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Vážení spoluobčané, 
V době, kdy píši úvodník,  prožíváme po několika le-

tech krásnou zimu, ideální podmínky pro lyžování a zim-
ní sporty. Jsem rád, že zde máme letos větší množství sně-
hu, který na jaře udělá zásobu pitné vody, a tím malinko 
snížíme vodní defi cit z minulých let.

K lednu patří přání do právě se rozbíhajícího roku. 
Těžko najít společného jmenovatele pro tužby každého 
jednotlivého člověka mezi těmi, které oslovujeme. Jaká 
máte očekávání od následujících dvanácti měsíců? Co 
byste si přáli ze všeho nejvíc? Ano, právě to je to, co bych 
vám zde chtěl popřát: aby se splnilo to, co nejvíc v tomto 
roce chcete. To, co si přejete z hloubi duše. Kdosi řekl, že 
největším trestem za naše přání může být jejich naplnění. Ale 
to snad jen v případě, že byla vyslovena v nerozvážnosti, že si 
ten, kdo je vyslovil, nebyl vědom, čeho si nejvíce váží a co ne-
chce nikdy ztratit – výměnou za cokoli. Anebo si neuvědomil, 
že přát si něco pro někoho dalšího vyžaduje úctu k osobnosti 
toho druhého. To není jednoduché, ale u většiny těch, kdo 
myslí na své blízké, to je snad samozřejmost. Součástí našeho 
přání tak je i naděje. Velká naděje v naplnění našich tajných 
očekávání, ale i ta drobná, každodenní. Ta, která zahání čer-
nou beznaděj i obyčejnou mizernou náladu. Ta, s níž věříme, 
že nepovede-li se dnešek, zítřek to určitě napraví. Ta, jenž 
nám dává sílu znovu dát šanci těm, kteří nás zklamali (a to 
i sobě samému – protože sám sebe člověk umí zklamat snad 
nejhůř). A k naději patří i víra – v sebe, v naše blízké, v lidi 
obecně i v sám život. Protože pro toho, kdo by to vše odvrhl, 
mnoho naděje nezbývá. Ať už si přejete cokoliv, držte se toho. 
Jestli to je opravdu to pravé – my Vám budeme držet palce, 
aby se Vám Vaše přání vyplnila. V pravý čas, v pravé podobě 
a mezi těmi pravými lidmi. A mezitím si užívejte každého 
dne následujícího roku tak, jak vám to vyhovuje (pokud 
možno tak, aby to nepřipadalo příliš nevyhovující ostatním 
lidem), i s potřebnou dávkou nadhledu, jelikož celá řada věcí 
není taková, jak vypadá na první pohled, anebo tak, jak se 
někdy podáva. Proto si nenechte vnucovat veřejné mínění od 
vlivných skupin a vlastníků médií, kteří vedle nich ve svých 
rukou soustředí i politickou a ekonomickou moc. 

Z pohledu štítecké radnice mohu zahájit letošní rok hned 
několika pozitivními informacemi. Tou první je, že díky 
dlouhodobě dobrému hospodaření města skončilo hospoda-
ření města za rok 2016 v přebytku.

Příjmy:                                         52 340 755,08 Kč
Výdaje včetně splátky úvěrů: 51 008 536,14 Kč

                                                     + 1 332 218,94 Kč

Z archivu redakce prací ZŠ Štíty
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výborný výsledek hospodaření v minulém roce nám umožní 
hned na jaře zahájit letošní nejdůležitější investici. Výstavbu 
nové hasičské zbrojnice v části Březná. Také do konce února 
bychom měli mít skončeny všechny stavební práce na objek-
tu čp. 12 nám. Míru, kdy od poloviny března plánujeme ote-
vření nové knihovny a taky předáme do užívání čtyři nové 
malometrážní byty. Oprava objektu čp. 12 byla v posledních 
letech jedna z nejnáročnějších akci, kterou jsme prováděli. Na 
únorovém zasedání zastupitelstva města budeme schvalovat 
harmonogram oprav a investic na rok 2017. I v letošním roce 
budeme pokračovat v opravách majetku města a blíže Vás 
s tím seznámím v dalším čísle Štíteckého listu. Od nového 
roku došlo také k několika změnám. Jak jsme Vás informova-
li, změnila se fi rma, která sváží komunální odpad a zároveň 
se změnil i svozový den - jednou za 14 dnů v pátek. Také 
jsme přijali opatření ke značení popelnic na komunální od-
pad. Kdo nebude mít označenou popelnici nálepkou, kterou 
dostanete při zaplacení  poplatku, tak od 1. 4. 2017 nebude 
tato popelnice vyvezena. Většina z nás s tím opatřením 
nebude mít žádný problém, a ti, kteří si svoji povinnost ne-
splní, sami sobě vytvoří problém. Určitě jedna z příjemných 
informaci je, že město ani v letošním roce nezvyšovalo žádné 
poplatky. Na základě tohoto je vodné a stočné stanoveno na 
částku 40,- Kč/m3 včetně DPH, komunální odpad 450,- Kč 
na osobu, ceny pozemků také zůstávají stejné jako v loňském 
roce. Když porovnám poplatky ve Štítech s průměrnou ce-
nou poplatků a cen v ČR, tak naše ceny jsou vždy hodně pod 
průměrem v ČR. Osobně jsem si plně vědom toho, že  když 

Výpis z usnesení z 46. – 49. jednání  
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou Vzduchotechnika 
Zmrzlík s.r.o. Šternberk – dodávka a montáž 
vzduchotechnického zařízení pro objekt čp. 12 ve 
Štítech. 

• Smlouva o uměleckém vystoupení – Mistříňanka A. 
Pavluše, Dechový orchestr Sempre pro ZUŠ Zábřeh, 
Dechovka Lanškroun, 

• Smlouva č. 4/2016N uzavřená s p. Janou 
Zapletalovou – pronájem pozemku.

• Smlouva pachtovní uzavřená s fi rmou ZEAS Březná 
a.s. 

• Smlouva o poskytování pravidelného servisu fi rmou 
ASI informační technologie s.r.o. Mohelnice.

• Smlouva o dílo uzavřená s Městem Lanškroun, kdy 
předmětem smlouvy je mulčování lesních cest a 
oprava můstku a lesní cesty v por. 906B11/1c.

• Dohoda o spoluúčasti – oprava lesní cesty Štíty 
– Horní Studénky s Obcí Horní Studénky a dohoda 

město v posledních letech dobře hospodaří, tak si občané 
zaslouží, aby se jim dobře v našem městě žilo a jedna z mož-
ností, jak to vylepšit, je nízká cena povinných úhrad.

Určitě zde musím zmínit také skutečnosti, které zatím 
nejsme schopni moc ovlivnit. Jedná se hlavně o uzavření 
ordinace zubního lékaře. Před veškeré úsilí se nám zatím ne-
podařilo zajistit náhradu, ale pevně doufám, že nějaké řešení 
v průběhu roku zajistíme.

 Minulý týden navštívil naše město p. ministr fi nancí 
Ing. Babiš, který byl v restauraci Černá kočka. Mrzí mě, že 
p. ministr fi nanci si nenašel pět minut na návštěvu radnice, 
protože bych mu mohl otevřeně říct, že zavedením elektro-
nické evidence tržeb už u nás zanikly dvě prodejny. Jsme 
malé město, a proto to vnímám hodně negativně, když zani-
kají prodejny, které tady fungovaly hodně let z důvodů zave-
dení EET. Nejen pan ministr Ing. Babiš, ale i všichni ústavní 
politici by si měli uvědomit, že podpora malých živnostníků 
na obcích a malých městech je hodně důležitá pro jejich ply-
nulý rozvoj.

Vážení spoluobčané, dovolte mi na samý závěr poděkovat 
p. Marii Lauermannové a p. Ivaně Valentové, které se podíle-
ly na natáčení známého pořadu „Toulavá kamera“  a natočily 
s Českou televizi jeden z dílů o historických zajímavostech 
našeho města. Myslím, že to je první dokument v historii na-
šeho města a o jeho termínu vysílání na ČT 1 vás budeme in-
formovat na webových stránkách nebo  na facebooku TIC.

S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta

o spoluúčasti – oprava fasády na domě čp. 41 s p. 
Antonínem Knápkem. 

• Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
uzavřená s fi rmou Elektriwin a.s.

• Smlouva o bezúplatném převodu majetku pro 
jednotku SDH Štíty uzavřená s HZS Olomouckého 
kraje.

• Darovací smlouva uzavřenou s Charitou Zábřeh 
– dofi nancování služeb.

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města 
seznámena s přehledem stavu majetku města, 
stavem závazků a pohledávek města a stavem účtů 
a pokladny. Dále rada na každém jednání vzala 
na vědomí plnění úkolů ze zasedání ZMě Štíty a 
provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení RMě Štíty.

• Rada vzala na vědomí zprávy o činnosti komisí rady 
města za rok 2016.

• Rada vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy 
nebytových prostor v čp. 7 ve Štítech podanou p. 
Leonou Kulhánkovou a nebytových prostor v čp. 6 a 
7 ve Štítech podanou p. Josefem Rýznarem. 

• Rada města schválila nákup: dary pro 16 dětí na 
vítání občánků, zařízení do vodojemu na dávkování 
roztoku chlornanu sodného, dárkový koš pro vítěze 
soutěže „Rozkvetlé okno“, pohlednice pro TIC Štíty 
– „Heroltice – zvon“, občerstvení na turnaj mládeže 
ve stolním tenise, 2 kusy tiskáren Brother, svařovací 
invertor, dary do tomboly na kulturní akce ve Štítech, 
Herolticích, Březné a Horních Studénkách, nákup 
sportovního vybavení pro oddíl stolního tenisu. 
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• Rada města schválila podání žádosti do výběrového 
dotačního řízení – Veřejné informační služby 
knihoven pro rok 2017.

• Rada města jmenuje do komise školské a kulturní 
p. Eduarda Poláška a do redakční rady p. Radku 
Jánešovou.

• Rada města schválila seznam darovaných monografi í 
od organizací a čtenářů k zapsání do knihovnického 
fondu MěK ve Štítech.

• Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 6 a 7 ve 
Štítech – žadatel p. Zdeněk Minář.

• Rada města schválila odměny předsedům a členům 
komisí rady.

• Rada vzala na vědomí výsledky voleb členů školské 
rady a nové členy schválila.

• Rada města schválila návrh na vyřazení knihovního 
fondu.

• Rada města schválila návrh rozpočtových změn č. 
10/2016 + dotační prostředky.

• Rada schválila termíny jednání Rady města Štíty na 
období leden – červen 2017.

• Rada schválila podání žádosti na HZS Olomouckého 
kraje o poskytnutí a použití neinvestiční dotace obcí 
prostřednictvím krajů na výdaje jednotek SDH v roce 2017.

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 13. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města za říjen  - prosinec 2016
3. Výroční zpráva o činnosti a výsledcích školy za rok 2015/

2016
4. Rozpočtové opatření vlastní č. 9/2016 + dotační 

prostředky
5. Rozpočtové provizorium na rok 2017
6. Zpráva o činnosti za rok 2016 a návrh plánu činnosti 

kontrolního výboru na rok 2017
7. Zpráva o činnosti za rok 2016 a návrh plánu činnosti 

fi nančního výboru na rok 2017
8. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města 

Štíty
9. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 41 – 46
10. Schválení cen vodného, stočného, komunálního a 

živnostenského odpadu, ceny pozemků v katastrálním 
území města Štíty

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. Bere na vědomí:

a) Zpráva o činnosti města
b) Harmonogram plnění investic a oprav Města Štíty na rok 

2016
c) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 7., 11. a 12. 

zasedání zastupitelstva
d) Výroční zpráva o činnosti a výsledcích školy za rok 2015/

2016
e) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru ze dne     

24. 10. a 21. 11. 2016
f) Protokol fi nančního výboru o výsledku kontroly hospodaření 

Města Štíty ze dne 20. 10. a 23. 11. 2016

USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 14. 12. 2016

g) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Štíty za 
rok 2016
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. Projednalo a schvaluje:

a) Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Langer, Petr 
Beneš

b) Ověřovatele zápisu: Bc. Zdeněk Drlík, Miroslav Čermák
c) Program 13. zasedání zastupitelstva.
d)  Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 21. 

9. 2016   
e) Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty v období 

leden – prosinec 2017
f) Rozpočtové opatření vlastní č. 9/2016 + dotační 

prostředky
g) Kompetenci rady města k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření v plném rozsahu od 14. 12. 2016 do 
31. 12. 2016.

h) Rozpočtové provizorium na rok 2017
i) Obecně závazná vyhláška města Štíty č. 1/2016 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

j) Stanovení místních poplatků, cen vodného, stočného, 
živnostenského odpadu, pozemků dle katastrálního území 
na rok 2017 beze změn

k) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 41–46
l) Návrh práce kontrolního výboru na rok 2017
m) Návrh práce fi nančního výboru na rok 2017
n) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2016
o) Odměny předsedům a členům osadních výborů dle přílohy
p) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města s organizací TJ Sokol na základě žádosti a 
poskytnutí dotace ve výši 420 000,- Kč.

q) Zpráva o činnosti fi nančního výboru za rok 2016
r) Změnu priorit realizace PSZ schválených komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Březná: skupina opatření č. 1: 
1. Rekonstrukce hlavních polních cest C3, C4; (kategorie 

P4,5/30)
2. Rekonstrukce hlavní polní cesty C6; (kategorie P6,5/

30)
3. Rekonstrukce vedlejší polní cesty C12; (kategorie P4,5/

30)
s) Nabytí pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Štíty-město za 1.900 Kč, 

prodávající – Helena Kubíčková, Štíty. Město Štíty uhradí 
náklady spojené s prodejem pozemku.

t) Odpis nedobytné pohledávky Carda ve výši 1122 Kč.
u) Posunutí termínu dlouhodobých úkolů na konec volebního 

období
v) Zasílání usnesení z jednání rady města zastupitelům 

průběžně po každém jednání

5. Ukládá:

a) Starostovi města v termínu do 28. 12. 2016 zpracovat 
protokol úkolů vyplývajících z 13. ZMě ze dne 14. 12. 2016 
a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu 
plnění usnesení ZMě.

6.  Vyhlašuje podle § 39 zákona o obcích záměr 
prodeje, směny: 

a) Záměr prodeje p.č. 193 v k.ú. Heroltice u Štítů
b) Záměr prodeje p.č. 224/1 v k.ú. Heroltice u Štítů

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

Luboš Skácel, v. r.  Bc. Jiří Vogel, v. r.
místostarosta         starosta
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INFORMACE PRO OBČANY

Termíny úhrad poplatků na rok 2017

Otevírací doba TIC Š� ty 
od 1. 2. 2017

(mimo turis� ckou sezónu)

PO 7:00 – 11:30  12:00 – 16:30

ÚT 7:00 – 11:30  12:00 – 15:00

ST 7:00 – 11:30   12:00 – 16:30

ČT 7:00 -  11:30  12:00 – 15:00

PÁ 7:00 – 11:30  12:00 – 14:30

Štítecká kronika
Vážení přátelé,
chceme vám do počínajícího roku 2017 popřát mnoho elánu 
a energie, mnoho úspěchů na poli pracovním i osobním, 
pevné přátelské vztahy s lidmi ve vašem okolí a hlavně pevné 
zdraví, pohodu a spokojenost do veškerého činění.

Zároveň vám chceme v počátku dalšího roku poděkovat 
za spolupráci v oblasti zpracování událostí a skutečností 
v našem městě do štítecké kroniky. Věříme, že také letos bude 
naše spolupráce zdárně pokračovat. Prosíme o dodávání 
zpráv z vaší oblasti do konce dubna 2017, aby mohly být udá-
losti města Štíty zaznamenány pro budoucí generace. Zprávy 
dodávejte na adresu MěÚ Štíty nebo adresu kronikářky 
marie.lauermannova@seznam.cz.

Starosta města Bc. Jiří Vogel 
a kronikářka Mgr. Marie Lauermannová

Autoservis Hudousek s.r.o.
Na Pilníku 307, 
789 91 Štíty

přijme 

UKLÍZEČKU
na dohodu o provedení práce.

Jedná se o úklid prostorů

autosalonu a servisu.

Případné zájemkyně

nás mohou kontaktovat

na tel.: 737 332 756

(Hudousek Jaroslav)

nebo se mohou přijít domluvit

osobně do naší provozovny.

NÁZEV POPLATKU CENA     TERMÍN OD     TERMÍN DO

Komunální odpad     450 Kč/osoba          15. 1. 2017  31. 3. 2017

Poplatek za psa     Sazba dle OZV           15. 1. 2017  31. 3. 2017
         č. 5/2010

Pronájem pozemku             15. 1. 2017  15. 2. 2017

Vodné a  stočné  17,- a 23,-Kč/m3                  15. 1. 2017  15. 2. 2017
                 15. 4. 2017  15. 5. 2017
                 15. 7. 2017  15. 8. 2017
               15. 10. 2017  15. 11. 2017
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Tříkrálová sbírka 2017
O letošní sbírce můžeme říci, že byla mrazivá - ale naštěs-

tí jen počasím. Z ohlasu mnohých z tříkrálových koledníků 
můžeme konstatovat, že jejich přijetí ve štíteckých domác-
nostech bylo hřejivé a byli často vítáni i se slzami v očích.
Chtěla bych vám všem králům i vedoucím skupinek za vaši 
pomoc opravdu velmi poděkovat!  Někteří králové necho-
dili jen v jedné skupince, ale pomáhali hned v několika. Jako 
například čtvrťák Mireček Enter, který pomáhal koledovat 
dokonce ve třech skupinkách! Děkuji také všem štědrým 
dárcům, kteří se do sbírky zapojili.

Jenom ve Štítech se celkem do kasiček vybralo 32 119 Kč, 
což je téměř stejná částka jako minulý rok. Ovšem v celém 
děkanátu se vybrala opět nová rekordní suma 1 416 584 Kč, 
která je o 92 112 Kč vyšší než minulý rok! 

Nebude to dlouho trvat a začne TS 2018. Kéž by byla stej-
ně úspěšná, jako ta letošní!                                                  

Koordinátorka TS ve Štítech Mgr. Markéta Drlíková

„Přátelské adventní 
posezení,“

tak byla pojmenována akce, která se týden před Vánocemi 
konala v prostorách nedávno otevřené štitecké cukrárny 
U Hladíků. Pan Miroslav Kobza, autor knihy „Cestou ne-
cestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku“ a také redaktor 
olomouckého rozhlasu, tu pořádal autogramiádu. Za hodně 
mrazivého dne v průvanu otevřeného historického průjezdu 
se také sám chopil kytary a v rámci hudebního tria provozo-
val dobře uchu ladící kousky.  Vážní zájemci (třeba já), kteří 
se nechtěli o Vánocích potit v peřinách, často odcházeli za 
účelem pozření silného a horkého nápoje do vytopené cuk-
rárny, tam ale krásné tóny přes silné zdi nepronikaly. Náhod-
ně kolemjdoucí dost nevěřícně zírali, neboť podobná věc je 
ve Štítech nikoliv běžná. Jako při každé novince bylo by dob-
ré uvažovat o možnostech pokračování v něčem podobném, 
brát v úvahu, že velký sál kulturáku bývá naopak často  málo 
obsazen, ale při tom hledat nějaké zvětšení alespoň přechod-
né kapacity na cukrárně - byť třeba jen na léto (na dvoře?).  
Uvedenou novinku nutno pochválit, tak jako velmi zdařilé 
nabídnuté inovace cukrářek. A za sebe můžu vřele doporučit 
výše uvedenou knížku, ale třeba i jeho další, nesoucí název 
„Povídánky od nitěných knofl íků.“ Použiji pochvalných slov 
pana Josefa Večeře, někdejšího učitele v Bukovici, když byl 
žáček dobrý:  „Jen tak dále!“
                                                                              Alex Krobot

VÝPRODEJ   ZÁCLON,
PLETACÍCH PŘÍZÍ

                     A UBRUSŮ            
 za snížené ceny nabízí do 28.2.

Hana TEMPÍROVÁ
Štíty, Nákladní 229

                     tel.: 774 987 229 
Prod. doba: Út,Čt,Pá, 9-11, 14-17,30
Jiný den i hodinu možno domluvit

 na výše uvedeném čísle.
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Adventní zastavení
 
Nedělní odpoledne 18. 12. 2016 ve Štítech patřilo akci „Ad-
ventní zastavení“. Protože to byla první akce tohoto druhu, 
byli jsme plni obav, jak vše dopadne. Ale vše se zdařilo nad 
naše očekávání skvěle. Perníčky a drobné cukroví se prodá-
valo se skvělým punčem, drobné dárečky ze stánku Charity 
Zábřeh a Základní školy ve Štítech udělaly radost mnoha 
návštěvníkům. Také  bazárek si získal svoje příznivce. Děti si 
nazdobily svoji svíčku u skautů a fotografi e z Haiti předsta-
vily náš záměr, kam bude směřovat výtěžek akce. A konečná 
suma nás všechny mile překvapila. Na účet pro hurikánem 
zničené Haiti jsme vložili 6 765,- Kč. Až do setmění postávali 
lidé v hloučcích, děti sledovaly promítané koledy a adventní 
čas už jen dokreslila hudba a padající sníh.
Děkuji všem, kdo připravovali toto setkání i těm, kdo nás při-
šly navštívit, a také za krásně prožitý čas poslední adventní 
neděle. 

Eva Pecháčková 

Vánoční koncert ve Štítech
Město Štíty za podpory štítecké farnosti uspořádalo 9. pro-
since v kostele Nanebevzetí Panny Marie vánoční koncert. 
Za velkého zájmu veřejnosti se představil Dechový orchestr 
ZUŠ Zábřeh, který sklidil u posluchačů veliký úspěch.

Sváteční ovanutí
V závěru minulého roku, večer desátého prosince, jsem si 
byl opět poslechnout vánoční koncert v heroltickém kostele. 
Je nutno se na to dobře obléct, topí (a svítí) tam jen svíčky 
- právě i to dělá osobitou atmosféru.  Dva sólisté Brněnského 
rozhlasového orchestru lidových nástrojů tady nebyli po-
prvé. Pan Jan Telecký usedl za cimbál, pan František Černý 
uchopil housle a blíže k ústům nastavil mikrofon. Pak se libé 
tóny vznesly k vysoké klenbě i k našim lavicím. Na své prsty 
si museli občas dýchnout, v rukavicích by to nešlo. Jejich 
velmi zdařilé snažení bylo opětováno potleskem, tak si ruce 
ohřívali i posluchači. Nechtělo se mi pak do vymrzlého tra-
banta, lépe bylo ve vyhřáté hospůdce nad kouřícím talířem. 
Koncert i pohoštění opět zařídil pan Petr Beneš. Tak tedy 
hudebníkům i jemu - věřím, že za všechny přítomné, vřelé 
a srdečné díky. Ne vždy je chalupář z města přínosem pro 
dědinu, v tomto případě, myslím, se Heroltice mají.
                                                                              Alex Krobot
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Dobrý den, drazí kmotři,
jsem moc ráda, že Vám mohu v několika řádcích popsat naše 
dopravní prostředky. Nejpoužívanější jsou auta, motocykly, 
plachetnice. Jsou velmi užiteč-
né, protože bez nich bychom 
se nikam nedostali. Navštěvuji 
různá místa v mojí vesnici, kde 
bydlí lidé, to znamená ve vesnici 
Baie de Henne.
Často používáme motocykly, 
abychom se dostali do školy. 
Auta zde příliš nejsou, proto 
tato zóna není dostatečně roz-
vinutá a je špatně dostupná. 
Někdy to trvá 30 až 40 minut 
dostat se do školy, dříve jsme 
jezdili na kole, ale teď jezdíme 
na motocyklu.
Každé léto trávím 2 měsíce v Saint Marc se školním výjezdem. 
Je tu mnoho zajímavých věcí, jako například kino, pláže, pozná-
vání města, všechno je to zajímavé. Mole Saint Nicolas je pak 
nejlepším místem, kde můžeme vidět historické budovy.
Kmotřenka, která Vám děkuje a moc objímá.

 Desilus Miguerta

Haitské pozdravy
Vánoce jsou vždy svátky zastavení se, trávení času s našimi 
blízkými a vzájemného obdarování. I Vy jste letos obdarovali 
děti na Haiti jedním z nejdůležitějších dárků - umožněním 
základního vzdělání. S radostí Vám předkládám dopisy od 
Rudleta a Desilus, které dovezla přímo z Haiti koordinátorka 
projektu Klára Loff elmannová.
Drazí kmotři,
s velkou radostí jsem Vám napsal tento dopis, abych popsal, 
jaký byl tento školní rok - byl to velmi radostný školní rok. 
Učitelé nás učí velmi dobře. Škola 
je otevřená od sedmi hodin ráno do 
jedné hodiny, během vyučování rád 
pokládám učitelům různé otázky. 
Drazí kmotři, mám školu moc rád, 
bez ní bych nemohl žít. Škola je pro 
mě život. Děkuji za to Bohu. Díky 
němu jsem se stal velkým žákem, 
jsem z celé třídy nejlepší. Díky 
tomu mě mají učitelé rádi. 
Drazí kmotři, moc Vám děkuji za 
vaše dary. 
Váš kmotřenec                                                  Rodlet Duverna

Crhovská chasa v zimě
Crhov je pod sněhem, jako už několik roků nebyl. Zatímco 
zahradníci odpočívají, včely a Crhovská chasa pilně pracují na 
tom, aby komunitní duch společenství i přes zimu přežil a posílil 
(tu nesmyslnou pověru o tom, že včely v zimě spí, vyvrací v Cr-
hově dva včelaři). V adventu jsme se začali scházet na zkouškách 
vánočního divadla Komedie o narození. Tradice těchto „kome-
dií“ sahá až do doby českého baroka. Slovem komedie se označo-
vala jakákoli hra, třeba i pašijová Komedie o umučení a slavném 
vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. My se tohoto 
označení držíme, ale stejně jako v různých živých Betlémech 
po celé zemi hrajeme samozřejmě příběh o narození Ježíše, 
radostné události, jejíž oslava v křesťanských církvích nahradila 
pohanské slavnosti slunovratu. Slyšeli jsme před vánoci i hlasy, 
které se ptaly: „A bude to stejné, jako loni?“ I když rozumíme 
touze po novinkách, naše hra se logicky nemění. Je to stejné jako 
s kostelním Betlémem – taky nečekáme, že se tam napřesrok 
objeví jiný výjev než jesličky s Jezulátkem. Možná přibude nová 
postavička, možná se rozhojní ovečky, šikovný řezbář vyrobí 
zvoničku. Podobně se u nás ve spolkovém divadle objevily nové 
texty především pro děti. Bylo nás letos zas o něco více, osmělili 
se dospělí chlapi a oblíbenou komickou scénu „hospodských“, 
kdy Josef obchází betlémské hospody a hledá přístřešek pro sebe 
a těhotnou Marii, už sehráli samí muži. V tom je právě kouzlo 
skutečnosti, že hrajeme o vánocích stále stejný příběh. Na Štědrý 
den bylo náledí a nevlídno, do štíteckého kostela přišlo o něco 
méně lidí, než loni. Přesto skupina obětavých nadšenců věnovala 
část svého pohodlí a klidu, aby zahrála divadlo pro všechny, kte-
ří chtějí zažít atmosféru vánočního příběhu v pospolitosti. Moc 
rádi hrajeme i na sv. Štěpána v crhovské Spolkovně, protože je 
tam teplo a po představení si herci spolu s diváky uklidí scénu, 
přinesou stoly a dají si společně punč nebo pivo. K zimním ve-
čerům patří i to, že si teď záznamy obou představení promítáme 
a bavíme se tím, co jsme popletli a co můžeme za rok vymyslet 
jinak.
Doba od Tří králů je v Crhově věnována přípravě Masopustu, 
který se odehraje v termínu 25. února. Chystáme masky, vážeme 

papírové růže na ozdobu Spolkovny a masopustní káry, vymýš-
líme peprný scénář letošního Pochovávání basy. Loni jsme ve 
spolku poprvé fi lcovali z ovčí vlny a letos tuto aktivitu zopaku-
jeme 11. února odpoledne. Ukázalo se, že obrazy, ale i fi gurky 
nebo kabelky z ovčího rouna zvládnou technikou suché jehly 
nejen ženy a dívky, kterým tato práce tradičně patří, ale i docela 
malé děti a trpěliví muži.  A chystáme se na jarní práce nejen 
na vlastním dvorku, ale také ve společném obecním prostoru. 
Pokračujeme v komunitním plánování toho, jak ke společnému 
prospěchu proměnit prostor u kaple a školy.                                                   

Andrea Hanáčková
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Z historie domu č. 12 (bývalé „šití“)
Je začátek roku 2017. Hodnotí se rok starý, plánuje se, co 
se bude dít v roce novém. Všichni čtenáři se určitě těší na 
otevření nové knihovny v domě č. 12. Ještě před nedáv-
nem byla budova v dezolátním stavu, léta se v ní nebyd-
lelo, neprovozovalo, pouze se na ní podepisoval zub času. 
Přitom tento starý dům má - tak jako většina domů na 
náměstí – svou zajímavou historii. Letos na jaře by měla 
být kompletní rekonstrukce hotová a nové knihovní 
prostory i byty v poschodí předány veřejnosti.
 
Tak jako většina domů na náměstí, i dům č. 12 stojí na zákla-
dech ze 14. století, na dvou středověkých parcelách.  Během 
staletí docházelo ke stavebním úpravám, ty nejpodstatnější 

V období 1. republiky je historie tohoto domu spojena 
s provozem kartáčovny a se jménem obchodníka Adolfa 
Schmieda4. Po smrti měšťana Beckera koupil tento podni-
katel dům č. 12 a přestěhoval sem provoz kartáčovny, která 
se do této doby nacházela v zadním traktu domu č. 425, a dál 
podnikal pod fi rmou Schmidt & comp. Schildberg6. Provo-
zovna vyráběla veškeré kartáčnické a štětkařské zboží a velmi 
dobře prosperovala i po dobu okupace.
Po osvobození byl podnik dán do národní zprávy, A. Schmidt 
byl r. 1946 vysídlen. Správci se stali Vincenc Valouch a Ferdi-
nand Heinsch. Později, r. 1949, se stala provozovna součástí 
Komunálního podniku města Štíty a nakonec byla pronajata 
národnímu podniku Zadrev, který po půl roce působení pro-
vozovnu zlikvidoval (1951)7. 
Roku 1956 v domě po částečné adaptaci provozních prostor 
nachází útočiště  LOD8 Zábřeh, provoz Štíty – šití prádla 
a oděvních součástek. Výroba zde přetrvá několik desítek let 
(pod hlavičkami různých fi rem). Poslední fi rma, KONFET, 
výrobní družstvo Šumperk, defi nitivně ukončuje provoz šití 
k 31. 3. 2003. Poslední stavební úpravy v domě, kterému míst-
ní neřeknou jinak než „ŠITÍ“, byly provedeny roku 1963, kdy 
Domovní správa Štíty zadaptovala bytové prostory v prvním 
patře9.

Dům č. 12 (uprostřed) na fotografi i z 30 tých let minulého 
století

Pohled do dílny „šití“. Vzpomínkové foto z let 1975-1980 (foto 
Miroslav Verner, z archívu p. Vlasty Valentové)

Vzpomínkové foto z druhé poloviny sedmdesátých let z archivu 
p. Anny Břinčilové. Dr. Miroslav Verner se svým egyptským 
spolupracovníkem navštívil svou maminku v šití a všechny 
vyfotografoval

Kresba kartáčovny (vlevo) od šilperského kronikáře, učitele Ru-
dolfa Gablera (před rokem 1930)

byly provedeny po dvou velkých požárech města – 1799 
a 1889.  Dům č. 12 je poprvé zmiňován v gruntovních kni-
hách roku 1783, kdy byl majitelem Severin Egide1. K domu 
patřila zahrada a další pozemky. Od roku 1835 je objekt 
uváděn v MSK2 jako zděný obytný dům s hospodářským 
objektem. Ještě roku 1910, kdy byli majiteli Franz a Anna 
Beckerovi, jsou zde uváděny 4 byty, v nichž bydlelo 14 lidí. 
U stavení byli 3 koně a 13 kusů hovězího dobytka3.
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V loňském roce dům prožíval svou renesanci, jakési zno-
vuzrození. Město Štíty provádělo kompletní rekonstrukci 
celého domu, která by měla být v nejbližší době dokončena. 
V poschodí byly vybudovány čtyři nové malometrážní byty 
s výhledem do náměstí a do parku. V přízemí nalezne své 
nové zázemí místní knihovna, která již 42 let přežívá v nevy-
hovujících prostorách domu č. 38. Čtenáři knihovny budou 
jistě spokojeni, noví nájemníci rovněž a náměstí ve Štítech 
bude zase o něco hezčí.      
                          IvanaValentová

1 Průzkum městské památkové zóny Štíty
2 Mapa stabilního katastru
3 Průzkum městské památkové zóny Štíty
4 Adolf Schmied (Schmidt) byl v letech 1924 – 1927 také starostou 
Šilperka, viz Kronika obce Šilperka 2, str. 226
5 V domě č. 42, dnes COOP, měl A.S. rovněž obchod smíšeným 
zbožím
6 Adresář Republiky československé pro průmysl, živnost, obchod a 
zemědělství z r. 1933
7 Kronika obce Šilperka 2
8 Lidové oděvní družstvo
9 KRONIKA ŠTÍTY 3 (1951 -1964)

Vánoční stromeček pro zvířátka
DMM Tetřívci Štíty pořádali tradiční zdobení vánočního 
stromečku pro zvířátka.
Akci jsme uskutečnili tak jako už několik roků 23. prosince 
a jelikož mě v minulých letech oslovilo i několik lidí, že se 
jím tato aktivita líbí, rozhodli jsme se s chlapci z kroužku loni 
udělat akci veřejnou.
Účast sice nebyla veliká, ale akce se vydařila. Každý přinesl 
něco pro zvířátka či ptáčky na vánoční přilepšení a strome-
ček jsme krásně nazdobili.
Každý zúčastněný si domů odnášel kousek hřejivého pocitu, 
že jsme udělali něco přínosného a věřím, že příští rok nás 
bude zase o něco víc.
Udělejte si v předvánočním shonu čas, pojďte se s námi projít 
a vytvořit si novou tradici!!!

Ne, nebojte se, netýká se to žádných bezpečnostních 
složek, i když ty taky potřebujeme. Tito kamarádi mají jiné 
úmysly. Jsou skromní a trpěliví. To my se k nim velmi čas-
to chováme zle a pova-
žujeme je za překážku, 
nebezpečí a zdroj 
podzimního nepořád-
ku, i když nás po sta-
letí bez výčitek mlčky 
provázejí a v mnoha 
ohledech slouží. Byli 
tady před námi a určitě 
nás přežijí. 

Pro začátek jsem 
vybral dvě lípy, které 
zápasí o svoji existenci 
již drahně let. Stojí nad 
Herolticemi, vpravo 
od cesty do Valteřic. 
Jezdím a chodím ko-
lem nich spoustu roků 

ZELENÍ
KAMARÁDI

a vždycky se nezapomenu ohlédnout. Až nyní mi došlo, 
že jim něco dlužím. Fascinuje mě jejich odolnost a vytr-
valost. Je mi sympatická jejich snaha znovu se zazelenat 
a také mě stále překvapuje, že je již nějaká „motorovka“ 
nezkonzumovala.

Podívejte se, prosím, na profi l a kresbu větví. Pokud 
máte trochu fantazie, tak tam objevíte jejich celý životní 
příběh a myslím, že pamatují hodně. Dotvářejí krajinu 
a doufám, že ještě dlouho budou. To jsou lípy – bojovnice.

                                        
Petr Beneš
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Skautský oddíl  
,,Hledači“

Ohlédnutí za dalším půlrokem života 
skautského oddílu Hledači Štíty

Uteklo už půl roku od doby, kdy začal nový „skautský“ 
rok oddílu Hledači ve Štítech. Hned od září se nám rozjely 
schůzky dle předprázdninového vzoru, takže můžete vždy 
v pátek od 15:30 do17:00 potkat družiny vlčat a světlušek 
a od 17:00 do 19:00 skauty a skautky, tedy starší členy oddílu. 
Ovšem kromě pravidelných pátečních schůzek se také účast-
níme mimořádných oddílových, či střediskových akcí.

První podzimní akcí byl v říjnu Střediskový oheň. Zde se 
setkávají všechny oddíly ze Zábřehu, Hoštejna a Štítů. Kromě 
slavnostního zapálení ohně se oddíly podělily o své celoroční 
činnost a zážitky, které všem slouží jako inspirace pro to, co 
zlepšit, kam se vydat nebo jaké akce naplánovat pro další rok. 
Další výhodou tohoto velkého setkání je možnost potkat téměř 
všechny členy oddílů a zahřátí na duši, když vidíte, kolik lidí je 
nejen členy organizace Skaut, ale především kolik lidí chce konat 
dobro. Čísla jsou čísla, ale pokud vidíte, kolik nás kolem ohně 
sedí, je krásný dobrý vědět, že to, co děláme, má smysl.

Koncem října jsme se zúčastnili mezinárodního projektu 
,,Rasismus nepatří do XXI. století“. Jedná se o dvouetapový 
projekt, kdy první část probíhala nedaleko rumunského měs-
ta Targu-Jiu. Celkem 18 lidí z každé země se osm dní bavilo, 
učilo, předávalo zkušenosti a navzájem se poznávalo. Druhá 
část se bude konat koncem února nedaleko Brna.

A kalendář akcí se plnil dál. V listopadu proběhl Poslední 
oheň našeho skautského oddílu a jak je již tradicí, místem 
konání byla Jöklova skála. Letos bych ho nazval spíše slibový 

J. Oheň slavnostně zapálil Jan Knápek, který pomáhal také 
při jeho přípravě. Po zapálení ohně následoval slavností slib, 
který kromě Jana Knápka skládali také Václav Haltmar, Ja-
kub Fabiánek, Miroslav Enter a Štěpán Jureček. Tímto aktem 
byli přijati mezi vlčata. (Ti, co nás pravidelně sledují, vědí, že 
chlapci do 12 let jsou vlčata a dívky světlušky a od 12 do 16 
se jedná skauty a skautky. Od 16 do 24 let jsou to roveři a ran-
gers.) Také jsme přivítali několik nováčků jak ve štíteckých 
družinách, tak i v oddílu Horních Studének.    

Koncem listopadu se družina Studýňáci a vlčata se svět-
luškami ze Štítů zapojili do výroby adventních věnců ve Fa-
kultní nemocnici v Olomouci. Výtěžek z prodeje byl věnován 
na dětské onkologické oddělení, kam naše děti od dveří na-
koukly, aby měly představu, komu je jejich pomoc určena. 

Pokračovali jsme druhou sobotu v prosinci, kdy pětka ze 
štíteckého oddílu vyrazila pohodlně osobním autem do Víd-
ně pro betlémské světlo, což bylo velkou změnou oproti mi-
nulým rokům, kdy jsme jezdili vlakem či autobusem. Zde se 
sešli zástupci skautských organizací z celé Evropy, a dokonce 
i z USA. Také jsme se setkali s přáteli ze Slovinska a Chor-
vatska. Mise byla úspěšná, betlémské světlo jsme přivezli do 
Štítů a automobil čekal na další úkol, a sice až do Štědrého 
dne na pouť po rodinách Štítecka.

Pomáhat jsme však nepřestali ani před Vánocemi, kdy 
jsme uspořádali sbírku hraček a knížek pro dětské oddělení 
šumperské nemocnice. Děti se horečně zapojily do organi-
zování. Naše dvě nejmladší vlčata dokonce obcházela třídy 
ve škole a informovala všechny o této sbírce. Nezalekli se 
a obešli je všechny. Nasbíralo se toho tolik, že při předání 
patnáct z nás mělo co dělat, abychom to všechno odnesli. 
Nebojte, příště můžete přispět i vy, protože už plánujeme 
druhý ročník.   

Poslední sobotu před Vánoci jsme jako každý rok vyrazili 
do Olomouce. Nejprve jsme strávili dvě hodiny v Aquaparku. 
Tobogány a skluzavky byly maximálně využity. Ještě že jsme 
přišli hned po otevření a byli téměř jediní návštěvníci, proto-
že nikoho jiného bychom na atrakce nepustili ;-). Po koupání 
jsme vyrazili na vánoční trhy, které se nám tuze líbily. Jako 
každý rok se mohly děti samy vydat do víru stánků s dárky 
a dobrotami a ve smluvenou dobu jsme se opět sešli a unave-
ní, ale spokojení jsme vyrazili na cestu domů. 

Tečkou za našimi aktivitami v roce 2016 byl Štědrý den. 
Téměř 90 % našich skautů se místo dopoledního sledování 
televize zapojilo do roznášení Betlémského světla. Navštívili 
jsme domácnosti nejen ve Štítech, ale i v Herolticích, na Břez-
né, v Crhově a Horních Studénkách. Jsem rád, že nemáme 
televizní povaleče, ale mládež schopnou obětovat svůj volný 
čas a věnovat jej ostatním.                     Zapsal: Skácel Luboš
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Zápis do školy
V letošním roce dochází ke změně termínu 

zápisu do 1. ročníku. Dlouhá léta jsme zápis 
organizovali na konci ledna, ale od letošní-
ho roku novela školského zákona stanovuje 
pouze měsíc duben. Rodiče dětí, kterých se 
zápis týká, budeme opět podrobně informovat 
a písemně zvát na čtvrtek 6. dubna odpoledne. 
Tento pozdější termín zápisu hodnotím jako 
změnu k lepšímu, připravenost dítěte na školní 
docházku bude možné lépe posoudit.

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání v ma-
teřské škole jsou podle stejné novely školského 
zákona posunuty až na první polovinu května, 
po skončení zápisů do 1. ročníku základní ško-
ly. Podrobné informace zveřejníme v přísluš-
nou dobu na internetových stránkách školy 
a budou k dispozici také přímo v mateřské 
škole. 

Miloš Harnych, ředitel

Lyžařský výcvik
Po dlouhé době se uskutečnil lyžařský výcvik žáků 5. roč-

níku, který proběhl od 23. 1. do 25. 1. 2017 ve Zborově. Ko-
nečně zima přála našim mladým lyžařům, a tak se v hojném 
počtu pod vedením zkušených lyžařek z řad našich učitelek 
mohli vydovádět na skvěle upravené sjezdovce. I když bylo 
počasí trochu mrazivé, všichni byli velmi spokojení a lyžová-
ní si užili. Jestliže byli na začátku kurzu i začátečníci, po třech 
dnech odjížděli domů výborní lyžaři a snowboardisté.

Žáci sedmých tříd absolvovali lyžařský kurz ve Skiresortu 
Buková hora od 30. 1. do 2. 2. 2017. Větší část žáků sedmého 
ročníku pod vedením p. uč. Marcely Hřebíčkové a instrukto-
rů potrápilo proměnlivé počasí i husté sněžení. Na ubytovně 
Ski klub Česká Třebová (Statek) bylo super i večerní program 
se povedl. Lyžařský kurz si žáci řádně užili a byli velmi spo-
kojení. 
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

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

Linhart Radomír  70 let
Směšný Ivar   70 let
Vohánka Vladimír  75 let
Ondráček Jan   76 let
Vogelová Alena  76 let
Slovačíková Anežka  77 let
Pospíšilová Zdenka  78 let
Scholz Adolf   78 let
Kühnová Veronika  80 let
Kleinová Anna  81 let
Gronych Miloslav  81 let
Sitta Josef   81 let
Beranová Gertruda  82 let
Kühn Alfred   84 let
Tempírová Marie  86 let
Jarmarová Josefa  88 let
Fabiánková Jarmila  89 let
Minářová Stanislava  93 let

  MNOHO ZDRAVÍ!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci listopadu 
loňského roku v  obřadní síni MěÚ ve Štítech, kam se na po-
zvání dostavili rodiče se svými dětmi k jejich slavnostnímu 
zápisu do Pamětní knihy narozených. Hezkými písničkami 
a tanečkem všechny přítomné potěšili žáci a žákyně ZŠ ve 
Štítech - Petr Švéda, Aneta Enterová, Aneta Kovářová, Julie 
Vargová, Viktorie Kubíčková, Klára Koutná, Karin Hetclová, 
Elena Scholzová, Nela Šanovcová, Vanesa a Sandra Procház-
kovy a Alexandra Doubínková pod vedením paní učitelky 
Jany Špačkové. Místostarostou města panem Lubošem Skáce-
lem a předsedkyní SPOZ  Ivetou Horvátovou byly přivítány 
tyto děti:
 

Miroslav Knápek  nar. 31.05.2016
Patrik Sopel  nar. 02.06.2016
Tadeáš Lehký  nar. 24.06.2016
Vendula Bednaříková nar. 12.07.2016
Benedikt Laichman nar. 24.07.2016
Tadeáš Laichman  nar. 24.07.2016
Radek Seidlman  nar. 10.08.2016
Barbora Siváčková nar. 13.09.2016
Anežka Opravilová nar. 16.09.2016
Tomáš Hroch  nar. 25.09.2016
Ondřej Dostál  nar. 01.10.2016
Michal Kubíček  nar. 04.10.2016
Kristian Režňák  nar. 12.10.2016

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

POHYB OSOB 2012 - 2016

PŘISTĚ-
HOVÁNO

ODSTĚ-
HOVÁNO

NARO-
ZENO

ZE-
MŘELO

CELKEM 
OBYVATEL

2012 52 44 20 22 2069

2013 40 44 21 18 2068

2014 27 52 24 16 2052

2015 42 46 18 22 2044

2016 54 75 24 21 2026

STAV OBYVATEL

2012 2013 2014 2015 2016

Štíty 1624 1625 1615 1614 1598

Březná 245 245 246 243 239

Crhov 102 98 96 90 87

Heroltice 98 100 95 97 102

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL

ŠTÍTY 41,05
BŘEZNÁ 37,55

STATISTIKA k  31.12.2016

CRHOV 48,74
HEROLTICE 46,63

Statistika činnosti knihovnického střediska Štíty 
v roce 2016
Statistika 2016
středisko Štíty 

Výpůjčky
celkem

Registrovaní 
čtenáři

Návštěvníci
půjčovny

Uživatelé 
internetu

Měk Štíty 11 453 195 2 715 762

MK Březná 69 1 22 10

MK Crhov 122 5 43 39

MK H. Studénky 108 6 33 1

MK Jakubovice 366 8 78 7

MK Jedlí 402 32 117 27

MK Písařov 943 10 147 2

MK Zborov 184 7 31 0

Celkem 2016 13 647 264 3 186 848

Rok  2015 15 289 283 3 381 920

Porovnání   +/- - 1 642 - 19 - 195 - 72

Výsledky činnosti Městské knihovny Štíty

Přírůstky knihovního fondu: 
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty - 209 svazků v hodnotě 
46 809,00 Kč.
Dary z projektu Česká knihovna – 54 svazků v hodnotě 10 251,00 
Kč. 
Knižní dary čtenářů a organizací pro Měk Štíty - 11 svazků v hod-
notě 1 627,00 Kč.
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje – 219 svazků 
v hodnotě 32 937,00 Kč.
Dary do výměnného fondu  – 2 svazky v hodnotě 170,00 Kč.
Nákup knih z fi nančních příspěvků obcí pro MK Horní Studénky, 
Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov – celkem 67 svazků v hodnotě 
18 935,00 Kč.
Celkem bylo v roce 2016 knihovnicky zpracováno a zkatalogizo-
váno v programu KPwinSQL 562 nových monografi í  v hodnotě 
110 729,00 Kč.

Z činnosti:
V roce 2016 si registrovaní čtenáři vypůjčili 7 958 monografi í 
a 3 495 periodik.
V rámci činnosti regionální funkce střediskové knihovny Štíty bylo 
v cirkulaci dovezeno do 7 místních knihoven celkem 1 172 svazků 
a odvezeno 1 097 monografi í do MěK Štíty.
Meziknihovní výpůjční službou bylo žádáno celkem 42 požadavků, 
z toho kladně   vyřízeno 39 požadavků.
Knihovnické lekce pořádané ve spolupráci se ZŠ a MŠ Štíty navští-
vilo celkem 157 žáků. 
Městskou knihovnu ve Štítech v roce 2016 navštívilo a bylo ob-
slouženo celkem 3 477 návštěvníků + dalších 9 349 virtuálních 
návštěvníků využilo on-line služeb e-katalogu knihovny.

Květa Lakomá, MěK Štíty

Otevírací doba 
Městské knihovny ve Štítech

Pondělí:  10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.

Středa:    10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.

Pátek:     10.00 – 11.30 hod.    12.00 -  17.00 hod.

Otevírací doba knihovny v Crhově

 Pátek : 17.00 – 19.00 hod.
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TURISTIKA

KOMENTÁŘ
 Vynálezci ruchadla 

„Několik světových vědců, nezávisle na sobě, znovuobjevilo 
funkčnost zákonů Řehoře Mendela“ - tolik zpráva rozhlasu z 12. led-
na. Na základě dění v soudobé společnosti navrhuji další exhumace. 
„Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest“, to je pouhá jedna 
věta (ne typická) z mnohých, jež tvoří vícero pojednání jiného našeho 
velikána, uznávaného jako učitele národů. Tuto větu si u nás osvojili 
mnozí úředníci či soudci, ale jeho zásadní hodnotné dílo na poli 
vzdělávání a výchovy jeho vlast neakceptuje a nepotřebuje. Ostatně 
viditelné výsledky působení dlouhé řady našich ministrů školství by 
se v konfrontaci s představami J. A. Komenského daly vyjádřit pouze 
jako „krmení prasat perlami“. Do toho docela zapadá zpráva, že se 
do českých, zejména středních, škol hrnou učitelé angličtiny z USA.  
Jen těžko si můžu představit takové úspěšné vyučování, když neumí 
šplechtnout česky. Ale nechť rozhodne zmíněná exhumace díla - jinak 
znovuhodnocení, myslím to zcela vážně. Jestli se spisky Komenského 
prokáží býti pouhým bludem, nechť následuje, jak je u nás zvykem, 
stržení bust a přejmenování ulic.                                 

Jedna zpráva, už docela stará (nevešla se), z 31. 7. loňského roku: 
„V České Lípě unikla chemická látka akrolein. Za I. světové války 
se používal jako chemická zbraň. V současné době je využíván jako 
desinfekce nebo pesticid.“ Vidíte, také přehodnocení - houby zle!

Každou neděli je na brněnském rádiu pořad „Toulky českou 
minulostí“. Sponzoruje ho, tam jmenovaná advokátní kancelář, a tak 
před pořadem je vždy tato věta: „Dějiny by se ubíraly jinudy, kdyby 
si je vzali na starost právníci.“ Můj názor? Děkuji, raději ne!

Loňský rok poznamenala i podivuhodná odstávka jaderné 
elektrárny v Dukovanech. Ale příliš, jestli jste si všimli, se to neroz-
mazávalo. Že si tam neumějí pohlídat ani svářeče? To by přece těžce 
poškodilo naši víru v bezpečnost a světlou budoucnost jaderné 
energetiky. Že nás to hodně stálo? Hlavně, že to nebouchlo.

V Německu máme ještě pořád dost naft y. To uskladnění tam 
byl zřejmě nápad nějakého moravského vinaře sdílícího názor „čím 
starší tím lepší“. Škoda, že mu tam ten sklípek už párkrát vykradli. 
To ještě musela železniční vlečka fungovat, když zmizelo pět a půl 
milionů litrů ...

Boj o protikuřácký zákon je lítější než boj s Islámským státem, 
některé poslance úplně vysílil (jednoho už od pohledu k prahu smrti) 
- až to začalo být hodně znát na pozměňovacích návrzích. Trefný 
byl třeba ten zakazující kouření v autu, ve kterém je dítě. Kouřící 
maminka ukládající dítě do kočárku nebo trvale zakouřený byt s dět-
mi nevadí. Proboha ne, to není můj další doplňující návrh, to je jen 
poukaz na chybějící inteligenci lidí, kterou zákon nevyřeší! Zdánlivě 
inteligentní konstruktéři přece do aut léta montují popelníky, což má 
dosah nejméně stejně vážný - nejedno z nich po nehodě shoří, často 
i s lidmi, od zapadlého vajglu. U nedostatečně vyvinuté společnosti se 
musí uzákonit i taková věc, jako nošení refl exních prvků na silnici ve 
tmě. To už není jen o chybějícím rozumu, ale o ztraceném pudu se-
bezáchovy. Věštím brzké doplnění tohoto zákona, neboť není určena 
barva refl exního prvku, jeho minimální plocha a doložení certifi kace 
(viz. refl exní vesty). Myslíte, že se tady může ještě najít „selský ro-
zum?“ A ještě „pamlskový zákon“ - to je teprve věda! To naši rodičové 
nemuseli řešit - řešil to krajíc z domu a voda ze školního vodovodu 
(ale to holt byl ještě zlatý ten pravěk!).

Tož se posuneme: Naše budoucí vztahy s USA bude úspěšně 
řešit Ivana Trumpová. Protože je ze Zlína, očekává se, že vzkřísí 
i JéZéDé Slušovice.  Po celé naší vlasti, jak houby po dešti, budou 
vznikat organizace „ Svazu česko - amerického přátelství.“ 

A až na závěr (promiňte, pane ministře) - Andrej Babiš! Sůl 
způsobující neustálé slzení v očích většiny poslanců opozice i dru-
hů z vládní koalice. Obtíže jsou tak akutní, že si to vyžádalo, dost 
neobvyklou, změnu pravidel uprostřed zápasu. Tak vznikl zákon 
další - tentokrát se na něm pracovalo úporně a při tom určitě dost 
opatrně, tak aby vlk (Babiš) chcípl a koza (ostatní) zůstali celí. Tím 

myslím nedotčenost dobře honorovaných umístěnek v představen-
stvech, či souběžné vykonávání různých placených funkcí. Babiš, to 
je mu vyčítáno, by chtěl vést tu nezvedenou chásku jako podnik. 
No, pokud by chtěl do vrcholných vládních úřadů umístit píchačky 
a za alkohol dávat výpovědi, jistě by mu to přineslo mraky hlasů pro 
jeho ANO.  Z toho mnohé mrazí, jiným stéká pot mezi lopatkami. 
                                            Alex Krobot

Sedím nad klávesnicí, jak ten dnešní puberťák, na dosah 
mám hrnek, v němž trojhranný pytlík barví vřící vodu zá-
zvorem, medem a citronem. Proč ne? Zdravotně labilnímu 
starci dnes, zejména venku, hrozí mráz jako prase, stupeň „3“ 
a chřipková epidemie. Úsporná žárovka osvětluje turistický 
záznamník, stránku nadepsanou „Rok 2016.“ Toť můj podklad 
k příštím řádkům.

Zima jako za Lady nebyla, tak za počasí nemastného a ne-
slaného uskutečnil se první výlet už třetího března do herol-
tické hospůdky.  Už slyším to špičkování, ale opravdu, nám šlo 
(a vždycky jde) o tu vycházku! Dle příkladu lidí, co pamatovali 
počátky průmyslové revoluce či vynález telegrafu, jsem chtěl 
i já přispět svou trochou paměti a následovaly dva výlety po 
stopách využití vodní energie v Písařově a v Bukovici. Měly 
úspěch, zúčastnilo se 25 zájemců.  Mezi nimi, koukám, jsme šli 
ještě ze Šanova přes Karlov až na Kocandu - přemýšlím proč 
tam - jo, tam staví autobus. Za velmi hezkého počasí, s dobrou 
účastí, se pak konal výlet na novou rozhlednu na Brusné a do 
přírodní chráněné lokality Bludovská stráň a na Bludoveček. 
Více rekreační část výpravy pak do autobusu nastoupila v Blu-
dově, tři tlapalové až v Klášterci. Tradičně živo bylo na výletu 
přes Olšanská hora na pouť do Studének, málo živo bylo na té 
pouti samé. Z Jedlí do Václavova, Drozdova a na Drozdovskou 
Pilu, to byla trasa velmi zdařilá - pohodou, účastí i počasím, jen 
ty květy třešní byly čerstvě omrzlé. Po posezení jsme pokračo-
vali ke Štítům cestou netradiční, leč krásnou. Poloha uprostřed 
hustě zalidněné Evropy přesto nevyloučila bloudění hodné 
výpravy do amazonského pralesa, proto, zcela neočekávaně, 
došlo k ohodnocení nejvyšší kilometrovou známkou roku - 22. 

Když mráz leze za nehty

S takovou partou je radost chodit. Ta rozhledna ze Sněžníku 
u králického nádraží je starší jako já.
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Nikoho to neodradilo, hned osmého května  21 turistů (nejvyš-
ší počet roku) šlo z Králík přes klášter do Šanova. Doslova psí 
počasí nás potrápilo v půlce května, zima a jakási bílá směska 
nás cukrovala na výletu ze Svébohova, přes Zborov a Horní 
Studénky. Obratem nádherné počasí nás za týden provázelo 
z Červené Vody na sedlo, Bukovou horu a do Heroltic. Bouřka 
nás stíhala na trase z Hoštejna do Bozeňova a Lupěného, ale 
nějak nám neublížila, její voda se zatím vylila ve Štítech. V půl-
ce června poznávalo deset našinců Krušné hory. Byl to balanc 
mezi dešti (seno se nesušilo ani tady), ale na našich bezmála 
60 kilometrů zakapalo jen výjimečně, zážitky opět stály zato.  
V prázdninách proběhly tři odpolední výlety v okolí Písařova, 
Jakubovic a Karlova. Několik našinců, někteří už tradičně, se 
pohybovalo a sbíralo zážitky v Dolomitech. Čtvrtého září, bo-
hužel pouze čtyři turisté, absolvovali od jara avizovaný výlet 
z Horní Lipové k Nýznerovským vodopádům a do Žulové. Kdo 
nebyl, musel zalitovat. I následující Králický Sněžník, i když 
tu bylo moc pěkně a šel se z poského Mezihoří, měl jen šest 
účastníků. To, velmi už „omletý,“ následující výšlap z Bušína 
do Hartíkova, Janoušova a Jakubovic měl účast velmi slušnou. 
Aby vzápětí selhal výlet Skřítek, Rabštejn, Malínská rokle, Nový 
Malín. Selhal opravdu jen tím zájmem, nadílku kilometrů tu 
kompenzuje nenáročnost terénu.

Ještě sedm turistů přišlo na poslední setkání na Martina 
na Olšanských horách, to už byl sněhový cukr. Moc pěkným 
vyprávěním nám tento náš milovaný kout přiblížil ještě o Vá-
nocích někdejší obyvatel, dnes hornostudénský, Zdeněk Švéda 
na rozhlasové stanici Olomouc.

Mrznout nebude věčně, jaro vždycky přišlo. Děkuji za loň-
ský zájem, přijměte pozvání na naše letošní toulání a ať vám 
k tomu dobře slouží klouby, dych a kardiovaskulární systém. 
Před startem vždycky vyslechněte předpověď počasí, zejména 
informaci o době východu a západu slunce, tam se vždycky tre-
fí.                                                                                                      

                                                                            Alex Krobot

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Ahoj Štěpáne, proč se tak poťouchle 
usmíváš?
Štěpán: Ale, přemýšlím o čase, pomíjivosti argu-
mentů, absurditách …
Redaktorka: A to téma je k smíchu?
Štěpán: Trochu jo ….
Redaktorka: Tak mi to vysvětli … 
Štěpán: Představ si, že za pár pátků se o této době 
bude říkat: „staré dobré časy “

Štěpán a já ty časy milujeme, i když stály za…

sobota 18.2 2017 10:00

sobota 25.2. 2017 14:00

sobota 4.3. 2017 15:00

sobota 11.3. 2017 12:00

sobota 18.3. 2017 14:00

UT Letohrad

Příprava muži jaro 2017
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