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Vážení spoluobčané,
začátek roku 2018 byl výjimečným tím, že jsme si 

zvolili prezidenta republiky ČR. Panu prezidentovi Milo-
ši Zemanovi jsem pogratuloval k vítězství jménem svým 
a jménem občanů Štítů a přeji si, aby znovuzvolený pre-
zident v příštím období pomáhal hájit co nejlépe zájmy 
České republiky doma i v zahraničí, abychom mohli mlu-
vit i  o  důstojnosti úřadu, o  úctě k  ústavě, aby slušnost, 
morálka a  pracovitost byly hodnoty, které každý z  nás  
uznává,  a všichni jsme a budeme hrdi na to, že jsme ob-
čany České republiky, a k tomu musí prezident ČR přispí-
vat svým jednáním, názory a vystupováním v ČR nebo 
v cizině.

Začátek roku 2018 je vždy spojen s minulým rokem 
2017. Většina z  nás si v  duchu vyhodnotí, co nám dal 
nebo také vzal, a co nás čeká v tom roce novém. Mnohem 
příjemnější je, když uplynulý rok něco dává, např. zdra-
ví, přírůstek do rodiny nebo pracovní úspěch. Podobné 
je to i na městském úřadě. Tady největší radostí je, když 
se nám podaří něco pro město zařídit, opravit, realizovat 
naplánovanou akci, zajistit dostatek fi nančních prostřed-
ků na  rozvoj našeho pěkného města. Nechci zde psát 
o tom, co jsme udělali. Myslím, že každý vnímáte, jak se 
naše město proměňuje k  lepšímu. Pokud mohu vyhod-
notit loňský rok, tak byl pro město úspěšný, což nejlépe 
dokládá výsledek hospodaření za rok 2017.

Příjmy za rok 2017                                       55 245 124,69 Kč
Výdaje včetně fi nancování úvěru za rok 2017  54 699 773,66 Kč
Město Štíty v roce 2017 hospodařilo s kladným výsled-
kem 624 531, 86  Kč

Účetní majetek města Štíty se zvýšil v  průběhu 
roku 2017 o  13  002  845,- Kč na  současnou hodno-
tu 479  733  807,-Kč. Víte, že nejsem příznivcem dluhů 
a  společně s  pracovníky města se snažíme hospodařit 
účelně a  hospodárně, aby se dluh města nenavyšoval, 

ale postupně snižoval.  V současné době činí dluh města 
Štíty cca 12 569 094,25 Kč. Na účtech města Štíty máme 
k  dispozici fi nanční hotovost ve  výši 7,6 mil.  Když se 
vrátím několik let nazpátek do roku 2007, tak 1. ledna 
2007 jsme měli k dispozici fi nanční hotovost na účtu 
města ve výši cca 150,- Kč a dluh města včetně neuhra-
zených faktur činil přes 35 mil. a další dluhy naskočily 
v průběhu roku 2007. Osobně jsem velmi rád, že dneš-
ní situace je stabilizovaná, naše město se rozvíjí a tím se 
zlepšují životní podmínky pro nás všechny a  Štíty jsou 
opravdovým domovem a hezkým místem pro život.

Co nás tedy čeká v roce 2018? Osobně jsem přesvěd-
čený, že bude velmi náročný a pevně doufám, že i úspěš-
ný. Čeká nás několik významných událostí, na  podzim 
nás čekají senátní a  hlavně komunální volby. Budete 
rozhodovat, jakým směrem se město vydá v letech 2018 
– 2022, a kterým zastupitelům dáte důvěru. V letošním 
roce si také připomeneme významné výročí 740 let města 
Štíty, kdy při této příležitostí oceníme čestným uznáním 
občany Štítů, kteří se významnou měrou podílí na rozvo-
ji našeho města, na jeho společenské, kulturní nebo spor-
tovní činnosti.  V současnosti připravujeme fi nální verzi 
„Akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 
2018“, kterou Vám předložím v příštím Štíteckém listu.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych jménem svým a  jménem za-
stupitelů města poděkoval za  uply-
nulý rok 2017 všem zaměstnancům 
města, podnikatelům, aktivním 
spolkům, hasičům, sportovcům, 
prostě všem naším občanům, kteří 
svoji aktivitou a  činností přispívají 
k dobrému jménu a rozvoji našeho 
města, a  Vám všem popřál v  letoš-
ním roce mnoho zdraví, pohody, osobních a pracovních 
úspěchů.

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

Výpis z usnesení z 67. – 71. jednání 
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouvy o uměleckém vystoupení: Dechový or-
chestr Zábřeh – vánoční koncert. 
• Nájemní smlouva uzavřená s: Česká republika, 
Státní pozemkový úřad – pozemek p.č. 1766/2 v k. 
ú. Heroltice u Štítů.
• Darovací smlouva uzavřená s Charitou Zábřeh – 
fi nanční dar – zajištění zdravotnických a sociálních 
služeb pro občany.
• Smlouva o pachtu uzavřená s Radimem Havlíč-
kem – pozemek p.č. 829 v k. ú. Březná.
• Smlouva uzavřená s p. Radkem Tejklem, Lan-
škroun – zajištění IT činnosti pro město.
• Smlouva o službách uzavřená s p. Janem Švé-
dou, Štíty, část Crhov – údržba místní komunikace 
v zimním období.
• Dodatek ke smlouvě uzavřené s nájemcem Ener-
getika Zábřeh – zajištění dodávek tepla pro zdra-
votní středisko, bytový dům čp. 232, 231, 41, 42 ve 
Štítech.
• Smlouva uzavřená s fi rmou Jiří Diviš, Hanušovi-
ce – ozvučení akce Štítecký jarmark a Setkání na 
pomezí Čech a Moravy.
• Smlouva uzavřená s p. Vandou Rajnochovou, 
Olomouc – moderování akce Setkání na pomezí 
Čech a Moravy a Oslavy 740 let výročí města.
• Smlouva uzavřená s agenturou Moravská pro-
dukční s.r.o. Šumperk – vystoupení skupiny O5 & 
Radeček, s agenturou Petřinová s.r.o. Statenice – 
vystoupení skupiny Děda Mládek Illegal Band, s Br-
něnským orchestrem lidových nástrojů – všechna 
vystoupení na Setkání na pomezí Čech a Moravy.
• Smlouva o provedení zájezdového divadelního 
představení – Divadlo Šumperk, vystoupení dne 
8. 3. 2018 v KD Štíty.
• Smlouva uzavřená s fi rmou Schindler CZ, a.s. Pra-
ha – servisní činnost u výtahů ve vlastnictví města.

Různé:
• Na každém ze svých jednání byla rada města se-
známena s přehledem stavu majetku města, sta-
vem závazků a pohledávek města a stavem účtů 

a pokladny. Dále rada na každém jednání vzala na 
vědomí plnění úkolů ze zasedání ZMě Štíty a pro-
vedla kontrolu plnění úkolů z usnesení RMě Štíty.
• Rada města vzala na vědomí zprávu o připrave-
nosti města na prezidentské volby.
• Rada města vzala na vědomí Příkaz starosty č. 1 
o inventarizaci majetku Města Štíty a Příkaz staros-
ty č. 2 o inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Štíty.
• Rada města schválila cenovou nabídku na četnost 
odběrů a rozsah analýz odpadních vod a cenovou 
nabídku na odběr a analýzu vzorků pitné vody před-
loženou Šumperskou provozní vodohospodářskou 
společností.
• Rada města schválila nákup: přední pneumati-
ky na traktor, 2 ks nerezových varníků, svahovací 
výkyvná lopata pro bagr, bourací kladivo, dary do 
tombol (plesy a kulturní akce), 8 jídelních stolů + 
židle do hasičské zbrojnice na Březné, křovinořez, 
fotbalové míče pro TJ Sokol Štíty.
• Rada města schválila fi nanční částku 1 300,- Kč 
na zajištění občerstvení pro soutěž ve stolním teni-
su a zakoupení dárkových balíčků pro výherce.
• Rada města schválila odměny komisím rady měs-
ta a odměnu řediteli ZŠ a MŠ Štíty.
• Rada schválila text a znění kolektivní smlouvy.
• Rada města schválila termíny jednání rady na ob-
dobí leden – červen 2018.

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 13. 12. 2017

Zastupitelstvo projednalo:

1) Schválení programu 18. zasedání ZMě Štíty
2) Zpráva o činnosti města za říjen – prosinec 

2017
3) Výroční zpráva o činnosti a výsledcích školy za 

rok 2016/2017
4) Rozpočtové opatření č. 9/2017
5) Rozpočtové provizorium na rok 2018
6) Střednědobý výhled rozpočtu Města Štíty na 

období 2018 – 2021
7) Zpráva o činnosti za rok 2017 a návrh plánu 

činnosti kontrolního výboru na rok 2018
8) Zpráva o činnosti za rok 2017 a návrh plánu 

činnosti fi nančního výboru na rok 2018
9) Zpráva o činnosti a hospodaření v městských 

lesích za rok 2017
10) Kontrola plnění úkolů z Usnesení Zastupitel-

stva města Štíty
11) Zpráva z jednání Rady města Štíty, usnesení 

č. 63 – 67
12) Schválení cen vodného, stočného, komunální-
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ho a živnostenského odpadu, ceny pozemků v 
katastrálním území města na rok 2018

13) OZV č. 2/2017
14) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku  

města
15) Různé
16) Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předlože-
ných zpráv, návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:

a) Zpráva o činnosti města
b) Plnění akčního plánu strategického rozvoje 

města Štíty na rok 2017
c) Akční plán strategického rozvoje města Štíty na 

rok 2018
d) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 

16. a 17. zasedání zastupitelstva
e) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města 

Štíty za rok 2017
f) Protokol o výsledku kontroly na úseku matrik
g) Kalkulaci výroby nového kovového rámu a výro-

by nové vitráže do kostela Nanebevzetí Panny 
Marie ve Štítech

h) Cenovou nabídku na nákup kalové koncovky 
ČOV Štíty z 15. 11. 2017

i) Zprávu o činnosti v lesích Města Štíty za období 
leden – prosinec 2017

j) Dohodu o náhradě neoprávněně vytěženého 
dřeva třetí osobou

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. Projednalo a schvaluje:
 
a) Návrhovou komisi: p. Směšný, p. Langr, p. Halt-

mar
b) Ověřovatele zápisu: p. Čermák, Bc. Drlík
c) Program 18. zasedání zastupitelstva
d)  Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Ští-

ty ze dne 20. 9. 2017   
e) Rozpočtové opatření č. 9 – ZMě/2017 + dotační 

prostředky
f) Kompetenci rady města k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření v plném rozsahu od 14. 
12. 2017 do 31. 12. 2017

g) Rozpočtové provizorium na rok 2018
h) Střednědobý výhled rozpočtu Města Štíty na ob-

dobí 2018 - 2021
i) Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy 

Štíty na rok 2018
j) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základ-

ní školy a mateřské školy Štíty na období 2019 
- 2020

k) Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty v 
roce 2018

l) Obecně závazná vyhláška města Štíty č. 2/2017 
o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů

m) Stanovení místních poplatků, cen vodného, 
stočného, živnostenského odpadu, pozemků dle 
katastrálního území na rok 2018 beze změn

n) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) záko-
na o obcích a podle nařízení vlády č. 318/2017 
Sb. odměnu neuvolněným členům zastupitelstva 
obce v následujících částkách měsíčně od 1. 1. 
2018:

– Místostarosta:  12.000 Kč
– Člen rady:   2.400 Kč
– Předseda výboru  2.000 Kč
– Člen výboru   1.800 Kč
– Předseda komise  1.400 Kč
– Člen komise  1.200 Kč
– Člen zastupitelstva bez dalších funkcí  1.000 Kč

Při výkonu více funkcí se vyplácí jedna odměna, 
a to za funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší

o) Možnost vzniku pracovněprávního vztahu mezi 
Městem Štíty a členem zastupitelstva obce.

p) Dohodu o provedení práce, která bude uzavře-
na v roce 2018 pro zastupitele města Ing. Pavla 
Meixnera.

q) Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena 
v roce 2018 pro zastupitele města Antonína Če-
cha.

r) Pro uvolněné členy zastupitelstva poskytování 
plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce 
za obdobných podmínek a v obdobné výši jako 
zaměstnancům obce podle ustanovení v kolek-
tivní smlouvě

s) V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o ob-
cích stanoví odměnu za výkon funkce členů vý-
borů pro nečleny zastupitelstva ve výši 200 Kč 
za každou účast na jednání výboru.

t) V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o ob-
cích stanoví odměnu za výkon funkce pro nečle-
ny zastupitelstva redakční radě za redakční čís-
lo: 400 Kč předseda, 200 Kč člen

u) V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o ob-
cích stanoví odměnu za výkon funkce pro nečle-
ny zastupitelstva předsedům a členům osadních 
výborů dle přílohy

v) Prodloužení doby se zákazem rušení nočního 
klidu ve dnech kulturních, sportovních a soukro-
mých akcích v roce 2018 dle přílohy od 22:00 do 
02:00

w) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města s organizací TJ Sokol na zákla-
dě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 420 000,- 
Kč
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x) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 63–67
y) Zprávu o činnosti fi nančního výboru za období 

říjen – prosinec 2017
z) Plán činnosti fi nančního výboru na rok 2018
aa) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 

2017 včetně protokolů č. 9 – 12 
bb) Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 

2018
cc) Dohodu o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví k p. č. 388/17 a p. č. 373/101 v 
k. ú. Štíty – město

dd) Následující prodej nemovitostí: 
1. Prodej pozemku p. č. 66/2 o výměře 32 m² 
a části p. č. st. 78 o výměře 22 m² v k. ú. Ští-
ty-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. Mgr. Janě Špačkové, 
Štíty.
2. Prodej pozemku p. č. 1917/4 o výměře 9 m²; 
p. č. 2239 o výměře 7 m² a p. č. 2240/2 o výměře 
92 m² v k. ú. Štíty – město za podmínek uvede-
ných v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či 
pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen 
u pozemků ve vlastnictví Města Štíty Jitce Mar-
kové, Štíty.
3. Bezúplatný převod pozemku části p. č. 2788 
o výměře 23 m² v k. ú. Štíty-město za podmínek 
uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pro-
nájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných 
břemen u pozemků do vlastnictví Olomouckého 
kraje. Náklady spojené s převodem hradí naby-
vatel.
4. Prodej pozemku p. č. st. 416 o výměře 27 
m² v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených 
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pa-
cht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u 
pozemků ve vlastnictví Města Štíty Kateřině Va-
lentové, Červená Voda a Vlastimilu Doleželovi, 
Bohutín.

ee) Následující nabytí nemovitostí:
Parcely p. č. 561/31 o výměře 1733 m² a p. č. 
561/32 o výměře 891 m² vše v k. ú. Štíty-město, 
za cenu 244.040 Kč + náklady spojené s prode-
jem (znalecký posudek, správní poplatek) podle 
kupní smlouvy č. KS-2017-27 od Zemědělského 
podniku Razová, státní podnik v likvidaci.

ff) Realizaci stavby „oprava místní komunikace“ na 
pozemcích p. č. 1777/1 a p. č. 1777/2 v k. ú. He-
roltice u Štítů v majetku ČR po udělení souhlasu 
SPÚ.

gg) Návrh ocenění Čestným uznáním města Štíty 
10 občanům ze Štítů a 2 z partnerských měst 
při příležitosti 740 let založení města Štíty dle 
přílohy.

5. Ukládá:
a) Starostovi města v termínu do 27. 12. 2017 zpra-

covat protokol úkolů vyplývajících z 18. ZMě ze 
dne 13. 12. 2017 a dále ukládá Radě města Ští-
ty provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení 
ZMě.

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

a) Záměr prodeje pozemku p. č. 346/4 v k. ú. Štíty-
-město. Žadatel: manželé Knápkovi, Štíty.

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová

Luboš Skácel, v. r.  Bc. Jiří Vogel, v. r.
místostarosta                   starosta

Termíny jednání  Rady města Štíty
v období leden 2018 – červen 2018

poř. číslo           termín               čas                    místo

71.  RMě        10.1.2018            15.00                   MěÚ
72.  RMě        24.1.2018            15.00                   MěÚ
73.  RMě          7.2.2018            15.00                   MěÚ
74. RMě         21.2.2018            15.00                   MěÚ
75. RMě           7.3.2018            15.00                   MěÚ
76. RMě         21.3.2018            15.00                   MěÚ
77. RMě           4.4.2018            15.00                   MěÚ
78. RMě         18.4.2018            15.00                   MěÚ
79. RMě           2.5.2018            15.00                   MěÚ
80. RMě         23.5.2018            15.00                   MěÚ
81. RMě           6.6.2018            15.00                   MěÚ
82. RMě         20.6.2018            15.00                   MěÚ

Termíny   Rady města Štíty byly projednány a schváleny 
na  71. jednání Rady města   Štíty  dne 10. 1. 2018 

Zpracoval:   Bc. Jiří Vogel
V Štítech dne 10.1.2018

Termíny zasedání Zastupitelstva 
města Štíty

v období leden 2018 – prosinec 2018

poř.číslo         termín               čas                         místo

19.              21. 2. 2018            16.00                      MěÚ
20.              21. 3. 2018            16.30                      MěÚ
21.              20. 6. 2018            16.30                      MěÚ
22.              19.9. 2018             16.30                      MěÚ

Projednáno a schváleno na 18. zasedání  Zastupitel-
stva města Štíty dne 13.12.2017.
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TERMÍNY  ÚHRAD  POPLATKŮ 2018
Komunální odpad:   24. 1. 2018 – 31. 3. 2018
450,- Kč / osoba
Poplatek za psa:    24. 1. 2018 – 31. 3. 2018
Sazba dle OZV č. 5/2010
Pronájem pozemku:   24. 1. 2018 – 15. 2. 2018
Vodné a stočné:    24. 1. 2018 – 15. 2. 2018
vodné 17,- Kč/m3     15. 4. 2018 – 15. 5. 2018
stočné 23,- Kč/m3    15. 7. 2018 – 15. 8. 2018
       15.10.2018 – 15.11.2018

Údaje rozhodné pro změnu, úlevu, osvobození nebo zánik poplatkových povinností je poplatník povinen 
ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30.11. 
příslušného kalendářního roku.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách 
stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Pokud nebude popelnice označena nálepkou platnou pro r. 2018, nebude s platností od 1.4.2018 vyvá-
žena.

Kalendář kulturních akcí 2018
8. 3. Divadelní soubor Lanškrounského
  gymnázia Škeble - Klobouky
26. 5.   Štítecký jarmark
30. 6.  Setkání na pomezí 
  Čech a Moravy
11. – 12. 8. Štítecká pouť – 
  oslavy 740 let Štítů
21. 9.  Divadlo Ve středu Lanškroun – 
  Jak vyloupit banku

Nové telefonní číslo na poštu:
954 278 991

ODPADY 
VYPRODUKOVANÉ V ROCE 2017 ( v tunách) 
Komunální odpad           487,22
Velkoobjemový odpad     7,5
Nebezpečný odpad                 13,8
Biologicky rozložitelný komunální 
odpad    23,38
Papír     25,83
Plast     36,24
Sklo     27,25
Textil    10,3

Štítecká kronika
Vážení přátelé,
v začátku nového roku 2018 Vám chceme poděko-
vat za  spolupráci s kronikářkou a MěÚ Štíty - ze-
jména v  oblasti zaznamenávání událostí a  skuteč-
ností uplynulých let do  městské kroniky. Věříme, 
že také v tomto roce bude společná práce na tomto 
poli zdárně pokračovat. Dodávejte, prosím, zprá-
vy o dění ve Vašem subjektu v roce 2017 do kon-
ce dubna 2018 na adresu kronikářky nebo na MěÚ 
Štíty (marie.lauermannova@gmail.com), případně 
poštou či osobně. Za snahu a ochotu vám všem dě-
kujeme.
Zároveň Vám chceme do  začínajícího roku 2018 
popřát mnoho úspěchů na poli osobním i pracov-
ním, mnoho elánu a energie, pevné přátelské vztahy 
ve Vašem okolí a hlavně pevné zdraví a spokojenost.
Starosta města Bc. Jiří Vogel a kronikářka Mgr. Ma-
rie Lauermannová
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Podporujeme záchranu 
životů v našem regionu 

Na školení první pomoci a zdravotního minima, kterou 
pravidelně organizujeme pro naše zaměstnance, jsme se 
poprvé blíže seznámili s velmi užitečným přístrojem – 
defi brilátorem. Tento, vzhledem poměrně malý přístroj, 
je obrovským pomocníkem v boji o záchranu lidského 
života. Již na školení jsme se zabývali myšlenkou, že si v 
rámci fi rmy tuto užitečnou věc i přes nemalé fi nanční ná-
klady pořídíme. A zcela přirozeně jsme dospěli k závěru, 
že přístroj by měl sloužit nejen nám, ale i celému regionu 
Štítecka a být dostupný všem obyvatelům regionu. Díky 
výsledkům práce našich zaměstnanců tak přichází velký 
pomocník pro těžké chvíle, které mohou potkat kohoko-
liv z nás. Více se o přístroji a jeho využití dočtete v článku 
velitele JSDH města Štíty v tomto čísle. 

Zaměstnanci KLEIN automotive

AED – automatický externí 
defi brilátor pro JSDH Štíty!

Firma KLEIN automotive s.r.o. předala jednotce Sboru 
dobrovolných hasičů města Štíty šek v hodnotě 60.000,- Kč 
na pořízení AED – automatického externího defi brilátoru.

Vážení spoluobčané,
rád bych se s vámi touto cestou podělil o dobrou zprávu, která 
bude mít pozitivní vliv na obyvatele našeho města i blízkého 
okolí. Tedy všude tam, kde naše jednotka zasahuje v  rám-
ci výjezdové činnosti. Již v  minulých letech jsme se zabývali 
myšlenkou na pořízení automatického externího defi brilátoru 
(AED) pro naši jednotku. Nikdy jsme však tento záměr blíže 
nerozpracovali, a  to ani z  pohledu fi nancování, ani v  oblasti 
samotného fungování naší jednotky v  rámci celého záchran-

ného systému. K našemu milému překvapení nás v minulém 
roce oslovil pan Petr Klein, majitel fi rmy KLEIN automotive 
a představil nám svůj záměr investovat do koupě tohoto užiteč-
ného přístroje. Oceňuji, že si mne jako velitele místní hasičské 
jednotky pozval k vyhodnocení této myšlenky a postupně jsme 
se dohodli na krocích, které budou samotné koupi předcházet. 
Od  začátku bylo jasné, že defi brilátor bude sloužit nejen za-
městnancům fi rmy
a diskutovali jsme například o jeho optimálním umístění.
Oslovil jsem kolegy z  Hasičského záchranného sboru (dále 
už jen HZS) v  Šumperku s  dotazem na  případné fungování 
dobrovolné jednotky vybavené zařízením AED v  rámci Olo-
mouckého kraje a způsob spolupráce se zdravotní záchrannou 
službou (dále už jen ZZS). Protože se jedná o závažné téma, 
rozběhla se diskuze na úrovni krajských zástupců HZS a ZZS. 
Výsledkem tohoto jednání bylo pozitivní vyjádření ze strany 
ZZS a to především s ohledem na dojezdové časy ZZS do naše-
ho města. Jde o významné zlepšení dostupnosti rychlé zdravot-
ní pomoci v případě naléhavé potřeby. Z těchto důvodů ZZS 
doporučila umístění zařízení AED u  JSDH Štíty, čímž bude 
zajištěna dostupnost zařízení s patřičně vyškolenou obsluhou 
všem občanům našeho města. Bylo dohodnuto proškolení čle-
nů JSDH Štíty přímo pracovníky ZZS v oblasti první pomoci 
se zvýšeným důrazem na  práci se zařízením AED. Po  tomto 
školení bude JSDH Štíty zařazena do systému ZZS jako předur-
čená jednotka (vybavená a proškolená) na řešení těchto akut-
ních případů.
Co je vlastně AED …
Defi brilátor je lékařský přístroj používaný k  defi brilaci při 
kardiopulmonární resuscitaci, schopný elektrickým výbojem 
obnovit správnou činnost srdce. Při komorové tachykardii či 
fi brilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli ne-
koordinovaným stahům. V těchto případech se defi brilací pře-
ruší tento nezdravý stav pomocí silného elektrického výboje, 
aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout. Pomocí 
AED mohou poskytnout v případě nouze defi brilaci i laici, kte-
ří prošli potřebným zdravotním kurzem pro rozšířenou kardi-
opulmonární resuscitaci s AED.
Statistiky jsou neúprosné …
Ani nejlepší systémy zdravotnické záchranné služby nejsou 
schopny dosáhnout místa náhlé srdeční zástavy v  průměru 
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do  5 minut. Tento časový interval je přitom hranicí pro ne-
destruktivní přežití mozku postiženého. Systém ZZS v České 
republice patří nepochybně k  nejlepším na  světě, přesto je 
schopen zajistit přítomnost profesionálního týmu na  místě 
příhody od zavolání na linku 155 v průměru za 10 až 15 mi-
nut. Pokud ale není pacient s komorovou fi brilací defi brilován 
do  10 minut, klesá pravděpodobnost přežití k  nule. Každou 
minutu o 7–10 %! (Cummins, 1989) Proto je třeba mít v blíz-
kém dosahu AED – zvyšujete tím bezpečí sobě i svému okolí.
Jak to tedy bude ve fi nále fungovat …
V  okamžiku, kdy ZZS přijme oznámení akutního problému 
s  potřebou zásahu pomoci AED, vyšle pomoci KOPIS Olo-
mouckého kraje naši jednotku na místo události s cílem zkrá-
tit dojezdové časy a tím pádem poskytnou první pomoc v co 
možná nejkratším možném čase. Naše jednotka vyjede max. 
do 5 minut po vyhlášení poplachu, což je dáno naším zařaze-
ním do kategorie JPO 2 a poskytne první pomoc před příjez-
dem ZZS. Následně si pacienta přebere ZZS a naše jednotka 
bude samozřejmě i nadále nápomocna při ošetření či transpor-
tu pacienta.
Doufám, že naše pomoc v této oblasti bude potřebná co nejmé-
ně a že se budeme více věnovat pouze výcviku. Každopádně, 
pokud by toto zařízení v našich rukou zachránilo jeden jediný 
lidský život, půjde o správnou investici.
Závěrem bych chtěl za  nás všechny poděkovat fi rmě KLEIN 
automotive za poskytnutou fi nanční podporu, díky které tuto 
výjimečnou akci realizujeme, a vám všem upřímně popřát, ať 
se spolu setkáváme jen za příjemných okolností.

Bc. Zdeněk Fingr – velitel JSDH Štíty
V článku použity texty z http://www.defi brilator-aed.cz/.

„Aleluja. Pán z mrtvých 
vstal. Aleluja.“

Milí občané, jsem rád, že v tomto čísle městského perio-
dika, které držíte v rukách ještě v postní době, může za-
znít právě toto zvolání. Je důvod provolávat chválu Pánu 
Bohu, neboť on se stal vítězem. Vítězem nad skutečnost-
mi, které byly mimo náš lidský dosah. „Svou smrtí naši 
smrt přemohl, svým vzkříšením nám dal nový život“. Vše 
bylo vybojováno – stačí jen natáhnout ruce a říct: „Pane, 
přijímám.“ 
Nabízíme vám v  tomto čísle nejen zamyšlení nad veli-
konočními událostmi, ale i  ohlédnutí za  postní dobou. 
Také nabídku akcí, které jsou před námi, zamyšlení nad 
aktuální situací v rozbouřeném světě, jako i zastavení nad 
životy světců následujícího měsíce.
Připadá mi symbolické mít v našem časopise vedle sebe 
zamyšlení nad událostmi, které se staly před dvěma tisíci 
lety v Jeruzalémě a zároveň i ty, kterými žijeme v naším 
městě dnes. Člověk najednou vidí ten nedozírný dosah 
Ježíšova utrpení smrti a vzkříšení. Ježíš tehdy a dnes není 
odlišný. Je to tentýž Bůh, který má vše pevně ve svých ru-
kách. Ve mešní modlitbě slyšíme tato slova: „A když ti 
člověk odepřel poslušnost a  ztratil tvé přátelství, tys ho 
nenechal napospas smrti. Slitovával ses nad lidmi a po-
máhal jim, aby tě hledali a  nacházeli.“ My jsme těmi, 
které Bůh po celé dějiny hledá, a  jeho hledání není ne-
úspěšné. Hledá nás a nachází. Objevení člověka se však 
nepodobá „načapání“, nebo jak se lidově říká „chycení 
na hruškách“. Bůh sice nachází člověka a vidí jej v plnosti, 
tedy i s jeho hříchem, ale odpovědí na toto zjištění není 
potrestání, nýbrž vykoupení. Odezvou na tvůj hřích je Je-
žíšův kříž a prázdný hrob. Je Jeho láska.

P. Jacek Brończyk – Vás duchovni správce

Velikonoční obřady 
v štíteckém kostele:

25.3. Květná neděle - mše sv. v 9 hod., žehnání 
kočiček
29.3. Zelený čtvrtek - obřady v 18 hod.
30.3. Velký pátek - křížová cesta v 15 hod., 
obřady v 18 hod.
31.3. Bílá sobota - návštěva Božího hrobu 10-15 
hod., obřady ve 20 hod.
1.4.   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. 
v 9 hod.
2.4.   Velikonoční pondělí - mše sv. v 9 hod.
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KOMENTÁŘ

Vánoční stromeček 
pro zvířátka 2017

V sobotu 23. prosince, den před Štědrým dnem, po-
řádala Družina mladých myslivců Tetřívci Štíty tra-
diční zdobení vánočního stromečku pro zvířátka.
 … a jelikož mě v minulých letech oslovilo i několik 
lidí, že se jím tato aktivita líbí, pořádala se tato akce 
už druhým rokem i pro veřejnost. 
 Účast byla tentokrát veliká a akce se moc vydařila. 
Každý přinesl něco pro zvířátka či ptáčky na vánoč-
ní přilepšení a tentokrát to nebyl jen jeden strome-
ček, ale nazdobili jsme jich hned několik.

 Vytvořme si novou tradici!!!
Udělejte si i Vy, v předvánoční shonu čas, pojďte se s námi 
také projít!!!

 Věřím, že se zúčastněným tato naše předvánoční pro-
cházka líbila, a  chtěla bych tímto všem moc poděkovat 
za to, že se sešli v takovém množství. Určitě jsme vyko-
nali něco přínosného, zvířátkům jsme přilepšili a odnesli 
jsme si příjemný pocit.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. 
Letos byla uspořádána (na Zábřežsku již podevatenácté) 
od 2. – 14. ledna 2018. Výtěžek sbírky je určen na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dět-
mi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí v našem okolí.
Sbírka nejen v rámci republiky, ale také v rámci našeho 
města opět trhala rekordy. Všech osm místních skupi-
nek vybralo celkem 36 422 Kč, což je opravdu úctyhodná 
částka. Moc děkuji touto cestou všem štědrým dárcům 
i malým králům a vedoucím, bez kterých by se celá akce 
nemohla uskutečnit.
I  když je výtěžek pokladniček pro letošní rok uzavřen 
a  spočítán, lze stále přispívat zasláním dárcovské sms 
ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 (cena jedné 
DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 29 Kč).
           Mgr. Markéta Drlíková, koordinátorka TS ve Štítech

Milí spoluobčané,

dnešní překotná doba přináší mnoho fenoménů, kte-
ré nedávají spát řadě odborníků od  sociologů přes sta-
tistiky až po  analytiky různých oborů. Stačí se podívat 
třeba na takové sociální sítě, které bez nadsázky utvářejí 
zcela novou kulturu v komunikaci a mezilidských vzta-
zích obecně. Zda bude tento vývoj a kultura v konečném 
důsledku přínosem, to asi poznáme až s odstupem času. 

Jsem svým založením pozitivní člověk a snažím se dí-
vat na současnou dobu a její trendy optimisticky. Ne vždy 
je to však možné. To, co mne mrzí asi nejvíc, je velká míra 
negativismu a prostoru, který se tomuto dalšímu znaku 
moderní doby dostává. Mohl bych se rozepsat a rozebírat, 
kolik času věnují média různým krimi zprávám, kauzám 
a  senzacím na  úkor věcí skutečně důležitých a  přínos-
ných. Ale obecné stesky nejsou předmětem mého článku 
a rád bych se věnoval konkrétnímu příkladu z poslední 
doby, který mne svou povahou donutil reagovat.

Nejen mne, ale i řadu mých kolegů zaujal článek pana 
A.K. v  podzimním vydání Štíteckého listu. Již samotný 
název článku, odkazující na  luštěninu a  uzeninu, dával 
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Plivání jedu
Je dnes riskantní někoho nazvat přítelem, mohu jej uvést 

do podezření, že se mnou sdílí lože. Tak tedy promiňte, přá-
telé.

Silvestr v Praze se, jako vždy, vydařil. V rádiu jsem sice 
čekal vtipy pana Štuchala (nových moc není), ale Český 
rozhlas řešil otázku - Jaké kulinářské trendy budou u  nás 
v roce 2018 a kdo je bude určovat. Odpověděl jsem si sám: 
„Určovat to budou ceny.“ Na Nový rok pak sto padesát lidí 
uklízelo v centru naší stověžaté třicet tun odpadků. Ukaza-
tel podařené zábavy? Nikoliv. Jen smutný trend naší kultur-
nosti. Jenom v Praze se také vydařilo první kolo volby pre-
sidenta, na ty vidláky kolem není spolehnutí! On ten „hlas 
lidu“ nemá asi velkou váhu, když hlas senátora má váhu pěti 
tisíc obyčejných občanů. K tomu třeba si přimyslet volební 
účast při volbách do senátu, která dává obraz o trvale nevy-
slyšeném názoru občanů na  jeho potřebnost. Na výsledek 
druhého kola volby presidenta bych tentokrát mohl, s tímto 
článkem, počkat. Ale nechám to tak. Jsem také vidlák, a ač 
turista, pro tento případ dávám u  kandidáta bystré hlavě 
přednost před zdravýma nohama. 

Od  těch voleb podzimních máme za  sebou už docela 
dlouhou řadu týdnů vyznačujících se absolutní paralýzou 
těch, co je vyhráli a neustálým vyprazdňováním jedových 

váčků těch, co v nich neexcelovali. Když jsem slyšel v rádiu 
třeba právě dnes (22. 1.), kolik miliard udalo ministerstvo 
pro místní rozvoj, aniž má schopnost a potřebu doložit, kam 
ty prachy šly, myslím, že problém Čapího hnízda je poměr-
ně nevýznamný. A rozhodně nikdo neuvěří tomu, že to je 
jen a jen tato nepřekročitelná mravní skvrna na štítu pana 
Babiše, která brání té opoziční svaté rodině, aby s ním vytvo-
řila kolektiv, kterému nebude na srdci ležet nic jiného, než 
další zářivé blaho lidu našeho státu. Že jedna a jedna nejsou 
vždy dvě, o  tom svědčí zcela jiný postoj k  otázce zbavení 
imunity aktérů podvodu open card. Jednou máme jakousi 
„vládu bez důvěry“, jindy „v demisi“ a ti mimo mísu (ale ne 
koryto) stále připomínají, že taková vláda by neměla činit 
zásadních rozhodnutí ... Stejně se budeme zase nesmyslně 
a donekonečna zabývat obrušováním hran protikuřáckého 
zákona či EET a efektivní činnosti se nedočkáme, protože ty 
nehorázné platy poslanců rozhodně nevykazují žádný znak 
mzdy úkolové. Ta měsíce trvající politická devastace Babi-
še mi připomněla (skutečný) výrok vyučujícího lampasáka 
z mé poddůstojnické školy: „Účelem války není zabíjet, ale 
vyřazovat z boje.“ Pan Milek, ministr zemědělství v demisi, 
by rád bojoval za soběstačnost  - zase nám připomenul, že 
naše výroba zeleniny a ovoce je na třiceti procentech roku 
1989. To jsem netušil! A jiný ministr by zase rád lépe ochrá-
nil osobní údaje. Naše nebo jen jeho?                                                      

Jedno se nám (nám?) loni podařilo - porazit Islámský 
stát. Já o tom vůbec nejsem přesvědčen, ale žádoucí je op-
timistická zpráva. Paní Merkelová si stále neví rady s  tím 
neodhadnutým množstvím na  žranici pozvaných hostů. 
Dle médií došlo loni prý k uklidnění (další masáž). A pak, 
na potvoru, 23. 12., hlásí rozhlas i televize (asi zas ten zatra-
cený únik informací!), že za ten klidný rok došlo v Němec-
ku k 1 200 (!) teroristickým útokům, z toho 1 000 mělo vztah 
k islámu. Hned jsem k tomu Alláhovi zase povolnější!

Pan Sobotka by měl navštívit úřad práce, určitě by mu 
tam nabídli rekvalifi kaci. Bojím se každé plné moci, kterou 
může ministr prodat Krušné hory. Prý australské společ-
nosti. No, kdopak konkrétní je za tou společností? To se zase 
budeme divit!  Do ostravské koksovny už dovážíme černé 
uhlí i z Austrálie. Určitě je levnější, jako to pod koksovnou. 
Díky, odborníku Sobotko!

Lepší než zaměstnat více lidí je po těch stávajících žádat 
přesčasy. Při tom jim moc neplatit, aby si tak rádi přivydě-
lali, to je krédo leckterého podnikatele. I stávající povolené 
limity lze vždycky nějak obejít. Je nepochybné, že zvláště 
fyzicky pracující člověk je při tomto přístupu a vypětí zdra-
votně ještě více degradován a těžko bude úspěšně pracovat 
do 65 let. Neměl by mít tuto přesčasovou dobu promítnu-
tou v odpracovaných létech pro dřívější odchod do plného 
důchodu? Při jednom měsíci přesčasů ročně a padesáti od-
pracovaných létech, například, by mohl odejít do důchodu 
o čtyři roky dříve! Jako z pera českých zákonodárců zní no-
vinka z Kalifornie: Od letošního prvého ledna je tam mož-
no volně prodávat marihuanu, cituji - „pro rekreační účely“. 
Bylo přece kdysi normální, že na rekreaci přispívaly odbory, 
tož na závěr ode mne tyto dva podněty do plánů intenziv-
nějšího boje odborů za práva našich pracujících.
                                                                                        Alex Krobot          

tušit mimořádný čtenářský zážitek. Jistě, máme demo-
kracii. Každý může zastávat názor takový, který mu vy-
hovuje, a  který jej nejlépe prezentuje. Zmíněný článek 
přetéká kritikou snad všeho, na  co si člověk vzpomene 
,a pozorný čtenář zde nenajde ani náznak něčeho pozi-
tivního, ale takto se prezentovat je skutečně osobní věcí 
pisatele. Nicméně to, co už jeho osobní věcí není, jsou 
opakované více či méně skryté narážky na naši fi rmu. 

Za  uvedeného „spasitele regionu“ se nepovažujeme, 
nechybí nám totiž zdravá míra seberefl exe, smyslu pro re-
alitu a pokory. O významu naší fi rmy, která v mikroregi-
onu zaměstnává stovky obyvatel, asi není třeba soudného 
čtenáře přesvědčovat. Pamětníci si jistě vzpomenou na si-
tuaci na  Králicku po  ukončení činnosti tamního stěžej-
ního zaměstnavatele na začátku milénia. My bezmála 50 
let úspěšně plníme požadavky svých zákazníků, nemáme 
žádné dluhy vůči svým zaměstnancům, dodavatelům ani 
institucím a odvádíme nemalé daně do státního rozpočtu. 
To vše díky poctivé práci našich zaměstnanců. Trvale také 
podporujeme řadu místních spolků, služeb a  zájmových 
aktivit. Nemáme se tedy rozhodně za co stydět, a  to ani 
ve vztahu k zaměstnancům, ani k našemu okolí.

A na tom nemohou nic změnit ani negativní a jízlivé 
názory a narážky bývalého zaměstnance, z jehož pracov-
ního působení ve fi rmě převládaly u řady kolegů velmi 
smíšené pocity. A pokud má pan A.K. skutečně konkrét-
ní a věcné důvody, které ho nutí se takto k naší společ-
nosti vyjadřovat, rád se s ním sejdu. Bude to určitě féro-
vější, než popichování přes média a zbytečné obtěžování 
čtenářů.
Přeji všem čtenářům klidné a pohodové dny.

Petr Klein - jednatel společnosti KLEIN automotive
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Stoletá kronika obce Heroltice
Kroniky jsou vzácné památky. Zachycují zprávy o pa-

mětihodných událostech pro informaci i poučení budou-
cím generacím. Osoba kronikáře přitom hraje vždy velmi 
důležitou a zodpovědnou roli. 

Kronika obce Heroltice popisuje události od r. 1914 
do roku 1938, kdy byla naše republika postupně obsaze-
na nacisty. Je psána kurentem, což je německá obdoba 
novogotického kurzívního písma používaná od 16. sto-
letí v německy mluvících zemích. U nás bylo toto písmo 
používáno do roku 1941.

Do začátku třicátých let minulého století ji psal učitel 
a kronikář pan Hans Iternitschka. Při čtení jeho zápisů 
k nám začnou proudit slova plná vyznání k místu, které 
si zamiloval, i když sám z Heroltic nepocházel. Popisu-
je svoji vášeň pro historii a svoji vlast, jak téměř veške-
rý volný čas věnoval vyhledávání informací týkajících se 
Heroltic a blízkého okolí. Navštěvoval archivy v Rudě nad 
Moravou a v Brně, procházel matriky ve vesnicích Bře-
zenského údolí a prohledával pozemkové knihy. Narážel 
přitom na ochotu a pochopení pro jeho veřejnou a  zá-
služnou činnost, ale také, jak už to v životě bývá, na pře-
kážky. Sám uvádí: „Všem lidem se člověk nezavděčí, to je 
umění, které nikdo neumí“ a z jeho zápisů je patrné, že 
své úsilí nevzdával.

Hans Iternitschka se narodil 29. dubna roku 1900 
v Mohelnici. Po ukončení základní školy a gymnázia vy-
studoval učitelský ústav v Olomouci. V březnu 1918 byl 
povolán podle svých slov, do válečné služby ke střelecké-
mu pluku č.13. Následovalo studium na dů-
stojnické škole v Opavě. V den jeho závěreč-
ných zkoušek, přesně 28.10.1918 však došlo, 
jak v kronice píše, ke státnímu převratu, a tak 
místo do  pole, nastoupil do  školy. Nejdří-
ve jako učitel a  vedoucí chrámového sboru 
(regenschori) ve  Vyšehorkách u  Mohelnice 
(německy Allerheiligen). Psal se rok 1921 
a  on zde zahájil svoji badatelskou činnost 
spojenou se zkoumáním dějin obce a okolí. 
Není totiž vyloučeno, že ves byla založena 
jako slovanské hradiště. Později napsal člá-
nek o svých archeologických nálezech, který 
se jmenoval Allerheiligen – Ein Geschichts-
bild von Lehrer Hans Iternitschka1. V  roce 
1921 byl poprvé na krátkou dobu (tři měsí-
ce) v Herolticích, poté působil v obci Mírov. 
Od 1.ledna1924 získal místo učitele na Čer-
vené Vodě a dále místo zástupce ředitele ško-
ly na Bílé Vodě. Od 1.září 1924 se stal učite-
lem v Herolticích. 

Kronikář zachycoval události obce Herol-
tice na papír, který pocházel z papírny ve Vel-

kých Losinách. Do konečné podoby kroniku svázal kni-
hař pan Johann Bartosch z Červené Vody.

V úvodní části se Iternitschka zabýval obdobím I.svě-
tové války, jsou zde uvedena jména padlých, zajatých a le-
gionářů z obce. Popsal okolí obce a události v ní. Texty 
doprovázel vlastními ilustracemi, nákresy, linoryty a bás-
němi. Zapisoval velmi pečlivě údaje o počasí, např. mezi 
lety 1926-1928 si pomocí grafů podrobně zaznamenával 
teploty a srážky během celého roku. Věnoval se rozboru 
místního nářečí. K  zajímavostem patří vyprávění deva-
desátiletého pana Johanna Kreuzigera, který se narodil 
roku 1838, zpráva o stavbě koupaliště se seznamem po-
mocníků, informace o výsledku voleb do místního zastu-
pitelstva i s přiloženými volebními lístky nebo o přeletu 
vzducholodě Italia do  severních polárních oblastí roku 
1928. Ale o tom třeba příště.

Roku 1934, jak se už dozvídáme z dalších pramenů2, 
působil jako učitel a kronikář v obci Řepová u Mohelni-
ce. Později se stal školním inspektorem. Založil ilustro-
vanou kroniku obce Řepová, ve které byly cenné infor-
mace z  dějin obce. Kronika ale podle Jürgena Sturma 
v šedesátých letech zmizela. Na silnici z Javoří do Starého 
Maletína stojí na nejvyšším místě, asi 200 metrů od obce, 
tzv. polní kaplička. V roce 1935 prošla kaplička renovací 
a v obecní kronice Javoří je uvedeno, že pro ni učitel Iter-
nitschka z Řepové opatřil obraz sv. Gottharda3. 

Nechme tedy závěrem, alespoň na chvíli, promlouvat 
kroniku ústy jejího autora.

„Vstupujeme-li do Březenského údolí od východu, tu 
pozdraví nás už z dálky věž heroltického kostela, symbol 
vesnice. Při pohledu z blízka vykukuje zpoza čistých obí-
lených domků, jako slepička obklopená svými kuřátky, 
která potřebují ochranu. Údery zvonu ohlašují obyvate-

Učitel a kronikář Hans Iternitschka a jeho rukopis
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lům radosti i žaly a doprovázejí chudé i bohaté na místo 
odpočinku, tam kde končí všechny strasti tohoto světa. 
Jako mocný vztyčený prst ukazuje věž kostela ke  hvěz-
dám a napomíná: Narození a smrt jsou v běhu času jen 
formou úniku od věčného života…a jen v životě věčném 
je naděje.“(volně přeloženo)

Kronika obce Heroltice je jako vzácná památka ulože-
na ve Státním okresním archivu v Šumperku.
    Mgr. Hana Tempírová
____________________________
1 http://old.muzeum-sumperk.cz
2 http://www.juergen-sturma.de
3 http://www.apollo-obr.cz

Kostel v Herolticích, linoryt, Hans Iternitschka, r. 1928

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Ahoj Štěpáne, co v létě?
Štěpán: V létě, jako v zimě…
Redaktorka: Jak to myslíš?
Štěpán: Nasněžilo, pluh v Herolticích srovnal silnici a vý-
moly jsou ty tam. V zimě jezdím 130…
Redaktorka: Slyšela jsem, že na úřadě kraje vyřešili defi -
nitivně problém nerovných komunikací…
Štěpán: Ano, mám o tom čerstvé informace…
Redaktorka: I když jsi vázán mlčenlivostí, něco „vykecat“ 
můžeš..
Štěpán: Neopravitelné komunikace s velkým množstvím 
děr budou osazeny chladícím zařízením, podobně jako 
kluziště. Celý rok budou pod bodem mrazu, pravidelně  
budou zasněžovány…. budeme celoročně  sypat inertním 
materiálem, solit se nesmí…
Redaktorka: A v čem spočívá výhoda, kterou na „kraji“ 
vymysleli?
Štěpán: Je nesporná… zimní údržba bude fungovat 
i v létě a díry už opravovat nemusíme…

Já a Štěpán Vás zdravíme z polárního kruhu…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz

Původně jsem měl připraven jiný snímek, ale čekat 
v těchto nadmořských výškách na trvalejší sníh je stejně 
naivní, jako věřit politikům sliby. Když jsem opět dorazil 
na ono kýžené místo, po sněhu ani památka, černo.
Sníh byl naštěstí trochu výš, a tak je tu „z nouze ctnost“.
Málokdo má v oblibě mlhu, ale z amatérských fotogra-
fů „udělá profíky“ a  dokonale vám „odmaže pozadí“, 
(na mysli mám okolní krajinu) zvýrazní detail a z běž-
ných záběrů se stanou umělecká díla.
 Obyčejný strom, obyčejná cesta, obyčejná mlha.
     Petr Beneš

ZELENÍ
KAMARÁDI
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Ze školního parlamentu
V letošním školním roce 2017/2018 jsme na naší škole za-

ložili školní parlament. Stali jsme se „Školou pro demokracii“ 
a vstoupili jsme do sítě škol, které podporují participaci dětí 
a chtějí se vzájemně inspirovat.

V  září proběhly ve  4. -  9. ročníku volby a  2.10.2017 
byli v  kulturním domě slavnostně jmenováni zástupci tříd 
do Školního žákovského parlamentu naší školy. Všichni noví 
„parlamenťáci“ složili slib a podepsali s vedením školy smlou-
vu o povinnostech a právech zástupce třídy v parlamentu. 

Před Vánoci se parlament pustil do prvního projektu, kterým 
byla sbírka pro onkologicky nemocné děti ve Fakultní nemocnici 
v Brně. Tuto vánoční sbírku každoročně pořádá nadace Krtek.

V loňském roce sbírka proběhla pouze ve třídě  6.A. Letos 
se již díky „parlamenťákům“ zúčastnila celá škola. Zástupci 
parlamentu předali své třídě informace a letáčky o sbírce, kte-
ré byly rozvěšeny i na několika místech ve Štítech. Ve třídách 
7.A, 7.B, 4.B a  v  9. se zapojili všichni žáci. Nejčastěji se vy-
brala stanovená částka, na které se třída domluvila, a následně 
se nakoupily společnými silami dárky, žáci se s dárky vyfoti-
li a  fotografi i vložili do dopisu s přáním brzkého uzdravení. 
Z ostatních tříd se zapojili pouze jednotlivci. Vybralo se velké 
množství lízátek, které pomáhají dětem při chemoterapiích, 
hry, autíčka, panenky, puzzle, omalovánky a pastelky. 

Sbírka byla ukončena dne 13.12. a  následující den byly 
předány za přítomnosti předsedkyně žákovského parlamentu 
Michaely Minářové všechny darované věci manželům Wieder-
mannovým z Hněvkova, kteří v pátek 15. 12. hračky a dárky 
odvezli do FN Brno na dětské onkologické oddělení.

V novém kalendářním roce zástupci školního parlamentu 
pracují na  novém projektu Recyklohraní – aneb ukliďme si 
svět a ve školní jídelně spolu s kuchařkami chystají týden ob-
líbených jídel.  

Co „parlamenťákům“  na naší škole popřát? Hlavně hodně 
nápadů, chuti a vůle udělat něco nového pro nás všechny.

Kateřina Krňávková

ČTENÁŘSKÝ KLUB
Probouzet v  našich žácích zájem 
o knihy se už druhý školní rok sna-
žíme v  rámci Čtenářského klubu 
„Knihomloci“. Letošní pololetí jsme 
byli v  mnoha směrech aktivní. Ne-
dařilo by se to bez skvělé spolupráce 
s  paní knihovnicí Lakomou, která 
nás již několikrát v knihovně přivíta-
la a vždy sehnala ty knižní tituly, které naše čtenáře baví. Vel-
mi nás těší také spolupráce s Domovem pro seniory, kam jsme 
v listopadu zavítali s regionální literaturou Anežky Šulové.  
Aktuálně klub „žije“ recitační soutěží, ta proběhla 29. 1. 2018 
a přinesla hned několik milých překvapení. Nejenže všechny 
recitující měly zajímavé texty a kultivované projevy, ale do celé 
akce se zapojili i ostatní – dvě talentované moderátorky, od-
borná porota z řad „Knihomlokyň“, nápověda a reportér. Poro-
tu nejvíce zaujaly výkony bronzové Michaely Johnové (6. roč.), 
na místě druhém Nikol Matouškové (8. roč.) a na první příčce 
zazářila Mariana Minářová (8. roč.). Věříme, že se v březnu ne-
ztratí v konkurenci  na soutěži v Šumperku.   
Největší odměnou před pololetními prázdninami bylo Listová-
ní v zábřežském kině Retro. Naskytla se nám jedinečná příleži-
tost naživo vidět Lukáše Hejlíka a po programu si s ním krátce 
popovídat. Cestou domů už jsme zase dumali nad tím, co no-
vého a zábavného podnikneme v nejbližší době. 
 za Čtenářský klub „Knihomloci“ vyučující ČJ
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Holduj tanci, pohybu
                                         Ve hře hledej zábavu, holduj tanci, pohybu,
                                          rytmicky la la la  srdce pracovat má!
                                         Kdo se sportem rozjaří, mívá růže ve tváři,
                                         sportuje la la la rukama, nohama.
Jan Werich, Jiří Voskovec a interpret František Filipovský 
propagovali pohyb a tanec už v minulém století – v podstatě 
v minulém tisíciletí. A platí to dodnes. Tak vzniklo v minu-
lých letech taneční fi tness plné energie, skvělé jihoamerické 
hudby a dobré nálady – ZUMBA.  Vznikla vlastně náhodou, 
když tanečník a choreograf zpěvačky Shakiry Alberto Perez 
zapomněl přinést hudbu na cvičení aerobiku a zaimprovizo-
val cviky na latinskoamerickou hudbu – a zumba byla na svě-
tě. Měla velký úspěch a obliba tohoto nového stylu se rychle 
šířila světem. 
Zumba vyšla  z aerobiku, ale je ladnější a připomíná spíše ta-
nec- využívá kroky samby, rumby, mamby,  calypsa i hip hopu 
a dalších jihoamerických rytmů. Je zábavná a potěší cvičence 
i diváky.
Ve Štítech položila základy kroužku zumby paní ing. Helena 
Gálová již v roce 2011
zorganizováním 20 členné skupiny dívek staršího školního 
věku pod názvem STARS.
 Ještě v témže roce následovalo založení skupiny dětí mladší-
ho školního věku a mateřské školy HVĚZDIČKY. 
 Názvy obou skupin vycházejí ze štíteckého znaku a také   prv-
ní kostýmy v  modré a žluté  se nesly ve štíteckých barvách.  
Za dobu od svého založení až po současnost odtančila skupi-
na Stars 40 veřejných vystoupení a účastnila se 24 soutěží. Na 
svém kontě má 6 zlatých, 8 stříbrných a 4 bronzové medaile.
Také mladší Hvězdičky odtančily 32 veřejných vystoupení a 
účastnily se 21 soutěží. Na svém kontě mají 4 zlaté, 5 stříbr-
ných a 4 bronzové medaile ze soutěží po celé ČR. 
V září 2013 se ke stávajícím tanečnicím přidala další skupi-
na MINIHVĚZDIČKY složená z nejmladších dětí. A hned v 
tomto roce začala soutěžit a také velmi úspěšně.
Na svém kontě má 22 veřejných vystoupení a 22 soutěží a zís-
kaných 13 zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzové medaile.
Skupiny společně vystupují na společenských akcích – ple-
sech, přehlídkách, jarmarcích, sportovních akcích, oslavách 
- a na soutěžích.
V roce 2014 byly založena skupina RAKETY pro ženy a hned 
se zapojila do tanečních programů. Má za sebou 21 veřejných 
vystoupení a 18 soutěží. Na kontě má 5 zlatých, 6 stříbrných a 
3 bronzové medaile.
Jen názvy choreografi í a pestrost kostýmů, které za sedm roků 
tanečníci předvedli, svědčí o cizokrajném původu i o vtipném 
a poutavém provedení: El Amor, Summer party,  Senora, De-
set malých černoušků, Every body come on dance, We like 
the party,  Piráti z Karibiku, El toca toca, Boom boom, Kdo 
s koho, Mueve la Booty, Happy, Brazil, Poca yo, Zumba date, 
Kulikitaka, Námořnická, Zumba s Honzou, Rock Rakety v 
akci, Jazz….ík, Black and white. Pipi, Cheerleader, On the 
menu, Cant stop the feeling.
Všechny čtyři skupiny v soutěžích po celé republice sbírají 
cenná umístění a vozí si poháry a diplomy.
Ze soutěží lze uvést Českotřebovský taneční pohár, Bohemia 
aerobic tour, Děti fi tness, Olomoucký talent, Žij pohybem, 
Perníková kopretina, MIA festival, Česko se hýbe a SUT. Na 

většině těchto přehlídek  naše tanečnice obsadily  přední mís-
ta. 
V roce 2017 získaly skupiny pohybového studia 10 zlatých, 
6 stříbrných a 3 bronzové medaile na soutěžích v Chrudimi, 
Praze, Brně, Jablonném nad Orlicí a Boskovicích. Celkem 
Štítecké Pohybové studio Háčko získalo 28 zlatých, 25 stříbr-
ných a 13 bronzových medailí po celé České republice. Nyní 
jej navštěvuje 43 cvičenců, řada bývalých cvičenek již odešla 
za dalším studiem. Od založení prošlo mnoha choreografi emi 
a  získalo zde pohybovou obratnost a smysl pro rytmus 121 
tanečníků. 
Z velké sbírky zlatem se lesknoucích pohárů byla o Vánocích 
roku 2017 uspořádána ve štítecké škole poutavá přehlídka, 
která ukázala dětem i veřejnosti šikovnost členů studia Háč-
ko. Tyto doklady obratnosti a úspěšnosti štíteckých dětí bu-
dou pro budoucnost umístěny ve výstavních prostorách zdej-
ší školy.
Poděkování celého souboru patří městu Štíty za fi nanční pod-
poru a poskytnutí zázemí pro tréninky, ale také tanečníkům 
za skvělé výkony a jejich rodičům za fi nanční i fyzickou pod-
poru při samotných soutěžích.
A na závěr je nutno projevit velký dík vedoucí paní ing. He-
leně Gálové za její příkladnou práci a elán, s kterým předává 
mladé generaci svůj um, vlohy a energii, za nápaditost a fanta-
zii při tvorbě choreografi í a kostýmů,  za získání tolika uznání 
v mnoha celostátních soutěžích a za dar pohybu, který věnuje 
tolika dětem.
 Odměnou je jí velká přízeň svěřenců, úsměvy na tvářích a 
srdečný potlesk diváků.
                                             Marie Lauermannová, kronikářka města
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI
V průběhu měsíce ledna a února tohoto roku slaví vý-
znamné životní výročí tito naši spoluobčané:

Macek Stanislav   70 let
Mularčíková Anna  75 let
Altman Jiří   75 let
Biedová Drahomíra  75 let
Jurenka Radomil   75 let
Bartošová Emilie   75 let
Vohánka Vladimír  76 let
Pecháčková Marie  76 let
Ondráček Jan   77 let
Sadecká Ludmila   77 let
Vogelová Alena   77 let
Slovačíková Anežka  78 let
Pospíšilová Zdenka  79 let
Scholz Adolf   79 let
Kühnová Veronika  81 let
Kleinová Anna   82 let
Gronych Miloslav   82 let
Sitta Josef    82 let
Beranová Gertruda  83 let
Kühn Alfred   85 let
Jarmarová Josefa   89 let
Fabiánková Jarmila  90 let
Minářová Stanislava  94 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 16.1.2018, v nedožitých 89 letech,
opustil svou životní cestu

pan Josef Dufek
ze Šumperka.

Čtrnáct let byl ředitelem Státního statku ve Štítech. 
Pro jeho úroveň hodně udělal.

Kdo v srdcích žije…
 … neumírá….

Dne 26.1.2018 jsme si připomněli 
smutné výročí 10 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček, pradědeček, 
pan Zdeněk Odstrčil. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi…

Jen svíci hořící a kytičku na hrob 
Ti můžeme dát.

Chvíli postát a tiše vzpomínat.

Dne 30. ledna 2018 uplynulo 21 roků
od úmrtí našeho tatínka a dědečka

pana Jindřicha Martince 
ze Štítů.

Dne 3. května 2018  to budou 2 roky 
od úmrtí naší maminky a babičky

paní Marie Martincové 
ze Štítů.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínáme…
Dne 3.ledna 2018 skončila ve věku 
nedožitých 84. narozenin životní 
pouť pana Antonína Kleina, který 
svou prací  významně ovlivnil život 
v celém regionu i okolí. Již od svých 
mladých let byl duší rozvoje průmy-
slu v  našem městě, svou poctivou 
prací a  zodpovědností se význam-
ně přičinil o  stabilizaci a  násled-
ný rozvoj místního státního podniku Jesan. Když se pak 
po společenských změnách v devadesátých letech řešila bu-
doucnost tohoto nejvýznamnějšího zaměstnavatele, stanul 
přirozeně v  jeho čele. Nebylo pro něj zkrátka myslitelné, 
aby Štíty přišly o zdroj zaměstnání pro mnoho rodin a to 
i s vědomím rizika, do kterého se s privatizací pouští. Svo-
je bohaté zkušenosti, které vycházely nejen z příkladného 
pracovního nasazení, ale i z důrazu na mezilidské vztahy, 
laskavosti a pochopení pak zúročil v dalším rozvoji fi rmy, 
která dnes dává obživu stovkám zaměstnanců. Skromnost 
a štědrost zdobila pana Kleina po celou dobu jeho života, 
porozumění u něj našli řadoví občané i členové místních 
spolků a organizací, jejichž  byl pravidelným přispěvatelem 
a hrdým členem. V soukromí pak kladl důraz na rodinu, 
chvíle zaslouženého odpočinku užíval především v kruhu 
svých nejbližších.
S  panem Antonínem Kleinem odchází mimořádná osob-
nost, která se nesmazatelně zapsala do historie našeho města.

Čest jeho památce!
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TURISTIKA
Výlet na konci léta

První noc na neznámé posteli rázně končí protivným 
pípáním budíku už před půl pátou. Moje dovolená ne-
připouští dlouhého protahování a  zívání, zalévám čaj 
a poddávám se ledové sprše. Budící efekt je nezpochyb-
nitelný. Do batohu skládám vše večer na vedlejším lůžku 
připravené a snažím ve venkovním šeru rozpoznat stav 
oblohy.  Program dnešního dne vznikl už doma, protože 
televizní rosnička stanovila pouze tento jediný den jako 
slunečný, horký a možná letos poslední letní. Zamykám 
ubytovnu, trabant dnes odpočívá, odcházím po  svých. 
Ranní chlad posledního prázdninového dne zaháním 
rychlou chůzí. Doleva bych za chvilku došel do Polska, 
vpravo brzy rozeznávám nádražíčko s  nápisem Osob-
laha. Na  kolejích širokých jen 76 centimetrů už dýchá 
motoráček, za  pár minut vyjíždíme. Úzkokolejka byla 
postavena v roce 1898, tedy za Rakousko-Uherska a už 
tehdejší monarchii vládla byrokracie. Nejméně dvacet 
kilometrů- to bylo jednou z podmínek schválení stavby. 
Aby byla splněna, namaloval projektant 102 zatáček, jed-
na má dokonce v  poloměru jen 75 metrů. Tady vláček 
nesmí jet rychleji jak dvacítkou, jinde nejvýš čtyřicet. Je 
to poslední úzkokolejka patřící Českým drahám, mimo 
pravidelné dopravy tu v  turistické sezóně jezdí i  vlaky 
historické. Vagóny pak táhnou půvabné parní lokomoti-
vy „Malý Štokr“ nebo „Rešica“. Slovo rychlík nebo spěšný 
tu nemá místo, vláček zastaví, než přijede do Třemešné, 
v sedmi zastávkách. Pasu se okolím, které přibarvuje vy-
cházející slunce. Z  potemnělého údolí říčky Osoblahy 
vyjíždíme do otevřené krajiny plné vesniček, obdělaných 
polí, remízků a  nebývalého množství srnčí zvěře, která 
neprchá v  děsu. Je doba pana Kolbaby, který správně 
tvrdí, že dobrý fotograf může v poledne spát, protože to 
nejlepší osvětlení je ráno a večer. Tady by za těch čtyřicet 
sedm minut šel skoro udělat kalendář. Ale kochání končí, 
vystupuji, po široké koleji přijíždí vlak 
od Glucholaz na Krnov. 

Mé další cestování bude nároč-
nější, po  vlastních nohách, s  pomocí 
turistické mapy číslo 58. Procházím 
místy osídlenými od mladší doby ka-
menné k  lesu do  protějšího svahu. 
Ranní pohled na  Třemešnou je moc 
pěkný, mě čeká taková věc pro mno-
hé nepochopitelná - právě jsem na-
stoupil na červenou turistickou stezku 
a hodlám po ní dojít zpět do Osobla-
hy. Zatím jsem v příjemném stínu lesa, 
u Bučávky, části Liptaně se terén více 
otevírá. Nový Les je chalupáři využitý 
nepatrný zbytek nedosídlené němec-
ké osady. Pak se mi naskýtá pohled 

na větší obec, ke které se dostávám už korunami stromů 
nechráněn, a  slunce pěkně připéká. Velký novoromán-
ský kostel patří Slezským Rudolticím. Opouštím značku 
a  hledám obchod, ten je ale až na  druhém konci obce. 
Když si koupím láhvové, ptám se prodavaček zda-li ne-
budu mít problém, když si ho chci vypít na náměstíčku 
(někde to vadí). Záhadně se usmívají - nemám prý ako-
rát chodit „ke špalku,“ což mi dále nevysvětlují, nejlépe 
si prý posedím u zámku. Venku jsem pochopil - za ob-
chodem je šupňa, u velkého špalku tam sedí u piva dva 
..., no, řekněme invalidé. Uhasím žízeň v klidu na lavičce 
u  jezírka a  obhlížím zámek, o  kterém jsem někde četl, 
že je, bohužel, otevřený jen o  víkendu.  Ve  vchodu ale 
nacházím radostnou zprávu, že o prázdninách - a  to je 
dnes naposledy, mají otevřeno. Jdu vrátit fl ašku a počkám 
na průvodkyni. A tak jsem viděl Slezskou Versailles! S iti-
nerářem převážně z  Velkých Losin. Ti dva, „u  špalku,“ 
stále popíjejí a vedou moudra. Z příjemného zámeckého 
chládku jsem se vrátil na trasu. Čtyři kilometry mezi poli, 
za poledne, do Povelic, to byl spíš nácvik na překročení 
Sahary, jsem absolvoval ve  slipech. Těšil jsem se na  re-
kreační rybník u kempu v Bohušově, i plavky jsem měl 
sebou. Když jsem se tam připlazil, břeh byl prázdný, ryb-
ník plný. Sinic. A tak jsem zaparkoval u stánku s občers-
tvením a objednal si pivo. Krnovské. Nikdy jsem o něm 
neslyšel, ale seznamuji se s  krajem. Krnovské - musím 
si to zapamatovat - už nikdy! Chtělo to velké sebezapře-
ní. V  lese nad řekou a  dráhou jsou zdi hradu Fulštejn. 
Stejně se kdysi jmenoval Bohušov.  A  tak, Bohušu, řekl 
jsem si, musíš dál. Na návsi, na kontejneru, jsem napsal 
pohledy (kdybych nedošel - poslední). No, došel jsem. 
Do kdysi prý pěkného města Osoblahy. Při osvobozování 
se tu zasekli Němci. Pětidenní boje nevydrželi Němci ani 
město.  Památkou je pouze pěkná litinová kašna, kousek 
středověké hradby, židovský hřbitov a památník osvobo-
zení, jehož součástí je do nebe mířící protiletadlové dělo.  
Maje v nohách 23 kilometry spal jsem jak dobře nakojené 
nemluvně.
                                                                                     Alex Krobot
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