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Vážení spoluobčané, 
ve stejné době, kdy píši článek do Štíteckého listu, sleduji 

v televizi oslavy 17. listopadu „Den boje za svobodu a demo-
kracii“. 30 let žijeme v demokracii, a když se tak porozhlédnu 
po našem městě, jsou to úspěšné roky, ve kterých došlo k dy-
namickému rozvoji a proměně Štítů. Osobně jsem moc rád, že 
ve stejný den jsem převzal klíče od domu v ulici Na Pilníku. 
Vedení města si plně uvědomovalo, že příchodem občanů, kte-
ří se nedokázali začlenit mezi nás, vzniknou ve městě problé-
my a naším úkolem bylo proto danou věc řešit. Řešení nebylo 
jednoduché a myslím, že všichni jsme rádi, že se nám to poda-
řilo. Teď máme před sebou důležitý úkol - opravit dům, jehož 
využití bude výhodné pro občany Štítů. Milí spoluobčané, dovolte mi pozdravit Vás v čase advent-

ním, kdy se naše město Štíty slavnostně rozzářilo a všichni 
začínáme vnímat sváteční atmosféru blížících se vánočních 
svátků a konce roku 2019. „Advent“ je příchod něčeho krás-
ného, co má velký význam a označuje období příprav před 
Vánocemi, což pro mnohé znamená začátek církevního roku. 
Když myslíme na Vánoce, okamžitě se nám vybaví nějaké 
známé melodie, myšlenky, obrazy, vůně a slova, které rezonují 
s daným kouzelným obdobím. Nesmím zapomenout na zvo-
neček signalizující příchod dárků. Dárek však nemusí být jen 
hmotný, může to být pouze hezké slovo, láska k druhému, po-
rozumění, tolerance, podaná ruka, co pomůže vstát. To jsou ty 
největší dárky, které můžeme dát a dostat. Jsou to dary, které 
zahřejí u srdce a pohladí na duši.

Velice rád bych využil této příležitosti a popřál Vám a Va-
šim rodinám nádherné Vánoce a krásné sváteční období. Chci 
Vám osobně popřát, aby se Vám v příštím roce vyhýbaly ne-
úspěchy, nemoci, aby ve vašich rodinách vládla pospolitost, 
vzájemná úcta, láska a aby se Vám dařilo vytvářet pevné 
a solidární vztahy. V tomto smysluplném období, které je vý-
znamným faktorem života, věnujte svůj čas Vašim rodinám, 
blízkým a přátelům.

Přeji všem krásný a poklidný Štědrý den a hlavně dětem 
rozzářené oči z dárků od Ježíška.  Dívejme se na nadcházející 
rok 2020 s nadějí a optimismem a buďme k sobě dobří.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Starosta města Bc. Jiří VogelZ archivu ZŠ
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 20. – 23. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Kupní smlouva uzavřená s kupujícím Stora Enco Products 

Ždírec s.r.o. – prodej jehličnaté kulatiny.
• Smlouva o zajištění produkce: vystoupení skupiny REA-

DY KIRKEN a p. Františka Uhra na Setkání na pomezí 
Čech a Moravy, vystoupení skupiny DASKABÁT a DH 
Túrafanka na Štítecké pouti a vystoupení Spolku múzic-
kých umění Jedlí na vánočním koncertě v KD Štíty. 

• Darovací smlouva uzavření s dárcem Město Zábřeh, kdy 
předmětem smlouvy je darování funkčního zvukového 
průvodce DARUMA VOICE GUIDE.

• Dodatek č. 3 k e smlouvě o prodeji cenin, uzavřený s Čes-
kou poštou a.s.

• Smlouva o provedení ozvučení akce Setkání na pomezí 
Čech a Moravy uzavřená s p. Radkem Jandíkem, Radomi-
lov.

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

s přehledem stavu majetku města, stavem závazků a po-
hledávek města a stavem účtů a pokladny. Dále rada na ka-
ždém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání 
ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení 
RMě Štíty.

• Rada města schválila cenové nabídky: pokládka PVC 
v objektu čp. 239 a čp. 57 ve Štítech, dodavatel Jaroslav 
Hrabě, Zábřeh, ořez 30 smrků, dodavatel fi rma Šula, ri-
zikové kácení, Bukovice, třídění stavební sutě, dodavatel 
fi rma EKOZIS s.r.o. Zábřeh, kovový plot na hřbitov v He-
rolticích, dodavatel HEFAJSTOS, Wojciech Nakwasiňski, 
Polsko, nákup nových PC, dodavatel fi rma ASI Mohelnice. 

• Rada města schválila nákup: kostýmy a rekvizity na Mi-
kulášskou nadílku, projektor a projekční plátno se stati-
vem pro správu města, lednička a jídelní sety pro klubovnu 
v čp. 38, tombola na kulturní akce v roce 2020, PC a moni-
tor k panoramatickému rentgenu na zdravotním středisku, 
cukrovinky na Mikulášskou nadílku a příspěvek na vánoč-
ní tvoření, traktůrek pro MH Štíty na sečení trávy, okrasné 
stromky včetně kůlů, substrátu a kůry na osázení veřejného 
prostranství u pomníku padlých v Crhově, pneumatiky – 
bagr JCB 3CX, 3 kusy věnců na 28.10.2019, 5 kusů knih 
– Příběhy cest pro TIC Štíty.

• Rada města schválila pořez smrkové kulatiny pro objekt 
čp. 47 na Březné – Pila Výprachtice. 

• Rada města schválila návrh programu 8. zasedání ZMě. 
• Rada města schválila návrh rozpočtu na rok 2020 ZŠ a MŠ 

Štíty.
• Rada města vzala na vědomí žádost ZŠ a MŠ Štíty o povo-

lení výjimky z počtu dětí ve třech třídách mateřské školy 
a souhlasí s udělením výjimky.

• Rada města schválila návrh elektronického zápisu kroniky 
města za rok 2018.

• Rada vzala na vědomí podání žádosti o dotaci ro jednotku 
JSDH Štíty na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opra-
vy JSDH.

• Rada města vzala na vědomí statistiku pohybu obyvatel 
ve Štítech k 23.10.2019.

• Rada města schválila partnerskou návštěvu delegace města 
dne 16.11.2019 v Niemodlinu na mezinárodní akci „Kar-
pik 2019 a nákup sponzorských darů na tuto akci.

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 25. 9. 2019

Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 7. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění Akčního plánu strategického rozvoje měs-

ta Štíty na rok 2019
3. Návrh Akčního plánu strategického rozvoje města Štíty 

na rok 2020
4. Rozpočtové opatření č. 6
5. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 17 -19
6. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období červen – 

září 2019
8. Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období červen – 

září 2019
9. Zpráva o činnosti v lesích Města Štíty leden – září 2019
10. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
11. Různé
12. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:
a) Plnění Akčního plánu strategického rozvoje města Štíty 

na rok 2019
b) Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
c) Rozpočtové opatření č. 5
d) Směrnici 6/2019 – sazebník úhrad za poskytování informa-

cí
e) Návrh Akčního plánu strategického rozvoje města Štíty 

na rok 2020

2. Projednalo a schvaluje
ZM7/2019/1 Návrhovou komisi: I. Směšný, V. Langer, A. 

Čech
ZM7/2019/2 Ověřovatele zápisu: Ing. P. Meixner, Bc. Z. Drlík
ZM7/2019/3 Program 7. zasedání zastupitelstva
ZM7/2019/4 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 31. 7. 2019 
ZM7/2019/5 Rozpočtové opatření č. 6/2019
ZM7/2019/6 Usnesení z jednání Rady města Štíty č. 17-19
ZM7/2019/7 Kontrola plnění úkolů ZMě
ZM7/2019/8 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za obdo-

bí červen - září 2019 včetně protokolů o výsledku jednání 
kontrolního výboru č. 7 - 8

ZM7/2019/9 Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období 
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červen - září 2019 včetně protokolů o výsledku kontroly 
z 23. 9. 2019

ZM7/2019/10 Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty 
za leden - září 2019

ZM7/2019/11 Prodej části pozemku p. č. 12 o výměře cca 60 
m² podle geometrického zaměření v k. ú. Březenský Dvůr 
za cenu 70 Kč/ m² za podmínek uvedených v Zásadách pro 
prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizová-
ní věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty 
manželům Horvátovým

ZM7/2019/12 Vyhlášení záměru prodeje p.č. 76/15 a p.č. 
112/1 v k.ú. Štíty-město

3. Pověřuje: 
Radu města Štíty projednat zrušení společnosti Nová provozní 

Štíty, s.r.o.

4. Revokuje: 
ZM7/2019/13 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Římskokatolické farnosti Štíty vedené 
pod číslem usnesení 4/2019/14 z důvodu neschválení do-
tace

ZM6/2019/14 Posun termínu zasedání zastupitelstva z 25. 9. 
na měsíc říjen z důvodu konání zastupitelstva v původním 
termínu

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

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

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 6. 11. 2019

Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 8. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění Akčního plánu strategického rozvoje měs-

ta Štíty na rok 2019
3. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
4. Různé
5. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:
a) Plnění Akčního plánu strategického rozvoje města Štíty 

na rok 2019
b) Záznam o projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospo-

daření města Štíty za rok 2019
c) Navrženou kupní cenu za pozemky p.č. 561/7 a p. č. 1604/6 

včetně trvalých porostů na základě znaleckého posudku 
a schválenou Správní radou SŽDC

2. Projednalo a schvaluje
ZM8/2019/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Langr, 

Antonín Čech
ZM8/2019/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner, 

MUDr. Pavel Bartoň

ZM8/2019/3 Program 8. zasedání zastupitelstva
ZM8/2019/4 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 25. 9. 2019 
ZM8/2019/5 Přijetí dotace ve výši 184.841 Kč jako individu-

ální dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 2019 v oblasti 
zdravotnictví na realizaci projektu „Zvýšení kvality zubní-
ho ošetření“ a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

ZM8/2019/6 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěv-
ku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. 
Výše ročního příspěvku poskytovatele na dopravní ob-
služnost je vypočítaná podle vzorce Počet trvale žijících 
obyvatel (k 1. 1. 2019) x částka příspěvku schválená ZOK 
(150 Kč) = 303.150 Kč

ZM8/2019/7 Bezúplatný převod p. č. 1777/1 a p. č. 1777/2 v k. 
ú. Heroltice u Štítů z vlastnictví České republiky do vlast-
nictví Města Štíty

ZM8/2019/8 Nabytí p. č. st 208 se stavbou čp. 246 v k. ú. Ští-
ty-město za cenu 800.000 Kč a uzavření kupní smlouvy se 
společností Bela Plus s.r.o.

ZM8/2019/9 Úplatný převod části pozemku p. č. ZE-PK 10161 
a p. č. ZE-PK 10163/1, realizovaný jako směna za poze-
mek p. č. ZE-PK 10146 s Českou republikou -  Státním 
pozemkovým úřadem, vše v k. ú. Štíty-město

ZM8/2019/10 Vyhlášení záměru prodeje p. č. 641/3 v k. ú. Ští-
ty-město

ZM8/2019/11 Vyhlášení záměru prodeje části p. č. 2384/1 v k. 
ú. Štíty-město

ZM8/2019/12 Vyhlášení záměru prodeje p. č. 2071 v k. ú. Ští-
ty-město

ZM8/2019/13 Nákup pozemku p. č. 534/5 v k. ú. Štíty-město

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

  Ing. Oto Wonke v. r.     Bc. Jiří Vogel v. r.
      místostarosta                 starosta
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UZENÁŘSKÝ KAPR VYHRÁL 
GRAND PRIX V NIEMODLINU

Svůj kuchařský um opět předvedla Jana Tejklová, když spolu 
se štíteckou delegací jela v sobotu 16. listopadu reprezentovat 
naše město do partnerského  Niemodlinu.  Z polsko – českého 
gastronomického festivalu „Karpik“ si za svého uzenářského 
kapra odvezla cenu nejvyšší. Soutěžení o nejlepší pokrm z ryb 
každoročně doprovází slavnostní vyhlášení vítězů mezinárod-
ní soutěže satirických kreseb.                                             R. J.

Bohoslužby o vánočních svátcích 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

ve Štítech:
24.12. úterý -  Štědrý den, Vigilie Narození Páně, 
půlnoční mše sv. ve 21 hod.
25.12. středa - Slavnost Narození Páně, mše sv. 
v 9 hod.
26.12. čtvrtek - Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 9 hod.
29.12. neděle - Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa, mše sv. v 9 hod.
poděkování za rok 2019 a Boží pomoc do nového roku.
1. 1. 2020 středa - Slavnost Matky Boží Panny Marie

Adventní zastavení
V době vydání prosincového čísla Štíteckého listu už bude 
krátce po letošním Adventním zastavení. Na počátku bylo 
přání užít si atmosféru vánočního jarmarku i v našem městě. 
Slovo dalo slovo, a tak jsme vás letos již po čtvrté přivítali 
na farním dvoře, kde akci pořádá štítecká farnost. Nejde nám 
o výdělek, ale o možnost se sejít, strávit společně předvánoční 
atmosféru a udělat i dobrou věc pro někoho v nesnázích. Celý 
výtěžek z prodeje věnujeme každý rok na dobročinný účel. 
Do akce se každoročně zapojili s výrobou drobných dárků 
skvělé paní učitelky s dětmi Základní školy ve Štítech, skauti 
a dobrovolnice z širokého okolí. Když k tomu přidáme peče-
né dobroty od místních farnic a punč od „Hamarek,“ je to už 
pěkná částka, kterou můžeme pomoci. V loňském roce jsme 
utržili 9577,- Kč, které jsme věnovali Martínkovi Tomalovi s  
vážným zdravotním handicapem na nákup speciálních pomů-
cek. Peníze byly použity na doplatek speciálního vozíku, kte-
rý je pro Martínka nepostradatelný a jeho mamince tak ulehčí 
společné cestování. A protože ještě něco zbylo, doplatila se 
i autosedačka. Výtěžek z letošního ročníku věnujeme nadaci 
Dobrý anděl, která podporuje rodiny, které se vlivem nemoci 
převážně onkologické, dostaly do tíživé životní situace. Dě-
kuji všem, kdo akci organizují a pomáhají, i když nás zastihl 
mráz, sněžení i déšť, nenecháte se odradit a další rok do toho 
jdete znova. Děkuji také městu Štíty za podporu. Ale hlavně 
všem, kteří nás navštívili, užili si adventní odpoledne a společ-
ně s námi tak podpořili dobrou věc. 

Eva Pecháčková

LANŠKROUNŠTÍ OCHOTNÍCI 
POBAVILI ŠTÍTECKÉ PUBLIKUM

Koktejl písní a příběhů ilustrujících stoletou a ne vždy lehkou 
cestu naší republiky předvedli v pátek 8. listopadu na prknech 
štíteckého kulturního domu členové Divadla Ve středu. Cílem 
tohoto pořadu nebylo jen opakování dějepisu, ale také pozná-
ní, že i v těžkých dnech se najde důvod k humoru. Diváci moh-
li vidět např. scénky z Haškova románu Dobrý voják Švejk, ze 
hry Voskovce a Wericha Don Juan, z díla Ludvíka Aškenazyho, 
z Tevarieté či Nedělní chvilky poezie nebo jak je to s objevy, 
politiky či inzercí. Představení mělo premiéru v loňském roce 
při oslavách stého výročí republiky v Lanškrouně. My jsme 
využili nabídky divadla a toto pásmo uvedli při příležitosti ji-
ného důležitého výročí naší republiky, a to třiceti let od pádu 
komunismu.                                                                              R. J.
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Milí spoluobčané,
slovy klasika „čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani 
vy“ lze asi nejlépe vystihnout rychlost, s jakou dnes běží 
náš osobní i pracovní život. S trochou nadsázky lze říci, 
že sotva se o Velikonocích potěšíme z nastupujícího jara, 
již odjíždíme na letní dovolenou, ochutnáváme první Sva-
tomartinské víno a chystáme se na Vánoce. Mnozí z nás 
jistě rádi vzpomínají, jak úžasně dlouhé se zdály v dět-
ství letní prázdniny nebo jak nekonečný byl školní rok. 
Na tomto zdánlivém i skutečném zrychlení naší doby ov-
šem máme také svůj podíl. Spousta z nás žije v neustálém 
on-line režimu, zasypáváme se často zcela nepodstatnými 
zprávami, dáváme prostor povrchnosti a bulváru na úkor 
toho skutečně důležitého a podstatného. Odčerpáváme tak 
z našeho napjatého rozvrhu čas na důležité a smysluplné 
aktivity – duchovní a sportovní vyžití, kvalitní odpočinek 
a osobní rozvoj. A to je velká škoda, protože promarněný 
čas pak samozřejmě chybí jinde.
V letošním roce jsme si společně připomněli významné 
výročí 30 let od pádu totality a nástupu svobody v naší 
zemi. Samozřejmě, že vnímám často rozporuplné názory 
na to, jak uplynulé období hodnotit. Zdaleka ne všechno 
se povedlo, mnoho věcí zůstalo nedokončeno a několik 
oblastí lze označit vyloženě za zpackané. Ale mnoho dal-
ších velmi důležitých věcí se bezesporu změnilo k lepší-
mu. Blahobyt, jaký dnes naše společnost ve velké většině 
zažívá, by zcela určitě nebyl bez svobody možný. Cestu-
jeme, vzděláváme se, žijeme a podnikáme bez jakéhoko-
liv omezení. Važme si toho už jen proto, že z uplynulého 
století samostatnosti naší země jsme si podobné výsady 
užívali pouze polovinu času a mnohé generace nepozna-
ly svobodu vůbec.
Pokud mám zhodnotit letošní, pomalu končící rok z hle-
diska fi remních výsledků, budu se vyjadřovat s jistou 
dávkou opatrného optimismu. Velmi pozitivní je určitě 
fakt, že jsme i přes řadu překážek dodrželi všechny zá-
vazky, dané našim zákazníkům. Na místě je poděkovat 
všem spolupracovníkům bez rozdílu pracovního zařaze-
ní, kteří se svojí poctivou prací o tento úspěch zasloužili. 
To, co nás nicméně znepokojovalo především v druhé 
polovině roku, je zcela evidentní ochlazování průmyslu 
v podobě nižších zakázek a poklesu nových projektů. Jde 
z velké části o důsledek stavu ekonomiky v celé eurozóně 

v kontextu brexitu, obchodních válek a celkové neschop-
nosti nejvyšších politických elit zodpovědně rozhodovat. 
Bohužel i v naší zemi jsme svědky dalšího nesmyslného 
zadlužování a populismu bez vazby na budoucnost.
Jako rozený optimista jsem nicméně přesvědčený, že 
naše fi rma díky dlouhodobé zakázkové náplni, fi nanč-
nímu zdraví a důrazu na zdravý rozum všechny výzvy 
zvládne a bude i nadále poskytovat jistotu svým zaměst-
nancům i celému regionu.
Dovolte mi, abych vám všem srdečně popřál pohodo-
vé a klidné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších 
a v novém roce především pevné zdraví, mnoho osob-
ních i pracovních úspěchů. Věřím, že rok 2020 úspěšně 
zvládneme.

Petr Klein, jednatel společnosti

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

redaktorka: ahoj Štěpáne, jsme téměř na konci i na začátku 
dalšího roku…co ty?
Štěpán: budu si půjčovat…
redaktorka: to bych nedělala...
Štěpán: půjčím si dva cizí „fórky“...
redaktorka: to je něco jiného, tak začni…
Štěpán: Pepíček přijde domů s vysvědčením a maminka se ptá, 
jak dopadl: „Ale mami, hlavně že jsme všichni zdraví“…
redaktorka: a ten druhý?…  
Štěpán: oblíbený pozdrav jednoho rozhlasáka: „Mějte se zkrát-
ka dobře a hlavně, něco pro to dělejte“…

Moje a Štěpánovo lehce utajené PF 2020 
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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PODZIM NA BŘEZNÉ
Drakiáda
Jedna z typických podzimních radovánek je pouštění draků. 
12. října proběhl na Březné pod záštitou SDH Březná již dru-
hý ročník podzimní drakiády. Letos byl spojený i s podzimním 
tvořením. Prostory hasičské zbrojnice se proměnily v dílničky, 
ve kterých si mohly děti (a často i rodiče) vyrobit různé pod-
zimní dekorace nebo si jen vymalovat obrázek s podzimní te-
matikou. Připraveno bylo i malé občerstvení. Někteří mezitím 
na hřišti již pilně trénovali na drakiádu. Účast byla hojná. Děti 
si přinesly dráčky nejrůznějších barev, velikostí a tvarů a spo-
lečně jsme se vydali na start. Všichni radostně pobíhali po hři-
šti a snažili se dostat své dráčky vysoko do oblak a poté je tam 
co nejdéle udržet. I když počasí nám úplně nepřálo a na vítr 
jsme čekali marně, nakonec se přeci jen podařilo dostat vět-
šinu draků nahoru. Soutěžilo se ve 4 disciplínách. Drak, který 
první vzlétnul (Helenka Gálová). Drak, který vyletěl nejvýše 
(Martin Havlíček). Drak, který létal nejdéle (Eliška Kubíč-
ková) a Nejoriginálnější drak (Petr Malý). Všechny děti byly 
na závěr akce odměněny za své snažení sladkou odměnou.

A. Wonkeová

Lucerničkový průvod
2. listopadu jsme na Březné oslavili Dušičky a Halloween. 
Plánovanému průvodu s lucerničkami a lampiony předcháze-
lo halloweenské tvoření, kde si každý mohl vyrobit svou lu-
cerničku, strašáka či dýni. Nechyběl vynikající punč Luboše 
Skácela pro děti i dospělé. Počasí bylo typické dušičkové, kdo 
však v deštíku a podzimní mlze vydržel a prošel po setmění 
s lucerničkou či lampionem v průvodu celou trasu, na toho 
čekalo na jejím konci velké překvapení. Strašidelná stezka. 
Trasu vytyčenou a osvícenou jen svíčkami a loučemi si nej-
větší odvážlivci prošli sami nebo ve dvojicích, ti méně od-
vážní nebo maličcí pak v doprovodu rodičů. Cestou narazili 
na duchy, čarodějnice, hejkala, vodníka, vlkodlaka, ne/živou 

mrtvolu sedláka v rakvi 
a další postavy, které 
se v ten večer vynořily 
ze záhrobí. Počasí, tma 
a skvěle zvolená trasa 
už jen dotvářely tajupl-
nou atmosféru. Kdo 
překonal strach a došel 
až do cíle, dostal slad-
kou odměnu a nechy-
běly ani buřtíky, které si 
pak děti opekly na při-
praveném ohni. Těšíme 
se zase za rok!!!

A. Wonkeová

ŠTÍTECKÝ KOSTEL ZNÁMÝ 
I NEZNÁMÝ

Ve dnech 17. října a 1. listopadu se sešli zájemci o historii 
ve štítecké knihovně, aby se dozvěděli zajímavosti o kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Virtuální prohlídku interiéru tohoto 
krásného barokního kostela si připravila Mgr. Ivana Valento-
vá, která promítání doplnila poutavým vyprávěním o historii 
a výbavě této štítecké dominanty.

R. J.

Počasí před 30-ti léty
Rok 1989
Zima prakticky bez sněhu, často inverze. Březen začal hod-
ně jarně. První bouřka 17.3., další silná přišla 17.4. při tep-
lotě 1,5 stupně! Apríl aprílový. 1. května bylo zima a větrno 
(na posledním průvodu se lidé neohřáli) a 7.5. na Herolticích 
ležel sníh, v nižších polohách padal sníh s deštěm.  Pak ko-
nečně teplo a hezky, pouze v polovině června znovu chladno 
až na nulu a déšť se stopami sněhu. První polovina července 
a srpen velmi horké, 17.8. - jen tak pro zajímavost, bylo úplné 
zatmění měsíce. Září proměnlivé mimo jeden krásný týden. 
Prvé ráno pod nulou bylo 1. října a třetího dokonce zbělela 
sněhem Buková hora – jen dočasně. Listopad byl dušičkově 
nevlídný, první sníh tu padal šestnáctého, mrzlo, přibyla same-
tová revoluce a 20 cm sněhu. O Vánocích ale sníh pryč a velmi 
teplo, na Silvestra mrazivo. Vegetačně se rok hodně podobal 
předchozímu, srážkově podprůměrný, jinak se dá přirovnat 
k horské dráze.                                                          Alex Krobot
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Zima v Herolticích
S přibývajícím věkem se ve vzpomínkách vracím do dětství – 
vybavují se mi příhody veselé i smutné, rodinné i školní.
A u těch školních bych se ráda podělila s těmi úsměvnými.

V době mého dětství bývala pohádková zima – plno sněhu 
i sluníčko často svítilo, až se sníh jiskřil. Rozehřálo horní sně-
hovou vrstvu a ta pak přes noc vytvořila škraloup, po němž se 
dalo chodit a nebořit se do sněhu.
A moje pohádková zima v Herolticích?  Žádné solené cesty 
(dnešní silnice)  - pro nás školáky výzva. Do školy, která stojí 
na kopci, jsme táhli sáňky a domů se fi čelo po silnici. Samo-
zřejmě se to dospělákům nelíbilo a ledacos jsme si vyslechli.
Tělocvik se odehrával na kopci až nad kostelem, kde se sáňko-
valo. Protože kopec byl dost prudký a terén nerovný, sjížděli 
jsme jen z poloviny svahu. Pan učitel nás chvíli pozoroval, 
zvláště kluky a kroutil hlavou. „Vy nejste žádní odvážlivci – 
proč nesjedete celý svah?“ A aby ukázal, jak se má sjíždět, 
půjčil si sáně a vyšlapal s nimi až na vrchol. Kluci pana učitele 
varovali, ať to nedělá, že to špatně dopadne. A dopadlo.
Pan učitel se spustil, několikrát sáně nadskočily na nerovném 
terénu a poslední dopad byl tak prudký, až se sáně pod ním 
roztříštily. Chvíli trvalo, než se p. učitel vynořil zpod sněhu 
– řádně otřesen, ale přežil bez úrazu a celou událost vzal s hu-
morem.                                                                               J.V.

Zkazky šilperské

Harmonický útvar je možné pozorovat poblíž Jedov-
nice, na okraji Moravského krasu. Stromořadí lip 
a jasanů, postupně omlazované novými nástupci, jež 
na opuštěných pozicích vyplňují mezery, nahrazují 
své předchůdce a pod dohledem těch vzrostlých sbí-
rají zkušenosti, kryjí se v jejich stínu a lépe odolávají 
větrným poryvům.
Alej roku 2013 (vítěz soutěže) by nám mohla být in-
spirací a dobrým doprovodem na silnici roku 2020. 

ZELENÍ
KAMARÁDI

Zkušenost a stabilita doplněná pružností a mládím je, jak vidno, foto-
genická.
              PF 2020                                                                   Petr Beneš
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Socha sv. Anny u hřbitova
Píše se rok 2019. Je tomu již 250 let, kdy neznámý ka-

meník vytesal a někdo další postavil při pradávné stezce 
vedoucí ze Šilperka do Friesedorfu (na Březnou) monu-
mentální sochu sv. Anny. Neví se, kdo byl donátorem (za-
davatelem a sponzorem), ani proč byla socha postavena 
právě na tomto místě. Jisté však je, že věřící odedávna ko-
nali své pouti do Grulichu (dnes Králíky) na Horu Matky 
Boží.1  Cesta přes Šilperk a Březnou byla bezpečná a pří-
má.2 

Sochu sv. Anny najdeme za dnešním hřbitovem.3 Staré 
mapy ukazují, že přímá cesta z náměstí směrem k dnešnímu 
hřbitovu existovala už před staletími. U sv. Anny se prudce 
zatočila k severu a vedla poli až na dnešní Březnou, kde po se-
stupu vyústila u přechodu přes řeku Březnou (naproti dom-
ku Zahradníkových). Poté patrně pokračovala kolem sousoší 
Nejsv. Trojice přes Březnou a dál. Světice upírala svůj zrak 
právě směrem, kterým vedla stezka, a vyprovázela pohledem 
vzdalující se poutníky. Cestu dnes nenajdeme, při scelování 
pozemků a polí byla zaorána a jen pamětníci si vybavují, kte-
rým směrem vedla.

  1 Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 
1695 - 1700. V roce dokončení byl do kostela přinesen milostný ob-
raz P. Marie Sněžné (podle originálu z římského chrámu Santa Maria 
Maggiore, o němž se věřilo, že ji namaloval evangelista svatý Lukáš), 
který se stal srdcem poutního místa, a do té doby Lysá hora dostala 
nové jméno – Hora Matky Boží.

 2 Kříže a sochy svatých se odedávna stavěly při poutních a úvozo-
vých cestách, jindy nacházíme v krajině boží muka (ta bývají starší 
než kříže), kapličky nebo alespoň svaté obrázky. U nich procesí vět-
šinou zastavovala, poutníci uhasili žízeň a trochu si před další cestou 
odpočinuli. 

  3 Současný hřbitov se začal zakládat později  -  r. 1785, k defi nitiv-
nímu zrušení původního hřbitova, který obklopoval kostel, došlo r. 
1836. Souběžně se tedy pohřbívalo na obou hřbitovech asi 50 let.

  4 Jde o ojedinělou skulpturu v celém šumperském okrese. Samo-
statně stojících soch světců  -  kromě Jana Nepomuckého - mnoho 
nenajdeme. Výjimečná je také proto, že většina soch i sousoší bývá 
provedena v barokním slohu. Naše „Anička“ je socha rokoková.

  5 Ve štíteckém kostele Nanebevzetí Panny Marie najdeme v boční 
kapli sv. Anny sousoší od jedelského řezbáře Ignáce Tomáška. Jde 
o výjev, kdy sv. Anna vyučuje dívku Marii.

Socha svaté Anny 
patří mezi nejstarší ští-
tecké památky.  Pro svou 
jedinečnost je zapsána 
ve Státním seznamu ne-
movitých kulturních pa-
mátek okresu Šumperk 
pod číslem 1154.4  Svatá 
Anna byla uctívána pře-
devším jako ochránky-
ní matek a manželství, 
šťastného porodu, byla 
též patronkou horníků, 
mlynářů, truhlářů, tkalců 
a dalších řemeslníků. 

Na dvou stupních 
stojí sokl s předsunutou 
střední částí, který je odstupňován v hranolový podstavec po-
depřený ze stran volutovými křídly. Přední část podstavce zdo-
bí zahloubený rámec s reliéfem sv. Anny v rozevlátém šatu, 
nad reliéfem je vytesán (původně zlacený) nápis ANNA ORA 
PRO NOBIS (Anno, pros za nás). Na zadní straně je vroče-
ní – letopočet 1769. Nad podstavcem se klene v přední části 
prohnutá profi lovaná římsa. Na ni nasedá monumentální socha 
sv. Anny (matky Panny Marie), stojící na skále. Světice je zpo-
dobněna jako důstojná žena v dlouhém, rozevlátém a bohatě 
řaseném šatu, s hlavou zahalenou závojem a ozdobenou svato-
září, která drží v obou rukách rozevřenou knihu. Pravá noha je 
nakročena, hlava je pootočena doleva.5  

Socha sv. Anny ve Štítech je v současnosti v dosti zanedba-
ném stavu. 250 let na ni působí nejen přírodní vlivy, ale je po-
znamenána i četnými vrypy, nápisy a dalšími stopami „lidské 
práce“, a to jak data staršího, tak i z doby nedávné.

Příští rok čeká plastiku kompletní rekonstrukce. Je již při-
praven záměr a restaurátorských prací se opět ujme sochař 
a restaurátor Mgr. Petr Tůma. Svatá Anna se po restaurátor-
ských opravách opět zaskví ve své původní kráse a bude zdobit 
prostranství před hřbitovem i v budoucích časech.
     Ivana Valentová
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Dům č. 38 alias „stará radnice“ - 
historie a současnost objektu

Obyvatelé Štítů jistě zaregistrovali změny, které probí-
haly v domě č. 38 v dolní části náměstí. Dům patří k pa-
mátkově chráněným objektům našeho města, a proto si 
neuškodí hlavní fakta z jeho historie připomenout.   

Tento nárožní dům navazující na řadovou nástavbu náměs-
tí patří k nejstarším objektům ve Štítech. Je zapsán ve Státním 
seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod 
číslem 1157. Stojí na gotických základech a je součástí původ-
ní zástavby historického jádra města. 

Původně renesanční budova byla vystavěna v 16. století 
a sloužila dlouhou dobu jako rychta (radnice). Byl to řadový 
patrový dům vystavěný na půdoryse písmena L s mansardovou 
střechou a dvorním traktem. Čtyřosé průčelí je členěno profi -
lovanými římsami a plastickým bohatě štukovaným dekorem. 
Za zmínku stojí klasicistní portál s vytesaným číslem domu 
Nro 38 a kartuší s textem LAUDETUR JESUS CHRISTUS. 

V chodbách se dodnes zachovaly křížové i valené klenby s lu-
netami a zazděné kruhy, ke kterým prý byli poutáni provinilci. 
Původně k radnici patřil i dvorní trakt, bývalý hospodářský 
dvůr, stáje a součástí byla i šatlava. Po postavení nové radniční 
budovy (předcházející té dnešní) uprostřed náměstí byl tento 
objekt roku 1734 přestavěn v klasicistním stylu na měšťanský 
dům. Z konce 18. století pocházelo i dvorní křídlo s mansar-
dovou střechou, to bylo v 90. letech 20. století pro havarijní 
stav zbouráno.

V roce 1783 byl majitelem objektu Franz Karl Lubich.1  
Roku 1799 dům spolu s dalšími sousedními objekty vyhořel 
při velkém požáru města. V letech 1835- 36 byl majitelem to-
hoto zděného obytného domu s hospodářskými objekty měš-
ťan Johann Lubich. V letech 1848 – 1850 probíhalo jednání 
ministerské komise o umístění okresního soudu v Šilperku. 
Radnice na náměstí nebyla pro tento účel vyhovující. Do úva-
hy vedle radnice přicházel také dům č. 38, který v té době 
patřil výše zmiňovanému Johannu Lubichovi. Nakonec byla 
na náměstí roku 1857 postavena nová budova (ta současná), 
kterou získal okresní soud, a v Lubichově domě byla umístěna 
městská správa. Označení „stará radnice“ pro dům č. 38 se 
vztahuje asi k této době.

V tomto roce, 1857, dům mění majitele, je jím obchodník 
Johann Kroboth. V údajích o sčítání lidu je roku 1869 maji-
telem Anton Seibert, c.k. notář. R. 1880 je uveden perníkář 
Vinzenz Pollak, v domě bydlí 21 lidí. O deset let později, roku 

1890 zde žije jeho syn Vin-
cenz Pollak, též perníkář. 
Z přelomu 19. a 20. století 
pocházejí první fotografi e, 
na kterých je objekt zachy-
cen z průčelní strany. Ved-
le hlavního vchodu vpravo 
se nachází obchod s výlo-
hami (zhruba tuto podo-
bu má dům až do hlavní 
rekonstrukce roku 1964), 
další dveře jsou vlevo 
od hlavního vchodu, příze-
mí tedy slouží obchodním 
účelům.

K rokům 1900, 1910 
a 1921 je uváděn jako ma-
jitel rolník Johann Bien, 
v domě jsou 2 – 4 byty, žije zde až 12 obyvatel. U stavení jsou 
koně a hovězí dobytek.2 

Od třicátých let je vlastníkem domu Adolf Bartoschek. 
V přízemí je obchod s obuví Baťa (patrně od roku 1938). 
K roku 1945 je objekt uváděn jako obytný dům s obchodem 
s obuví (Baťa) a výrobou bedniček, majitel stále A. Bartos-
chek.

Po roce 1946 přechází dům do správy MNV. Prodejna 
s obuví Baťa zůstává, později se mění název na JAS a vedou-
cím je Zdeněk Řehák. Ve dvoře je dále dílna na výrobu bedni-
ček a na pořez, kterou vede Jan Odstrčil (do r. 1948). Uveden 
je zde, patrně na bytě, Jan Minář.3  Nalevo od hlavního vchodu 
je zřízena prodejna mléka (prodává Františka. Dvořáková, 
do roku 1957).

K roku 1953 provedl Památkový úřad v Brně soupis štítec-
kých památek, mezi ně byl zařazen i dům č. 38.4  V roce 1957 
byl objekt poprvé po válce opravován.  K zásadní rekonstrukci 
dochází roku 1964. Dům dostává novou podobu, jsou zazděny 
vedlejší vchody v přízemí. V poschodí domovní správa zřídila 3 
byty se sociálním zařízením a v přízemí jídelnu státního statku.5  

Roku 1974 začala adaptace prostor v poschodí. Byla do-
končena roku 1975 a byla sem přestěhována lidová knihovna 
a LŠU. 

Během dalších desetiletí se znovu opravovala fasáda, byl 
zbourán dvorní trakt pro havarijní stav, r. 2017 se prováděla se 
adaptace přízemí – kuchyň a jídelna stravovny statku ZEAS 
a.s. Březná.

Od roku 2018 probíhá kompletní adaptace vnitřních pro-
stor. V rekonstruovaných místnostech bývalé knihovny (která 
se roku 2017 přestěhovala do nových prostor) má v současnos-
ti zázemí pobočka ZUŠ Zábřeh. V části dříve užívané hudební 
školou vznikly dvě nové klubovny s příslušenstvím, sloužit 
budou pro zájmovou činnost (senioři, skauti apod.) 

Stará historická budova má snad před sebou ještě dlouhou 
budoucnost. Škoda jen, že prostory v přízemí nejsou využi-
ty důstojněji. V památkově chráněném objektu by bylo určitě 
vhodnější než jídelna zřízení malého muzea, výstavní síně či 
obřadní místnosti. Ale o tom můžeme jen polemizovat….
 Ivana Valentová

1 Průzkum městské památkové zóny Štíty
2 Průzkum městské památkové zóny Štíty
3 KRONIKA obce Šilperka 2, str. 30
4 (APÚB, sign. 172/3)
5 KRONIKA 3 ŠTÍTY 1951 -1964. str. 199
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Dne 6. ledna 2020 
tomu bude 10 let, 

co nás navždy opustil 
náš tatínek, 

pan Josef Rančák.

S láskou a úctou 
stále vzpomínají dcery a syn 

s rodinami.

JUBILANTI

V průběhu měsíců listopadu a prosince tohoto roku 
slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Bílý Josef   70 let
Kubelka Pavel   70 let
Sittová Marie   75 let
Reimer Štěpán   76 let
Koutný Jan   76 let
Valentová Jiřina   78 let
Hreha Pavel   78 let
Prokopová Emilie  78 let
Valenta Petr   79 let
Bílý Jan    80 let
Bednářová Drahomíra  82 let
Harbichová Vlastimila  82 let
Haltmarová Bohuslava  84 let
Odstrčilová Anna  88 let
Krčková Bronislava  94 let
Jordová Hermína  94 let

MNOHO ZDRAVÍ!

          VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci listopadu v  
obřadní síni MěÚ ve Štítech, kam se na pozvání dostavili ro-
diče se svými dětmi k jejich slavnostnímu zápisu do Pamětní 
knihy narozených. Hezkými písničkami a tanečkem všechny 
přítomné potěšily žákyně ZŠ ve Štítech pod vedením paní 
učitelky Jany Špačkové. Zastupitelem města panem Petrem 
Haltmarem  a předsedkyní SPOZ  Ivetou Horvátovou byly při-
vítány tyto děti:

Michaela Bílá
Vojtěch Mareš
Jaroslav Semian
Hugo Haas
Vojtěch Gál
Filip Zátopek
Ema Kubíčková
Maxmilián Knápek
Emílie Brokešová

Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem přejeme 
mnoho zdraví, štěstí a radosti.
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
zveme vás na prohlídku prostor,

které budou  od roku 2020 sloužit jako
KLUBOVNA DŮCHODCŮ.
Klubovna se nachází ve staré radnici

pod náměstím ( č.p. 38).
Zveme všechny zájemce o činnost 

v tomto
Klubu i ostatní návštěvníky.

Ve středu 11.12.2019 
od 16 hodin.

TURISTIKA

Zadařil se nám zas velmi úspěšný turistický rok, díky příz-
nivému počasí nebývale bohatý byl i program podzimní. Výlet 
výše uvedený má datum 22. září a byl zahájen ranním setkáním 
patnácti účastníků na nádraží v Rudě. Věštírna věštila napros-
to bezvodé počasí, obloha byla vymetená, slunce vycházející 
na Šeráku připomínalo vinětu hanušovického piva. V Branné, 
někdejším Kolštejně, začínají koleje nápadně stoupat. Jedeme 
úsekem, který byl uveden do provozu, když se narodila moje 
babička. Pro ty, co neví, kdy se 
moje babička narodila – bylo 
to v roce 1888. Nevím, jestli 
to tam někdo byl okouknout, 
ale terénem a provedením po-
dobná dráha je jihovýchodně 
od Vídně, ve svahu alpských 
výběžků. To jsme ještě byli 
jedno Rakousko-Uhersko, byl 
asi jednodušší stavební zákon 
a nebylo výběrové šizení. Ne-
byl bagr, byla lopata a krum-
páč. No prostě, kupodivu, asi 
to byly ideálnější podmínky 
pro docela rychlou výstavbu 
tratě, která si ještě dnes zaslou-
ží nejen chválu odborníka, ale 
i kochání štíteckých turistů. 
Od Branné až do Lázní Lipová 
(a naopak) to tady jede pěkně 
strmě, v jednom místě dokon-
ce v normě pro zubačku. Samá 
zatáčka a viadukt. Pamatuji tu 
pěkně dlouhé vlaky, i nákladní, které táhla parní lokomotiva, 
druhá soupravu strkala.

Vždyť Ramzová je naše nejvýše položená rychlíková sta-
nice! Ještě jedna podobnost - rakouský i ten náš Semmering 
jsou dnes oblíbenými oblastmi lyžařů. 

Displej i hlas oznamuje stanici Horní Lipová, vystupuje-
me. Když tady požádáte přednostu, půjčí vám klíč od malého 
muzea, jmenuje se Slezský Semmering. Můžete se tu vrátit 
do historie této zajímavé trati. My máme určitý plán, jeho 
podstatou jsou pěší kilometry, člověk má na to vyvinuté dolní 
končetiny, lékaři takovou činnost doporučují a chválí, prý je 
to nesmírně zdravé.  Nedaleko je samoobslužný lesní bar, ale 
my zahýbáme na jinou značku, příkrý kousek a už jsme na, 
převážně vrstevnicové, žluté značce. Nepamatuji, že bychom 
tu někdy šli. Jasná obloha, tu a tam bílý obláček, čerstvý vítr. 
Kráčíme vlastně ve svahu Rychlebských hor a oči se pasou 
hřebenem Jeseníků, který neomylně začíná obnaženými Ob-
řími skalami a pokračuje známými vršky až k Pradědu. Vidi-
telnost je špicová! Nad jeskyněmi Na Pomezí míjíme velký 
mramorový lom, překračujeme silnici i dráhu k Žulové a cesta 
už dostává neomylný lázeňský charakter. Co tu dělá zahradní 
hadice? Neobvyklý je černý klikatý vzorek, syčí to na nás – 

pěkně velká zmije! Držíme uctivý odstup. Začíná to jít z kop-
ce, je vidět chaty, pak první domky jesenického Gräfenbergu, 
naproti je rozhledna na Zlatém Chlumu, víc doprava kaple 
a chata na Křížovém vrchu – cíle těch mobilnějších lázeňských 
pacientů. Jsme v místech proslavených vodoléčbou Vincence 
Priessnitze. Ten sedlák už přišel na to, že prášky nejsou všech-
no. Od šviháků lázeňských se podstatně odlišujeme. Hlad 
a žízeň máme stejné. To prvé přestává být pro mě tak akutní 
po zjištění, že halušky tu stojí 135 korun! Na nádraží lze jít 
zase procházkou, vlak už tam stojí a pomalu se plní. Kupodivu 
přesně to cukne a vlak se znovu vydává ke Slezskému Semme-
ringu. Nespíme, díváme se. 

Tož, přátelé, děkuji za Vaši turistickou přízeň a přeji štěstí 
i zdraví v novém roce a v další sezoně opět plno nezapomenu-
telných zážitků.

Alex Krobot

Po Slezském 
Semmeringu
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Stolní tenis
Výchova mladých stolních tenistů
Práce s dětmi a mládeží je jednou z důležitých priorit oddí-
lu stolního tenisu Štíty. Velice nás potěšilo, když po letních 
prázdninách přineslo přihlášku 19 dětí ve věku od 5 do 13 let. 
Přihláška sama o sobě ještě nic neznamená, pokud po ní nená-
sleduje samotná tréninková práce. O to radostnější je fakt, že 
všechny děti pravidelně, minimálně 2x týdně, trénují.
Ačkoli jsme novou sezonu ofi ciálně začali až v září, nezahá-
leli jsme ani o prázdninách. Ve dnech 22.7. až 25.7.2019 se 
s podporou společnosti KLEIN automotive s.r.o. zúčastnili 
mladí stolní tenisté ze Štítů mezinárodního tréninkového kem-
pu v Olomouci, pod vedením bývalého českého reprezentanta 
Pavla Řehořka. Naše dvě holky a tři kluci strávili tři dny in-
tenzivního tréninku společně s dalšími mladými hráči z České 
Republiky, ale také s reprezentanty Slovenska, Izraele, Peru 
a Jihoafrické republiky.

Tréninkové úsilí a poctivý přístup začíná přinášet své ovoce 
v porovnání s mladými hráči z oddílů celého olomouckého 
kraje. V letošním roce jsme se, kromě regionálních bodo-
vacích turnajů mládeže, zúčastnili zatím všech tří krajských 
„bodovaček“.  Naši kluci ani holky se v nich vůbec neztratili. 
Na krajské „bodovačce“ ve Šternberku vyhrál Dominik Halt-
mar celou skupinu E a Kuba Kocián skončil druhý ve skupině 
F. Na regionální bodovačce v Jestřebí byl Dominik Haltmar 
celkově 4. ve skupině A, Tomáš Purkert potom hned za ním, 
na 6. místě. Celou skupinu B vyhrál Honza Mareš. Úspěšné 
byly i naše holky Terezka Fabiánková, Martinka Haltmarová, 
Verča Johnová a Klárka Koutná, které ve svých skupinách vy-
hrály několik zápasů. Pro letošní sezonu také plánujeme zú-
častnit se jednoho celorepublikového turnaje, aby si děti moh-
ly zahrát a změřit síly s těmi nejlepšími. 

Oddíl stolního tenisu jsme nově rozšířili o tým Štíty „D“, 
za který hrají právě naše děti. V regionální soutěži V. třídy děti 
zaznamenávají první úspěchy i mezi dospělými, o čemž svědčí 
aktuální umístění ve středu tabulky. 

Za výchovu mladých stolních tenisů a za dosažené výsledky 
patří uznání všem trenérům a hráčům, kteří se pod vedením 
Štěpána Kobzy a Jirky Sasze, dětem věnují.

Velice si vážíme všech, kteří mají o rozvoj našeho sportu 
ve městě zájem. Naše poděkování patří zejména sponzorům, 
kteří se v letošním roce podíleli na spolufi nancování našeho 
oddílu a bez nichž by výchova dětí ke sportu byla mnohem ná-
ročnější. Díky sponzorským darům (fi nančním i věcným) mů-
žeme zajistit potřebné sportovní vybavení a dovolit si s dětmi 
navštěvovat právě výše popsané sportovní akce, stejně jako 
např. zajistit ceny na turnaje apod.
Naši činnost v roce 2019 podporovali město Štíty, KLEIN 
automotive s.r.o., ZK Kovovýroba Žerníček s.r.o.,  Intercolor 
a.s., Autoservis Hudousek s.r.o., ZEAS Březná a.s., Papírnictví 
- Dana Sedláčková, Kavárna Cukrárna U Hladíků, Mgr.Hele-
na Žouželková – lékárna Štíty, Elektro Minář, Cheedees, CBA 
potraviny a  Blackstone Table Tenis.  

Všem sponzorům touto cestou děkujeme
Petr Altman
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Tabulky soutěží fotbalového oddílu Sokol Štíty po podzimu, 
sezona 2019/20
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