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Vážení spoluobčané, 
V dnešním úvodníku bychom chtěli ukázat historické dobo-
vé fotografi e dolní části náměstí, která je v dnešní době v re-
konstrukci, abyste měli možnost porovnat změny v průběhu 
dvou století.

Několikrát jsem byl dotazován, zda-li kaskáda a kašna na ná-
městí mají nějaký symbol. Mohu k tomu uvést, že při přípravě 
projektu jsme již měli jasný záměr, kterým bylo zakomponová-
ní dvou symbolů do projektu. První symbol u horní kašny se 
vyznačuje životem, který představuje tryskající voda a druhý 
symbol - kaskáda na spodní části náměstí - nám bude znázor-
ňovat, jak plyne čas. Mělo by to být završení symboliky našeho 
města s bohatou historií, spojenou s aliančními deskami Žal-
kovských a se sochou sv. Jana Nepomuckého. 
Pevně doufáme, že na konci září budeme mít revitalizaci 
náměstí dokončenou.

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

Výpis z usnesení z 74. jednání  
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost informač-

ní sítě MEIS v Olomouckém kraji v roce 2014 uzavře-
ná se Statutárním městem Olomouc, kdy předmětem 
smlouvy je příspěvek ve výši 25 tis. Kč.

• Smlouva č. 1/2014N uzavřená s p. Zdeňkem Drlí-
kem, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku 
p.č. 1980 v k.ú. Štíty – Město o výměře 129 m˛.

• Dodatek č. 1 k dohodě o přičlenění honebního 
pozemku, která byla uzavřena s Honebním spole-
čenstvím Štíty, kdy předmětem dodatku je zvýšení 
nájemného s účinností od 1.1.2014.

• Darovací smlouva uzavřená s fi rmou Ekola České 
Libchavy a manželi Hapalovými, Olomouc, kdy před-
mětem smluv je poskytnutí fi nanční částky na pokrytí  
nákladů  na akci „Setkání na pomezí Čech a Mora-
vy“.

• Smlouva o poskytnutí neinvestičního fi nančního 
transferu uzavřená s Obcí Výprachtice, kdy předmě-
tem smlouvy je poskytnutí fi nanční částky na pokrytí  
nákladů  na akci „Setkání na pomezí Čech a Mora-
vy“.

• Smlouva i ozvučení akce „Štítecký jarmark“ uzavřená 
s fi rmou FIŠER CZ Sobkovice.

• Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpoč-
tu města uzavřená s fi rmou SAMM s.r.o. Česká Tře-
bová, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí příspěv-
ku na úhradu nákladů spojených s dofi nancováním 
služeb čistírny oděvů ve Štítech. 

• Dohoda o dílo ARO 030/2014 uzavřená s fi rmou 
Archia Olomouc o.p.s., kdy předmětem smlouvy je 
provedení záchranného archeologického výzkumu 
na stavbě Štíty – nám. Míru – výměna povrchu ná-
městí.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou František Žíla, 
Olejnice, kdy předmětem smlouvy je montáž střeš-
ních vazníků na budově novostavby kabin.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou JDR.CZ s.r.o. Čes-
ká Třebová, kdy předmětem smlouvy je oprava lesní 
cesty u Akrobat parku ve Štítech.

• Servisní smlouva č. 6140098 uzavřená s fi rmou 
Schindler CZ a.s. Praha, kdy předmětem smlouvy je 
servis výtahu v budově zdravotního střediska.

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 žádost o pronájem části po-
zemkové parcely č. 682/10 a 682/11 v k.ú. Štíty 
– město  - žadatelé p. Martin Slíž a p. Michal Wintr 
a uložila vyhlásit záměr pronájmu pozemku.

• Rada města schválila podání žádosti o neinvestiční 
dotace pro jednotku JSDH Štíty ve výši 120 tis. Kč 
z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na rok 2015.

• Rada města schválila fi nanční příspěvek ve výši 
1 000,- Kč na 54. ročník výstavy drobného zvířectva 
v Bušíně.

• Rada města schválila cenovou nabídku IK Truhlářství 
na výrobu a montáž dřevěných sedacích a odkláda-
cích ploch na dolní části náměstí ve Štítech.

• Rada města schválila odměnu řediteli ZŠ a MŠ Štíty.
• Rada města schválila marketingový průzkum na akci 

„Kabiny Štíty“, kdy předmětem poptávky byla nabídka 
na výrobu oken a dveří s montáží.

• Rada města schválila bezplatný pronájem KD Štíty 
žadateli ZŠ a MŠ Štíty (školní akademie „Ahoj léto“), 
bezplatný pronájem areálu Nový Řáholec Březná 
žadateli SDH Březná (setkání sdružení), bezplatný 
pronájem KD Heroltice společnosti Heroltická s.r.o. 
Brno (sportovní akce v případě nepříznivého počasí), 
úplatný pronájem areálu Nový Řáholec Březná Mysli-
veckému sdružení Tetřívek (posezení u táboráku).

• Rada města schválila protokol o schválení účetní zá-
věrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štíty za rok 
2013 a podklady ke schválení účetní závěrky.

USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 18.6.2014

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 21. zasedání ZMě Štíty
2. Rozpočtové opatření vlastní č.2/2014 + dotační pro-

středky
3. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Štíty za rok 2013
4. Závěrečný účet Města Štíty 2013 + zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2013
5. Schválení účetní závěrky Města Štíty za rok 2013
6. Rozpočtový výhled Města Štíty 2015-2017
7. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 70 – 73
8. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
9. Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben - červen 

2014 
10. Zpráva o činnosti fi nančního výboru duben - červen 

2014
11. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
12. Různé
13. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených 
zpráv, návrhů a připomínek

1. 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, 19. a 20. za-

sedání zastupitelstva
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c) Zprávu ředitele  Základní školy a mateřské školy Štíty 
za školní rok 2013/2014

d) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Štíty za rok 2013
e) Bezpečnostní zprávu Policie České republiky

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, Ing. Gál
c) Program zasedání 21. jednání zastupitelstva
d)  Zápis z 20. jednání  Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 23.4.2014   
e) Plán společných zařízení komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú Březná
f) Rozpočtové opatření vlastní č.2/2014 + dotační pro-

středky
g) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje „Závěrečný účet 

Města Štíty za rok 2013“ a „Zprávu o    výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2013“ 
a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) 
písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, 
a to bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření Města Štíty za rok 2013 je nedílnou 
součástí Závěrečného účtu Města Štíty za rok 2013

h) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje účetní závěrku 
Města Štíty, IČ 00303453 sestavenou k rozvahovému 
dni 31.12.2013 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., 
přechodné ustanovení, podle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona

i) Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017
j) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 70 – 73
k) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období du-

ben - červen 2014 
l) Zprávu o činnosti fi nančního výboru za období duben 

- červen 2014 
m) Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 

Zastupitelstva města Štíty
n) Změnu Zásad pro pronájem a prodej pozemků ve 

vlastnictví MĚSTA ŠTÍTY – cena při prodeji nemovi-
tostí neosvobozených od DPH je cenou s DPH

o) Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje podá-
ní žádosti „Žádost o poskytnutí podpory, Operační 
program Životní prostředí, výzva č. 59 výzva OPŽP“ 
v rámci projektu pořízení samosběrného kropícího 
stroje Město Štíty v celkové hodnotě 3 734 060,- Kč 
se spolufi nancováním z vlastních zdrojů ve výši 10 % 
cca 373 406,- Kč

p) Následující prodej nemovitostí : 
1. Prodej části pozemku p.č. 1742/2 v k.ú. Štíty-město 

po geometrickém odměření podle vyhlášeného zá-
měru za cenu 100 Kč/m˛ + náklady spojené s prode-
jem, za podmínek uvedených v Zásadách pro pro-
nájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty 
p. Heverovi, Štíty. 

2. Prodej části pozemku p.č. 1742/2 v k.ú. Štíty-město 
po geometrickém odměření podle vyhlášeného zá-
měru za cenu 100 Kč/m˛ + náklady spojené s prode-
jem, za podmínek uvedených v Zásadách pro pro-
nájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty 
společnosti RWE GasNet

3. P r o j e d n a l o  a  n e s ch v a l u j e :

a) nákup pozemku p.č. 546 v k.ú Heroltice u Štítů

5.  U k l á d á :

a) Starostovi města v termínu do 2.7.2014 zpraco-
vat protokol úkolů vyplývajících z 21. ZMě ze dne 
18.6.2014 a dále ukládá Radě města provádět prů-
běžnou kontrolu plnění usnesení ZMě

b) Zastupitelstvo města ukládá starostovi realizovat 
výkup pozemku od pana Kulhavého část parcely č. 
47 a část parcely č. 48 zapsaných na LV 125 v k.ú. 
Březná o celkové výměře 316 m2, pro potřeby polní 
cesty C3 

6.  V y h l a š u j e   podle § 39 zákona o obcích záměr 
prodeje, směny: 

a) záměr prodeje pozemku p.č. ZE-PK 254 v k.ú. Herol-
tice u Štítů, žadatel p. Fabiánek

b) záměr směny části p.č. 3 v k.ú. Březenský Dvůr
c) záměr prodeje p.č. 2816/2 v k.ú. Štíty-město, žadatel 

manželé Všetýčkovi

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

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

Poděkování
Město Štíty děkuje fi rmě Klein & Blažek spol. 
s r.o. za fi nanční dar, ze kterého se bude spolufi -
nancovat rekonstrukce ulice Nákladní ve Štítech. 

Starosta města děkuje paní Marii Lauermannové 
a paní Marcele Hudouskové za zhotovení keramic-
ké plastiky radnice a části náměstí, kterou věnovaly 
Městu Štíty.
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Setkání na pomezí Čech 
a Moravy

Poslední červnová sobota patřila již šestému ročníku Se-
tkání na pomezí Čech a Moravy ve Valteřicích. Po mši 
svaté v kostele Povýšení svatého Kříže zahájila slavnost-
ní slunečné odpoledne moderátorka Vanda Rajnochová 
společně s hosty, mezi kterými nechyběl hejtman Pardu-
bického kraje Martin Netolický, 2. náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Michal Symerský, ředitelka Sdružení 
cestovního ruchu Jeseníky Andrea Závěšická, starosta 
z polského partnerského města Niemodlin Miroslaw Stan-
kiewicz, farář bystřecké farnosti Ireneusz Szociński, staros-
ta Výprachtic Miroslav Stejskal a starosta Štítů Jiří Vogel. 
Po úvodních slovech hostů se o zábavu postaral zná-
mý český zpěvák a kytarista František Nedvěd s ka-
pelou TieBreak. Nadšené publikum zpívalo společně 
s ním známé hity jako Kočovní herci, Skládanka, Val-
číček či závěrečné Stánky, které zazněly jako přídavek.
Díky evropskému programu Mládež v akci se mohli na 
našem slavnostním odpoledni podílet i skauti ze zahra-
ničí. Kromě skautů ze Štítů a ze Zábřeha jsme přivíta-

li skautské oddíly z chorvatského Splitu a ze slovinské 
Zreče. Při slavnostním nástupu vztyčovali skauti státní 
vlajky za doprovodu české, chorvatské, slovinské a pol-
ské státní hymny. Po zbytek dne se pak věnovali soutě-
žím, které si připravili pro děti a pro dospělé návštěvníky.
Po dešťové přeháňce vysvitlo slunce a program pokračoval 
s kapelou Yo Yo Band v čele s Richardem Tesaříkem, která do-
dala slavnostnímu odpoledni tu správnou veselou atmosféru 
a návštěvníky rozproudila při notoricky známých skladbách, 
jako je Rybitví, Karviná, To mě láká nebo Jedem do Afriky.
Některé návštěvníky neodradil ani silný déšť, kte-
rý opět přišel po Yo Yo Bandu a vyčkali na poslední 
vystoupení v podání dechové hudby Lanžhotčanka. 

Akci podpořili:
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Město Štíty, Obec Výprach-
tice, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Destinační spo-
lečnost Východní Čechy, Ekola České Libchavy, fi rma VELT 
Karel Večeř, manželé Hapalovi, Jan Rýznar RPS Computers 
a společnost Agrospol Výprachtice. Děkujeme!
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  V neděli 13. 7. 2014 po mši 
svaté proběhlo rozloučení 
s místním farářem Stanisla-
vem Suchánkem, který působil 
v naší farnosti 9 let, a to od 
srpna 2005. 
Za město se s panem farářem 
rozloučili místostarosta Petr 
Haltmar a radní paní Marie 
Hansmannová, kteří mu podě-
kovali za jeho obětavou činnost  
nejen při opravách místních 
kostelů a fary, ale také přede-
vším za příkladnou spolupráci 
s místní mládeží  a vedením 
města. Panu faráři byl předán 
pamětní list a skleněná plastika 
s vyobrazením štíteckého kos-
tela s farou. 
Farář Stanislav Suchánek od-
chází na nové působiště do 
Lipníku nad Bečvou. 

Dopis farníků arcibiskupovi 
olomouckému 

Mons. Janu Graubnerovi
Vážený otče arcibiskupe,
s lítostí jsme přijali zprávu, že otec P. Stanislav Suchánek musí 
opustit štíteckou farnost. Po odchodu otce P. Radka Šidleji 
jsme se 7 měsíců modlili, aby nám Bůh poslal nového kněze, 
a naše prosby byly vyslyšeny. V srpnu 2005 přišel mladý kněz 
- otec P. Stanislav Suchánek, je to výjimečný člověk, a proto 
Vám chceme o společně prožitých letech napsat.

Svým lidským přístupem, pracovitostí, ochotou, obětavostí 
a skromností dával lidem příklad, jak jednoduše žít běžný kaž-
dodenní lidský život s Bohem. Brzy si získal nejen věřící, ale 
i ostatní naše spoluobčany. Do kostela začalo přicházet více lidí, 
vraceli se ti, kteří kdysi odpadli, a přicházeli noví, kteří Boha 
teprve hledali. K svátosti biřmování přivedl nejen mladé, ale 
i starší věřící, kteří by již bez jeho pomoci tuto svátost nepřijali 
a jsou mu za to velmi vděčni.Podporoval společenství živého 
růžence, společenství manželů, modlitby matek, organizoval 
každoroční pěší poutě na Horu Matky Boží u Králík.  

Od mladého kněze se očekává i práce manuální a té se 
otec Stanislav zhostil na výbornou. Nedají se vyjmenovat 
všechny jeho činnosti a aktivity, bylo jich nesčetně. Musíme 
zdůraznit alespoň práci na štítecké faře, která byla v dezolát-
ním stavu, vyčištění celého půdního prostoru nad budovou 
kostela. Zvláštní uznání si zaslouží jeho odborné práce se 
dřevem, kterým věnoval velkou část svého času, a ty nám 
ho budou připomínat stále (Křížová cesta na Olšanské Hory, 
Cesta světla na hřbitově v Horních Studénkách). Jeho práce 

byla každodenní, skládala se z malých i velkých částí, které 
vytvořily celek hodný obdivu a poděkování.

Na otce Stanislava vzpomíná naše mládež těmito slovy:
„Štítecká mládež vděčí otci Stanislavovi za mnohé. Ať se 
jednalo o přípravu na biřmování a u většiny také po něko-
lika letech na svátost manželství a třeba i křest jejich dětí, 
organizaci sportovních aktivit (každý pátek se hrál volejbal 
a fl orbal), v létě jsme se spolu vydávali na dovolené do hor 
(Tatry, Roháče, Dolomity), které v sobě zahrnovaly každo-
denní mše svaté. Bez jeho záštity a pomoci  by se nemohly 
každoročně konat tradiční Tříkrálové plesy a také farní dny. 
Fara sloužila nejen jako místo setkávání, ale i jako „zku-
šebna“ pro naši scholu. Otec byl vždy otevřený spoluúčasti 
svých farníků při organizaci liturgie (např. jsme společně 
organizovali první sv. přijímání) a netrval pouze na svém 
pojetí obřadu. Byl také ve svém volném čase ochotný vést děti 
školou povinné ke sportu, když s nimi trávil úterní večery 
u fl orbalu, aby neseděly doma u počítačů. Dále podporoval 
své ministranty v účasti na ministranských táborech, kam je 
často i sám dopravoval.“

Na našeho otce Stanislava nikdy nezapomeneme, byl to 
náš pan farář, učitel i kamarád. Zaslouží si od nás farníků, 
ale i od všech obyvatel města srdečné poděkování za vše, 
co pro nás i město udělal. V modlitbách na něho budeme 
vzpomínat a prosit za jeho zdraví a ochranu Boží. Bohu 
děkujeme, že jsme s ním mohli prožít alespoň tuto, ne příliš 
dlouhou dobu.

Vám, vážený otče arcibiskupe, chceme poděkovat za po-
vzbudivá slova, kterými k nám promlouváte ve svých pastýř-
ských listech. V našich modlitbách Vám vyprošujeme hodně 
zdraví, sil a darů Ducha svatého.

S úctou farníci města Štíty

Rozloučení s farářem Stanislavem Suchánkem

Naším novým farářem u nás bude Mgr. Yosíf Altman, který doposud působil jako kaplan v Bílovicích a Březolupech. 
Tento kněz pochází z Rumunska (z českých vesnic), studoval v České republice a je mu 51 let. 
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ZE ŠKOLNÍCH
 LAVIC

Ahoj léto
Na sklonku školního roku (25. června) jsme se opět sešli 

na letní akademii Základní školy Štíty. Připravené pásmo 
jsme prezentovali dvakrát: dopoledne a odpoledne.

Na dopolední vystoupení se přišly podívat děti z mateř-
ské školy, žáci 1. a 2. stupně  naší školy, děti z Cotkytle a také 
děti, které už naši školu opustily, ale na školní šou se přišly 
podívat, aby trochu zavzpomínaly. Před vystoupeními tradič-
ně pan ředitel odměnil nejlepší žáky naší školy za úspěchy ve 
sportu a v různých vědomostních soutěžích. Dále odměnil 
a pochválil některé děti za vzorný prospěch a práci pro třídu. 
Na závěr ranního pásma proběhlo velmi působivé rozloučení 
žáků 9. tříd s ostatními spolužáky a s učiteli. 

Odpolední vystoupení bylo určeno rodičům, prarodičům 
a všem „štíteckým“, kteří mají rádi děti a zajímají se o práci 
naší školy.

A co jsme dále viděli při ranním a odpoledním pásmu? 
Děti z první třídy zopakovaly písničky a tanečky z „Vítání 
jara“ za doprovodného zpěvu žákyň 6. ročníku a ještě si 
s Maxim Turbulens „uvařily kašičku“. Druháci s velikými 
slunečními brýlemi a Ilonou Czákovou přivítali léto. Třeťáci 
nám zase vysvětlili, co dělají „raci v práci“. Čtvrťáci měli vy-
stoupení na písničku od Šlapeta a opravdu jim to řádně šla-
palo. Páťáci si letos připravili divadelní vystoupení „Lakomá 
Barka“, při kterém jsme se nejenom poučili, ale také zasmáli. 

Slavnostní vyřazení devátého ročníku

Zapomněli jsme na vystoupení družiny. Ti si zatančili s Mi-
chalem Davidem na písničku o studentské lásce: „Děti ráje“.

Na našem šou vystoupily stejně jako vloni Hvězdičky 
a Stars , které pravidelně trénují zumbu. Jejich tři tanečky 
byly prostě senzační a opravdu na profesionální úrovni. 
Jako profesionálky se také představily naše zpěvačky, žákyně 
umělecké školy: Jitka, Klárka a Veronika Drlíkovy a Terezka 
Švédová.

Pobavili jsme se u originální módní přehlídky  děvčat 
z 8. třídy. Obdivovali jsme cupssong v podání sedmáků, kteří 
vystoupili i se svou odvážnou třídní.

Opět jsme se přesvědčili, že naši žáci a s nimi jejich učitel-
ky, vychovatelky a cvičitelky prostě umí! Děkujeme za vzorné 
ozvučení a osvětlení panu Brabcovi. Děkujeme všem za práci, 
nápady a nadšení, s jakým ke zkouškám, přípravám kostýmů 
a nácviku vystoupení přistupovali.

Přejeme krásné, teplé a pohodové léto a snad za rok.

Šárka Kobzová

Ve čtvrtek 26.června 2014 
si žáci obou devátých tříd 
slavnostně převzali své 
poslední vysvědčení ze 
Základní školy a mateřské 
školy Štíty. Prostřednic-
tvím Zuzany Strakové 
a Daniela Schmidta po-
děkovali svým rodičům 
a učitelům za pomoc 
a starostlivost. Mnoho 
štěstí do dalšího studia jim 
popřáli také starosta měs-
ta Bc. J.Vogel, ředitel školy 
Mgr. P.Dvořáček, zástup-
kyně ředitele Mgr. Ilona 
Haasová a třídní učitelky 
Mgr. Bronislava Haltma-
rová a Mgr. Hana Tempí-
rová.
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Loučení 
s mateřskou školou

S mateřskou školou se v letošním roce chystalo rozloučit 
32 dětí.  Proto jedno slunečné červnové odpoledne bylo vě-
nované všem předškoláčkům.  Na zahradě MŠ se sešli rodiče, 
prarodiče, ale i známí dětí, kteří se chystají na vstup do první 
třídy ZŠ. 

Děti nastoupily před své rodiče s písničkou “My jsme 
kluci, holky, ze štítecké školky”. Úsměvy zářily a dobrá nálada 

byla všude kolem. Slavnostní pasování mohlo začít. Za pří-
tomnosti třídních učitelek z mateřské školy, zástupkyně ředi-
tele ZŠ a MŠ a také budoucích třídních učitelek ZŠ  byl každý 
z budoucích prvňáčků slavnostně představen a obdržel pár 
drobností jako vzpomínku na MŠ. Děti se rozloučily s mateř-
skou školou básničkami, abecedním tanečkem a překrásnou 
písničkou, při které se maminkám zaleskly v očích slzičky 
dojetí. V závěru si všichni společně připili dětským šampaň-
ským a následovalo poslední společné fotografování. 

Nezbývá nic než dětem popřát krásné prázdniny, hodně 
sluníčka a v září spoustu jedniček do žákovské knížky. 

Bc. Straková Zuzana

Já... a Štěpán 
Vám odpovíme

Štěpán a ryby.....

Redaktorka: Štěpáne, kolik trávy sežere jedna ryba?
Štěpán: Pokud je dřevěná, vůbec nic.
Redaktorka: A pokud je živá?
Štěpán: Z hladu sežere menší množství než malé.
Redaktorka: A kolik ryb sežere vlečku trávy?
Štěpán: Vlečku trávy nesežere ani vlečka dřevěných ryb. 
Redaktorka: Nechápu!!! Kolik trávy sežere plná vlečka 
okresních hladových ryb?
Štěpán: Myslíš v okrese Šumperk?
Redaktorka: Jo!
Štěpán: Opět to bude menší množství než malé.
Redaktorka: A co s tím zbytkem?
Štěpán: V lepším případě tráva shnije, v horším ryby 
pochcípají...          

Já...a Štěpán Vás zdravíme z přírody...  
„Sypte ptáčkům to, co potřebují“ a ptejte se: 

pbbr@seznam.cz



Štítecký list strana 8

Prázdninové vzpomínání
Je čas dovolených a prázdnin. Čas cestování po repub-

lice i do zahraničí. Vůně čerstvě posečené trávy i kouře 
z ohýnků.  Posezení za vlahého podvečera při sklence oro-
seného moku i chuť dobře vyuzené klobásky …. Všechny 
tyto vjemy ve mně vyvolávají vzpomínky na doby, kdy 
naše městečko bylo cílem mnoha turistů, doby, kdy místní 
autokempink byl chloubou Štítů.

Vše začalo před více než padesáti lety. Tehdejší předseda 
turistů, učitel Rudolf Čáp, vědom si předností a přírodních 
krás Štítecka, začal vlastníma rukama a za pomoci dalších 
nadšenců převážně z řad kolegů a turistů, ale i žáků (za 
všechny první brigádníky je třeba jmenovat pány Lauer-
manna, Hrabala a Zezulu – viz foto) uskutečňovat svůj sen 
– dostat Štíty na mapu, zprostředkovat milovníkům přírody 
a turistiky pobyt a rekreaci v neporušené přírodě lesního 
masivu Klotzberku. V šedesátých letech, pod patronací od-
boru turistiky TJ Sokol Štíty, se takřka z ničeho začalo budo-
vat první veřejné tábořiště. K prvnímu sociálnímu zařízení, 
kiosku, recepci a společenské místnosti (viz foto) na parko-
višti (v kiosku prodával pan Čermák a prvním správcem byl 
pan Jaroš) začaly během let přibývat další chatky, chaty, upra-

vovala se další místa ke stanování, stavěly se kuchyňky, další 
hygienická, společenská a stravovací zařízení, malý bazén, 
dětské koutky. Štítecký kempink, patřící již pod DP MNV 
Štíty, získával na věhlasu a slávě. Výstavba pokračuje, nejstar-
ší chatky jsou nahrazovány moderními. Počet lidí z celého 
světa, kteří kemp za celou dobu jeho existence navštívili, se 
dá počítat na statisíce. Více než polovinu návštěvníků tvořili 
občané z NDR a Holanska, kteří se sem léta vraceli.  V recep-
ci pomáhali o prázdninách studenti, kteří měli možnost pro-
cvičit si ve styku s cizinci své jazykové znalosti. Děvčata také 
pomáhala paní Čápové s úklidem chatek a chlapci vyváželi 
popelnice a pomáhali s údržbou

I štítečtí občané měli kam jít v létě posedět a rádi služeb 
kiosku využívali. Procházka „horní cestou“ byla příjemná, 
grilované klobásky pana Tomáška byly vyhlášené a pivko 
v přírodě chutnalo. Po výstavbě nové provozní budovy s re-
staurací roku 1984 se zde chutně a bohatě vařilo, což ocenili 
nejen hosté, ale i místní občané

Zlom nastal po sametové revoluci. Změna společenských 
a politických poměrů, otevřené hranice a brány do světa udě-
laly své. Lákadla v podobě moří, termálů a hor, pohodlnější 
dovolené s all-inclusive atd. – to vše začalo mít přednost před 
klidem, pohodou a turistickým ubytováním uprostřed lesa. 
Houby, borůvky a maliny již tolik nelákají. Návštěvníků kem-
pu ubývá, prostředky na nutnou modernizaci nejsou a zub 
času pracuje. Po odchodu manželů Čápových na zasloužený 
odpočinek (po 33 letech) se ještě několik let snaži udržet 
provoz kempu rodina Havránkových, po nich další nájemce 
krátce provozuje letní restauraci, ale dny kempu jsou již se-
čteny a jeho úplný konec se nezadržitelně blíží…….

I když jsou doby existence štíteckého autokempinku dnes 
už jen vzpomínkou, hodí se připomenout některá další jmé-
na občanů Štítů (kromě výše jmenovaných), kteří s kempem 
spojili kus svého života, kteří se podíleli na jeho budování 
i provozu na všech úsecích. Byli to především manželé 
Kreuzbergerovi  a Tomáškovi, Martin Šula a Ivan Šamaga, 
dále manželé Procházkovi, paní Anička Odstrčilová s man-
želem, Zdeněk Lukáš a Boženka Pospíšilová, Bínovi, pánové 
Harmert, Prokop, Pospíšil, Hartenberger, Havlena, Purkert 
a mnozí další. Bylo jich hodně a vlastně jim nikdo nikdy 
nepoděkoval. I když se mnoho z nich již na nás dívá shora, 
všem patří dodatečné uznání a dík. 

BYLO TO KRÁSNÉ, DĚKUJI.  (-iv-)

Heroltice  sobotu 6.9.2014 od 1400hod. 
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Yettiho  a, maso na grilu  

 

Pánové Hrabal, Lauermann a Čáp pracují na základě chaty. 
(Foto p. Zezula)
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Několik čísel a údajů z historie autocampingu:
1962 průzkum pozemků ke stanování, schválení záměru 
hygienikem 
1964  ČSTV Ostrava schvaluje protokol na investiční vý-
stavbu zařízení cestovního ruchu – veřejného tábořiště - TJ 
Sokola Štíty
1965  začátky budování pod vedením p. Čápa- pod pa-
tronací Odboru turistiky, výstavba prvního hygienického 
zařízení 
1967 – provozovatel MNV Štíty
1968 kemp navštívilo 2 560 osob
1970 autokempink Štíty je zařazen do mezinárodního 
seznamu evropských campingů , 3200 osob
1971 4 268 osob
1972 poskytnuto 5 110 noclehů 
1973 4 120 osob  (z 18 států) 9 214 noclehů 
1974 přes 5 000 turistů z Evropy (i ze Španělska)
1975 11 200 ubytování   v chatkách a stanech 
1984 staví se nová provozní budova s restaurací, poskyt-
nuto skoro 8000 noclehů, 80% cizinců ,  nejvzdálenější hosté 
z Japonska, USA, Austrálie
1987 kemp uveden v mezinárodních seznamech auto-
kempů v NSR, Holansku a Velké Británii,  7704 noclehů, 
62% cizinců z NDR, Polska, Maďarska, SSSR, NSR, Holanska, 
Rakouska, Dánska, Norska, Finska, Itálie, USA, Bulharska, 
Švédska, Francie 
1997 kemp nabízí 100 lůžek v chatkách  (další údaje ne-
mám – pozn. autora)
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Skautský oddíl  
,,Hledači“

      Nature EYE
Dne 26. 6. 2014 se v Herolticích setkaly tři mezinárodní 

skautské skupiny z Česka, Chorvatska a Slovinska na projek-
tu Nature EYE (jak jsme informovali již dříve, získali jsme 
fi nanční dotaci na náš projekt přes program Mládež v akci). 
Tři skupiny mladých lidí se zapojily do předem schváleného 
programu.   

Ve Valteřicích jsme vybudovali malé stanové městečko. 
Večeři jsme měli na grilu a spaní bylo ve stanech - podsado-
vých stanech - nebo jen tak, pod „širákem“.  Následující den 
jsme se připravovali představit náš projekt. Při Setkání na po-
mezí Čech a Moravy byly při slavnostním nástupu vztyčeny 
státní vlajky všech zúčastněných států. Náš projekt, ale další 
program, nám přerušilo počasí. Po několika přeháňkách jsme 
uklidili stanové městečko a přesunuli se zpět na „základnu“ 
do Heroltic. Večer byl odpočinkový – promítání fi lmu.

V neděli dopoledne jsme měli přednášku o pitné vodě 
a odpoledne jedna část šla a druhá jela se podívat do Ski-
-areálu ve Štítech. Zahráli si volejbal, petang a hlavně se 
podívali na trénink zahraničních sportovců. Pro většinu to 
bylo poprvé, co viděli takové sportovní středisko. Večer nám 
představili svou zemi slovinští skauti. Na závěr jsme měli vel-
kou ochutnávku slovinských jídel.

Pondělí si pro nás připravilo další dešťovou nadílku, ale to 
nás neodradilo a vyrazili jsme na Praděd. Cestou jsme měli 
setkání se strážci přírody z Jeseníků. Dozvěděli jsme se o pří-

rodě a zvířatech z dané lokality. Potom jsme vyrazili z Ovčár-
ny na Praděd. Neodradil nás ani silný vítr a déšť. Po chutném 
obědě jsme se vrátili zpět na Ovčárnu (díky mlze a dešti jsme 
museli vynechat sjezd na koloběžkách a pohled z pradědské 
rozhledny). Na Ovčárně jsme navštívili základnu horské 
služby, kde nás seznámili se svou činností, ukázali techniku 
a zodpověděli nám hromadu otázek. Večer nám představili 
svou zemi chorvatští skauti. Nejvíce mě zaujalo představení 
zpěvu podobného naší halekačce. Těžce se to popisuje - to se 
musí slyšet. Pořád poznáváme nové a nové.

V úterý dopoledne jsme měli přednášku o našich horách 
a odpoledne jsme vyrazili na přečerpávací elektrárnu Dlou-
hé Stráně. Zde jsme se dozvěděli vše o budování a chodu 
elektrárny. Strojovna ukrytá v zemi musí ohromit každého. 
Z horní nádrže (díky nádhernému počasí) byl vidět Praděd, 
chata Ovčárna a další. Večer jsme se zastavili v Šumperku. 
Zde jsme měli večeři a prohlídku podvečerního města.

Středu dopoledne jsme trávili přednáškou na téma Pre-
zentace a komunikační dovednosti. Odpoledne jsme vyjeli 
autobusem na Suchý vrch. Cestou na tvrz Boudu jsme sbírali 
odpadky. Prohlídka tvrze byla pro některé moc „chladná“. 
V podzemí bylo 5-6°C. Dozvěděli jsme se o předválečné his-
torii našeho kraje. Na závěr odpoledne jsme se podívali i na 

rozhlednu. Český národní večer už začínal večeří. Plněné ma-
linové a borůvkové knedlíky slavily úspěch. Představení naší 
země jsme pojali poněkud netradičně. Z vybrané historie (od 
středověku až po sametovou revoluci) sedm mezinárodních 
skupinek si podle scenáře připravilo vystoupení. 

Ve čtvrtek jsme si zajeli do Aquparku v Olomouci a od-
poledne jsme měli ekologickou přednášku „Z popelnice do 
Lednice“. Večer jsme poseděli u ohně, zazpívali si, něco málo 
si opekli, povídali si vtipy a hráli miniscénky. Vše bylo v du-
chu „Skupina baví skupinu“. 

Pátek byl závěrečný den. Dopoledne mladší (do 18-ti let) 
shlédli výcvik dravců, podívali se na drezuru koní a také se 
na koni mohli projet. Ti starší se podívali do pivovaru v Ha-
nušovicích. Odpoledne se uzavíral projekt, vypisovaly se 
Youtpassy. Večer se slavnostně spustily státní vlajky a každý 
z účastníků dostal tričko k našemu projektu. Tečku všemu 
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přidala tříčlenná kapela z Olomouce, která překvapila svým 
repertoárem. Zazpívala i slovinské a chorvatské písničky. 
Dokonce se i tancovalo.

Sobota už byla jen ve znamení úklidu a odjezdu účastní-
ků. Od obou zahraničních vedoucích jsme dostali pochvalu 
za dobře zorganizovaný projekt. Musím říct, že se o to posta-
ral team v čele s programovým managerem Ladou Matyášo-
vou ze Šumperka. 

Co bude dál? V říjnu nás čeká desetidenní projekt ve Spli-
tu….ale to už je zase o něčem jiném…

Zapsal Skácel Luboš 

Dařbů Ján a pan Drhola
Petra Kvitová vyhrála! ...a odstěhovala se. To pobouřilo cit-

livé nitro jednoho poslance. A je o čem psát - vítaná příležitost 
v okurkové sezóně. Což kdybychom se věrohodně zabývali 
i mnoha jinými jmény, která tady lehce natěžila a pak uložila 
do bank a nemovitostí v lukrativních destinacích a daňových 
rájích! Řekl bych, že vydělat tenisem je mnohem větší dřina. 
Jen vzácně zabedněný jedinec by mohl dlouze uvažovat, proč 
v té společné a rovnoprávné Evropě neomezených možností 
pro každého odcházejí mnozí za hranice rodné země, aby tam 
trpěli puncem přivandrovalce. Je vysoce nabíledni, že na rozdíl 
od problému rumu a pomazánkového másla se tyto věci nikdy 
na program legislativních orgánů unie nedostanou. 

„Globální bezdomovectví vyprazdňuje lidský svět,“ tak 
zněl titulek obsáhlého článku v „Salonu.“ Nebudu tady jeho 
obsah rozvádět, ten nadpis už je dostatečně výmluvný.  Ostatně, 
k bezdomovectví se už dávno nepřichází jen klasickými způso-
by - alkoholismem, či jinou nezřízeností života, ale velmi často 
absolutním nezájmem státu, jeho naprosto špatnými kroky, ne-
poskytnutím ochrany. Díry způsobené státem jsou zalepovány 
činností charitativních organizací a společnost je i tímto způso-
bem vržena o sto let zpátky. Naše historie zná příliš mnoho lidí, 
jejichž jméno bylo (nebo je) slavné teprve za hranicemi, jejichž 
um tam dokázali využít a ocenit daleko lépe.  My pak, někdy, 
a po dlouhých létech, po nich pojmenujeme nějakou uličku, 
nebo pověsíme pamětní desku na rodný dům. I toto je příčinou 
marasmu, ve kterém se stále plácáme. 

 Konečně máme třídní společnost! Té spodní třídy jsem se už 
dotkl výše. Lze se do ní dostat překvapivě snadno - stačí také 
docela okrajové rozhodnutí zaměstnavatele nebo nenasytnost 
majitele činžáku. V chatrné střední třídě se cítí být většina. Lze 
konstatovat, že už i tady jsou milionáři. Nejsou to boháči, stačí, 
že mají (to štěstí) po rodičích barák, dnes mnohokrát infl ačně 
přeceněný. Postup se děje zřídka schopnostmi, častěji bývá užito 
všehoschopnosti a lezení po zádech jiných. Starostí naprosté 
většiny v této skupině je udržet si práci, protože ta tady bývá 
většinou jediným zdrojem prostředků k udržení minimálně dů-
stojného života. Není to vůbec snadné v prostředí, kde opuštěné 
fabriky dostávají název „industriální památka.“  Odtamtud se 
už totiž nenosí výplata, ale musíte platit vstupné. Připadá mi, 
že vůdcové našeho státu si příliš neuvědomují, že právě v tomto 
středu společnosti se zejména rodí národní důchod. Kdyby si 
toho byli vědomi, bylo by to znát na jejich starosti o toto „zlaté 
rouno.“ Protože ale tato skupina není chápána jako zlato a i to 
druhé slovo je spíše nahrazováno podobným, leč necitovatel-
ným, slovem, má stále více příslušníků snahu dostat se výše. Je to 
těžké, jen zcela výjimečně toho lze dosáhnout dobrou a poctivou 
prací. Postavení v té vyšší třídě se totiž často dědí, vysvětluje se 
to tak, že potomek to má už, samozřejmě, v genech. A tak máme 
silně přezpěvákováno, herců i moderátorů je jako blech, jako 
z vody rostou režiséři... Výnosné je být poslancem, ten dokáže 
lukrativně umístit celou rodinu. Kdo je nahoře, je bůh - i když 
často mizerný doktor. Když jde ke garáži, obchází velký bazén, 
cestou přemýšlí, které z aut si vezme. 

V televizi o „póvl“ nezavadíš, dovíš se ale, která VíaIPí byla 
na rautu bez podprsenky, která má nejvyšší rozparek, která 
s kým…, která je „singl.“ Gastronauti nás nabádají, aby jsme ne-
jedli blbě, kdekdo nám už napsal kuchařku a my stále  nedbáme 
a kupujeme z regálu „akce.“ Proč?

Jsme holt nepoučitelní! 
Alex Krobot

Z POHLEDU OBČANŮ

STOLETÍ Vody…42...
a lidská činnost...

Kopeme, hloubíme, těžíme. Všechny činnosti se dotýkají 
režimu podzemních i povrchových vod , především pro 
budoucí generace. 
Dnešní téma probereme „pod zemí“. Vydatnost podzem-
ních vod výrazně ovlivňuje těžba nerostů. Doly téměř 
vždy narazí na vodonosné vrstvy, které svojí činností po-
ruší. Okolí, dotčené těžbou, vysychá, ale v dolech je vody 
přebytek a je třeba ji odčerpat. Často odtéká bez užitku, 
musí být upravena a čištěna, jelikož obsahuje zdraví 
škodlivé látky. K odvodnění důlního díla je nutné v ně-
kterých případech až stovek litrů vody/sec. Na povrchu 
schází a nahrazujeme ji z jiných, čistých a nedotčených 
zdrojů. I po opuštění důlního díla a jeho zatopení vyté-
kající vodu upravujeme nebo čistíme po dobu dlouhých 
roků, protože by ohrožovala okolí a říční toky. Výjimkou 
jsou  těžbou dotčené,  „zdraví prospěšné“ lokality,  přiná-
šející úlevu našim chátrajícím  tělesným schránkám.
Např. Darkov: využívá se pramen průzkumného vrtu 
na uhlí a jodobromová voda je prospěšná pohybovým 
ústrojím.
Jáchymov: první radiační lázně na světě, léčí nemoci 
pohybového, oběhového ústrojí a řadu dalších diagnóz. 
Už za vlády Jagellonců to  počalo těžbou stříbra, kobal-
tu i dalších kovů, později především  uranu, nejprve na 
výrobu barev a později skrytě jako paliva do atomových 
(bomb) elektráren. Vytěžit nerost a dobře jej prodat je 
příjemné. Použít některých vod pro léčbu není špatné. 
Platit škody, které jsme těžbou způsobili, to už tak po-
pulární není. Každý metrák uhlí, který zaplatíme, stojí ve 
skutečnosti podstatně víc. Platit budou ti po nás.

                      Petr Beneš
(za pomoci darkovských a jáchymovských web. stránek)
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci červnu 
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:

Petr Sýkora  nar. 22.10.2013
Julia Nesét   nar. 26.10.2013
Kristýna Kostelecká nar. 14.11.2013
Eliška Havlíčková  nar. 04.12.2013
Ema Křupková  nar. 18.01.2014
Pavel Hájek  nar. 05.02.2014
Stanislav Kohout  nar. 25.03.2014
Viktorie Davidová  nar. 15.04.2014

 

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

JUBILANTI

V průběhu měsíce července a srpna tohoto roku slaví 
významné životní výročí tito naši spoluobčané:

 Filipová Anna  75 let

 Malá Marie   78 let

 Pecháček František  78 let

 Bartošová Alena  79 let

 Valenta Vladislav  80 let

 Pospíšil Zdeněk  81 let

 Bednář Václav  84 let

 Drlík Vojslav   87 let

 Šneeweis Alois  90 let

 Tománková Anna  91 let

 Šulová Františka  95 let

     

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 9. srpna 2014 uplynou 
4 smutné roky, 

kdy nás navždy opustil 
pan Karel Směšný.

S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka Miluše 
a Simona a Petr s rodinami.

30. května 2014 by se dožil 85 let 
a 21. září 2014 tomu bude již 

10 roků, co nás opustil 
pan Bedřich Beran ze Štítů.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomínají manželka Hilda, 
dcera Magda a syn Bedřich 

s rodinami.

Biograf Láska a pivovar Hanušovice 
ve spolupráci s Městem Štíty 

uvádí
mobilní letní kino

DÍRA U HANUŠOVIC
ŠTÍTY – náměstí, čtvrtek 28. 8. 2014 

ve 20:30 hodin. 
Vstupné: 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
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TURISTIKA

Část vojny jsem kroutil na Šumavě, vícekrát jsem tu byl na 
dovolené, někdy se zájezdy, těžko se lze tohoto nádherného kraje 
nabažit.  Tak jsem loni neodolal při nabídce šestidenního zájezdu 
na Železnorudsko. Výtečný program, dobrý průvodce, noví přátelé. 
Letos už jsem se  proto nerozmýšlel a po dobrých zkušenostech 
přizval štítecké soukmenovce.  Zejména zájezd turistický dělá také 
počasí - loni se trefi l, po Medardu, mezi povodně a nemírné hice.  
Budeme mít zase to pekelné štěstí?, ptal jsem se letos, když jsem  
za toho vedra doma doslova pražil seno a chystal si tak "čistý stůl" 
na další vypadnutí na Šumavu - tentokrát do srdce nejkrásnějšího, 
do Povydří.

Autobus s reklamou nám sympatického piva nás vezl za 
občasných přeháněk, nebylo třeba použít klimatizaci a předpověď, 
kéž by se nemýlila, slibuje čas pro naše kroky přímo ideální.

potoka, uhýbáme pod Oblík a zase se dělíme. My jdeme po břehu 
Vchýnicko-Tetovského kanálu, všichni se scházíme v Antýglu. Na 
pivku. I dobré koláče tady mají.  ,,Doma," na Kvildě pokračuje 
individuální program - procházka, posezení, ale také pěkné 
muzeum, některým se poštěstila krásná komentovaná prohlídka 
kostela sv. Štěpána. Hřeje mne pár pěkných suvenýrů i další 
povídky pana Klostermanna. Přijde tu řeč i na historii obce, 
odsun, nebo fi lm Král Šumavy.  Od Antýglu, údolím Vydry, vede 
poslední vycházka. Voda se tu rve s obrovskými balvany v řečišti. 
Poseděli jsme u Turnerovy chaty, pokoukali Smetanovy smrky 
na Čeňkově pile, vylezli na Dračí skály. Samé pohledy hodné 
pěkného  kalendáře.  V Rejštejnu čeká autobus, který nás zavezl na 
Dobrou Vodu. Vykradený inventář kostela sv. Vintýře byl nahrazen  
unikátní skleněnou tvorbou. A  ještě zastavujeme u Jezerní slatě. 

Do rána pršelo.  Nevadí, náš pobyt končí. Na programu je ještě 
hrad Velhartice. To je tam, co Bušek s Karlem ochutnávali to víno.  
A  pak už cesta domů, loučení a slib další Šumavy.  Napřesrok.

                                                                        Alex Krobot  

 Na stezkách Karla Klostermanna

První červencový víkend proběhl již 22. ročník OPEN 
ŠTÍTY v tenise.
Turnaje se zúčastnilo 34 hráčů ve dvou kategoriích. 
Hlavní soutěže do 40 let se zúčastnilo 24 hráčů. Hrálo se 
vyřazovacím způsobem na 2 porážky. Utkání do semifi -
nále se  hrála do 6 gemů. Semifi nále do 9 gemů a fi nále 
již na dva vítězné sety. K tomuto systému jsme nuceni 
vzhledem k počtu kurtů. Při hře na dva vítězné sety by-
chom turnaj nestihli za víkend odehrát. Nejdále se v této 
kategorii z místních hráčů probojoval Martin Jandejsek, 
který prohrál až v osmifi nále s pozdějším třetím hráčem 
v této kategorii 6:4. 

Výsledky hlavní soutěže:

1. Kadlec Kamil (Šumperk) 2:0 (6:1,6:2)
2. Neuwirt Jiří (Zábřeh)
3. Vystavěl Radek (Praha) 9:6
4. Biernat Tomáš (Šumperk)

Kategorie nad 40 let byla obsazena dvanácti hráči.
Tito hráči byli rozlosováni do čtyřčlených skupin, kde se 
hrálo systémem každý s každým.
Vítězové skupin byli následně nasazeni do vyřazovacího 
pavouka, kde se hrálo K.O. systémem na jeden vítězný 
set.

Výsledky nad 40 let:

1. Hranička Libor (Štíty) 7:5
2. Vlach Petr (Polná)
3. Píša Radek (Šumperk) 6:2
4. Půža Zdeněk (Polná) 

Tenisový oddíl děkuje všem hráčům, kteří se 22. ročníku 
OPEN Štíty zúčastnili.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, 
kteří do turnaje věnovali ceny.
Hlavní sponzoři:  WLACH TRANSPORT Polná a Město 
Štíty.
Další sponzoři: Řeznictví Klimeš-Bušín, Elektro Rýznar, 
Kunrtová Jitka, Kubíčková Jana.

Za tenisový oddíl
Ing. Jiří Jelínek

OPEN ŠTÍTY 2014 
4. 7. - 6. 7. 2014

Vydra pod Antýglem.

Po návštěvě hradu Kašperk přistáváme na Kvildě - v samém 
středu toho tvrdého, ale jedinečného kraje, opěvovaného 
neobyčejně krásným jazykem šumavského spisovatele Karla 
Klostermanna. Ubytování, no jak jinak, U krále Šumavy. V noci 
na obloze blikají hvězdičky, ráno je na loukách šedivec. Teplota 
uprostřed června je mínus sedm stupňů! No jo, Kvilda! Snídaně - 
po švédsku,   oblačná obloha - nemůže být lepšího startu. První túra 
vede k pramenu Vltavy. Krajinu veskrze krásnou ruší jen s výškou 
přibývající smutné pahýly suchých smrků. Boj s kalamitou, zdá 
se, není zřejmě stále v pevných rukou těch pravých odborníků 
a kůrovec už i v Bavorsku těží ze zrušené železné opony.  Pramen 
střeží ze dřeva vytesaná víla, ochutnáme z jeho dobré vody, já 
přikusuji krajíc s výrobkem od Hamé. Na samé německé hranici 
je vynikající výhled, na rozhlednu na Poledníku i na hodně 
daleký nejvyšší vrchol Šumavy - Velký Javor. Do Modravy došla 
část účastníků plánovanou cestou, část si přidala další kilometry 
údolím Modravského potoka. Po další snídani se pakujeme do 
autobusu, dnešní cíle jsou v Bavorském národním parku. Na 
hranicích vzpomínáme na někdejší celní a devizová prohlášení. 
Pak se kocháme na  tisíc a tři sta metrů dlouhé naučné lávce 
v korunách stromů, která vrcholí spirálou v kupoli  rozhledny. 
Odtud vyhlížíme náš další cíl. Jen pár jedinců zůstává v zoologické 
zahradě, většina se místním autobusem přepravuje o nějaké 
kilometry dál a pak už zase pěšky. Cesta na Luzný (1.373 m)  je 
nejdříve brnkačka, ale pak stojíme před suťovým polem v úhlu 
45 stupňů a nelze jinak, než to vyškrábat.  No, ohřáli jsme se!  Na 
obzoru prší, my máme zase štěstí. Další den nás autobus zavezl 
do Modravy. Za shlédnutí stála Klostermannova chata. Ne, nebyla 
jeho, jen se po něm jmenuje. Krásná cesta nivou Roklanského 
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Cyklistický závod  
Rampušák 2014

Tradičně třetí červnovou sobotu, která v letošním roce 
připadla na 21. 6., zavítali opět na štítecké náměstí účastníci 
závodu Rampušák. Po loňském roce změn v organizačním 
výboru a problematickém řešení povolovacích dokumentů od 
orgánů státní správy pořadatelé očekávali klidnější průběh 
příprav. Bohužel se však ani 18. ročník závodu neobešel bez 
těžkostí. Největší z nich byla ztráta dlouholetého hlavního 
sponzora, značky Kellys, a rovněž nepřiznání dotace od 
Olomouckého kraje. Díky velmi vstřícnému zvýšení podpory 
od Města Štíty a dostatečné fi nanční rezervě z let minulých se 
naštěstí podařilo závod uspořádat a v tradici pokračovat byť 
bez chystaných vylepšení – redesignu webové prezentace a 
obnovení výroby medailí a pohárů pro vítěze.

Organizační výbor pod hlavičkou Cykloklubu Rampušák 
pracoval ve složení: Ing. Jiří Jelínek (ředitel závodu), Zdeněk a 
Jana Axmannovi, Martin Klein a Marek a Josef Rýznarovi.

Na rozdíl od minulých let, kdy počet přihlášených neustále 
klesal, zaznamenali pořadatelé nárůst účasti na celkových 551 
závodníků (nepočítaje účastníky v doprovodném závodu pro 
děti Rampušáček, pořádaném ZŠ Štíty). Velké poděkování 
z naší strany patří Mgr. Šárce Kobzové a všem, kteří se na 
závodu Rampušáček podíleli.

Po celý sobotní den vládlo chladné počasí s jedinou menší 
přeháňkou, a tak i pádů a zranění bylo oproti jiným ročníkům 
méně. 

Co se týče tras, rozhodl organizační výbor o zkrácení 
delšího MTB závodu na 60 km, čímž se navrátil k původní trase, 
jež se jezdila až do roku 2011. Kratší MTB trasa pak zůstala 
beze změn. Zato na silnici jako obvykle proběhlo více úprav 
vzhledem k opravám silnic. Nejvíce zasáhla oprava silnice 
do Lanškrouna, a tak se trasa po velmi dlouhé době vyhnula 
tomuto krásnému městu. Závodnici ale nezůstali ušetřeni krás 
našeho kraje především díky shovívavosti společnosti Lesy 
ČR, která umožnila průjezd pelotonu obou silničních tras (180 
a 130 km) na nově zrekonstruované silnici přes Sv. Trojici.

Vítězi závodu v hlavních kategoriích se stali:

180 km – Jakub Svoboda a Lenka Borufková
130 km – Jan Svoboda a Tereza Gargelová
60 km – Pavel Žák a Štěpánka Staňková
30 km – Petr Kubelka a Eva Planičková

Při organizaci samotné pak spolupracovalo téměř sto 
dobrovolníků. Občerstvení a následnou diskotéku zajišťoval 
místní fotbalový klub.

Priority pro příští ročník jsou: získání nového hlavního 
partnera závodu, redesign webových stránek, zvýšení počtu 
závodníků a zvýšení podpory a zájmu veřejnosti jak ve Štítech, 
tak v obcích, kudy Rampušák každoročně projíždí.

Za CYKLOKLUB Rampušák
Ing. Jiří Jelínek (ředitel závodu

Rampušáček 2014
   V sobotu 21. června se uskutečnil další ročník dětského cyk-
listického závodu Rampušáček. Letošního ročníku se zúčast-
nilo 65 žáků. A jaké byly výsledky?
1. kategorie (2007-2008 + leden - květen 2009):

chlapci            
1. Štěpán Jureček (čas 2:05 )  
2. Josef Březina (čas 2:06 ) 
3. Adam Kašpar  (čas 2:18 )  

dívky
1. Martina Vernerová (čas 2:22)
2. Sarah Sládečková (čas 2:50)
3. Karolína Lalíková (čas 2:54)

2. kategorie (2005 – 2006):
chlapci  

1. Martin Švéda (čas 3:44)                  
2. Adam Měrka (čas 3:54 )  
3. Vojtěch Langhammer (čas 3:55) 

dívky
1. Emma Poláchová  (čas 4:14)
2. Natálie Malinová  (čas 4:15)
3. Nela Březinová    (čas 4: 17)

3. kategorie (2003 – 2004):
             chlapci 
1. Petr Frank (čas 5 :08) 
2. Tadeáš Hudousek ( čas 5:09)  
3. Martin Tempír (čas 5:26)           

dívky
1. Jitka Drlíková ( čas 6: 11)
2. Míša Poláchová (čas 6:26)
3. Tereza Daňková (čas 6:35)

Děkujeme všem dětem za účast, snahu a nadšení, které nám 
pořadatelům dodává sílu a radost. Přejeme všem krásné 
prázdniny a těšíme se na další společná setkání.

Šárka Kobzová 

Gratulace k vítězství
Bývalý československý 
reprezentant v lehké 
atletice pan František 
Tempír se již několik 
let zúčastňuje za TJ 
Sokol Štíty Mistrov-
ství Evropy veteránů 
v běhu do vrchu. Letos 
se  závod uskutečnil 
14. 6. v polské Nové 
Rudě. V závodu na 9,5 
km získal pan Tempír 
dvě bronzové medaile 
jak ve své kategorii, tak 
i v závodu družstev. 
Město Štíty gratuluje 
k tomuto významnému sportovnímu úspěchu a přeje mnoho 
dalších úspěšných výsledků. 

Rozhovor s panem Františkem Tempírem
Co pro Vás znamená běhání?
Je to můj způsob života. Nikdy nešlo o soutěže, je to můj 
životní styl.
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Stavba fotbalových kabin 
pokračuje
Stavba nových fot-
balových kabin, jako 
jeden z prioritních 
úkolů Města Štíty pro 
letošní rok, úspěšně 
pokračuje.
14. července začala 
instalace plastových 
oken, přijdou na řadu 
dvéře, vyzdění příček, rozvod elektřiny, vody, topení 
a vůbec práce uvnitř objektu.

FOTBAL

Datum Dorost - OP

so   9.8. 16:30

ne 10.8.

so 16.8. 16:30

ne 17.8.

    so  23.8. 16:30 16:30

ne  24.8. 09:30 11:00

so  30.8. 16:30

ne  31.8. 15:00 10:00

so    6.9. 16:30 13:00 10:00

ne    7.9. 15:00 09:30 11:00

so   13.9. 16:00 16:00 12:30 10:00

ne   14.9. 09:30 11:00

so   20.9. 16:00 13:30 14:00 12:00

ne   21.9. 15:00

so   27.9. 16:00 16:00 12:30 10:00

ne   28.9. 09:30 11:00

so   4.10. 13:00 12:45

ne   5.10. 10:00 15:00 13:00 10:00

so  11.10. 15:00 11:30 10:00

ne  12.10. 15:00 09:30 11:00

so  18.10. 15:00 12:00 13:15

ne  19.10. 15:00 12:30 11:30

so  25.10. 14:30

ne  26.10. 09:30 11:00

so    1.11. 13:30 15:00

ne    2.11. 14:00

so    8.11. 14:00

ne    9.11.

so  15.11. 14:00

ne  16.11.

Co se změnilo od doby, 
kdy jste byl českosloven-
ským reprezentantem 
v tomto sportu?
Od doby, kdy jsem repre-
zentoval Československo, 
mohu říct, že došlo k vel-
kým změnám v našem 
sportu. Tak, jak se mění 
naše společnost, tak se 
změnily i podmínky v at-
letice k lepšímu. Bohužel však ubývá celkový zájem o spor-
tování v masové míře, na což jsme v minulosti nebyli zvyklí. 
Pevně doufám, že se toto zase jednou změní k lepšímu.
Kolikátý to byl Váš ročník mistrovství?
Šestkrát jsem se zúčastnil mistrovství světa, které se koná 
každý rok. A třikrát mistrovství Evropy, které se konává jed-
nou za dva roky.
Kolik jste získal z těchto šampionátů celkem medailí?
První medaili jsem získal na mistrovství světa v roce 2010 
v Polsku v soutěži týmů v běhu do vrchu a získali jsme zlatou 
medaili. Vloni jsme se na mistrovství světa v Německu umís-
tili na druhém místě. Letos jsem získal na mistrovství Evropy 
v Polsku první individuální medaili, a to bronzovou, a dále 
jsme získali jako družstvo také bronzovou medaili.
Co Vás letos ještě čeká za závody?
Letos v září se chystám na mistrovství světa do rakouského 
Telfesu.
Přejeme Vám hodně úspěchů nejen na mistrovství světa. 
Děkuji Vám. Doufám, že budu Sokol a město Štíty výborně 
reprezentovat.
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ŠTÍTY
kostel Nanebevzetí Panny 

Marie
11. září 2014 v 17:30 hodin
Gabriela Eibenová, soprán

Adam Viktora, varhany

ŠTÍTECKÁ 
POUŤ

KD ŠTÍTY 17. 8. 
2014 ve 14:00 h

Předprodej v infocentru. Vstupné: 80 Kč.


