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Vážení spoluobčané, 
máme za sebou perný půlrok, který nebyl úplně jed-

noduchý. Prověřil schopnosti, odvahu a charakter nejed-
noho z nás. Jsem potěšen, že je mezi námi stále velmi 
mnoho schopných a obětavých lidí, kteří neváhali pomá-
hat v době, jež byla mediálně velmi náročná a vytvářela 
různé katastrofi cké scénáře, které se naštěstí nenaplnily. 
Můj otec mě učil, že dobrá práce se chválí sama. Ano, 
jistě je to pravda, ale přesto chci dnes velmi poděko-
vat za podporu fi rmě ZK Kovovýroba Žerníček s.r.o. 
Štíty, která věnovala fi nanční dar 50 000,- Kč a fi rmě 
Heroltická s.r.o. Heroltice 82, která věnovala fi nanční 
dar ve výši 10 000,- Kč. Oba dary byly použité na nákup 
ochranných pomůcek pro Vás občany Štítů. Také zde 
musím velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhali šít bavlněné roušky nebo pomáhali s distribucí 
roušek do všech částí našeho města. V měsíci září bude 
město Štíty pořádat v KD Štíty taneční večer. Určitě mě, 
ale i pořadatele potěší, když si uděláte čas a podpoříte 
tuto akci svojí účastí a společně poděku-
jeme všem, kteří nám pomáhali a ještě 
stále pomáhají v tak složité době.

Již mnoho let píši úvodník a čas-
to jsem psal o přírodě, která mě stále 
překvapuje. Jak vypadá největší sucho 
za 500 let? Meteorologové přiznávají, 
že prognóza je téměř nemožná. Příro-
da nám ukazuje svoji nespoutanou sílu. 
Dlouho nás trápila suchem, nyní nás za-
plavuje proudy vody. Možná je to pro 
nás všechny upozornění, že je třeba ji 
brát vážně a že jsme zde na návštěvě, 
a tak se máme i chovat. Jako starosta 
musím na tomto místě veřejně prohlásit, 
že jsem velmi rád, že letošní rok je deš-
tivý a to ze dvou důvodů. Za prvé máme 

a budeme mít kvalitní pitnou vodu z Bukové hory mini-
málně do konce září a za druhé dešťová voda neskuteč-
ně pomohla našim lesním porostům v boji proti kůrovci, 
který letos nemá takou sílu jako v letech předešlých. 

V posledních letech se ukazuje, jak moc je důležité 
mít ve vlastnictví vodu, ČOV, byty, lesy, budovy, po-
zemky, prostě vlastnit majetek. Máme s tím hodně sta-
rostí, ale rozhodujeme si o našem majetku sami a zisk, 
který z toho plyne, používáme na rozvoj našeho města. 
V letošním roce jsme v březnu schválili harmonogram 
stavebních akcí na letošní rok. Na dané investice i opra-
vy jsme si v posledních letech vytvořili fi nanční rezervu. 
Jenže jsme nepočítali s tím, že se nám vláda ČR svým 
nezodpovědným rozhodnutím bude snažit vzít několik 
milionů. Kdo mě sleduje na facebooku ví, že často kriti-
zuji kroky vlády, které poškozují města a obce. Současné 
rozhodnutí zadlužit letos naši zemi částkou 500 miliard 
je dle mého soudu velmi špatné a následky poneseme ně-
kolik dalších let. I přes tuto složitou dobu pokračujeme 
ve Štítech v hlavních investicích a opravách, do kterých 

Heroltice - kříž před kostelem s bývalou farou.
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 36. – 38. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou ROADMEDIC s.r.o. se 

sídlem v Šumperku, kdy předmětem smlouvy je provedení 
opravy místní komunikaci v ulici Lomená.

• Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti uzavřená s Par-
dubickým krajem.

• Smlouva uzavřená s fi rmou Kingspan a.s. se sídlem 
v Hradci Králové, kdy předmětem smlouvy je nákup 10 
kusů stěnových panelů na akci „Úpravna pitné vody – vo-
dojem Štíty“.

• Smlouva uzavřená s p. Světlanou Pávkovou, kdy předmě-
tem smlouvy je pronájem pozemku.

• Smlouva uzavřená s p. Romanem Poláchem, kdy předmě-
tem smlouvy je pronájem pozemku. 

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou Projekce s.r.o. Šumperk, 
kdy předmětem smlouvy je zpracování projektové doku-
mentace pro provedení stavby „Štíty – výstavba hasičské 
zbrojnice – I. etapa“.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým 
krajem – dotace na zajištění akceschopnosti JSDH.

• Veřejnoprávní smlouva uzavřená s Klubem seniorů z.s., 
kdy předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku od města 
za činnost spolku.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým 
krajem, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí dotace 
na částečnou úhradu výdajů na činnost TIC Štíty.

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

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

• Rada města schválila cenové nabídky: 
• Rada města schválila nákup: recyklovaného materiálu 

po frézování vozovky v ulici Nádražní od fi rmy STRABAG 
a.s., reproduktorů a kabelu pro veřejný rozhlas v ulici 
Na Pilníku, programu ALIS PVS pro ekonomické oddě-
lení, digitálního testeru izolačního odporu pro místní hos-
podářství, 4 kusů světel ELBA S-70W, záložního zařízení 
NAS Synology a dárkové balíčky pro akce – Nohejbalový 
turnaj trojic 2020, Tennis Masters Cup 2020, turnaj čtyřher 
v tenisu OPEN Štíty 2020, pohárová soutěž v požárním 
sportu a tenisový turnaj CZECH OPEN ŠTÍTY.

• Rada města schválila rozpočtové opatření č. 2/2020.
• Rada vzala na vědomí žádost fi rmy Švestka se sídlem 

v Červené Vodě o vyjádření k existenci podzemních sítí 

ale určitě budeme muset zapojit fi nanční prostředky, kte-
ré máme v rezervě.

Pustili jsme se s plným nasazením do opravy chod-
níků a veřejného osvětlení kolem hlavní komunikace 
v místech, kde to bylo dlouhý čas neřešeno a kde je to 
zkrátka nejvíce potřeba. Tato akce je časově i fi nančně 
náročná. Hlavní letošní investicí je výstavba nové úprav-
ny pitné vody. Jedná se o investici, která zajistí našemu 
městu dostatek kvalitní pitné vody i v době největšího 
sucha. Předpokládám, že na konci října 2020 bude inves-
tice hotová. Pokud se týká bytového domu na Březné, 
zde provádíme dláždění a terénní úpravy. V přírodním 
areálu na Březné budujeme sociální zařízení a v části He-
roltice započala třetí část opravy místního hřbitova. Také 
již máme povolení od památkářů na rekonstrukci bývalé 
basy a v současné době zde provádíme přípravné práce, 
tak jako na domu čp. 246 na ul. Na Pilníku. Dokonče-
ním nových investic a oprav posouváme naše město stále 
vpřed. Ani pandemie koronaviru nedokázala naše město 
zastavit na jediný den.

Na samý závěr Vás chci informovat, že 2. – 3. října 
2020 se budou konat krajské volby do krajského zastupi-
telstva Olomouckého kraje. Určitě většina našich občanů 
ví, že jsem v současnosti krajským zastupitelem a budu 
znovu na kandidátce za ODS, i když tentokrát nebudu 
v čele kandidátky. Myslím, že se mi podařilo za čtyři 
roky, co jsem krajský zastupitel udělat pro naše město 

hodně věcí a práce a chci v tom pokračovat i v dalším 
volebním období. Z tohoto důvodu budu potřebovat Vaši 
velikou podporu. Jsem si plně vědom, že našemu měs-
tu hodně pomůže, když zůstanu krajským zastupitelem. 
Blíží se krize, která se začne projevovat již na podzim 
a znatelně se zvýší nezaměstnanost. Městu se již sníži-
ly z důvodu krize daňové příjmy. Proto je moc důležité, 
abych mohl pomáhat našemu městu nejen jako starosta, 
ale i jako krajský zastupitel. Zcela otevřeně mohu uvést, 
nikdo jiný pro nás nic neudělá, žádný jiný krajský za-
stupitel nám s ničím nepomůže. Tentokrát nebudu nikde 
na billboardech a plakátech, ale o to víc budu s vámi 
osobně hovořit. Budu se vám snažit vysvětlit, proč mě 
podpořit. Vždy volíme kandidáty, kteří rozhodují v kraji 
o miliardách a každá koruna, která doputuje do Štítů, je 
pro nás velmi důležitá.

Milí moji Štítečtí. Přeji Vám všem příjemné stráve-
ní letních prázdnin a dovolených. Odpočiňte si po vel-
mi náročném období a načerpejte zpět svou sílu. A po-
kud Vás trápí něco, v čem Vám mohu být nápomocen, 
neváhejte mě kontaktovat. Našemu městu přeji, aby se 
nám pandemie COVID 19 úplně vyhnula a aby se město 
mohlo dále rozvíjet. Pandemie ukázala, že se dokážeme 
semknout, pokračujme v tom, protože společně toho do-
kážeme mnohem více…

S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta
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USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 17. 6. 2020

Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 12. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města Štíty
3. Kontrola plnění Akčního plánu strategického rozvoje měs-

ta Štíty na rok 2020
4. Závěrečný účet Města Štíty za rok 2020
5. Účetní závěrka Města Štíty
6. Rozpočtové opatření č. 3/2020
7. Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
8. Zpráva z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 32 – č. 37
9. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben – červen 2020
11. Zpráva o činnosti fi nančního výboru duben – červen 2020
12. Zpráva o hospodářské činnosti lesů Města Štíty
13. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
14. Různé
15. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

k záměru „Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ ve Ští-
tech.

• Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace 
z projektu Česká knihovna na nákup knihovnického fondu.

• Rada města schválila snížení nájemného a vyhlásila záměr 
o podpoře podnikatelů platících komerční nájem v rámci 
COVID.

• Rada vzala na vědomí statistiku pohybu obyvatel 
k 20.5.2020.

• Rada vzala na vědomí plnění harmonogramu strategického 
rozvoje města Štíty na rok 2020.

• Rada schválila pozvání na 12. zasedání ZMě. 
• Rada vzala na vědomí žádost p. Martina Kleina o pronájem 

pozemku p. č. 115/1 a vyhlásila záměr pronájmu. 
• Rada schválila návrh ředitele ZŠ a MŠ Štíty na přerušení 

provozu mateřské školy v době letních prázdnin.
• Rada vzala na vědomí zápis o průběhu konkurzu na ob-

sazení vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ Ští-
ty a schválila jmenování Mgr. Ilony Haasové na pracovní 
místo ředitelky.

• Rada vzala na vědomí rozpočet roku 2020 ZŠ a MŠ Štíty 
a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 a schválila účet-
ní závěrku školy k 31.12.2019.

• Rada schválila cenovou nabídku uzavřenou s Jaroslavem 
Diblíkem Zábřeh na lepení PVC, soklů a montáž přecho-
dových lišt – bytový dům Březná.

• Rada města schválila přijetí dotace ve výši 70 tisíc Kč 
v rámci dotačního programu „Program podpory kultury 
v Olomouckém kraji v roce 2020“.

• Rada vzala na vědomí smlouvu o partnerství uzavřenou 
mezi Městem Štíty a sdružením Jeseníky – Sdružení ces-
tovního ruchu, kdy předmětem smlouvy je stanovení pod-
mínek vzájemné spolupráce.

1. Bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti města
b) Kontrolu plnění Akčního plánu strategického rozvoje měs-

ta Štíty na rok 2020
c) Kontrolu plnění úkolů ze zasedání ZMě
d) Jmenování ředitelky Základní školy a mateřské školy Štíty
e) Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
f) Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy 

Štíty za rok 2019 Radou města Štíty
g) Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty za období 

leden – červen 2020
h) Kalkulaci cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 

a dosažené skutečnosti v témže roce
i) Nabídky na dodávku a montáž strojně technologické části 

technologie úpravny vody Štíty od společností Hakov a.s.; 
VODASERVIS s.r.o. a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

2. Projednalo a schvaluje
ZM12/2020/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Ing. Pavel 

Meixner, Vojtěch Langer
ZM12/2020/2 Ověřovatele zápisu: Bc. Zdeněk Drlík, 

MUDr. Pavel Bartoň
ZM12/2020/3 Program 12. zasedání zastupitelstva
ZM12/2020/4 Zápis z 11. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 25. 3. 2020 
ZM12/2020/5 Zastupitelstvo města Štíty schvaluje „Závěreč-

ný účet Města Štíty za rok 2019“ a „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2019“ a vy-
slovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) písm. a) 
souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty 
za rok 2019 je nedílnou součástí Závěrečného účtu Města 
Štíty za rok 2018.

ZM12/2020/6 Zastupitelstvo města Štíty schvaluje účetní zá-
věrku Města Štíty, IČ 00303453 sestavenou k rozvahové-
mu dni 31. 12. 2019 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., 
přechodné ustanovení, podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnos-
ti tohoto zákona.

ZM12/2020/7 Rozpočtové opatření č. 3/2020
ZM12/2020/8 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 

32 – č. 37
ZM12/2020/9  Zpráva o činnosti kontrolního výboru za obdo-

bí duben – červen 2020 včetně protokolu o výsledku jedná-
ní kontrolního výboru č. 3/2020

ZM12/2020/10 Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období 
duben – květen 2020 včetně protokolu o výsledku kontroly 
ze dne 28. 5. 2020

ZM12/2020/11 Prodej části pozemku p. č. 2124, označeného 
jako p. č. 2124/2 o výměře 220 m²  a části pozemku p. č. 
2122/1, označeného jako p. č.2122/3 o výměře 161 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 věc-
ných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty Jiřímu 
Hájkovi
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ZM12/2020/12 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 219/5 
o výměře 64 m² v k. ú. Heroltice u Štítů

ZM12/2020/13 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 256/2 
o výměře 937 m² v k. ú. Heroltice u Štítů

ZM12/2020/14 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 1591/6 
o výměře 80 m² v k. ú. Štíty-město

ZM12/2020/15 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. st. 216 
o výměře 131 m²; p. č. 1960 o výměře 11 m² a části p. č. 
1962 dle geometrického odměření v k. ú. Štíty-město

ZM12/2020/16 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu par-
cely p. č. 1650/1 o výměře 39295 m²; p. č. 1585/1 o vý-
měře 7860 m²; p. č. 1585/11 o výměře 58 m²; p. č. 1699 
o výměře 389 m² a 1707 o výměře 92 m² v k. ú. Štíty-měs-
to, p. č. 669 o výměře 586 m² v k. ú. Březná, p. č. 784 
o výměře 71 m² a p. č. 785 o výměře 298 m² v k. ú. Crhov

ZM12/2020/17 Záměr směny pozemků p. č. 2879 a p. č. 
1987/15 o celkové výměře 55 m² za pozemek p. č. 1973/2 
o výměře 55 m², vše v k. ú. Štíty – město

ZM12/2020/18 Zařazení p. č. 311/7 a p. č. 301/3 v k. ú. Cr-
hov v nově pořizovaném územním plánu pro město Štíty 
do plochy pro bydlení

ZM12/2020/19 Zařazení území města Štíty do územní působ-
nosti MAS Horní Pomoraví na programové období 2021 
– 2027

ZM12/2020/20 Smlouvu o dílo č. OZA-20-0754 se zhotovite-
lem VODASERVIS s.r.o., IČ: 26277841, se sídlem Jamská 
2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou, na dodání strojně tech-
nologické části úpravny vody v objektu vodojemu Města 
Štíty za cenu 3.626.912,08 Kč včetně DPH (21%)

ZM12/2020/21 Na základě výsledku zadávacího řízení k pl-
nění veřejné zakázky s názvem „Pořízení vozidla s al-
ternativním pohonem pro město Štíty“ Kupní smlouvu 
na dodání nového vozidla s alternativním pohonem v ceně 
394.500 Kč včetně DPH s prodávajícím TLAMKA s.r.o., 
IČ: 02413752, se sídlem Na Chmelnici 2409/52, 680 01 
Boskovice

ZM12/2020/22 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Měs-
tem Štíty a Městem Zábřeh, IČ: 00303640, se sídlem Ma-
sarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh o zajištění výkonu 
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, 
cena za projednaný přestupek 3000, - Kč.

3. Pověřuje: 
a) Místostarostu Ing. Oto Wonkeho k projednání možnosti 
směny p. č. 664 za část pozemku p. č. 550 v k. ú. Březná

5. Projednalo a neschvaluje: 
ZM12/2020/23 Vyhlášení záměru prodeje parcel p. č. 612 

o výměře 1499 m²; p. č. 613/1 o výměře 28 m² a p. č. 613/2 
o výměře 101 m² v k. ú. Heroltice u Štítů

ZM12/2020/24 Vyhlášení záměru prodeje p. č. 664 o výměře 
244 m² v k. ú. Březná

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

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

Poutní mše svatá 
na Slavnost Na-
nebevzetí Panny 
Marie v kostele 

ve Štítech se bude 
konat 16. 8. 2020 

v 9:00 hod.

TIC Štíty vydalo novou brožuru 
o sakrálních památkách

V pátek 19. června jsme 
v kulturním domě pokřtili 
brožuru Ivany Valentové 
„Drobné sakrální památky 
ve Štítech a přidružených 
obcích“. Role kmotra se 
ujal akademický sochař 
a restaurátor Petr Tůma, 
který navrátil původní 
krásu již několika štítec-
kým památkám a v letoš-
ním roce se věnuje soše 
svaté Anny u hřbitova. 
O důstojný úvod se po-
staral vynikající klavírista 
Martin Hroch, který nám 
během slavnostního veče-
ra zahrál několik krásných skladeb. Po proslovech pana 
starosty a pana faráře se slova ujala sama autorka Iva-
na Valentová, která všem přítomným přiblížila, jak, kdy 
a proč sakrální památky vznikaly, jaké svaté zobrazují 
a mnoho dalších zajímavostí. Brožura je k dostání v Tu-
ristickém informačním centru ve Štítech.

Radka Jánešová – TIC Štíty
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Škola se rozloučila se svými 
deváťáky

V pondělí 29. 6. 2020 proběhlo v obřadní síni městské-
ho úřadu slavnostní rozloučení se žáky devátých tříd Základ-
ní školy Štíty za účasti rodičů, starosty města, ředitele školy 
a pedagogů. Žáci obdrželi svá poslední vysvědčení od paní 
učitelky Krňávkové a Jílkové, které obě deváté třídy doved-
ly na konec jedné cesty a popřály absolventům mnoho štěstí 
na cestě další.

Naposledy se tak žáci sešli se svými spolužáky a učiteli, se 
kterými zde prožili spoustu krásných okamžiků, poznali nové 
kamarády. Poslední děkovná slova patřila všem vyučujícím 
za jejich trpělivost a práci.

V nových školách jim přejeme hodně úspěchů a věříme, že 
se za námi budou rádi vracet.

Projekt Příběhy našich sousedů
Velký sál Městské knihovny v Šumperku se zaplnil lidmi, 

kteří přišli zhlédnout závěrečné prezentace žáků zapojených 
do Příběhů našich sousedů.

Půl roku pracovali žáci základních škol ze Štítů, Velkých Lo-
sin, Rýmařova a Starého Města s životními příběhy vybraných 
pamětníků, aby 23. června 2020 v Městské knihovně v Šumper-
ku mohli veřejnosti představit jejich medailonky. Z naší školy se 
projektu zúčastnilo celkem 19 žáků devátých ročníků.

Žáci pod vedením pedagogů si vybrali pamětníka ze svého 
okolí nebo z osobností známých z dějin svého místa bydliště. 
Vyzpovídali ho a ze získaných informací vytvořili jeho životo-
pis, rozhlasovou reportáž, video či animovaný výstup.

Úplné medailonky všech pamětníků najdete na stránkách 
Příběhů našich sousedů. Všechny příběhy, které žáci základních 
škol zpracovávají, budou vloženy také do databáze Paměti ná-
roda, která již dnes čítá přes pět tisíc publikovaných příběhů.

Všechny týmy si zaslouží velký obdiv nejen za vysokou 
kvalitu zpracovaných prezentací, ale i za velké nadšení, se 
kterým se projektu věnovaly celé pololetí. Porota měla tento 
ročník opravdu velmi těžké rozhodování a roli mnohdy hrály 
jednotlivé body. Vítězi jsou ale všichni zúčastnění žáci, kteří 
dokázali, že umí spolupracovat, velmi kvalitně zpracovat vy-
právění pamětníků a nebojí se inovativních přístupů.
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY

Projekt: Skřítek 
v mateřské školce

Ve školním roce 
2019/2020 knihovna spo-
lečně s učitelkami Bc. Zu-
zanou Strakovou a Alenou 
Bartáškovou uspořádala 
několik akcí pro předško-
láky z mateřské školy. 
Všechny besedy byly za-
měřeny na různá témata 
o knihách a četbě.

Děti se seznámily 
nejen s knihami, ale i se 
ztraceným skřítkem bez 
jména. Proto třída Mra-
venečků dostala za úkol 
vytvořit knihu o skřítkovi. 

Tábor Olšanské hory
Od 11. března, kdy kvůli šíření koronaviru byla po-

zastavena všechna běžná skautská činnost, jsme připra-
vovali první skautskou akci - letní tábor. Nevěděli jsme, 
jestli budou tábory povoleny, zda složíme tým vedoucích 
a pomocníků tak, aby tábor mohl správně fungovat, ale 
šli jsme do toho.  A vyplatilo se to. V pátek 3. června jsme 
v dopoledních hodinách navezli naše táborové vybave-
ní na Olšanské hory, kde jsme v odpoledních hodinách, 
za vydatné pomoci rodičů, postavili tábořiště. Druhý den 
ráno dorazili naši tábornící (v počtu 22) a už to zača-

Skautský oddíl  
Hledači Štíty

Jednou se na návštěvu do školky vydal i skřítek. A aby se dě-
tem lépe pracovalo, zůstal s nimi v jejich pěkné třídě.

Po nařízené tříměsíční pauze přinesli předškoláci v dopro-
vodu třídních učitelek do knihovny nejen skřítka, ale i velmi 
pěknou knihu. Třída Mravenečků zadaný úkol splnila.

Příběh o skřítkovi, doplněný kresbami od všech dětí, jsme 
si společně přečetli. 

Děkuji všem učitelkám za přínosnou spolupráci a předško-
lákům přeji mnoho úspěchů ve škole.     
                                                                Květa Lakomá, MěK Štíty

lo. Rozdělení do stanů, ubytování, seznámení se s oko-
lím. Dodělávaly se ještě některé věci, stožár na vlajku, 
špalek pro zaseknutí táborové sekery práce, postavení 
sprchy a hřiště na Ringo. A s potěšením jsme sledova-
li, jak všichni pracují. Nikoho jsme nemuseli hlídat, že 
by nepracoval, spíš jsme jen dohlíželi, aby bylo vše tak, 
jak má. Na konci dne bylo vše připraveno a na večerním 
nástupu jsme zasekli sekeru práce. Někdo se možná ze-
ptá: „Co to je sekera práce?“ Tuto sekeru zasekáváme 
na začátku každého tábora (fotku máme na našich face-
bookových stránkách) a je to pro nás symbol toho, že si 
na táboře nejen hrajeme, ale i pracujeme. Vše děláme 
sami, například pomoc v kuchyni, chystání dřeva k ohni-
šti a cokoliv, co je potřeba udělat. Je to prostě naše seke-
ra, na kterou po zaseknutí nikdo nesmí sáhnout, nesmí se 
vyseknout (jinak končí skautský tábor, protože se nemo-
hou plnit žádné táborové výzvy/odborky apod.). Proto je 
každou noc hlídaná. Jen jednou v naší 20leté historii se 
stalo, že došlo nedopatřením k vyseknutí.

Letošní táborové téma bylo na způsob kovbojské hry 
Beng. V neděli jsme sestavili tři skupiny, které pak mezi 
sebou soutěžily o získání co nejvíce táborových peněz. 
První se získávaly už při ranním budíčku v 7 hodin. Ka-
ždé ráno rádce dne rozmístil po táboře i mimo něj kar-
tičky různých velikostí s různými obrázky. Po zapískání 
budíčku se všichni snažili nasbírat jich co nejvíce. Pak 
teprve pokračoval další program jako rozcvička, ranní 
hygiena, snídaně, kontrola stanů apod.   

Na táboře se, kromě daného programu, mohly děti 
přihlásit na „Výzvy“. Jedna z nich je být 12 hodin na jed-
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nom místě (2x2 metry). Letos se přihlásilo šest 
zájemců. Byli rozmístěni mimo tábor a začína-
li v úterý ve 20 hodin. Zrovna ten večer se dost 
ochladilo, ale byli stateční a zvládli to všichni. 
Další náročnější výzvou bylo 24 hodin na stro-
mě, kdy jednou za dvě hodiny můžete na 5 minut 
slézt na zem. Kdo se předem dobře nepřipravil, 
měl smůlu. Přihlásili se čtyři zájemci, ale večerní 
déšť tři z nich vyhnal do tepla a sucha. Jen jed-
nomu se podařilo tuto výzvu zvládnout. Posled-
ní výzvou bylo 24 hodin bez bot. Přihlásili se tři 
zájemci, dvě skautky a jeden skaut. Tato výzva 
byla náročnější o to, že jsme zrovna v ten den 
šli na pochod lesem přes Sychrov na Kocandu. 
Očekávalo se, že tuto výzvu někteří nezvládnou, 
ale byli jsme mile překvapeni. Dali to všichni tři 
- bravo.   

Splnit si odborku „Tři orlí pera“ - 24 hodin 
mlčet, 24 hodin nejíst a 24 hodin být mimo tábor 
= nebýt viděn, ale psát si deník, co se dělo na tá-
boře, je touhou mnoha zájemců našeho oddílu. 
Tato odborka se může plnit až od 14 let a nemůže 
ji plnit každý. Žádost o možnost si tuto odborku 
splnit schvalují ti, kteří tuto odborku již dříve získali. Při 
schvalování se bere v potaz, kdo o ni žádá, jak se cho-
vá v průběhu roku (let), zda splňuje to, co by měl mít 
správný skaut/skautka. Letos dostal tuto možnost Patrik 
Kašpar. Dvakrát musel začínat znovu, ale stihl vše v li-
mitu a na závěrečném ohni byl pasován na Orlího skauta.

Na táboře jsme kromě sněžení měli snad všechny 
druhy počasí. Naštěstí v den před odjezdem již od rána 
svítilo slunce, které nám vysušilo stany. Díky tomu jsme 
je mohli sbalit s vědomím, že nám do dalšího roku přeč-

kají bez újmy, plísně či jiné nehody. Cena jednoho stanu 
se pohybuje kolem 15 000,- Kč. Máme je jen několik 
let a doufáme, že nějaké to desetiletí vydrží. Poslední 
noc jsme nespali pod širákem, jako v minulých létech. 
Už večer začalo pršet, takže se děti přesunuly do chaty 
- díky za ni. Déšť v mírných obměnách vydržel i v ná-
sledující den, a tak uklizení a odvezení táborového ma-
teriálu, rozebrání sprchy, umývárky, latrín a dalších věcí 
bylo komplikovanější. Vše jsme ale zvládli a už pomalu 
chystáme tábor 2021.
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Kocourkovští! 
Letos se bude konat 

„Kocourkovská pouť aneb Štítecká pouť 
trošku jinak“.

Proč Kocourkovská pouť? Kocourkov je spojován 
s naším městem již od pradávna, což souvisí s dří-
vějším německým pojmenováním Schildberg. Slovo 
die Bürger znamená česky obyvatelé a Schildbergbürger 
byli tedy spisovně německy obyvatelé města Štíty. Záro-
veň se tento výraz ve zkrácené podobě shoduje s němec-
kým názvem příběhů o obyvatelích Schildy - Kocourkova 
(Die Schildbürger). Odtud zřejmě získalo v minulosti naše 
městečko svou přezdívku. V této souvislosti stojí za při-
pomenutí nález obrázkového textu na půdě historicky 

cenné budovy Černé kočky v balíku slámy v r. 2011. 
Napsaný byl německým novogotickým písmem zva-
ným švabach. Tyto texty předcházely vydávání obráz-
kových časopisů. V 18. - 19. stol. to byla oblíbená četba 
lidí, protože texty byly názorné a srozumitelné. Po pře-
čtení si jimi někteří zdobili stěny domů. Nalezený list 
papíru s názvem Die Schildbürger ukrýval celkem čty-
ři různé příběhy o Kocourkovských. V pravém dolním 
rohu je uveden nakladatel Gustav Kühn, Neuruppin. 
Obrázky jsou tištěné, následně ručně kolorované a da-
tované odborníky z muzea v Neuruppinu v Německu 
k roku 1889. Zajímavé bylo také zjištění, že v muzeu 
tento výtisk neměli a informace o štíteckém nálezu se 
tak tehdy dostala i za hranice ČR.

Příběh první

Občané Šildy nebo jak se častěji říká – Kocourkovští se jed-
noho dne rozhodli, ačkoli nebyli vždy nejchytřejší, že si po-
staví novou radnici. Vydali se tedy s vozy a koňmi přes kopec 
do lesa, aby tam pokáceli stromy a nadělali z nich klády. Po-

tom obrátili vozy a vraceli se přes kopec zpět. Když byl ještě 
poslední z vozů nahoře, převrátil se a kmeny se začaly sami 
kutálet z kopce dolů. A tak Kocourkovští vytáhli vozy znovu 
nahoru a shodili klády z kopce. Když byla radnice v trojúhel-
níkové podobě postavena, zjistilo se, že se zapomnělo na okna 
a zasedání rady tak musela probíhat ve tmě.

Příběh druhý

Po dlouhém lamentování a lámání si hlav bylo rozhodnuto, že 
se při zasedáních v radnici budou používat hořící louče. Pro-
tože to bylo ale nepraktické, radila většina, ať se raději zbourá 
celá radnice a nová se opatří dostatečným počtem oken. Pro-

tože tohle řešení bylo ale příliš fi nančně nákladné, pokusili se 
Kocourkovští pochytat sluneční paprsky do pytlů a do sudů, 
a tak je dopravit do tmavé radnice. Nakonec jim jeden šibal, 
který procházel městečkem, a kterého Kocourkovští potom 
pořádně pohostili, poradil, aby udělali ve střeše radnice díru. 
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Příběh třetí

Důvěřiví Kocourkovští se nenechali dvakrát pobízet a hned 
odkryli střešní krytinu. Protože měli světlo v radnici, radovali 
se z toho, co jim šibal poradil. Dali mu pořádnou odměnu a on 
rychle spěchal branou z města, protože věděl, že jakmile přijde 

první déšť, bude se muset radnice opět zastřešit. A to se také 
brzy stalo. Když nechtěli radní zase sedět ve tmě, museli si 
zastrčit za svoje klobouky a čepice hořící louče. Jakmile světla 
dohořela, objevil rychtář jeden sluneční paprsek, který proni-
kal mezerou ve zdi, a tak nechal chybějící okna probourat.

Příběh čtvrtý

Jednou přišel do Kocourkova nějaký cizinec s kočkou. Bylo 
to v době, kdy se ve městě strašlivě přemnožily myši a cizinec 
vzbudil se svým zvířetem velkou pozornost. Rada města se 
po dlouhém jednání a smlouvání rozhodla toto podivné zvíře 

odkoupit za částku 300 tolarů. Jakmile začala kočka předvádět 
svoje skoky, začali se jí obyvatelé města velmi bát a rozhodli 
se, že ji spálí. Oheň se ale rozšířil a zničil celé město. Jelikož 
byly všechny domy zničeny, museli si Kocourkovští hledat 
bydlení jinde a vydali se do světa. Od té doby můžete jejich 
potomky najít všude.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

       /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují 
kvalitu a vysokou užitkovost/

           
                         • 16h Štíty  /Nákladní ulice/ 
Prodej 17.9.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté stáří: 12-18týd. 140-200,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/   12-18týd.     140-200,-Kč
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/  12-18týd. 
                                                                            140-200,-Kč
Chovní kohoutci  12-18týd.      140-200,-Kč

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., tel. 567 212 754, 
567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 

volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, 
www.prodej-drubeze.cz

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Štěpán: zabývám se, jako každý slušný člověk, přehnanou ko-
rektností…
redaktorka: to teď frčí…?
Štěpán: jo a silně, např jedna potravinářská společnost už hodlá 
přejmenovat výrobky s názvem Eskymo… 
Redaktorka: proč?
Štěpán: údajně se to zle dotýká jedné skupiny obyvatel, žijící 
na severu planety…
redaktorka: budeme si muset dát pozor, ale asi hodně blbne-
me…
Štěpán: za chvíli si nedáš ani cikánskou pečeni nebo moravské 
uzené…
redaktorka: fakt?
Štěpán: co když jsou to vyuzení Moraváci…

Štěpánovo doporučení: dejte si bacha na pusu…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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Stoleté výročí Rudolfa Čápa
*24. 6. 1920         +30. 8. 2000
Mezi osobnosti, jejichž životní osudy jsou spojeny s na-

ším městem, patří i učitel Rudolf Čáp. V červnu letošního 
roku uplynulo 100 let od jeho narození v Lukách nad Jihlavou 
a v srpnu 20 let od jeho úmrtí. 

učitelské místo na Masarykově měšťanské škole v Šilperku. 
Štíty se staly jeho druhým domovem, založil tu rodinu, vy-

choval tři děti. Jeho rukama prošly na základní škole stovky 
žáků, kteří na něho vzpomínají s láskou a úctou.  Na štítecké 
škole působil až do důchodu  - do roku 1980. 

Mnoho svého času mimo rodinu a školu věnoval práci pro 
veřejnost a město. Jeho zájmy byly neuvěřitelně pestré – neu-
stálé sebevzdělávání, kultura, sport, regionální historie, geolo-
gie…  Už ve svém rodišti absolvoval kurz kinooperátora, což 
ho přivedlo k prosazování a zdokonalování různých forem au-
diovizuální techniky ve školství, přednášel i na konferencích 

Osobnosti Štítů

Rudolf Čáp na vojenske fotografi i - 1945.

Po absolvování povinného základního vzdělání v rodném 
městečku se připravoval na svou učitelskou dráhu ve Slezské 
Opavě a Brně. Praxi získával ve válečné době na rodné Vyso-
čině, neminulo ho totální nasazení. Po osvobození dobrovolně 
nastoupil roční vojenskou službu. V roce 1946 se oženil s Vla-
dimírou Slezákovou a na výzvu ministerstva školství přijal 

Jako Kalafuna ve Strakonickem dudákovi.

Rudolf Čáp.
a fakultách, publikoval v odborných tiskovinách. Byl členem 
a dopisovatelem Československé geografi cké společnosti, pra-
coval pro Meteorologický ústav v Praze, se svými žáky hle-
dal zkameněliny a nerosty, kdy spolupracoval s Vlastivědným 
ústavem v Šumperku, vedl mládež k zájmu o archeologická 
bádání v oblasti historie Štítů (mezi jeho žáky patřil i náš 
významný archeolog prof. Miroslav Verner). Mnoho let byl 
předsedou Osvětové besedy ve Štítech. Už od roku 1946 se 
stal vedoucím a promítačem místního kina. Zasloužil se o jeho 
adaptaci a modernizaci na širokoúhlé promítání. Se svou man-
želkou kino úspěšně provozovali až do roku 1996. Působil též 
v místním divadelním souboru i jako člen redakční rady míst-
ního časopisu. 

Rudolf Čáp se účastnil značení a mapování turistických 
tras po celém okrese, v roce 1962 založil odbor turistiky So-
kola Štíty a stal se jeho předsedou. Dlouhá léta byl též členem 
předsednictva okresního výboru Svazu turistů a členem kraj-
ské komise pro obchod a cestovní ruch. Organizoval vycházky 
a turistické zájezdy nejen po vlasti, ale i do zahraničí. Turistic-
ká činnost dětí byla v létě soustředěna pod lesem Klotzberkem, 
probíhalo tu jejich stanování.  V roce 1964 zde, pod patronací 
odboru turistiky a s pomocí zejména kolegů a turistů, začal 
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ZELENÍ
KAMARÁDI

Rudolf Čáp budovat veřejné tábořiště, později velmi známý 
a oblíbený autokempink. Manželé Čápovi se o jeho zdokona-
lování, provoz a dobrou úroveň starali až do roku 1998. Za tu 
dobu jej využily mnohé tisíce zahraničních návštěvníků, ze-
jména z NDR a Holandska.

Za svou činnost, především v oblasti cestovního ruchu 
a kinematografi e a za rozvoj školství, byl několikrát oceněn 

Štítečtí turisté, R. Čáp uprostřed.

Učitel Rudolf Čáp se svými žáky na chmelové brigádě 
(v popředí v zástěře mladý Miroslav Verner).

Vycházka za každého počasí.

i vyššími státními a rezortními vyznamenáními. Přes všech-
nu tu pestrou práci a dílo zůstal člověkem obyčejně lidským, 
skromným a nenáročným, zůstal mu smysl pro spravedlnost, 
čestnost a humor, nesnášel politikaření a kariérismus. Opustil 
nás před dvaceti lety, ve stejný den, kdy mu byl o 54 let dříve 
vystaven jeho nástupní dekret na šilperskou školu.

 Kdo jste ho znali a měli rádi, zavzpomínejte s námi. 
Alex Krobot

Něco z „domácí kuchyně“. Objížďka do Heroltic není neza-
jímavá a Březná není tak fádní, jak by se mohlo z okna auto-
mobilu, v lepším případě ze sedla bicyklu nebo pěšímu zdát. 
Ten kmen, spíše pahýl, mi už dlouho leží v oku. To není hříčka 
přírody. Je to nechtěná souhra člověka s pilou a stromu, který 
má k dispozici vůli k životu a trpělivost. U cesty stojí a bedli-
vě sleduje provoz pod sebou. Patrně by byl schopen evidovat 
i vyšší, než povolenou rychlost, případně další přestupky i po-
čet kamionů a různých vozidel, ale údaje z něho ani sekyrou 
nevymlátíte. Papoušek na Březné si zaslouží vaši pozornost. 
Asi by mohl mít výraznější zobák a delší ocas, ale mně to pro 
představu stačí. Není tak obtížné ho najít a není jisté, do kdy 
vydrží sedět na místě. Jeho trpělivost není bezmezná. Podzim 
a zima se přihlásí co nevidět.                                                                           

Petr Beneš
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

V průběhu měsíců července a srpna tohoto roku sla-
ví významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Knápek Antonín   75 let
Altmanová Zdislava  75 let
Valentová Věra   76 let
Švédová Marie   76 let
Sitta Jaroslav   76 let
Wisterová Jana   77 let
Dubovan Josef   77 let
Pospíšilová Jarmila  77 let
Kotrašová Irena   77 let
Havlena Jaroslav  78 let
Marešová Anna   81 let
Pecháček František  84 let
Valenta Vladislav  86 let
Pospíšil Zdeněk   87 let
Siposová Terezia  87 let
Jurečková Marie  87 let
Bednář Václav   90 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 9. srpna uplyne 
10 roků od úmrtí 

pana Karla Směšného. 

Vzpomíná 
manželka Miluše.

Dne 15. srpna uplynou 
4 roky od úmrtí 

paní Aleny Drábkové.

Dne 3. srpna uplynulo 
15 let od úmrtí 

pana Oldřicha Kubíčka.

S láskou a úctou 
stále vzpomínají 
děti s rodinami.

1.8.2020 tomu bude 
15 let, co nás opustil 
náš tatínek a dědeček 

pan Josef Bartoš.

Stále vzpomíná 
dcera Jarmila 
a vnoučata. 
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TURISTIKA
Krobotovy kříže

Pandemie i hrátky počasí letos minimalizují jindy bo-
haté kilometry turistů.  Kratší výlety tak vedly do blízkého 
okolí, kde zatím nepobýval čínský virus a jsou tak zase pří-
stupnější těm, které už zmáhají dvojciferné kilometry. Kal-
kulačka shrnula podivné výkyvy, které už dávno naprosto 
decimují různá rčení lidových moudrostí a jejich působení 
střídavě řeší komise povodňové a komise pro sucho. 

Tak tedy letos u nás: Duben známý aprílovým počasím, 
kdy deště i přeháňky sněhové měnívaly pole i cesty v moře 
bláta – letos shůry sesláno pouhých pět a půl milimetru! 
V květnu sice byla zima, která má pomoci vytvořit „ve sto-
dolách ráj“, ale k tomu nadále zůstávala příliš „suchá pas-
týřova hůl“ – jen 59 mm.  Ten, kdo ještě suší seno jako já, 
hledí k Medardovi s obavami. Den před ním do vyprahlých 
řídkých luk najednou spadlo 95 mm, na jeho jmeniny už 
„nekáplo.“ Začal Krobotův kříž, spíš kříže. Pod nevypo-
čitatelnou oblohou jsem se snažil s celou rodinou o skli-
zeň konečně houstnoucí trávy, sušil (a zachraňoval) seno, 
současně se venku na rampě tyčil miláček trabant různě 
obklopený protidešťovými plachtami, by mohla pokračo-
vat i příprava na neúprosně se blížící eSTéKá. V akutním 
nebezpečí se proto ocital i další jasně Krobotův kříž, o kte-
rém několik neurologů nemá dobré mínění. Obojí velmi 
ztížil červnový úhrn srážek – 221 mm! Plaval Šumvald, 
Frýdlantsko i údolí Novohradky. Ve třetí dekádě června 
bylo ve Verchojansku za polárním kruhem plus 38 stupňů, 
na říčce Polančici na cestě do Odry řádila stoletá voda. To 
je ta, jejíž naprosto vyschlé koryto jsem vyfotil asi před 
rokem při putování v okolí Klimkovic a přiložil k článku 
v loňských listech. 

Dnes, 11. července, venku lije, vytvářím zprávu o tom, 
že konečně skončily „Krobotovy kříže“, které bránily tomu, 
aby se předseda úporněji věnoval organizování svých turi-
stických oveček. Trabant je už olepen platnou známkou, 
první seč je na seníku.  A den předtím, při třetím stupni 
vyhlášené biozátěže, dvanáct turistů vystoupilo u Horních 

Studének a vydalo se směrem jižním. Kochali se modrými 
horami v dáli a teplej vítr vál – v duchu podobného textu 
zpívaného Waldemarem Matuškou. Na dohled obce Jedlí 
uhnuli doprava. Pak byli ještě spatřeni při páchání pychu 
v hrachovém poli. Třímajíce letecký snímek zmizeli mezi 
remízky.  Trvající nebezpečí nutila vyhovět zpřísněným 
opatřením proti coronaviru i klíšťatům. A jedinou preven-
cí i lékem schváleným na Moravě je pořád jen slivovice. 
V lukách pod námi, snad čtvrt kilometru daleko, ční objekt 
č. 15 z nedávno křtěné brožurky Ivany Valentové o drob-
ných sakrálních památkách v našem okolí, tento je nazván 
(opět) Krobotův kříž, Obora – 1826.  Ten Krobot, jenž se 
o něj zasloužil, mohl být (nepotvrzeno) mým předkem, 
neboť můj praděd pocházel ze Štítů, vlastně ze Šilperka, 
následuje místo a rok vztyčení. S sebou máme autorku bro-
žury – podává nám informace, fotíme se. A pryč, protože 
už po nás lezou mravenci!  Tři z naší party se dávají ješ-
tě k Bartoňovu kříži, ten má hned číslo 16, cesta k němu 
odtud je dost náročná, jinak se nachází na pohodlnější 
modré turistické stezce ze Štítů do Studének. Ostatní tu-
risté se vydávají, tak jak je v plánu, k samotám Na Kluči. 
Dvě stavení, dnes rekreační, jsou hned za kopcem. Nahlí-
žíme k prvému – je tam auto s plzeňským číslem a rekre-
antům – nájemcům zítra končí dohodnutý pobyt, proto se 
rádi zbavují nespotřebovaných zásob. Pár láhvových piv se 
chladí v potůčku, nebráníme se ani dost urputně a přijímá-
me pohoštění. Zážitkem je i následující prohlídka chalupy. 
Já zejména závidím absenci jakékoliv silnice v dohledu 
a doslechu. Děkujeme, loučíme se, obloha avizuje blížící 
se frontu. Páleňačkou scházíme k pile a ještě se zastavíme 
u renovované kulturní památky – v Ivanině díle má č. 6 
- Sousoší Nejsvětější Trojice, pochází z roku 1807. Snad 
řízením osudu (či záměrně?) se do Štítů dostáváme nezna-
čenou cestou kolem hospůdky U Hájků. Ta nemá místo 
ve zmiňované knížečce, poněvadž není památkou, ani sa-
krální, ale mají tu pivo. 

Další dílo Ivany Valentové zasluhuje pochvalu, ale 
hlavně - zaslouží si náš zájem. Neboť historické vědomosti 
o rodném místě, o bydlišti, o vlasti možná nejsou nutné pro 
veverky, ale od člověka se očekává víc. Včetně úcty.

Alex Krobot
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