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Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly jako voda a odpovědnost za dal-

ší rozvoj Štítů je opět ve Vašich rukou. Na začátku října 
nás čekají komunální volby 2018, které určí, jakým smě-
rem se bude naše město ubírat v následujících letech. Je 
na Vás, občanech, abyste vyhodnotili úspěchy, případně 
neúspěchy končícího vedení města. Abyste zhodnotili 
přínos jednotlivých zastupitelů a radních, zda naplňovali 
program, pro který od Vás, občanů, získali důvěru před 
čtyřmi lety. Na konci léta už určitě budete mít možnost 
se seznámit s novými volebními programy kandidujících 
stran. Budete rozhodovat, který z  předkládaných pro-
gramů je založen na  promyšlených, konkrétních úko-
lech a přinese našemu městu pozitiva, a který je založen 
na všeobecných pojednáních a heslech.

Osobně hodnotím současné volební období jako 
úspěšné, podařilo se nám realizovat spoustu oprav a in-
vestic, které zlepšily život v našem městě (viz. postupná 
proměna památkové zóny, oprava kostela v Herolticích, 
nová hasičská zbrojnice na  Březné, moderní sportovní 
areál Štíty, nová knihovna, oprava mateřské školky atd.). 
Je toho opravdu hodně, co se podařilo v posledních čty-
řech letech opravit a vybudovat, ale aby mohl být rozvoj 
města plynulý, tak s tím souvisí také ekonomická situace 
města, která nám umožnila realizovat stavby a  opravy, 
které by před 12 lety byly zcela nemožné, nereálné z dů-
vodu, že bychom je nedokázali ufi nancovat. Ekonomic-
ká stabilita státu a  hlavně nedaňové příjmy města nám 
umožnily plynulý rozvoj.  Jedním z hlavních úkolů toho-
to volebního období bylo podstatné snížení dluhu města, 
abychom si případně v příštím volebním období mohli 
vzít úvěr a začít realizovat velké investiční akce ve voleb-
ním období 2018 -2022. Tento bod se nám podařilo splnit 
a dluh města se ponížil o 8 milionů, takže městská kasa je 
v současnosti ve výborné ekonomické kondici a splňuje-
me podmínky bank na případnou žádost o získání úvěru.

Na  posledním jednání rady města jsme projednali 

důležitý bod, kterým by se měli řídit nově zvolení zastu-
pitelé celé příští volební období. Jednalo se o vize a prio-
rity města Štíty pro volební období 2018 – 2022. Stanovili 
jsme si jasný úkol, který bude naše město zase směřovat 
správným směrem plynulého rozvoje. Dnes vám tyto 
priority předkládám k  seznámení včetně předpokláda-
ných fi nančních nákladů, které činí cca 40 až 45 milionů.  
Zastupitelé města se nesmí bát investovat fi nanční pro-
středky pro rozvoj města, ale vždy musí investovat účelně 
a hospodárně s péčí řádného hospodáře.
- Stavební parcely pro RD  v k. ú. Štíty - město cca 22
   stavebních parcel
- Oprava objektu bývalé zvláštní školy v části Březná
   na 4 bytové jednotky
- Výstavba nové hasičské zbrojnice Štíty
- Výstavba nové sportovní haly u ZŠ Štíty
- Oprava objektu bývalé věznice v památkové zóně

První bod je příprava stavebních parcel na výstavbu 
rodinných domů, tento úkol je velmi důležitý, proto-
že rozvoj města souvisí s počtem obyvatel, kteří v něm 
žijí, a naším cílem je dát možnost mladým lidem si zde 
postavit rodinný dům a  tím vytvořit podmínky pro za-
ložení rodiny. Na  to navazuje i  oprava bývalé zvláštní 
školy v  části Březná. Mít zde možnost nabídnout mla-
dým lidem nové bydlení, vytvářet podmínky pro slušné, 
pracovité mladé lidi, kteří budou postupně navazovat 
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

na  naši práci. Výstavba nové hasičské zbrojnice souvisí 
s dalším zajištěním bezpečnosti našeho regionu. Plně si 
uvědomujeme, jak je důležitá činnost hasičů na Štítecku, 
a z tohoto důvodu jim po celou dobu vytváříme potřebné 
podmínky pro jejich činnost. Sportovní hala nám chybí 
již dlouhé roky. Letos opravujeme a modernizujeme so-
kolovnu. I zde vzniká moderní zázemí, kdy se znatelně 
zlepší podmínky pro sport, ale sportovní hala je nutná 
pro sportovní činnost základní školy. Protože je u  nás 
stále veliký zájem o sport, chceme vytvořit zázemí, které 
umožní vám, občanům, spoustu sportovního vyžití, kte-
ré v  současnosti nemáme. Poslední prioritou je oprava 
objektu bývalé „basy“, kde předpokládáme, že by mohlo 
vzniknout muzeum, případně lze danou budovu využít 
i pro spolkový život. Myslím, že když se postupně podaří 
priority splnit, bude vaše spokojenost tím nejlepším oce-
něním práce nového vedení města.

Ještě na samý závěr bych chtěl vzpomenout význam-
ná výročí, která nás čekají v měsíci srpnu 2018. Budeme 
oslavovat společně 740. výročí od první zmínky o našem 
městě, pocházející z roku 1278. Tato slavnost proběhne 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech z důvodu, 
že se jedná o dominantu, kulturní památku Štítů. Místo, 
které má za sebou velikou významnou historii, a kde jsou 
dostatečné prostory, abychom se mohli slavnosti všichni 
v hojném počtu zúčastnit. Během slavnosti budou oce-
něni naši spoluobčané a přátelé z partnerských měst, kte-

ří se velikou měrou podílejí na rozvoji města a na šíření 
dobrého jména našeho města v  ČR nebo v  Evropě. Pří 
slavnostech si také budeme mít možnost zakoupit knihu 
o Štítech. Myslím, že se jedná o první knihu, která nás 
seznámí s  historií a  současností našeho města. Protože 
jsem již měl možnost první zkušební výtisk prolistovat, 
mohu uvést, že kniha je velmi zdařilá.

Další významnou společenskou akcí bude 100 let 
od  vzniku Československa, kdy na  konci října 2018 se 
bude slavnostně odhalovat pomník obětem první a dru-
hé světové války. Výstavbou pomníku se vracíme k  pů-
vodnímu návrhu z  roku 1926. Určitě všichni vnímáme, 
jak postupují práce s výstavbou pomníku a já jsem osob-
ně hrdý na to, že Štíty budou mít takový pomník a podle 
toho, jak spolu hovoříme, i většina z vás. V dnešní době 
je potřeba víc hovořit a připomínat hrdinství těch, kte-
ří museli obětovat svůj život, abychom mohli dnes žít 
v míru.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste vybrali 
v komunálních volbách osobnosti, které jsou schopny pl-
nit předkládané programy a jsou schopny zajistit rozvoj 
našeho města. Nejen v  dalších čtyřech letech, ale s  jas-
nou vizí do budoucna. Město Štíty jsme my všichni a je 
na nás, jak ho budeme rozvíjet a chránit, aby se nám zde 
žilo hezky, abychom všichni byli hrdi, že jsme občany Ští-
tů, Březné, Heroltic a Crhova. 

   S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta

Výpis z usnesení z 76. – 79. jednání 
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou VELT OKNA 
s.r.o. Zábřeh – výroba a montáž plastových dveří 
pro objekt ČOV Štíty.

• Darovací smlouva uzavřená s obcí Písařov – dar 
movité věci – 6 ks nevyužívaných vyřazených 
hasičských zásahových přileb.

• Smlouva o dílo uzavřená s Jaroslavem Minářem 
– oprava fasády věže kostela ve Štítech.

• Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti ze 
strany Pardubického kraje na části území Olo-
mouckého kraje a úhradě nákladů s tím spoje-
ných.

• Darovací smlouva uzavřená s fi rmou VELT 
OKNA s.r.o. Zábřeh – poskytnutí fi nančního daru 
na akci „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva o bezplatném převodu uzavřená s Ha-
sičských záchranným sborem Olomouckého 
kraje – převod speciálního požárního automobi-
lu včetně příslušenství.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou JDR.CZ s.r.o. 
Česká Třebová – oprava lesních cest v části He-
roltice – Buková hora, Štíty kemp – Rýdrovice.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou Hilbert Interié-
ry s.r.o. Praha – vybavení interiéru sokolovny. 

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olo-
mouckým krajem – poskytnutí fi nanční částky 30 
tisíc Kč na částečnou úhradu výdajů na „Zkvalit-
nění služeb TIC“.

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 cenové nabídky: nákup 
dlažby, nákup kávovaru a myčky skla a nádo-
bí, nákup frézovaného asfaltového recyklátu, 
nákup fotopasti, nákup traktorové sekačky, vý-
sadba vzrostlých stromů v městském parku, 
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prořezávka nebezpečných stromů v místní části 
Heroltice, výsadba svahu u přechodu na náměs-
tí, oprava komunikace Heroltice – Mlýnický Dvůr 
a Štíty – Heroltice, zhotovení žulové desky věno-
vané obětem první a druhé světové války

• Rada vzala na vědomí možnost zapojení měs-
ta Štíty do projektu cyklobusu z Poličky na Dol-
ní Moravu se zastávkou ve Štítech a uložila 
Ing. Machové zapojení města s Pardubickým 
krajem projednat.

• Rada schválila zvýšení ceny inzerce v prosto-
rách TIC a vývěsních tabulích města na částku 
2,- Kč za den.

• Rada vzala na vědomí zprávu Policie ČR o bez-
pečnostní situace v katastru města Štíty.

• Rada vzala na vědomí harmonogram plnění 
„Akčního plánu rozvoje města Štíty na rok 2018“.

• Rada vzala na vědomí žádost pana Zdeňka No-
votného o pronájem vodní plochy rybníka v par-
ku a vyhlásila záměr pronájmu.

• Rada schválila změnu ceny oběda v ZŠ a MŠ 
Štíty pro cizí strávníky.

• Rada schválila poskytnutí fi nančního příspěvku 
ve výši 3 000.- Kč SDH Březná na nákup hasič-
ských přileb pro mladé hasiče SDH Březná.

• Rada města schválila podání žádosti o dota-
ci z projektu Česká knihovna na nákup nových 
knih.

• Rada schválila kritéria přijetí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

• Rada schválila návrh na přerušení provozu ma-
teřské školy v době letních prázdnin na dobu 
od 2.7. – 22.7.2018.

• Rada schválila jmenování nových členek komi-
se Sbor pro občanské záležitosti, a to p. Alenu 
Lakomou, p. Dagmar Purkertovou a p. Milenu 
Šulovou.

• Rada vzala na vědomí statistiku – pohyb obyva-
tel ve Štítech k 30.4.2018.

USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 21. 3. 2018

Zastupitelstvo projednalo:

1) Schválení programu 20. zasedání ZMě Štíty
2) Kontrola akčního plánu strategického rozvoje 

města Štíty na rok 2018
3) Schvalování rozpočtu Města Štíty na rok 2018 – 

příjmy
4) Schvalování rozpočtu Města Štíty na rok 2018 - 

výdaje
5) Zpráva z jednání Rady města Štíty, usnesení č. 

74 - 75

6) Kontrola plnění úkolů z Usnesení zastupitelstva 
města Štíty

7) Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden – 
březen 2018

8) Zpráva o činnosti fi nančního výboru leden – bře-
zen 2018

9) Zpráva o hospodářské činnosti v lesích města 
Štíty

10) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku
       města
11)  Různé
12)  Diskuse, usnesení, závěr

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

1. Bere na vědomí:

a) Zpráva o činnosti města
b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 18. 

a 19. zasedání zastupitelstva
c) Finanční výbor v období leden – březen 2018 

neměl na programu žádné jednání
d) Zprávu o činnosti v lesích 

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. Projednalo a schvaluje:
 
a) Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Langer, 

Petr Haltmar
b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Bc. Zde-

něk Drlík
c) Program 20. zasedání zastupitelstva.
d)  Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Štíty 

ze dne 21. 2. 2018   
e)  Rozpočet na rok 2018 - příjmy vč. fi nancování 

celkem: 51 993 490,83 Kč
f)  Rozpočet na rok 2018 - výdaje vč. fi nancování 

celkem: 51 993 490,83 Kč
g)  Stanovení kompetencí radě města k provádě-

ní rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města     
Štíty deleguje Radu města Štíty k provádění roz-
počtových opatření takto:

– v PŘÍJMECH v plném rozsahu
– ve VÝDAJÍCH, které budou pokryty z dotace 

nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu 
územních samosprávných celků včetně spo-
luúčasti Města Štíty v plném rozsahu

– ve VÝDAJÍCH může přesunovat prostředky roz-
počtované na 6409-6909 na pokrytí neinvestič-
ních výdajů libovolného § rozpočtové skladby a 
prostředky rozpočtované na 6409-6909 na po-
krytí investičních výdajů libovolného § rozpočto-
vé skladby 
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– Provedené změny rozpočtu budou zastupitel-
stvu dány na vědomí

h)  Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 74–75
i)  Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 

leden – březen 2018
j) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města se spolkem Crhovská chasa 
na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 
15.000,- Kč

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

l) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města se spolkem Junák – český skaut, 
středisko Skalička, z. s. na základě žádosti a po-
skytnutí dotace ve výši 41.000,- Kč

m) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se 
stanoví část společného školského obvodu zá-
kladní školy

n) Kolektivní smlouvu mezi Městem Štíty a Základ-
ní organizací Odborového svazu státních orgá-
nů a organizací při MěÚ s účinností od 1. 1. 2018

o) Následující prodej nemovitostí: 
1. Budoucí prodej na základě Smlouvy o uzavře-

ní budoucí kupní smlouvy části pozemku p. č. 
123/19 na výstavbu garáže v k. ú. Štíty-město 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizo-
vání věcných břemen u pozemků ve vlastnictví 
Města Štíty Josefu Hrubému, Štíty.

2. Prodej pozemku p. č. st. 616/2 o výměře 204 
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 Stavebnímu 
družstvu Zábřeh.

3. Projednalo a neschvaluje:

a) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1589/2 v k. 
ú. Štíty-město.

5. Ukládá:

a) Starostovi města v termínu do 4. 4. 2018 zpra-
covat protokol úkolů vyplývajících z 20. ZMě ze 
dne 21. 3. 2018 a dále ukládá radě města prová-
dět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě.

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová

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

Srdečně Vás zveme 
na 21. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

které se uskuteční ve středu 
dne 20. 6. 2018 v 16.30 hod.

v zasedací místnosti MěÚ Štíty.
 Program zasedání najdete na www.stity.cz

Štíty a partnerské město
 Belvedere Ostrense slaví 

10 let společného přátelství
U příležitosti 10. výročí od podpisu partnerské smlouvy mezi 
městem Štíty a  italským Belvedere Ostrense se od 28. dubna 
do 2. května vydalo 9 zástupců našeho města do Itálie. Pozvá-
ní také přijala skupina z dalšího partnerského města  – fran-
couzského Saint Pal de Chalencon. Po příjezdu jsme byli vřele 
přivítáni a ubytováni v rodinách. Druhý den se starosta Štítů 
Bc. Jiří Vogel a místostarosta Luboš Skácel zúčastnili meziná-
rodního jednání o společném projektu těchto tří měst. Na spo-
lečném ofi ciálním setkání všech účastníků byla podepsána 
smlouva o  vzájemné spolupráci na  tomto projektu, který se 
bude zabývat vývojem demokracie v těchto městech. Součástí 
programu setkání byla bohoslužba v kostele sv. Petra,  návštěva 
historického muzea v Jesi , prohlídka archeologických památek 
ve městě Fano a exkurze do keramické dílny. Někteří účastníci 
navštívili také krápníkové jeskyně. Další partnerské dny se bu-
dou příští rok konat u nás ve Štítech.

PARTNERSTVÍ 
MĚST
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Letošní sbírka Ligy proti
 rakovině byla opět úspěšná

Naše město se již několik let zapojuje do celonárodní veřejné 
sbírky Ligy proti rakovině. Ve středu 16. května se opět nabíze-
ly kvítky měsíčku lékařského, za které se letos podařilo získat 
10 088,- Kč, což je o 2 279,- Kč více než minulý rok. Výtěžek 
ze sbírky bude použit na podporu projektů nádorové preven-
ce, pomoc onkologickým pacientům, na podporu dovybavení 
onkologických pracovišť a na výzkum. Veliké poděkování patří 
všem dárcům a  také šikovným dobrovolnicím ze štítecké zá-
kladní školy, které kytičky nabízely.

ŠTÍTECKÝ JARMARK
Poslední květnová sobota opět patřila atrakcím, stánkům 
s různorodými výrobky a občerstvením, hudbě, tanci a zpěvu. 
Lidé všech generací si na  štíteckém náměstí užívali sluníčka 
a  kulturního programu. Ten odstartoval Moravia Big Band 
ze Zábřeha. Velké množství návštěvníků přilákala vystoupení  
štíteckých tanečních skupin, dětí z mateřské školy a zpěvaček 
štítecké pobočky Základní umělecké školy Zábřeh.  Poté pódi-
um ovládla hanácká skupina Stracené Ráj. Hostem Štíteckého 
jarmarku byla paní poslankyně Zuzana Majerová a náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Dalibor Horák, který pře-
vzal nad touto akcí záštitu. Kulturní program fi nančně podpo-
řil Olomoucký kraj.

Ve Štítech proběhl kurz pečení 
kváskového chleba

V rámci Evropského roku kulturního dědictví se Městské ev-
ropské informační středisko rozhodlo letošní projekt věnovat 
tradicím. První akcí byl kurz pečení tradičního kváskového 
chleba, našeho národního pokladu, který se peče i  v  částech 
Německa a Rakouska. Zhoršující se kvalita chleba v obchod-
ních sítích nutí čím dál víc lidí péci si voňavý bochníček doma. 
Určitá časová náročnost a počáteční boj s kváskovým těstem 
však za výsledek určitě stojí. Zvyšující se zájem o tento druh pe-
čení pomáhá zachovávat tuto krás-
nou tradici, a  proto jsme do  Štítů 
pozvali Moniku Kárníkovou, která 
má s pečením chleba i jiného kvás-
kového pečiva hodně zkušeností. 
Zájemcům, kteří sobotní dopole-
dne 12. května zaplnili kuchyňku 
štítecké základní školy, podrobně 
popsala, jak kvásek pracuje a  jak 
ho uchovávat. Vysvětlila postupy 
při zpracovávání a  kynutí těsta až 
po  samotné pečení. Kvůli časové 
náročnosti a  množství účastníků 
jsme nakonec nepekli bochník, ale 
těsto jsme rozdělili na menší kous-
ky a  každý si domů odnesl ještě 

teplý voňavý dalamánek. Na kurzu vládla celou dobu pohodo-
vá atmosféra. Účastníci si odnesli domů kvásek, takže skupina 
domácích pekařů se opět rozroste. Velký dík patří Základní 
škole Štíty, která nám ochotně poskytla prostory pro konání 
kurzu.
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UKLIĎME ČESKO
V  pátek 20. a  v  sobotu 21. dubna proběhla ve  Štítech a  při-
lehlých obcích akce Ukliďme Česko. Zúčastnili se jí skauti, 
děti z  mysliveckého kroužku, Crhovská chasa a  mnoho dal-
ších dobrovolníků ze Štítů a okolních obcí. Patří jim velký dík 
za jejich pomoc a ochotu věnovat svůj volný čas úklidu přírody 
našeho města a okolí.

Žijeme díky slunci
Nikoho z nás jistě nepřekvapí tvrzení, že kromě vody a vzdu-
chu potřebujeme k životu především slunce s jeho nezměrnou 
energií, nezbytnou pro život na Zemi. Životadárnou energii, jež 
člověk přijímá v podobě, kterou mu poskytuje slunce. Po gene-
race se však snaží vyvíjet různá zařízení a stavět je do cesty slu-
nečním paprskům, aby sluneční svit, kromě přirozeného ohře-
vu naší planety, dokázal využívat i přeměnou na jiné energie. 
Zprvu se jednalo především o různá zařízení na ohřev vody, 
od primitivních až do podoby současného solárního ohřevu. 
Všechna tato zařízení se stále zdokonalovala až do dnešní po-
doby, kdy můžeme hovořit o velmi sofi stikovaných systémech, 
které přetvářejí sluneční energii na energii elektrickou. S tímto 
vývojem je spojena celá řada konkrétních výrobků, jako jsou 
různá solární cestou nabíjená zařízení, velkokapacitní skleníky 
pro pěstební činnost a především solární elektrárny - předsta-
vitel výroby elektrické energie ekologicky šetrným způsobem.
Při tomto výčtu však nesmíme zapomínat, že někde na začát-
ku tohoto vývoje postavil člověk slunečním paprskům do cesty 
také „sluneční hodiny“, aby využil tehdy známá gnómonická 
pravidla a měřil čas pomocí Slunce.

Vývoj se nikdy nezastaví. Proto sluneční hodiny ztratily své pů-
vodní, nezastupitelné poslání pro měření času. Postupně převza-
ly pro svou dekorativní, uklidňující a  relaxační schopnost roli 
architektonických řešení pro dotvoření exteriérů měst a obcí.
Právě díky těmto vlastnostem se asi před dvěma lety objevily 
sluneční hodiny také uprostřed náměstí ve Štítech, aby dotvo-
řily jeho nový vzhled. Jsou vyhledávaným turistickým cílem 
a bylo by s odstupem času užitečné říci, že se jedná o model 
rovníkových slunečních hodin. Posláním těchto řádků však 
není výklad základních gnómonických zákonitostí. Přináše-
jí pouze připomenutí, že sluneční hodiny odměřují takzva-
ný pravý sluneční čas, který se může lišit od všech ostatních 
umělých časoměrných norem, které si vytvořil člověk, aby je 
mohl využívat jednotně v  širokém časovém pásmu. Takovou 
normou je středoevropský čas (SEČ). Sluneční čas je vlivem 
otáčení Země nepřetržitě se pohybující veličinou, a proto na-
opak není reálné jeho využívání pro praktické účely. 
Nesmíme také přehlédnout, že po velkou část roku užíváme stře-
doevropský letní čas (SELČ), od kterého se ten sluneční musí 
samozřejmě lišit přibližně o celou hodinu. Tato uměle vytvořená 
alternativa SEČ zcela ztratila svoje původní poslání a podle stále 
sílících signálů z centra EU v Bruselu se snad brzy dočkáme její-
ho zrušení. „Dobrá zpráva“ pro sluneční měření času. 
    Ing. Jana Ptáčková
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Poděkování městu
Pro štíteckou farnost byl Městem Štíty zhotoven kvalitní 
kovaný plot předzahrádky pro zkrášlení okolí farní budovy 
v hodnotě 60 tisíc Kč. Také již dříve zmíněné vyhotovení 
nového kovového rámu s novou barevnou fi gurální vitráží 
sv. Jana Nepomuckého v hodnotě 225 tis. V předpokláda-
né výši 700 tis Kč probíhá oprava fasády, oprava omítky 
a oprava římsy. V plánu do štítecké pouti, kdy budou záro-
veň probíhat oslavy 740 let města Štíty (11. 8. a 12. 8. 2018), 
jsou další hodnotné akce – oprava oken v kostele a vstup-
ních vchodových dveří kostela.
Chceme tímto vyjádřit poděkování Městu Štíty za hodnot-
né dary pro farnost, které nejen zvýší úroveň památky kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech a zároveň domi-
nanty Štítů, ale přispěje také ke zkrášlení vzhledu náměstí.
      P. Jacek Brończyk a farníci

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
………několik zajímavých údajů z šedesátileté historie 
čekárny u školy 
Čekárna u školy se bourá. Není se čemu divit, jde o stavbu té-
měř historickou, starou přesně 60 let!
Psal se rok 1958 a ve Štítech byly vybudovány první dvě au-
tobusové čekárny. Ta první se nacházela v  budově MNV (ze 
zadní strany), ta druhá, o které je řeč, naproti budově školy. 
Byla jsem tehdy malá holka, která do školy teprve začala cho-
dit. Co si vzpomínám, čekárna měla dvě části. Ta větší, směrem 
ke školce, měla dvě okna na průčelní straně a  jedno směrem 
ke školce. Uvnitř stály podél zdí lavičky, možná stoly a židle, 
v  zimě byla dokonce místnost vyhřívána kamínky. Druhou 
částí se vcházelo do objektu, nalevo se procházelo do čekárny 
a  naproti vchodu se nacházely dvě kabinky záchodů se zele-
nými dřevěnými dveřmi. OO pro muže a pro ženy. Úmyslně 
nepíšu WC, což znamená vodní klozet. Domnívám se (ale není 
to stoprocentní), že šlo o tzv. „kadibudky“, nevybavuji si, že by 
tam tekla voda a byly vyřešeny odpady. Záchodky ale neměly 
dlouhého trvání, brzy byly kabinky zavřeny. Proměnami po-
tom procházela i vlastní čekárna. Zasklená okna dlouho nevy-
držela, a tak časem došlo k jejich vybourání i ke zrušení dve-
ří. Kvůli neukázněným žákům i nevhodným aktivitám místní 
omladiny byly odstraněny lavičky. A  poslední úpravou byla 
přestavba „toaletní“ části na  druhé oddělení čekárny. Možná 
nejsou mé vzpomínky úplně přesné, tak ať pamětníci promi-
nou. Jedinou starší podobu zachycuje fotografi e z roku 1984.
Co nevidět, bude staré čekárně „odzvoněno“. Tam, kde něco 
starého končí, obvykle něco nového začíná. A tak na místě sta-
rého objektu bude postavena čekárna nová, odpovídající poža-
davkům dnešní doby.   Ivana Valentová Beseda s paní Valentovou 

Ve středu 23. května se v zasedací místnosti Městského úřadu 
Štíty konala již v pořadí třetí beseda s Mgr. Ivanou Valentovou 
s názvem Střípky ze Šilperska a Štítecka. Odbornice na histo-
rii Štítů své poutavé vyprávění doplnila o spoustu historických 
fotografi í a obrázků. Už se moc těšíme na knihu o historii Ští-
tecka, kterou připravují s panem Pavlem Ševčíkem. Publikace 
bude nabita informacemi a  fotografi emi. Budou zde rovněž 
uvedena  na  pravou míru některá historicky nepřesná fakta 
uváděná v jiných médiích. Křest této knihy proběhne v srpnu 
při příležitosti oslav 740. výročí od  první písemné zmínky 
o Štítech.

Vyjde kniha o Štítech
V  letošním roce slaví 
Štíty významné výročí – 
740 let od první písemné 
zmínky. Při této příleži-
tosti vydává místní na-
kladatelství VEDUTA 
Štíty knihu Ivany Va-
lentové a  Pavla Ševčíka 
„ŠTÍTY - historie a  pro-
měny města“, která pro-
střednictvím obrazové 
a  fotografi cké publikace 
mapuje více než sedm 
staletí své historie. Pub-
likace je dárkem autorů 
k  těmto narozeninám 
městu samému, ale také 
lidem, kteří zde žili, žijí a  budou žít, generacím současným 
i budoucím. Cílem publikace je, aby občané Štítů, rodáci i ná-
vštěvníci získali základní informace o minulosti i současnos-
ti města a  prostřednictvím obrazové dokumentace si udělali 
představu o tom, jakými proměnami Štíty v minulých časech 
procházely. Přáním autorů pak je, aby každý čtenář, který má 
kladný vztah k našemu městu, přijal tuto knihu se sympatiemi, 
aby při čtení, prohlížení a listování zažíval příjemné chvíle, aby 
ho potěšila a byla zároveň zdrojem zábavy i poučení.
Kniha se skládá ze dvou částí a je rozdělena do šesti základních 
kapitol. První část knihy je převážně textová a, jak je patrno 
z titulu, zabývá se historií města. Druhá část, obrazová, zachy-
cuje na pohlednicích a dobových fotografi ích proměny měs-
ta, jeho částí a přidružených obcí. Názvy jednotlivých kapitol: 
Celková charakteristika Štítů, Šilperk od první písemné zmín-
ky po rozpad rakousko-uherské monarchie, Šilperk od vzniku 
samostatného Československa po rok 1948, Štíty v období so-
cialismu, Štíty po roce 1989, Proměny jednotlivých částí a ulic 
Štítů během staletí, Přidružené obce města Štítů - Březná, He-
roltice a Crhov. 
Na více jak 600 historických fotografi ích, obrázcích a dokumen-
tech a  300 stránkách může čtenář sledovat, jak se tvář města 
i okolních vesnic během staletí měnila, jak lidé prožívali různá 
společensko-politická období i události běžného života.
Zahájení  prodeje této výpravné knihy se bude konat   v  pátek 
10. srpna (doba bude upřesněna na plakátech) na radnici ve Ští-
tech v rámci oslav 740. výročí založení města. Součástí prodeje 
bude rovněž beseda s autory a autogramiáda. Při této příležitosti 
bude možno knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu 450,- Kč. Po-
tom bude kniha k dostání v IC ve Štítech za 490,- Kč. 
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Slavná pouť v Horních Studénkách
Tak jsme se zase dočkali. Po poněkud podivné zimě přišlo 
rychle jaro a s ním i  jarní a církevní svátky.  K nim neod-
myslitelně patří i  tradiční pouť v  Horních Studénkách. 
I když jsou Velikonoce i „studýnská“ pouť již za námi, pojď-
me si připomenout tuto slavnou tradici tak, jak ji popisuje 
ve Vlastivědném sborníku střední a severní Moravy z roku 
1937 Kv. Rabenseifner: 

STUDÉNSKÉ POUTI

Čtvrtou neděli po Velikonocích se konává slavná hornostu-
dénská pouť. Je četně navštěvována  –  vždyť má slavnou 
tradici. Pouti sem vznikly už v 16. století, zmohutněly však 
teprve po  nadání studénského kostela plnomocnými od-
pustky. K rozvoji jejich přispělo i  to, že je kostel zasvěcen 
sv. Linhartu (Leonardu), patronu dobytka. Lid severomo-
ravský a  východočeský se živil před 300 lety hodně cho-
vem dobytka, proto rád putoval do H. Studének vyprosit 
si u  mocného svatého ochranu pro svá stáda. Studénské 
pouti se brzo vžily a poutníků přibývalo rok od roku. Je za-
znamenáno, že jednou jich bylo 8700, ale ani to není číslo 
největší.
I dnes zavítá do Horních Studének mnoho poutníků, aby 
se poklonilo ochránci stád. Přichází několik (vždy 15-20) 
procesí, hlavně z těch krajů, kde ještě dnes je chov dobytka 
podstatnou složkou obživy: z Moravsko -Třebovska a orlic-
kého a jesenického podhůří.
Kramáři se sjíždějí již ve čtvrtek a v pátek a stavějí boudy, 
jimi vyplní kdejaké volné místečko kolem kostela. Pouť za-
číná v sobotu.
Zvláštností studénské pouti je prodávání voskových fi gurek 
v „konventech“, jimiž je kostel obstavěn. Figurky předsta-
vují vše, nač si vzpomenete. Tu kupují hospodáři fi gurky 
dobytka, mládenci fi gurky děvčat, děvčata hochů, bezdětní 
manželé a novomanželé fi gurky dětí, myslivci fi gurky lesní 
zvěře, psů a  pušek, řemeslníci svých nástrojů. Za  vybra-
né fi gurky dává poutník dobrovolnou sumu a nese je pak 
k sošce světce, umístěné o pouti vždy u pomníku padlých 
(v  konventech), kde je obětuje. Když se tu nakupí větší 
množství obětin, odnesou je zpět na místo prodeje. I ob-
rázky sv. Leonarda, na pouti prodávané a pak přilepované 
na  dveře chlévů celé severní Moravy a  severovýchodních 
Čech, ministrant tu posvěcuje.
Dnes pouti v Horních Studénkách již upadají, neboť mladí 
nemají již dostatečného porozumění pro staré zvyky svých 
otců a dědů. Jednou nepřijde možná do Studének na pouť 
už žádné procesí a pouť se odbude 2-3 krámky studénských 
obchodníků u kostela. Cizí prodavači nepřijedou, nebude 
kupujících a jediná oslava pouti spočine v tancovačce. Čas 
vše mění – i pouti…

Hornostudýnská pouť je starého data, je o ní zmínka v grun-
tovní knize už z  roku 1620, tedy v  době, kdy ještě stál starý 
kostel (původní kostel byl mariánský a  byl zde již v  15. sto-
letí – v  době založení obce, později zasvěcený sv. Leonardo-
vi, ochránci dobytka a vězňů). Současný kostel byl vystavěn r. 
1666 a díky návštěvám poutníků k sv. Leonardu zbohatl z mi-
lodarů a prodeje voskových obětin. Fara v dnešní podobě stojí 
od roku 1788. 
Roku 1941 se prý sešlo tolik tisíc lidí, že pouť byla hlášena říš-
skému místodržiteli Henleinovi jako demonstrace pod církev-
ním pláštíkem a konání poutě bylo zakázáno. Slavné konven-
ty u kostela byly postaveny kolem roku 1734 a  jejich účelem 
bylo poskytnout přístřeší poutníkům, kteří přicházeli zdaleka. 
Sloužily tedy k  ochraně při špatném počasí i  k  přenocování. 
I Šilperáci studýnskou pouť hojně navštěvovali, i když ve stejný 
den, tj. čtvrtou neděli po Velikonocích, byl zároveň v Šilperku 
jarmark, takže lidu na lesní cestě v obou směrech bylo požeh-
naně. Na pouť i jarmark se chodilo kolem kaple svaté Magda-
leny (za mostem v Široké ulici), která byla slavnostně vyzdo-
bena květinami ze zahradnictví 
pana Bartoschka (zahradnictví 
se nacházelo hned naproti 
mostu, pod lesem). 
A  pouť v  dnešní době? Jak 
vidno, autor výše uvedeného 
článku se ve  svých odhadech 
příliš nemýlil. Jakousi renesan-
ci nakrátko zažily studénské 
pouti po  sametové revoluci, 
ale již bez voskových fi gurek 
i bez procesí. Zato se spoustou 
drahých atrakcí. I  slavné kon-
venty již dlouho slouží jinému 
účelu: staly se součástí hřbito-
va. I  když je dnešní pouť jen 
odleskem bývalé slávy, pořád 
lidé do  Studýnek v  tento den 
chodí. Třeba místní turisté si ji 
spojili s každoroční turistickou 
vycházkou nazvanou „Za  per-
níkovým srdcem“.
            Ivana Valentová
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Žáci štítecké školy na soutěžích
Považujeme za  velmi důležitou součást vzdělávání a  vý-
znamnou prioritu naší školy podporu rozvoje žáků s různým 
druhem nadání. Jednou z  forem této podpory je účast žáků 
na  předmětových olympiádách, vědomostních, sportovních 
a dalších soutěžích. 
V letošním školním roce již proběhla velká část soutěží. Pra-
videlně se účastníme většiny z nich a v některých dosáhli naši 
žáci cenných úspěchů. Prvním z nich bylo vítězství stolních te-
nistek Mariany Minářové a Pavly Pospíšilové v okresním kole 
a postup do krajského kola. V okresním kole olympiády v ně-
meckém jazyce zvítězila Jana Urbanová z VIII. B a třetí místo 
ještě vybojovala Tereza Jurečková z 9. ročníku. Dalším výbor-
ným výsledkem letošního roku je vítězství Anny Haasové ze 
IV.A v okresním kole recitační soutěže a postup do kola kraj-
ského. Úspěšní byli též naši sportovci. Druhé místo v  okres-
ním kole a  již tradičně postup do krajského kola jsme získali 
ve  štafetovém běhu. Do  konce školního roku nás ještě čeká 
okresní fi nále McDonalds Cupu, kam naše družstvo po vítěz-
ství v okrskovém kole postoupilo, krajské kolo již zmíněného 
štafetového běhu a atletické závody Den rekordů v Králíkách, 
kde byli naši žáci vždy velmi úspěšní. Věřím, že tomu tak bude 
i letos.  
Děkuji všem, kteří soutěže organizují a žáky na ně připravují. 
Žáci svými úspěchy dobře reprezentují školu v našem městě, 
ale hlavně nabyté znalosti, dovednosti a  zkušenosti využijí 
v dalším životě. 
    Miloš Harnych, ředitel

Když se řekne GRIPEN…
Velká většina z nás by jistě nezaváhala nad otázkou, co je to 
Gripen. Věděla by, že se jedná o  vojenský letoun ve  výzbro-
ji Vzdušných sil AČR (Armády České republiky), že startuje 
z letecké základny v Čáslavi, že se jedná o produkt švédského 
koncernu SAAB, možná i  to, že používá motory 
značky VOLVO a třeba i něco navíc.
Skupina více než třiceti žáků II. stupně naší školy 
ve Štítech s doprovodem pedagogů se však díky ex-
kurzi na základně v Čáslavi dozvěděla ještě mno-
hem víc. Praporčík Milan Polách, který je provázel, 
poutavě řekl snad všechno, co o této části vojenské 
techniky AČR nepodléhá režimu utajení. Prohlíd-
ku zahájili ve velkém hangáru, kde byl představen 
jeden z  letounů, včetně další letecké a výzbrojové 
techniky. Účastníky čekal první velký zážitek v po-
době možnosti usednout do kokpitu stíhačky JAS-
39 Gripen, jak zní celý její název, a cítit se na chvíli 
jako pilot před startem. Z tohoto neobvyklého po-
citu si každý odnesl fotografi i, kterou pořídil pan 
praporčík. Další prohlídka pokračovala v tzv. opra-
várenském hangáru, kde už nebyl takový klid jako 
u  letounu předtím, a  každý přítomný mechanik 

za pomoci špičkového vybavení pracoval na svěřeném úkolu. 
Každý stroj se po nalétání určitého počtu hodin musí podro-
bit tzv. „generálce“, kde je rozebrán „do  poslední součástky“ 
a znovu smontován, aby mechanikům nezůstala utajena žádná 
skrytá závada.
Nastal čas, aby se účastníci přesunuli do prostoru, odkud moh-
li sledovat start 3 Gripenů. Další ze zážitků, na které se asi nedá 
zapomenout. Zejména start střemhlav vzhůru, který předvedl 
jeden z pilotů, byl pro přihlížející neuvěřitelný.
Následoval oběd na  letecké základně. To zrovna není o  leta-
dlech, ale po  prohlídce už všem jistě vyhládlo. Poobědvat 
ve společnosti vojáků a ochutnat jídlo, které připravují zdejší 
kuchaři, bylo taky docela lákavé. Práci kuchařů vesměs všichni 
s uznáním chválili. S plnými bříšky a novými dojmy bylo nutno 
přesunout se k objektu, kde se nachází muzeum letecké techni-
ky čáslavské základny. Skupina v tu chvíli netušila, že největší 
adrenalinový zážitek je teprve čeká. V prostorách muzea bylo 
ukryto překvapení v  podobě místnosti se simulátorem létá-
ní té nejlepší kvality. Někteří z nás využili nabídku simulátor 
vyzkoušet za  asistence pilotů, kteří nasimulovali průlet nad 
skutečným územím ČR, nad denní a noční Prahou, nad naším 
městem, školou a dokonce i setkání a boj s nepřátelskou stíhač-
kou. V článku, který pro školní časopis zpracovala žákyně 8. B 
Nikol Matoušková, uvádí tuto překvapivou zkušenost slovy: „Já 
letěla a to byl teprve zážitek!“ 

Exkurze splnila své hlavní poslání, kterým bylo motivovat žáky 
k  intenzivní práci ve  fi nálních ročnících základní školní do-
cházky tak, aby zvýšili své možnosti volby dalšího studia a tím 
i svého uplatnění v profesním životě. Snažíme se tak rozvíjet 
jejich myšlení a představy, že možnosti pracovat na prestižních 
pracovištích vedou přes zodpovědný přístup a úspěchy ve stu-
diu. Žáci měli na  této exkurzi mimo jiné možnost pochopit 
důležitost studia angličtiny, která je nezbytná při komunikaci 
v  leteckém provozu na  všech úrovních a  fyzické kondici pro 
tento typ povolání.  Ze slov uznání účastníků bylo patrné, že 
u nich prestiž armády značně posílila. 
Prohlídka letecké základny je víceméně mimořádnou záleži-
tostí, při které je nutno splnit požadavky armády, aby mohla 
být vůbec plynule uskutečněna. Za kvalitní a nezapomenutelný 
zážitek, „letí“ touto cestou náš dík namířený především velení 
letecké základny v Čáslavi a jmenovitě praporčíku Milanu Po-
láchovi za čas spojený s organizací, poutavý výklad, doprovod, 
fotografi e a trpělivost.
                              Ing. Jana Ptáčková, spoluorganizátorka exkurze    
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Soutěž „ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ“ 
ve Štítech!!!

28. 4. 2018 proběhlo ve Štítech „Místní kolo ZST“ pro krou-
žek mladých myslivců, DMM Tetřívci Štíty. Zlatá srnčí trofej 
je celostátní vědomostní soutěž pro děti základních škol, pod 
záštitou ČMMJ. Děti zde prokazují znalosti v okruhu pozná-
vání naší fl óry a fauny, z mysliveckých tradic a mluvy, znalosti 
loveckých psích plemen, zdravovědy a orientace v přírodě. Pro 
prověření znalostí dětí před Okresním kolem ZST, které je le-
tos opět jako vloni v Úsově, jsem uspořádala kolo místní a to 
v areálu bývalého autokempinku ve Štítech. Soutěž se skládala 
z vědomostního a poznávacího testu, které jsem soutěžícím za-
komponovala do stezky. Trasa byla označená krepovými fábor-
ky a měla bezmála 60 stanovišť. Úkoly na stanovištích se střída-
ly, jednou byla otázka testová s výběrem ze čtyř možností (a, b, 
c, d) a na dalším stanovišti bylo poznávání keřů, stromů, bylin, 
či plemen pejsků na fotografi ích. Další stanoviště byly pozná-
vačky různých trofejí, kožešin a také střelba ze vzduchovky.
V tomto školním roce 2017/18 kroužek čítal 20 dětí a to od 1. 
do 9. třídy ZŠ ve Štítech. 
Místního kola soutěže o ZST se zúčastnilo 13 dětí, které byly 
rozděleny do třech skupin podle věku. Skupina „0“ - děti 1. a 2. 
třídy, skupina „A“- děti 3. až 5. třídy a skupina „B“ -  děti 6. až 
9. třídy. Dětem se soutěž moc líbila, prokázaly vědomosti, které 
byly po zásluze odměněny.
Tímto bych chtěla poděkovat celé mojí rodině za  podporu 
a  pomoc. Poděkování patří také všem, kteří mi s  touto akcí 
pomáhali a také všem našim sponzorům, kteří podpořili naší 
místní akci.
Zvlášť bych chtěla moc poděkovat fi rmám KLEIN Automotive, 
s.r.o., a ZEAS Březná, a.s., Městu Štíty, ČMMJ a místnímu MS 
Tetřívek Štíty za sponzorování, děti byly nadšené!!

                                                 Dušková Eva

Okresní kolo Zlatá srnčí trofej 2018
Krásné slunečné sobotní ráno 12. května 2018 vítalo na zám-
ku v Úsově účastníky okresního kola soutěže Zlatá srnčí trofej 
(ZTS). Slavnostní zahájení za zvuků famfár lesnic tria trubaček 
ze Zábřehu bylo na starobylém nádvoří zámku. 
Do soutěže bylo celkem přihlášeno 44 dětí, které byly rozdě-
leny podle věku do tří skupin obtížnosti. V kategorii „0“, malé 
děti do 2. třídy, dále potom klasicky skupina „A“, děti 3. až 5. 
třídy a skupina „B“ děti 6. až 9. třídy. Jenom z našeho kroužku 
DMM Tetřívci Štíty bylo 14 dětí.

Malé děti ze skupiny „0“ absolvovaly jen poznávací stezku. Ta 
měla 54 stanovišť a děti tady měly možnost předvést své zna-
losti v poznávání různých exponátů s loveckou tématikou, po-
znávání plemen loveckých psů, v poznávání stromů a rostlin a 
nakonec i ve střelbě ze vzduchovky.
Skupiny dětí „A“ a „B“ se postupně střídaly ve vyplňování testů 
a absolvování poznávací stezky. Vyhodnocování testů probíhalo 
průběžně tak, jak je děti odevzdávaly a poslední hodinku děti i 
s rodinnými příslušníky využily k prohlídce vybraných zámec-
kých expozic. Úvod slavnostního ukončení obstaraly opět tru-
bačky a poté nastala dlouho očekávaná chvíle, kdy jednatelka 
OMS začala předčítat výsledky v jednotlivých kategoriích…

V kategorii „0“ z celkového počtu 11 dětí se z DMM Tetřívci 
Štíty nejlépe umístila a na „bedně“ stála Lola Ema Bartošová. 
Gratuluji!!!

V kategorii „A“ z celkového počtu 16 dětí se DMM Tetřívci 
Štíty umístily takto:

V kategorii „B“ z celkového počtu 17 dětí se z DMM Tetřívci 
Štíty umístil a na bedně stál Kamil Měrka. Gratuluji!!!

jméno body test body stezka body celkem
3. Lola Ema Bartošová - 82 82
5. - 81 81
7. Anita Dušková - 76 76
8. Veronika Johnová - 72 72
9. - 69 69

jméno body test body stezka body celkem
5. 45 102 147
7. Veronika Habasová 43 80 123
8. Kristýna Kašparová 37 84 121
10. Pavel John 43 76 119
12. Elena Scholzová 36 76 112
13. 35 74 109
16. 26 54 80

Všechny děti od prvního do posledního místa získaly věcné 
dary a diplomy. První tři v každé kategorii upomínkové před-
měty s loveckou tématikou a poháry, nejmladší medaile.
Vítězové kategorie A i B se zúčastní celostátního fi nále ZST, 
která se letos poprvé koná v okrese Šumperk, konkrétně v Dol-
ním Bušínově na Zábřežsku. 
 Rozhodně jsem ráda, že se v tomto školním roce do našeho 
kroužku přihlásilo tolik nových dětí, které mají zájem o pří-
rodu a jsou ochotny i při školní výuce si najít čas na učení v 
zájmovém kroužku. Vůbec jsme neudělali ostudu a v příštích 
kolech to bude jen a jen lepší… Dětem moc fandím a děkuji za 
nadšení a zájem o naši přírodu!                              Dušková Eva

jméno body test body stezka body celkem
3. 82 163 245
8. 45 98 143
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Jabloň prazvláštního tvaru 
můžete vidět u  silnice mezi 
Pazuchou a Litomyšlí.   Mno-
ho fantazie nepotřebujete, aby 
ve vás vzbudila představy.                      
Vybral jsem si tu publiko-
vatelnou, co začíná v  řecké 
mytologii u  bohyně Th émis. 
Římané jí později říkali Lus-
tícia a  vyměníte-li počáteční 
písmeno, máme tady justici. 
Jejím symbolem jsou váhy, 
ale „ženská“, co je drží, má, 
k  naší smůle, oči zavázané. 
Ta jabloň mi připomíná celý 
proces hledání spravedlnosti. 
Rovný kmen, toť právní fun-
dament, nad ním ten osudný 
paragraf dělící se na odstavce 
a  notně pokřivený, zakon-
čený hustou a  neupravenou 
korunou. Jednotlivé větve 
větvičky, výrůstky, odnože 
a  pupeny tak demonstrují 
přehlednost zákonů, předpi-
sů vyhlášek i nařízení. Načež 
se v tom vyznejte!!!                                                                                                                       

Petr Beneš                                                                                                                                            

ZELENÍ
KAMARÁDIRedaktorka: Štěpáne, čím se živíš, myslím momentálně?

Štěpán: V tomto horkém počasí jsem si založil krizovou 
zahrádkářskou poradnu, „sype to“.
Redaktorka: To bych taky mohla, ale netroufnu si na slo-
žité dotazy …, jak to zvládáš?
Štěpán: Bravurně…nedávno se mě jedna zahrádkářka 
ptala, jak je možné, že má na zahradě mšice, háďátka, 
mravence, svilušky a ve skleníku nemá vůbec nic.
Redaktorka: A cos jí odpověděl?
Štěpán: Asi jste vytvořila ve skleníku vražedné podmínky, 
pokračujte i na zahradě… a též bych chtěl svým přízniv-
cům sdělit, že opět vydávám fi nančně dostupný časopis „ 
Zahradní rozhledy“…                                                                                 
Redaktorka: Jenom aby bylo na co se dívat!!!
                 

Já a Štěpán mícháme postřiky….
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz

Návštěva knihovnic ze Šumperska
    Městská knihovna v Šumperku každoročně pořádá pro knihov-
nice šumperského okresu zájezd do některých zajímavých kniho-
ven. Ředitelka MěK Šumperk Mgr. Kamila Šeligová naplánovala 
letošní výjezdní aktiv na čtvrtek 17. května do sedmi knihoven 
našeho regionu - Olšany, Jakubovice, Písařov, Rovensko, Leština, 
Skalička a Štíty.
    Při poslední návštěvě štítecké knihovny č. p. 38 v září 2014 
kolegyně obdivovaly nově zrekonstruovanou budovu městského 
úřadu a při odjezdu popřály stejně tak vydařenou plánovanou ob-
novu i naší knihovně. Že se kompletní rekonstrukce budovy č. p. 
12 pro městskou knihovnu opravdu podařila, to nám potvrdilo 
45 knihovnic, které nešetřily slovy chvály. Nejvíce se všem líbila 
proměna venkovního vzhledu objektu a moderní barevný interiér 
půjčovny. K dobré pohodě v příjemném prostředí knihovny při-
spěla nejen přátelská a kolegiální atmosféra, ale i chutné občerst-
vení z místní cukrárny.                                      Květa Lakomá, MěK Štíty
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

Jureček Vlastimil   70 let
Andrle Jaromír   75 let
Vogelová Jana   75 let
Havlenová Marie   75 let
Smrčka Miloslav   75 let
Scholzová Marie   75 let
Valenta Alois   76 let
Heverová Antonie   76 let
Koutná Anna   77 let
Čermák Miroslav   79 let
Šulová Zdenka   79 let
Janků Věra   79 let
Drozdová Marie   79 let
Králová Anna   80 let
Hrdina Jan   82 let
Pospíšilová Marie   82 let
Janků Jiří    82 let
Kropáčková Aloisie  83 let
Němcová Květoslava  83 let
Krobotová Anna   84 let
Krobotová Marie   84 let
Juříková Libuše   86 let
Švédová Věra   87 let
Wonke Otto   89 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 18.5.2018 uplynulo 
7 let od úmrtí

 pana 
Vítězslava Jurečka.

S láskou vzpomíná 
rodina Jurečkova.

     VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci dubnu 
v  obřadní síni MěÚ ve Štítech, kam se na pozvání do-
stavili rodiče se svými dětmi k jejich slavnostnímu zápi-
su do  Pamětní knihy narozených. Hezkými písničkami 
a tanečkem všechny přítomné potěšili žáci a žákyně ZŠ 
ve Štítech pod vedením paní učitelky Jany Špačkové. Mís-
tostarostou města panem Lubošem Skácelem a předsed-
kyní SPOZ  Ivetou Horvátovou byly přivítány tyto děti:
 
Beata Weiserová  nar. 17.03.2017
Bianka Weiserová  nar. 17.03.2017
Tadeáš Černohous  nar. 18.09.2017
Elen Odstrčilová  nar. 07.10.2017
Adam Tomášek   nar. 05.12.2017
Daniel Knápek   nar. 18.12.2017
Matyáš Prokop   nar. 01.02.2018
Adéla Suchánková   nar. 16.02.2018

Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem přeje-
me mnoho zdraví, štěstí a radosti.
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TURISTIKA
Jaro turisticky jedlé

Je čtvrtek sedmnáctého května, za okny konečně šustí deštík 
a srdce bývalého agronoma a trvalého zahrádkáře je rozpolce-
né, neboť právě zasedl ke klávesnici, aby se pochlubil, teď zas 
jako turista, už sedmi úspěšnými výlety, na kterých se určitě 
výrazně podepsalo právě to krásné, a  bohužel suché, letoš-
ní jaro. Na výročním schůzování se vždycky snažím ze členů 
našeho bratrstva vymámit návrhy výletů pro novou sezónu. 
Jeden zněl: Litovelské Pomoraví. Docela správně, nebyli jsme 
tam čtrnáct let! Z  tehdejšího záznamu zjišťuji, že tehdá bylo 
zima a zamračeno. 
Několik aut a  jeden trabant (promiň) přistávají v  Měníku. 
Morava odtud vidět není, ale to se má brzy změnit. Úbočím 
vápencového vrchu a přírodní rezervace Třesín, v jejímž lůně 
jsou chodby Mladečských jeskyní, začíná naše velmi příjemná 
okružní cesta.  V  krásném lese rozvíjejících se listnáčů pod-
cházíme Čertův most. Do  ramene Moravy pod námi proudí 
chladivá voda Řimických vyvěraček. Zanedlouho odbočí-
me na  další z  romantických staveb, které tu zbudovali Lich-
tenštejnové. Jejich představy zhmotnil Bernard Petri, tvůrce 
Lednicko-valtického areálu a  svými projekty přispěl Joseph 
Hartmuth, vynálezce tužky. Rytířská síň musela být nádherná 
i honosná stavba a vyhlídkové místo, svědčí o tom torza mohut-
ného sloupoví a fotografi e z tzv. doby předvandalské. U Mlad-
če přecházíme, hukotem vozidel nepříjemně se připomínající, 
dálnici a pak hlavní koryto Moravy. Svačina proběhla na návsi 
Nových Zámků a pak se noříme do příjemného polostínu luž-
ního lesa, u  jehož kořenů to voní medvědím česnekem. Pří-
mo nad řekou a jezem je Templ, nebo také Chrám přátelství.  
V Nových Mlýnech čeká Rybářská hospůdka – to už je zřej-
mě stavba novoromantická, posedíme tu. Nad terasou prolétá 
vrtulník, za chvíli odváží méně pohodového cyklistu. Míjíme 
v prvé republice postavenou vodní, a stále funkční, elektrárnu. 

Přecházíme na pravý říční břeh, oddělí se skupinka vracející 
se přes Řimice, ostatní pokračují. Zastavujeme se - opět u lich-
tenštejnského - obelisku. V Mladči někdo cestu končí, někdo 
si prohlédl jeskyně. Řidiči musí ještě přes Třesín pro auta.  Ha-
nácké Benátky – Litovel zůstaly na příští výlet, budou součástí 
další akce, je už vymyšlená. To letošní jaro je jiné. Do sešitu 
jsem si tentokrát zapsal: jasno, teplo. Osmnáct souvěrců mi to 
dosvědčí.                                                                      Alex Krobot 
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Štítečtí sportovní fanoušci si v létě opět přijdou na své. V pl-
ném proudu jsou aktuálně přípravy červnového nohejbalo-
vého turnaje, po němž vypukne tradiční tenisové klání Štíty 
Open následované tenisovou párty Tennis Masters Cup Štíty. 

Druhý ročník nohejbalového turnaje budou hostit štítecké 
kurty v sobotu 23. 6. 2018. Hráči a fanoušci se opět mohou 
těšit na souboje ve skupinách a systém hráčů tři na tři. Turnaj 
vypukne úderem hodin na kostelní věži od osmé hodiny ranní 
a potrvají celý den. Finálové boje se očekávají  v pozdních od-
poledních hodinách. 

Tenisový turnaj Štíty Open se již po 26. chystá zahájit 
prázdninovou sportovní sezónu. Letošní bitvy na štítecké an-
tuce vypuknou první prázdninový víkend 30. 6. - 1. 7. 2018. 
Sportovní fanoušky - mladé i ty zkušenější - jistě zaujme in-
formace, že po čtvrt století konání tohoto tradičního turnaje 

Fandové tenisu a nohejbalu si opět dají dostaveníčko na štíteckých kurtech
se jeho organizace po svém otci a zkušeném tenisovém hecíři 
Jiřím Jelínkovi st. ujme jeho syn Jiří Jelínek ml. 

Polokulaté 5. výročí letos oslaví Tennis Masters Cup 2018, 
který odstartuje poslední červencový víkend 28. - 29. 7. 2018 
utkáními ve skupinách a potrvá až do neděle, kdy se očekávají 
vyřazovací fi nálové souboje. 

Jako všechny předchozí ročníky těchto akcí, tak i ty letošní, 
nabídnou především možnost společného a příjemného setká-
ní sportovních fandů. Na své si přijdou nejen aktivní sportovci, 
ale i jejich rodinné doprovody a návštěvníci, pro které je opět 
připraveno příjemné zázemí, bohaté občerstvení a organizátoři 
s úsměvem na rtech. Nechť se štítecká antuka opět stane mís-
tem setkání sportovních fanoušků všech generací! 

Na společná letní setkání na štíteckých kurtech se těší or-
ganizátoři.
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MĚSTO ŠTÍTY V SRPNU OSLAVÍ 740 LET 
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY. 

V RÁMCI ŠTÍTECKÉ POUTI 
VÁS ČEKÁ BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM.

Pátek   10. 8.  Slavnostní křest knihy „ŠTÍTY - historie a proměny města“

Sobota 11. 8.  Předávání ocenění města Štíty
   Chrámový sbor Křížkovský
   David Deyl
   Davide Mattioli
   Slavnostní ohňostroj

Neděle 12. 8. Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
   celebrovaná olomouckým biskupem
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