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Vážení spoluobčané,
„Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé“…. tato 

velmi známá vánoční písnička nám vždy přivodí vánoční 
pohodu a když se  prosinec bude chýlit  ke svému konci, 
blíží se nejkrásnější svátky v roce. Vánoce- kouzelné to slo-
vo. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně 
prostřenému stolu. Celý dům naplní vůně jehličí, purpury 
a sladkého cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně 
jako oči našich dětí, které budou s napětím očekávat dárky 
od Ježíška.  Dnešní doba je příliš rychlá na to, než abychom 
si všímali maličkostí, a přitom ony maličkosti dělají ta nej-
větší kouzla. Vánoce nejsou jen o hromadě dárků, nejsou 
pouze o jídle, cukroví a televizi. Vánoční svátky jsou o ro-
dině, dětech, fantazii, přáních a pradávných tradicích. Měli 
bychom mít k lidem blíž, měli bychom si najít čas se na oka-
mžik zastavit. Vánoční tradice, zvyky a pověry jsou jen ně-
kterými z mnoha kouzel, které tento čas ozvláštní a dovolí 
nám ohlédnout se okolo sebe, za sebe, ale také pohlédnout 
do budoucnosti, která nás teprve čeká. Vánočních obyčejů 
a pověr je mnoho, každý kraj, obec i rodina má své zažité, 
které se snaží více či méně udržovat. Je jen na nás, jak vá-
noční svátky oslavíme, jak je prožijeme a jaké vzpomínky 
v nás zůstanou.

Přál bych si, aby Vánoce byly tím pravým časem pro 
chvíle pohody a klidu v rodinném kruhu. Přispět k tomu ale 
musí každý z nás, neboť jde hlavně o náš vnitřní pocit, po-
cit radosti. Nastává také čas bilancování a pro mnohé také 
čas přemýšlení o budoucnosti. Jaký byl letošní rok pro naše 
město? Osobně si myslím, že velmi úspěšný a věřím, že rok 
2019 bude v mnohém přelomový a jeho změny se budou 
promítat i do let příštích. Je tedy dobré se do budoucna dívat 
s optimismem a doufat v lepší časy. Doufat v to, že násle-
dujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými 
a v prostředí útulného domova, kde se cítíme bezpečně. 
Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou z neznámé-
ho.  Ale využijme síly a hloubky vánoční doby k oprášení 
našeho lidství. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou sluš-
nost budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám 
tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu 

správnou cestu k nim. Dělejme vše proto, abychom si mohli 
na konci roku 2019 říci, že jsme jej prožili alespoň tak dobře, 
jako rok letošní. A ať už jsme jakéhokoliv vyznání, politické 
příslušnosti, zaměření, či třeba zdravotní a sociální situace, 
pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc se poku-
síme trávit příjemně s těmi, které milujeme.  A pokusme se, 
když ne úplně vypnout, tak alespoň omezit naše myšlenky 
na stres a práci. A pokud si dáváme předsevzetí, měla by ob-
sahovat především úctu k našim bližním a spoluobčanům, 
velkou toleranci a pochopení pro názory druhých a oproš-
tění se od všech malicherností, pseudoproblémů, které nám 
znepříjemňují život.

Věřím, že i v roce 2019 s plným nasazením, s vervou 
a pevným zdravím uskutečníme naše společné i osobní cíle 
tak, aby bylo naše město zase krásnější.

Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku 2019 
minimálně stejnou, ne-li větší dávku úspěchů, jako tomu 
bylo v roce letošním, a radost z toho, co vykonáte pro sebe 
anebo pro druhé. Přeji Vám, aby se Vám v roce 2019 vše 
splnilo a podařilo.

 Prožijte celý rok spokojeně a šťastně. 
        
S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta



Štítecký list strana 2

ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 85. – 87. jednání 
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o pachtu pozemků uzavřená s p. Zdeňkem 
Novotným, Štíty.

• Dodatek k pachtovní smlouvě uzavřené s fi rmou 
ZEAS Březná a. s.

• Smlouva uzavřená s Charitou Zábřeh – předmětem 
smlouvy je fi nanční dar k zajištění zdravotních a soci-
álních služeb pro občany obce.

• Smlouva o sdružených dodávkách plynu a elektřiny 
uzavřená s fi rmou ČEZ ESCO a. s. Praha.

• Smlouva o hudební produkci – vystoupení skupiny 
L.I.F. dne 26.10.2018 v KD Štíty.

• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem fi rmou BKN 
s.r.o. Vysoké Mýto – zpracování projektové doku-
mentace s názvem Rybník – Štíty.

• Smlouva o poskytnutí služeb elektronického pečetění 
a časová razítka uzavřená s fi rmou GORDIC s.r.o. 
Jihlava.

• Darovací smlouva uzavřená s obdarovaným Staré 
Město – předmětem smlouvy je darování pohonného 
agregátu a hydraulického rozpínáku.

• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem fi rmou 
KOCMAN envimonitoring s.r.o. Brno – nákup ultra-
zvukového snímače hladiny na měření odpadních 
vod na ČOV Štíty.

• Smlouva o budoucím nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání – nebytové prostory v čp. 57 ve Štítech – 
pronajímatel Iurii Siman, Příbram.

• Kupní smlouva uzavřená s fi rmou Jet Logistic s.r.o., 
Broumov – Velká Ves, prodej havarovaného vozidla 
Škoda Octavia.

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města sezná-
mena s přehledem stavu majetku města, stavem zá-
vazků 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 pl-
nění úkolů z usnesení RMě Štíty.

• Rada města schválila cenové nabídky: likvidace kalů 
z čištění komunálních odpadních vod, osázení zele-
ně u památníku ve Štítech, výroba a montáž plasto-
vých oken do hasičárny v Herolticích, nákup systému 
GINIS Standard Implementace elektronických pečetí, 
dodávka elektřiny do 31.12.2020, vybavení zubní or-
dinace.

USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 21. 9. 2018
Zastupitelstvo projednalo:
1) Schválení programu 22. zasedání ZMě Štíty
2) Kontrola akčního plánu strategického rozvoje Města 

Štíty na rok 2018
3) Rozpočtové opatření č. 6/2018
4) Zpráva z jednání Rady města Štíty, usnesení č. 82 - 

84
5) Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva měs-

ta Štíty
6) Vyhodnocení volebního období 2014 - 2018
7) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 2014 

– 2018

• Rada vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení voleb-
ního období 2014 – 2018.

• Rada vzala na vědomí žádosti o povolení kácení dře-
vin rostoucích mimo les – Správa silnic Olomouckého 
kraje, p. Jana Dědková, Brno a p. Vladimír Šneeweis, 
Šumperk.

• Rada města schválila úhradu poloviny nákladů na vy-
pracování studie – umístění odstavných ploch na ulici 
Nádražní předloženou fi rmo PROJEKCE s.r.o. Šum-
perk.

• Rada města schválila nákup: ultrazvukový snímač 
na měření množství vypouštěných vod pro ČOV, tele-
vize do objektu Sokolovny, dary a ryby na mezinárod-
ní soutěž „KARPIK 2018“ ve výši 10 tis. Kč.

• Rada města schválila návrh rozpočtu na rok 2019 
pro ZŠ a MŠ Štíty a vzala na vědomí pracovní návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu školy na roky 2020 
– 2021. 

• Rada města schválila udělení výjimky z počtu žáků 
v 5., 6. a 8. ročníku.

• Rada města schválila navýšení příspěvku na provoz 
ZŠ a MŠ Štíty pro rok 2018 o sto tisíc Kč.

• Rada vzala na vědomí modernizaci zubní ordinace 
a bytu ve zdravotním středisku pro zubního lékaře.

• Rada vzala na vědomí žádost SDH Březná o poskyt-
nutí stavebního materiálu – trámů na stavbu dřevěné 
pergoly.

• Rada města schválila podání žádosti o bezúplatný 
převod řetězového úvazku s hákem z majetku HZS 
Olomouckého kraje pro jednotku SDH Štíty.

• Rada města schválila nákup materiálu ve výši 2 500,- 
Kč na vánoční dílny pořádané TIC Štíty.

• Rada vzala na vědomí podání návrhu na Krajský 
úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví na ko-
nání výběrového řízení na uzavření smlouvy o posky-
tování a úhradě hrazených služeb v oboru zubního 
lékařství pro území Štíty.

• Rada města schválila podání žádosti o ukončení 
smlouvy o úvěru uzavřená se společností ŠkoFin 
s.r.o. Praha.
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8) Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období 2014 - 
2018

9) Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty 
2014 - 2018

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

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených 
zpráv, návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:
a) Zpráva o činnosti města
b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 21., 18., 20. a 21. 

zasedání zastupitelstva
c) Plnění akčního plánu strategického rozvoje Města 

Štíty na rok 2018
d) Vyhodnocení volebního období 2014-2018
e) Životopis  - MUDr. Siman Iurii, stomatolog
f) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru č. 6 – 

7
g) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období du-

ben – červen 2018
h) Protokol o výsledku kontroly stavu závazků a pohle-

dávek Města Štíty fi nančním výborem dne 5. 9. 2018
i) Žádost o prodej p. č. 2075/1 v k. ú. Štíty-město
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

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

Haltmar
b) Ověřovatele zápisu: Bc. Zdeněk Drlík, Miroslav Čer-

mák
c) Program 22. zasedání zastupitelstva.
d)  Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 20. 6. 2018   
e) Rozpočtové opatření č. 6 – ZMě/2018
f) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 82–84
g) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 2014 

– 2018
h) Zprávu o činnosti fi nančního výboru za období 2014 

– 2018
i) Souhrnnou zprávu o činnosti v lesích Města Štíty za 

období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2018
j) Zastupitelstvo Města Štíty v souladu s § 47 odst. 5 

stavebního zákona, v platném znění, schvaluje zadá-
ní Územního plánu Štíty v předloženém znění

k) Zastavovací studii v lokalitě Štíty Rybník
l) Následující prodej nemovitostí
1. Prodej pozemku p. č. 2189/16 o výměře 16 m² v k. 

ú. Štíty-město za podmínek uvedených v Zásadách 
pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro 
zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví 
Města Štíty p. Ludmile Albrechtové

2. Prodej pozemku p. č. st. 860/1 o výměře 10 m², p. č. 
st. 860/3 o výměře 7 m², p. č. 2226/2 o výměře 286 
m² a p. č. 2078/16 o výměře 15 m² v k. ú. Štíty-měs-
to za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování 
věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Ští-
ty p. Ludmile Albrechtové

3. Neschvaluje:  
a) Prodej části pozemku p. č. 1031 v k. ú. Březná

5. Ukládá:
a) Starostovi města v termínu do 5. 10. 2018 zpracovat 

protokol úkolů vyplývajících z 22. ZMě ze dne 21. 9. 
2018 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou 
kontrolu plnění usnesení ZMě

6. Pověřuje:
a) Starostu zajistit přípravu projektu v lokalitě Rybník se 

stavebním povolením

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová

Luboš Skácel, v. r.  Bc. Jiří Vogel, v. r.
místostarosta              starosta
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Výsledky voleb do zastupitelstva města Štíty, 
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Zvolení členové zastupitelstva:

MUDr. Pavel Bartoň, 
Petr Beneš, 
Antonín Čech, 
Bc. Zdeněk Drlík, 
František Haltmar, 
Petr Haltmar, 
Jaroslav Hudousek, 
Mgr. Pavel Klein, 
Vlastimil Kulhánek, 
Vojtěch Langer, 
Ing. Pavel Meixner, 
Ivar Směšný, 
Bc. Jan Švéda, 
Bc. Jiří Vogel, 
Ing. Oto Wonke 
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USNESENÍ
ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Štíty, 
konaného dne 31. 10. 2018

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených 
zpráv, návrhů a připomínek

Bere na vědomí:

a) Seznam zvolených kandidátů do zastupitelstva měs-
ta Štíty

b) Složení slibu členů zastupitelstva v pořadí: MUDr. 
Pavel Bartoň, Petr Beneš, Antonín Čech, Bc. Zdeněk 
Drlík, František Haltmar, Petr Haltmar, Jaroslav Hu-
dousek, Mgr. Pavel Klein, Vlastimil Kulhánek, Vojtěch 
Langer, Ing. Pavel Meixner, Ivar Směšný, Bc. Jan 
Švéda, Bc. Jiří Vogel, Ing. Oto Wonke 

Projednalo a schvaluje

ZM1/2018/1 Návrhovou komisí: Petr Haltmar, Pavel 
Klein, Vojtěch Langer

ZM1/2018/2 Ověřovatele zápisu: Petr Beneš, Jan 
Švéda

ZM1/2018/3 Program zasedání ustavujícího zasedá-
ní zastupitelstva

ZM1/2018/4 Zvolení jednoho místostarosty
ZM1/2018/5 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) 

zákona o obcích pro výkon funkce starosty bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn

ZM1/2018/6 Veřejný způsob volby starosty a mís-
tostarosty a členů rady

ZM1/2018/7 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona o obcích volí starostou města Štíty Bc. Jiřího 
Vogela, nar. 13. 3. 1964, trvalé bydliště Štíty, Okružní 
319, který je uvolněným členem zastupitelstva

ZM1/2018/8 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona o obcích volí místostarostou města Štíty 
Ing. Otu Wonkeho, nar. 31. 7. 1982, trvalé bydliště 
Březná 26, Štíty, který je neuvolněným členem za-
stupitelstva

ZM1/2018/9 Pětičlennou radu města
ZM1/2018/10 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) 

zákona o obcích volí členem rady Bc. Jana Švédu, 
nar. 5. 3. 1985, trvalé bydliště Crhov 38, p. Zábřeh, 
který je neuvolněným členem zastupitelstva.

 Volí členem rady Petra Haltmara, nar. 13. 9. 1964, 
trvalé bydliště Štíty, nám. Míru 48, který je neuvol-
něným členem zastupitelstva. Volí členem rady Bc. 
Zdeňka Drlíka, nar. 30. 4. 1976, trvalé bydliště Ští-
ty, Nákladní 236, který je neuvolněným členem za-
stupitelstva.

ZM1/2018/11 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona o obcích zřízení fi nančního a kontrolního vý-
boru, oba pětičlenné na funkční volební období 2018-
2022.

ZM1/2018/12 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona o obcích volí předsedou fi nančního výboru 
Ing. Pavla Meixnera.

ZM1/2018/13 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona o obcích volí předsedou kontrolního výboru 
MUDr. Pavla Bartoně.

ZM1/2018/14 Volí členy fi nančního výboru Vlastimila 
Kulhánka, Ivara Směšného, Ing. Vendulu Opravilo-
vou, Petru Scholzovou.

ZM1/2018/15 Volí členy kontrolního výboru Františka 
Haltmara, Jaroslava Hudouska, Otto Wonkeho, Jana 
Veselého.

ZM1/2018/16 Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 
2) písm. n) zákona o obcích odměnu neuvolněnému 
členu zastupitelstva obce ve výši 1400 Kč měsíčně 
od 1. 11. 2018, v případě náhradníka od 1. dne násle-
dujícího měsíce po prvním zasedání zastupitelstva, 
jehož se zúčastnil.

 Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) 
zákona o obcích odměnu za výkon funkce místosta-
rosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 
výši 15 000 Kč měsíčně od 1. 11. 2018, v případě ná-
hradníka od 1. dne následujícího měsíce po prvním 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

 Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) 
zákona o obcích odměnu za výkon funkce radního 
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce (vyjma 
starosty a místostarosty) ve výši 2 500 Kč měsíčně 
od 1. 11. 2018, v případě náhradníka od 1. dne násle-
dujícího měsíce po prvním zasedání zastupitelstva, 
jehož se zúčastnil.

 Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) 
zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy 
výboru zastupitelstva ve výši 2000 Kč a člena výboru 
ve výši 1800 Kč a předseda komise rady města 1800 
Kč a člen komise rady města 1600 Kč neuvolněným 
členům zastupitelstva od 1. 11. 2018, v případě ná-
hradníka od 1. dne následujícího měsíce po zvolení 
do funkce předsedy nebo člena výboru nebo komise.

 V souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že 
při souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněné-
mu členovi zastupitelstva poskytne odměna za funk-
ci, za kterou náleží odměna nejvyšší.

 V souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce členů výboru pro 
nečleny zastupitelstva ve výši 200 Kč za každou 
účast na jednání výboru a za výkon předsedy redakč-
ní rady 400 Kč/vydané číslo Štíteckého listu a za vý-
kon člena redakční rady 200 Kč/vydané číslo.

ZM1/2018/17 Rozpočtové opatření č. 7 – ZMě/2018.
ZM1/2018/18 Nákup služebního vozu v ceně do 

450.000 Kč.
ZM1/2018/19 Nákup drobných nástrojů vybavení ordi-

nace a spotřebního materiálu v ceně 80.508 Kč včet-
ně DPH.

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

   Oto Wonke v. r.     Bc. Jiří Vogel v. r.
    místostarosta                                    starosta
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ŠTÍTY SI PŘIPOMNĚLY STÉ VÝROČÍ 
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

28. října 2018 jsme si připomněli sté výročí vzniku Česko-
slovenska. Město Štíty se také připojilo k oslavám, a to již 
v pátek 26. října. Od rána byly k nahlédnutí štítecké kroni-
ky a samotný program oslav začal slavnostním odhalením 
a svěcením nově zrekonstruovaného památníku obětem 
první a druhé světové války. Po úvodním slovu starosty 
Bc. Jiřího Vogela zazpíval pěvecký sbor Bendl z České Tře-
bové státní hymnu, poté se ujal slova a  žehnání památníku 
zábřežský děkan P. Radek Maláč. Štítečtí skauti po celou 

dobu slavnostního aktu drželi u památníku čestnou stráž. 
Od 17. hodiny vystoupily v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie dva pěvecké sbory - již zmiňovaný smíšený pěvecký 
sbor Bendl a mužský sbor Coro Il Rifugio z Itálie, který 
návštěvníkům nabídl opravdu nevšední sluchový zážitek. 
V kulturním domě poté hrála k poslechu a tanci hudební 
skupina L. I. F., která nabídla opravdu kvalitní repertoár 
populární hudby, ale na své si přišli i příznivci klasických 
tanců.

MIKULÁŠ VE ŠTÍTECH 
ZMĚNÍ ADRESU

V červnu jsme spolu se skautským oddílem Hleda-
či Štíty zorganizovali akci „Senioři a děti společně“ 
spojenou s výstavou rukodělných výrobků. Protože 
tato spolupráce klapla na jedničku, tak se ještě letos 
chceme společně pustit do dalšího projektu.  Po loň-
ském úspěchu vánočního tvoření budeme díky pod-
poře Města Štíty v této činnosti pokračovat. Potřeba 
většího prostoru nás nasměrovala k uspořádání vá-
nočních dílen v kulturním domě. Abychom na tak 
velké ploše nebyli sami, oslovili jsme kreativce ze 
Štítů a okolí, kteří představí své výrobky na malém 
rukodělném jarmarku, který pro Vás nachystáme 
v předsálí kulturního domu. Také tradiční vánoční 
prodej keramiky se přestěhuje ze školy sem.  K pra-
vé adventní pohodě patří také posezení u dobrého 
punče, který pro Vás připraví opravdový mistr. To 
vše najdete pod jednou střechou ve středu 5. prosin-
ce od 15:30 hodin v kulturním domě. A když už se 
tam všichni takto sejdeme, tak Mikuláš s družinou 
nebudou chtít být sami na náměstí. Přijdou se ohřát 
za námi. Po 17. hodině budou po zásluze nadělovat. 
Přijďte si s námi všichni užít pohodové odpoledne 
v adventním čase, těšíme se na Vás.
    Za organizační tým  
 Radka Jánešová – TIC a MEIS Štíty 

Marcela Axmannová – Hledači Štíty

Bohoslužby 
o vánočních svátcích

24.12.2018  Štědrý den, půlnoční mše sv. ve 21 hod.
25.12.2018  Slavnost Narození Páně, mše sv. v 9 hod.
26.12.2018  Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 9 hod.
30.12.2018  Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 
  mše sv. v 9 hod.
1.1.2019    Nový rok - Slavnost Matky Boží, 
  Panny Marie, mše sv. v 9 hod.

Foto I. Cygrýd
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Milí spoluobčané,
není to tak dávno, co jsme se společně hřáli v letošním 

mimořádně teplém létě, a už jsou tady Vánoce. Možná máte 
stejný dojem jako já, že čas dnes plyne tak nějak rychleji, 
než za našeho dětství. Svůj podíl na tom má jistě i současný 
globalizovaný svět, ve kterém často žijeme v on-line režimu 
mobilních aplikací a virtuálního prostředí. S trochou nadsáz-
ky lze říci, že najít dnes čas na užitečné věci, jako je duševní 
rozvoj nebo aktivní odpočinek, je čím dál tím těžší.

V letošním roce jsme si společně připomněli několik vý-
znamných výročí, mezi kterými z mého pohledu dominuje 
říjnových 100 let od vzniku samostatného Československa. 
Jsem přesvědčený, že pokud by mohli zakladatelé našeho 
státu nahlédnout do dnešní doby, byli by velmi překvapeni, 
kam až naše země došla za uplynulé století. I přes řadu pro-
blémů a nešvarů zažíváme z hlediska dostatku, míru a mož-
ností bezesporu nejlepší období v dějinách. Važme si toho už 
jen proto, že z uplynulého století samostatnosti lze za skuteč-
ně svobodnou označit pouze polovinu času z oslavovaného 
výročí.

Z hlediska fi remního mohu pomalu končící rok označit 
za úspěšný. I přes narůstající byrokracii, zdražování materi-
álů a především nevídanou krizi na trhu práce jsme dodrželi 
všechny závazky, které jsme našim zákazníkům dali. Za stě-
žejní pokládám úspěch v podobě získání zakázek na pro-
jekt nové Octavie 4. generace, což zajistí zakázkovou náplň 
na mnoho let dopředu. Je až neuvěřitelné, jak dokáže naše 
fi rma z pomezí Moravy konkurovat v boji o zakázky kon-
cernům s mnohem delší historií a nesrovnatelnou logistickou 

i materiální základnou. Děkuji tímto všem spolupracovní-
kům bez rozdílu pracovního zařazení, kteří se svojí poctivou 
prací o tento úspěch zasloužili.

Dovolte mi, abych vám všem popřál klidné a požehnané 
vánoční svátky, pevné zdraví a v novém roce potom mnoho 
osobních i pracovních úspěchů. Věřím, že rok 2019 bude pro 
nás všechny úspěšný a přínosný.

Petr Klein
Jednatel společnosti

AESKULAP spol. s. r. o.          Tel:       + 420 465 626 321 
Červená Voda 333                     Fax:      + 420 465 626 436 
561 61 Červená Voda                e-mail:  aeskulap@ldncv.cz  

AESKULAP spol. s r. o., Léčebný ústav Červená Voda 
 

přijme 
 

ZDRAVOTNÍ SESTRU 
(směnný provoz) 

POŽADUJEME: 

 odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zák. č.96/2004 Sb., v platném 
znění 

 praxe v oboru výhodou 
 trestní bezúhonnost 
 zdravotní způsobilost bez omezení 

 

DÁLE POŽADUJEME: 

 komunikativnost 
 sociální cítění 
 zodpovědnost 

 

NABÍZÍME: 
 

 PRAKTICKÁ SESTRA - zajímavé finanční ohodnocení – nástupní mzda 
21 500 Kč a po zapracování až 24 000 Kč (po zařazení do směn přípatek za 
směnnost, příplatky za SO, NE a SV).  

 VŠEOBECNÁ SESTRA - zajímavé finanční ohodnocení – nástupní mzda 
24 000 Kč a po zapracování až 28 000 Kč (po zařazení do směn přípatek za 
směnnost, přípatky za SO, NE a SV). 

 SESTRA SE SPECIALIZACÍ - zajímavé finanční ohodnocení – nástupní 
mzda 28 000 Kč a po zapracování až 32 000 Kč (dle pracovního zařazení). 

  

 perspektivní práci na moderním pracovišti  
 možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu – specializační vzdělávání, 

odborné semináře, atd. 
 5 týdnů dovolené 
 příspěvek na stravování 
 příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění 

 

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody 

Případné dotazy Vám rád zodpoví ředitel společnosti Pavel Měchura 

na tel. č. 465 626 321 nebo na 725 089 959 
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Školní běžecké závody
Po mnoha letech jsme se vrátili k tradici školních běžeckých 
závodů a za krásného počasí jsme ve středu 17. října uspořáda-
li společně s p. Petrem Žerníčkem a za podpory fi rmy ZK Žer-
níček Kovovýroba závod „Běhej se školou 2018“.   Vyučující 
tělocviku po dobu několika týdnů žáky připravovali a v par-
ku intenzivně trénovali.  Dětským závodníkům přišel předat 
něco ze svých bohatých zkušeností výborný štítecký sportovec 
pan František Tempír.  Trasy jsme stanovili a vytýčili v délce 
od 250 m po 1500 m podle věkových kategorií. V 8.30 vyběhli 
na trať první závodníci a soutěžilo se celé dopoledne.  Kdo 
zrovna neběžel, povzbuzoval své spolužáky.  Potěšitelné je, 
že všichni mladší a drtivá většina starších žáků přistoupila 
k závodu s odhodláním a naplno. Naším cílem je přimět děti 
k aktivnímu pohybu a z průběhu závodu je zřejmé, že to jde. 
Po odběhnutí posledního závodu  jsme celý závod vyhodnotili, 
první tři v každé kategorii si vystoupili na stupně vítězů a ob-
drželi medaili. Vítězem je však každý žák, který se zúčastnil 
a doběhl do cíle. Příští rok se v parku na závodech „Běhej se 
školou 2019“ sejdeme zase.    
                                   Za organizátory Miloš Harnych

Projektové dny v ZŠ Štíty 
k významným historickým 

událostem „osmičkových“ roků
Připomínat našim žákům zásadní mezníky v dějinách republi-
ky si vzal za cíl dvoudenní projekt, který předcházel oslavám 
100 let od vzniku Československa. Základní škola se ve čtvrtek 
25. 10. 2018 „převlékla“ do trikolorového hávu, děti z první-
ho stupně slepily dlouhý modro-bílo-červený řetěz, jímž ozdo-
bily hlavní schodiště, v prvorepublikové době se ocitl každý, 
kdo vkročil do vestibulu ozdobeného poutavými plakáty a lí-
pou s významnými osobnostmi. Ve třídách druhého stupně se 
to hemžilo herci ztvárňujícími Karla Kramáře, T. G. Masaryka 
a jeho ženu Charlottu, Edvarda Beneše, to totiž 9. A v divadelní 
scénce seznamovala děti z prvního stupně, jak k založení sa-
mostatného státu došlo a že významný podíl na tom měl právě 
první československý prezident – ,,tatíček“ Masaryk.

V 9. B přivítali vzácného hosta pana Miroslava Polácha ze 
Zábřehu – vášnivého sběratele historických předmětů z doby 
1. světové války, 1. republiky a 2. světové války. Byla vytvo-
řena expozice o 3 částech: předměty legionářů (dýka, kukát-
ko, tabatěrka), vojenské odznaky především z doby 1. světové 
války a  tiskoviny (100 let starý zpěvník s původní hymnou). 
Obě deváté třídy mile překvapily také množstvím sesbíraných 
historických pramenů – od rodičů a prarodičů získali zajímavé 
rodinné fotografi e i cenné vzpomínky. Z těch vytvořili panel, 
který bude spolu s dalšími vystavený na městském úřadu.
Stínohra v podání žáků 6. tříd velmi originálně představila 
rok 1938. Scénka z hodiny dějepisu ukázala, o jaké území 
jsme po Mnichovské dohodě přišli. Celou ponurou atmosféru 
podtrhla černě zastíněná okna a vážný výraz ve tvářích her-
ců. O roce 1948 měla připravena třída 8. B prezentace, videa, 
workshop a skupinovou práci s puzzly a pexesem. Podobně 
zpracován rok 1989 si vzala za své 8. A. Dobové transparenty 
s hesly, plakáty o Palachovi, Zajícovi, mužích Pražského jara, 
to vše podkresleno hudbou Marty Kubišové, bylo k vidění 
u sedmáků.
Sváteční atmosféra naplno pokračovala i v pátek. Den jsme 
začali skvělou přednáškou paní Mgr. Ivany Valentové – au-

torky knihy Štíty – historie a proměny města 1278 -2018. Se 
zaujetím jsme si díky paní Mgr. Marii Lauermannové mohli 
listovat starými kronikami. Plni očekávání jsme byli z toho, 
jak se vydaří dronem focená vlajka a číslice 100. Závěrečnou 
„tečku“ obstarali naši parlamenťáci. Na školním dvoře zasadili 
lípu, přednesli báseň a společně jsme zazpívali státní hymnu.
Kdo ví, jak budou za 100 let slavit naši nástupci? My jsme si 
oba dny moc užili a rozhodně máme na co vzpomínat. Děkuje-
me všem, kteří se na pestrém programu podíleli s námi.
                                          Za všechny organizátory Petra Kristková
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Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

ZŠ Štíty děkuje vedení Acrobat parku 
za možnost využívání plážového hřiště 
a dalších prostor areálu při výuce i škol-
ních akcích.

M. Hřebíčková

V tomto ročním období se 
na listnáčích zelená hledá 
obtížně. Proto dle kalen-
dáře je smysluplné nabrat 
síly do další sezóny. Oni 
by si přáli spánek pod bí-
lou peřinou, nepříliš silné 
mrazy a stabilnější poča-
sí.
Už víc jak šest desetiletí 
se na „klídek“ těší i jab-
loň poblíž silnice č. 386 
u Chudčic v okrese Brno-
-venkov. Zajímavá svým 
vzhledem i tvarem. Ne-
měla to vůbec lehké, ale 
vůle k životu je patrná z 
každé nerovnosti. Stačí 
málo fantazie, aby si člo-
věk představil, čím vším 
si v dosavadním životě 

ZELENÍ
KAMARÁDI

Redaktorka: Štěpáne, co ke konci roku?
Štěpán: projektuji tajný systém „most-brod“…
Redaktorka: co???
Štěpán: mosty padají jako hrušky…
Redaktorka: že padají, to čtu prakticky denně, ale co ten 
projekt?
Štěpán: k povinné výbavě auta přibude člun a holínky, 
lékárnička bude dobrovolná…
Redaktorka: nechápu…
Štěpán: stojící most přejedeš, u spadeného nafoukneš 
člun, obuješ gumáky… k tomu sterilní obvaz nepotřebu-
ješ… 
Redaktorka: má to vůbec výhody? 
Štěpán: zklidní se doprava….
Redaktorka: nezlob se, ale…
Štěpán: sežeň si člun…
                 
Já a Štěpán hlasujeme pro tajný systém „most-brod“….
dotazy pište (nepište) na adresu pbbr@seznam.cz

prošla. Přiznejme, že jí dodnes přeje i štěstí. Stačí jedno ko-
lečko červenou barvou a „ta fotogenická příšera“ tady příští 
rok už nebude.
Přejme jí i sami sobě, abychom tady byli i v roce 2019, měli 
vůli k životu a obstáli, i když to třeba nebude bez šrámů a ne-
rovností.                                                                      Petr Beneš
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Napsali nám do redakce

Jak kniha „Štíty - historie a proměny 
města“ motivuje k návratu do této 

turistické destinace
V 80. a 90. letech se místem naší tradiční letní dovolené 
s dětmi stala lokalita štíteckého kempinku. Tento kemp nám 
skýtal pohodové pobyty v klidném přírodním prostředí s vy-
užitím malého dětského bazénu a atrakcí, i s nabídkou krát-
kodobých výletů do okolí prostřednictvím vlakového spojení 
z nedalekého nádraží, které nám doporučoval vedoucí kempu 
pan Rudolf Čáp. Fenoménem tohoto zážitkového kempování 
ve Štítech byla možnost si v podvečer udělat ohýnek u stanu, 
chatičky  nebo karavanu, což ve většině kempů v té době v Se-
veromoravském kraji nebylo možné. Tento bonus byl proto 
silným lákadlem k návštěvě ATC i pro celou řadu zahranič-
ních návštěvníků zejména z Holandska, kteří tento kempink 
vyhledávali především pro jeho atmosféru pohodového místa 
v podhůří Bukové hory. Nelze opomenout ani vstřícný přístup 
všech bývalých zaměstnanců kempu, kteří zde vytvářeli přá-
telskou atmosféru pro hosty během celého pobytu. Zejména 
milé přijetí a úsměv na tváři bývalé recepční paní Odstrčilové 
vždy znamenal pro nás vstup do „pravé kempařské rodiny“ s  
reálnou romantikou v tomto atraktivním přírodním prostředí.
V podvečer jsme často s dětmi navštěvovali místní kino, ale 
nejsilnějším zážitkem pro nás vždy byla i vůně  pekárny na ná-
městí, kde u otevřených oken jsme všichni nasávali vůni čer-
stvého upečeného chleba a těšili se na jeho ranní ochutnávku 
s máslem a medem od místních včelařů. V té době jsme ještě 
bydleli v Ostravě, kde těžební průmysl a šachty byly v plném 
provozu, a proto letní pobyt na Štítecku byl vždy pro nás oá-
zou čistého vzduchu a přírodních hodnot, které se nám všude 
během pobytu nabízely (např. lokalita Srdíčko nedaleko areálu 
- nad kempem).

Počátkem září letošního roku se mi dostala do rukou nová pu-
blikace o historii a proměnách města Štíty. Se zájmem jsem 
ji četl s tím, že mne silně motivovala k tomu, abych dolože-
né historické prameny a proměny města Štíty srovnal se svou 
vlastní osobní nostalgickou vzpomínkou na naše desetileté 
kempování v ATC Štíty v době dospívání mých dvou synů. 
Proto jsem se rozhodl, že se do tohoto města s bohatou historii 
a s celou řadou kulturních památek musím znovu po třiceti le-
tech vypravit a opět projít ta místa a lokality s řadou přírodních 
atraktivit, které destinace Štítecka nabízí z turistického hledis-
ka. Návštěvu města Štíty jsem proto uskutečnil ve dnech 22. 
- 24. září 2018 s tím, že získané cenné informace a poznatky 
z obsáhlé publikace musím konfrontovat se současným děním 
ve městě a okolí.
 
Prvním a překvapivým dojmem po výstupu z autobusu na ná-
městí byl pro mne pohled na nově opravené domy a radnici, 
revitalizované objekty v kulturní památkové zóně, další infor-
mační panely pro turisty včetně citlivého a důstojného prove-
dení stavebních úprav sakrálních památek a pomníku padlých. 
Nejvíce mne však překvapila i zlepšená dopravní dostupnost 
při průjezdu městem, citlivá výsadba zeleně i vybudování od-
počinkových míst na náměstí. Osobní příjemný zážitek se mi 
naskytl i při návštěvě domu paní Anny Odstrčilové, která se 
stále drží fi t a je velmi vitální na svůj pokročilý věk. Bohu-
žel chmurná realita nastala až následně -  při prohlídce areálu 
bývalého ATC, což u mne vyvolalo silnou potřebu vše zapít 
v restauraci Černá kočka na náměstí.
Přesto bych chtěl alespoň touto cestou poděkovat autorskému 
týmu Mgr. Ivaně Valentové a panu Pavlu Ševčíkovi za jejich 
obsáhlou publikaci ke zmapování celé bohaté historie města 
Štíty a jeho proměn v čase, který nám stále utíká, ale nabízí 
další proměny pro život a vyžití obyvatel města i jeho návštěv-
níkům.                                                                                                                          
   Ing. Rostislav Hošek, 
bývalý pracovník Vládního výboru pro cestovní ruch, Praha
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Bude zachráněn nejstarší kříž?
K napsání tohoto rychlého článku mne inspiroval pří-

spěvek z Crhova od p. Hanáčkové, ve kterém se mimo 
jiné píše o ochraně kulturního dědictví. V předminulém 
čísle jsem psala o kříži v dnešní ulici U Parku, který po-
chází z roku 1768, a tedy patří k nejstarším. 

Jen místní turisté, starousedlíci, houbaři a pamětníci 
však vědí, že na katastru Štítů se vyskytuje stařičký kříž, 
prokazatelně nejstarší, z roku 1765. Nenachází se však 
v památkové zóně ani v bezprostřední blízkosti města – 
dojdeme k němu po červené značce vedoucí na Lázek, 
stojí (zatím) až na Hranicích, na konci kopce, zvaného 
příznačně „Sviňák“. Poměrně hodně vysoký kříž má 
na přední straně podstavce poměrně málo se vyskytující 
motiv složený ze tří reliéfů. Nejvýše je reliéf Nejsvětěj-
ší Trojice a pod ním reliéfy Madony (Panny Marie Ma-
riazellské) a Piety. Zvláštní je i jetelový kříž – korpus 
ukřižovaného Krista vypadá neuměle, je proporcionálně 
nevyvážený.

Okolo tohoto kříže chodím od dětských let, již něko-
lik desetiletí. Pamatuji doby, kdy byl ještě celý, neotluče-
ný. Sleduji, jak se rok od roku více naklání na stranu, jak 
se pomalu rozpadá. Chybí kusy profi lované římsy, kus 

Střípky ze Šilperska a Štítecka

těla Krista, stupně se rozjíždějí.  Jsou na něm četné stopy 
„lidské práce“, neúcty k odkazu předků.

A tak se ptám: Bude tato nejstarší památka zachrá-
něna? Nebo ji stihne podobný osud jako spoustu křížů 
v polích či poslední kapličku na štíteckém katastru (kap-
lička sv. Magdaleny)? Je už opravdu za pět minut dva-
náct. Je jen otázkou času, kdy přitažlivost zemská, koře-
ny stromů a povětrnostní vlivy dokonají své dílo a tato 
památka skončí jako hromádka rozvalin.                                                                     

Ivana Valentová
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI
V průběhu měsíců listopadu a prosince tohoto roku 
slaví významné životní výročí tito naši spoluobča-
né:

Reimer Štěpán   75 let
Koutný Jan   75 let
Valentová Jiřina   77 let
Hreha Pavel   77 let
Prokopová Emilie  77 let
Valenta Petr   78 let
Bílý Jan    79 let
Bednářová Drahomíra  81 let
Harbichová Vlastimila  81 let
Haltmarová Bohuslava  83 let
Odstrčilová Anna  87 let
Krčková Bronislava  93 let
Jordová Hermína  93 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Jen svíci hořící a kytičku na hrob 
Vám můžeme dát.

Chvíli postát a tiše vzpomínat.

Dne 22.12.2018 vzpomeneme 
35. výročí úmrtí našeho tatínka

pana Jana Nezbedy 
ze Štítů. 

Dne 1.1.2019 vzpomeneme 20. 
výročí úmrtí naší maminky

paní Milady Nezbedové 
ze Štítů.

S láskou vzpomínají dcery Dana, 
Milena a Marie s rodinami 
a sourozenci s rodinami.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci říjnu v  
obřadní síni MěÚ ve Štítech, kam se na pozvání dosta-
vili rodiče se svými dětmi k jejich slavnostnímu zápisu 
do Pamětní knihy narozených. Hezkými písničkami a ta-
nečkem 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:
 
Michal Koutný   nar. 23.02.2018
Tomáš Koutný   nar. 23.02.2018
Adam Rančák   nar. 29.03.2018
Robert Skácel   nar. 22.04.2018
Eliška Cinková   nar. 04.05.2018
Ester Jelínková   nar. 11.05.2018
Adam Smrčka   nar. 27.05.2018
Karin Klimešová   nar. 23.07.2018
Daniel Kubíčka   nar. 20.08.2018
Petra Ortweinová  nar. 17.09.2018

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



Štítecký list strana 13

OKÉNKO
DO KNIHOVNY

TURISTIKA

Vliv změn klimatu, to vděčné téma, zasáhl i naše letošní 
vycházky. Bylo možné začít poměrně brzy a jen vzácně bylo 
počasí překážkou našeho konání. Bláto na botách bylo pojmem 
neznámým, pár kapek nám spadlo až, a jen, dvacátého třetího 
září, ale to nám meteoradar hlásil tak přesně, že jsme stačili 
zapadnout do hospůdky „U Straků“. Někdy to s námi lomcuje 
i o prázdninách, letos ne – tropická vedra nás zahnala do stínu, 
na šplhání v kopcích nebyla chuť. Srpnovou pouť v Pekařově 
jsem tak navštívil v sedle motocyklu Jawa 555 Pionýr, po ces-
tě jsem stihl dosud nezdolanou tvrz Pleče na strmém kopci 
u Jindřichova. Snad nikoliv kvůli chátrající vizáži jsem pak 
byl v Pekařově zahnán mezi stroje veteránské. Zájemcům bylo 
letos opět nabídnuto několik dní toulání po Kokořínsku, tady 
jsme sáhli mimo osvědčené cíle i do Litovelského Pomoraví, 
také do Orlických hor, do Jeseníků a novinkou byla pevnost 
Fort Wilhelma v polských Bystřických horách. Vodopády 
a potoky, ty nebytné perly přírody, zatím stále více odhalovaly 
své „hladové“ kameny a pomyslný šindel na té naší střeše Ev-
ropy se už velmi nebezpečně rozesýchá.

Místo vytouženého deště k vylepšení hladiny spodních 
vod přišlo bezchybné babí léto. Poslední výlet, akci osmnác-
tou, jsme uskutečnili na jeho samém závěru v půli října a toto 
„zamykání“ dostalo název „Kolem Čechovy hory“. Nebylo 
třeba aut, na místo startu na písařovskou točku někteří dorazili 
autobusem, pro důchodce a děti příjemně zlevněným. Čerstvý 
větřík čechral naše kučery cestou na Zašív, široké obzory sli-
bovaly moc pěkný a barevný den. Dnešní hranice mezi Mora-
vou a Čechami je někde tady, docela nenápadná, překročíme 
ji dvakrát už v hlubokém lese. Tedy v hlubokém…  Zůstává 
takový na mapách, ve skutečnosti už hodně chybí ty kubíky 
kůrovcových sušin, další podle plánů kácené, i ty nad plán 
ukradené. Sympatická je vzdálenost od hlučné silnice, občas 

se nabídnou vyhlídky do údolí říčky Březné, na protější Bu-
kovou horu, na Lázek. Čechova hora, víc známá jako Česká 
hora, zůstává uprostřed našeho okruhu. Ze svážnice sestoupí-
me k Bukovskému potoku, ten je naopak téměř neznámý pod 
vodohospodářským názvem Čistá, ač tady ještě čistý je. Ně-
kolik desítek metrů od procházející cesty C 10 (ostatně tohle 
zase není dobře – toto projekční označení má správně pouze 
úsek od Štítů k Březné) se nacházejí dva půvabné miniryb-
níčky, u nich je posezení, ohniště a prostá chatka. Ne, není to 
naše, ale my tomu neuškodíme, dříví si doneseme, pořádek 
po nás je samozřejmostí. Sedělo se tu zase pěkně, buřty i slivo-
vička voněly, obětavá turistka donesla velkou termosku kávy 
a moc dobré buchty – velmi zajímavá inovace! Ještě i touto 
cestou děkujeme. Tak vypadalo ofi ciální zakončení naší turis-
tické sezóny. Možná bude ještě jedlý výlet na svatého Martina 
na „Olšanská Hora“, to teď ještě neodhadnu, ale některé z nás 
neodradí ani padající trakaře.

Jakýsi zimní spánek je zapotřebí, potřebuje ho příroda – 
jsme její součástí (ale není to v Zákoníku práce, ježkům je to 
jedno). Užívejme si každý tu svou variantu klidu. A pak pro-
buzení bez kocoviny.

                                                           Alex Krobot 

Před zimním spánkem  

Člověk a svět práce,
    
tak se jmenuje předmět, který na základní škole vyučuje 
paní učitelka Mgr. Petra Kristková. V rámci vyučování 
tohoto předmětu navštívila společně s 12 žákyněmi z 9.B 
v pátek 2. listopadu městskou knihovnu, ve které byly 
pro všechny zúčastněné připraveny knihovnické práce. 
    Po rozdělení a ukázce pracovních činností se dívky 
s chutí pustily do práce. Obalovaly nové knihy do fólie, 
řadily knihy v regálech dle abecedy nebo vázaly papír 
do sběru. Všechny tyto práce zvládly na výbornou. Spo-
lečně strávené dvě vyučovací hodiny jsme si skvěle užily 
a už nyní se budu těšit na další spolupráci.

    Děkuji deváťačkám za pomoc v knihovně a paní uči-
telce za společnou snahu motivovat mládež nejen k čet-
bě, ale i k práci.                      Květa Lakomá, MěK Štíty
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Tabulky po podzimní části 2018 - 2019

Žáci - mladší Okresní přebor skupina B 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 
1 SOKOL ŠTÍTY 9 9 0 0 87:3 27 0 0 

2 Leština 9 7 0 2 52:23 20 1 0 

3 Libina 9 6 0 3 39:17 18 0 0 

4 Postřelmov 9 6 0 3 37:20 18 0 0 

5 Sudkov 9 6 0 3 42:25 17 1 0 

6 Dubicko. 9 4 0 5 29:24 13 0 1 

7 ROVENSKO 9 4 0 5 42:50 13 0 1 

8 Lesnice 9 2 0 7 25:41 6 0 0 

9 Zvole 9 1 0 8 18:86 3 0 0 

10 Kamenná 9 0 0 9 10:92 0 0 0 
 

Přípravka - starší Okresní přebor skupina B 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 

1 Nový Malín 9 9 0 0 164:10 27 0 0 

2 Sudkov 9 8 0 1 92:34 24 0 0 

3 SOKOL ŠTÍTY 9 6 0 3 92:70 18 0 0 

4 ROVENSKO 9 6 0 3 68:62 17 1 0 

5 MOHELNICE 9 4 0 5 59:54 14 0 2 

6 Moravičany 9 3 0 6 41:79 10 0 1 

7 Lesnice 9 3 0 6 41:87 8 1 0 

8 SULKO Zábřeh 9 3 0 6 32:78 7 2 0 

9 Loštice 9 2 0 7 36:76 6 0 0 

10 Maletín 9 1 0 8 27:102 4 0 1 

 

Přípravka - mladší Okresní přebor skupina B 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty 
+ 

Penalty - 

1 SOKOL ŠTÍTY 8 8 0 0 125:36 24 0 0 

2 Šumperk "A" 8 7 0 1 135:30 21 0 0 

3 Sudkov 8 6 0 2 66:41 18 0 0 

4 Postřelmov 8 5 0 3 64:87 14 1 0 

5 SULKO Zábřeh 8 4 0 4 72:100 12 0 0 

6 ROVENSKO 8 3 0 5 42:62 9 0 0 

7 Lesnice 8 2 0 6 34:60 6 0 0 

8 Loštice 8 1 0 7 29:98 3 0 0 

9 FK MOHELNICE z.s. 8 0 0 8 40:93 1 0 1 

Muži 1. B třída skupina C 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty+ Penalty - 

1 TJ Postřelmov 14 11 0 3 44:23 35 0 2 

2 Sokol Lesnice 14 12 0 2 26:11 35 3 2 

3 TJ Libina 14 8 0 6 41:23 26 2 4 

4 TJ Písečná 14 9 0 5 35:21 26 4 3 

5 Olpa Jindřichov 14 8 0 6 34:26 23 3 2 

6 FK Stomix Žulová 14 7 0 7 27:31 21 1 1 

7 TJ Zlaté Hory 14 7 0 7 30:31 20 2 1 

8 Sokol Sudkov 14 7 0 7 26:33 20 1 0 

9 Sokol Nový Malín 14 6 0 8 20:28 20 1 3 

10 FK Ruda nad Moravou 14 7 0 7 21:23 19 3 1 

11 Baník Staré Město 14 7 0 7 45:42 18 4 1 

12 SOKOL ŠTÍTY 14 4 0 10 26:33 14 1 3 

13 SK Bludov 14 4 0 10 28:31 13 1 2 

14 FC Dubicko 14 1 0 13 9:56 4 0 1 

 

Dorost - starší Okresní přebor skupina A 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 
1 Rapotín 10 10 0 0 54:3 30 0 0 

2 Bludov 10 8 0 2 68:14 25 0 1 

3 Leština 10 7 0 3 23:10 21 0 0 

4 SOKOL ŠTÍTY 10 6 0 4 37:11 17 1 0 

5 Velké Losiny "B" 10 6 0 4 32:30 17 1 0 

6 Lesnice 10 5 0 5 29:27 14 1 0 

7 Ruda 10 4 0 6 21:20 12 2 2 

8 PETROV-SOBOTÍN 10 4 0 6 20:38 12 0 0 

9 Nový Malín 10 3 0 7 15:20 11 0 2 

10 Zvole 10 2 0 8 5:57 6 0 0 

11 FC Dubicko, z.s. 10 0 0 10 0:74 0 0 0 

 

Žáci - starší Okresní přebor skupina A 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 

1 Velké Losiny 9 9 0 0 55:19 27 0 0 

2 Nový Malín 9 8 0 1 30:9 22 2 0 

3 SOKOL ŠTÍTY 9 7 0 2 64:9 21 0 0 

4 Rapotín 9 6 0 3 26:20 18 0 0 

5 Loštice 9 4 0 5 34:24 14 0 2 

6 PETROV-SOBOTÍN 9 3 0 6 23:39 9 0 0 

7 Lesnice 9 3 0 6 10:34 8 1 0 

8 Vikýřovice 9 2 0 7 12:33 7 1 2 

9 Sudkov 9 2 0 7 13:39 7 0 1 

10 Leština 9 1 0 8 5:46 2 1 0 
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