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Vážení spoluobčané,
rozvoj každého města je velmi těsně spjat s množstvím 
problémů, se kterými se musí vedení města a zastupite-
lé vyrovnat. Od  vypracování vize, strategického plánu, 
vytyčení hlavních směrů, nalezení politické shody a pře-
svědčení občanů o správnosti zvolené cesty přes vytvoře-
ní spolehlivých „úřednických“ struktur, které odpracují 
technickou stránku věci, až po vytvoření kontaktů a po-
litických vazeb, které přinesou tolik nutné fi nanční pro-
středky mimo rozpočet města. 
Bez jedné věci je však plynulý dynamický rozvoj nemys-
litelný. Tou „věcí“ jsou, jak jinak, fi nanční prostředky. 21. 
dubna 2018 na  svém 20. zasedání Zastupitelstva města 
Štíty schválili zastupitelé jednohlasně rozpočet města Ští-
ty na rok 2018. 
Příjmy včetně fi nancování 2018     51 993 490,83,-Kč
Výdaje včetně fi nancování 2018     51 993 490,83,-Kč
Rozpočet města ve výši cca 52 mil. je složen z několika 
částí. Prostředky jsou v současné době městům přidělo-
vány v největší míře jako takzvané sdílené daně a to velmi 
zjednodušeně řečeno znamená, že stát přerozděluje ma-
lou část daní získaných od svých občanů a fi rem na kaž-
dého trvale přihlášeného občana v jakékoliv obci.  Tyto 
daňové příjmy jsou hlavním příjmem, ze kterého město 
hradí většinu mandatorních výdajů. V případě Štítů tvoří 
zhruba polovinu rozpočtu. Ta jeho druhá část je tvoře-
na nedaňovými příjmy. Nedaňové příjmy jsou pro naše 
město rozhodujícím fi nančním příjmem, který je důleži-
tý pro rozvoj města, kdy z toho hradíme investiční a ne-
investiční činnost města. Nedaňové příjmy jsou tvořeny 
naší hospodářskou činnosti, to znamená hospodařením 
v lesích, vodné, stočné, bytový a nebytový fond atd., což 
v našem rozpočtu činí cca 45% - 47%. Určitou roli hrají 
i tzv. kapitálové příjmy – to jsou prostředky, které město 
získává například z prodeje svého majetku. Pokud se týká 
kapitálových příjmů, tyto u nás tvoří jen malou část - cca 
1% rozpočtu, neboť město Štíty svůj majetek navyšuje 

na rozdíl od spousty jiných měst, která svůj majetek roz-
prodávají nebo již rozprodala. V současné době je účetní 
hodnota majetku města Štíty cca 480 milionů.  Poslední 
částkou do rozpočtu města jsou dotace, které tvoří v na-
šem rozpočtu 2- 4%. Naším největším dotačním příjmem 
je dotace na veřejně prospěšné práce, kdy každoročně za-
městnáváme několik našich občanů evidovaných na úřa-
du práce. V našem státě je většina obcí a měst, kteří si 
nedokážou činnost svých obci představit bez čerpání do-
tací. Osobně mám jiný pohled na dotace a po celou dobu, 
co jsem starostou města, se snažím jít vlastní štíteckou 
cestou bez dotací z EU.  Výsledky hospodaření nám po-
tvrzují, že toto rozhodnutí je správné, což dokládá plynu-
lý rozvoj města. Další velikou výhodou našeho systému 
je, že můžeme většinu prací provádět svými pracovníky 
nebo místními živnostníky a  výsledná hodnota díla je 
vždy znatelně levnější, než kdyby to pro nás dělaly fi r-
my dodavatelsky.  Přesto stále musíme hospodařit účelně 
a hospodárně, aby se město zvelebovalo, ale přitom neza-
dlužovalo. Myslím, že našemu městu se to v posledních 
letech daří a výsledné rozpočty tomu odpovídají. Každý 
z  vás vnímá, co se v  posledních letech v  našem městě 
změnilo, opravilo, vybudovalo. Letošní schválený rozpo-
čet zaručuje další rozvoj města, čímž splníme náš hlavní 
cíl v tomto volebním období -  prosperitu, plynulý rozvoj 
města a spokojenost občanů. Ale zároveň jsem si vědom, 
i když uděláme maximum pro rozvoj města, nelze vyho-
vět všem…….
Na konci záři nebo na začátku října 2018 se budou ko-
nat komunální volby a  všechny subjekty, které budou 
na podzim kandidovat, vám budou skládat své účty, co 
jsme za  volební období 2014 – 2018 dokázali, jak jsme 
hospodařili a  samozřejmě s  jakou vizí přicházíme pro 
další volební období 2018 - 2022. Bude záležet jen na vás 
voličích, komu dáte svůj hlas a které zastupitele pověříte 
vedením města.

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

Výpis z usnesení z 71. – 75. jednání 
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o pachtu uzavřená s fi rmou Lesy ČR se 
sídlem v Hradci Králové, předmětem smlouvy je 
pronájem části pozemku, na kterém jsou umístě-
ny studny ve vlastnictví Města Štíty.

• Smlouva o výpůjčce uzavřená s fi rmou Agrospol 
Výprachtice s.r.o., předmětem smlouvy je proná-
jem pozemku za účelem konání akce „Setkání 
na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou VELT OKNA 
s.r.o. se sídlem v Zábřehu, předmětem smlouvy 
je výroba a montáž plastových dveří a plasto-
vých oken a rolet pro objekt sokolovny a plasto-
vých dveří a sklepních oken pro objekt čp. 235 
ve Štítech.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou Vitráže Bruštík 
s.r.o. se sídlem v Zábřehu, předmětem smlouvy 
je výroba kovového rámu a nové vitráže do kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech.

• Smlouva o uměleckém vystoupení – Davide 
Mattioli, koncert dne 11. 8. 2018.

• Smlouva o zajištění služeb veřejným knihovnám 
ve středisku Štíty v roce 2018 uzavřená s Měst-
skou knihovnou v Šumperku.

• Smlouva o uměleckém vystoupení – Divadelní 
soubor lanškrounského gymnázia – vystoupení 
dne 8. 3. 2018.

• Smlouva o výpůjčce uzavřená s Hasičským sbo-
rem Olomouckého kraje, předmětem smlouvy je 
přenechání speciálního požárního automobilu 
zn. SCANIA včetně příslušenství jednotce SDH 
Štíty.

• Smlouva o právu provést stavbu uzavřená 
s SBD Zábřeh, předmětem smlouvy je montáž 
výtahu a bezbariérového vstupu u domu čp. 319 
ve Štítech.

• Darovací smlouva uzavřená s Olomouckým kra-
jem, předmětem smlouvy je bezúplatný převod 
pozemku p. č. 2788/2 městu.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou Sportovní 
podlahy Zlín, s.r.o., předmětem smlouvy je zho-
tovení podlahy v budově sokolovny.

• Dodatek ke smlouvě o poskytnutí knihovnických, 
informačních a metodických služeb uzavřená 
s obcemi Zborov, Jedlí, Horní Studénky, Písařov 
a Jakubovice.

• Darovací smlouvy, předmětem smlouvy je fi -
nanční dar na akci „Setkání na pomezí Čech 
a Moravy“, uzavřená s fi rmou Hilbert Interié-
ry, ROADMEDIC Šumperk, Energetika Zábřeh 
a Ekola České Libchavy.

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 města schválila podání žádosti o poskyt-
nutí dotace v dotačním programu „Program pod-
pory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018“ 
ve výši 150 tis. Kč a v dotačním programu „Do-
tační program na podporu cestovního ruchu 
a zahraničních vztahů 2018 ve výši 34 600,- Kč.

• Rada schválila cenovou nabídku od fi rmy HO-
STÁLEK – WERBUNG spol. s.r.o. Česká Třebo-
vá na výrobu 2 kusů autobusových čekáren.

• Rada schválila nákup sportovního vybave-
ní za cenu 12 tisíc Kč pro oddíl stolního tenisu 
muži A, nákup 5 kusů dárkových balíčků na akci 
58. ročník výstavy drobného zvířectva konané 
v obci Bušín.

• Rada města schválila výsledek hospodaření ZŠ 
a MŠ Štíty za účetní rok 2017.

• Rada vzala na vědomí Výroční zprávu města 
o poskytování informací  dle zákona 106/1999 
Sb. za rok 2017.

• Rada vzala na vědomí informaci o hospodaření 
města za rok 2017.

• Rada města vzala na vědomí výsledky prezi-
dentských voleb.

• Rada města schválila podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci programu 
na podporu JSDH 2018 ve výši 78 500,- Kč. 

• Rada schválila fakturační ceník dříví a smluvní 
ceník pěstební činnosti.
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USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 21. 2. 2018

Zastupitelstvo projednalo:

1) Schválení programu 19. zasedání ZMě Štíty
2) Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2017
3) Akční plán strategického rozvoje Města Štíty 

na rok 2018
4) Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise
5) Zpráva z jednání Rady města Štíty, usnesení č. 

68 - 73
6) Kontrola plnění úkolů z Usnesení Zastupitelstva 

města Štíty
7) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku 

města
8) Různé
9) Diskuse, usnesení, závěr

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

1. Bere na vědomí:
a) Pronájmy, výpůjčky, kulturní akce města Štíty 

v roce 2017
b) Protokoly o analýze vzorků odpadní vody z ČOV 

Štíty
c) Rekapitulace množství tříděného odpadu v roce 

2017
d) Stanovisko Úřadu vlády ČR k návrhu zákona 

o odpadech a o změně některých zákonů (zákon 
o odpadech)

e) Výkaz hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
f) Zpráva o činnosti města
g) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 17. 

a 18. zasedání zastupitelstva
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. Projednalo a schvaluje:
a) Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch 
Langer, Petr Beneš
b) Ověřovatele zápisu: Bc. Zdeněk Drlík, Otto Won-

ke
c) Program 19. zasedání zastupitelstva
d)  Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Štíty 

ze dne 13. 12. 2017   
e) Akční plán strategického rozvoje města Štíty 

na rok 2018
f) Závěrečnou zprávu Hlavní inventarizační komi-

se
g) Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku na-

výšení nákladů města na odpadové hospodář-
ství v případě prosazení účelové nevládní no-
vely zákona o odpadech, obsahující násobné 

zdražení skládkovacích poplatků, a nesouhlasí 
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, 
které mají dopad na náklady města a jejich oby-
vatel v oblasti odpadového hospodářství. Za-
stupitelstvo zastává názor, že nové nastavení 
legislativy by mělo být provedeno formou vlád-
ního návrhu zákona o odpadech připraveného 
po schválení nových evropských odpadových 
směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. 
ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec 
evropského nastavení odpadového hospodář-
ství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR 
a Sdružení místních samospráv ČR, aby efek-
tivně čelily podobným účelovým snahám, které 
obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení 
nákladů na odpadové hospodářství.

h) Smlouvu o dílo se společností ASIO, spol. s r. o. 
na provedení kalové koncovky pro Štíty (2100 
EO) za cenu 740.450 Kč bez DPH v termínu du-
ben-květen 2018

i) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 68–73
j) Dohodu o vytvoření společného školského ob-

vodu spádové základní školy, jejíž činnost vyko-
nává Základní škola a mateřská škola Štíty, okr. 
Šumperk, s obcí Cotkytle

k) Následující prodej nemovitostí: 
1. Prodej pozemku p. č. 346/4 o výměře 350 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 manželům 
Knápkovým, Štíty

3. Projednalo a neschvaluje:
a) Žádost o prodej pozemků p. č. 19 a p. č. 20 v k. 
ú. Heroltice u Štítů.

5. Ukládá:
a) Starostovi města v termínu do 7. 3. 2018 zpra-

covat protokol úkolů vyplývajících z 19. ZMě ze 
dne 21. 2. 2018 a dále ukládá radě města prová-
dět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě

6. Vyhlašuje podle § 39 zákona o obcích záměr 
prodeje, směny: 
a) Záměr prodeje části pozemku p. č. 123/19 v k. ú. 

Štíty-město. Žadatel p. Hrubý, Štíty
b) Záměr prodeje p. č. st. 616/2 v k. ú. Štíty-město. 

Žadatel Stavební bytové družstvo Zábřeh

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová

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

U hřiště TJ Sokol Štíty do velkoobjemového kontejneru 
v pondělí 16. 4. od 12:00 do 19:00 hodin a v úterý  17. 4. 
do 16:00 hod. 

Zodpovědná osoba: p. Beran Milan 

 

BŘEZNÁ 

Před prodejnou potravin do velkoobjemového 
kontejneru v pondělí 16. 4. od 12:00 do 19:00 hodin a v 
úterý 17. 4. do 15:00 hod. 

Zodpovědná osoba: p. Čada Jan 

 

HEROLTICE 

Před bývalým obchodem (u Jelínků) do 
velkoobjemového kontejneru v pondělí 16. 4. od 12:00 
do 19:00 hodin a v úterý  17. 4. do 14:30 hod. 

Zodpovědná osoba: p. Haltmar František 

Důležité upozornění! 

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří stavební odpad, železný šrot, 
zbytky potravin a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve). 
Pneumatiky budou přijaty pouze od občanů, ne od podnikatelů. 

HLEDÁME SCHOPNÉ LIDI DO NAŠEHO TÝMU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1, , 
 a to do 5 

 osti v 
e na  

 

 ,   

  
 -  
- 

-  
-  
- 

 

-  
tel  –  

    

 

         

 

-  

 
 

 
 (v  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 509 
@c  

 
  

  



Štítecký list strana 5

Klobouky
Divadelní soubor lanškrounského gymnázia Škeble je 
na  scéně již dvacet let, ve  Štítech se nám ale představil 
vůbec poprvé. Hra s  názvem Klobouky nahradila pů-
vodně plánované představení Podskalák, které muselo 
šumperské divadlo z personálních důvodů zrušit. Reži-
sér a zároveň učitel Jan Střecha napsal pro svůj žákovský 
soubor hru inspirovanou současným školstvím. Dotýká 
se aktuálních témat jako je inkluze, dyspraxie či ADHD. 
Vážných témat se však chopil s nadhledem a humorem. 
Komedii báječně doplnila živá muzika a diváci ohodnoti-
li kvalitu tohoto představení bouřlivým potleskem.

Při příležitosti vydání své nové knihy Putování  Zábřež-
skem po  stezkách legend a  příběhů, v  pořadí již šesté, 
se spisovatel Miroslav Kobza vypravil i k nám do Štítů. 
V této knize autor obrátil pozornost na svůj rodný kraj, 
který prochodil křížem krážem a  sesbíral o  něm velké 
množství informací. Upozornil na  rozmanitost zdej-
ší krajiny, stavebních stylů a naturelu zdejších obyvatel. 
V průběhu besedy jsme se všichni mohli přesvědčit, ja-
kou lásku k  této krajině chová, jak je tato oblast nedo-
ceněná a  obyčejnou se jeví jen zdánlivě. Část přednáš-
ky pan Kobza vyprávěl o našem městečku a  jeho okolí, 
o  historii a  nelehkém životě dřívějších obyvatel. Ve  své 
knize Štítům věnoval několik stránek a jejich historická 
fotografi e zdobí zadní stranu její obálky.
Miroslav Kobza je u nás již známou a oblíbenou osob-
ností   a  zaplněná zasedací místnost Městského úřadu 
ve Štítech tomu byla důkazem. Celou besedu provázela 
pohodová atmosféra a  oko diváka potěšilo promítání 
krásných fotografi í, které nám spolu s poutavým vyprá-
věním připomněly, v jak krásné a rozmanité zemi žijeme, 
že na ni máme být právem hrdí, ale že bychom o ni měli 
také náležitě pečovat. 

Putování Zábřežskem

Dětský karneval 2018
Opět třetí březnovou sobotu pořádala naše škola a sdru-
žení rodičů karneval pro děti ze Štítů a  okolí, letos již 
po  jednadvacáté. Ve  14 hodin se sál kulturního domu 
zcela zaplnil dětmi a jejich doprovodem a začal program 
plný her a  soutěží, samozřejmě nechyběla ani tombo-
la. Novinkou byla možnost nechat si pořídit fotografi i 
v masce a hned si ji také odnést. Tématem letošního kar-
nevalu byli akční hrdinové a v krásně vyzdobeném sále 
se jich pohybovala asi stovka, často ve velice nápaditých 
kostýmech. 
Děkujeme městu Štíty a  všem sponzorům za  podporu, 
která přispěla ke  zdárné organizaci akce.  Strávili jsme 
společně hezké odpoledne a příští rok opět. 
  Za všechny organizátory Miloš Harnych
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Stoletá kronika obce Heroltice
Nastává jaro, zima je za  námi a  zůstane už jen v  našich 

vzpomínkách nebo na fotografi ích.
Možná někteří nebyli z  letošní zimy dvakrát nadšení, ale 

představte si zimu u nás roku 1929. Byla to nejstudenější zima 
20. století. Dlouhých 62 dní nevystoupila teplota nad bod mra-
zu. Zničena prý byla většina ovocných stromů. V Herolticích 
bylo mezi 9. - 11. 2.1929 naměřeno – 30 °C, v pruském Slezsku 
až – 42 °C. Vlaky zůstávaly uvězněné v závějích. Přesto i v tom-
to mrazivém počasí prošel Herolticemi tradiční maškarní prů-
vod ve veselých maskách. Zúčastnili se ho staří i mladí a všich-
ni se prý dobře bavili. Dne 27. 2. 1929 zuřila v  našem údolí 
velká sněhová bouře. Ve vesnici byly až tři metry vysoké závěje. 
Za  těchto okolností odpadla výuka, protože se děti nemohly 
dostat do  školy, posteskl si heroltický kronikář a učitel Hans 
Iternitschka. A uprostřed března byla ještě stále teplota kolem 
-10 °C.

Před sto lety byla hlavním sdělovacím prostředkem slova 
zachycená na papíře. Například v kronikách, které byly v naší 
zemi z historických důvodů psány starým německým písmem 
– kurentem. V  minulém čísle Štíteckého listu jsme si přiblí-
žili osobnost heroltického kronikáře Hanse Iternitschky, který 
svou práci dělal poctivě a kroniku také bohatě ilustroval. Na-
vštěvoval i  místní pamětníky a  zachycoval jejich vyprávění. 
A tak je v kronice zapsáno vyprávění tehdy devadesátiletého, 
duchem však stále čilého, pana Johanna Kreuzigera.

Z vyprávění devadesátiletého Johanna Kreuzigera

„Narodil jsem se Rosalii Kreuzigerové, dne 3. května 1838 
v Herolticích číslo domu 47.

Můj dědeček se také jmenoval Johann. Když jsem chodil 
do  školy, neměl jsem často ani kousíček chleba do  úst nebo 
jsme jedli chléb z vikve. Ve vesnici žilo tehdy okolo 1400 duší. 
Do školy se chodilo do staré školní budovy v čísle 122, učil zde 
pan učitel Felzmann. Měl šest dětí, tři syny a  tři dcery. Než 

byla vybudována škola nová, chodili jsme mezitím na vyučo-
vání do domu číslo 89. Při slavnostním otevření nové budovy 
se zpívalo (pan Kreuziger to prý kronikáři ochotně, třesoucím 
se hlasem, předvedl) a modlilo se. Později jsem šel do služby, 
za mlácení obilí jsem dostával 20 krejcarů na den. Za 15 krej-
carů byl tehdy k snědku telecí řízek. První mlátičku měl dole 
ve vesnici pan Prokop. Používala se i ve Štítech, ale lidem se 
zdálo, že dělá mnoho slámy. 

Jako rekrut jsem musel do Zábřehu, vytáhl jsem si ale los 
číslo 198 a nedostal se na řadu, protože kvóta pro odvody byla 
naplněna.

Roku 1866 přišli do  Heroltic Prušáci. Ve  velkém kradli 
dřevo a pilně na něm vařili. Jednou v neděli kolem 11. hodi-
ny nastal poplach, Prušákům utekli koně. Všichni jsme museli 
nastoupit, a kdyby někdo z nás jen prstem pohnul, všechny by 
nás zabili. Naštěstí koně našli a pochytali. Pak táhli dál na Olo-
mouc, kde však neměli velké šance, neboť Olomouc byla dobře 
opevněná. Roku 1855 udeřila v Herolticích cholera. Zemřelo 
101 osob hlavně z horní části obce, mohla za to voda. Každý 
večer zvonil umíráček hodinu, protože denně umřelo 7 – 8 lidí. 
Katzer Rézi byla poslední. Chtěla se choleře vyhnout a odešla 
do Štítů. Když se ale po nějaké době vrátila, stejně na nemoc 
zemřela. 

Střípky ze Šilperska a Štítecka

Úvodní stránka kroniky

Vývoj počtu obyvatel v obcích tzv. Březenského údolí v letech 1780 až 1931
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Devět let jsem dělal hrobníka. Pod panem farářem Bačou se 
mi ale nelíbilo. Občas na mě řval. Například: „Kde jste to zase 
kopal?“ Při jednom pohřbu upustil nějaký pták, však víte co, 
na lopatku, kterou měl pan farář vzít o chvíli později do ruky. 
Jak ten na mě nad otevřeným hrobem řval, jakoby to bylo po… 
všechno!! (zde použil pan Kreuziger opravdu jadrného výra-
zu). Tak jsem lopatku utřel do zástěry. Za chudý hrob jsem si 
vydělal 1 zlatku, a to i když bylo třeba dva metry sněhu. Přes 
třicet let jsem také zpíval na  kůru,“ dovyprávěl třesoucím se 
hlasem slepý stařec svoje vzpomínky.

Až do poloviny 19. století se na Štítecku dařilo především 
pěstování lnu, tkalcovství, barvení a bělení. V 17. a 18. stole-
tí byla kvalitní příze pocházející z  Březenského údolí známá 
po celé severní Moravě a  širokém okolí. Roku 1797 navštívil 
známé březenské bělidlo pana Lubicha sám kníže Alois Li-
chtenštejn a  slavnostně prý namáčel přízi vlastníma rukama. 
Vždyť nejstarší štítecké cechovní privilegium získal právě cech 
tkalců. Všechny vesnice v údolí měly poměrně vysoký počet 
obyvatel, jak dokládá tabulka vložená do  kroniky. Heroltice 
měly v  roce 1880 až 1072 obyvatel, ve Štítech žilo 2002 oby-
vatel, v  Bukovici 433 obyvatel. Po roce 1848, v době tzv. prů-
myslové revoluce, nastal prudký vzestup průmyslové výroby, 
nové tkalcovny začaly vznikat i v našem údolí a důsledkem byl 
růst nezaměstnanosti. Domácí tkalcovskou výrobu sice částeč-
ně nahrazovala v  našem kraji výroba kartáčů nebo vyšívání, 
nárůst chudoby to ale nemohlo zastavit. To se také výrazně od-
razilo v klesajícím počtu obyvatel ve všech obcích našeho kra-
je, obzvlášť mezi lety 1880 – 1900. V Herolticích poklesl počet 
obyvatel na 773. Někteří nastávající bídu řešili vystěhováním se 
ze země, a tak nebylo vzácností, když lidem z Heroltic přichá-
zely pozdravy z Vidně, Hamburku, Wroclavi nebo z Ameriky.

Řečeno slovy kronikáře: „Co tedy zbývalo lidem, kteří zů-
stali věrni svému kraji? Pracovat v  továrnách za  skromnou 
mzdu nebo pracovat v  zemědělství a  obdělávat neúrodnou 
rodnou hroudu. Tak tenkrát skončilo v  našem kraji období 
rozkvětu…Co ale zůstane navěky, je hospodář na  své rodné 
hroudě, člověk, který se o ni bude i v malém počtu starat tak 
dlouho, dokud ji bude mít pod nohama a dokud o ni nepřijde.“ 
(volně přeloženo)                        Mgr. Hana Tempírová

Jak v Crhově rostou děti
Letošní masopustní veselice přinesla v Crhově jedno důležité 
poznání – dorůstají nám děti! A  to je skvělé! Tam, kde ještě 
před dvěma lety byla skupinka usmrkaných zmrzlých mrňat, 
tam už letos důstojně prošlo několik dětí celým Crhovem a sta-
tečně vydržely i náročnou cestu do kopce k Sojákům nebo na-
opak z kopce pod Dolňák k Bartošům. Vždycky mě překvapí 
a moc potěší, kolik péče věnují sousedé přípravě masek. Tra-
diční Krakonoš ohromí vždycky, ale když se objeví originální 
Vlk s Karkulkou, lahodná peruánská Indiánka a krásný Kocour 
v botách, Lauferka a ženské ve velkých sukních a originálních 
vlňácích, rozsvítí se masopustní průvod péčí o to, abychom do-
hromady tvořili libou podívanou. A těch dobrot! Slané štrůdly 
i makové nadýchané rohlíčky, jednohubky, tlačenka i přesňáky 
s mákem. Letos zase přibylo chalup, kde nám otevřeli, s milou 
vzpomínkou jsme postáli i tam, kde nám už hospodyně nebo 
hospodář neotevřou a kde jsme ještě třeba loni zpívali: „Maš-
kary jdou pospolu /za velkýho hlaholu/ projdou celým Crho-
vem / humnama i Betlémem.“

To, že nám rychle rostou děti, bylo vidět i večer ve Spolkovně. 
Ze středověkých a barokních Sporů Masopusta s Půstem a ze 
Sušilových lidových balad si děti připravily divadlo, ve kterém 
se hádal tlustý s  tenkým, jelito s mrkvičkou, hádavý se smír-
ným a  ovšem ženské a  chlapi. Vděčným zdrojem veselí bývá 
o Masopustu štoulec sousedům, takže největší potlesk vyvolaly 
repliky: „Běž se svým rozumem do Jedlí, / dej bacha, aby tě tam 
nesnědli!“, nebo „Ta by tě strčila do pytle, / jak Honza brambo-
ry z Cokytle.“ O tom, jak se crhovským dětem divadlo vede, se 
můžete přesvědčit 8. června ve Štítech na akci MEIS Štíty. Děti 
z Crhovské chasy se tu představí s pohádkou sehranou ve stylu 
starých rodinných loutkových divadýlek.
Jistěže jsme si postěžovali base a  přihodili jí na  masopustní 
máry všechno, co nás v  Crhově tíží a  co nás těší. Je vlastně 
vždycky hodně zábavné, když se v půli ledna se spolkem sejde-
me a dáváme dohromady, za co base poděkovat a o co poprosit. 
Zjišťujeme, kolik se toho v  dědině děje. Máme novou cestu 
humnama i na hřbitov, ale pořád nám chybí lavičky. Máme vel-
mi pilné spoluobčany, kteří každou procházku využijí k úkli-
du okolí vesnice a  vedle toho nepochopitelné nové hromady 
odpadu v místě, kam chodíme všichni na houby a k potoku. 
V létě si svépomocí zařídíme krásné divadlo ve stodole a letní 
kino pro celé rodiny, ještě kdyby nám ta osvícená kaple aspoň 
zvečera ozdobila crhovský kopec! Inu, base jsme to všechno 
vypověděli, kdo ví, co nám za rok uchystá!
V březnu jsme zalezli za kamna do knihovny a fi lcovali si ob-
rázky a brože z ovčí vlny. A velikonoční svátky nás zase našly 
ve svornosti ve Spolkovně při pletení pomlázek, barvení a zdo-
bení vajec i košíků na velikonoční stoly. 
Jojo, děti nám v Crhově rostou a řádí Pod Skalou a v Dolňá-
ku i u betlémských chaloupek stejně jako kdysi jejich babičky 
a dědové. Přesto na nich nenechávejme všechno! Až bude 21. 
dubna v Crhově jarní brigáda, jistěže nám na sběr drobného 
odpadu pomohou dětské ruce a motyčky. Mnohem víc práce 
ale uděláme, když přijdou i  crhovští chlapi. Pneumatiky ze 
zmoly ani matrace od potoka zatím tyhle děti neutáhnou.

Andrea Hanáčková
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Štítecký skaut z druhého břehu
Každý čtvrt rok informujeme čtenáře Štíteckého listu o ak-

cích a událostech, které pořádala organizace Skaut ve Štítech, 
případně kterých se zúčastnila. Vždy se snažíme, aby bylo patr-
né, že se jedná o zábavu, protože nás, skauty, tyto akce baví, ale 
také o prospěšné věci, které nepřináší pozitiva pouze členům 
našeho sdružení, ale také městu, obyvatelům a širokému okolí.

Tentokrát bychom vás však rádi informovali i o méně klad-
ných stránkách, které vedení takovéto zájmové organizace 
přináší. Nechceme si vůbec stěžovat, protože je to náš koníček 
a o vše se staráme velice rádi, ale někdy nastanou situace, kdy 
je nutné se ozvat a umlčet zlé jazyky. A kdo jiný by to měl udě-
lat, než zakládající členové.  Jsme to totiž my, kdo stáli u zrodu 
skautu ve  Štítech, kdo poznali již několik generací úžasných 
mladých lidí a  kdo zanesli první položku majetku štíteckých 
skautů do sešitu (byla to sekyrka za 240 Kč), který se díky mo-
derní době přeměnil v rozsáhlý excelovský soubor, ve kterém 
najdete každý příjem a výdaj organizace.

A právě fi nance, jak už to tak bývá, jsou některým zastu-
pitelům trnem v oku. Především tedy příspěvky od Města Ští-
ty. Ale díky přehlednému účetnictví není žádný problém, aby 
skauti vše doložili. Tak tedy, první příspěvek ve výši 30 000 Kč 
nám byl poskytnut v roce 2014. Tento štědrý dar jsme dostali 
na mezinárodní projekt „Natural eye“, o kterém jsem již dříve 
informovali a který měl za úkol seznámit a sblížit mladé lidi ze 
tří evropských států s přírodou a pomoci jim, aby své znalos-
ti předávali dál. Celkově se sjelo 17 lidí ze tří států a náklady 
na  tuto akci se vyšplhaly na 605 000 Kč. Za  touto částkou se 
skrývá doprava, ubytování, strava, placení veškerých exkurzí 
a aktivit. Jsme velice vděční za příspěvek města Štíty a kdokoli 
má chuť, může se přijít seznámit s podrobným rozpočtem.

V roce 2016 bylo město Štíty opět štědré a skauti byli obda-
rováni částkou 40 000 Kč. Moc nám to pomohlo, protože jsme 
mohli koupit nové stany na tábory, konkrétně 5 stanů typu Sa-
hara za celkovou částku 60 000 Kč. Vidíte sami, že nám příspě-
vek pokryl velkou část výdajů, ale museli jsme přidat i peníze 
našetřené z brigád pro fi rmu Klein automotive.

O rok později byla suma menší, přesně 25 000 Kč a poslou-
žila k nákupu dalších stanů. V letošním roce se opět jedná o ve-
likou částku, 41  000 Kč, díky které můžeme dokončit nákup 
stanů, dovybavit polní kuchyni a stát se tak nezávislou jednot-
kou, která nemusí plánovat tábor dle termínů zábřežských bra-
trů a sester, od nichž jsme si vybavení museli půjčovat.

Mohou se objevit hlasy, že ostatní zájmové organizace 
ve Štítech takové částky nedostávají. Co na to říci? Snad mů-
žeme jen doufat, že je tímto odměněno veškeré naše úsilí. No 
řekněte sami, objevují se členové jiného kroužku na tolika ak-
cích jako skauti? Znají je díky celorepublikové akci „Ukliďme 
Česko“ ve Štítech, na Březné, v Herolticích i v Crhově? Pomáhá 
někdo jiný každý rok při charitativní Tříkrálové sbírce? Najde-
te kromě skautů i jiné představitele a členy štíteckých kroužků 
každoročně na Zábřežském jarmarku? A takto bych mohl po-
kračovat dál a dál. Na co jsme však hodně pyšní a musíme zde 
ještě zmínit, je sbírka hraček pro Fakultní nemocnici v  Olo-
mouci, která byla iniciativou samotných Vlčat. Skauti díky po-

moci ředitele základní školy vybrali několik pytlů hraček a vše 
darovali na dětské oddělení.

A  abyste věděli, kam se na  nás přijít podívat v  letošním 
roce, pak se určitě uvidíme na benzince ve Štítech, až budeme 
pomáhat nadaci Kapka naděje, samozřejmě také na  Setkání 
na pomezí Čech a Moravy ve Valteřicích, kam si pro vás chys-
táme nové hry a  určitě se přijďte pobavit i  na  oslavy 740 let 
od založení města Štíty, které spoluorganizujeme. 

A kdybyste nám chtěli dovézt buchtu na tábor, tak pozor, 
aspoň dva plechy, protože je nás rok od roku víc a za chvíli ne-
budou stačit ani nové stany.

Tak co myslíte, zasloužíme si podporu?
Tereza Skácelová            

Skautský oddíl  
Hledači Štíty

Obchvat Opatova ( silnice I. tř. č. 43 ve  směru Lanškroun – 
Svitavy ) nabízí k nahlédnutí vpravo na horizontu, uprostřed 
obrovského lánu, zvláštní uskupení, jež nemůžete přehlédnout. 
Dvě lípy- z posledních sil odolávající osudu- a pod nimi tři nebo 
čtyři mladé stromky. „Vnoučata“ držená zatím u kůlu a chráně-
ná proti nezbedným zajícům a srnkám a nad nimi „babička“ 
na vše dohlížející. Tak trochu Božena Němcová v rostlinné říši. 
Marně zatím přemýšlím o té druhé staré lípě. Že by „hajnej“?                                                                                                                                        
                                                                                         Petr Beneš

ZELENÍ
KAMARÁDI
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Březen měsíc čtenářů
Během této každoroční březnové kampa-
ně zavítalo do městské knihovny 460 ná-
vštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 2027 
knih a časopisů. Pro mateřskou a základ-
ní školu jsme ve  spolupráci s  třídními 

učitelkami uspořádali 9 knihovnických lekcí na  různá 
témata. Žáci získali informace o knihovně, četli z vybra-
ných knih, vyluštili literární křížovku a  na  závěr jeden 
vylosovaný výherce získal knižní odměnu. Letos poprvé 
knihovnu navštívily i  děti z  mateřské školy z  Červené 
Vody. Besedy se těší velkému zájmu dětí i učitelů a štítec-
ké knihovně stoupá návštěvnost. K  nárůstu registrova-
ných čtenářů a výpůjček v loňském roce přispělo přestě-
hování knihovny do nově opravené budovy. 
                                                              Květa Lakomá, MěK Štíty

OKÉNKO
DO KNIHOVNY

Statistika činnosti knihovnického střediska Štíty 
v roce 2017

Statistika 2017
středisko Štíty

 

Výpůjčky
celkem

Registrova-
ní čtenáři

Návštěvníci
půjčovny

Uživatelé 
internetu

Měk Štíty 17 490 241 3 139 680

MK Crhov 309 9 119 41

MK Hor. Stud. 78 6 19 0

MK Jakubovice 362 10 73 11

MK Jedlí 413 27 90 22

MK Písařov 1 083 11 155 14

MK Zborov 165 7 26 0

Celkem 2017 19 900 311 3 621 768

Rok  2016 13 647 264 3 186 848

Porovnání   +/- + 6 253 + 47 + 435 - 80 

Výsledky činnosti Městské knihovny Štíty
Přírůstky knihovního fondu: 
Nákup knih z  rozpočtu Města Štíty - 228 svazků v  hodnotě 
50 407,50 Kč.
Dary z  projektu Česká knihovna – 25 svazků v  hodnotě 
4 756,00 Kč. 
Knižní dary čtenářů a  organizací pro Měk Štíty - 38 svazků 
v hodnotě 8 555,00 Kč.
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje – 283 svazků 
v hodnotě 48 189,00 Kč.
Nákup knih z fi nančních příspěvků obcí pro MK Horní Stu-
dénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov – celkem 65 svazků 
v hodnotě 18 155,00 Kč.
Celkem bylo v roce 2017 knihovnicky zpracováno a zkata-
logizováno v programu KPwinSQL 639 nových monografi í 
v hodnotě 130 062,50 Kč.

Z činnosti:
V roce 2017 si registrovaní čtenáři vypůjčili 10 997 monografi í 
a 6 493 periodik.
V rámci činnosti regionální funkce střediskové knihovny Ští-
ty bylo v cirkulaci dovezeno do 6 místních knihoven celkem 
1 092 svazků a odvezeno 797 monografi í do MěK Štíty.
Meziknihovní výpůjční službou bylo žádáno celkem 54 poža-
davků, z toho kladně   vyřízeno 47 požadavků.
Knihovnické lekce pořádané ve  spolupráci se ZŠ a  MŠ Štíty 
a kulturní akce v městské knihovně navštívilo celkem 388 ná-
vštěvníků.
Městskou knihovnu ve Štítech v roce 2017 navštívilo a bylo 
obslouženo celkem 3 819 návštěvníků + dalších 2 788 virtuál-
ních návštěvníků využilo on-line služeb e-katalogu knihovny. 

Otevírací doba Městské knihovny ve Štítech
Pondělí:   10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.
Středa:    10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.
Pátek:      10.00 – 11.30 hod.    12.00 -  17.00 hod.

Otevírací doba knihovny v Crhově
 Pátek: 17.00 – 19.00 hod.

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Štěpán: Jsem v depresi, neumím česky…
Redaktorka: Já ti rozumím a vlastně nerozumím, protože 
ti rozumím…
Štěpán: Už nějakou dobu poslouchám „ jazykové koutky“ 
doc. Olivy a neváhaje ani vteřiny, jal jsem se znalosti jazy-
ka českého oceniti nedostatečnými…
Redaktorka: Taky se mrknu, jak jsem na tom…
Štěpán: to ti nedoporučuji, vytvoříš si o sobě špatný úsu-
dek… např. nedávno pan docent vysvětloval význam slo-
va prezident…
Redaktorka: A jak to souvisí s tvojí depresí?
Štěpán: No, představ si, že prezident je v překladu vlastně 
předseda a předseda je ten, co předsedá, čili má židli před 
těmi ostatními, co tam společně sedí…i v hospodě má ně-
kdo židli v čele stolu….
Redaktorka: A co ta deprese?
Štěpán: Jsem sice v depresi, ale zvedl jsem si sebevědo-
mí…

Já a Štěpán Vás zdravíme a sedněte si správně…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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Vážení čtenáři  Štíteckého listu,
vzhledem k zájmu návštěvníků knihovny a dalších milov-
níků historie i k příznivým ohlasům opakujeme v knihov-
ně již potřetí besedu s  prezentací nazvanou „Střípky ze 
Šilperska a Štítecka“.
Tato akce by měla být úvodem k cyklu besed o historii 
našeho města, které se budou konat po vydání připravo-
vané publikace Ivany Valentové a Pavla Ševčíka „Štíty - 
historie a proměny města.
Na hojnou účast se těší pořadatelky: Ivana Valentová 
a Květa Lakomá 

Vzniká nová kniha o Štítech
Štíty se brzy zařadí mezi města, která prostřednictvím 
obrazové a fotografi cké publikace zmapují více než sedm 

staletí své historie. Projekt vzniká díky iniciativě místní-
ho vydavatele regionálních publikací Pavla Ševčíka, který 
je zároveň sběratelem starých pohlednic a fotografi í Ští-
tů, a Mgr. Ivany Valentové, roz. Čápové, štítecké rodačky 
a patriotky, která se historii Štítů dlouhodobě věnuje. 
Málokteré město se může pyšnit tak bohatou fotodoku-
mentací jako Štíty. Nejstarší pohlednice se datují do kon-
ce 19. století a pocházejí převážně z dílny místního fo-
tografa a  vydavatele Eduarda Salfi ckého, své uplatněné 
našly i amatérské fotografi e místních nadšenců.
Kniha „ŠTÍTY- historie a proměny města“ by měla spa-
třit světlo světa při příležitosti oslav 740. výročí založení 
města, tj. v srpnu 2018.
Více podrobností o  připravované publikaci se dozvíte 
v příštím čísle Štíteckého listu.
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Přistěho-
váno

Odstě-
hováno

Naroze-
no Zemřelo

Celkem
obyvatel

2013 40 44 21 18 2068

2014 27 52 24 16 2052

2015 42 46 18 22 2044

2016 54 75 24 21 2026

2017 46 52 22 25 2017

STATISTIKA k 31. 12. 2017
POHYB OSOB 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Štíty 1625 1615 1614 1598 1591

Březná 245 246 243 239 238

Crhov 98 96 90 87 87

Herol-
tice 100 95 97 102 101

STAV OBYVATEL

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL

ŠTÍTY   41,20
BŘEZNÁ  38,03
CRHOV   44,50
HEROLTICE  47,94

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

Vogel Alfred  75 let
Altmanová Lidmila  76 let
Kukulová Božena  76 let
Kotraš Josef  76 let
Faitová Miroslava  77 let
Odstrčilová Emilie  78 let
Kubíček Heinz   78 let
Valentová Vlasta  78 let
Valentová Anna  79 let
Valentová Gertruda  80 let
Odstrčil Josef  81 let
Valenta Jaroslav  81 let
Pospíšil Jan   82 let
Havránek Bohumil  82 let
Hlušička Vratislav  82 let
Hrehová Anna  83 let
Dvořáková Anežka  85 let
Pavelka Jaroslav  85 let
Beranová Hildegarda 88 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Již dlouho sníš svůj věčný sen, 
hrob ji Tvým domovem.

Život jde dál, jak tiché řeky proud, 
jen vzpomínky zůstávají, 

nedají na Tebe zapomenout.
Dne 14. března 2018 uplynulo 26 let, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička,
paní Vlasta Valentová 

z Březné.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, syn s rodinou 

a vnoučata s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Vás 
krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Váš hlas, ale obraz 

v srdci zůstává v nás.

Dne 17. dubna 2005 nás opustila 
naše milovaná maminka,

paní Jiřina Pavelková 
z Březné.

Dne 30. dubna 2008 odešel 
navždy náš drahý tatínek,

pan Stanislav Pavelka 
z Březné.

Nikdy nezapomenou děti 
s rodinami.
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TURISTIKA
Torzem babího léta

Posledním prázdninovým dnem loňského roku opravdu skončilo 
léto, jak předpověděli, tentokrát velmi dobře, meteorologové. Vrátil 
jsem se ze své spanilé jízdy a plánoval nějaké ty podzimní výšlapy, jak 
je letitým zvykem našeho turistického houfu. Ale, jistě si pamatujete, 
udeřilo takové to silně předčasné dušičkové počasí – mraky skrývaly 
vršky okolních kopců, když nepršelo, tak alespoň mžilo...  A nejhnus-
nější byly víkendy. Nechtělo se věřit, že už tak zůstane, obyčejně nás 
ještě potěší léto babí.  28. září byl státní svátek uprostřed týdne, ale 
konečně s pozitivní předpovědí, nesmíme už váhat! 

Deset pěškařů ráno opouští auta u rudského nádraží a kupuje jíz-
denku na Ramzovou. Mezi námi vládne ten náš optimismus, zatímco 
tady se už spíš modlí za ty brzké bílé stráně, co přinášejí many. Zná-
má cesta Petříkovem, pak funíme nahoru do lesů, na dobrém místě je 
odpočívadlo.  Kousaje do krajíce lze se kochat těmi nádhernými bar-
vami listnáčů, které z hradby smrků doslova vytahuje slunce. V chatě 
Na  Paprsku si někdo dá borůvkové knedlíky, někdo pivo či kofolu.  
Zajdeme ke kapličce a odtud se díváme do údolí Velkého a Malého 
Vrbna. Tam, na úzkou asfaltku a pak přes říčku, vedou naše další kro-
ky. Znovu do  stráně, pásmem betonových bunkrů, vlevo jsou něja-
ké chalupy, koukám do mapy – je to chatařský zbytek vysídlené obce 
Kronfelzov. Cílem je Branná, pohledné městečko. Nabízí zmrzlinu, já 
si dávám kafe u kamaráda, někdo tu zapomene turistické hole (byly 
zachráněny). A vlakem zase do Rudy.                                         

Rozpis jaro,sezona 2017/18

Datum muži A  -  I.B,sk C dorost - OP starší  žáci - OP mladší žáci žáci - OP
so 14.4. Štíty - Bludov 15:30 14:00 Štíty - Mohelnice 10:15 Štíty - Rovensko 9:00
ne 15.4. Štíty - Bludov 10:30 Štíty - Bludov 9:00

so 21.4. 16:00 Štíty - Leština 13:30 Lesnice - Štíty 14:00
ne 22.4. Lesnice - Štíty 14:00 Maletín - Štíty 10:00
so 28.4 Štíty - Lesnice 16:00 Zvole - Štíty 13:30 Štíty - Lesnice 10:15 Štíty - Lesnice 9:00

ne 29.4. Štíty - Loštice 10:30 Štíty - Loštice 09:00
ut 1.5. Štíty - Leština 10:00 Štíty - Loštice 16:00
so 5.5. 16:30 11:30 Zvole - Štíty 10:30
ne 6.5. Štíty - Dubicko 14:00 Mohelnice - Štíty 12:30
ut 8.5. Velké Losiny - Štíty 13:00 Velké Losiny - Štíty 11:00 Kamenná - Štíty 10:00

so 12.5. 16:30 Štíty - Bludov 14:00 10:15 9:00
ne 13.5. Štíty - Nový Malín 10:30 Štíty - Nový Malín 09:00
so 19.5 17:00 Bohdíkov - Štíty 14:30 Petrov-Sobotín - Štíty 14:30 14:45 09:30

ne 20.5. Sudkov - Štíty 10:00
st 23.5. Zvole - Štíty 17:00 Úsov - Štíty 17:00 Šumperk C - Štíty 17:00

so 26.5. Štíty - Zlaté Hory 17:00 Štíty - Rapotín 14:00 Štíty - Sudkov 10:15 Štíty - Loštice 9:00
ne 27.5. Štíty - Bohdíkov 10:30 09:00

so 2.6. Mikulovice - Štíty 17:00 Bratrušov - Štíty 14:45 Rovensko - Štíty 14:30 Štíty - Lesnice B 9:00
ne 3.6. N.Malín - Štíty 11:30 14:45
so 9.6. Štíty - Leština 17:00

ne 10.6. Štíty - Ruda n.Moravou 10:30
so 16.6. Nový Malín - Štíty 17:30 Rapotín - Štíty 09:00 Šumperk B - Štíty 10:00
ne 17.6.

Prožíváme další neutěšené dny. Až na patnáctého října hlásí slun-
nou neděli. Zase jsme v Rudě. Mlha (co chceš v říjnu).  Jízdenku dnes 
nekupujeme. Jdeme do Hostic a pak ze silnice uhýbáme na cestu k Ja-
noušovu. U samoty Na Žampachu konečně mlha řídne, což je i příle-
žitost pro pokusy o snímky umělecké. Za chvíli jsme u Janoušova, tady 
už konečně zvítězilo to torzo babího léta (opravdu trvá jen jeden den), 
v tom přelivu jásavých barev jsou moc pěkné i vzdálenější Jakubovice. 
Zahýbáme mezi pastvinami k další samotě U Wilsona a potom vede 
cesta lesem, dle turistického značení, na Paramuť.  Dobré jsou výhledy 
do údolí Moravy i na hlavní hřeben Jeseníků.  Na pěkném místě ješ-
tě pečeme buřtíky. Ohýnek dobře uhasíme a vydáváme se nad Lhotu 
Štědrákovu a pak dále dolů až do  Komňátek. Tady v hospůdce nás 
obsluhují kamarádky z našich zájezdů. Komu se chtělo, ten šel pěšky 
ještě až do Rudy, protože v plánu bylo ještě zhlédnutí šachet po těžbě 
železné rudy u aloisovské papírny. I to se podařilo.                                                                  
                                                                                               Alex Krobot

Mladší přípravka 
2017 - 2018
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           2018 – EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
                 Pomozte zachovat a rozvíjet naše tradice ! 

 

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
PERNÍKOVOU CHALOUPKU 

 

Jednou z krásných evropských 
tradic je pečení perníčků a 
perníkových chaloupek  
 

 Užijte si krásné společné chvíle s dětmi či 
vnoučaty tvořením perníkové chaloupky nebo 
jiné perníkové stavby 
 

 Společné tvoření a hotovou chaloupku nám 
vyfoťte a snímky spolu se jmény tvůrců pošlete 
do 18. 5. na info@stity.cz a pečlivě zabalenou 
do celofánu ji přineste do TIC ve Štítech. 
 

 Z chaloupek uspořádáme výstavu, která bude 
součástí společenského odpoledne pro všechny 
generace 8. 6. 2018. Tvůrce 3 chaloupek, 
které obdrží od návštěvníků výstavy nejvíce 
hlasů, čeká odměna 

 
 

           2018 – EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ    
                 Pomozte zachovat a rozvíjet naše tradice ! 

 

Kurz pečení tradičního 
kváskového chleba 

 

Kváskový chléb patří k národní kulturní tradici 
střední Evropy.  Domácí pečení chleba z žitného 
kvásku získává čím dál víc příznivců. 

Chcete si upéct křupavý voňavý bochníček doma 
a nevíte, jak na to? Monika Kárníková vás naučí, 
jak se pravý kváskový chléb připravuje! 

 

Na kurz je nutné se předem přihlásit na info@stity.cz  nebo na tel. č. 
583 440 109 a to nepozději do 7. 5. Nahlaste prosím i váš případný 
zájem o kvásek (vezměte si pak na kurz vlastní skleničku). Vybíráme 
příspěvek na materiál ve výši 50,- Kč za osobu. 

 

 

 

Sobota 12. 5. 2018 

   8:30 až 12:00 

kuchyňka ZŠ Štíty 

           2018 – EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ    
                 Pomozte zachovat a rozvíjet naše tradice ! 

 

Zapojte se do projektu 
„RODINNÉ TRADICE“ 

 
 
 

Předáváte si v rodině řemeslný um? 
Pletete, háčkujete, vyšíváte, 
paličkujete, pletete košíky, malujete, 
pečete tradiční pečivo atd.? Nebo 

hrajete s někým dalším z rodiny na 
hudební nástroj či tančíte?  

                                        
Pochlubte se svým umem a svými výrobky, které jsou 
typické pro naši zem a Evropu! Zúčastněte se naší výstavy, 
která bude součástí společenského 
odpoledne pro všechny generace 
v kulturním domě ve Štítech dne 8. 6. ! 

 
 Přihlaste se nám na tel. č. 583 440 109 nebo na e-mail: 
info@stity.cz do 11. 5. 2018 

 
Je velice důležité uchovávat tradice a předávat um z generace 

na generaci. Pomozte nám prosím podpořit náš projekt a 
ukázat, jak úžasné tradice si v Evropě předáváme! Každý 
vystavovatel či vystupující od nás obdrží malou pozornost. 
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 Autoservis Hudousek s.r.o., Na Pilníku 307, 789 91Štíty

Hudousek Martin tel.: 583 440 283-4 / mobil: 703 488 880
e-mail: servis@autoservis-hudousek.cz

Hudousek Jaroslav tel.: 583 440 283-4/ mobil: 737 332 756

 

Jarní servisní prohlídka

Dovolujeme si Vám nabídnout jarní servisní prohlídku Vašeho vozu
za 99,- .

Akce probíhá ve dnech – 31. 2018.

na jarní sezonu. Zkontrolujeme Vašeho vozu.

Prohlídka zahrnuje:  

Kontrola stavu akumulátoru 
Kontrola brzdového systému a podvozku

– protokol k nahlédnutí

Kontrola stav
Kontrola, alin 

Kontrola úplnosti náhradních žárovek 

Poznámka: ý materiál není zahrnut v jarní prohlídky.

Dále Vám nabízíme za 

350,-
P 550,- K
Kontrola 600,-
Dezinfekce klimatizace 550,- K

klimatizace 900,- K

.

 

LETNÍ PNEU ZA VÝHODNÉ CENY !!!
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