotbalových utkáni. 
„A“ mužstvo splnilo své cíle a obsadilo po podzimní části  
1. místo ve své soutěži a „B“ mužstvo při troše štěstí mohlo 
v tabulce vystoupat výše. 
Našim partnerům a občanům našeho města přejeme 
rok  2014   naplněný pohodou, zdravím, radostí ze života 
a pracovními úspěchy.

 Oddíl kopané

Hledáme spolupracovníky
Výbor fotbalového oddílu si váží všech svých spolupra-
covníků, kteří se podílejí na rozvoji fotbalu ve Štítech. 
Pokud se i Vy chcete aktivně zapojit do činnosti fotbalo-
vého oddílu, neváhejte a kontaktujte libovolného funkci-
onáře fotbalového oddílu.

Uvítáme jakoukoliv formu spolupráce. Přijďte se s námi 
podílet na budoucnosti štíteckého  fotbalu!

Remizy Prohry Skore Body

1. 15 10 3 2 40:20 33

2. MOHELNICE 15 10 1 4 34:16 31

3. MOR.BEROUN 15 8 5 2 35:28 29

4. 15 6 5 4 33:26 23

5. 15 6 5 4 29:24 23

6. 15 6 4 5 33:25 22

7. 15 6 3 6 29:29 21

8. TROUBELICE 15 5 5 5 32:26 20

9. BLUDOV 15 4 7 4 27:29 19

10. 15 5 3 7 32:26 18

11. 15 5 2 8 32:34 17

12. 15 4 5 6 32:38 17

13. 15 3 4 8 26:41 13

14. 15 1 0 14 12:65 3

Remizy Prohry Skore Body

1. 11 8 1 2 40:15 25

2. 11 6 3 2 35:19 21

3. LESNICE B 11 6 3 2 20:6 21

4. 11 6 2 3 24:12 20

5. 11 6 0 5 26:20 18

6. 11 5 1 5 21:27 16

7. 11 4 3 4 30:21 15

8. 11 4 3 4 25:29 15

9. 11 4 1 6 23:43 13

10. 11 3 3 5 16:25 12

11. RUDA B 11 2 2 7 19:33 8

12. 11 1 0 10 11:40 3

Remizy Prohry Skore Body

1. BLUDOV 10 0 1 0 35:8 28

2. LIBINA 10 7 0 3 34:18 21

3. ZVOLE 10 6 1 3 26:16 19

4. SUDKOV 10 6 1 3 27:19 19

5. DUBICKO 10 6 0 4 22:16 18

6. 10 4 2 4 21:11 14

7. 10 4 1 5 20:22 13

8. 10 3 3 4 26:18 12

9. V.LOSINY B 10 2 0 8 14:29 6

10. RUDA 10 2 0 8 13:48 6

11. 10 1 1 8 9:42 4

Remizy Prohry Skore Body

1. 8 8 0 0 71:12 24

2. BLUDOV 8 6 1 1 42:12 19

3. 8 5 1 2 35:16 16

4. 8 5 0 3 56:28 15

5. RUDA 8 4 0 4 37:21 12

6. 8 3 0 5 22:34 9

7. 8 3 0 5 22:37 9

8. 8 1 0 7 11:62 3

9. VOLNO 0 0 0 0 0 0

10. 8 0 0 8 6:80 0

Remizy Prohry Skore Body

1. 14 12 2 0 74:6 38

2. 14 12 1 1 89:15 37

3. RUDA 14 10 0 4 54:14 30

4. BLUDOV 14 10 0 4 60:22 30

5. 14 9 1 4 56:23 28

6. 14 8 2 4 60:34 26

7. 14 8 1 5 64:31 25

8. 14 7 0 7 40:37 21

9. ROVENSKO 14 5 2 7 20:55 17

10. 14 5 0 9 31:59 15

11. 14 3 3 8 14:38 12

12. 14 4 0 10 30:72 12

13. OSKAVA 14 3 1 10 13:37 10

14. 14 1 1 12 12:92 4

15. DUBICKO 14 0 2 12 7:79 2

16. VOLNO 14 0 0 9 0 0

Remizy Prohry Skore Body

1. LIBINA 14 14 0 0 210:23 42

2. 14 12 0 2 259:56 36

3. RUDA 14 12 0 2 139:34 36

4. 14 11 0 3 161:39 33

5. 14 11 0 3 162:86 33

6. 14 9 0 3 140:101 27

7. 14 8 0 6 130:90 24

8. 14 6 1 7 103:144 19

9. MOHELNICE 14 5 1 8 45:146 16

10. V.LOSINY 14 4 1 9 56:99 13

11. 14 3 1 19 48:129 10

12. 14 3 9 11 49:129 9

13. LESNICE 14 3 0 11 44:161 9

14. DUBICKO 14 2 0 12 35:161 6

15. BLUDOV 14 0 0 14 34:197 0
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  HEROLTICE    

v sobotu  1. 2. 2014  od   20:00  hod. do KD  na 

  

         

             
    Hudba: NOA 
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