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Projekty realizované od března do května 2017

2. etapa revitalizace městského parku

Brána k fotbalovému hřišti. Plot na hřišti. Rekonstrukce bytu nám. Míru č. 42.

Oprava fasády, oken a střechy domu č. 49 a 50. Oprava zídky a osázení prostoru před farou.
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 29. 3. 2017

Výpis z usnesení z 54. – 57. jednání  
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o dílo uzavřená s Milošem Nechanickým, 
Poniklá – zhotovení suché kamenné zídky a kamenné 
podezdívky před čp. 1 ve Štítech.

• Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku 
uzavřená s manželi Kuttichovými, Šumperk – přípojka 
NN, která vede přes pozemek města.

• Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená se 
Silvií Kovářovou, Štíty.

• Darovací smlouvy: VELT OKNA s.r.o. Zábřeh, Hilbert 
Interiéry s.r.o. Praha, RPSnet s.r.o. Olšany a EKOLA 
České Libchavy s.r.o. – pokrytí nákladů spojených 
s kulturní akcí „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

• Veřejnoprávní smlouva – Sdružení obcí Orlicko, 
Žamberk – technické zajištění a provoz lyžařských 
běžeckých stop na Štítecku.

• Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená 
s MVDr. Monikou Švédovou.

• Smlouva o poskytnutí fi nančního daru ve výši 20 tis. 
Kč nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka, Veselí nad 
Moravou – „Na kole dětem“.

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 změnu ceny pro cizí strávníky 
předloženou ZŠ a MŠ Štíty.

• Rada schválila nákup: pro komunální hospodářství 
14 ks plastových nádob na plast, 11 ks plastových 
nádob na papír, otevření nové knihovny 4 ks 
dárkových balíčků, setkání s podnikateli s radou 
města 2 ks dárkových balíčků, materiál na činnost 
zájmového kroužku keramiky v hodnotě 5 tis. Kč.

• Rada města schválila rozpočet na rok 2017 ZŠ a MŠ 
Štíty z prostředků zřizovatele.

• Rada města schválila rozpočtové opatření č. 1/2017.

• Rada města vyhodnotila úhrady poplatků za rok 
2017.

• Rada vzala na vědomí přidělení dotace ve výši 90 
tis. Kč v rámci programu „Veřejné informační služby 
knihoven“.

• Rada vzala na vědomí žádost nájemníku z čp. 319 
a 320 ve Štítech o vyznačení parkovacích míst 
před těmito objekty a žádost nájemníků z čp. 315 
ve Štítech o úpravu parkovací plochy před jejich 
domem.

• Rada vzala na vědomí plnění „Akčního plánu 
strategického rozvoje Města Štíty“.

• Rada vzala na vědomí přehled daňových příjmů za 
rok 2017 v porovnání s rokem 2016.

• Rada vzala na vědomí žádost Aleny Šanderové 
o pronájem části pozemku p.č. 2078 a 2222/1 v k.ú. 
Štíty – město.

• Rada města schválila cenové nabídky: fi rma ASI 
informační technologie – MS Offi ce pro matriku 
a služby pro základní analýzu stavu kybernetické 
bezpečnosti úřadu, fi rma Jaroslav Hrabě – pokládka 
PVC a lepení soklů v bytě v čp. 42 a čp. 239, fi rma 
Jaromír Diblík – demontáž a pokládky PVC chodby 
a schodů v čp. 42, fi rma Biotech a.s. – odstranění 
stávajících nátěrů a vyčištění od atmosférických 
nečistot pískovcového portálu objektu čp. 
50, Ing. Václav Patera – zpracování lesního 
hospodářského plánu.

• Rada města schválila projekt Česká knihovna pro rok 
2017 na podporu nekomerčních titulů uměleckých děl 
české literatury pro profesionální veřejné knihovny.

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 15. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola akčního plánu strategického rozvoje Města 

Štíty na rok 2017
3. Schvalování rozpočtu Města Štíty na rok 2017 

– příjmy
4. Schvalování rozpočtu Města Štíty na rok 2017 

– výdaje
5. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 52 – 53
6. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města 

Štíty
7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden – březen 

2017
8. Zpráva o činnosti fi nančního výboru leden – březen 

2017
9. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty
10. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
11. Různé
12. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených 
zpráv, návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:

a) Zpráva o činnosti města
b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 7., 12., 

13. a 14. zasedání zastupitelstva
c) Plnění Akčního plánu strategického rozvoje Města 

Štíty na rok 2017
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d) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města 
Štíty za rok 2016 Krajského úřadu Olomouckého 
kraje

e) Finanční výbor se v období leden – březen nekonal

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. Projednalo a schvaluje:
 

a) Návrhovou komisi: I. Směšný, V. Světlík, P. Haltmar
b) Ověřovatele zápisu: M. Čermák, O. Wonke st.
c) Program 15. zasedání zastupitelstva
d)  Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 22. 2. 2017   
e) Rozpočet na rok 2017 - příjmy vč. fi nancování celkem: 

52 792 631,84 Kč
f) Rozpočet na rok 2017 - výdaje vč. fi nancování celkem: 

52 792 631,84 Kč
g) Stanovení kompetencí radě města k provádění 

rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města Štíty 
deleguje radu města Štíty k provádění rozpočtových 
opatření takto:
– v PŘÍJMECH v plném rozsahu
– ve VÝDAJÍCH, které budou pokryty z dotace nebo 

příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních 
samosprávných celků včetně spoluúčasti Města 
Štíty v plném rozsahu

– ve VÝDAJÍCH může přesunovat prostředky 
rozpočtované na 6409-5909 na pokrytí 
neinvestičních výdajů libovolného § rozpočtové 
skladby a prostředky rozpočtované na 6409-
6909 na pokrytí investičních výdajů libovolného § 
rozpočtové skladby 

– provedené změny rozpočtu budou zastupitelstvu 
dány na vědomí

h) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města se spolkem Crhovská chasa na základě žádosti 
a poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč.

i) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města s Ing. Helenou Gálovou na základě žádosti 
a poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč

j) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města se spolkem Junák – český skaut, středisko 
Skalička, z. s. na základě žádosti a poskytnutí dotace 
ve výši 25.000,- Kč

k) Dodatek k Příloze č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové 
organizace Města Štíty Základní škola a mateřská 
škola Štíty, okres Šumperk

l) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 52–53
m) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období leden 

– březen 2017 včetně protokolů č. 1. – 3. 
n) Zprávu o činnosti v lesích města Štíty
o) Následující nákup nemovitostí: 

1. Pozemek p. č. 85/3 o výměře 76 m² a p. č. 86/4 
o výměře 116 m² v k. ú. Štíty-město od  Františky 
Kubíčkové, Štíty.

p) Následující prodej nemovitostí: 
1. Prodej části pozemku p. č. 2313/5, označený GP 
jako 2313/9 o výměře 341 m² v k. ú. Štíty-město 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování 
věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty 
p. MUDr. Pavlu Bartoňovi, Štíty.

2. Prodej pozemku p. č. 67 o výměře 292 m² v k. ú. 
Heroltice u Štítů za podmínek uvedených v Zásadách 
pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro 
zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví 
Města Štíty manželům Vojtěchu a Vieře Altmanovým, 
Heroltice.
3. Prodej pozemku p. č. 320/4 o výměře 169 m² a p. č. 
739/5 o výměře 352 m² v k. ú. Crhov za podmínek 
uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem 
či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen 
u pozemků ve vlastnictví Města Štíty p. Bc. Janu 
Švédovi, Crhov.
4. Prodej části pozemku p. č. 154/2, označený GP 
jako 154/3 o výměře 544 m² a p. č. 162/11 o výměře 
84 m² v k. ú. Březenský Dvůr za podmínek uvedených 
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, 
výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků 
ve vlastnictví Města Štíty manželům Horvátovým, 
Březná.
5. Prodej části pozemku p. č. 2313/5, označený GP 
jako 154/4 o výměře 53 m² v k. ú. Březenský Dvůr za 
podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, 
pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných 
břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty p. Petru 
Frankovi, Březná.
6. Prodej pozemku p. č. 1540/2 o výměře 122 m² a p. č. 
st. 234/3 o výměře 117 m² v k. ú. Heroltice u Štítů za 
podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, 
pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných 
břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty p. Liboru 
Knápkovi, Heroltic.
7. Prodej pozemku p. č. 2045/1 o výměře 30 m² v k. 
ú. Štíty-město za podmínek uvedených v Zásadách 
pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro 
zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví 
Města Štíty p. Oldřichu Bendovi, Štíty.
8. Prodej části pozemku p. č. 1987/7 podle 
geometrického oddělení zaplocené části pozemku 
u čp. 244 v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených 
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, 
výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků 
ve vlastnictví Města Štíty p. Anně Vernerové, Štíty.

5. Ukládá:

a) Starostovi města v termínu do 12. 4. 2017 zpracovat 
protokol úkolů vyplývajících z 15. ZMě ze dne 29. 3. 
2017 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. 612 a p.č. 610 v k.ú. Heroltice 
u Štítů.

b) Záměr prodeje části p. č. 2189/1 v k.ú. Štíty-město. 
Žadatel Ilona Vysoká.

c) Záměr prodeje p. č. 652/2 v k. ú. Štíty-město. Žadatel 
Vojtěch Kunrt.

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová

Luboš Skácel, v. r.  Bc. Jiří Vogel, v. r.
místostarosta        starosta
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SKUPINA O5 A RADEČEK 
NA ŠTÍTECKÉM JARMARKU

Sobota 27. května patřila tradičnímu Štíteckému jarmarku. Náměstí opět ožilo pouťovými atrakcemi a stánky s ře-
meslnými výrobky a občerstvením. Doprovodný kulturní program odstartovala Dechová hudba Lanškroun. Poté 
prostor před pódiem zaplnily děti z MŠ Štíty, aby předvedly svá nápaditá taneční čísla. Děvčata ze štítecké pobočky 
Základní umělecké školy Zábřeh nám krásně zazpívala a skupiny Pohybového studia Háčko opět ukázaly perfektní 
taneční choreografi e. Hlavním tahákem jarmarku byla skupina O5 a Radeček, která se postarala o zaplněné ná-
městí a báječnou atmosféru. Také nádherné počasí přispělo k této vydařené akci.
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Štíty a okolní obce se letos opět zúčastnily celorepublikové 
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Termín jsme stanovili 
na Den Země – sobotu 22. 4. 2017. Jelikož se však vrátilo 
nevlídné zimní počasí, termíny úklidů se v jednotlivých 
obcích kromě Heroltic odložily.  Heroltičtí byli spokojeni 
s pořádkem v jejich vesnici. Tím, že uvědomělí spoluobča-
né uklízejí ve svém okolí i mimo ofi ciální akce, tak sesbírali 
mnohem méně odpadků, než v jiných obcích. 13 účastníků 
nasbíralo 3 pytle nepořádku a další víkend se dobrovolníci 
věnovali výsadbě stromků kolem místních komunikací. Ští-
tecká 16-ti členná skupina se vydala uklízet v pátek 5. května 
a naplnila 12 pytlů. Na Březné se uklízelo v sobotu 13. května 
v počtu  10 účastníků. Většinu z nich tvořili skauti a nasbírali 
8 pytlů odpadků. 
Všem účastníkům patří veliký dík za to, že ve svém volném 
čase přispěli k čistějšímu a krásnějšímu okolí našich domovů. 

ČESKÝ DEN 
PROTI RAKOVINĚ

Ve středu 10. května se konal Český den proti 
rakovině a Štíty se opět do této akce zapojily. 
Zakoupením symbolické kytičky měsíčku lé-
kařského lidé umožňují Lize proti rakovině šířit 
nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života 
onkologických pacientů, podporovat onkologic-
ký výzkum a přispívat k vybavenosti onkologic-
kých pracovišť.  Tentokrát byla hlavním tématem 
nádorová onemocnění hlavy a krku. Děkujeme 
všem, kteří si kytičku koupili,a také děvčatům ze 
ZŠ Štíty, která tyto již tradiční předměty nabízela 
v ulicích města spolu s informačními letáčky. Po-
dařilo se jim vybrat 7809,- Kč.
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Příběhy domů - farní budova
Dominantou štíteckého náměstí je bezesporu kostel Na-
nebevzetí Panny Marie. Návštěvník města, kochající se 
krásou našeho velkolepého svatostánku, nemůže si však 
nepovšimnout i jediné samostatně stojící budovy na úzké 
severozápadní straně náměstí, která ke kostelu neodmys-
litelně patří – fary.  Kostel a fara jsou také nejčastějším 
motivem obrazů, fotografi í a pohlednic od 19. století do 
současnosti.

Budova fary byla postavena v klasicistním stylu roku 
1793 a dodnes si zachovala svůj původní historický ráz. Nese 
popisné číslo1. Neznamená to, že by byla nejstarším objek-
tem, jak se mnozí domnívají. Číslování domů bylo uzákoně-
no v době vlády Marie Terezie roku 1770 a ve většině obcí 
proběhlo do roku 1771. V našem městě dle kroniky až v ro-
ce1775! V té době už mělo naše náměstí zhruba stejný vzhled 
jako dnes – po vypálení a vydrancování města Prušáky roku 
1744, kdy byla zničena kromě kostela a fary většina domů na 
náměstí, se původní středověké parcely scelovaly a domy se 
zvedaly do poschodí. Čísla byla rozdána, i když u nás proti 
zvyklostem proti směru hodinových ručiček.1 Fara, patrně 
v té době po požáru provizorní a dřevěná, dostala č. p. 1 a tak 
je tomu dodnes.2

Roku 1755 byl vystavěn za přispění knížete Václava Lich-
tenštejna nový zděný kostel. Fara si však na svou obnovu mu-
sela počkat dalších 38 let. Roku 1788 nastoupil nový děkan 
Johann Müller, který dokončil v letech 1793-1794 výstavbu 
nové zděné farní budovy i se zahradou. I na tuto stavbu 
přispěl kníže Lichtenštejn – tentokrát Alois, jak si můžeme 
přečíst v nápisu nad vchodem. Za zmínku stojí i informace, 
že roku 1808, za faráře Dominika Scholze, udeřil do budovy 
blesk a zapálil střechu fary,3 takže fara opět vyhořela. 

Smutnému osudu neušla fara ani kostel při zhoubném 
požáru roku 1889, kdy byly oba objekty značně poškozeny. 
Kostel (po požáru s provizorní nízkou jehlancovitou věží) 
získal současný vzhled roku1912. Fara se rekonstrukce do-
čkala roku 1923 za faráře Josefa Prokeše, který nařídil její 
opravu, také napojení na vodovod, výměnu oken, opravu 
komínů a přilehlých hospodářských budov,4 což znamenalo 
stáj a kůlny ve dvoře.

Zajímavostí je, že dle záznamů zde bývaly 2 byty a běžně 
bydlelo 4 – 7 lidí. V poválečných letech, po roce 1946, na faře 
žili Jan Werner, děkan a Jan Tomis, kaplan, Karel Werner, hos-
podář, na což si jistě ještě mnozí pamětníci vzpomínají.5

V dalších letech (za duchovních správců P. Vrtílka, Šuránka 
a Mlčáka) poskytla fara útočiště dočasně několika farníkům, poz-
ději již byl vnitřní stav budovy k trvalému bydlení nevhodný.

Vnější oprava budovy proběhla v druhé polovině deva-
desátých let, v době, kdy se opravoval i kostel. Tenkrát byly 
ze zdi fary ve dvoře sejmuty alianční erby Anežky a Jana Žal-
kovských, pozůstatky z hrádku, který stával za kostelem,6 aby 
čekaly na své restaurování a nové umístění v portálu štítecké 
radnice (roku 2013).

Před několika roky se konečně započalo i s opravami 
a rekonstrukcí vnitřních prostor fary. O tom, co vše se na 
faře a před farou děje a jak práce pokračují, se můžete dočíst 
například na webových stránkách štítecké farnosti. 

Nad portálem vstupních dveří fary můžeme najít nápis, 
který kromě jména donátora (= dárce, sponzora) obsahuje 
také letopočet, kdy byla farní budova postavena. Jde o tzv. 
CHRONOGRAM.

Chronogram je vyznačení letopočtu vzniku stavby, sochy, zlat-
nické práce apod. v nápisech tak, že písmena, shodující se s řím-
skými číslicemi (M, D, C, L, X, V, I), jsou větší, popřípadě zlacená 
nebo červená. Jejich součet dá rok, z něhož dílo pochází.7 

V nápisu nade dveřmi štítecké fary bývala tato písmena 
v minulosti červeně zabarvena. Bohužel při opravě fasády 
na konci devadesátých let byl přetřen – patrně z neznalos-
ti významu - na červeno celý nápis. Říká nám, že fara byla 
velkými náklady postavena roku 1793 knížetem Aloisem 
Lichtenštejnem.

Správně byla písmena v nápisu vyznačena takto:

LARGIS SVMPTIBVS ALOIJS IIDE
LICHTENSTEIN EXSVR REXIT  

M = 1000,  D = 500,  C =100,  LLL = 150,  XX = 20, 
VVV = 5,  IIIIIIII = 8

Budova fary tedy pochází z roku 1793.               
                         
1 https://cs.wikipedia.org/wiki/číslo_popisné
2 Pozn. aut.:V době číslování byly například domy č. 6 a 7 samo-
statně stojící, mezi nimi byla soutka (ulička do zadních traktů), ke 
scelení parcel a pozdější přestavbou vznikl současný dům č. 6 – 7 
s průjezdem.
3 Podle materiálů Památkového ústavu Olomouc: Obnova kostela. 
Olomouc 1995.
4 Tamtéž
5 Průzkum městské památkové zóny Štíty
6 Jde o nejstarší dochovanou památku z období feudalismu, z konce 
16. století, připomínku šťastnější české doby na Šilpersku. Doby, 
kdy byl majitelem šilperského panství významný český rod Žal-
kovských.
7 Herout, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. NPÚ, Praha2011

IvanaValentováKostel s farou na obraze neznámého autora z období 
1. republiky. 
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 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
…jak probíhalo číslování domů 

v našem městě
Jak již bylo řečeno výše, první číslování (za Marie 

Terezie) proběhlo u nás roku 1775.  Ve městech byly 
většinou budovy od té doby několikrát přečíslovány. 
První vlna přečíslování probíhala ve většině měst a ob-
cí v letech 1805-1815. Bylo- li tomu tak i v tehdejším 
Šilperku, nevíme. Jisté je, že podle kroniky města byly 
domy znovu přečíslovány r. 1949, tenkrát byly domy 
opatřeny novými emailovanými tabulkami. V pade-
sátých letech se hodně bouralo, nejvíce na Pilníku 
a Travech.

V sedmdesátých a osmdesátých letech se naopak 
ve velkém stavělo, i díky různým stabilizačním a novo-
manželským půjčkám, jak si mnozí obyvatelé našeho 
města vzpomínají. Nově postavené domy pak dostáva-
ly čísla po těch zbouraných – tak například ve Štítech 
v parku stojí vedle sebe domy s čísly 78, 127, 31, 130, 
26 atd. Pro poštovní doručovatele – pokud tomu tak 
bylo i jinde, to musel být pořádný zmatek. A to ještě 
neexistovaly GPS! Ve Štítech byly naštěstí doručova-
telé převážně místní, takže obyvatele dobře znali a to, 
kde bydlí, věděli i bez čísla.

Není divu, že musel přijít nový zákon:
„Číslo popisné nebo evidenční se podle zákona 

o obcích č. 128/2000 Sb. nesmí užívat opakovaně, tj. 
nesmí být přiděleno nové budově, která stojí na místě 
zaniklé dřívější budovy, jak se mnohde v minulosti 
dělo. Zanikne-li budova, příslušné popisné nebo evi-
denční číslo je zrušeno a nesmí být znovu přiděle-
no…“   

            Ivana Valentová

Tetřívek Štíty
V sobotu 20. května 2017 jsme se 

s Družinou mladých myslivců Tetřívci 
Štíty zúčastnili okresního kola o Zlatou srnčí trofej, která se 
letos konala v na zámku v Úsově a jeho blízkém okolí. Místo, 
které bylo nejen důstojným prostředím, ale i děti si z něho 
odnesly nějaké zážitky a nabyly dalších znalostí. Na zámku 
sídlí známé Lovecko-lesnické muzeum s jedinečnou a roz-
sáhlou sbírkou exponátů tuzemské i exotické zvěře.

 Podle pravidel byly i letos děti rozděleny do skupiny „A“ 
(děti II. – V. třída ZŠ) a skupiny „B“ (děti VI. – IX. třídy ZŠ).

Ve skupině „A“ náš kroužek Tetřívků reprezentoval Adam 
Měrka, který se umístil na krásném 5. místě. Za skupinu „B“ 
nastoupili a vybojovali 1. místo Kamil Měrka, 2. místo Ta-
deáš Hudousek. Adam Hudousek, který loni vyhrál kategorii 
„A“, letos bojoval už mezi staršími ve skupině „B“ a umístil se 
na krásném 7. místě.

Soutěž se tradičně skládala z vědomostního testu o 100 
otázkách a z naučné stezky s 50 stanovišti, kde každý ze 
soutěžících musel prokázat vědomosti ze zoologie, botaniky 
a dendrologie, zdravovědy a hlavně z myslivecké historie, 
zvyků a tradic.

 Opět jsme o sobě v rámci okresu dali vědět a jsem pyšná 
na to, že to kluky baví a že se dokáží v rámci okresu probojo-
vat do předních pozic tak prestižní soutěže, jakou je bezespo-
ru celostátní soutěž o ZST. 

 Děkuji našemu hlavnímu sponzoru MS Tetřívek Štíty za 
celoroční fi nanční podporu, MěÚ Štíty za útočiště formou 
propůjčení klubovny a hlavně samotným „Tetřívkům“ za 
reprezentaci našeho městečka v rámci okresu. 

Po prázdninách zahajujeme už IV. ročník naší působnosti, 
jedná se o školní rok 2017/2018. Chtěla bych touto cestou 
vyzvat všechny, kteří by měli zájem se do naší družiny 
mladých myslivců přidat, že budou vítáni!!!  Přihlásit se 
můžete formou přihlášky, které budou k dispozici ve škole 
nebo přímo u mne.  

  S pozdravem Myslivosti zdar Eva Dušková 

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: ahoj Štěpáne, co v létě?
Štěpán: chtěl bych postavit hnízdečko….
Redaktorka: hnízda staví ptáci ….
Štěpán: hnízdečko pro rodinu ….
Redaktorka: ty, miliardář a ještě nemáš bydlení pro 
rodinu?
Štěpán: bydlení mám dost, ale něco většího, aby to moc 
nestálo, snad z dotací….
Redaktorka: že se nestydíš, prachů máš jak slupek a ješ-
tě bereš dotace….  
Štěpán: kdybych se styděl, tolik bych neměl….

Já a Štěpán Vás zdravíme z přidělovacího úřadu
Dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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KOMENTÁŘ
K pohlazení duše

Nemohlo nikomu ujít, že před pár týdny dostala další ošun-
tělá budova na štíteckém náměstí nový kabát. Kdo vešel, zjistil, 
že má i nový „pajšl“ a není to tedy pouhá kulisa z Potěmkinovy 
vesnice.  V přízemí nově umístěná knihovna si to už opravdu 
zasloužila. Když jsem kráčel po různě zprohýbané podlaze na 
starém místě, už jsem se bál. Jednou se už pode mnou (ne tam) 
klenba zřítila. Knížky v nových přehledných regálech teď poma-
lu vyvětrávají tu zatuchlinu, kterou jsem si vždy s novou várkou 
přinášel domů. Nesrovnatelně se zlepšilo prostředí pro paní kni-
hovnici a čtenářům se zkvalitnilo místo pro vybírání, posezení 
a začtení se. Pohledově šik jsou i pískovcové schody k bytům do 
poschodí, jen lituji toho, kdo je bude chtít udržet v čistotě. 

Přivést dnešní generace k lásce k literatuře je těžké, často 
nemožné. Je přece jednoduché (když už to tedy musí být) nasa-
dit si sluchátka nebo tu někde ještě požadovanou (protivnou) 
povinnou četbu odbýt vyhledáním obsahu na internetu. Kdo 
ale skutečně nečte, může zakonzervovat svou inteligenci na 
stupni nehodném dospělého člověka, mívá problémy napsat 
jednoduchý text na pohlednici, natož slohovou úlohu, protože 
chybí široká slovní zásoba, těžko si lze představit, že by jednou 
sám mohl obohatit literaturu. Knížku vtíravě nahrazují desítky 
televizních stanic, a kdyby se místo reklamy před zprávami 
objevila ta - naší generaci známá- Večerní chvilka poezie, zdě-
sil by se národ, že se vrátil komunismus. A tak tu případnou, 
smyslem nepochopitelnou báseň žák odříká jako automat, aniž  
ji umí skutečně přednést (jakoupak má také smysl a důležitost 
proti práci na PC).

Ta naše knihovna obsahuje mnohé poklady, speciality 
dokáže sehnat. Zlatým jablíčkem často bývá knížka docela 
nenápadná, taková šedá myška. Když na ni natrefíte, nemusíte 
se třeba právě proplétat světovou válkou (ač ani to není určitě 
bezvýznamné), nemusí přetékat vymyšlenými monstry brání-
cími planetu před mimozemskými vetřelci. Poznáte ji tak, že 
vám bude hladit duši. Možná pak budete dobře spát i bez práš-
ku, nebudete ze spánku vykřikovat, ale budete se z něj usmívat. 
Obor psychiatrický může se stát méně lukrativním. Za mnohé 
a za knihovnu nabídnu jednoho takového autora. Je jím pan 
František Nepil, rodák z Hýskova na břehu Berounky, tvůrce 
pořadů pro děti i krásných textů pro rozhlas, přítel Horníčkův 
a Renčínův. K půjčení je tu jeho perla „Dobrá a ještě lepší jitra“. 
Kdysi, při dovolenkovém popojíždění a chození, jsem navštívil 
jeho hrob v rodné vísce. V tomto koutu vlasti z nejnádherněj-
ších a u tohoto hrobu, který znázorňuje řečiště Berounky, jsem 
něco pochopil z prostředí, které modelovalo pana Nepila i Otu 
Pavla. 

Přeji všem Štíteckým, aby se i vzácná památka - budova bý-
valé knihovny a radnice, co nejdříve rozsvítila po velmi nutné 
opravě a přispívala pak zase dobře zvoleným využitím.

   Alex Krobot

Páni a soudruzi, no ták!
V myslivecky netradiční době probíhala poslední leč na 

Andreje Babiše. Vzpomínám si, při příležitosti jiného extempo-
re, na radu předsedy lidovců premiérovi: „Nesmíme si nechat 
naběhnout od opozice.“ Naběhl zas. Ještě k tomu Kalouskovi, 
což také svědčí o tom, že se nestal vizionářem.

Ten se teď šklebí a dál vede zasvěcené řeči nepřekonatelné-
ho a nejlepšího ministra fi nancí EU. Vůbec mi připadá, že by 

nebyl problém sestavit jedinečnou novou vládu už od zítřka, 
spousta zaručených odborníků už zase čeká na startovních blo-
cích. Vždyť už také zase nemáme (23. 5.) ministra školství! Při-
tom jasného adepta (možná dokonce i na prezidenta) máme. 
Nevíte? No přece Klaus mladší! Už by si ho měli všimnout - byl 
všude, všechno ví. Dokonce teď často hraje i na strunu obyčej-
ného lidu, neváhám říci, zdá se, že přímo cítí s proletariátem. 
Někoho mi připomíná z těch velkých tváří, jež na mě hleděly 
vždy na prvého máje ze zdi štíteckého eMeNVé.  Koho ..? Přece 
Bedřicha Engelse. 

Tož zpátky k samotnému nemocnému srdci podivného 
dění posledních týdnů. Vztah pana prezidenta k panu premi-
érovi přirovnám k častému vztahu tchýně k novomanželce 
jediného a zhýčkaného syna. Je nediplomatické chodit pro 
radu k někomu, kdo mě zrovna nemusí. Nebudu rozebírat tu 
scénu, která následovala, ale další dění potvrdilo, že ten týden, 
který dostal premiér k reparátu, byl nezpochybnitelně nutný. 
Když se obyčejný český občan dostane do nějaké právní kolize, 
dozví se to okřídlené „neznalost zákona neomlouvá“. Když se 
špičky státu nevyznají ani v ústavě, v tom základním kamenu 
práva, a jednotný výklad neposkytnou ani týmy přeplácených 
právníků (kteří často stáli u samotné tvorby), jak asi může 
dopadnout před soudem maličký, nevlivný a nebohatý prostý 
človíček s přestárlým a hluchým obhájcem, kterého mu dodal 
stát?  Jak může být uzavřena koaliční smlouva vládních stran, 
která už sama nerespektuje ustanovení ústavy? Divíte se pak, 
že jsme lehce vpluli do nějaké unie, ze které se už „živí nikdy 
nedostaneme“, protože vstup do ní podepsali srovnatelní 
a nepostižitelní „odborníci“? Ani tato kauza nemusí podzimní 
volby obrátit tím „správným“ směrem, může mít vliv naprosto 
opačný, neboť vůle lidu, když se k ní musí přihlédnout, jest 
naprosto nevyzpytatelná.  A špíny, na to se zase připravme 
(a buďme odolní), budou ještě kýble. Vůbec ji nesbírá jen Babiš, 
sbírá ji každý na každého, ale nazývá se to pokaždé jinak, od 
koho zrovna vítr fouká. V tom, prý politickém, dění, je ten, kdo 
na druhého nic neví, v obrovské nevýhodě, proto se nedivme, 
že člověk slušný nemá šanci na čelná místa kandidátek mířících 
do vysokých koryt. A když dochází ve foyeru jednacích sálů 
k „přátelským přípitkům napříč politickým spektrem“, může 
často ve sklence hrozit výtažek z vraního oka. 

Pan Babiš je jen jedním z miliardářů, kteří všichni přišli 
k majetku stejně „poctivě a díky svým výjimečným schopnos-
tem“. Kdyby nehrozilo, že tyto volby vyhraje a navíc nerýpal 
do druhých, nevadil by. Právě tak už nepřekáží pan Ráth, který 
nikdy nebude odsouzen, stačí, že je odstaven. 

No a ještě z jiného soudku: Rádio 28. 4. oznámilo, že Me-
trostav bude na Islandu budovat tunel. Co myslíte, dostane 
Island na kolena?

Rádio 6. 5.: V okolí rozmetaného muničního skladu u Vr-
bětic došlo k velkému navýšení stavu černé zvěře. Zřejmě ta 
prasata znají zásadu ze zákopové války, že nejbezpečnějším 
místem je trychtýř po vybuchlém granátu. 

Jistě Vám neuniklo, že Marek Dalík ve vězení dlouho ne-
pobyl. To, co si odseděl, bych já dostal, kdybych neměl na kole 
zvonek. 

Proč našim pojišťovnám peníze na zdravotnictví nikdy 
nestačí, osvětluje únorová zpráva:

Stejná endoprotéza stojí ve fakultní nemocnici v Praze 
81.000, v Havlíčkově Brodě 28.000 Kč.

Neřešitelné!
A nakonec ČT 1 z 5. 4.: Počet úředníků u nás se za po-

sledních 15 let zdvojnásobil. A já dodávám na základě mnoha 
jiných zpráv - a pořád je jich zoufale málo.

                 Hezké léto Vám přeje  Alex Krobot.
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ZELENÍ
KAMARÁDI

Dejte si práci a vyjděte do sedla mezi Herolticemi a Valteři-
cemi.                                
Brzy ráno nebo navečer. Ten bukový skvost, na kraji lesa a po 
levé straně ve směru k Valteřicím, tvořený několika desítkami 
vzrostlých stromů, stojí za to. Zvláště ve večerním světle vy-
nikne kresba mohutných kmenů a osloví vás zvláštní a těžko 
sdělitelný pocit. Byl jsem tam několikrát a troufnu si říct, že 
každá návštěva nabízí nový svět plný proměn, originální, 
nikoliv statický. Fotografovat můžete za každého počasí. Ma-
jestát na kraji hospodářského lesa, který se, pro mě z nezná-
mých důvodů, podařilo do této doby uchovat, by si zasloužil 

statut přírodní památky. Díky všem, kteří ještě nevzali pilu do 
ruky. Těch peněz a toho kvalitního dřeva…
                                                                                Petr Beneš

O lidech a stromech (a nebo naopak?)
Rusové a Finové si jako svůj strom zvolili břízu, Němci dub, 

stejně tak Estonci, Angličané, Poláci, Rumuni, korkový si oblíbili 
Portugalci, Vietnamci bambus a my lípu. Druh nerozlišuji a jen 
tak pro zajímavost, Holanďané preferují květinu - tulipán.  Cítím 
v tom symboliku, částečně „národní charakter“, životní nezbyt-
nost (topení), užitek a sentiment historických událostí tak, jak 
bychom si je přáli?

A naše lípa? Košatý, vonící strom, pastva pro včely, čajová 
ingredience a výborné posezení pro klábosící sousedy. Strom 
fi gurující v řadě historických příběhů od pověstí, pohádek až 
po Českou Lípu, dosažitelnou vlakem, pěšky i autem. Její listy se 
jako symboly objevují na klopách našich generálů i prezidentské 
standartě. Strom je symbol, potřeba a naděje (zasaď strom, po-
stav dom atd.). A to nemluvím o politicích, kteří vezmou občas 
před kamerou do ruky vyleštěný rýč a demonstrují, že sázejí.

A současnost? Lesů přibývá. Mluvím především o hospodář-
sky využívaných, ale v menší míře i o bezzásahových porostech, 
jichž je méně než 1% plochy lesů a jen tak pro zajímavost: orné 
půdy ubylo 8% z celkové výměry, přibylo vinic, rapidně ubyly 
ovocné sady a trvalé travní porosty jsou zhruba stejné.

Horší je to se stromy v krajině a sídlištích. Hospodářský 
les je pro naši potřebu a „byznys“. Tomu se daří, stromy v kra-
jině ve městech podél cest i na polích trpí. Dřívější pocestný 
a dnešní turista má při svých toulkách často velký problém najít 
v otevřené krajině stín, natožpak občerstvit se plody ovocných 
stromů. Zkuste se projet po Drahanské vysočině od Jedovnic 
po Plumlov. Většinou uvidíte „vymydlenou“ krajinu bez stromů 
i keřů ideálně připravenou pro větrnou erozi, v době sucha silně 
podporující úbytek organické hmoty v půdě.

Lépe si nestojí ani dopravní komunikace a lidská sídla. Stro-
my rostoucí desetiletí a staletí, jež přinášely stín, tlumily hluk 
a prach, přinášely trochu čistější vzduch a osvěžení, dnes musí 
ustoupit našim sobeckým zájmům. Nejsme ochotni ubrat plyn, 
a tak je potřeba jezdit přes historické náměstí - v lepším případě 
padesátkou, protože projektant a policie neustoupí, norma je 
norma a logika na dovolené. Až po masivním nátlaku byly na 
brněnském náměstí Svobody vysázeny vzrostlejší stromy. Roz-
pálená dlažba, prach a suchý vzduch vůbec nelákají k posezení.

Na dopravních komunikacích jsme mistři v sázení „billboar-
dů“ stojících na masivních železných podstavcích, taktéž ohro-
žujících bezpečnost, a parlament má letitý problém takovou 
ohavnost z krajiny odstranit. Proč asi? A na tom se odborníci 

v dopravě shodnou, ale stromy pryč musí. A tak mi to celé přijde 
na hlavu postavené. Některé aleje kácíme v rámci tzv. bezpeč-
nosti silničního provozu, jiné rychle pokácíme, protože ty letité 
stromy s kvalitním a vyzrálým dřevem se dají dobře zpeněžit, 
a kdo nám ty kubíky spočítá? Jsou přece dopravě nebezpečné. 
Stromy se neudržují a úřad rozhodne:„ Už jim není pomoci, 
musíme to skácet.“ V městské zástavbě a krajině má strom jinou 
funkci než v lese. To při vší úctě ke všem zeleným kamarádům.                                                                                          
                                                                                          Petr Beneš                                        

OKÉNKO
DO KNIHOVNY

V knihovně to žije
   Knihovna není jen místem, kde se půjčují knihy, ale měla by 
být i místem setkávání. Máme proto velkou radost z rostoucího 
zájmu o knihovnické služby. Zvýšila se také návštěvnost dětí, a to 
nejen díky novému prostředí knihovny, ale i vstřícné spolupráci 
s učitelkami ZŠ a MŠ Štíty.
   V jarních měsících tak bylo společně uspořádano 7 besed pro121 
žáků. Smyslem těchto návštěv bylo seznámit děti s činností knihovny 
a připomenout tak význam knih. Mladší děti pozorně poslouchaly 
předčítání pohádek, aby co nejdříve poznaly jejich název. Starší žáci 
zase prokázali svoje čtenářské znalosti v literárním kvízu na dané 
téma a nejrychlejší získal knihu. 
   Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávený čas a těšíme se 
na další návštěvu.                                       Květa Lakomá, MěK Štíty
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Otevření nové keramické 
dílny v základní škole.

Výroba keramiky patří k nejstarším oborům lidské čin-
nosti, její historie sahá až do pravěku. Právě z té doby je 
datován vznik naší nejstarší a nejvzácnější dochované sošky 
- Věstonické Venuše. Hliněné nádoby zhotovovali už v 9. 
století př.n.l. obyvatelé Indie, kteří vymazávali proutěné koše 
hlínou, posléze vrstvili hliněné válečky na sebe, sušili a vy-
palovali je. Hliněné nádoby znali již v dávnověku Japonci, 
Číňané i Egypťané. Z Asýrie a Babylonu se toto umění šířilo 
i do Evropy.  Ve 3. stol. př.n.l. se na Krétě objevil převratný 
vynález – hrnčířský kruh, který podstatně ovlivnil tvarování 
užitkových nádob. Tak se tato výroba rozvinula i ve starém 
Řecku a Římě a tam také vznikl název keramika. Toto slovo 
řeckého původu označovalo roh používaný k pití – keramos. 
Později se všechny nádoby a výrobky z pálené hlíny označo-
valy tímto názvem.

Také v našich zemích lidé vyráběli a používali předměty 
z hlíny. Již od 14. století byl znám hrnčířský kruh. Na jižní 
Moravě provozovali své umění od 16. století Habáni, vznika-
la tzv. habánská keramika, která posléze přešla do lidového 
hrnčířství. Množství kvalitní kaolinové hlíny na severozápa-
du Čech – Karlovarsku dalo vzniknout mnoha porcelánkám 
(jako odrůdě keramiky). V odborném tisku můžeme dokonce 
najít zmínku, že by se stoletím keramiky mohlo pojmenovat 
století 20. V této oblasti nastal tehdy nový rozvoj od prostého 
užívání až k vysoce uměleckému výrazu.

Keramika se objevila všude. Také v naší škole před dvaceti 
lety na popud výtvarnice byla školou zakoupena keramická 

pec, vyškolena obsluha a začalo se s výrobou. Zásluhou 
sponzora – fi rmy Klein a Blažek - byla pec doplněna počíta-
čovým řízením a za nějakou dobu pořízen japonský hrnčíř-
ský kruh. To vše používaly děti . V jejich rukou se z keramic-
ké hlíny rodily hrnečky, misky, panáčci, sluníčka, zvířátka, ale 
také medaile, dárky i reliéfy. Populární byla výroba medailí 
pro cyklistický závod Rampušák.

Zpočátku probíhala výuka keramiky ve výtvarné třídě, 
ale prostory byly nevhodné jak pro práci s hlínou, tak také 
pro další výuku v místnosti. Proto se po delším čase stěhova-
la keramika do prostor dílny ve vedlejší budově. V roce 2015 
zásluhou města, fi rmy Klein automotive a také školy byla za-
koupena nová keramická pec, třikrát větší než původní (kte-
rá prošla posléze opravou v Kunštátě). Keramická dílna byla 
opravdu dobře vybavena. Prostředí dílny bylo příznivější než 
původní umístění ve třídě, ale zase nastaly časové problémy 
se střídáním se s pracovním vyučováním.

Proto bylo v loňském roce přistoupeno k rekonstrukci 
místností v hlavní budově školy. Byl to původně školníkův 
byt, poté na dlouhé roky prostora pro kabinety a skladiště. 
Přestavba začala na podzim roku 2016. Značně zdevastované 
prostory, zatuchlé, vlhké a zastaralé potřebovaly opravdu „ge-
nerálku“. Byla provedena hydroizolace venkovních zdí, vysta-
věny příčky rozdělující prostor podle plánu, položena nová 
podlaha, na zdech nové omítky, upravena elektroinstalace 
a vodoinstalace, postaveno nové topení a nakonec barevně 
vymalováno. Výsledek v ceně 420 000 Kč opravdu stojí za to.

Vznikla nová keramická dílna pro děti školy, vznikla pro-
stora, kde mohou uplatnit své výtvarné nápady a nadání, kde 

se mohou potěšit s keramickou 
hlínou, glazurami a engobami 
a sledovat zázrak zrodu kera-
mického výrobku. 

Slavnostní otevření nové ke-
ramické dílny se konalo 11. dub-
na 2017 za přítomnosti zástupců 
města, fi rmy KLEIN automotive, 
veřejnosti, školy a samozřejmě 
dětí.

Přítomní si prohlédli vý-
stavku prací zaměřenou k Ve-
likonocům a popřáli malým 
„umělcům“ hodně píle, nápadů 
a úspěchů na keramickém poli.

V Den otevřených dveří 
školy dne 6. června 2017 byla 
pro veřejnost otevřena také 
naše nová keramická dílna. 

Marie Lauermannová,
vedoucí keramiky
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Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Štíty
Dne 6. 6. 2017 se na základní škole konal Den otevřených 

dveří. Návštěvníci naší školy mohli nahlédnout do jednotli-
vých tříd. Učebny byly vyzdobeny pracemi žáků. Školu na-
vštívilo i několik bývalých žáků, kteří si zavzpomínali a po-
rovnali podmínky, za kterých se učili tenkrát a za kterých se 
učí dnešní děti.

Škola se od února 2017 zapojila do projektu: „Rodilý 
mluvčí do škol – podpora aktivní výuky cizích jazyků“, 
v jehož rámci se školou spolupracuje Mgr. Cameron Micha-
el Ramsey. Žáci mají vyučovací hodiny s tímto pedagogem 
opravdu rádi, což se projevilo i v ukázkových hodinách 
s rodilým mluvčím. Kromě angličtiny se na naší škole 
učí i němčina a ve spojení s češtinou proběhla ukázková 
hodina metodou CLIL. Dále se mohli návštěvníci podívat 
na ukázkovou hodinu jógy, módní přehlídku a vystoupení 
tanečního kroužku. Zároveň probíhala v jedné z učeben 

soutěž v elektrotechnice. Po celé odpoledne byly vystaveny 
výrobky z technického vzdělávání a ukázky 3D tisku. 
Kroužek keramiky se prezentoval v nové keramické dílně. 

DEN V POHYBU
V úterý 6. 6. 2017 jsme přivítali na hřišti ve Štítech něko-

likanásobného mistra světa na vysokém kole Josefa Zimov-
čáka s jeho pelotonem. Starosta Štítů předal jeho nadačnímu 
fondu na podporu onkologicky nemocných dětí fi nanční dar 
v hodnotě 20 tisíc korun.  U této příležitosti byla uspořádána 
akce Den v pohybu, jejíž součástí byl cyklistický závod pro 
děti  a soutěže Městského evropského informačního středis-
ka.

Školní děti byly opravdu v duchu názvu akce celý den 
v pohybu. Na hřišti proběhl cyklistický závod Rampušáček 
2017 pro děti z mateřské školy a žáky I. stupně základní školy. 
V pěti věkových kategoriích se ho zúčastnilo na 100 závodní-
ků nejen ze štítecké školy, ale dorazil i velký počet startujících 
ze škol v Jedlí a Písařově. Všichni závodníci získali pamětní 

medaili. Ti nejrychlejší, kteří 
se dostali svým výkonem na 
stupně vítězů, obdrželi i hod-
notné ceny, které se jim pro 
pokračování v cyklistice bu-
dou hodit.  

Starší žáci absolvovali 
poutavý soutěžní program 
v kulturním domě s tematikou 
života v různých evropských 
zemích. Pohybové aktivity si 
pak bohatě užili při tzv. „Vý-
stupu na Mount Everest“, tj. 
zdolání výšky 8848m na scho-
dech naší školní budovy.
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

 Koutná Vlasta   70 let
 Heverová Antonie  75 let
 Valenta Alois   75 let
 Koutná Anna   76 let
 Klír Alois   77 let
 Čermák Miroslav  78 let
 Šulová Zdenka   78 let
 Janků Věra   78 let
 Drozdová Marie  78 let
 Vlastníková Alžběta  78 let
 Králová Anna   79 let
 Hrdina Jan   81 let
 Pospíšilová Marie  81 let
 Janků Jiří   81 let
 Kropáčková Aloisie  82 let
 Klein Antonín   83 let
 Prokop František  83 let
 Krobotová Anna  83 let
 Krobotová Marie  83 let
 Hrabal Jaroslav  83 let
 Juříková Libuše  85 let
 Švédová Věra   86 let
 Wonke Otto   88 let

MNOHO ZDRAVÍ!

      VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Mimořádně radostné události 
probíhaly v měsíci dubnu v  
obřadní síni MěÚ ve Štítech, 
kam se na pozvání dostavili 
rodiče se svými dětmi k je-
jich slavnostnímu zápisu do 
Pamětní knihy narozených. 
Hezkými písničkami a taneč-
kem všechny přítomné potě-
šili žáci a žákyně ZŠ ve Štítech 
pod vedením paní učitelky 
Jany Špačkové. Místostarostou 
města panem Lubošem Skáce-
lem a předsedkyní SPOZ  Ive-
tou Horvátovou byly přivítány 
tyto děti:

Th eobald Venzara  nar. 04.05.2016
Lucie Kostelecká  nar. 19.09.2016
Adéla Batková  nar. 24.10.2016
Viktor Vilém Bílý  nar. 09.12.2016
Adam Fabiánek  nar. 20.12.2016
Anna Suchánková  nar. 21.12.2016
Matyáš Veškrna  nar. 12.01.2017
Michael Tomášek   nar. 01.02.2017

Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem 
přejeme mnoho zdraví, štěstí a radosti.
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Skautský oddíl  
Hledači Štíty

   Nedávno se ke mně donesla otázka, co vlastně skauti dělají. 
To, že se učí něčemu novému, spolupracují v rámci kolektivu, 
umět se zapojit do her atd., to už bereme u nás v oddíle jako 
samozřejmost. Co však děláme navíc, nebo jiného než v ji-
ných zájmových organizacích? Sedl jsem si k počítači a na-
vštívil naše internetové stránky www.skautstity.blokspot.cz 
a nejen odtud jsem začal čerpat odpověď.
   V říjnu naši skauti pomáhali zasadit dvacet ovocných stro-
mů v okolí areálu městské čističky odpadních vod ve Štítech. 
Tato akce byla součástí projektu „Sázíme stromy“.  Hned 
týden na to se někteří zúčastnili první části námi organizo-
vaného mezinárodního projektu „Rasismus nepatří do XXI. 
století“ v Rumunsku. 
   V listopadu jsme se ve Fakultní nemocnici v Olomouci 
připojili k těm, co vyráběli adventní věnce. Výtěžek z prodeje 
byl věnován na dětské onkologické oddělení. Možná už zde 
začal klíčit nápad uspořádat sbírku hraček a knížek, které 
bychom pak předali do šumperské nemocnice na dětské 
oddělení. Sbírka se nakonec uskutečnila koncem listopadu 
a hned začátkem prosince jsme vše předali v Šumperku pri-
máři dětského oddělení. Bylo toho tolik, že dvanáct lidí mělo 
problém to odnést.   
   Druhou sobotu v prosinci jsme si udělali výlet a zajeli do 
Vídně, kde bylo slavnostně dopraveno Bet-
lémské světlo. To jsme úspěšně dopravili až 
do Štítů a ochraňovali jej až do Štědrého 
dne. V tento den jej poté naši skauti rozná-
šeli dopoledne ve Štítech, Březné, Herolti-
cích, Crhově a Horních Studénkách.      
    V lednu se většina členů našeho oddí-
lu, od těch nejmenších až po ty nejstarší, 
zapojila do charitativní akce ,,Tříkrálová 
sbírka“.  
   Začátkem února jsme organizovali 
druhou část mezinárodního projektu „Ra-
sismus nepatří do XXI. století“. Tentokrát 
proběhla v Česku nedaleko Brna. Koncem 
měsíce se ti mladší zúčastnili uzlařské 
regaty, kde si vyzkoušeli svou dovednost 
a hbitost při vázání uzlů, a dokonce jsme si 
odnesli i několik cen z různých kategorií. 
   První sobota v dubnu byla ve znamení 
práce. Již po několikáté jsme uklízeli ve 
štítecké fi rmě Klein automotive. Naplnili 
jsme dvě vlečky listím a vysbírali několik 
pytlů odpadků. Vydělané peníze nám po-
mohou snížit část nákladů letního tábora. 
Na velikonoční sobotu jsme organizovali 
pro stejnou fi rmu již druhý velikonoční 
pochod. Zařizovali jsme vše od dopravy 
vlakem až po soutěže na trati. 
   K našim aktivitám neodmyslitelné patří 
také pomoc skautskému středisku v Zá-
břehu s organizací her na Zábřežském 
jarmarku. Ti, kteří se přišli prvního května 

podívat, viděli, že jsme měli postavené stany, dřevěnou jídel-
nu i indiánské tee-pee. Následovala celorepubliková akce 
„Ukliďme Česko“, do které jsme se zapojili jak ve Štítech, 
Březné, Crhově, tak v Horních Studénkách.
   Před prázdninami už nás čeká jen červnová akce ve Valte-
řicích, a to Setkání na pomezí Čech a Moravy. Zde budeme 
mít postavené naše nové stany, které jsme nakoupili z dotace 
města Štítů a z brigády ve fi rmě Klein automotive. V průběhu 
uvedené akce budeme mít připraveny hry pro děti a doufá-
me, že jako každý rok se budou líbit.
   Teď to vypadá, že se vytahujeme, ale chci ukázat, že si nejen 
hrajeme, ale učíme naše děti různým dovednostem a zása-
dám. A navíc, že nejsme organizace jen sama pro sebe. 
                                                                 Zapsal: Skácel Luboš      
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TURISTIKA

Osmnáctého dubna v roce 1999 jsem zaznamenal výlet 
na Cukrovou boudu, zhruba před pěti léty byl opět na 
pořadu, ale šel jsem tenkrát sám - v dešti a mlze. Proni-
kající zprávy o tom, že chata na Lázku spolu s rozhled-
nou (po nedávném zpustošení) konečně zas poskytují 
své služby, podepřely letošní úmysl tuto trasu konečně 
zopakovat. Devastaci od té doby, bohužel, prožívá také 
ten honosně nazvaný Integrovaný dopravní systém, 
a tak jsme z autobusu vystoupili v Růžovém Údolí a šli 
nikoliv ke Kosovu - tam už jsme letos byli, ale kolem 
přehrady Nemilky do Lupěného. Přece nebudeme čekat 
v Zábřehu na vlak půldruhé hodiny! Na zdejší zastávce 
jsme v pohodě posvačili, než přijel ten náš vláček, co tu 
ještě zastavuje. Už po několika minutách jsme v Hoš-
tejně.  U kolejí už netrpělivě popojíždí náš nový člen, 
jenž je však zaměření více cyklistického. Na kopci se 
tyčí památník zrodu právě použité tratě nově obklope-
ný lešením, kolem došlo k odkrytí části základového 
zdiva středověkého hradu. My dnes zahýbáme přímo 
k soutoku řeky Březné s Moravskou Sázavou a vydává-
me se proti proudu té „naší“ Březné. Ještě na nás svítí 
sluníčko, paseme se každým znakem konečně nastu-
pujícího jara. Pohoda nepatrného říčního sklonu se 
však mění a deset turistů začíná nabírat výšku, nejdříve 
celkem jemně, pak funíme asi kilometr jak do střechy. 
Je to nutné, vždyť ten náš kopec má 591 metrů - proti 
Hoštejnu je to dost!  Vlastní geodetický vrchol nechá-
váme opodál, u křižovatky cest se objevuje chata, nápis 
nás nenechává na pochybách - Cukrová bouda. Možná 
dodnes se tu konají poslední leče, za první republiky, 
což bylo záslužné, se tu ještě prodávaly i nějaké cuk-
rovinky (já to ale fakt nepamatuji) - odtud ten název.    
Krátce setrváváme, žádná okenice se však neotevírá, tak 
pokračujeme dál. Míjíme mohylu, jednu z těch, co měli 
v závěru 19. století připomínat se skupinou dubů jubile-
um vládnutí knížete z Lichtenštejnů. Stromy už nejsou, 
pamětní deska by si zasloužila obnovu. Zanedlouho 
vstupujeme do Strážné, pěkné horské vesničky s pra-
starou lípou, jejíž vzhled, jak se dnes říká, dehonestují 
obrovské průmyslové haly. Co se dá dělat, pozemky tu 
asi byly levné, řádka lidí jistě přivítala možnost zaměst-
nání. Blížíme se k Lázku, nejvyššímu vrcholu Zábřežské 
pahorkatiny. Ze zatahujícího se nebe udeří první kap-
ky. Přidáváme do kroku s vidinou suchého posezení. 
Vidina se však vzápětí rozplývá před opět zamčenými 
dveřmi, ač tabulka hlásá, že má být otevřeno. Máme 
přece svobodu, nápis může hlásat, co chce. Od Čech jde 
pekelné černo, zahřmí. Prcháme ke Gansbergu, marně, 
nečas nás dostihuje u samoty před Cotkytlí. Slejvák, 
kroupy a nehezké blesky nás nutí přitisknout se k jejím 
zdem. Dveře otvírá babička. Teď už to víme - kouzelná 
babička - pustila nás do síně, kde přečkáváme tu psotu.  

Na Cukrovou boudu
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A závidíme našemu cyklistovi, ten už sedí u piva. Jen co 
se hřmění vzdálí, vyrážíme. Abychom ještě jednou odo-
lávali náporu kapalic v tom posledním stoupání k chatě 
na Gansbergu. Uvnitř je nebývale plno a, není divu, 
nebývale příjemně. Po hodině se vyčasí. Někomu přijel 
„taxík“, někdo pokračuje dál do Crhova a pak dolů k ře-
ce a bývalému MEZu, kde nás čekají prostředky té naší, 
čili opravdu integrované, dopravy.
                                                                     Alex Krobot
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Štítecké kurty v létě 
opět ožijí. 

Na své si přijdou fandové tenisu i nohej-
balu. 
Štítečtí sportovní fanoušci v létě nepřijdou 
zkrátka. Krom tradičního Štíty Open a po-
pulárního Tennis Masters Cupu se letos 
mohou těšit i na nohejbalový turnaj trojic. 

Nohejbalový turnaj zažije svou pre-
miéru čtvrtou červnovou sobotu 24. 6. 
2017. Souboje ve skupinách a systémem 
hráčů tři na tři začnou od osmé hodiny 
ranní a potrvají celý den. Finálové boje 
se očekávají v pozdních odpoledních ho-
dinách. 
Na svou dlouhou tradici opět naváže te-
nisový Štíty Open, který vypukne první 
prázdninový víkend 1. - 2. 7. 2017. Letos se 
koná již 25. ročník. O dvě dekády mladší 
Tennis Masters Cup 2017 odstartuje po-
slední červencový víkend v sobotu 29. 7. 
2017 utkáními ve skupinách a potrvá až 
do neděle, kdy se očekávají fi nálové soubo-
je. Všechny sportovní akce návštěvníkům 
nabídnou nejen kvalitní zápasy a nasazení 
hráčů, ale také setkání sportovních fa-
noušků všech generací, pro které bude 
připraveno bohaté občerstvení. Na spo-
lečné setkání na štíteckých kurtech se těší 
organizátoři.
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