
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám po-

přál v novém roce 2019 hodně 
zdraví, štěstí, osobních a pra-
covních úspěchů. Také chci 
vyjádřit své poděkování všem, 
kteří mi v komunálních vol-
bách do zastupitelstva věnova-
li svůj hlas a umožnili mi tak 
pokračovat v práci pro město 
i ve volebním období 2018 – 
2022. Pevně věřím, že se mi 
prostřednictvím výsledků mé 
práce bude i nadále dařit nejen 
splácet důvěru těch, kteří mne 
podpořili, ale především hájit a naplňovat zájmy či potřeby 
všech občanů bez rozdílu.

Důležitou náplní příštího volebního období jak pro mne, 
tak i pro nově zvolené zastupitelstvo, by určitě měl být pra-
videlný a bližší kontakt s občany města a všech jeho částí. 
Naslouchání přáním, potřebám nebo problémům a přímá kon-
krétní diskuze o nich, je dle mého názoru ten nejlepší způsob 
k hledání konstruktivních řešení a předcházení konfl iktům 
a nedorozuměním. Současně bych si velmi přál, aby se občané 
nezdráhali aktivně přicházet se svými podněty či připomínka-
mi, neboť nejen já, ale především rada města a celé zastupi-
telstvo, jsme byli zvoleni k tomu, abychom zastupovali jejich 
zájmy. Doufám, že tak jako já si tento závazek plně uvědomují 
i všichni nově zvolení zastupitelé, a že slovo „zastupovat“ ne-
zůstane pouze v názvu jejich funkce. Všem zastupitelům přeji 
mnoho štěstí a úspěchů v jejich práci.

Mnozí z vás již jistě zaznamenali, že se začalo pracovat 
v ordinaci zubního lékaře. Garantem kvalitní zdravotní péče 
pro naše občany bude zubař Dr. Iurii Siman, který zubní or-
dinaci převzal v polovině ledna a postupně ji rozjíždí. Zájem 
pacientů o zubní ordinaci je veliký a nejedná se jen o naše 
občany, ale hlásí se pacienti od Šumperka, Zábřehu, Králík, 
Jablonného nad Orlicí až po Lanškroun. Osobně jsem moc rád, 
že jsme dokázali za tři měsíce zcela zmodernizovat ordinaci, 
která dnes splňuje všechny požadavky moderní zubní ordina-
ce, a k tomu jsme současně zrekonstruovali byt pro zubaře. 
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V tuto dobu dokončujeme opravu čekárny praktického lékaře 
a dále vzniká na zdravotním středisku nová bytová jednotka – 
garsonka, která by měla být dokončena v únoru. Přestože byl 
harmonogram prací nastaven tak, aby nebyl běžný chod dal-
ších ordinací ve zdravotním středisku výrazně ovlivněn, neby-
lo v našich silách se tomu zcela vyhnout a k určitému omezení 
či přechodnému zhoršení podmínek zřejmě došlo. Za případné 
komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení 
a shovívavost. Veliké poděkování si zaslouží všichni pracov-
níci města Štíty, kteří se na rekonstrukci podíleli. Na jaře dále 
určitě potěšíme skautský oddíl a penzisty, kterým v březnu – 
dubnu předáme zrekonstruované klubovny v objektu bývalé 
radnice, kde budou mít možnost rozvíjet své aktivity. Pevně 
věřím, že vznikne početný klub důchodců, kteří budou svou 
aktivitou příkladem i pro nás ostatní.

Také je třeba se zmínit o situaci kolem pitné vody. V loň-
ském roce nás postihlo veliké sucho, kdy byly naše prameny 
z Bukové hory a Rýdrovic na svém minimu a v období od čer-
vence až do poloviny prosince 2018 jsme byli plně odkázáni 
na pitnou vodu z vrtu u cihelny. Nevýhodou této vody je množ-
ství železa, které obsahuje. I přes obsah železa je však voda 
z vrtu zdravotně nezávadná. Od poloviny prosince je město 
opět zásobováno vodou tekoucí z horských částí a vzhledem 
k nadílce sněhu věřím, že se pro letošní rok zásoba spod-
ní vody zlepší. I tak se budeme tomuto problému intenzivně 
věnovat, abychom zajistili technologii na úpravu pitné vody 
z vrtu a odstranění železa, aby voda byla čirá, taková, jaká teče 
z horských pramenů. 

Závěrem mi dovolte zopakovat mé přání, aby se občané 
se svými návrhy a připomínkami aktivně zapojovali do dění 
města a nezdráhali se své názory přijít přednést a prodiskuto-
vat na zasedání zastupitelstva nebo přímo za mnou na městský 
úřad, kde je mohu vyslechnout a jejich návrhy projednat. Jedná 
se mi hlavně o aktivní přístup při pořádání sportovních a kul-
turních akcí. Od spolků očekávám, že když je město fi nančně 
podporuje nebo se jim postaralo o vynikající zázemí pro je-
jich činnost, tak na druhou stranu udělají vše pro vynikající 
reprezentaci našeho města, včetně aktivního zapojení mládeže. 
Zcela určitě na konci roku 2019 jednotlivé spolky a jejich čin-
nost vyhodnotíme, protože fi nanční prostředky města musí být 
použity účelně a hospodárně.
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Na samý závěr ještě dvě upozornění. Znovu vás vyzývám 
k tomu, abyste si řádně chránili svůj majetek. Také vás chci 
požádat, abyste v žádném případě nepomáhali nepřizpůsobi-
vým občanům, kteří stále nepochopili, že v našem městě se 
musí oni přizpůsobit našim zvyklostem. V případě, že vás je-
jich chování bude obtěžovat nebo poškozovat, je nutné danou 
skutečnost oznámit Policii ČR.

Také chci vyzvat všechny občany, kteří pronajímají své 
nemovitosti, aby si vždy prověřili, koho nám do Štítů přive-
dou. Jinak důsledky špatné volby postihují nás všechny, což se 
v poslední době děje.

Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen o tom, že i v tomto 
volebním období budeme mít společně s Vámi, občany naše-
ho města, šťastnou ruku při výběru a pořádání společenských, 
sportovních a kulturních akcí, jakož i při realizaci projektů 
k obnově a rozvoji městské infrastruktury, a že se tak Štíty 
se všemi svými částmi stanou zase o něco lepším, krásnějším 
a veselejším místem pro život. V loňském roce jsme hospoda-
řili s rozpočtem 58,3 mil. Kč. V roce 2019 předpokládám, že 
budeme hospodařit s podobným rozpočtem. Podrobnou analý-
zu hospodaření za rok 2018 a výhled investic a oprav na letoš-
ní rok Vám sdělíme v příštím vydání Štíteckého listu.

S pozdravem Bc. Jiří Vogel, starosta

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

Schválené smlouvy:
•    Smlouva o uměleckém vystoupení – Big Band Lanškroun 

– vánoční koncert v KD Štíty.
•   Smlouva o bezúplatném převodu uzavřená s Hasičským zá-

chranným sborem Olomouckého kraje – převod řetězové-
ho úvazku s hákem.

•  Nájemní smlouva uzavřená se Státním pozemkovým úřadem 
Praha – pronájem pozemku v k.ú. Heroltice u Štítů.

• Smlouva o službách uzavřená s Bc. Jiřím Švédou  - zajiště-
ní zimní údržby komunikací v místní části Crhov.

• Smlouva o poskytování pravidelného servisu fi rmou ASI 
informační technologie s.r.o. Mohelnice.

• Smlouva o výpůjčce uzavřená s TJ Sokol Štíty – fotbalové 
kabiny, tělocvična v Sokolovně.

• Kupní smlouvy – prodej dřevní hmoty – fi rmy Dimpex, 
s.r.o. Jedlí, Ing. Zbyněk Doleček, Orličky, Pavel Hlaváček, 
Rudoltice, EXWOOD s.r.o. Vendolí.

• Smlouva o výpůjčce uzavřená s fi rmou AGROSPOL Vý-
prachtice s.r.o. – zapůjčení pozemků na akci „Setkání 
na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavře-
ná s panem Iurii Simanem – nebytové prostory včetně zaří-
zení zubní ordinace.  

• Smlouva uzavřená s Divadelním souborem lanškrounské-
ho gymnázia Škeble – divadelní představení dne 6.3.2019 
v KD Štíty.

Různé:
• Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena 

s přehledem stavu majetku města, stavem závazků a pohle-
dávek 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: podlahářské práce 
v objektu zdravotního střediska, dodávka a montáž tepelné 
izolace plynového potrubí v ZŠ a MŠ Štíty, náhradní díly 
a práce pro ČOV, otevření roku 2019 a uzávěrkové operace 
2018, pořízení osobního automobilu.

• Rada města schválila nákup: 2 kusy traktorových pneuma-
tik, lisovačka REMS, 2 kusy jídelní set pro objekt hasičské 
zbrojnice na Březné a zahradního traktůrku HECHT 5227.

• Rada města schválila autoleasing na pořízení osobního au-
tomobilu u České spořitelny a havarijní pojištění u fi rmy 
Alianz pojišťovna.

• Rada města vzala na vědomí příkaz starosty č. 1/2018 a č. 
2/2018 ve věci provedení fyzické a dokladové inventury 
za rok 2018 Města Štíty a ZŠ a MŠ Štíty.

• Rada města stanovila komise Rady města Štíty na volební ob-
dobí 2018-2022 a schválila předsedy a členy těchto komisí.

• Rada města schválila vnitřní směrnice č. 2/2018 – Bez-
pečnostní politika, 9/2018 – Nakládání s osobními údaji, 
1/2019 – Organizační řád Města Štíty.

• Rada města schválila podmínky užívání počítačů pro ve-
řejnost v TIC Štíty.

• Rada města schválila návrh zápisu kroniky města za rok 
2017 v elektronické podobě.

• Rada města bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí účelo-
vé neinvestiční dotace pro jednotku SDH Štíty.

• Rada města projednala se členy kulturní komise návrh kul-
turních akcí na rok 2019.

• Rada vzala na vědomí žádost o pronájem pozemkové par-
cely v k.ú. Crhov – žadatel pan Jan Veselý.

• Rada vzala na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor 
v čp. 47 ve Štítech paní Dany Sedláčkové, pana Milana Tejkla 
a fi rmy VMT koncept s.r.o. Štíty a uložila paní Pavle Macho-
vé vyhlásit záměr pronájmu těchto nebytových prostor.

• Rada města vzala na vědomí žádost o směnu pozemku – 
žadatelka paní Věra Krejčí.

• Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 10/2018.
• Rada města schválila nákup darů do tomboly na plesy 

a kulturní akce – Štíty, Březná, Heroltice, Horní Studénky.
• Rada města zmocnila Ing. Romana Bureše k jednání 

ve věci správy městských lesů, pokud toto jednání není vy-
hrazeno radě nebo zastupitelstvu města. 

• Rada města schválila objednávku na poskytování služeb 
v odpadovém hospodářství na rok 2019 s fi rmou EFG Ra-
potín BPS.

• Rada města schválila celoroční objednávku na zboží dle 
výběru pro rok 2019 u fi rmy Nekvinda – Zemědělská tech-
nika a.s. Zábřeh.

• Rada města pověřila starostu města Bc. Jiřího Vogela, mís-
tostarostu města Ing. Otu Wonkeho a zastupitele pana Iva-
ra Směšného, Petra Haltmara a Zdeňka Drlíka k přijímání 
prohlášení o uzavření manželství a v této souvislosti k uží-
vání závěsného odznaku s velkým státním znakem ČR. 

• Rada vzala na vědomí statistiku počtu obyvatel za rok 
2018.
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USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 19. 12. 2018

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 2. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města za období říjen – prosinec 2018
3. Výroční zpráva o činnosti a výsledcích školy za rok 

2017/2018
4. Rozpočtové opatření vlastní č.9/2018 + dotační prostředky
5. Rozpočtové provizorium na rok 2019
6. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2019
7. Návrh plánu činnosti fi nančního výboru na rok 2019
8. Zpráva o činnosti a hospodaření v lesích Města Štíty
9. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Ští-

ty
10. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 1 – 3
11. Schválení cen vodného, stočného, komunálního živnosten-

ského odpadu, ceny pozemků v katastrálním území města 
na rok 2019

12. Návrh mimořádné odměny starostovi dle nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územ-
ních samosprávných celků za splnění úkolů ve volebním 
období 2014 – 2018

13. Návrh odměn osadním výborům a komisím Rady města 
Štíty

14. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Štíty
15. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
16. Různé
17. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

Bere na vědomí:

a) Plnění akčního plánu strategického rozvoje města Štíty 
na rok 2018

b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 21., 22. a 1. zasedání 
zastupitelstva

c) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Štíty 
za rok 2018 Krajským úřadem Olomouckého kraje

d) Protokol o výsledku kontroly hospodaření a účelovosti 
využívání fi nančních prostředků v příspěvkové organizaci 
Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk fi -
nančním výborem 

e) Protokol o výsledku kontroly: fi nanční kontrola hospoda-
ření v lesích města Štíty, kontrola hospodaření a využívání 
fi nančních prostředků TJ SOKOL Štíty k 26. 11. 2018

f) Zveřejnění výsledku výběrového řízení v oboru zubní lé-
kařství (ambulantní péče) pro území Štíty

g) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru
h) Zprávu o činnosti v lesích města Štíty za rok 2018

i) Protokol o převzetí předmětu koupě ke smlouvě o úvěru – 
Škoda Octavia III

j) Výroční zpráva o činnosti a výsledcích ZŠ a MŠ Štíty
k) Rozpočtové opatření vlastní č. 8/2018 + dotační prostředky 

Projednalo a schvaluje

ZM2/2018/1 Návrhovou komisí: P. Haltmar, V. Langer, I. 
Směšný
ZM2/2018/2 Ověřovatele zápisu: P. Bartoň, P. Meixner
ZM2/2018/3 Program 2. zasedání zastupitelstva
ZM2/2018/4 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 
dne 31. 10. 2018
ZM2/2018/5 Usnesení z jednání Rady města Štíty č. 1 – 3
ZM2/2018/6 Odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 
1.778 Kč dle přílohy
ZM2/2018/7 Rozpočtové opatření vlastní č.9/2018 + dotační 
prostředky
ZM2/2018/8 Kompetenci rady města k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v plném rozsahu od 20. 12. 2018 do 31. 
12. 2018.
ZM2/2018/9 Rozpočtové provizorium na rok 2019
ZM2/2018/10 Plán práce kontrolního výboru na rok 2019
ZM2/2018/11 Plán práce fi nančního výboru na rok 2019
ZM2/2018/12 Stanovení místních poplatků, cen vodného, 
stočného, živnostenského odpadu, pozemků dle katastrálního 
území na rok 2019 beze změn, cena komunálního odpadu pro 
občany se navyšuje na 500 Kč
ZM2/2018/13 Obecně závaznou vyhlášku města Štíty č. 
3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů
ZM2/2018/14 Akční plán strategického rozvoje města Štíty 
na rok 2019
ZM2/2018/15 Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty
ZM2/2018/16 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města s organizací TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek 
na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 420.000 Kč
ZM2/2018/17 Mimořádnou odměnu starostovi dle naříze-
ní vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků ve výši jedné zákonem sta-
novené měsíční odměny za plnění mimořádných úkolů nad 
rámec svých povinností a to za: zajištění zubaře ve městě, 
za kontrolní činnost nad rámec povinností při realizaci vý-
znamných investičních akcí, za podporu spolkové činnosti 
a zajištění sponzorských darů, za ekonomické výsledky a vý-
znamné snížení dluhu, odměna bude vyplacena ve výplatním 
termínu za měsíc prosinec 2018.
ZM2/2018/18 Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena 
v roce 2019 pro zastupitele města Ing. Pavla Meixnera 
Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena v roce 2019 
pro zastupitele města Antonína Čecha
ZM2/2018/19 Podle ustanovení § 120 odst. 1 zákona o obcích 
zřizuje osadní výbory v částech obce Březná, Crhov s počtem 
členů 3, v Herolticích 4 členové.
Podle ustanovení § 120 odst. 2 zákona o obcích určuje členy 
osadního výboru v Březné p. Radima Havlíčka, p. Vlastimila 
Kubíčka, p. Ing. Otu Wonkeho; v Crhově p. Tomáše Hanáčka, 
p. Františka Šulu, Bc. Jana Švédu; v Herolticích p. Petra Bene-
še, p. Františka Haltmara, p. Mgr. Janu Knápkovou, p. Davida 
Kubištu s účinností od 1. 1. 2019
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ZM2/2018/20 Podle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o obcích 
volí předsedou osadního výboru v Březné p. Ing. Otu Wonke-
ho
Podle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o obcích volí předsedou 
osadního výboru v Crhově p. Bc. Jana Švédu
Podle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o obcích volí předsedou 
osadního výboru v Herolticích p. Petra Beneše
ZM2/2018/21 V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o ob-
cích stanoví odměnu za výkon funkce pro nečleny zastupitel-
stva předsedům a členům osadních výborů dle přílohy ve vý-
platním termínu za měsíc prosinec 2018.
ZM2/2018/22 V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o ob-
cích stanoví odměnu za výkon funkce pro nečleny zastupi-
telstva předsedům a členům komisí dle přílohy ve výplatním 
termínu za měsíc prosinec 2018.
ZM2/2018/23 V souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o ob-
cích stanoví odměnu za výkon předsedy redakční rady 800 Kč/
vydané číslo Štíteckého listu, člen provádějící  korektury 400 
Kč/vydané číslo, ostatní členové redakční rady 300 Kč/vydané 
číslo od 1. 1. 2019
ZM2/2018/24 V souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o ob-
cích stanoví odměnu pro členy kulturní komise ve výši 300 Kč/ 
akci od 1. 1. 2019
ZM2/2018/25 Pro uvolněné členy zastupitelstva poskytování 
plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce za obdobných 
podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce podle 
ustanovení v kolektivní smlouvě
ZM2/2018/27 Odměnu řediteli ZŠ a MŠ Štíty ve výši 25.000 Kč
ZM2/2018/28 Bc. Jiřího Vogela jako určeného zastupitele pro 
pořizování územního plánu města Štíty
ZM2/2018/29 Požadavek na změnu územního plánu od spo-
lečnosti KLEIN automotive s.r.o. a předání tohoto požadavku 
pořizovateli územního plánu
ZM2/2018/30 Vyhlášení záměru prodeje p. č. 351/2 a p. č. 
356/3 v k. ú. Crhov 
ZM2/2018/31 Vyhlášení záměru prodeje a bezúplatného pře-
vodu do vlastnictví Olomouckého kraje části parcely p. č. 
2075/1 v k. ú. Štíty-město o výměře cca 550 m² nutné geomet-
rické odměření
ZM2/2018/32 Vyhlášení záměru prodeje p. č. st. 205 o výměře 
107 m² v k. ú. Štíty-město
ZM2/2018/33 Stanovení priority dodávek kvalitní pitné vody.
ZM2/2018/34 Pokračování pořádání kulturní akce Setkání 
na pomezí Čech a Moravy
ZM2/2018/35 Pověření určených zastupitelů k oddávání: Ivar 
Směšný, Petr Haltmar.

Projednalo a neschvaluje

ZM2/2018/26 Odměnu řediteli ZŠ a MŠ Štíty ve výši 20.000 Kč
ZM2/2018/36 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Štíty Petra Altmana na poplatek za startovné na Mistrovství 
Evropy veteránů 2019

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

  Ing. Oto Wonke v. r.   Bc. Jiří Vogel v. r.
      místostarosta         starosta

ZUBNÍ ORDINACE 
Dr. Iurii Siman 

nám. Míru 57, Štíty 
Tel. č.: 776 538 055 

ORDINAČNÍ DOBA: 
 

 Pondělí    8:00 – 12:30     14:00 – 17:00 
Úterý  8:00 – 12:30  14:00 – 17:00 
Středa  8:00 – 12:30  14:00 – 17:00 
Čtvrtek 8:00 – 12:30  14:00 – 17:00 
Pátek  8:00 – 12:30  14:00 – 17:00 

TERMÍNY  ÚHRAD  POPLATKŮ 2019 
 

 
Komunální odpad:     1. 2. 2019 – 31. 3. 2019 
500,- Kč / osoba 
 
Poplatek za psa:      1. 2. 2019 – 31. 3. 2019 
Sazba dle OZV č. 5/2010 
 
Pronájem pozemku:     1. 2. 2019 – 15. 2. 2019 
 
Vodné a stočné:      1. 1. 2019 – 15. 2. 2019 
vodné 17,- Kč/m3     15. 4. 2019 – 15. 5. 2019 
stočné 23,- Kč/m3    15. 7. 2019 – 15. 8. 2019 
       15.10.2019 – 15.11.2019 
  
Údaje rozhodné pro změnu, úlevu, osvobození nebo zánik 
poplatkových povinností je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů ode 
dne, kdy skutečnost nastala. 
 
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů je poplatník povinen ohlásit ve 
lhůtě do 30.11. příslušného kalendářního roku. 
 
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro 
osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo 
zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 
 
 
Pokud nebude popelnice označena nálepkou platnou pro r. 2019, 
nebude s platností od 1.4.2019 vyvážena. 

KOUPÍM VĚTŠÍ ZAHRADU, PASTVINU, POLE 
V REGIONU ŠTÍTY A OKOLÍ. S NEMOVITOSTÍ 

I BEZ. 
SLUŠNÉ JEDNÁNÍ A CENA. 

TELEFON: 602 150 315

INZERCE

INFORMACE PRO OBČANY
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ODPADY VYPRODUKOVANÉ V ROCE 2018 ( v tunách) ROK 2017
Komunální odpad 492,4 487,2
Velkoobjemový odpad 8,2 7,5
Nebezpečný odpad 2,5 13,8
Biologicky rozložitelný komunální odpad 71,2 23,3
Papír 31,7 25,8
Plast 50,4 36,2
Sklo 27,4 27,2
Textil 8,41 10,3

Třídění a recyklace plastů
Historie plastů – materiálu nahrazujícího v některých oblas-
tech tradiční použití papíru, skla, dřeva nebo kovů, není del-
ší než dvě stě let. Plast je materiál, který se uplatňuje téměř 
ve všech oblastech lidské činnosti a v mnoha ohledech je dnes 
již jen velmi těžko nahraditelný. Plast je v principu síť mo-
lekul uhlovodíků a dalších látek. Základní surovinou pro vý-
robu plastů je ropa, ale dají se vyrábět i z jiných materiálů, 
v poslední době se objevují i plasty vyráběné z rostlin. Výroba 
plastů z ropy je nejrozšířenější, avšak vzhledem k faktu, že se 
jedná o neobnovitelný zdroj, celá řada fi rem se zabývá výro-
bou plastů z plastových výrobků, tj. recyklací. 

Sběr a třídění
Základním předpokladem výroby recyklovaného plastu je sběr 
toho starého.
Se sběrem plastového odpadu se začalo na počátku devadesá-
tých let minulého století, kdy došlo ke zvýšení spotřeby plas-
tových výrobků. Od počátku se plasty sbíraly do kontejnerů 
na tříděný odpad, případně do speciálních pytlů. Kontejnery 
na plasty jsou v převážné většině žluté barvy nebo mají ale-
spoň žlutou samolepku. V některých oblastech není možné 
třídit všechny plasty z domácností, ale pouze PET láhve. Je 
to dáno nízkou technickou úrovní třídící linky, na kterou se 
plasty odvážejí. V poslední době se značně rozšiřuje doplň-
kový sběr plastů do pytlů, a to nejen v menších obcích, nebo 
rekreačních oblastech, ale i ve velkých městech v místech se 
zástavbou s rodinnými domky. Pytle si většinou můžete vy-
zvednout na obecních úřadech a pak v daném termínu odložit 
na určená místa.
Základní pravidla pro sběr plastu jsou následující: plast ne-
smí být mastný, znečištěný plísní, chemikáliemi nebo většími 
zbytky potravin. Zbytky potravin mohou zkomplikovat nebo 
znemožnit recyklaci plastů a mohou vám doma nepříjem-
ně zapáchat. Proto plastové obaly raději vypláchněte malým 
množstvím vody, může být i špinavá po nádobí. PET láhve 
nebo velké plastové obaly je třeba sešlapávat tak, aby se jich 
do kontejneru vešlo co možná nejvíce. Víčka, etikety apod. 
není třeba odstraňovat. Důležité je dodržovat pokyny uvedené 
na nádobách. Obecně platí, že kontejnery jsou určeny na plasty 
z domácností, neslouží pro odkládání PVC výrobků (linoleum, 
novodur) nebo plastů z automobilů apod. 

Dotřídění
Recyklace plastů není úplně jednoduchá. Je to dáno zejmé-
na materiálovou rozmanitostí, to znamená, že není plast jako 
plast. Prohlédnete-li si obaly, ve kterých máte doma potravi-
ny nebo kosmetiku, zjistíte, že se liší chemickým složením, 
tvarem, barvou. Proto se plasty, které jste odhodili do žlutých 
kontejnerů, dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů pu-
tující na pásu se ručně vybírají PET láhve, nádobky, fólie, pě-
nový polystyren a další druhy, které mají speciální samostatné 

zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, 
které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včet-
ně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků 
a odváží ke zpracování na recyklační linky. 
Výsledkem tohoto procesu jsou pak balíky slisova-
ných plastů, které již mají stejné chemické složení 
a dopravují se tak dále ke zpracovatelům, kteří se 
specializují na dané druhy plastů. 

Recyklace
Výsledkem recyklace plastů bývá ve většině přípa-
dů tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výro-

bu nových plastů. Plasty se totiž většinou vyrábějí z malých 
peciček materiálu (granulátu), který se zahřívá a pak vytlačuje 
do forem. Regranulát je vlastně stejná vstupní surovina, která 
však nebyla vytvořena z ropy, ale z vytříděného odpadu. Na re-
granulát se zpracovávají zejména fólie a obaly od potravin. 
V České republice existuje několik fi rem, které dokáží zpraco-
vávat pěnový polystyren do izolačních tvárnic případně lehče-
ného betonu a dalších tepelných izolací. 
Několik českých výrobců dokáže zpracovat směs plastů na ho-
tové výrobky. Z  plastových odpadů vyrábí stavební a zahradní 
prvky (např. ploty, zámkovou či zatravňovací dlažbu, zahradní 
kompostér a další výrobky), které mohou nahradit dřevo nebo 
betonové výrobky. 
Jak vidno, možností recyklace plastů je celá řada, stejně tak se 
nabízí velké množství uplatnění výrobků z plastů. 

Je možné, že máme mezi sebou spoluobčany, kteří vhazují 
papírové krabice od bot a textil do sběrné nádoby s nápisem 
Plasty? Je to lenost, neznalost nebo ignorace? (sběrné místo 
u hřiště, 30.01.2019)
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Ohlédnutí za mikulášskou 
nadílkou a vánočním 

koncertem
Mikulášská nadílka, kterou poprvé uspořádalo Město Štíty 

ve spolupráci se skautským oddílem Hledači Štíty, přilákala 
ve středu 5. prosince spoustu dětí s rodiči. Po letech nadělo-
vání na náměstí se mikulášská družina tentokrát vydala do vy-
hřátého kulturního domu. Před jejím příchodem si mohly děti 
vyrobit něco krásného ve vánočních dílničkách a protáhnout si 
tělíčko při rozcvičce s čertem a andělem. V předsálí kulturního 
domu probíhal rukodělný jarmark a vánoční prodejní výstava 
keramiky základní školy. Od čertovské nalejvárny se linula 
vůně punče, která báječně doplnila adventní atmosféru.

Pátek 14. prosince patřil štíteckému vánočnímu koncer-
tu, který se letos z kostela přesunul do sálu kulturního domu. 
Tentokrát přijal pozvání úspěšný jazzový orchestr Big Band 
Lanškroun pod vedením zakladatele a dirigenta Josefa Pilné-
ho. Tento soubor patří již dlouhou dobu mezi přední české big 
bandy a pyšní se spoluprací s řadou profesionálních hudebníků 
a zpěváků. Věříme, že se návštěvníkům koncert líbil a odnesli 
si krásný hudební zážitek.

Tříkrálová sbírka
I letos se mohli vedoucí Tříkrálové sbírky 2019 se svými 

králi přesvědčit, že lidé na Zábřežsku jsou stále štědří, soucitní 
a vnímaví k potřebám druhých. 

Do pokladniček totiž vložili neuvěřitelných 1.597.909 Kč, 
což je o 91.424 Kč více než loni. A za to patří všem, kteří ko-
ledníkům otevřeli dveře svých příbytků, velký dík. Jenom ve 
Štítech, na Březné, v Herolticích a v Crhově se celkem vybralo 
skvělých 38.918 Kč. Je to opět více, než bylo do pokladniček 
vloženo v minulém roce.

Sbírka je určena výhradně na podporu a pomoc lidem, 
kteří se nachází ve stavu nouze. Dříve bylo koledování vý-
sadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se 
pro chudé, postižené, nemocné, seniory, lidi opuštěné, lidi bez 
domova, maminky s dětmi v tísni, lidi všech kategorií sociální 
potřebnosti. Nemalý díl také letos poputuje do zahraničí, li-
dem, které postihne nějaká přírodní či humanitární katastrofa.

Ještě jednou děkuji štědrým dárcům i vedoucím tříkrálo-
vých skupinek a králům za ochotu zapojit se do této prospěšné 
akce. Těším se na spolupráci při příštím ročníku TS.

                         Koordinátorka TS pro Štíty Markéta Drlíková
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ZELENÍ
KAMARÁDI

Bizarní dvojice u „okresky“ spojující Lačnov s Českým Lač-
novem (Svitavy - Opatovec). Nic atraktivního a fotogenické-
ho už vůbec ne. Projel jsem kolem snad sedmasedmdesátkrát 
a něco mi tam nesedělo.
Nehotové útvary, bez ladu a skladu, kdesi u zatáčky. V oko-
lí prázdno, až na smírčí kámen u příkopu pár desítek metrů 
vzdálený.
Pocestný, hledající stín, už dnes nechodí. Občas někdo na bi-
cyklu, ale chcete-li, ten krajinný prvek by se tam uplatnil. 
Trocha stínu a taky dobrý orientační bod. Skromná lavička by 
posloužila. „Sejmuli nás“. Byl by to vhodný titulek?
Pahýl už na sobě pracuje, výrůstky jsou patrné, ale vzhledem 
k jeho věku mu moc šancí nedávám. To spíš té čerstvě natřené 
barvě na plotě kdysi proslavené reklamy.
Snad v budoucnu se někdo ustrne, zasadí náhradníka a kame-
ník doplní to, co schází.

Petr Beneš

Zkazky šilperské
Ke konci loňského roku použil český prezident v rozhovoru 
s rozhlasovým reportérem, řekněme, silného výrazu na adresu 
několika privatizátorů, za což byl pak dlouze vláčen (ale ne-
uvláčen) médii. Já se domnívám a se mnou nejspíše spousta 
občanů, že při hodnocení mnohého dění v naší společnosti, 
chceme-li být adekvátní, nelze vystačit se slovníkem Stanislava 
Gutha – Jarkovského. Nechť není pohoršen ani čtenář mé ná-
sledují povídky, která má ale opravdu naprosto reálný základ 
(ze života) a po přečtení zjistí, tak jako já, že jakýkoliv pokus 
o přejmenování by ji připravil o šťávu...

Kerá ku… alias bludný Holanďan
Jsou sedmdesátá léta minulého století, pozdní odpoledne. Jiří, 
rostlinář hospodářství Březná státního statku , se před chvílí 
z terénu vrátil do kanclaje, udělal si pár poznámek, ujistil se, že 
je poslední a teď zamyká. Za zády mu zastavuje cisterna. Koho 
to ještě čerti nesou? Veze mletý vápenec, řidič třímá v ruce pu-
ťovku k podpisu a ptá se: „Kam s ním (s tím vápencem)?“ Váp-
ník je tady agronomův velký kamarád, nelze ho odmítnout, zdej-
ší půda ráda hostící žabinec, šťovík a přesličku po něm přímo 
baží, ale doba je blbá, tyhle zásilky máme nejraději, když právě 
chystáme pole před setím a můžeme ho ideálně zapracovat. Co 
teď? Pole jsou dávno zasetá, zasázená... Nápad! Pod kravínem 
je čerstvě opasená pastvina, tam to rozhodně neuškodí. Krátké 
vysvětlení, podpis, tatra zařadí a už míří po dědině nahoru. Jura 
vrazí ruce do kapes, rád se ještě projde, zamíří k domovu. V my-
šlenkách sumarizuje den, myslí na to, co ho čeká udělat ještě 
doma, světlo je teď docela dlouho. Zdraví přes ploty zahrádek. 
Tak nějak se blíží k té žluté bytovce u odbočky ke kravínu. A tak 
nějak podvědomě registruje po pastvině jezdící auto, za nímž se 
šíří bílé mračno. Před bytovkou stojí vyleštěný trabant, opodál 
je na šňůrách prádlo, pomalu mizí v té umělé mlze... To víte, 
chlap, ještě mu to pořád nedochází, mine bytovku a trochu se 
sám začíná dusit tím pomletým nerostem z Vitošova... Domů je 
to pár desítek metrů. „Kerá ku…!!“ - výkřik z bytovky ho probu-
dí do reality. Výrazně natáhl krok, jakoby snad měl špatné svědo-
mí. Rozlícená paní je už pod šňůrami, ale zachránit se to už nedá. 
Nezpozorován, kryt tou mlhou, vpadl domů. Manželku nenašel, 
je někde na klepech. A všechna okna dokořán, ať to větrá, když 
je tak krásně! Kyselé tu zůstaly snad jen ve sklenicích zavařené 
okurky. Ještě týdny byl všude – na nábytku, na garnýžích, na ka-
ždé naběračce neustále nacházen ten užitečný bílý prášek.

Kapitolka druhá
U březenského vepřína, to ještě stál, byla nadzemní jímka pro 
kejdu – nevábný to exkrement nemající snad skoro nic společ-
ného s vepřovým řízkem. Hmota sice vedená mezi hnojivy, ale 
ani sem ji nelze zařadit jednoznačně. Když byla nádrž (jednou) 
plná, padlo to nerudovské – kam s ní? Jediné pole právě volné 
po sklizené směsce, mělo náš pracovní název Za kempem. Pan 
Černohous s fekálem jen kmital. Vítr byl příznivý a právě začala 
dovolenková sezóna. Neumím si představit, že by z úst pana 
učitele Rudolfa Čápa, správce kempu, mohl vyjít nějaký vul-
gární výraz, ale Holanďané vypadli všichni do dvou dnů. Jejich 
slovní reakce zaznamenána nebyla – i když by se mi hodila (kdo 
by si to přeložil?). Traduje se, že pak ještě nějaký čas bloudili 
krajem a hledali přívětivější střechu nad hlavou. Tak vznikl vý-
raz bludný Holanďan. Ne, s daleko pozdějším zánikem tohoto ob-
líbeného ubytovacího zařízení to opravdu nemá nic společného. 
 Alex Krobot
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Skvělý týden na horách
Začátkem ledna vyrazily děti z mateřské školy po několi-

kaleté odmlce opět na lyžařský kurz. Ten se konal v nedalekém 
Skiresortu Buková hora. V pondělí ráno vyzvednul 20 natě-
šených malých lyžařů v doprovodu jejich dvou paní učitelek 
autobus přímo u školky a dovezl je do lyžařského areálu. Tam 
už si je přebrali zkušení instruktoři. Po prvotním seznámení 
následovala zábavná rozcvička na sněhu, osvojení základních 
pravidel a pak už hurá na svah. Než všichni postupně předved-
li, co na lyžích dokáží, byla tu přestávka na svačinku a teplý 
čaj. Po krátkém odpočinku se děti rozdělily. Pětičlenná sku-
pina nejzdatnějších lyžařů, která si dala název Draci, se s in-
struktorem Ondrou vydala zdokonalovat do Kid parku, což 
je dětská sjezdovka s teleskopickým vlekem. Skupinka méně 
zdatných lyžařů a nelyžařů, pojmenovaná Šnečci, šla trénovat 
s instruktory Zdendou a Lukášem na dětskou sjezdovku s taž-
ným lanem, kde si během prvních dvou dnů všichni osvojili 
základy lyžování a naučili se brzdit a zastavit. Po dvanácté ho-
dině už se děti vracely autobusem zpět do školky. 

Úterní ráno trošku zkomplikovalo počasí.  Velké množství 
sněhu na silnicích způsobilo uvíznutí kamionů v kopci pod 
Heřmanicemi a pro štítecké děti se tak nedostavil jejich auto-

bus. Ze Skiparku pro ně naštěstí vyrazil ještě druhý. Menší ča-
sový skluz se vyrovnal svačinkou, která tentokrát následovala 
hned po příjezdu a pak už si malí nadšenci užívali na svahu až 
do oběda.

Ve středu už se ze Šnečků stali pokročilejší Krokodýlci 
a trénink probíhal v Kid parku. Jízda na vleku poma byla pro 
mnohé zpočátku oříškem, ale díky obětavým a hodným pánům 
vlekařům, to nakonec zvládli všichni. Drakům už byl Kid park 
malý, a tak Eliška, Ondra, Otík, Ráďa a Tobík vyrazili natěše-
ní na velkou sjezdovku. Jízdu moderní vyhřívanou lanovkou 
na vrchol Bukové hory zvládli jako profíci a 2290 m dlouhou 
Heroltickou sjezdovku sjeli do oběda rovnou třikrát! 

Ve čtvrtek se k Drakům přidala i skupinka osmi nejšikov-
nějších Krokodýlků a po svačince také vyrazili i za doprovodu 
obou paní učitelek lanovkou na velkou sjezdovku. Zbytek pi-
loval obloučky v Kid parku a zdokonaloval se, aby závěrečný 
páteční sjezd zvládl každý co nejlépe.

Poslední den si všichni užili naplno. Ze všech dětí se bě-
hem týdne stali lyžaři a v pátek ráno sjel velkou sjezdovku úpl-
ně každý. Kdo měl, oblékl masku a po svačince následovaly 
závěrečné závody, na které se dorazila podívat většina rodičů 
i prarodičů. I když nejlepší čas měl z každé skupinky vždy 
jen jeden, vítězové byli všichni. Děti dostaly na závěr diplom 
a malou pozornost. Loučit se nikomu nechtělo. Všichni si ten 
týden náramně užili, domů se vraceli, plní zážitků a dojmů, 
spokojení a šťastní. 

Děkujeme vedení školy, že vyslyšelo stále narůstající zá-
jem rodičů a umožnilo nám se letos konečně lyžařského kurzu 
zúčastnit. Snad se lyžáček v mateřské škole stane oblíbenou 
tradicí!

Za spokojené rodiče A. Wonkeová
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Skautský 
oddíl  Hledači 

Jak prožili štítečtí skauti druhou polovinu roku 2018? No 
samozřejmě aktivně. Koncem září jsme začali brigádou ve Ski 
parku Dolní Morava. Sbírali jsme se zábřežským oddílem 
Žáby kamení ze sjezdovky, aby v průběhu zimy nebyly zby-
tečné úrazy. Ze začátku to vypadalo na pohodovou práci. Kaž-
dá skupina dostala na pomoc nakladač, do kterého vysypávala 
kamení. V druhé půlce se z kamínků staly kameny a balvany. 
Ještě štěstí, že jsme v týmu měli několik zdatných tatínků. I tak 
jsme nestihli udělat tolik, co jsme měli v plánu. Byli jsme una-
vení, ale normu jsme splnili.

V pátek 28. 10. 2018 jsme jeli do Zábřehu na Skaličku. 
Každý rok sem jezdíme v tuto dobu na náš Střediskový oheň. 
Letos byl poněkud netradiční. Zahájili jsme jej sázením strom-
ků na Humenci za účasti zábřežského starosty (a našeho člena 
bratra Lišáka) ke stému výročí vzniku Československa. Každý 
oddíl si zasadil svůj. Dalším bodem programu byly dvě hry 
pod taktovkou skautů ze Zábřehu. V první hře se sbíraly barev-
né lístečky na vyplnění mapy. Ve druhé hře se musela přenášet 
voda (bez jiných pomůcek), a tak se nabírala do dlaní, úst a po-
dobně. Muselo se naplnit co nejvíce PET lahví a s nimi obsa-
zovat, dle pravidel, volná území. Ano, mokrých dětí bylo dost. 
Na závěr jsme se všichni sešli u ohně. Je opravdu vidět, že 
jsme největším střediskem v okrese Šumperk. Je nás přes 200. 
Jen v našem oddíle se počet členů pohybuje kolem 40 – 45.

Náš oddíl má svůj Poslední oheň 17. listopadu. V tuto dobu 
se scházíme u Jöklovy skály. Zde vyhodnocujeme uplynulý 
rok, přivítáme nováčky, předáme ocenění, nášivky za splněné 
odborky/výzvy a ti, co splní podmínky pro přijetí mezi mladší 
nebo starší skauty je zakončí slavnostním slibem. Letos byl 
oheň výjimečný. Z tábora jsme měli splněno hodně výzev 
a některé jsou naše nové. Třeba vydržet 12 hodin na jednom 
místě. Na to jsme museli vymyslet nášivky. Největší frajer 
letošního tábora byl Malta, který vydržel 24 hodin bez bot. 
Neměl žádnou výjimku a účastnil se normálního programu. 
Proto jsme mu nechali vyrobit speciální nášivku - až ho potká-
te, podívejte se na jeho kroj.

V sobotu 24. 11. 2018 jsme společně se Studýňáky vyra-
zili již potřetí na Věncování do Fakultní nemocnice Olomouc. 
Ve Štítech pršelo, a tak naše obavy byly veliké. Do cca 13:30 
jsme pilně pracovali - úklid, třídění materiálu, výroba korpu-
su z papíru, ale i z větviček. Poté výroba adventních věnců...
dekorací. Moc nás to bavilo a hlavně to hrozně rychle uteklo. 
Osobně jsme naše věnečky odnesli na všechna oddělení ne-
mocnice. Pak následovala odměna, a to vánoční trhy. Byly 
krásné, každý koupil nějakou drobnost domů nebo ochutnal 
něco dobrého. Vonělo to tam na všechny strany.

Třetím rokem organizujeme sbírku hraček. Zapojila se 
do ní nejen škola Štíty, zaměstnanci fi rmy KLEIN automotive 
s r.o., ale i informační centrum ve Štítech a zaměstnanci fi rmy 
Viscuma ve Strážné. Letos bylo takové množství hraček, že 
jsme pět velkých balíků poslali do dětského domova na Ukra-
jinu. Hraček bylo tolik, že nám fi rma KLEIN automotive s.r.o. 
zapůjčila dodávku a tu jsme naložili celou. První část jsme vy-
ložili na dětském oddělení v nemocnici v Šumperku a druhou 
část na dětském oddělení v nemocnici ve Šternberku.

Náš oddíl už přes deset let přiváží a zajišťuje roznášení 
Betlémského světla nejen ve Štítech, ale i v Horních Studén-
kách, Březné, Herolticích a Crhově. Na Štědrý den ráno jsme 
se sešli kolem osmé hodiny v klubovně ve Štítech. Rozsvítili 
jsme si lucerničky a vyrazili roznášet Betlémské světlo. Jen 
málo lidí si nechtělo připálit svíčku.

 Den však pro nás ještě neskončil. Večer jsme se sešli 
ve štíteckém kostele na půlnoční mši. Po několika letech jsme 
se zapojili do (pro mne) nejkrásnějšího svátku v roce.

Plány na rok 2019? Jsou, ale o tom zase příště.
Zapsal: Skácel Luboš 

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Štěpáne, co na Nový rok?
Štěpán: už na Silvestra sem sbalil kramle vo desíti…
Redaktorka: co???
Štěpán: bauchec to nebral…
Redaktorka: co nebral?
Štěpán: čechral sem bahno, zkusil rumunsko a Jirka furt 
oplodňoval kóřku…
Redaktorka: tys byl v zahraničí?
Štěpán: né, asi su na budku …
Redaktorka: a ještě něco s ptákama? 
Štěpán: zdekoval sem kysat ….
Redaktorka: deka byla večer dobrá…
Štěpán: a málem bylo blato na hřišti…

Já a Štěpán ….
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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Už několik roků chodíme ve Štítech zdobit „Vánoční 
stromeček pro zvířátka“. Nejinak tomu bylo i na Vánoce 
2018. V neděli 23. prosince jsme se, jak už po několiká-
té, sešli - děti z kroužku, s rodiči, kamarády i přáteli a šli 
jsme společně přilepšit ptáčkům a zvířátkům. Nazdobili 
jsme hned několik stromečků.

Jablíčka, mrkev, klasy kukuřice, řepu, lojové koule 
- vše, co jsme pro zvířátka přinesli, jsme konopným pro-
vázkem připevňovali různě po větvích stromů.  Nedalo 
se nevšimnout, jak nás zpovzdálí sleduje hejno ptáčků, 
které různě přelétávalo a sedalo v našem okolí po stro-
mech a čekalo, co že jim to nadělujeme. Potom jsme 
společně doplnili krmelec, kam jsme dali oves, trochu 
sena a všechna zbylá jablíčka, mrkvičky a řepu, na kte-
ré nám už nezbyl provázek. Ke krmelci jsme nasypali 
část kaštanů a žaludů, které jsme na podzim pilně sbírali. 
Ostatní budeme přikrmovat po zbytek zimy. Přitom jsme 
si rozdali Zápisníky mladého myslivce, abychom věděli, 
co a jak v přírodě sledovat a co se v kterou roční dobu 
v přírodě děje. 

Všem se naše předvánoční procházka líbila, i když 
počasí nám moc nepřálo. Chtěla bych tímto za zvířátka 
a ptáčky všem moc poděkovat!  Za to, že jsme se sešli 
v takovém množství a zvířátkům jsme trochu přilepšili… 

Příjemný pocit v období vánočních svátků se nedá 
ničím nahradit.                                             Dušková Eva

Z aktivit Družiny 
mladých myslivců 

Tetřívci Štíty
OKÉNKO

DO KNIHOVNY

Statistika činnosti knihovnického střediska Štíty 
v roce 2018

Pozn.: 
MK Horní Studénky uzavřena z důvodu rekonstrukce 23. 7. 2018 – 7.11.2018
MK Zborov uzavřena z důvodu rekonstrukce 30.7.2018-31.12.2018

Výsledky činnosti Městské knihovny Štíty
Přírůstky knihovního fondu: 
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty - 253 svazků v hodnotě 
46 869,00 Kč.
Knižní dary z projektu Česká knihovna – 25 svazků v hodnotě 
4 476,00 Kč. 
Knižní dary čtenářů a organizací pro Měk Štíty - 43 svazků 
v hodnotě 10 258,00 Kč.
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje – 266 svazků 
v hodnotě 48 180,00 Kč.
Nákup knih z fi nančních příspěvků obcí pro MK Horní Stu-
dénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov – celkem 64 svazků 
v hodnotě 19 550,00 Kč.
Knižní dary čtenářů pro MK Písařov – 18 svazků v hodnotě 
3 421,00 Kč.
Celkem bylo v roce 2018 knihovnicky zpracováno a zka-
talogizováno v program Verbis nových 669 monografi í  
v hodnotě 132 754,00 Kč.

Z činnosti:
V roce 2018 si 264 zaregistrovaných čtenářů vypůjčilo 13 480 
monografi í a 9 469 periodik,  tj. nejvyšší zaznamenaný počet 
výpůjček, celkem 22 949 dokumentů.
V rámci činnosti regionálních funkcí střediskové knihovny 
Štíty bylo v cirkulaci dovezeno do 6 místních knihoven cel-
kem 1 140 svazků a odvezeno 1 699  monografi í do MěK Štíty.
Meziknihovní výpůjční službou bylo žádáno celkem 47 poža-
davků, z toho kladně   vyřízeno 46 požadavků.
Knihovnické lekce pořádané ve spolupráci se ZŠ a MŠ Štíty 
a kulturní akce v městské knihovně navštívilo celkem 303 ná-
vštěvníků.
Městskou knihovnu ve Štítech v roce 2018 navštívilo a bylo  
v ní obslouženo 3 908 návštěvníků + dalších 1 149 virtuál-
ních návštěvníků využilo on-line služeb e-katalogu knihov-
ny = celkem 5 057 uživatelů knihovny.

Květa Lakomá, MěK Štíty
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
………pár starých fotografi í ze zimních závodů
V loňském červencovém čísle Štíteckého listu si mohli čte-
náři přečíst mimo jiné o historii sportovního dění ve Štítech. 
Nechyběla ani vzpomínka na „zlatý věk“ štíteckého lyžování. 
Ing. Vladimír Knápek přidal i nostalgicky laděný článek o bu-
dování lyžařských můstků v parku v šedesátých a sedmdesá-
tých letech minulého století. K článku však v době zpracová-
vání tohoto čísla nebyly k dispozici žádné fotografi e. Jak tomu 
často bývá, vhodný materiál či informace se objeví „až po fu-
nuse“. A tak - sice s půlročním zpožděním, ale přece - předklá-
dám čtenářům výstřižek z 3. 9. 1965 z tehdejšího zpravodaje 
ŠÍP a několik vzpomínkových fotografi í ze skokanských a bě-
žeckých závodů v parku. Možná se tam někteří poznáte.
 Ivana Valentová
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Osmičkové roky v historii Štítů 
Rok 2018 je již za námi. Město Štíty oslavilo 740 let od svého 
založení a spolu s občany Česka 100 let trvání samostatné-
ho státu. Je všeobecně známo, že osmička na konci letopočtu 
je jakýmsi magickým číslem, které je spojeno s významnými 
událostmi nejen v historii naší země, ale i v historii samotných 
Štítů. Pojďme tedy nahlédnout do kronik Šilperka a Štítů a při-
pomenout si letopočty končící osmičkou (od r. 1898 do roku 
1998) včetně událostí i zajímavostí, které se k nim vztahují.
1898 
• vybudována 1. silnice ze Šilperka po jedelský mlýn (Reno-

stav)
• společníci Jeschek a Faber zakládají pilu s bednárnou a vý-

robnou knihařské lepenky 
1908 
• bývalá budova barvírny a bělírny přestavěna na mateřskou 

školku (Kindergarten) 
• v domě obchodníka J. Bartoně (č. 9) začalo vyučování prv-

ní české školy
1918
• konec 1. sv. války, oslavy vyhlášení první české republiky
• v Šilperku otevřena první česká záložna
1928
• k Národnímu domu (č. 45) přistavěn sál s divadelním jeviš-

těm a projekční kabinou pro kino
1938 
• v Šilperku se koná velká protifašistická manifestace
• do Šilperka vstupuje německá branná moc (9. 10. 1938)
• Němci zabírají českou měšťanskou školu, od 30. 11. je to 

škola německá (Hauptschule)
1948
• politickou moc přebírá komunistická strana
• v Šilperku zbouráno asi 60 domů 
• koná se okresní shromáždění hasičských žup na náměstí
1958
• staví se první autobusové čekárny – naproti škole a v budo-

vě MNV
• slavnostní otevření „Bakelitky“- podniku  Kovozávodů 

Prostějov – na č. 6-7
• bylo zřízeno dámské kadeřnictví, klempířství a instala-

térství
• probíhá masová oslava 10. výročí Vítězného února
• končí osmiletá střední škola, začíná devítiletá školní do-

cházka
1968 
• 21. srpna projíždějí městem jednotky polské armády, lidé 

demonstrují proti vpádu okupačních vojsk, vylepují hesla a 
nápisy, podepisují rezoluce ... , velmi brzy je však „sjednán 
pořádek“

• dokončují se opravy internátu za kostelem (dnes ZS) – vý-
měna oken a fasáda

• začíná se budovat závod JESAN
• postaven nový kravín
• na č. 6-7 je zřízen Dům služeb obyvatelstvu
• otevřeno kamenictví a autoservis
1978
• probíhají velkolepé oslavy 700 let města
• upravuje se prostor po zbořených domech nad křižovatkou 

(nad bývalou poštou)

• u Johnů byl obnoven rybářským spolkem dvoudílný rybník
• do štítecké školy začínají jezdit děti z Cotkytle
• zrekonstruována a přestavěna budova dětského domova
• dostavěna 1. část kulturního domu
• Čemolen postavil dvě bytové jednotky na Pilníku
• založen urnový háj
• proběhla demolice bývalého panského mlýna na Pilníku
1988
• dokončena celková rekonstrukce nové komunikace I/43 

přes Štíty
• provedeno ozelenění po rekonstrukci komunikace v prosto-

ru křižovatky nad bývalou poštou a po rekonstrukci zdi u 
kostela

• zřízena nová zahrádkářská kolonie nad Jesanem
• byla rekonstruována stolárna
• postaveny 3 nové autobusové čekárny (u Švábů, před roz-

cestím na Studénky a před autoservisem)
1998
• úhyn ryb v řece Březné – 4. 6. 1998 otrávena voda na 22 km 

ze San Valentina Bílá Voda
•  oslavy 720 let Štítů
• farníci slaví 50. výročí vysvěcení na kněze P. Antonína Ml-

čáka
• v budově bývalé věznice začíná ordinovat veterinář
• na náměstí otevřena Večerka Leony Kulhánkové
• město odkoupilo zpět od fa AGIDA dům č. 48

IvanaValentová

Rok 1988: Nový rok byl vlažný a bez sněhu, zamrzlá není 
zem ani vodní hladiny. I nadále častěji pršelo, jak sněžilo. Sníh 
začal přibývat až v závěru února a na MDŽ ho bylo nejvíce – 
do padesáti centimetrů. Na Velikonoce – 3. dubna bylo koneč-
ně bez sněhu. Apríl nějaké to vločkování ještě občas přinesl, ale 
v druhé půlce se už prodral teplejší vzduch, který ale přestal při-
nášet vodu. Až 18. května zapršelo vydatně při bouřce a skoro 
vzápětí se prudce ochladilo – dvacátého prvého se štítečtí turisté, 
pamětníci nezapomenou, probíjeli ve sněhové vánici na Králický 
Sněžník. Pak se konečně pomalu oteplovalo, po Medardu i trochu 
zapršelo, což větry rychle vysušily. Červen a červenec jsou vět-
šinou krásné, horké, suché. Hanáci zaorali mnoho nevzešlé cuk-
rovky. 23.7. byl nejparnější den roku (41 stupňů na slunci). Měl 
jsem to „štěstí“ a právě se vracel domů z dovolené ve slovenských 
Pieninách, což se nelíbilo mému slepému střevu. Dvacátého pá-
tého v noci byla silná vichřice a třicátého byl požárem postižen 
dům paní Filomény Koubkové na Hranicích. U každé ojedinělé 
srpnové přeháňky jsem si napsal: „Konečně!“ Úroda tady byla 
velmi dobrá, v aridních oblastech ale velmi špatná vlivem sucha. 
Září bylo poněkud pošmourné. 25. října nastalo prudké a trvalé 
ochlazení s prvním sněhem už třicátého. Velmi nevlídno – déšť 
a zase sníh (7. 12. bylo katastrofální více jak 7stupňové zemětře-
sení v Arménii). Zimní dech nevydržel na Vánoce – ty byly větrné 
a teplé, bez sněhu. Ježíšek přiletěl s bouřkou, pak až do Silvestra 
bylo jasno a se sněhem shlížejícím jen z okolních hor.

Nedá mi to, abych tu neuvedl informaci českých meteorologů 
z uzávěrky loňského roku – tedy 2018: Nejteplejší léto a pak dokonce 
i celý rok za celou historii měření, tedy někdy od 18. století!!! Všech-
ny tři nejteplejší roky byly v tomto století – vzhledem ke vzrůstají-
címu nedostatku vody to je zpráva velmi nedobrá!       Alex Krobot

Počasí před 
třiceti léty

Výše uvedené poroučení se nesetkalo s úspěchem, a pokud ně-
jak počasí ovlivňujeme, jsou to činy téměř veskrze nemoudré, 
nesvědčící o tom, že bychom dbali dobra generací příštích…
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

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

Tempír František  70 let
Šula Čestmír   70 let
Bartoš Jaroslav   70 let
Kudláčková Marie  75 let
Mularčíková Anna  76 let
Altman Jiří   76 let
Biedová Drahomíra  76 let
Jurenka Radomil  76 let
Bartošová Emilie  76 let
Vohánka Vladimír  77 let
Pecháčková Marie  77 let
Ondráček Jan   78 let
Sadecká Ludmila  78 let
Vogelová Alena   78 let
Slovačíková Anežka  79 let
Pospíšilová Zdenka  80 let
Scholz Adolf   80 let
Kühnová Veronika  82 let
Kleinová Anna   83 let
Sitta Josef   83 let
Beranová Gertruda  84 let
Kühn Alfred   86 let
Jarmarová Josefa  90 let
Fabiánková Jarmila  91 let
Minářová Stanislava  95 let

MNOHO ZDRAVÍ!

VZPOMÍNKA

Jen svíci hořící a kytičku na 
hrob Ti můžeme dát.

Chvíli postát a tiše vzpomínat.

Dne 30. ledna 2019 uplynulo 
22 let

od úmrtí našeho tatínka 
a dědečka

pana Jindřicha Martince 
ze Štítů.

Dne 3. května 2019  to budou 
3 roky od úmrtí naší maminky 

a babičky
paní Marie Martincové 

ze Štítů.

S láskou vzpomínají děti 
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat jako maminka 
za mého postiženého syna Martínka (DMO). Velké 
díky patří všem, kdo jste se jakkoliv podíleli na cha-
ritativní sbírce, která proběhla v adventním období. 
Děkuji hlavně organizátorům paní Pecháčkové, paní 
učitelce Drlíkové, dále skautům a dětem ze ZŠ Ští-
ty, dobrovolnicím ze Štítů a Písařova, městu Štíty 
a všem lidem, kteří přispěli.

DĚKUJEME
Marie Tomalová
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Přistě-
hováno

Odstě-
hováno

Naroze-
no Zemřelo Celkem 

obyvatel

2014 27 52 24 16 2052

2015 42 46 18 22 2044

2016 54 75 24 21 2026

2017 46 52 22 25 2017

2018 44 57 17 15 2006

S T A T I S T I K A   k  31.12.2018
POHYB OSOB  2014 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Štíty 1615 1614 1598 1591 1580

Březná 246 243 239 238 234

Crhov 96 90 87 87 91

Heroltice 95 97 102 101 101

STAV OBYVATEL

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL
ŠTÍTY   41,96
BŘEZNÁ  37,51
CRHOV  43,77
HEROLTICE  48,51

Štíty jsou na nejjižnějším ocásku jmenovaného pohoří, 
zdá se to tedy tak snadné! Jenže jejich protější úpatí je až 
u Náchoda. Mým snovým výletem by bylo vystoupit s kros-
nou v tom Náchodě a příjít domů odtamtud přes ty kopce pěš-
ky. Za několik dní, ovšem. Nejméně s tou krosnou by nějaký 
doktor Elsner souhlasil. I když.., kdybych to dokázal, vyškrtl 
by mě ze své evidence. 

Koleje, které tím směrem vedou, jsou už jen technickou 
památkou, turisté si tedy pomůžou, sice neekologicky, sami. 
Auty. Nesplní to sice parametry mého výše popsaného snu, 

Do Orlických hor

ale na jednodenní trasu to postačí. Silničkami různě krouce-
nými jsme se, na konci května minulého roku, dostali do Ří-
ček. Řidič se tu během jízdy moc krajinou nepokochá, mohlo 
by to být kochání poslední, ale spolujezdci se mají – pasou 
své oči v údolíčkách s potoky, s lesy nad nimi, po stráních 
roztroušené jsou roubenky lufťáků. Říčky jsou spíš ikonou 
lyžařů, ale teď jsou naše. Nepářeme se s tím, nastupujeme 
na modrou značku – ta míří na hřeben, naše nadmořská výška 
se rychle zvyšuje. Je krásně, nebe s obláčky, příjemné teplo. 
Z pastvin se otevírá výhled do krajiny, nabízí se i lavička. 
Pak mizíme v lese. Přejdeme na červenou, zvanou Jiráskova 
cesta, ještě odbočíme na Anenský vrch, protože tu je ve výšce 
991 metrů pěkná rozhledna. Pozor, čerstvě natřená! Výhled – 
no, bašta! Komáří vrch je teď přírodní rezervací, když ještě 
nebyl, postavili tu betonový bunkr – docela velký. Za Divo-
kou Orlicí, dole v údolí, totiž bývala Deutsches Reich s tím 
pánem, co se česal na druhou stranu a tady v okolí pro něj 
agitoval nějaký Konrád Henlein. Přitiskl jsem pažbu do ra-
mene, čuměl do střílny a čekal. Venku ale bylo lépe. Došli 
jsme na Pěticestí. Posvačili jsme tu, prodali nám tu pivo. Část 
nás poodešla ještě ke Kunštátské kapli. Stojí tu, ve výšce 
1035 metrů, od roku 1760 vystavená všem vlivům často ne-
hostinného počasí či nepřízni dané doby. Je teď zase oprave-
ná, dokonce skromně vybavená. Pěticestí, ten název už dost 
napovídá, je místo zrádné. Pár nedočkavců už vyrazilo na tra-
su. Bohužel, na špatnou. Hledím do mapy – to se má, ne-
boť dvakrát měř..! Tímto a na tomto místě připomínám, jsme 
na prahu další turistické sezóny, že je nutno milovat i mapu! 
Je spolehlivá, uchrání vás mnoha zklamáním, můžete jí věřit 
téměř bezmezně. No, stalo se, těch pár vyrazilo do Zdobnice, 
pravověrní začali sestupovat, jak bylo plánováno, do Říček. 
Tam totiž, pamatujete se, zůstala naše auta. Zdobnice je také 
pěkné místo, neříkám, že jsem těm zbloudilým nezáviděl, že 
tam byli.., no ale muselo se pro ně pak dojet. Ještě jsme nejeli 
rovnou domů, přešplhali jsme hřbet hor a stavili se v Nerato-
vě. Tam je ten ohromný kostel změněný kdysi ruským pan-
cerfaustem ve zříceninu, teď zase do jisté míry pracně obno-
vený. Shlédli jsme tu zajímavou expozici a pak ještě o něco 
níže položenou restauraci, za pár dní místo svatební hostiny 
dvou našich turistů. Do těch vkládáme velké naděje, protože 
s námi turisty je to jak s celou společností – už jen samý dů-
chodce. Ne, doma jsme nevyjedli ledničky, zastavili jsme se 
na večeři, myslím v Bartošovicích. Bylo nás deset, všichni 
přežili a užili si to.

Tož, už se to zase blíží, jen co ustanou fujavice, půjdeme 
na to. Jdete s námi?                                                     Alex Krobot
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STOLNÍ TENIS

V sobotu 19.1.2019 se v Postřelmově konaly krajské přebory 
mužů a žen ve stolním  tenise. Přeborů se zúčastnili i hráči 
našeho oddílu.  
Výborných výsledků dosáhla především Lucie Kreuzigerová. 
Ve dvouhře žen získala pohár za 3. místo. Ve čtyřhře žen se po-
tom, společně s Jarmilou Veiglovou (Bruntál), stala přebornicí 
Olomouckého kraje. Ve smíšené čtyřhře se s Petrem Altma-
nem umístili na 5. - 8. místě.
Petr Altman se ve dvouhře mužů umístil na 17. místě 
a ve čtyřhře mužů vybojovali s Petrem Slavíkem (Vrbno) 5. 
- 8. místo.
Lucie Kreuzigerová se svými výkony nominovala na mistrov-
ství České republiky, které se koná v Teplicích.

Datum I.B,
so,30.3. Štíty 15:00

( .)
so,6.4. Štíty - 15:30 Štíty - 10:15

Štíty - 13:30 Štíty - 10:30 Štíty - 09:00
so,13.4. -Štíty 15:30 Štíty 13:00 -Štíty Štíty 11:30

-Štíty Štíty 10:00
so,20.4. Štíty 16:00 Štíty - 10:15 Štíty - 9:00

Štíty - 10:30 Štíty - 09:00
Štíty - .Mor. 16:00 Štíty 13:30 Štíty 10:00 Štíty

Štíty 10:00 Štíty
so,4.5. Štíty 16.30 Štíty - 10:15

Štíty - . Mor. 13:30 Štíty - 10:30 Štíty - 09:00 Štíty
so,11.5. Štíty - 16:30 Štíty 12:00 Štíty 10:00 Štíty - 9:00

-Štíty Štíty 10:30
Štíty 15:00 Štíty - 10:15

Štíty 14:00 14:30 Štíty 12:45 Štíty 13:00
so,25.5. Štíty - 17:00 Štíty - 10:15 Štíty - 9:00

Štíty - 13:30 Štíty - - 10:30 Štíty - 09:00
so,1.6. Štíty Štíty 13:00

Petrov-Sobotín - Štíty 10:00 Štíty 10:00 Štíty 10:00 Štíty 10:00
Štíty - Dubicko 17:00

Štíty - Dubicko 13:30
so,15.6. Bludov - Štíty 17:00

Rozpis kopané jaro, sezona 2018/19

Masopustní večer
5. března 2019
Zahájení v maskách 

v 16 hodin.

Zakončení v 21.45 hodin 
pochováním basy.

V sále SDH v Červené Vodě.
Vstupné 50,- Kč.

K dobré pohodě hraje 
pan Štěrba.

Pořádá Klub čilých babiček.
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