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Vážení spoluobčané, 
stojíme na prahu nového roku s nadějí v mnohé. Odváž-

ní si již po bůhví kolikáté vytváří novoroční předsevzetí, ale 
zkušení raději nic neplánují. Co bych si přál já? V zásadě jen 
dvě věci.

Zdraví a plynulý rozvoj našeho města. V pozici starosty 
a politika se setkávám s mnoha lidmi, názory a přáními a je 
vždy velkým uměním vcítit se do pozice ostatních a pochopit 
v dané situaci jejich názory. Při vší snaze se z objektivních dů-
vodů jako jsou zákony a pravomoci vyplývající z mé pozice, 
nemohu se všemi názory ostatních ztotožnit. Snažím se být 
alespoň spravedlivý a dělám vše v zájmu našeho města.

Mým velkým přáním tedy je, umět rozlišit podstatné 
od nepodstatného. Druhé přání uvedu citátem. „V životě mě 
trápila spousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala,“ říká 
slavný romanopisec Mark Twain. A to je další, co bych si přál. 
Více podpory celému zastupitelstvu od Vás občanů. Je naším 
společným cílem, aby život v našem městě byl zase o malinko 
lepší než v roce 2019.

Jaké změny a povinnosti nás čekají v roce 2020?
 Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinár-

ního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat 
psy na území České republiky mikročipem. Následná novela 
téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 
2020, podmínky pro označování psů (zejmé-
na věk, v němž musí být štěňata označena) 
dále mírně upravila. Upozorňuji, že za nespl-
nění povinnosti hrozí vysoké sankce do výše 
50 000,- Kč.  

Od prvního ledna letošního roku jsme zří-
dili 5 míst na odkládání jedlých olejů a tuků. 
Jedná se o 5 ks popelnic zelené barvy s oran-
žovým víkem. Olej nebo tuky se odkládají 
do určené popelnice v plastových lahvích. 
Cílem je především zamezit vylévání olejů 
do kanalizace, která se následně zanáší, což 
může vést k havárii kanalizačních systémů. 
Zásadní problém pak vzniká na čistírnách od-
padních vod. Doufám, že jsme všichni natolik 
slušní a vychovaní, že se nic jiného v popelni-
cích nacházet nebude.

Voda je nejcennější životní surovinou. A to se v příštím 
roce projeví i ve štíteckých peněženkách. Město Štíty každý 
rok hodně investuje do oprav a modernizace vodovodního 
a kanalizačního řádu. V posledních letech jsme drželi cenu 
vodného a stočného na částce 40,-Kč. Na prosincovém zasedá-
ní zastupitelstva města jsme se rozhodli zvýšit cenu vodného 
na částku 22,-Kč/m3 a stočné zůstalo stejné na částce 23,-Kč. 
Tedy celková cena vodného a stočného na rok 2020 činí 45,-
Kč/m3. Uvedená cena je stále na 50% průměrné ceny vodného 
a stočného v České republice. Zde je třeba uvést, že v letošním 
roce budeme realizovat investici „Úpravna vody – vodojem 
Štíty“, kdy předmětná investice bude stát cca 4 až 5 milionů, 
ale zajistí Štítům po celý rok kvalitní pitnou vodu, a to i v době 
největšího sucha.

Co se dokázalo v roce 2019?
 I když nemáme ještě celkové výsledky hospodaření, již 

teď mohu uvést, že loňský rok byl ekonomicky úspěšný. Zcela 
určitě hospodaříme s kladným výsledkem a hospodařili jsme 
s největším rozpočtem města cca 65 mil. O výsledku hospoda-
ření Vás budu informovat v příštím čísle.

V roce 2019 jsme se rozhodli hospodařit sami v Měst-
ských lesích. Po deseti letech skončila vzájemná spolupráce 
s městem Lanškroun. Hlavním důvodem bylo to, že se vedení 
Lanškrouna rozhodlo změnit způsob řízení Městských lesů. 
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 24. – 27. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouva o poskytování služeb v odpadovém hospodářství 

uzavřená s fi rmou EFG Waste Logistic BPS Praha – před-
mětem smlouvy je likvidace odpadu – jedlé tuky a oleje.

• Smlouva o zajištění produkce: koncert Cimbálové muziky 
Aleše Smutného dne 6.3.2020 v KD Štíty, vystoupení sku-
pin BUTY a TROCHA KLIDU.

• Darovací smlouva uzavřená s obdarovaným – Charita Zá-
břeh, předmětem je poskytnutí fi nančního daru ve výši 20 
tis. Kč na zajištění zdravotních a sociálních služeb.

• Darovací smlouva uzavřená s dárcem – KOMFI s.r.o. Lan-
škroun, předmětem smlouvy je dar městu na spolufi nanco-
vání dětského hřiště v místní části Crhov.

• Smlouva o bezplatném převodu majetku uzavřená s ČR 
– Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – převod 
městu dvou kusů radiostanic.

• Dodatky ke smlouvám uzavřeným s nájemcem Energetika 
Zábřeh s.r.o. – nájem nebytových prostor a dodávka tepla 
pro čp. 57 - zdravotní středisko, čp. 232, 231, 41 a 42 – by-
tové domy. 

• Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřený 
s p. Iuriem Simanem – předmětem smlouvy je pronájem 
movitého majetku – panoramatický rentgen, monitor a PC.

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s příjemcem 
Crhovská chasa ve výši 15 tis. Kč na činnost spolku.

• Smlouva o poskytování služeb uzavřená se zhotovitelem 
fi rmou EKOLA České Libchavy – zajištění přepravy a od-
stranění odpadů.

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: kácení nebezpeč-
ných stromů, odběry a analýzy vzorků vody, výstavba 
sportoviště a dětského hřiště v ulici Okružní

• Rada města schválila nákup: elektrická trouby pro KD He-
roltice

• Rada vzala na vědomí žádost VZP ČR o možnost pronájmu 
nebytových prostor v objektu čp. 55 ve Štítech z důvodu 
zřízení kontaktního pracoviště a vyhlásila záměr proná-
jmu.

Vzhledem k tomu, že jsme s tímto rozhodnutím zásadně ne-
souhlasili, skončila naše spolupráce k 31.12.2018. Už první 
rok nám dal za pravdu, že to, co funguje, se nemá měnit a eko-
nomické výsledky to také jasně dokazují. Město Štíty vytvoři-
lo v minulém roce největší zisk za poslední roky a město Lan-
škroun se dostalo do veliké ztráty v hospodaření ML za rok 
2019. Městským lesům věnujeme velkou pozornost, protože 
odborníci předpokládají, že by se měla situace v hospodaření 
v lesích ekonomicky do dvou let zlepšit. Vše záleží na tom, jak 
se nám bude dařit bojovat s kůrovcem, který lesy decimuje.

Jedním z cílů v roce 2019 bylo zlepšit život v našem měs-
tě. Jako první uvedu rekonstrukci zdravotního střediska, která 
by měla být v roce 2020 ukončena. Moderní stomatologická 
ordinace je toho důkazem. Dalším naším důležitým úkolem 
je znovuotevření ordinace pediatra. Ordinace včetně nového 
bytu bude kompletně připravená od 1. března. V současné 
době probíhá výběrové řízení vyhlášené Krajským úřadem 
Olomouckého kraje. Zda se podaří získat lékařku nebo lékaře 
zatím nevíme, ale určitě děláme vše, abychom někoho oslovili 
a následně jej do Štítů získali.

V průběhu roku se nám podařilo dokončit opravu prvního 
patra bývalé radnice na náměstí. Vznikly zde nové prostory 
pro ZUŠ Zábřeh, pobočka Štíty a ke konci roku jsme předali 
zrekonstruované místnosti místním spolkům - skautům (Hle-
dači Štíty), kteří již neodmyslitelně k našemu městu patří a no-
vému klubu seniorů (Čtyřlístek). Oba spolky mohly na kon-
ci roku 2019 zahájit svoji činnost v nových prostorách. Zde 
mohu uvést, že jsem moc rád, že vznikl klub seniorů a zahájil 
svoji činnost. Významná podpora města pomohla klub penzi-
stů rozjet a bude na nich, jak v tom dokáží pokračovat a jak 

budou aktivní. Aktuální informace o jejich činnosti a setkávání 
jsou zveřejňovány na vývěsce za úřadem.

Vážení spoluobčané, čeká nás náročné období. V letech 
2020-2026 chceme provést několik velmi důležitých investic 
v desítkách milionů. Ke konci roku 2020 bychom měli mít do-
končený bytový dům na Březné, novou úpravnu vody - vodo-
jem Štíty a určitě se bude již v průběhu roku pracovat na inže-
nýrských sítích v lokalitě Pod Petrovem. Zde nás nejvíc brzdí 
byrokracie, která je neúnosná a nepřiměřená, ale vše se musí 
zvládnout. Na rok 2021 připravujeme zahájení výstavby nové 
sportovní haly u základní školy, opravu chodníku a osvětlení 
na ulici Na Pilníku. Další etapou bude výstavba nové hasičár-
ny ve stejné lokalitě. Také budeme opravovat domy v majetku 
města. Začalo se již s opravou bývalé „basy“ a také na konci 
roku zakoupeného domu čp. 246 v ulici Na Pilníku. Čeká nás 
hodně náročné práce pro naše město. Od Vás občanů očeká-
vám, že se budete také aktivně podílet na zlepšení prostředí 
v našem městě, že nebudete odhazovat odpadky na zem, ale 
dokážete je třídit do kontejnerů, tak jak je to běžné v civili-
zované společnosti. Někteří z vás nebudou ničit majetek měs-
ta, protože se pak peníze na opravu dané věci musí odčerpat 
z kapitol, které slouží třeba na sport, kulturu atd. Jsem pře-
svědčený, že společně dokážeme hodně udělat a změnit k lep-
šímu. Za zastupitele města a pracovníky městského úřadu Vám 
mohu slíbit, že my uděláme maximum proto, aby bylo naše 
město moderní, prosperující a abychom všichni vnímali, že je 
to pravé místo pro život.

S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta
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USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 12. 12. 2019

Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 9. zasedání ZMě Štíty
2. Obecně závazné vyhlášky města Štíty č. 1 – č. 5/2019
3. Zpráva o činnosti města za říjen – prosinec 2019
4. Návrh Akčního plánu strategického rozvoje města Štíty 

na rok 2020
5. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štíty o činnosti a výsledcích ško-

ly za rok 2018/2019
6. Rozpočtové opatření č. 9/2019
7. Rozpočtové provizorium na ro 2020
8. Střednědobý výhled rozpočtu Města Štíty na období 2020 

– 2023
9. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020
10. Návrh plánu činnosti fi nančního výboru na rok 2020
11. Zpráva o činnosti hospodaření v městských lesích za rok 

2019
12. Kontrola plnění úkolů z Usnesení zastupitelstva města Ští-

ty
13. Zpráva z jednání rady města Štíty Usnesení č. 20 – č. 24
14. Schválení cen vodného, stočného, komunálního a živnos-

tenského odpadu, ceny pozemků v katastrálním území 
města na rok 2020

15. Návrh mimořádné odměny starostovi dle nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků za splnění úkolů v roce 2019

• Rada schválila návrh na vyřazení knihovních fondů z MěK 
Štíty a schválila seznam darovaných monografi í od organi-
zací a čtenářů.

• Rada schválila návrh na vyřazení majetku z evidence 
za rok 2019 předložený ZŠ a MŠ Štíty.

• Rada jmenovala členkou kulturní komise paní Adélu Daň-
kovou.

• Rada schválila příkaz starosty č. 1/2019 – Plán inventur 
na rok 2019 (město) a příkaz starosty č. 2/2019 – Plán in-
ventur na rok 2019 (ZŠ a MŠ) a schválila složení hlavní 
inventarizační komise.

• Rada vzala na vědomí studii projektu „Sportovní hala ZŠ 
a MŠ Štíty“.

• Rada schválila žádost TJ Sokol Štíty, oddíl stolního tenisu 
o poskytnutí věcných cen na Vánoční turnaj 2019.

• Rada města jmenovala za město Štíty členy školské rady 
Bc. Zdeňka Drlíka a Ing. & Ing. Alenu Wonkeovou.

• Rada města schválila termíny jednání Rady města Štíty 
na období leden – červen 2020.

• Rada schválila ceník krátkodobého pronájmu nebytových 
prostor KD Štíty, Březná, Heroltice a společenské místnos-
ti v Crhově.

• Rada vzala na vědomí výsledky voleb členů Školské rady 
ZŠ a MŠ Štíty.

• Rada města schválila podání návrhu na konání výběrového 
řízení v oboru praktického lékařství pro děti a dorost pro 
území města Štíty, uložila starostovi města podání inzerátu 
v rámci Olomouckého kraje a oslovení médií.

16. Návrh odměn osadním výborům a komisím Rady města 
Štíty

17. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Štíty
18. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
19. Různé
20. 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) Návrh Akčního plánu strategického rozvoje města Štíty 
na rok 2020

c) Výroční zprávu o činnosti a výsledcích školy za rok 
2018/2019

d) Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty (leden-pro-
sinec 2019)

e) Kontrolu plnění úkolů z Usnesení zastupitelstva města Štíty

2. Projednalo a schvaluje

ZM9/2019/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Lan-
ger, Antonín Čech
ZM9/2019/2 Ověřovatele zápisu: Petr Haltmar, Ing. Pavel 
Meixner
ZM9/2019/3 Program 9. zasedání zastupitelstva
ZM9/2019/4 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 
dne 6. 11. 2019 
ZM9/2019/5 Obecně závaznou vyhlášku města Štíty č. 1/2019, 
o místním poplatku z pobytu
ZM9/2019/6 Obecně závaznou vyhlášku města Štíty č. 2/2019, 
o místním poplatku ze psů
ZM9/2019/7 Obecně závaznou vyhlášku města Štíty č. 3/2019, 
o místním poplatku ze vstupného
ZM9/2019/8 Obecně závaznou vyhlášku města Štíty č. 4/2019, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ZM9/2019/9 Obecně závaznou vyhlášku města Štíty č. 5/2019, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů
ZM9/2019/10 Rozpočtové opatření č. 9/2019
ZM9/2019/11 Rozpočtové provizorium na rok 2020
ZM9/2019/12 Střednědobý výhled rozpočtu Města Štíty 
na období 2020 - 2023
ZM9/2019/13 Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 
2020
ZM9/2019/14 Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 
říjen – listopad 2019 včetně protokolů o výsledku jednání kon-
trolního výboru č. 10 a č. 11
ZM9/2019/15 Návrh plánu činnosti fi nančního výboru na rok 
2020
ZM9/2019/16 Protokol o výsledku kontroly fi nančního výboru 
ze dne 23. 9., 16. 10. a 28. 11. 2019
ZM9/2019/17 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 
20 – č. 24
ZM9/2019/18 Stanovení ceny vodného a stočného: vodné 
22 Kč, stočné 23 Kč
ZM9/2019/19 Cena místního poplatku za provoz systému 
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, živnostenského odpadu a po-
zemků beze změn
ZM9/2019/20 Mimořádnou odměnu starostovi dle naříze-
ní vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků ve výši jedné zákonem stano-
vené měsíční odměny za plnění mimořádných úkolů nad rá-
mec svých povinností a to za: za plynulý přechod k samostat-
nému hospodaření v lesích Města Štíty, za zvládnutí kůrovcové 
kalamity v roce 2019, za prodej dřevní hmoty, za zpracování 
žádostí o dotace na hospodaření v městských lesích. Odměna 
bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2019.
ZM9/2019/21 Vyslovuje souhlas se vznikem pracovně práv-
ního vztahu a Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena 
v roce 2020 pro zastupitele města Vojtěcha Langera
ZM9/2019/22 Vyslovuje souhlas se vznikem pracovně práv-
ního vztahu a Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena 
v roce 2020 pro zastupitele města Antonína Čecha
ZM9/2019/23 V souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce pro nečleny zastupitelstva předse-
dům a členům osadních výborů dle přílohy ve výplatním ter-
mínu za měsíc prosinec 2019
ZM9/2019/24 V souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce pro nečleny zastupitelstva předse-
dům a členům komisí dle přílohy ve výplatním termínu za mě-
síc prosinec 2019
ZM9/2019/25 V souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o ob-
cích stanoví odměnu za výkon funkce členů výboru pro nečle-
ny zastupitelstva za každou účast na jednání výboru
ZM9/2019/26 V souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon členům redakční rady
ZM9/2019/27 V souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích stanoví 
odměnu pro členy kulturní komise 
ZM2/2018/28 Poskytování plnění z peněžního fondu nebo 
z rozpočtu obce pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitel-
stva podle ustanovení vnitřní směrnice
ZM9/2019/29 Odměnu řediteli ZŠ a MŠ Štíty 
ZM9/2019/30 Prodej části pozemku p. č. 76/15 o výměře 60 
m² podle geometrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 
100 Kč/ m² za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných 
břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty Antonínu Valen-
tovi, Okružní 320, Štíty
ZM9/2019/31 Prodej části pozemku p. č. 76/15 o výměře 64 
m² podle geometrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 
100 Kč/ m² za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných 
břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty Lence Pospíšilo-
vé, U Parku 130, Štíty
ZM9/2019/32 Prodej části pozemku p. č. 76/15 o výměře 62 
m² podle geometrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 
100 Kč/ m² za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných 
břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty Heleně Žerníč-
kové, Nákladní 345, Štíty
ZM9/2019/33 Prodej části pozemku p. č. 76/15 o výměře 52 
m² a části pozemku p. č. 112/1 o výměře 25 m² podle geo-
metrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, proná-
jem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u po-

zemků ve vlastnictví Města Štíty Josefu Nýdeckému, Na Pil-
níku 240, Štíty
ZM9/2019/34 Prodej části pozemku p. č. 76/15 o výměře 44 
m² a části pozemku p. č. 112/1 o výměře 58 m² podle geo-
metrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/m² 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pro-
nájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen 
u pozemků ve vlastnictví Města Štíty Vladislavu Beranovi, 
Okružní 316, Štíty
ZM9/2019/35 Prodej části pozemku p. č. 76/15 o výměře 44 
m² a části pozemku p. č. 112/1 o výměře 90 m² podle geo-
metrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/m² 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pro-
nájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen 
u pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům Žákovým, 
Okružní 365, Štíty
ZM9/2019/36 Prodej části pozemku p. č. 76/15 o výměře 43 
m² a části pozemku p. č. 112/1 o výměře 122 m² podle geo-
metrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, proná-
jem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u po-
zemků ve vlastnictví Města Štíty Jitce Kunrtové, Okružní 319, 
Štíty
ZM9/2019/37 Prodej části pozemku p. č. 76/15 o výměře 46 
m² a části pozemku p. č. 112/1 o výměře 146 m² podle geo-
metrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, proná-
jem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u po-
zemků ve vlastnictví Města Štíty Petru Kociánovi, nám. Míru 
3, Štíty
ZM9/2019/38 Prodej části pozemku p. č. 76/15 o výměře 49 
m² a části pozemku p. č. 112/1 o výměře 208 m² podle geo-
metrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, proná-
jem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u po-
zemků ve vlastnictví Města Štíty Janě Theimerové, Okružní 
316, Štíty
ZM9/2019/39 Prodej části pozemku p. č. 112/1 o výměře 440 
m² a části pozemku p. č. 641/3 o výměře 116 m² podle geo-
metrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, proná-
jem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u po-
zemků ve vlastnictví Města Štíty Ladislavu Habermannovi, 
nám. Míru 63, Štíty
ZM9/2019/40 Prodej části pozemku p. č. 112/1 o výměře 516 
m² a části pozemku p. č. 641/3 o výměře 198 m² podle geo-
metrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, proná-
jem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u po-
zemků ve vlastnictví Města Štíty Josefu Beranovi, Okružní 
316, Štíty
ZM9/2019/41 Prodej části pozemku p. č. 112/1 o výměře 93 
m² a části pozemku p. č. 641/3 o výměře 91 m² podle geo-
metrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, proná-
jem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u po-
zemků ve vlastnictví Města Štíty Ludmile Ptáčkové, Okružní 
320, Štíty
ZM9/2019/42 Prodej části pozemku p. č. 641/3 o výměře 66 
m² podle geometrického zaměření v k. ú. Štíty-město za cenu 
100 Kč/ m² za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
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směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných 
břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty společnosti 
KLEIN automotive s.r.o., IČ 47683228
ZM9/2019/43 Nabytí parcely p. č. 1973 o výměře 205 m² 
za cenu 100 Kč/m² od Marie Kudláčkové a Michaely Odstr-
čilové
ZM9/2019/44 Nabytí části pozemku p. č. 2447/1 v k. ú. Ští-
ty-město od Olomouckého kraje dle geometrického zaměření 
plotu
ZM9/2019/45 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města s organizací TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek 
na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 444.000  Kč 
ZM9/2019/46 Smlouvu o dílo: Projektová dokumentace – re-
konstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ Štíty pro společné územ-
ní řízení a stavební povolení, zhotovitel Miroslav Švestka, IČ 
49306928
ZM9/2019/47 Žádost o zrušení autobusové zastávky Štíty zá-
vod u fi rmy Klein automotive ve směru nám. Míru – nádraží 
ČD ve Štítech
ZM9/2019/48 Kompetenci rady města k provádění jednotli-
vých rozpočtových opatření v plném rozsahu od 12. 12. do 31. 
12. 2019

3. Pověřuje: 

a) Zastupitelstvo města projednalo žádost Římskokatolické 
farnosti o příspěvek na elektrickou energii a pověřuje starostu 
prověřit skutečnosti plateb. Po prostudování podkladů rozhod-
ne o příspěvku rada města. 
b) Radu města Štíty zajistit fi rmu na výběrové řízení na nákup 
vozidla s alternativním pohonem

4. Revokuje: 

a) Usnesení ZM4/2019/14 Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města s Římskokatolickou farností Ští-
ty na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč, 
podmínkou je získání dotace z programu MZE z důvodu nezís-
kání dotace 

5. Projednalo a neschvaluje: 

ZM9/2019/48 Žádost o prodej parcely p. č. 1972/1 v k. ú. Ští-
ty-město

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

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

Plánované akce v roce 2020
22. 2. Masopust    Crhov
14. 3. Ostatková merenda   Březná
21. 3. Dětský karneval    Březná
6. 3. Cimbálová muzika Aleše Smutného           KD Štíty
27. 3. Jarní tvoření a jarmark             KD Štíty
24. 4. Pětatřicítka - divadelní komedie            KD Štíty
1. 5. Pálení čarodějnic     Březná
9. 5. Pálení čarodějnic    sport. areál Štíty
15. 5. Varhanní koncert - Michal Novenko        kostel Štíty
23. 5. Den pro rodinu   sport. areál Štíty
30. 5. Kácení máje    Březná
5. 6. Noc kostelů         kaple Crhov
26. - 28. 6. Štíty OPEN - tenisový turnaj sport. areál Štíty
27. 6. Setkání na pomezí Čech a Moravy             Valteřice
11. 7. Pohárová soutěž v požárním sportu o pohár 
              SDH Štíty                              sport. areál Štíty
24. - 26. 7. Tenisový turnaj               sport. areál Štíty
31. 7. - 2. 8. Nohejbalový turnaj               sport. areál Štíty
15. 8. Pouťová zábava    Březná
28. - 30. 8. Tenisový turnaj               sport. areál Štíty
29. 8. Pohárová soutěž    Březná
17. 10. Drakiáda    Březná
31. 10. Lucerničkový průvod   Březná
29. 11. Adventní zastavení            farní zahrada Štíty
4. 12. Mikulášská nadílka, vánoční tvoření 
 a jarmark               KD Štíty
11. 12. Vánoční koncert                      KD Štíty nebo kostel

Změna programu vyhrazena. V průběhu roku budou připravo-
vány další akce, které zde nejsou uvedeny.

TERMÍNY  ÚHRAD  POPLATKŮ 2020 
 

 
Komunální odpad:    15. 2. 2020 – 30. 4. 2020 
500,- Kč / osoba 
 
Poplatek za psa:     15. 2. 2020 – 30. 4. 2020 
Sazba dle OZV č. 2/2019 
 
Pronájem pozemku:     1. 2. 2020 – 15. 2. 2020 
 
Vodné a stočné:      1. 1. 2020 – 15. 2. 2020 
vodné  22,- Kč/m3     15. 4. 2020 – 15. 5. 2020 
stočné 23,- Kč/m3    15. 7. 2020 – 15. 8. 2020 
       15.10.2020 – 15.11.2020 
  
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 31.12. 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. 2020, 
nebude s platností od 1.5.2020 vyvážena. 

ODPADY VYPRODUKOVANÉ V ROCE 2019 ( v tunách) ROK 2018
Komunální odpad 512,7 492,4
Velkoobjemový odpad 17,2 8,2
Nebezpečný odpad 7,64 2,5
Biologicky rozložitelný komunální odpad 84,2 71,2
Papír 33 31,7
Plast 40,9 50,4
Sklo 36,7 27,4
Textil 6,9 8,4
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OHLÉDNUTÍ ZA MIKULÁŠSKOU 
NADÍLKOU A VÁNOČNÍM 

KONCERTEM
V pátek 6. prosince Město Štíty ve spolupráci se skautským 

sdružením Hledači Štíty již podruhé v kulturním domě uspořá-
dalo adventní akci, ve které se spojují vánoční dílny, jarmark 
rukodělných výrobků, výstava keramiky ZŠ Štíty a příchod 
Mikuláše s družinou. Program zpestřilo vystoupení dětí ze 
ZUŠ Štíty a pohodovou předvánoční atmosféru dotvořila vůně 
punče, která se linula z Nalejvárny u dvou čertů, kde si ná-
vštěvníci k tomuto lahodnému moku mohli zakoupit i domácí 
cukroví. O další občerstvení se postaraly „Hamarky“. Zcela 
nový a netradiční byl příchod mikulášské družiny, na kterou 
nedočkavě čekala spousta dětí. Mikuláš s andělem nadělovali 
hodným dětem balíčky s dobrotami a čerti se zvědavě potlou-
kali po sále a vyhlíželi darebáky, které by si s sebou odnesli. 
Nakonec odešli s nepořízenou, ale slibovali, že příští rok se 
zase objeví a nějakého hříšníka vyčmuchají. Tak se necháme 
překvapit.

Každým rokem pořádá Město Štíty vánoční koncert. Letos 
jeho termín připadl na pátek 13. prosince. Pozvání s radostí 
přijal Martin Hroch, který usedl za klavír a doprovázel vio-
listku Evu Mokrou, zpěváka a sbormistra Ondřeje Štefáčka 
a dívčí pěvecký sbor Prímadonky z Havlíčkova Brodu. Krásný 
dojem z koncertu snad nikomu nezkazila příhoda s  výpadkem 
elektrického proudu, kdy v kostele zavládla na kratší dobu 
tma. Posluchači si tak odnesli o jeden nevšední a trochu adre-
nalinový zážitek navíc.

Radka Jánešová

BLACK LADIES v Herolticích
Tradiční Adventní koncert v sobotu 7.12. 2019 v kostele sv. 
Jana Křtitele potěšil nás i přes padesátku posluchačů. Nasví-
cení kostela svíčkami, které je již tradiční, naladilo všechny 
přítomné na správnou romantickou notu. Někteří návštěvníci 
využili k dopravě do Heroltic historického vlaku, což umocni-
lo jejich zážitek. Flétnistky, zpěvačka a dva pánové (na které 
se v názvu zapomnělo), dokonale ladili i s adventní dobou. 
Zážitek i prožitek. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Petr Beneš, Jana Knápková

Štítečtí koledníci navštívili Brno
V neděli 5. ledna 2020 proběhl v Brně již 20. ročník tradičního 
Tříkrálového koncertu, kterého se i letos zúčastnila skupina 
malých koledníků ze Štítů společně s asistentkou Tříkrálové 
sbírky Charity Zábřeh paní Evou Pecháčkovou. Setkali se 
zde i s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který 
v roce 2000 Tříkrálovou sbírku založil. 

Tříkrálový koncert, který na Hudební scéně Městského di-
vadla Brno pořádá Diecézní charita Brno, slouží jako podě-
kování koledníkům za jejich obětavost a pomoc při realizaci 
Tříkrálové sbírky. Dalším důvodem pro organizaci koncertu je 
představení projektů Diecézní charity, na které byly vynalože-
ny prostředky široké veřejnosti získané díky Tříkrálové sbírce. 
Koncertem, který v přímém přenosu vysílala také Česká tele-
vize, provázeli Martina Kociánová a Jan Čenský a vystoupila 
na něm řada známých umělců, například Sebastian nebo Marta 
Jandová.

Alena Wonkeová
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21. ročník Tříkrálové sbírky
Zástupci Charity Zábřeh ve spolupráci s pověřenými pracovní-
ky obecních úřadů z rozpečetěných pokladniček sečetli částku 
1 696.088 Kč (o 98.179 Kč více než vloni)!
Výsledná rekordní částka hovoří sama za sebe – lidé byli 
vstřícní a štědří. Otvírali dveře a svá srdce, protože ví, jak je 
důležité myslet na ty, kteří si sami pomoci nedovedou. Ve Ští-
tech jsme do této sbírky přispěli krásnou částkou 36 816 Kč! 
Všem štědrým dárcům děkujeme! 
Nemalé díky patří také všem „králům“ a vedoucím skupinek 
za jejich nezištnou a obětavou pomoc při realizaci sbírky.
Z výtěžku sbírky plánuje Charita Zábřeh (kromě přímé pomo-
ci potřebným a chudším lidem v našem regionu) fi nancovat 
rozvoj služeb, na které nesežene prostředky jinde - například:
• přispět na zřízení a provoz služeb pro seniory i handi-

capované: dopomoc s jejich bezpečím, mobilitou a aktivi-
zací; zajištění rozvozů teplé stravy

• spolufi nancovat nově vznikající chráněné pracoviště:
najdou zde zaměstnání lidé s postižením, na trhu práce ji-
nak obtížně uplatnitelní

Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným pro-
střednictvím Charity Zábřeh. 
Kdykoliv během roku Charita Zábřeh přivítá Vaše náměty, tipy 
na pomoc lidem v nouzi, na kontaktu telefon: 736 509 431, 
email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Charita usiluje 
o to, aby získané fi nance v co nejvyšší míře pomáhaly přímo 
v místech, odkud pocházejí, tj. kde je dárci věnovali.

Koordinátorka TS ve Štítech Markéta Drlíková

OKÉNKO
DO KNIHOVNY

Pozn.: MK Jedlí uzavřena z důvodu rekonstrukce  4. 2. 2019 – 25. 2. 2019
            MK Zborov uzavřena z důvodu rekonstrukce 1. 1. 2019 - 22. 8. 2019

Výsledky činnosti Městské knihovny Štíty
Přírůstky knihovního fondu:
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty - 202 svazků v hodnotě 
51 089,00 Kč.
Knižní dary z projektu Česká knihovna – 67 svazků v hodnotě 
11 969,00 Kč. 
Knižní dary čtenářů a organizací pro Měk Štíty - 49 svazků v hodnotě 
9 832,00 Kč.
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje – 248 svazků v hod-
notě 55 320,00 Kč.
Nákup knih z fi nančních příspěvků obcí pro MK Horní Studénky, Ja-
kubovice, Jedlí, Písařov, Zborov – celkem 98 svazků v hodnotě 
17 463,00 Kč.
Knižní dary čtenářů pro MK Jakubovice – 2 svazky v hodnotě 120,-  
Kč.
Celkem bylo v roce 2019 knihovnicky zpracováno a zka-
talogizováno v programu Verbis  nových 666 monografi í  
v hodnotě 145 793,00 Kč.
Z činnosti:
V roce 2019 si 268 zaregistrovaných čtenářů vypůjčilo 14 019 
monografi í a 4 834 periodik,  tj. celkem 18 853 vypůjčených 
dokumentů.
V rámci činnosti regionálních funkcí střediskové knihovny 
Štíty bylo v cirkulaci dovezeno do 6 místních knihoven cel-
kem 1 166 svazků a odvezeno 1 310 svazků do MěK Štíty.
Meziknihovní výpůjční službou bylo žádáno celkem 46 poža-
davků, z toho kladně vyřízeno 41 požadavků.
Knihovnické lekce pořádané ve spolupráci se ZŠ a MŠ Štíty 
a kulturní akce v městské knihovně navštívilo celkem 277 ná-
vštěvníků.
Městskou knihovnu ve Štítech v roce 2019 navštívilo a bylo 
obslouženo 4 186 návštěvníků + dalších 1 274 virtuálních 
návštěvníků využilo on-line služeb e-katalogu knihovny = 
celkem 5 460 uživatelů knihovny.
                                                                 Květa Lakomá, MěK Štíty

Statistika činnosti knihovnického 
střediska Štíty v roce 2019
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Předvánoční návštěva dětí ZŠ 
v místním kostele

Dne 20. 12. 2019 se děti 1. stupně místní ZŠ a jejich paní uči-
telky „ladily“ v místním kostele. Zde si pro ně připravil zají-
mavé povídání o varhanách pan varhaník Jurenka z Cotkytle. 
Děti si také mohly poslechnout a posléze i vyzkoušet zvuk var-
han, což byl pro všechny zúčastněné zajímavý zážitek. Pouta-
vý byl také pohled z kůru dolů, který většina dětí zažila vůbec 
poprvé.
Poté se děti z kůru přesunuly dolů do kostela, kde si od pana 
faráře Brończyka vyslechly vyprávění nejen o narození Ježíš-
ka v Betlémě, ale také o událostech, které jeho narození před-
cházely. Děti byly aktivní a odpovídaly na otázky, za což byly 
odměněny malou sladkostí. 
Nejsilnějším zážitkem ale určitě bylo závěrečné společné zpí-
vání vánočních koled za doprovodu varhan. Některé děti zpěv 
doprovodily na rytmické nástroje, které si s sebou přinesly ze 
školy. 
Před odchodem z kostela ještě děti ozdobily stromečky 
u betléma originálními ozdobami, které vyráběly doma nebo 
ve škole.
Dětem se program líbil, proto bychom v podobných akcích 
chtěli i nadále pokračovat.

Markéta Drlíková
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Založení KLUBU SENIORŮ 
ve Štítech

V roce 2017 byla v budově č. 12 na štíteckém náměstí ote-
vřena nová městská knihovna. Její pěkně upravené rozšířené 
prostory, větší nabídku beletrie, časopisů i internetu uvítali do-
spělí i děti. Budova staré radnice, ve které původně knihovna 
fungovala, byla v následující době rekonstruována. Po skonče-
ní stavebních úprav přešly do bývalých prostor knihovny třídy 
ZUŠ a zbývající místnosti byly věnovány zájmové činnosti. 
Jedna z nich byla určena jako klubovna skautského oddílu 
Hledači, další pak jako klubovna pro seniory, třetí je společná 
kuchyňka.
Na podzim minulého roku začalo osm nadšenců upravovat 
místnost pro budoucí klubovnu a pro uvítání prvních zájemců.
V adventní době dne 11. prosince 2019 byla štítecká veřejnost 
pozvána na prohlídku upravených prostorů. Úvodní besedy 
se zúčastnilo 42 seniorů, které přivítal pan starosta a vyslovil 
přání, aby se budoucím členům v jejich činnosti dobře vedlo 
k jejich úplné spokojenosti. Hovořilo se o možnostech, kte-
ré takovému klubu společnost nabízí a o budoucích možných 
programech činnosti. Následovalo besedování přítomných 
s malým občerstvením. Tak byl také ve Štítech založen KLUB 
SENIORŮ.
Dne 15. ledna 2020 byla v klubovně zahájena jeho existen-
ce první schůzkou. Na programu byl rozhovor o tématech pro 
další činnost (přednášky z kultury, historie a zdraví, návště-
vy kulturních podniků ve městě, ruční práce, poslech hudby, 
hudební produkce, návštěvy kin a divadel, návštěvy welness 
a bazénů, zdravotní cvičení, turistika a výlety do blízkého 
i vzdálenějšího okolí, táboráky, organizování společenských 
setkávání apod.). Námětů bylo nepřeberně a byly přítomnými 
uvítány. Byly také učiněny a na nástěnce zveřejněny nabíd-
ky na program šumperského divadla, kin a kulturních zařízení 
v okolí. Senioři také hovořili o organizačním uspořádání klu-
bu, o časových možnostech a o programu na příští období.
V pondělí 20. ledna začala skupina seniorů cvičit v klubovně 
podle zásad čínského zdravotního cvičení tchi-kung. Ve čtvr-
tek 23. ledna pořádal klub první návštěvu fi lmového předsta-
vení „Staříci“ v kině Lanškroun. Na pátek 24. ledna dostali 
senioři pozvání od svých sousedů - mladších skautů na společ-
nou besedu, která se velmi vydařila. V plánu je návštěva solné 
jeskyně nebo welness. V únoru se hlavně ženy pustí do dob-
ročinné akce – pletení bačkůrek a čepiček pro nedonošená no-
vorozeňátka pro fakultní nemocnici v Olomouci nebo nemoc-
nici v Šumperku. Novorozeňátka v inkubátorech potřebují být 

v teple, proto se štítecké seniorky rozhodly pomoci nemocni-
cím v jejich práci. Pánové senioři se zatím budou věnovat hře 
v šachy nebo karetním, popřípadě jiným společenským hrám.
Program na jarní období se bude odvíjet od počasí a fyzických 
možností účastníků. Počítá se s kratšími turistickými výlety, 
přednáškou z historie kraje pana redaktora Miroslava Kobzy, 
návštěvou koncertu cimbálové muziky a zdravotní přednáškou 
paní doktorky.
Přejeme všem členům Klubu seniorů a také ostatním našim 
občanům hodně elánu, hodně zdraví, dobrých nápadů a akti-
vity, aby se jejich život zpestřil novými možnostmi a zážitky.
Závěrem bych chtěla za všechny seniory poděkovat za po-
chopení a vstřícnost panu starostovi Jiřímu Vogelovi a celému 
zastupitelstvu při pomoci obohacení života místních starších 
občanů, za zpříjemnění jejich volných chvil a věnování pro-
storů pro společnou činnost.

Za členy KLUBU SENIORŮ   Marie Lauermannová
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Devítkové roky v historii Štítů 
Letošní rok je počátkem nového desetiletí. Začínají dvacá-
tá léta jedenadvacátého století. Ale ani rok 2019 nebyl chu-
dý na výročí spojená s významnými událostmi v dějinách 
naší země i v historii samotných Štítů. Z kronik Šilperka 
a Štítů si připomeňme události, které jsou spojeny s letopo-
čty končícími devítkou (od r. 1889 do roku 1999).

1889 
• největší požár v historii města  

Šilperk po požáru r. 1889

1899
• šilperský občan Josef Kanira založil tírnu lnu 
• kilometr od města byla postavena nádražní budova  
• 30. prosince zahájen provoz na nové trati Šilperk – Dolní 

Lipka

Nádraží v Šilperku - kresba kronikáře Rudolfa Gablera 

1919
• odbor Národní jednoty Písařov prodal dům č. 45 na ná-

městí šilperské Národní jednotě (středisko české menšiny 
– U Koruny, později Národní dům)  dům U koruny

1929 
• učitel a spisovatel Josef Kocourek založil se svými přáteli 

sdružení „Klub Podivných Živností“, začíná se vydávat lo-
kální, satiricky laděný časopis Šíp

• červenovodský podnikatel Eduard Schmidt postavil na Pil-
níku cihelnu

• byla dostavěna silnice ze Šilperka na Hranice, kde se připo-
jila na dříve vybudovaný kus silnice cotkytelské 

1939 
• 1. září nad městem přelétají nacistické letouny směrem 

na Polsko
• první branci odcházejí splatit svou krví Vůdci dluh za osvo-

bození od Čechů
•  je zaveden systém přídělových lístků na stravování
• německá obecná škola za kostelem je přeměněna na Lautja-

hr pro chlapce – pomoc v zemědělství a příprava na vojen-
skou službu

1949
• v srpnu je úředně změněn název Šilperk na Štíty, začíná 

nová etapa historie města
• zahájen provoz místního rozhlasu
• provedena nová moderní elektrifi kace města (zcela nahra-

zena a rozšířena původní síť z roku 1920) 
• zrušena soukromá rodinná škola s právem veřejnosti (ve-

dená řádovými sestrami)
• vila továrníka Fabera je přestavěna na dětský domov pro 

30 chovanců 
• TJ Sokol Štíty pořádá 10. října první ročník TOZ (Tyršův 

odznak zdatnosti)
• v bývalé německé škole (dnes zdravotní středisko) je zave-

deno konfekční šití prádla – n. p. Moravolen Šumperk
• je znárodněna TÍRNA (dále ČEMOLEN) 
• ve Štítech je zbouráno dalších 40 domů 

Tyršův odznak zdatnosti r. 1952, průvod cvičenců se ubírá 
k sokolskému hřišti

První chovanci DD

1959
• ve škole je zřízeno první ústřední topení (ve třídách se již 

netopí v kamnech)
• je otevřena 9. třída, začíná devítiletá školní docházka
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• poprvé je vyasfaltováno náměstí
• v řece Březné byly vyhubeny ryby (otrava - Bílá Voda)
• u zbrojnice postaven nový betonový most
• Jednota zřídila první samoobsluhu (dnes CBA)

1969
• Svazarm vybudoval na Travech střelnici
• je zřízena zubní laboratoř
• před poštou (dnes Hruška) je vybudován první tenisový 

kurt
• byl zlikvidován a zasypán náhon k pile
• prodávají se pomníky ze zrušených a opuštěných hrobů
• opravena márnice 

1989
• demolován zadní trakt domu č. 48 
• rekonstrukce domu č. 38
• výstavba garáží u hřbitova
• upraveno řečiště řeky na Březné
• pošta přemístěna z domu č. 238 na č. 30

Demolice zadního traktu domu č. 48 roku 1999

1999
• založena obecně prospěšná společnost CFSAC o.p.s. (měs-

to Štíty a Aleš Valenta), buduje se AKROBAT PARK
• Dětský domov slaví 50. výročí založení
• výstavba televizního převaděče u vodojemu
• v domě č. 48 zřízena cukrárna

IvanaValentová

„Ač na šikmé ploše stoje, přesto vzpřímen jest“, pronáší pocestný jda 
kolem zdatného jehličnanu.
Solitér, stojící na louce vlevo od silnice, takřka na konci Výprachtic 
směrem na Čermnou a Lanškroun, kontroluji alespoň letmo při každé 
cestě kolem. Krajina s bezchybným reliéfem a ideálně posazeným ve-
likánem nemá chybu a provokuje k vzletným přirovnáním. Na chvíli 
nám dovoluje popustit uzdu fantazie a přesídlit mimo realitu. 
Návštěvu doporučuje minimálně devět kolemjdoucích.     Petr Beneš

ZELENÍ
KAMARÁDI

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

redaktorka: ahoj Štěpáne, ty jako imaginární osoba: „máš něja-
ké lidské vlastnosti“?
Štěpán: bohužel mám…
redaktorka: jsem zvědavá…
Štěpán: ve vzteku svoje „pozemské“ odpůrce ve dřevníku štípu 
na polínka…
redaktorka: a jak to probíhá?
Štěpán: vždycky ho oslovím, potom se mu omluvím a následně 
ho „štípnu“…
redaktorka: to ti stačí?
Štěpán: gaunery štípu napříč, s nimi se nemazlím …
redaktorka: a to ti opravdu stačí?
Štěpán: jo, jinak jsem imaginárně strašně „měkkej“…

moje a Štěpánovo odhalení 
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

V průběhu měsíců ledna a února tohoto roku slaví 
významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Pecháčková Vlasta  75 let
Kudláčková Marie  76 let
Altman Jiří   77 let
Biedová Drahomíra  77 let
Bartošová Emilie   77 let
Vohánka Vladimír  78 let
Ondráček Jan   79 let
Sadecká Ludmila   79 let
Vogelová Alena   79 let
Pospíšilová Zdenka  81 let
Scholz Adolf   81 let
Kühnová Veronika  83 let
Sitta Josef   84 let
Kühn Alfred   87 let
Fabiánková Jarmila  92 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 1. března 2020 tomu bude 
10 let, co nás navždy opustil 

pan Jan Bartoš 
z Crhova. 

Stále vzpomínají manželka, 
dcery a syn s rodinami.

VZPOMÍNKA
Jen svíci hořící a kytičku na hrob 

Ti můžeme dát.
Chvíli postát a tiše vzpomínat.

Dne 30. ledna 2020 uplynulo 23 roků
od úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana Jindřicha Martince 

ze Štítů.

Dne 3. května 2020 to budou 4 roky 
od úmrtí naší maminky a babičky

paní Marie Martincové 
ze Štítů.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

STATISTIKA k  31.12.2019
POHYB OSOB  2015 - 2019

Přistěhováno Odstěhováno Narozeno Zemřelo
Celkem
obyvatel

2015 42 46 18 22 2044

2016 54 75 24 21 2026

2017 46 52 22 25 2017

2018 44 57 17 15 2006

2019 36 35 19 18 2008

STAV OBYVATEL

2015 2016 2017 2018 2019

Štíty 1614 1598 1591 1580 1574

Březná 243 239 238 234 241

Crhov 90 87 87 91 93

Heroltice 97 102 101 101 100

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL

ŠTÍTY  42,45
BŘEZNÁ 37,22
CRHOV 42,53
HEROLTICE 50,15
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TURISTIKA
Chůze léčí

Vážení občané, přispěvatelé do kroniky,
v prvních dnech nového roku s magickým číslem 2020 
vám chceme poděkovat za příkladnou spolupráci při tvor-
bě městské kroniky jménem města Štíty, jeho starosty 
a městské  kronikářky. Je také vaší zásluhou, že jsou zazna-
menány skutečnosti a události pro sledování vývoje našeho 
města pro  dnešní i příští generace.
Chceme vás v počátku roku požádat o další spoluprá-
ci na tomto poli, tak aby bylo možno zpracovávat další 
kapitoly z dění města. Zprávy ze svého oboru, spolku či 
organizace zasílejte, prosím, do konce dubna na městský 
úřad k rukám paní Šatánkové nebo na elektronickou adre-
su kronikářky  marie.lauermannova@gmail.com. Tak bude 
možno zpracovat údaje za rok 2019 do října 2020.
Závěrem přijměte přání do roku 2020 - pevné zdraví, po-
hodu a spokojenost, hodně elánu a úspěchů v pracovním 
i osobním životě.
Ještě jednou poděkování za plodnou spolupráci pro příští 
generace.
Bc. Jiří Vogel, starosta města a Mgr. Marie Lauermannová, 
kronikářka města.

Docela nedávno mi opět jeden štítecký občan, aniž bych ho uke-
cával (nikdy s námi na vycházce nebyl), řekl ono - „Já bych s vámi 
chodil, ale vy jdete moc rychle.“ To už je jen k tomu pousmání. 

Ruplo mi v zádech loni po Novém roce, když jsem byl natěše-
ný na čerstvě objednaný zájezd do Makedonie. Ještě odpoledne, už 
opráškovaný, jsem promítl slíbený diafon důchodcům na Červené 
Vodě. Po kapačkách byl pak doma problém zdolat schody a za měsíc 
a půl jsem byl hotový po prvním kilometru. Nedal jsem se a koncem 
března už to bylo kilometrů patnáct na oblíbeném nočním pochodu. 
Makedonie v červnu byla. Pak jsem se vypravil do továrny na zdraví 
v Klimkovicích. V kufru byla čerstvě zakoupená mapa s názvem Ost-
ravsko. Plán rehabilitačních procedur, který jsem hodlal plnit, odhalil 

naštěstí i bílá místa, i když většinou až později odpoledne. Chcete-li 
z Klimkovic veřejnou dopravou „do světa,“ rychle vám dojde, že to 
jde jen přes Ostravu. Večeře jsem prozíravě neobjednal, a tak jsem 
mohl využívat dnů až do setmění. Přináším tímto (nejen) turistům 
zprávu, že i to Ostravsko má slušnou nabídku pěkných turistických 
stezek – v těchto případech od Ostravy na západ a jihozápad až 
po úpatí Oderských vrchů. Mimo lázeňských okruhů jsem se s pomo-
cí autobusů, příp. vlaku, dostával do vzdálenějších východisek – Po-
ruby, Hrabyně, Budišovic, Kyjovic, Jistebníku, Bílovce. Nevyjímaje 
Mexika, ale o tom později.

V Hrabyni jsem nezačal Památníkem ostravské operace, ale Ost-
ravarem v hospůdce. O, zde umístěném, bludném balvanu, který kdy-
si až sem dostrkal skandinávský ledovec, nevěděl hostinský vůbec 
nic. Nepamatoval to. Já se pak vydal po značce do přírody. Trasa 
prochází areálem známého rehabilitačního ústavu, pak smíšenými 
lesy a pastvinami do údolí Zátiší, kde jsou nemovitosti chalupářů, 
hospoda a věřte nevěřte, konečná jedné ostravské tramvajové linky. 
Nikoliv nudné je pak pokračování pod vrchy Horník a Mezihoří zpět 
do lázeňského šumotu. 11 km – brnkačka! Do Budišovic se dá do-
jet prakticky stejným spojem. Kousek za nimi, to mě přilákalo, je 
na mapě vyznačený starý břidlicový lom, teď dokonce koupaliště. 
V panujícím suchu, kdy je tu mnoho potoků bez kapky vody, tomu 
nevěřím, ale plavky s sebou beru. Nebylo jich třeba, osvěžení se ne-
konalo. Místo těžby, provozované zde už v 19. století, je zastavěné 
chatami, z objektů zbyla jediná památka - zděná trafostanice. Na ní je 
umístěná tabule (alespoň to!), text obsahuje historii těžby, která končí 
po 2. světové válce, uvnitř mají být i fotografi e. Do trafa už pršelo, 
pokryli ho. Bohužel eternitem! Ačkoliv ze břehu úvozu přímo trčí 
a uvolňuje se množství nádherné břidlice, která by šla upravit na ten 
kousek střechy i rozbrušovačkou!

Kyjovice jsou místem startu jiné vycházky. Po opuštění pěkné 
obce se nořím do hlubokého údolí v místě bývalého panského mlý-
na, cestu provází řečiště potoka. Šplouchání vody bývá příjemným 
oživením turistické trasy. Teď tomu tak není, ze suchého dna trčí 
jen ta břidlice. Je hic. A je i žízeň! Z údolí stoupám ke Zbyslavicím 
„příjemně“ provázen dvěma pubertálními blbci na řvoucích terénních 
motorkách. Položením několika sušin přes stezku jim vyjádřím své 
sympatie. Ve Zbyslavicích se ptám jinocha, je-li tam někde knajpa 
pohostinná, potřebuji odlepit „plazan od patra“. Není. Vida mé roz-
praskané rty, přinesl mi Radegasta z jejich ledničky. Sotva dojdu 
do stínu lesa, otevírám orosenou plechovku. Zlatý hoch! 

Nezapomeneme
Omlouvám se za zavádějící nadpis hodící se spíše na stuhu 

pohřebního věnce, ale konečně… 
Je sedmého prosince roku minulého, je sychravo, mlhavo, 

něco málo sněhu. Nasedáme už po poledni do vlaku jedoucího 
z Moravského Karlova a naší cílovou stanicí je Letohrad. Ten 
Letohrad je dnes, asi za půl hodiny, místem startu vzpomínko-
vé jízdy historického vlaku, neboť je zase jedno kulaté výročí 
zahájení provozu nám známé a milé tratě. Chceme si to užít, 
proto ten rozběh.  Na kolej č. 1 přijíždí náš fešák – vyleštěná 
parní lokomotiva, na čele má hvězdu, na tabulce číslo 423009  
a ono slovo – NEZAPOMENEME. Nastupujeme do „dřevá-
ku.“ Je dobře, ale čerstvě vytopený. Svědčí o tom ještě vymrzlé 
a teď orosené lavice. Pak už ubíhá cesta známou krajinou, prší, 
kolem se válí cancoury mlhy i sirnatý hnědouhelný kouř. Prs-
ty nějakého sympatického seniora se prohrabují ve strunách 
mandolíny. V Králíkách tankujeme vodu. Nikoliv z historic-
ké pumpy, ale z hasičské cisterny. Na zastávkách, přejezdech, 
všude postávají fajnšmekři – fotí a natáčí. Vystupujeme zase 
v Karlově, čeká tu auto, smráká se.  Vlak pokračuje do Štítů. 
Škoda, že tak vyjímečně. Už nastalou tmou tu pak i vyléta-
jí světlice. Snad k oslavě dosud položených kolejí.  Já už se 
chystám na tradiční předvánoční koncert v Herolticích. Byl 
dobrým vyvrcholením pošmourného, ale jinak moc hezkého 
dne.

Alex Krobot

Foto Michaela Johnová
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1. ročník Memoriálu Jaromíra Šatánka
V sobotu 28.12.2019 se v Sokolovně ve Štítech konal vánoční 
turnaj ve stolním tenise. 
Tento již tradiční turnaj je od tohoto ročníku nově pořádán pod 
názvem "Memoriál Jaromíra Šatánka". 
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 hráčů z našeho i okolních od-
dílů. 
Na stupních vítězů se umístili hráči v následujícím pořadí:
1. Vlastimil Honemann st. (TJ Sokol Kolšov)
2. Vlastimil Honemann ml. (KST Jeseník)
3. Zdeněk Drlík (TJ Sokol Štíty)
4. Pavel Honemann (TJ Postřelmov)

Zdeněk Drlík, vedoucí oddílu stolního tenisu

Pěknou trasou, zhruba stejně dokonce 3x opakovanou, je výlet 
se startem v Polance nad Odrou. Řeka Odra tu zásobuje docela vel-
kou soustavu chovných rybníků. Komáři nezlobí, cesta po hrázích 
je velmi pěkná, odbočuji do Jistebníku. U železničního přejezdu je 
hospoda, všichni sedí venku pod slunečníky a popíjí pěnivý mok. 
Mají tu moc dobré utopence, moje večeře. Při poslední návštěvě 
mi přidají i feferonku. Oči mi svítí, huba pálí, jdu přeschlou pšenicí 
přes Fonovice ke Klimkovicím a mám strach, aby ode mě nechytla. 
Den předtím totiž hned vedle lázní shořel kombajn i s hektary úrody. 
Zákeřně zahřmí, ohlédnu se. Od Beskyd se žene bouřka, blesky bijí 
do země, „v širom poli dažď idě.“ Délka mých kroků se ztrojnásobila. 
Jen vletím do klimkovické hospody, začnou padat kapalice jako třeš-
ně a vichr vymetající ulici za mnou zapráskl dveře. Ve středověku by 
takto zachráněný poutník na onom místě pověsil svatý obrázek nebo 
i postavil kapličku, jak o tom svědčí pověsti.

Hodně pozdě je mi souzeno vyrazit z Bílovce. Od nádraží musím 
přes celé město. Místo avizované restaurace Medvědí bouda jsem na-
šel jen medvědí boudu. U Bítova krátce posedím u kapličky a pak, 
se zapadajícím sluncem v zádech, opustím značku a valím pod Zby-
slavice. Znovu neznačenou cestou jdu jihovýchodně. Na správném 
místě les přeruší pastvina, díky tomu zahlédnu špičku věže kostela. 
To můžou být jen Olbramice. Šplhám k nim a zanedlouho se lesem 
spouštím do údolí Polančice, pak nahoru do Hýlova a už jsou vidět, 
tentokrát za tmy, světla sanatoria.

Slíbil jsem něco o Mexiku. Tož: asi dva kiláky od sanatoria je 
osada Mexiko. Nejsou tam indiáni, zase hospoda. Do omítky je vpra-
ven název „U Buroně.“ Ten název tu ale nikdo nepoužívá, každý lá-
zeňský pacient či cyklista jí říká Mexiko. Dobré pivo, dobře udělané 
tvarůžky či tlačenka, vždycky plno. U nás doma pokračovalo sucho, 
tady jsem byl několikrát zachráněn před slejvákem a kroupami. Moje 
cesta sem nikdy nečítala ty pouhé dva přímé kilometry. Když jsem 
se tudy vracel z různých směrů, měl jsem jich v nohách už vždycky 
alespoň deset. Ne piv, kilometrů! A když jsem nakonec ty cesty sečetl, 
dělá to skoro 200! Mohu tedy na závěr zodpovědně prohlásit a nejmé-
ně devět z deseti lékařů se mnou souhlasí, že chůze je velmi zdravá. 
Přímo rehabilitační procedura! Přátelé, pamatujte na to ještě dřív než 
vám rupne v zádech.

Alex Krobot   

Žízní pole, les i turistika

STOLNÍ TENIS
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