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KVĚTEN - ČERVEN 2019

NOVÁ AKCE DEN PRO RODINU SE SETKALA S ÚSPĚCHEM
Město Štíty spojilo své síly s místním oddílem skautů,
mysliveckým sdružením Tetřívek a dalších dobrovolníků, kteří se podíleli na prvním ročníku Dne pro rodinu.
Ten v sobotu 18. května přilákal velké množství návštěvníků do sportovního areálu. Pro děti byla připravena pirátská show plná hudby, tance a soutěží, pohádková stezka a myslivecká stezka. Nechybělo oblíbené kolo štěstí
MEIS a také pouťové atrakce. Pohádkové postavy spolu
s dětmi a některými dospělými vytvořily hodně dlouhý

vláček a s ním se rozjela další zábava, kterou odstartovala skupina Maxim Turbulenc s písní Jede, jede mašinka.
Výběr českých a zahraničních hitů si připravil LIFBand,
jenž k tanci i poslechu hrál až do půlnoci. Celou akci
doprovázelo krásné počasí a k dobré pohodě návštěvníků
přispělo výborné občerstvení od místních spolků a dalších prodejců. Vysoká návštěvnost mile překvapila, takže se můžete těšit opět za rok na další ročník této akce.
R. J.

•

ZPRÁVY Z
RADNICE

•
•

Výpis z usnesení z 11. – 14. jednání RMě
ve Štítech
Schválené smlouvy:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Smlouva uzavřená s firmou Břinčil&Mika s.r.o. Brno a firmou PILA Výprachtice, předmětem smluv je prodej dřevní
hmoty.
Smlouva o výpůjčce vybavení stomatologické ordinace
uzavřená s p. Iuriem Simanem.
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu kaple v místní části Crhov, příjemcem je Římskokatolická farnost Štíty.
Smlouva uzavřená se ZUŠ Zábřeh – pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 38 ve Štítech.
Darovací smlouvy: EKOLA České Libchavy s.r.o., VELT
OKNA s.r.o. Zábřeh, ROADMEDIC s.r.o. Šumperk, Hilbert Interiéry s.r.o. Praha a RPSnet s.r.o. Olšany – poskytnutí finančního daru na akci „Setkání na pomezí Čech
a Moravy“.
Smlouva o provedení uměleckého vystoupení – hudební
skupina LIFBand.
Smlouva uzavřená s firmou WTC Písečná s.r.o. – předmětem smlouvy je nákup nosiče kontejnerů.
Smlouva o dílo uzavřená s firmou Projekce s.r.o. Šumperk
– vypracování projektové dokumentace na akci „Zastávkový záliv a zastavovací pruh pro silnici III/3115“.
Smlouva o dílo uzavřená s firmou TOPOLINO s.r.o. Praha
– přípravné a dokončovací práce dle pokynů na akci „Rekonstrukce Březná čp. 47“ a oprava fasády zdravotního
střediska.

Různé:
•

•

•

•

Na každém ze svých jednání byla Rada města Štíty seznámena s přehledem stavu majetku města, stavem závazků a
pohledávek města a stavem účtů a pokladny. Dále rada na
každém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení
RMě Štíty.
Rada města Štíty schválila cenové nabídky pro nákup
zámkové dlažby, plastového okna, dveří a 2 kusů vrat pro
budovu zdravotního střediska, podání a vyřízení žádosti o
dotaci na nákup vozidla PICK UP na alternativní způsob
dopravy, tenkovrstvé omítky včetně podkladového materiálu na fasádu na budově zdravotního střediska, vypracování projektové dokumentace na stavbu „Štíty, ul. Nádražní
– parkovací pruh a autobusový záliv“, konvektomat pro
školní jídelnu.
Rada města Štíty schválila nákup rozkládacího party stanu, magnetické tabule, dekorativních magnetů a klíčenek
s motivem města, odměn pro děti do soutěží na akci „Den
pro rodinu“,
Rada vzala na vědomí zprávu o prodeji dřevní hmoty předloženou Ing. Burešem.
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•
•
•
•

Rada města Štíty schválila finanční částku ve výši 1 500,Kč na úhradu občerstvení na akci „Zlatá srnčí trofej“ pro
kroužek mladých myslivců.
Rada města Štíty schválila zadat objednávku na posouzení
technologie na úpravnu vody z vrtu ST 2 u firmy VODASERVIS s.r.o, Žďár nad Sázavou.
Rada města Štíty schválila rozpočet ZŠ a MŠ Štíty na rok
2019.
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě investic a oprav
na roky 2019 – 2022.
Rada města Štíty schválila rozpočtové opatření č. 1/2019.
Rada města Štíty schválila žádost ZŠ a MŠ Štíty o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin.
Rada města Štíty projednala přípravu projektů nové požární zbrojnice a dětského hřiště ve Štítech.

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 27. 3. 2019
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 4. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola akčního plánu strategického rozvoje města Štíty
na rok 2019
3. Zpráva o výsledku hospodaření Města Štíty na rok 2019
4. Schválení rozpočtu Města Štíty – příjmy
5. Schválení rozpočtu Města Štíty - výdaje
6. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 9 – 10
7. Kontrola plnění úkolů ze zasedání Zastupitelstva města
Štíty
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden – březen 2019
9. Zpráva o činnosti finančního výboru leden – březen 2019
10. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty
11. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
12. Různé
13. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv,
návrhů a připomínek:
1. Bere na vědomí:
a) Zprávu o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí
roku 2019
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty
za rok 2018 KÚ Olomouckého kraje
2. Projednalo a schvaluje
ZM4/2019/1 Návrhovou komisi: p. Čech, p. Langer, p. Směšný
ZM4/2019/2 Ověřovatele zápisu: p. Drlík, p. Meixner
ZM4/2019/3 Program 4. zasedání zastupitelstva
ZM4/2019/4 Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Štíty ze
dne 27. 2. 2019
ZM4/2019/5 Rozpočet na rok 2019 - příjmy vč. financování
celkem: 60 302 039,73 Kč

ZM4/2019/6 Rozpočet na rok 2019 - výdaje vč. financování
celkem: 60 302 039,73 Kč
ZM4/2019/7 Stanovení kompetencí radě města k provádění
rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města Štíty deleguje
Radu města Štíty k provádění rozpočtových opatření takto:
– v PŘÍJMECH v plném rozsahu
– ve VÝDAJÍCH, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných
celků včetně spoluúčasti Města Štíty v plném rozsahu
– ve VÝDAJÍCH může přesunovat prostředky rozpočtované
na 6409-5909 na pokrytí neinvestičních výdajů libovolného
§ rozpočtové skladby a prostředky rozpočtované na 64096909 na pokrytí investičních výdajů libovolného § rozpočtové
skladby.
– provedené změny rozpočtu budou zastupitelstvu dány na vědomí.
ZM4/2019/8 Plnění Akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 2019
ZM4/2019/9 Zprávu o výsledku hospodaření Města Štíty na
rok 2019
ZM4/2019/10 Kontrola plnění úkolů ZMě
ZM4/2019/11 Usnesení z jednání Rady města Štíty č. 9-10
ZM4/2019/12 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období
leden – březen 2019 včetně protokolů o výsledku jednání kontrolního výboru č. 1 – 3
ZM4/2019/13 Zpráva o činnosti finančního výboru za období
listopad 2018 – březen 2019 včetně protokolů o výsledku kontroly z 26. 11. 2018 a 17. 12. 2018
ZM4/2019/14 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu města s Římskokatolickou farností Štíty na základě
žádosti a poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč, podmínkou je
získání dotace z programu MZE
ZM4/2019/15 Poskytnutí finančního daru na základě smlouvy
spolku Junák – český skaut, středisko Skalička – Zábřeh, z.s.
ve výči 40.000 Kč.
ZM4/2019/16 Záměr prodeje parcela p. č. 2189/17 v k.ú. Štíty
– město
ZM4/2019/17 Záměr směny p. č. 2305 o výměře 15350 m² za
parcely p. č. 76/14; 76/15; 76/22; 81; 106; 112/1; 112/3 a 641/3
o celkové výměře11635 m², vše v k.ú. Štíty - město
ZM4/2019/18 Záměr směny pozemků p. č. 1900/1; 1902/1 a
1902/2 o celkové výměře 10535 m² za pozemek p. č. 2251/11
o výměře 9762 m², vše v k. ú. Štíty - město
ZM4/2019/19 Strategii rozvoje mikroregionu Zábřežsko na
období 2018-2024
ZM4/2019/20 Akční plán Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko – Akční plán 2018-2024, aktualizace 2019

JARNÍ ODPOLEDNE
PŘILÁKALO HLAVNĚ DĚTI
Ve středu 17. dubna uspořádalo Město Štíty ve spolupráci se skauty Jarní odpoledne. Na návštěvníky čekal malý
velikonoční jarmark a na sále si mohli posedět u pohodových písniček pana Štěrby. Velký zájem dětí byl o jarní
dílny, kde si malí návštěvníci mohli něco krásného vyrobit.
R. J.

ŠTÍTY SE OPĚT ZÚČASTNILY
SBÍRKY PROTI RAKOVINĚ
Český den proti rakovině proběhl ve středu 15. května
a jako ústřední téma sbírky organizátoři zvolili „Prevenci
nádorových onemocnění plic“. Dobrovolnice opět prodávaly kvítek měsíčku lékařského, ke kterému rozdávaly
leták s informacemi o rizikových faktorech plicních nádorů, o možnostech jejich prevence a také užitečné odkazy na odbornou pomoc pro ty, kteří se rozhodli přestat
kouřit. Od dárců se podařilo vybrat 8 762,- Kč a patří jim
za to velký dík.
R. J.

5. Neschvaluje:
a) Žádost o p. č. 256/2 v k. ú. Heroltice
b) Prodej dvou pokojů v KD Štíty, Na Pilníku 225
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Ing. Oto Wonke v. r.
Bc. Jiří Vogel v. r.
místostarosta
starosta
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ODPADY

v převážné většině modré barvy nebo mají alespoň modrou
samolepku. Typ kontejneru záleží na technice, kterou pro výsyp kontejneru používá příslušná svozová firma. V menších
obcích, nebo rekreačních oblastech si též můžete na obecních
úřadech vyzvednout pytle, do kterých se starý pytel sbírá a pak
v daný termín odkládá na určená místa.
Základní pravidla pro sběr papíru jsou následující: papír
nesmí být mastný, mokrý, plesnivý, od chemikálií nebo
zbytků potravin. Velké lepenkové krabice je třeba rozkládat tak, aby se jich do kontejneru vešlo co možná nejvíce.
Kancelářské sponky nebo nitě ze sešívaček není nutné odstraňovat.

Dotřídění
Sebraný papír se na dotřiďovacích linkách zbavuje nečistot,
třídí se podle druhů, lisuje do balíků a odváží do papíren. Papírny si samozřejmě vybírají sběrový papír podle toho, jaký
papír se z něj následně vyrábí. Podle provozovatelů třídících
linek je možné sběrový papír vytřídit až na 23 různých druhů.

Recyklace

Třídění a recyklace papíru
Historie papíru jako materiálu sloužícího k uchovávání písemných záznamů, materiálu pro platidla či obalu je dlouhá několik tisíc let. Papír je v mnoha ohledech jen velmi těžko nahraditelný a jeho spotřeba v posledních neustále roste. Existuje
dokonce měřítko, které hodnotí vyspělost země právě podle
spotřeby papíru. Papír je v principu síť z celulózových vláken
a mezery mezi nimi jsou vyplněny pojidly tak, aby jeho povrch
byl hladký. Základním zdrojem celulózových vláken je dřevo.
Získávání celulózového vlákna ze dřeva je energeticky velmi náročné, a proto se dlouhé roky bádalo nad tím, jak získat
vlákna levněji. Paradoxně nejlevnějším zdrojem papírenského
vlákna je opět papír. Velmi jednoduchým způsobem je možné
ze starého papíru získat původní vlákna a ta použít pro výrobu
papíru nového.

Sběr
Základním předpokladem výroby recyklovaného papíru je
sběr toho starého.
Se sběrem starého papíru se začalo již po druhé světové válce,
kdy hlavními místy, kde se papír shromažďoval, byly výkupny
sběrných surovin a školy. Stále můžete potkávat občany, kteří odnášejí úhledně svázané balíčky starého papíru do sběren,
v celé řadě škol probíhají sběrové soutěže papíru. Avšak ne
v každé obci je škola nebo výkupna papíru. Proto se do obcí
instalují kontejnery na sběr papíru. Kontejnery na papír jsou
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Vytříděný sběrový papír se zpracovává převážně v papírnách,
i když možností zpracování papíru je víc. Dá se říci, že drtivá
většina papíru, který si můžete běžně koupit, obsahuje podíl
sběrového-recyklovaného papíru.
Sběrový papír z kontejnerů se ve většině případů používá
na výrobu lepenky. Princip recyklace papíru je velmi jednoduchý. V papírnách se sběrový papír tzv. rozvlákňuje. Nasype
se do velké nádrže s vodou, která funguje jako mixér a několik
desítek minut se „mixuje.“ Starý papír se při tomto procesu
rozpadne až na jednotlivá vlákna, která plavou ve vodě. Takto
vzniklá směs se pak na speciálních strojích zbavuje drobných
nečistot, jako jsou kancelářské sponky, prach apod. Vyčištěná směs je již základní surovinou pro výrobu papíru, která se
skladuje ve velkých zásobnících za stálého promíchávání. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské
síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru. Nejdůležitějším
procesem je pak sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje papírovina 99% vody a vyrobený papír může obsahovat
vody jen 7%. Proto je papírenský stroj dlouhý několik desítek
metrů a je plný různých lisů a dalších zařízení, které papír suší.
Pro zvýšení kvality papíru se do směsi přidávají různá plnidla
nebo bělidla jako kaolín nebo klih apod.
A smysl? Tímto způsobem je možné ušetřit několik stromů, vody a hlavně velké množství energie.

Dobrovolníci opět vyrazili do
boje s odpadky
To, že je stále co uklízet, o tom se přesvědčili dobrovolníci ze
Štítů, Březné, Heroltic a Crhova, kteří se zúčastnili každoroční
akce Ukliďme Česko. Moc děkujeme všem, kteří svůj volný
čas strávili úklidem našeho města a jeho okolí.

JARO NA BŘEZNÉ
Velikonoce
Krásnou lidovou tradicí, která se na Březné dodnes uchovala je společná koleda (také zvaná šmekustr) březenských hochů. Příprava začíná již
na Boží hod velikonoční, kdy si chlapci z čerstvých vrbových proutků pletou sami, nebo s pomocí někoho zkušenějšího, pomlázky, protože jak praví
tradice, každý správný (nejen) březenský kluk musí umět uplést pomlázku.
Pomlázka, která pochází ze slova „pomladit“, bývá spletená z osmi a až
z dvaceti čtyř vrbových proutků, nejčastěji je přes jeden metr dlouhá a jejím účelem není rozhodně pomsta všem dívkám a ženám. Naopak! Čerstvé
vrbové proutí přináší zdraví, sílu a mládí každému, kdo jimi dostane našleháno a zajistí, aby „neuschly“.
Březenští hoši se scházejí v pondělí již brzy ráno, aby stihli obejít
s pomlázkou celou vesnici a zajistili tak, že ani do příštího roku dívky
a ženy na Březné neuschnou. Za odměnu dostanou malovaná vajíčka, nějakou sladkost a také barevné mašle, jimiž ovazují pomlázku.
Zelená stuha znamená, že se dívce chlapec líbí, modrou pentlí dávalo
děvče hochovi naději a žlutou vyjadřuje koledníkovi svůj nezájem.

Pálení čarodějnice
K jaru neodmyslitelně patří pálení čarodějnic. Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají nečisté síly větší moc než jindy. To platilo
například o noci z 30. dubna na 1. května. Víra v nečisté síly, stará
jako lidstvo samo, se časem změnila v pověru, že ďábel může moc
na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic a čarodějů. Na obranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily
ohně. Ohně měly odehnat zlé živly a pomoci k ochraně přírody.
O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem mají prý zlé síly větší moc než
jindy. Tuto noc nazýváme už od nepaměti „Noc čarodějnic“ - tento
název vznikl z pověry, že se v tento den slétají všechny čarodějnice
na tzv. sabat.
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, které jim
umožnily létat na košťatech. Podle receptu z knihy Magia Naturalis
z roku 1560 se tato mast skládala z tuku nevinného hocha, aloe, oměje,
durmanu, rulíku, topolového listu a kadidla.
Pálení čarodějnic patří k tradičním oslavám jara. Každý rok se v tuto
noc rozhoří menší či větší ohně na mnohých místech naší země. Lidé
se scházejí u zapálených ohýnků i velkých vater, opékají buřty, skáče
se přes plápolající plameny, děti se převlékají za čaroděje a čarodějnice
a na hranici hoří figuríny čarodějnic.
Starý a stále živý lidový zvyk přivítat jaro pálením čarodějnic držíme
i na Březné. I tato krásná a oblíbená tradice je v režii SDH Březná. Kromě vatry s čarodějnicí nesmí chybět ani bohaté občerstvení,
před buřtíky se dává přednost oblíbeným makrelám na grilu, nebo
pořádnému steaku. Samozřejmostí
jsou již také soutěže pro malé čaroděje a čarodějnice nebo večerní
disco pod širým nebem v podání
místního DJ. Letos nám chladné
počasí úplně nepřálo, ale čarodějnice byla zdárně upálena a všichni
si to, jako každoročně, užili.
A. Wonkeová
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Crhov středem mapy,
mapa středem Crhova
V Crhově se máme dobře a dějí se tam věci! Nenápadně, pomalu, ale jistě.
Loni jsme se poprvé sešli na čarodějnickém táboráku. Je nás
tak málo, že stačilo pár telefonátů a skupina lidí si udělala
oheň, upekla buřty a do narychlo spíchnuté čarodějnice našeptala všechny nedobroty, které potom shořely. Letos už Eva
Pecháčková připravila řadu atrakcí pro děti i dospělé a prožili jsme společně krásný filipojakubský večer. Opekli hady
z těsta i špekáčky a zkoušeli věci, které chcete zažít právě jen
jedenkrát za rok – lovit v zeleném slizu pavouky nebo jezdit
po trávníku na lopatě.
Už o Masopustu jsme Crhovským představili výborný nápad
a iniciativní čin Honzy Pavlíka: nechal speciálně pro Crhov
vyrobit mapu naší vesnice a širokého okolí. Vznikl tak unikátní geografický úkaz, kdy je středem mapy vesnice s necelou
stovkou obyvatel. Jako zdatný cyklista myslel Honza i na to,
že turista, který si chce mapu prohlédnout, musí někde zaparkovat kolo, a tak k mapě přidal i jednoduchý dřevěný stojan
na kola. Pepa Jurečka vyrobil pro mapu rám a stříšku, sousedé
pak pomohli všechno nainstalovat na zeď školy naproti kapli.
Jsou to jednoduché věci, ve městě se obvykle řeší pomocí dotací a městské firmy. O to cennější je, když jim konkrétní lidé
věnují svoji pozornost, energii, místní materiál (dřevo) a především ČAS. V seznamu úkolů a povinností, které každý z nás
má, dokáží dát prioritu nápadu, jenž ve výsledku slouží všem.
Aktuálně uvažujeme o osazení pomníku padlým a úpravách
hřiště, na červenec se chystá tradiční pouťový táborák.
Andrea Hanáčková
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ZELENÍ
KAMARÁDI
Posuneme se trochu na jih. Tahle dáma s prořídlými vlasy mě zaujala
poblíž silnice č. 399 mezi Únanovem a Znojmem. Její kmen vypovídá
o dlouhém, ale problematickém životě na okraji frekventované trasy. Občas ji přiškrtili nějakým drátem, ale vždycky přežila. Ulomené
a odřezané větve nepočítám. Jihovýchodní vítr jí vytvaroval kmen
i hřívu a po několik desetiletí včas posbírané a řádně vykvašené plody
přinášely radost, povznesení, opojení i těžká rána konzumentům proslulé medicíny. Někdo si řekne „koště“, ale mně ta osoba připadala
noblesní a vzdorující větru i osudu. Před týdnem jsem jel kolem a už
to měla „za sebou“.
Snad ještě v udírně dobře poslouží nám cynikům a predátorům.
Petr Beneš

Zkazky šilperské
Konec školního roku
Pomalu se blíží konec školního roku. Pro školáky radostné
očekávání vytoužených prázdnin. I já se vždy těšila na prázdniny, ale už je to hodně dávno, co jsem opustila školní lavice.
Chodila jsem do národní školy (1. - 5. roč.) v malé vesnici
nedaleko Štítů. Za mého dětství bývala národní škola v každé
vesnici. Život na vesnici byl úplně jiný než nyní. Do školy se
chodilo pěšky a to i z velké vzdálenosti, a kdo měl kolo, jezdil
na kole. I pan učitel, který nás krátce učil v pátém ročníku,
dojížděl na kole. Auto bývalo všeobecně vzácností a obzvláště na vesnici ho nikdo nevlastnil.
Poslední den školního roku se všichni školáci rozprchli k domovům a já byla požádána, abych pomohla odvézt papír do
sběrny ve Štítech. Takže jsem do školy přijela také na kole.
Papír jsme s p. učitelem nacpali do tří velkých pytlů. Já naložila jeden pytel na zadní nosič, učitel též a třetí pytel si
položil na řídítka. A jelo se. Učitel se rozhlížel vlevo, vpravo
a nedával pozor na položený pytel na řídítkách. Ten se svezl
do předního kola, které zablokoval. A co čert nechtěl, učitel
přeletěl řídítka a dopadl rovnou do hnoje před jedním domem. V ten okamžik jsem nevěděla, co mám dělat, ale to už
vyběhl pán z domu a nabídl učiteli pomoc. Žádné zranění
neměl, jelikož padl do měkkého. Chvíli trvalo, než se objevil
očištěný a my mohli pokračovat v cestě do Štítů.
To víte, že pro učitele to byla veliká nepříjemnost. Požádal
mne, abych mu slíbila, že se o této události nikdo nedozví. Já
jsem tento slib splnila, takže nikdo ze spolužáků se nedozvěděl, jak jsme odváželi papír do sběrny ve Štítech.
-jv-

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM POZEMKOVÉ PARCELY V K.Ú.
BŘEZENSKÝ DVŮR Č. 430/2, 425/1 A 425/2,
CELKOVÁ VÝMĚRA 4 482 M², DOSTUPNOST 1A,
MOŽNÉ KOMERČNÍ VYUŽITÍ, I JEDNOTLIVĚ. RK
NEVOLAT. CENA 500 000 KČ ZA VŠECHNY PARCELY.
TEL: 604870769, E-MAIL mostransky@seznam.cz.

Já … a Štěpán
Vám odpovíme
Redaktorka: Štěpáne, co hlava?
Štěpán: prázdno…dneska je to na tobě…
Redaktorka: furt na to myslím…
Štěpán: jestli myslíš to, co myslím já, tak to je fakt problém…a máš o tom informace?
Redaktorka: není jich moc, ale jsem si jistá, že je to
všechno blbě…
Štěpán: já si myslím, že všechno blbě není, ale jinak ti
dávám zapravdu, i když o tom silně pochybuji…
Redaktorka: moje řeč,máme podobné pocity…

Já a Štěpán…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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ZE
ŠKOLNÍCH
LAVIC

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Čtvrtek 16. 5. 2019 patřil tradičnímu Dnu otevřených dveří
na naší základní škole. Program byl pestrý. V 1. a 4. třídě byly
ke zhlédnutí názorné hodiny s využitím anglického jazyka –
metoda CLIL. Šesťáci si připravili reprízu divadelního představení k výročí 100 let republiky. Taktéž 9. A si připomněla
říjnové divadlo o vzniku samostatného Československa. Nechyběla módní přehlídka vlastních výtvorů žákyň 6. - 8. třídy.
Na chodbách a ve třídách se prezentoval Čtenářský klub, školní parlament, byly vystaveny keramické výrobky i výrobky
z technického vzdělávání.
Děkujeme všem, kteří se na akci přišli podívat.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Štíty

ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Děti mateřské školy se poslední dubnový týden účastnily kolektivní hry základních a mateřských škol pod názvem Člověče, nezlob se. Soutěž se konala na asfaltovém hřišti na Skaličce
v Zábřehu na Moravě. Akce probíhala pod záštitou MAP II.
Zábřeh. Velký turnaj rozehrály děti hned několika mateřských
škol. Úkolem bylo vytvořit a dovézt si na hřiště vlastnoručně
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vyrobené herní figurky z recyklovatelných materiálů. Děti naší
mateřské školky zvolily na výrobu figurek téma blízké všem
dětem - ,,Mimoni“ a pustily se do soutěžení. Vzájemně se podporovaly, fandily si a s radostí a nadšením prožívaly každý tah
na herním poli. Jejich hravost a soutěživost se vyplatila. Děti
z mateřské školy Štíty vybojovaly v turnaji krásné první místo.
S medailí na krku a s diplomem v ruce děti pyšně opouštěly hřiště. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další podobné turnaje.
Bc. Zuzana Straková

CLIL V PRAXI,
ANEB CLIL NÁS BAVÍ
Dne 23. 4. 2019 odpoledne proběhla na naší škole mimořádná
a úspěšná akce s názvem CLIL V PRAXI, ANEB CLIL NÁS
BAVÍ. Naše škola ve spolupráci s MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. společně zrealizovali vzdělávací akci, která měla
za cíl pedagogům ze škol Zábřežska a Šumperska představit
a názorně předvést začlenění metody CLIL do výuky nejazykových předmětů. Metoda CLIL neboli Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované
učení, patří k významným vzdělávacím trendům současného
evropského školství a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání.
Více než 20 pedagogů z okolních škol využilo této skvělé příležitosti. Bylo jim umožněno shlédnout několik ukázek výuky
metody CLIL v praxi. Jednalo se o kombinaci nejazykových
předmětů (tělesná výchova, matematika, vlastivěda, dějepis,
hudební výchova, český jazyk) s integrací anglického jazyka
do výuky na I. i II. stupni ZŠ. V rámci podpory metody CLIL
byly k nahlédnutí také CLIL projektové práce žáků a další žákovské výstupy, které pedagogům – hostům poskytly bohatou
inspiraci a motivaci metodu CLIL zařadit do své výuky.
Celá akce byla všemi zúčastněnými vnímána jako velice inspirativní a přínosná v rámci rozvoje jazykového vzdělávání žáků
a každý pedagog především velice ocenil profesionální způsob, kterým byla celá akce vedena, a to formou praktických
ukázek výuky s rozmanitými aktivitami a technikami výuky
žáků na I. i II. stupni ZŠ.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, kteří se
sešli, aby aktivně podpořili metodu CLIL, ale především velké
díky a obdiv patří pedagogům ZŠ Štíty, kteří svým profesionálním přístupem dokázali inspirovat a motivovat ostatní pedagogy i své žáky k začlenění metody CLIL do výuky a takto
aktivně rozvíjet jazykovou vzdělanost žáků základních škol.
Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele školy

Skautský oddíl
Hledači Štíty
Začátek roku nás potěšil sněhovou nadílkou. Tu jsme využili
hned na první schůzce, kdy skupinky vytvářely ze sněhu zvířata. Fantazii se meze nekladly a musím je pochválit. Všichni
se snažili a stálo to za to. Kdo je zvědavý, jak to dopadlo, podívejte se na naše internetové stránky http://skautstity.blogspot.
com/ a příspěvek „První lednová schůzka“.
První oddílovou akcí byla návštěva Laser arény v Olomouci.
Pro nás trochu netradiční zábava, ale využili jsme ji na 100 %.
Rozdělili jsme se do pěti skupinek (jedna vedoucích) a zapotili jsme se v intenzivním dvanáctiminutovém boji každý proti
každému. Nikdo by nevěřil, jak to dá zabrat. Po dvou hodinách
bylo dobojováno a bylo odhaleno, jak která skupina skončila.
Všem se tu líbilo a odjížděli jsme sice unavení, ale spokojení.

I letos se náš oddíl zapojil do celorepublikové akce „Ukliďme
Česko“. Nikdo by nevěřil, kolik odpadků je kolem našich cest.
Řidiči co nepotřebují, vyhodí. U cesty od autoservisu k Trojičce jsme nasbírali osm pytlů odpadků. Kelímky od kávy, lahve
od polských limonád. Nejhorší bylo, když jsme to odpoledne
uklidili a večer opět našli v příkopě pytlík s odpadem. Někdo
byl tak líný, že se mu nechtělo vyhodit ho někde u pumpy.
Každým rokem chodíme na brigádu do firmy Klein automotive s.r.o. Uklízíme v obou závodech a také odpadky v jejich
blízkém okolí. Letos nás popohánělo počasí (blížil se déšť),
takže každý pracoval na maximum. Musím všechny pochválit,
že jsme stihli vše, co jsme měli v plánu. Finanční odměna nám
pomůže přikoupit další věci do naší táborové kuchyně.
V půlce dubna jsme se zúčastnili střediskové akce „Nové
hrady“. Jednou za dva roky se tam scházíme celé středisko.
Na nádraží v Bohdíkově nás rozdělili do skupin. Dostali jsme
plánek trasy, která byla důmyslně zašifrována. Museli jsme dát
všechny hlavy do hromady, abychom ji rozluštili. Pak jsme
vyrazili na trasu hledat a plnit uložené úkoly. V cíli jsme se
zase vrátili ke svým oddílům a zapojili se do soutěže o nejlepší
buřtguláš. Vedoucí mohli radit, ale nesměli vařit. Náš guláš
sice nevyhrál, ale byli jsme na pomyslném stupínku vítězů.
Zlatou si „vyvařili“ kluci ze Zábřehu. Jen počasí moc nepřálo,
bylo dost zima a foukal studený vítr. Někteří ho dost podcenili,
ale příště už budou moudřejší.

Naší poslední akcí byla spolupráce s městem Štíty na Dni pro
rodinu. Připravili jsme si jednu z atrakcí - pohádkovou stezku. Zde musíme pochválit Marcelu Axmanovou, která dala
do kupy pohádkové postavy a kostýmy. Nikdo neví, kolik je
s tím práce. Před zahájením je například zapotřebí „ofáborkovat“ trasu, rozdělit stanoviště s pohádkovými postavičkami.
Velkým překvapením byl zájem dětí. Na stezku se jich vydalo
přes 170. Taková účast předčila naše očekávání. Na prvních
stanovištích byla ze začátku „dopravní zácpa“ a jsem rád, že to
odradilo jen málo rodičů. V cíli dostaly děti sladkou odměnu
a nás potěšilo, že se všem líbilo a vyšlo hlavně počasí. Všichni
jsme ale byli rádi, že už je konec. Na závěr jsme se ještě zapojili do mašinky, kterou zahajovala skupina Maxim Turbulenc
a bylo krásné vidět, kolik dětí i dospělých se do mašinky přidalo. Taková dlouhá ve Štítech určitě nikdy nebyla.
O dalším se dozvíte zase příště.
Zapsal: Skácel Luboš
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
Trať Dolní Lipka - Štíty – Hoštejn
Jistě jste zaznamenali, že již delší dobu vlaky, tedy osobní vlaky, do Štítů nejezdí. Pro mnohé z nás se jedná o zcela nepochopitelný krok mezi kraji. Šlo hlavně o neschopnost
dohodnout se a to v době, kdy jsme součástí Evropské unie.
Nepochopitelné.
Vlaky dnes končí v Mlýnickém Dvoře, kde nastartované
stojí i několik desítek minut, ale na dojezd do Štítů prý nejsou finance. Pár měsíců sice alespoň některé spoje do Štítů
zajížděly, ale kdo si prostudoval jízdní řád, hned věděl, proč
jezdily víceméně prázdné. To nejen já považuji za cílený krok
ke znovuzrušení spojů. Důvod se našel a je to.
Přitom v 19. století byly plány úplně jiné. Přes Štíty se
měly řítit rychlíky spojující Polsko s olomoucko – pražskou
tratí. Na čem tyto plány ztroskotaly? Na penězích. V roce 1899
byla vystavěna 16,5 kilometrů dlouhá trať, spojnice Dolní Lipky, Králík, Červené Vody a Štítů v nenáročném terénu Králické brázdy. Snahy o prodloužení do Hoštejna se ale již nikdy
neuskutečnily.
Ještě ve 20. století se o možnosti dostavby této tratě několikrát
mluvilo a to i na nejvyšších státních místech. Bohužel bezúspěšně. Například před 100 lety na zasedání Národního shromáždění
československého, což byl nejvyšší zastupitelský a zákonodárný
orgán v době vzniku Československa v letech 1918 – 1920. Přikládám zkrácený zápis z jednání v původním jazyce.
-jk-

Zasedání Národního shromáždění československého
r. 1919
Návrh členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka,
Vil. Votruby a druhů na nouzovou stavbu
lokální dráhy ze Šilperka do Hoštýna.
Podepsaní žádají návrhem svým, aby bezodkladně zařízena byla nouzová výstavba lokální dráhy ze Šilperka na Moravě
do Hoštýna s připojením na hlavní trať z Olomouce do České
Třebové a odůvodňují tento návrh svůj takto:
Již před válkou byla tato trať bývalým ministerstvem železnic ve Vídni trasována a stavba povolena, i veškerým
podmínkám pro stavbu tu se strany interesentů též vyhověno,
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a od okresu částkou K 140.000 přispěno, což také složeno, leč
vypuknutím války stavba ta se oddálila a celý elaborát zaležel
ve Vídni.
Jak stavba tato jest potřebná, dokazuje především stálá
velká nezaměstnanost v okrese šilperském, kde zejména nyní
již přes 600.000 korun jako podpora pro nezaměstnané se vyplatilo, a není vyhlídky, kdy lid ze severní Moravy a východních Čech bude míti nějaké zaměstnání, neboť podniky průmyslové pro nedostatečné železniční spojení rozšiřovati, ani nově
zřizovati se nemohou a nynější stěží jen při životě se drží, tedy:
ježto lid dělnický zaměstnání, jímž by se mohl uživiti, doma nenalézal, neboť horská štěrkovitá půda výživy neposkytuje, stěhoval se houfně za hranice - zejména do Německa, odkud nyní
musí se vraceti, čímž nezaměstnanost, nespokojenost a bída
dostupuje v kraji tomto nejvyššího vrchole. Připojením trati ze
Šilperka do Hoštýna bude tomu všemu pomoženo.
Jak velké výhody trať tato pro republiku československou
bude míti, zvláště když její rentabilita je zajištěna, dokazuje
již to, že dřívější vláda, která k takovým podnikům zejména
na české severní Moravě a ve východních Čechách, kde lid
výživu z této trati nalezne, vždy macešsky se chovala, provésti
tuto stavbu přece se odhodlala, což jedině - jak již uvedeno - se
zdrželo válkou.
Historický má se věc této dráhy takto:
Již r. 1900 byla podána na základě usnesení moravského
zemského sněmu ze dne 27. března 1900 petice, aby byla zřízena železniční trať ze Šilperka do Hoštýna a do Mor. Třebové, jako stavba nouzová na vrub státu a země, a to u vlády
a moravského zemského sněmu od obcí dotčených. Mor. sněm
a zemský výbor doporučily vládě provésti tuto stavbu. Přes to
nebylo v následujících letech v této věci nic podniknuto.
Teprve v předešlém roce vyslalo ministerstvo železnic,
po nové urgenci, úředníka ředitelství státních drah v Olomouci, aby konal šetření o projektované lokální dráze. Mor. zemský
výbor učinil ve schůzi ze dne 19. října 1908 nové usnesení,
aby popohnal stavbu této lokálky, a předložil je ministerstvu
železnic. Na to oznámilo ministerstvo železnic mor. zemskému
výboru výměrem ze dne 14. července 1909, čís. 36486, že ministerstvo nemůže pomýšleti na stavbu řečené železniční trati
ze Šilperka do Hoštýna a do Mor. Třebové státním nákladem.
Toto odepření odůvodňuje ministerstvo železnic tím, že
podle konaných šetření tato lokální dráha ze Šilperka do Hoštýna a do Mor. Třebové z všeobecného národohospodářského
hlediska bude míti význam pouze podřízený a sloužiti bude
pouze potřebám místním, a nelze tudíž mluvit o rentabilitě této
železniční trati.

V sedění mor. zemského sněmu ze
dne 1. října 1909 navrhl železniční výbor:
Vysoký zemský sněme, račiž se usnésti:
Zemskému výboru se ukládá, aby konal v tom směru šetření a učinil potřebné kroky u vlády, aby docela krátká spojovací trať ze Šilperka do Hoštýna co
nejdříve na státní útraty byla vystavěna,
a tento návrh byl poslanci dr. Fischerem
a Hirthem podrobně odůvodněn a mor.
zemským sněmem přijat. Tato železniční trať jest nejen nezbytná pro dotčené
kraje, nýbrž pro tuto dráhu jest zajištěna dostatečná rentabilita.
Ze všeobecného národohospodářského hlediska má lokální dráha ze
Šilperka do Hoštýna a do Mor. Třebové
veliký význam, neboť údolí Březné vidí
svou budoucnost pouze v uskutečnění
tohoto železničního projektu. Pokud není tento projekt zajištěn, neusadí se v údolí Březné žádný cizí průmyslový podnik.
Důkazů toho jest dosti po ruce, neboť v posledních 10 letech 9 velkých textilních firem pomýšlelo v Šilperku založiti
průmyslový podnik, než upustily všechny od toho, ježto nebylo spojení železničního mezi Šilperkem a Hoštýnem. Město
Šilperk a okolní vesnice jsou selské obce, a životním zájmem
těchto obcí je, aby se tam založily co nejdříve průmyslové
podniky. Obyvatelstva v Šilperku a okolních obcích ubývá rok
od roku, ježto se mnoho dělníků stěhuje do říšskoněmeckých
průmyslových krajin, a nelze tomu učiniti přítrž leč zřízením
jmenované dráhy.
…
Na trati ze Šilperka do Hoštýna jsou žulová a mramorová
ložiska, která železniční tratí přivedena budou k užitku. Dále
jsou tam velké pily, které budou dopravovati značné množství dříví, a továrna na zpracování dřeva rovněž jen zřízením
projektované dráhy se zvětší a všechny tyto podniky stanou se
schopnými konkurence. Veliké lesy na této trati a vůbec v okresu šilperském i zábřežském zaručují těmto pilám značné zvětšení, tím také doprava dlouhého dříví a řeziva nabude nemalého rozsahu.
Březná jako vodní síla umožnila by, kdyby tu byla dráha,
utvořiti nová průmyslová odvětví v této dosud zanedbané krajině. Na trati z Hoštýna do Mor. Třebové jsou rozsáhlé hvozdy,
rozsáhlé a známé moletinské, petrušovské a svanovské pískovcové lomy, jež poskytují velikého množství dopravního materiálu. Užitek těchto lomů nejen se zvětší, ale ještě jiné mnohé
lomy bude lze otevříti, čímž doprava získá dnes netušených
kvant.
Zřízením této dráhy získala by Morava přímého spojení
nejzazšího severu s hlavním městem Brnem. Bylo by dosaženo
nejkratšího spojení mezi Vratislaví a Brnem a mohla by osobní a nákladní doprava, která dnes se bere cestou na Bohumín
po severní dráze, použití přímé trati via Mittelwalde. Vystavěnou projektovanou tratí bylo by odstraněno dosavadní nepříznivé spojení se Zábřehem a jinými severomoravskými městy.
…
Vzhledem ke zřejmému odlidňování okresu, jehož příčinou
je veliký nedostatek práce, jest nutno, aby republika přispěla
tomuto kraji na pomoc a zakládajíc případné prostředky do-

pravní, zjednala existenční podklad zemědělství a především
soutěže schopnému průmyslu.
Čilé vystěhovalectví z kraje pro nedostatek zaměstnání
a úbytek nejlepších pracovních sil nemůže zajisté býti v zájmu
státu, jehož první povinností jest, národní majetek zjednávati.
Prosba o vystavění projektované trati vyplývá tudíž pouze
z udaných a skutečnou nouzí opodstatněných důvodů, poněvadž domácí obyvatelstvo našeho severomoravského kraje,
nepřeje si úpadku své drahé vlasti, nýbrž podobně jako ostatní
území usiluje v zájmu celkovém o udržení a pokrok svého vlastního kraje.
To však může se státi jen s pomocí státu. Jelikož pak jde
o kraj, který také po stránce turistické a povznesení návštěvy
cizinců je důležitý a má nespornou velkou budoucnost, považují navrhovatelé za nutno, aby doporučili brzy uskutečniti
tento návrh.
Ve směru formálním navrhují, aby návrh tento přikázán byl
výboru dopravnímu.
V Praze 17. října 1919.
Vlad. Hatlák, Vil. Votruba, Dr. Lukavský, Jaromír Špaček,
V. Rebš, Petrovický Frant., B. Král, V. Dyk, Dr. Matoušek,
Dr. Franta, Sís, Nohel, K. St. Sokol, Dr. Syllaba, Sládek, J.
Veselý, Ing. Bečka, Boh. Fischer, Dr. Jar. Stránský, Viková-Kunětická, Dr. Mareš, Dr. Schieszl, Dr. Rašín.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
V průběhu měsíců května a června tohoto roku slaví
významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Batko Stanislav
Kubíček Zbyněk
Vejrosta Josef
Winkler Alois
Purkert František
Zigáček Pavel
Valenta Josef
Sasz Jiří
Andrle Jaromír
Vogelová Jana
Havlenová Marie
Smrčka Miloslav
Scholzová Marie
Heverová Antonie
Valenta Alois
Koutná Anna
Kleiner Jan
Čermák Miroslav
Šulová Zdenka
Kleinerová Marie
Janků Věra
Drozdová Marie
Králová Anna
Hrdina Jan
Pospíšilová Marie
Janků Jiří
Kropáčková Aloisie
Němcová Květoslava
Krobotová Anna
Krobotová Marie
Juříková Libuše
Švédová Věra

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
76 let
76 let
76 let
76 let
76 let
77 let
77 let
78 let
79 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
81 let
83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
85 let
85 let
87 let
88 let

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci dubnu
v obřadní síni MěÚ ve Štítech, kam se na pozvání dostavili rodiče se svými dětmi k jejich slavnostnímu zápisu
do Pamětní knihy narozených. Hezkými písničkami a tanečkem všechny přítomné potěšili žáci a žákyně ZŠ ve
Štítech pod vedením paní učitelky Jany Špačkové. Zastupitelem města panem Petrem Haltmarem a předsedkyní SPOZ Ivetou Horvátovou byly přivítány tyto děti:

Rozálie Jurenková
Viktorie Jurenková
Ema Stavinohová
Adéla Kohoutová
Filip Hrubý
Filip Janků

MNOHO ZDRAVÍ!

Gratulujeme šťastným
rodičům a jejich dětem
přejeme mnoho zdraví,
štěstí a radosti.
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nar. 01.10.2018
nar. 01.10.2018
nar. 14.10.2018
nar. 29.11.2018
nar. 11.12.2018
nar. 12.02.2019

TURISTIKA
Do Benátek
Čtvrtým loňským výletem turistů bylo, po mnoha létech, Litovelské Pomoraví. Byl to výlet moc pěkný a už tady vznikl
záměr po roce sem opět zabrousit. Jaro letošní je ale poměrně
zvláštní, meteorologové často slibují déšť, který se pak nekoná
nebo spadne úplně jinde – občas či ojediněle. Brát je příliš vážně, to znamená neopustit přístřeší domova, což je pro turistu
něco jako pro smilníka řehole.
Ač ve stejnou dobu, jsme tak dobří, že letos je to výlet už šestý.
Jako vždycky, nemám potuchy kolik nás bude, a tak jsem moc
rád, že v místě našeho avizovaného „scuku“ v Nových Zámcích už čekají osádky několika aut jako vzorně nastoupená jednotka. Jediný trabant tady teď osiří – odpoledne bude velmi důležitý. Následuje přesun do Červenky – zastávky na železniční
trati do Olomouce. Není posprejovaná a vymlácená, dokonce
nás potěší pokladnou, teplou čekárnou a automatem na kávu.
To teplo přišlo vhod, venku zase fouká ten, pro toto jaro typický, věčně studený vítr. Nastupujeme a ani nesedáme, už
příští zastávkou je Střeň – místo prvních kroků našeho výletu.
V plánu je totiž zase, ale letos jiná část Pomoraví. Po asfaltce
se přesouváme úhlednou obcí do zajímavých míst vnitrozemské delty řeky Moravy, do oblasti lužních lesů se specifickým
ekosystémem. I tady lesáci viditelně přímo vyhledávají, zde
zřejmě nepůvodní, občasné smrčiny. A mají přehled, nacházejí
je dokonce ještě dřív než kůrovec. Musíme doufat, že se nějakého jedince smrku ztepilého podaří zachránit alespoň v nedalekém arboretu Bílá Lhota. Ponořujeme se tedy do luhů a hájů.
A pozorujeme, že ani tady už není, v tuto dobu obvyklý stav
hladiny toku odvodňujícího značnou část Jeseníků, nijak vysoký. Za bývalým mlýnem Šargoun jdeme otevřeným úsekem

rozšířeným krokem opilců, aby nás onen jarní větřík vanoucí
od polárního kruhu nepovalil. Vysoké věže před námi avizují
tzv. Hanácké Benátky – Litovel. Proč Benátky? Toto město je
postavené na šesti ramenech Moravy. Jistě výhoda, ale mnohdy i velké problémy za povodní. Známky té poslední z roku
1997 jsou ještě stále patrné na mnohých zdech. Jedna z věží
patří radnici, která je díky ní nejvyšší na Moravě, pod ní a pod
celým náměstím protéká jedno z ramen Moravy. Ani toto nadměrné množství vody pod nohama nás neušetřilo pocitu žízně
a tak jsme zapadli do restaurace. Možná tady sedával zápasník
Gustav Frištenský (ale asi ne – byl to přece sportovec), který
se narodil v malém skromném domečku ve vesničce Kamhajek na dohled bojiště tzv. bitvy u Kolína (válka sedmiletá),
osud ho pak zavál sem do Litovle, na zdejším hřbitově je jeho
náhrobek. Posíleni pokračovali jsme pak dál rašícím hájem,
terénem hustě rozbrázděným množstvím slepých říčních koryt, nyní suchých, ale v historii mnohokrát plných rychlé kalné vody unášející hlínu i chlívky z horských a podhorských
polí a vesniček. Počasí se zatím polepšilo, sluníčko nás vítá,
když vstupujeme na silnici. Většinu posílám doleva, do hospůdky v Mladči, vyvolení jdou do Nových Zámků. Vyvolení
jsou pak ještě vyvalení, když se – možná poprvé trabantem
(zaslechl jsem i modlitbu) – řítí do Červenky pro auta. Ale
jsou to dobří řidiči, jakmile ucítili v rukou své známé volanty,
proběhla rychlá psychická konsolidace. Trabant se pak ještě
stavil na bohatém nákupu v loštické speciálce, a tak si na tento
výlet vzpomenu dodnes, kdykoliv otevřu ledničku. Zejména
i proto, že datum doporučené spotřeby některých sýrařských
pochoutek už proběhl.
Na horách ještě sněží (14.5.!), králíky krmím ve vaťáku. Výlet údolím Moravské Sázavy jsem slíbil a pak musel odvolat.
V plánu je výlet z Říček do Pekla, ze Skřítku do Malína. Přátelé, otužujte se, neboť i doba globálního oteplování je nevyzpytatelná!
Alex Krobot
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1. ročník turnaje
„O pohár Města Štíty“
V sobotu 6.4.2019 se v Sokolovně ve Štítech konal 1. ročník
turnaje ve stolním tenisu „O pohár Města Štíty“. Turnaje se zúčastnilo celkem 23 hráčů: 5 hráčů přijelo z partnerského města
Niemodlinu a 18 hráčů bylo z našeho a okolních oddílů.
První část turnaje se hrála ve čtyřech skupinách po pěti/šesti
hráčích. Z každé skupiny první čtyři hráči postoupili do vyřazovací části soutěže, hrané systémem na dvě porážky. Hráči,
kteří se ve skupině umístili na 5. a 6. místě, si pak společně
zahráli ve skupině „útěchy“. Ve vyřazovacích bojích se nejvíce
dařilo odchovanci našeho oddílu, Štěpánu Kobzovi, který turnaj po velmi dobrých výkonech zaslouženě vyhrál. Ve finále
mu podlehl celkově druhý hráč turnaje, Libor Hranička, hráč
A družstva Štítů. Na třetím místě se umístil hráč z partnerského Niemodlinu, Marcin Kolman.
Městu Štíty děkuji za podporu při organizaci turnaje, hráčům
za jejich účast a doufám, že se v minimálně stejném počtu sejdeme i na příštím ročníku tohoto turnaje.
Zdeněk Drlík - oddíl stolního tenisu
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Stolní tenis - sezona 2018 - 2019
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