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Vážení spoluobčané,
uplynulý rok se s námi opravdu nemazlil. Problém střídala potíž, omezení bylo nahrazováno zákazem, strach střídala únava
a přibylo mnoho nečekaných úmrtí. Nejen Česká republika
byla překvapená z této pandemie, nikdo z nás za celý svůj život nic takového nezažil. Je smutné, že Evropská unie, jakožto
celek, nebyla na podobné situace dostatečně připravená.
Jak šel čas v roce 2020, tak se naše životy stále více převracely
naruby, začaly se objevovat silně negativní tendence a názorové směry stavějící se do opozice vůči systému, vládě a nařízením. Není se čemu divit. Lidé už jsou unavení, frustrovaní
neustále novými opatřeními vlády ČR a chtějí zase zpět žít ty
životy, které znají z dřívějška. Pravdou je i to, že ne všechno
bylo vhodným a dostatečným způsobem komunikováno, což
mohlo v části populace vyvolat pochyby nebo obavy.
Jsou i věci, za které můžeme být dvacátému roku vděční. Naučil nás větší pokoře, skromnosti, dal nám zažít více zodpovědnosti a poskytl nám množství nedocenitelných zkušeností.
Všechny ty trable, kterými jsme procházeli a ještě budeme
procházet, nás učinili silnějšími. Pozitivních věcí na minulém
roce najdeme jen pár, přesto by bylo dobré se o nich zmínit.
Přinejmenším pak o sounáležitosti a vzájemnosti, kterých jsme
byli ve společnosti svědky v rámci první vlny v jarních měsících. Lidé si pomáhali, mysleli jeden na druhého a zejména
na ohrožené a slabé. Šily se roušky, pomáhalo se seniorům, objevovali se stále noví a noví dobrovolníci připravení nezištně
pomáhat. V nejedné chvíli bylo znát, že se náš národ dokázal
semknout a čelit společnému nepříteli. I přesto si mnoho lidí
myslí, že za peníze si mohou koupit cokoliv. Spousta věcí se
za peníze koupit samozřejmě dá a na některé z nich jsou vydělané peníze potřebné, abychom mohli v našem životě normálně žít a fungovat, například sportovat, navštěvovat koncerty,
divadla. Řadu věcí, které nám dělají radost, si však nikdo z nás
za peníze nekoupí. Například zdraví, zážitky, rodinu, radost z
maličkostí.
Nikdo neví, co člověka v budoucnu potká, a proto si musíme
vážit rodiny, přátel, partnera a společných zážitků a musíme si
mnohem víc vážit zdraví - to ničím nenahradíme.
I když je více než jasné, že jsou první měsíce roku 2021 stejně náročné jako ty poslední, máme naději, že se vše v dob-
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ré obrátí. Začneme žít opět normálním životem. Zajdeme si
do obchodu pro cokoliv, v jakoukoliv dobu. Pozveme přátele
do restaurace na večeři. Půjdeme si zaplavat do bazénu nebo
se podívat do kina na nový film. Budeme chodit na koncerty
a do divadel. Zkrátka, vrátí se všechno to, co činí naše životy
lepší. Skončí pouhé přežívání.
Také v našem městě je poslední rok ve znamení nemoci COVID-19 a všeho, co k tomu patří - od různých omezení až
po zákazy všeho možného včetně jejich porušování. Přestože
na vás stále apeluji, abyste opatření dodržovali, vnímám, jak
někteří tato opatření porušují a svým nezodpovědným chováním ohrožují naše zdraví, a proto nám počty nakažených
ve Štítech stále stoupají. K 29.3.2021 jsme evidovali 38 nemocných. Je to největší číslo po celou dobu pandemie. Celkem
se již v našem městě nakazilo pandemii 262 spoluobčanů, což
je 12,96% z celkového počtu obyvatel. Stále více se ukazuje,
že jedinou cestou, jak to změnit, je vakcinace celé populace a
přednostně samozřejmě našich seniorů. V současné době se
můžeme nechat testovat u naší praktické lékařky MUDr. Kaňové, ale já bych si moc přál, aby už nastal čas, kdy budeme
mít dostatek vakcíny a všichni se budeme moci nechat naočkovat a získáme ochranu proti covidu.
Vážení spoluobčané, věřím, že nás čeká lepší rok. Malinkými
krůčky vstupujeme do lepších časů, kdy budeme moci sportovat, navštěvovat kulturní akce, budeme moci znovu cestovat a
navštívit naše přátele v Itálii, v Polsku a ve Francii.
Určitě všichni vnímáte, že město i v době covidové pokračuje v jeho modernizaci. Myslím, že všichni chceme, aby naše
město prosperovalo a bylo to správné místo pro život. Chci
Vám všem poděkovat za to, že nám pomáháte, firmám a živnostníkům, jak dokáží současnou složitou dobu překonávat,
také musím poděkovat učitelům, žákům, rodičům, kteří mají
v současnosti distanční výuku a jsem si plně vědom, jak je to
velmi náročné a trvá to už moc dlouho. Pevně věřím, že rok
2021 je prvním rokem k návratu do normálu. Pevně věřím,
že jsme o něco blíže době, kdy na všechny patálie s covidem
budeme jen vzpomínat.
S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta
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Výpis z usnesení z 45. – 54. jednání RMě
ve Štítech
Schválené smlouvy:
• Smlouva č. 7/2020N o pronájmu části pozemku – nájemce
p. František Valenta.
• Smlouva o výpůjčce uzavřená s SDH Crhov – výpůjčka
areálu sportoviště v Crhově a zahradního traktoru.
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou Timoris Projekt a.s. –
dotační projekt Sportovní a dětské hřiště Štíty.
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou Jiří Frys – zpracování
projektové dokumentace na akci Sportovní a dětské hřiště
Štíty.
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou JDR.CZ s.r.o. – oprava
místní komunikace v k.ú. Březenský Dvůr.
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou BERKASTAV s.r.o. –
pokládka asfaltobetonu na můstek v části Březná.
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou Hilbert Interiéry s.r.o.
– vybavení interiéru KD Heroltice nábytkem a vybavení
interiéru nového TIC.
• Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a
dodávkách tepla uzavřený s nájemcem Energetika Zábřeh
s.r.o. – dodávky tepla pro zdravotní středisko, čp. 232, 231,
41, 42.
• Smlouva o službách uzavřená s panem Janem Švédou –
zajištění zimní údržby v místní části Crhov.
• Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená
s p. Tran Van Tanem.
• Smlouva o zajištění služeb veřejným knihovnám uzavřená
s MěK T. G. Masaryka v Šumperku.
• Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytnutí knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně Zborov, Jedlí, Horní Studénky, Písařov a Jakubovice.
Různé:
• Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena s
přehledem stavu majetku města, stavem závazků a pohledávek města a stavem účtů a pokladny. Dále rada na každém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání
ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení
RMě Štíty.
• Rada města schválila cenové nabídky: nákup a montáž
plastových dveří a obložení stěn v KD Heroltice,
• Rada města schválila nákup: silniční zametač MZS, udržovací nabíječka pro elektromobil, plynové topidlo s ventilátorem, 5 ks LED svítidel – sokolovna, nářadí pro MH
Štíty (řezák PVC, řezačka na dlažbu), tiskárny pro městský
úřad, montážní sada ohřevu motoru pro traktor John Deer,
PC Triline pro MěÚ.
• Rada vzala na vědomí současné opatření k pandemii COVID – 19 vydané vládou ČR a krizovým štábem a informace o průběhu nemoci ve Štítech.
• Rada provedla kontrolu stavebních prací na akci Úpravna
vody – vodojem Štíty a oprava objektu čp. 336 ve Štítech.
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Rada města schválil návrh pozvání na 14., 15. a 16. zasedání ZMě.
Rada schválila rozpočtová opatření č. 8/2020, č. 10/2020.
Rada vzala na vědomí příkaz starosta č. 1 a 2 – Plán inventur za rok 2020 – město Štíty a ZŠ a MŠ Štíty a schválila
složení Hlavní inventarizační komise.
Rada vzala na vědomí statistiku počtu obyvatel ve Štítech
– počet obyvatel klesá.
Rada schválila nový ceník pronájmu kulturních zařízení
ve Štítech.
Rada schválila návrh na vyřazení knihovnického fondu z
MěK Štíty a vzala na vědomí seznam darovaných monografií.
Rada schválila termíny jednání RMě na první polovinu
roku 2021.
Rada schválila objednávku jídelních setů – KD Heroltice a
objekt čp. 336 ve Štítech.
Rada vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek na udržování běžeckých stop Štíty – Heroltice a tuto žádost
schválila.
Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje na vybavení nového TIC a
zajištění akceschopnosti JSDH Štíty.
Rada schválila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štíty.
Rada vzala na vědomí cenovou nabídku na autobusovou
čekárnu.
Rada vzala na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní
situaci v k.ú. Štíty, Zborov, Jakubovice, Jedlí, Horní Studénky a Písařov.

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 24.2.2021
Zastupitelstvo projednalo:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu 15. zasedání ZMě Štíty
Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2020
Program rozvoje města Štíty 2021-2024
Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z
pobytu
6. Zpráva o činnosti hospodaření v městských lesích za rok
2020
7. Zpráva z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 47 – č. 52
8. Kontrola plnění úkolů z Usnesení zastupitelstva města Štíty
9. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
10. Různé
11. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv,
návrhů a připomínek
1. Bere na vědomí:
a) Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2020
b) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
c) Plnění úkolů z usnesení
2. Projednalo a schvaluje
ZM15/2021/1
Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Antonín
Čech, Jaroslav Hudousek
ZM15/2021/2
Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner, Bc.
Zdeněk Drlík

ZM15/2021/3
Program 15. zasedání zastupitelstva
ZM15/2021/4
Zápis z 14. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne 15.12.2020
ZM15/2021/5 Program rozvoje města Štíty 2021 – 2024
ZM15/2021/6 Akční plán 2021-2026 Strategie rozvoje Mikroregionu Zábřežsko, aktualizace 2021
ZM15/2021/7
Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise
ZM15/2021/8 Obecně závaznou vyhlášku města Štíty č.
1/2021, o místním poplatku z pobytu
ZM15/2021/9 Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty
za rok 2020
ZM15/2021/10 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení
č. 47 – č. 52
ZM15/2021/11 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 660/2 o výměře 263 m² v k. ú. Březná z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví Města Štíty.
ZM15/2021/12 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2011/2 o výměře 104 m² v k. ú. Štíty-město z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví Města Štíty.
ZM15/2021/13 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 156/20 o výměře 18 m² v k. ú. Štíty - město z vlastnictví Radka Knápka
do vlastnictví Města Štíty.
ZM15/2021/14 Prodej pozemku p. č. 1960 o výměře 11 m² a
p. č. 1962/2 o výměře 98 m² a p. č. st. 216/2 o výměře 116
m² podle geometrického plánu č. 1719-92/2020 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 Marii Žákové, Štíty
ZM15/2021/15 Prodej pozemku p. č. 281 o výměře 327 m²
v k. ú. Štíty Hamerské za cenu 70 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 do vlastnictví ČRS ÚS Ostrava
ZM15/2021/16 Prodej pozemku p. č. 851 o výměře 326 m² v
k. ú. Březná za cenu 70 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 do vlastnictví Miroslavu Strachotovi, Štíty.
ZM15/2021/17 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 2042/17
v k. ú. Štíty-město
ZM15/2021/18 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 1941,
části p. č. 1938/1, část p. č. 1938/3 a část p. č. 1939/1 v k.
ú. Štíty-město
ZM15/2021/19 Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty v
období leden 2021 – červen 2021
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Ing. Oto Wonke v. r.
Bc. Jiří Vogel v. r.
místostarosta
starosta

NÁVRH USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 24. 3. 2021
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 16. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění programu rozvoje města Štíty 2021 – 2024
3. Schvalování rozpočtu Města Štíty na rok 2021- příjmy

4. Schvalování rozpočtu Města Štíty na rok 2021 - výdaje
5. Zpráva z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 53 – č. 54
6. Kontrola plnění úkolů z Usnesení zastupitelstva města Štíty
7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden – březen 2021
8. Zpráva o činnosti finančního výboru leden – březen 2021
9. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty
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) Kontrolu plnění programu rozvoje města Štíty 2021-2024
b) Kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty
c) Schválení výsledku hospodaření Základní a mateřské školy Štíty za účetní rok 2020 Radou města Štíty
d) Zpráva za ZŠ a MŠ Štíty
e) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty
za rok 2020
2. Projednalo a schvaluje
ZM16/2021/1
Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch
Langer, Antonín Čech
ZM162021/2
Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner,
MUDr. Pavel Bartoň
ZM16/2021/3
Program 16. zasedání zastupitelstva
ZM16/2021/4
Zápis z 15. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne 24. 2. 2021
ZM16/2021/5 Rozpočet na rok 2021 - příjmy vč. financování
celkem: 67.000.000 Kč
ZM16/2021/6 Rozpočet na rok 2021 - výdaje vč. financování
celkem: 67.000.000 Kč;
Závazným ukazatelem ve výdajích je odvětvové třídění RS.
Rozpisy na jednotlivé položky provádí hl. ekonom.
ZM16/2021/7 Stanovení kompetencí radě města k provádění
rozpočtových opatření: Zastupitelstvo města Štíty deleguje
Radu města Štíty k provádění rozpočtových opatření takto:
– v PŘÍJMECH v plném rozsahu
– ve VÝDAJÍCH, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků včetně spoluúčasti Města Štíty v plném
rozsahu
– ve VÝDAJÍCH může přesunovat prostředky rozpočtované na § 6409 na pokrytí výdajů libovolného § rozpočtové
skladby
– provedené změny rozpočtu budou zastupitelstvu dány
na vědomí
ZM16/2021/8 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení č.
53 – č. 54
ZM16/2021/9
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období leden - březen 2021 včetně protokolu o výsledku jednání kontrolního výboru č. 1/2021
ZM16/2021/10 Zpráva o činnosti finančního výboru za období
leden - březen 2021 včetně protokolu o výsledku kontroly
ze dne 17. 3. 2021
ZM16/2021/11 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 1.
Q roku 2021
ZM16/2021/12 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu města se spolkem Crhovská chasa na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč
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ZM16/2021/13 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města se spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Crhov na základě žádosti a poskytnutí dotace
ve výši 15.000 Kč na opravu obvodového pláště hasičské
zbrojnice a hydroizolace základů
ZM16/2021/14 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu města se spolkem Klub seniorů Štíty, z. s. na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč
ZM16/2021/15 Vyhlášení záměru úplatného převodu p.č.
1282/2 a p.č. 1884/11 z majetku Města Štíty realizovaný
jako směna za pozemky ZE-PK 10146, p.č.. 2234, p.č.
2222/3, p.č. 301/5, p.č. 162/2 z majetku vše v k. ú. Štíty-město.
ZM16/2021/16 Prodej pozemku p.č.st. 866 o výměře 23 m² v
k.ú. Štíty-město pod stavbou garáže ve vlastnictví žadatele
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 Ondřeji Pospíšilovi, Štíty
ZM16/2021/17 Prodej pozemku p.č.st. 871 o výměře 7 m² v
k.ú. Štíty-město pod přístavbou ve vlastnictví žadatelky
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 Petře Hönigové, Štíty
ZM16/2021/18 Vyhlášení záměru prodeje parcely části p. č.
1939/1, část p. č. 1938/3 a část p. č. 1590/2 v k. ú. Štíty-město
ZM16/2021/19 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 650/23
v k. ú. Štíty-město
ZM16/2021/20 Text a znění smlouvy o nabytí pozemků p. č.
519, p. č. 531/4, p. č.. 917/1, p. č. 954/10 a p. č. 983 v k.
ú. Štíty-město od pí. Aleny Krmelové za cenu 600.000 Kč
ZM16/2021/21 Nabytí pozemků p. č. 1604/6 a p. č. 561/7 v k.
ú. Štíty-město za cenu 93.000 Kč od Správy železnic, státní
organizace podle předložené smlouvy.
ZM16/2021/22 Záměr nabytí pozemků část p. č. 549/3, p. č.
549/2, část p. č. 245, p. č. 553, p. č. 554/3, p. č. 554/5, p. č.
554/2, p. č. 554/1, p. č. 551/3, vše v k. ú. Heroltice u Štítů
po geometrickém oddělení.
ZM16/2021/23 Záměr směny části p. č. 2842 za části p. č.
1884/6 a 1902/1 v k. ú. Štíty-město.
ZM16/2021/24 Vnitřní směrnici č. 2/2021 Stravování zaměstnanců v pracovním poměru
3. Pověřuje:
RM ke všem úkonům ve věci realizace akce: Sportovní a dětské hřiště Štíty, ulice Okružní
4. Revokuje:
ZM13/2020/16 Schválení záměru směny pozemků p. č. ZE-PK 10146, p. č. 2234 a p. č. 2222/3 v majetku PÚ ČR
za část pozemku p. č. 1914/2, vše v k. ú. Štíty-město

ZM16/2021/25 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Štíty na pořádání sportovních, společenských a kulturních
akcí podanou SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
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Vážení občané,
přijměte poděkování jménem Města Štíty, starosty města a kronikářky za vaše příspěvky do městské kroniky
za rok 2019. Vaše spolupráce na tomto poli je záslužná
a hodnotná vzhledem k poznání minulosti i zaznamenání přítomnosti pro současníky i budoucí generace. Práce
kronikáře je náročná a vy ji můžete ulehčit včasným dodáním zpráv z vašeho subjektu. Pevně věříme, že vaše
spolupráce bude i nadále pokračovat, protože bez vaší
součinnosti by kronika nemohla existovat. Své příspěvky za rok 2020 zasílejte, prosím, do konce dubna 2021
na adresu MěÚ nebo na adresu kronikářky
marie.lauermannova@gmail.com.
Zároveň vám chceme do počínajícího roku 2021 popřát
zejména pevné zdraví, optimismus, mnoho elánu, energie a úspěchy na poli osobním i profesním.
starosta města Bc. Jiří Vogel
a kronikářka Mgr. Marie Lauermannová

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM SE
PŘESTĚHOVALO DO NOVÝCH PROSTOR

5. Projednalo a neschvaluje:

Ing. Oto Wonke v. r.
místostarosta

INFORMACE PRO OBČANY

Bc. Jiří Vogel v. r.
starosta

Téměř nevyužívaná kancelář bývalé pobočky České spořitelny na Městském úřadě Štíty se dočkala rekonstrukce a nového
vybavení. Přestěhovalo se do ní Turistické informační centrum, které své prostory uvolnilo pro potřeby městského úřadu.
Po uvolnění vládních opatření, která umožní i otevření turistických center, se budeme těšit na vaši návštěvu.
Radka Jánešová

ODPADY VYPRODUKOVANÉ V ROCE 2020
Komunální odpad
Velkoobjemový odpad
EĞďĞǌƉĞēŶǉŽĚƉĂĚ
ŝŽůŽŐŝĐŬǇƌŽǌůŽǎŝƚĞůŶǉŬŽŵƵŶĄůŶşŽĚƉĂĚ
Papír
WůĂƐƚ
Sklo
dĞǆƚŝů

(v tunách) ROK 2019
470
512,7
22,4
17,2
40,29
7,6
138,6
84,2
40,65
33
41,1
40,9
37,2
36,7
9,4
6,9

ŠTÍTECKÝ SNĚHULÁK
Tato zima kulturním akcím nepřála, ale sněhové nadílky jsme
se letos dočkali. Byla by velká škoda toho nevyužít, proto Turistické informační centrum ve Štítech zveřejnilo výzvu k postavení sněhuláka nebo sněhové stavby. Této tvůrčí činnosti
se zúčastnilo 17 rodin. Fotografie jejich výtvorů jsou k vidění
ve fotogalerii na webových stránkách města. A protože všechna tato sněhová díla byla krásná, bylo velice těžké vybrat vítěze. Proto bude oceněna každá rodina malou drobností, kterou
si může vyzvednout v novém infocentru (hned naproti dveřím
bývalého TIC) v úředních hodinách MÚ Štíty. Všem účastníkům moc děkujeme.
Radka Jánešová

jistilo pytle a odvoz odpadků. Od pátku 19. 3. do neděle 21.
3. se naplnily desítky pytlů. Mezi letošní nalezené „klenoty“
patří sedačka z auta, kola od auta, kbelíky a dokonce wifi věž i
s reproduktory. Někdo také zřejmě usoudil, že z důvodu nekonečné distanční výuky už nebude potřebovat aktovku, takže se
jí také zbavil odhozením do příkopu.
Děkujeme dětem, jejich rodičům a ostatním dobrovolníkům,
že jim není naše životní prostředí lhostejné a ve svém volném
čase uklízí po těch, kteří si naší přírody neváží. Smutné je,
že se v nedávno uklizených příkopech odpadky opět hromadí.
Pokud byste rádi v úklidu našeho města pokračovali, můžete si
vyzvednout pytle v infocentru.
Radka Jánešová

S TAT I S T I KA
k 31.12.2020
POHYB OSOB 2016 - 2020
PŘISTĚHOVÁNO

ODSTĚHOVÁNO

NAROZENO

ZEMŘELO

CELKEM
OBYVATEL

2016

54

75

24

21

2026

2017

46

52

22

25

2017

2018

44

57

17

15

2006

2019

36

35

19

18

2008

2020

31

50

18

31

1976

STAV OBYVATEL

Dobrovolníci vyrazili do boje
s odpadky
Ačkoliv ještě zima ukazovala, že se nevzdává, tak dobrovolníci i přes nepřízeň počasí nasadili rukavice, popadli pytle
a vyrazili na úklid Štítů a jejich okolí. Každoroční společný
úklid v rámci celostátní akce Ukliďme Česko se z důvodů protiepidemických opatření konat nemohl. Avšak díky iniciativě
Marcely Axmannové, která úklid domluvila se skauty a jejich
rodiči, mohl úklid proběhnout individuálně. Město Štíty za-

2016

2017

2018

2019

2020

Štíty

1598

1591

1580

1574

1556

Březná

239

238

234

241

231

Crhov

87

87

91

93

93

Heroltice

102

101

101

100

96

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL
ŠTÍTY
42,46
BŘEZNÁ
38,95
CRHOV
41,52
HEROLTICE
49,66
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Bůh a epidemie
Toto tvrzení, které je součástí takzvaného souboru „Pět
pravd víry“, velmi často používají samozvaní „teologové“,
kteří v epidemii koronaviru vidí znamení božského trestu a
Boží spravedlnosti. Opravdu nás chce Bůh ukáznit tím, že
nám pošle neštěstí, nemoci, utrpení a smrt?
Čtvrtou postní neděli jsou v čtení z Bible významná slova:
„Bůh nevidí to, co vidí člověk, protože člověk vidí to, co je
k dispozici jeho očím, a Pán vidí srdce “. Existuje mnoho
z nás, kteří si myslí, že mají monopol na pravdu; že znají
úmysly a pohnutky svého bližního lépe než sám Bůh. Jsou
ochotni se svévolně rozhodnout, kdo má být odměněn a kdo
potrestán. Jsou přesvědčeni, že Bůh žehná pouze dobrým a
zlým, v nejlepším případě je posílá pryč, ale nejčastěji je trápí nemocemi, hladem, předčasnou smrtí, válkami, epidemiemi a všemi neúspěchy. Proto nám Bůh připomíná: „Člověk
vidí, co je k dispozici pro oči, a Pán vidí srdce“ (1 Sam 16,7).
Nestojí za to, abychom se dostali do Boží kůže. Pokud totiž
tvrdíme, že jsme byli v Božích věcech lépe zasvěceni než
ostatní, přebíráme větší odpovědnost, za kterou nás Bůh jednou bude činit odpovědnými. Stojí však za to si pamatovat,
že Bůh neustále miluje každého člověka, i toho nejhoršího.
„Mně, tobě, každému z nás říká: Miluji tě a vždy tě budu
milovat, jsi v mých očích drahocenný “(Papež František).
V tomto obtížném období pandemie koronaviru, na čtvrtou
postní neděli nám Bůh také připomíná, že je náš pastýř. Zpívá se v žalmu: „I když projdu temným údolím, nebudu se
bát zla, protože jsi se mnou. Vaše útěcha a pastýřská hůl jsou
mojí útěchou“ (srov. Ž 23 [22]). Bůh nás nenechává na pokoji
v době zkoušek, nemocí nebo utrpení. „Pán k nám nepřichází
jako epidemie,“ řekl papež František. A dodal: „Pandemie
není trest, který nám poslal Bůh. Je to Láska, ten, který nám
v takových chvílích poskytuje sousedskou pomoc, solidaritu, ale také odpovědnost a vzájemnou modlitbu za sebe “.
Zastánci teorie, že epidemie je božským trestem za hříchy,
se často dovolávají úryvku z biblické Knihy Exodus, že Bůh
odpouští nevěrnost a hřích, „ale nenechává ho nepotrestaného, ale trest za zlovolnost otců zasílá až doposud jako třetí
a čtvrtá generace“ (srov. Ex 34,7). Bůh na to odpovídá i v
evangeliu: „Když procházel kolem, viděl od narození slepého muže. Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil,
že se narodil slepý - on nebo jeho rodiče?“. Ježíš odpověděl: „Nezhřešil, ani jeho rodiče, ale bylo to proto, aby v něm

mohla být zjevena Boží díla“ (Jan 9, 1–3). Křesťan je člověk,
který pohlíží na všechno, co se mu přihodí, přes prismat víry.
Ačkoli tomu plně nerozumí, věří, že to, co se děje, se děje,
aby mohly být zjeveny věci Boží. Bůh může z největšího zla
odvodit nesrovnatelně větší dobro.
Bible nám připomíná ještě něco jiného, stejně důležitého. Bůh
člověku pomáhá, ale téměř vždy používá to, co je „po ruce“.
Ježíš, uzdravující slepce, nepoužívá zázračná kouzla. Prostě
plivl na zem, udělal ze slin bahno a přiložil to na oči slepých.
Bůh nás neustále podporuje v boji proti nemocem a utrpení.
Děje se to však rukama tisíců lékařů, zdravotních sester a
zdravotníků, kteří využívají dostupné zdroje: léky, vakcíny
nebo jiné léky. Očekávání velkolepého zázraku spojené s
odmítnutím toho, co pomáhá chránit zdraví, například vakcinace, nemá nic společného s křesťanstvím.
Je možné, že vše, co nyní prožíváme, je také proto, aby „ti,
kteří nevidí, mohli vidět a ti, kteří vidí, mohli oslepnout“
(srov. Jan 9,39). Slepý člověk znovu získá zrak, vyznává
svou víru a farizeové, kteří usilují o roli „věštců“, duchovně
oslepnou. Jsou to lidé, kteří rozvíjejí svou vlastní nedůvěru,
předsudky a pohřbívají se v neproniknutelné temnotě arogance. Nejsou taky naše spory o způsobech přijímání svatého přijímání, kritika rozumného rozhodnutí biskupů o udělení výjimky ze závazku nedělní mše svaté nebo o přisuzování
magických vlastností svěcené vodě projevem arogance a
pýchy typickým pro farizee? V duchovní slepotě, vysvětluje
Ježíš, existuje kořen hříchu. A to je také největší morální výzva, která vychází z Bible v postní době. Poznat svou vlastní
slepotu, kořen hříchu. Využijme proto postní dobu a Velikonoce jako čas k obnovení zraku. Abychom viděli, že ano,
„Bůh je spravedlivý soudce, který odměňuje dobré“, ale „On
netrestá zlo“, ale vždy „má na zlo lék“.
PLNÉ LÁSKY, KLIDU A POŽEHNÁNÍ VZKŘÍŠENÉHO KRISTA VELIKONOČNÍ SVÁTKY, S RADOSTNÝM PŘÁNÍM ALELUJA!
P. Jacek Brończyk, Vás farář

Já … a Štěpán
Vám odpovíme
redaktorka: když jsem tě potkala před časem, byl jsi úplně ztrhaný, nyní záříš, co se stalo?
Štěpán: najal jsem si PEPu….
redaktorka: koho ???
Štěpán: ProtiEpidemickéhoPoradce….
Redaktorka: k čemu?
Štěpán: dřív jsem po nocích studoval, co je čerstvě zakázáno, co ještě platí a co už ne, co platit začne a jaké jsou
pokuty. Ráno jsem byl unavený. To teď dělá PEPa…
redaktorka: a dál …?
Štěpán: když se vzbudím, dostanu aktuální instrukce a poučen radostně odcházím…
redaktorka: a co PEPa…?
Štěpán: PEPa jde spát, večer musí být v kondici…
Štěpánovo doporučení: v klidu do postele …
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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Skautský oddíl
Hledači Štíty
Druhá půlka roku 2020 skautům vůbec nepřála, ačkoli asi jako
nám všem. Opět jsme díky pandemii Covid měli zakázanou
činnost a ta trvá dodnes. Měl jsem strach, že se nám ta výborná
parta rozpadne. Ale ještě 24. prosince jsem se přesvědčil, že
držíme spolu. I když se v oddílu našli názory, že bychom Betlémské světlo neměli roznášet, právě z důvodů pandemie, nakonec jsme naši dlouholetou tradici neporušili. Děti byly řádně
poučeny, jak se mají chovat, jak chránit sebe i ostatní. K mému
překvapení se akce zúčastnilo 97 % lidí z našeho oddílu, což
mě nesmírně těší. I přes nepříznivé počasí (déšť, vítr, zima)
jsme roznesli světlo ve Štítech, Herolticích, Březné a Horních
Studénkách a zavezli jsme jej i do Crhova.
Největší zkouškou pro oddíl byly letošní lednové registrace.
Očekával jsem úbytek naší členské základny, ale opak byl
pravdou. I přes ukončení činnosti některých středoškoláků
máme přírůstek. V roce 2019 jsme měli 43 registrovaných
členů a letos jich máme 48. Jsme druhý největší oddíl našeho
střediska Skalička Zábřeh a já jsem na nás opravdu hrdý, že i v
tomto období dokážeme držet spolu a nadále pomáhat.
Zapsal: Skácel Luboš

álních potřeb a firmě ZEAS Březná za podporu této výsadby.
PS: Ve výsadbě budeme pokračovat.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem,
Vlastimil Kulhánek, myslivecký hospodář MS Tetřívek Štíty

ZELENÍ
KAMARÁDI
Už delší čas mě na kraji Výprachtic „provokuje“ pahýl nepříliš
fotogenický, spíše symbolický. Připomíná známý a již notně
ohraný biblický příběh Davida a Goliáše. Malý a slabý, ale odvážný a chytrý se postavil fyzicky silnějšímu „chrapounovi“,
který špatně skončil. Inspirativní příběh k zamyšlení i poučení.
Také dnes aktuální. A netřeba používat fyzické síly.
Petr Beneš

Výsadba dubového větrolamu
Vážení občané Štítů,
v sobotu, dne 14.11.2020, provedli štítečtí myslivci ve spolupráci s městem Štíty a za podpory ZEAS Březná, výsadbu dubového větrolamu, na městském pozemku bývalé polní cesty,
která vedla od štíteckého hřbitova do obce Březné. Celkem se
nám podařilo zasadit 84 dubů letních, které jsme opatřili kůly
a pletivem proti poškození od zvěře.
Ptáte se jaký to má smysl?
Větrolam nám pomůže zmírnit vítr, který je ve Štítech mnohdy
nepříjemný. Bude chránit půdu před vysoušením a větrnou erozí. Poskytne přirozený kryt a potravu pro zvěř, ptactvo i hmyz, a
rovněž bude významným krajinotvorným prvkem Štítů.
Doufáme, že se stromům bude dařit dobře a podaří se jim splnit jejich budoucí účel.
Děkuji za podporu mých kolegů myslivců, kteří se na výsadbě
aktivně podíleli, městu Štíty za poskytnutí pozemku a materiŠtítecký list strana 7

ZE
ŠKOLNÍCH
LAVIC
Vážení rodiče a občané města Štíty,
dovolte, abych Vás všechny srdečně pozdravila a touto cestou
se s Vámi podělila o současnou situaci a zajímavé aktivity v
naší škole.
Moc si vážím toho, že se nám i přes nepříznivou epidemiologickou situaci úspěšně daří zajistit kvalitní distanční výuku pro
naše žáky ZŠ a děti MŠ. Od 1.3.2021 je z nařízení MŠMT uzavřena mateřská i základní škola a všichni žáci, včetně našich
předškoláků z MŠ přešli na povinnou distanční formu výuky.
Pro děti z MŠ jsou na webu školy umístěny rozmanité pracovní listy, videa s písničkami a jiné aktivity pro předškoláky,
ve vestibulu základní školy jsou připraveny vytištěné pracovní
listy.
Rozvrh on-line výuky pro všechny žáky ZŠ je zacílen na kvalitu výuky, žáci tříd jsou rozděleni do skupin a podskupin,
pracují v menších skupinách v rámci podpory individuálních
potřeb žáků, větší možnost procvičení a upevnění učiva.
Žáci 9. ročníku získali větší časovou dotaci pro semináře z M a
ČJ s přípravou na přijímací zkoušky, pro zájemce z 9. ročníku
jsou realizovány odpolední individuální konzultace v on-line
prostředí či přímo ve škole. Žáci ostatních tříd mají také možnost se pravidelně účastnit odpoledního doučování.
Všechny naše asistentky pedagoga vedou pravidelné individuální schůzky se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Aktuálně realizujeme také distanční formu Školní družiny, která přes on-line prostředí realizuje odpolední setkávání a společné vnitřní i venkovní aktivity pro zájemce žáků z I. stupně.
Díky zodpovědnému přístupu rodičů a možnosti vypůjčit žákům technické vybavení k výuce se nám podařilo on-line výuku zajistit u více než 98% všech žáků naší školy. Žáci, kteří
pracují tzv. off-line dochází do školy, kde mají připravené vytištěné pracovní listy a jiné potřebné materiály k výuce.
Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Štíty skvěle odvádí svoji práci,
aby dětem a žákům zajistili kvalitní a profesionální prostředí
ke vzdělávání.
Současná situace, která ovlivňuje naše pracovní i osobní životy, vyžaduje od všech zaměstnanců školy maximální zapojení, abychom splnili veškeré požadavky, které jsou aktuálně
na každodenní chod školy kladeny. I přes náročné období se
stále snažíme podpořit zdravé třídní a školní klima. V rámci
on-line výuky máme ve všech třídách zařazeny také třídnické hodiny, abychom maximálně podpořili interakci mezi žáky
tříd a jejich třídními učiteli. Žáci aktivně pracují na rozmanitých školních a třídních projektech. Níže přikládám žákovské
výstupy z těchto projektů, které jsou umístěny také na webu
školy: www.zsstity.cz.
Ráda bych tímto všem zaměstnancům mateřské i základní
školy poděkovala za jejich přístup, profesionalitu a pracovní
nasazení. Poděkování patří také rodičům i žákům školy, kteří
zodpovědně přistupují ke všem nařízením, aktivně spolupracují s třídnímu učiteli, vyučujícími i vedením školy.
Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy
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ŠKOLNÍ PROJEKT: ROUŠKOVINY ANEB S ÚSMĚVEM
VŠE ZVLÁDNEM

ŠKOLNÍ PROJEKT: VALENTÝN ON-LINE

ŠKOLNÍ PROJEKT: NA SILNICI VŽDY BEZPEČNĚ

OKÉNKO
DO KNIHOVNY
Statistika činnosti knihovnického střediska
Štíty v roce 2020

Střípky ze Šilperska a Štítecka
Štítecké koupaliště –
50 let od zahájení provozu
Záměr vybudovat ve Štítech veřejné koupaliště najdeme už v písemných záznamech z předválečných let. Ještě na počátku roku 1939 měla šilperská společnost velké
plány – Šilperk byl prohlášen za místo cizineckého ruchu,
bylo naplánováno vybudování koupaliště a hřiště na Travech, obnovení parku, úprava náměstí a zřízení benzínové
pumpy. Všechny tyto plány zmařila II. světová válka.
Už za první republiky představitelé města uvažovali o zatraktivnění tohoto regionu pro turisty a milovníky přírody. Nejbližšími přírodními koupališti v okolí byl „bazén“ u hotelu Hýbl,
který nechal kousek pod hotelem na řece Březné vybudovat
majitel továrny (dnes Renostav). Koupání a plavbu na lodičkách v tomto přírodním koupališti využívali nejen rekreanti,
ale i mládež z nedaleké chatové osady a Crhova ještě v šedesátých a sedmdesátých letech. Ve stejné - meziválečné - době

Pozn.: Uzavření knihoven v ČR z důvodu vládních opatření proti šíření onemocnění covid-19 v době 13. 3. 2020 - 26. 4. 2020 + 22. 10. 2020 - 3. 12. 2020
+ 27. 12. 2020 -

Výsledky činnosti Městské knihovny Štíty
Přírůstky knihovního fondu:
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty - 185 svazků v hodnotě 56
244,00 Kč.
Knižní dary z projektu Česká knihovna – 35 svazků v hodnotě
6 535,00 Kč.
Knižní dary čtenářů a organizací pro MěK Štíty - 29 svazků v
hodnotě 8 056,00 Kč.
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje – 177 svazků
v hodnotě 58 280,00 Kč.
Dary do výměnného fondu od organizací – 5 svazků v hodnotě 2 180,00 Kč.
Nákup knih z finančních příspěvků obcí pro MK Horní Studénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov – celkem 98 svazků
v hodnotě 18 842,00 Kč.
Knižní dary čtenářů pro MK H. Studénky, Jedlí, Zborov – 51
svazků v hodnotě 10 639,00 Kč.
Celkem bylo v roce 2020 v programu Verbis knihovnicky zpracováno a zkatalogizováno 580 nových monografií v
hodnotě 160 776,00 Kč.

bylo o kousek dál na Drozdovské Pile pro hosty Vaňourkova
letoviska, též na řece Březné, zřízeno koupaliště a sluneční
lázně (v místech dnešní Crhonkovy loučky pod silnicí). Jinak
se koupávalo u splavů, v tůních, v různých zátočinách a zákrutech řeky Březné od Štítů po Drozdovskou Pilu.

Z činnosti:
I přes časté uzavření knihovny si 207 zaregistrovaných čtenářů
vypůjčilo 11 253 monografií
a 4 654 periodik, tj. celkem 15 907 vypůjčených dokumentů.
V rámci činnosti regionálních funkcí střediskové knihovny
Štíty bylo v cirkulaci dovezeno do 6 místních knihoven celkem 1 297 svazků a odvezeno 1 033 svazků do MěK Štíty.
Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo kladně
vyřízeno 14 požadavků z celkových 19 objednávek na zapůjčení knih z jiných knihoven.
Knihovnické lekce pořádané ve spolupráci se ZŠ a MŠ Štíty
a kulturní akce v městské knihovně navštívilo celkem 75 návštěvníků, ostatní naplánované akce byly zrušeny.
Městskou knihovnu Štíty v roce 2020 navštívilo a bylo
obslouženo 2 613 návštěvníků + dalších 4 506 virtuálních
návštěvníků využilo on-line služeb e-katalogu knihovny =
celkem 7 119 návštěv knihovny.
Květa Lakomá, MěK Štíty
Štítecký list strana 9

V roce 1963 vybudoval předseda turistiky, učitel Rudolf Čáp,
se svými žáky a členy turistického oddílu kousek od nádraží pod bývalým sokolským hřištěm (pod dnešním závodem
KLEIN automotive) prozatímní přírodní nádrž, která několik let v letních měsících sloužila místní mládeži i dospělým
ke koupání.

Koupaliště bylo dokončeno roku 1971. Kronika píše:
„25. 5. 1971 se konalo slavnostní zasedání MNV, na němž byly
zhodnoceny závazky k 50. výročí KSČ a předáno veřejnosti
městské koupaliště. Slavnostní zahájení provozu se konalo
10. 7. 1971. Zároveň bylo otevřeno pohostinství na koupališti…Veškeré akce v rámci „Z“ jsou hrazeny státními dotacemi,
protože Štíty samy z vlastních příjmů nejsou s to uhradit ani
rozpočtovou kapitolu.“

Po mnohaletých úvahách, plánování a přípravách se roku 1965
konečně začalo s budováním veřejného koupaliště v areálu
parku ve Štítech. Kroniky se nejasně zmiňují, že snad měl být
kdysi (až do konce 19. st.) v těch místech, ale blíž k potoku,
rybník. Místo u parku bylo vybráno i proto, že tudy protékal
poměrně vydatný potok pramenící u heřmanických hranic a že
se nacházelo v bývalém městském podhradí, uprostřed přírody
a zeleně. Těsně sousedilo s křižovatkou lesních cest, která byla
východiskem lyžařských tratí, v blízkosti se ve stejné době
(1965-1966) budoval lyžařský můstek. Čili šlo již tenkrát o
jakýsi sportovní areál na kraji města pro léto i zimu. Koupaliště se stavělo v akci „Z“, brigád se účastnili občané města, žáci
školy, učni ZOU Štíty a složky NF. Něco málo údajů o průběhu stavby je možno dohledat v kronice a ve starých číslech časopisu Šíp. Souběžně byl pro turisty a návštěvníky štíteckého
kempu stavěn v jeho stále se rozšiřujícím areálu menší bazén,
ten byl dokončen už roku 1970.
V Kronice 4, na str. 54, se uvádí:
„Hlavní akcí „Z“ letošního roku (1966), na které pracovali
naši občané pod vedením předsedy MNV s. Tempíra, je stavba
koupaliště asi 50 x 16 m. Celková plánovaná hodnota činí
432 000 Kčs a finanční potřeba 300 000 Kčs. Letos bylo urovnáno a vydrenážováno jeho dno v čele a část na bocích, kde bude
hloubka 3,3 m, byla provedena armatura, jež byla dole zabetonována. Tato práce má hodnotu 204 580 Kč, finanční náklad činil 64
500 Kč a odpracováno 4 667 brigádnických hodin.“
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A jak vlastně štítecké koupaliště vypadalo? Jaké bylo jeho
využití? V dalších řádcích využiji svých vzpomínek, které se
mohou částečně lišit od vzpomínek jiných pamětníků nebo být
neúplné. Přece jen je to už padesát let.
Před schody, po kterých se sestupovalo do bazénu, bylo malé
brouzdaliště na omytí nohou, sloužilo ale i pro nejmenší děti.
Koupaliště bylo dlouhé 50 m, široké 17 m, co se týče hloubky,
bylo třístupňové. Přední část byla určena neplavcům a dětem.
V tomto místě se dnes nachází hřiště pro plážový volejbal. K
příslušenství patřily skluzavky pro děti a venkovní sprchy.
Ve střední části klesala hloubka asi do 1, 7 m, pak následoval
zlom a hloubka 3, 3 m pod hladinu. V plánu bylo postavení
skokanské věže, ale k tomu nikdy nedošlo, skákalo se z hráze.
Tato část koupaliště byla spíš pro otužilce, protože se nikdy
neprohřála. Hloubka byla zbytečná, voda z potoka, který koupaliště napájel, byla studená, i když před ním byla vyhloubena
tzv. předehřívací nádrž. V provozní budově se nacházela zleva
(z pohledu pozorovatele) velká místnost, která sloužila k různým účelům – jako skladiště, společenská místnost či zázemí
v zimě, i garáž pro sněžný skútr na protahování tratí (viz níže).
V devadesátých letech sloužila tato místnost mládeži jako diskotéka. Na stejném místě jako dnes bylo pohostinství, záchody
a kabinky na převlékání.
Celý areál kolem koupaliště byl využíván i v zimě – konaly
se zde lyžařské a branné závody – školní i sokolské, závody

letní restaurace i pro pořádání diskoték, srazů a jiných akcí
ještě nějakou dobu po uzavření bazénu. Definitivně byl celý
areál zrušen a uzavřen roku 1998 a chátral. Tak, podobně jako
jiná zařízení v našem městě, skončila dvaceti sedmiletá historie štíteckého koupaliště.

ve skocích na lyžích. Na okolních kopcích a udržovaných běžeckých stopách pořádala místní škola pro žáky lyžařské výcviky. Při těchto příležitostech se provozní budova, kde se v
místnostech dalo zatopit v obyčejných kamnech, hodila jako
zázemí pro děti, závodníky i pořadatele akcí.

Na rozdíl od jiných zaniklých bazénů a koupališť se ale
našlo pro to štítecké nové využití areálu. Přebudování
na AKROBAT PARK, sportovní centrum pro tréning a závody v akrobatickém lyžování, snowboardingu i dalších sportech, s možností ubytovacích, pohostinských a dalších služeb.
Z kroniky, rok 1999:
„Místní koupaliště již řadu let neplní svůj účel a to z důvodu
havarijního stavu bazénu, ve kterém za současného stavu není
možné provozovat koupání, a to především z hlediska hygieny.
Nejnutnější úpravy, které by si bazén vyžádal, se pohybovaly
v roce 1994 kolem 3 miliónů Kč, a na to – vzhledem k zanedbané infrastruktuře města – nemohly být uvolněny finanční
prostředky.
V květnu navštívil městskou radu olympionik Aleš Valenta,
který patří již několik let mezi elitu světového akrobatického
skákání. Seznámil radu se záměrem vybudovat na koupališti
sportovní areál, jenž by měl sloužit akrobatickým sportům všeho druhu, ale především akrobatickému lyžování- disciplíně
akrobatické skoky. Areál by měl být nejmodernější na světě.
Valentův podnikatelský záměr byl projednán na jednání městského zastupitelstva, kde se všichni zastupitelé jednoznačně
vyslovili pro podporu tohoto projektu. Mezi Městem Štíty a
Alešem Valentou byla založena obecně prospěšná společnost
CFSAC, o.p.s. (Czech Freestyle Ski Aerials Centre) se sídlem
ve Štítech, nám. Míru 55. Společnost je řízena správní radou,
v níž má město 4 členy a Aleš Valenta členy 2. Nad hospodařením dohlíží tříčlenná dozorčí rada.
Všechny aktivity – mj. organizování různých sportovně-kulturních akcí – přispěje zejména ke zviditelnění našeho městečka
nejen na území tohoto státu, ale i v zahraničí.“
Shrnutí údajů ze štíteckých kronik:
1965 - začátek budování, odvodnění, pokládání trubek
1966 - staví se koupaliště (viz výše)
1968 - buduje se chodník ke koupališti
1970 - buduje se pohostinská místnost na koupališti, dokončuje se areál, opravy kolem bazénu, oplocení, dobudování soc. zařízení, kabin a kulturní místnosti
1971 - (25. 5.) veřejnosti slavnostně předáno nové koupaliště
1971 - (10. 7.) zahájen provoz, také otevřeno pohostinství
na koupališti
1974 - provedeny úpravy a vylepšení pohostinství
1985 - prováděn nátěr bazénů, oprava koupaliště
1998 - koupaliště definitivně uzavřeno, ukončen provoz
1999 - (17. 8.) založena obecně prospěšná společnost CFSAC, o.p.s., začíná se přestavovat celý areál
2002 - Aleš Valenta získává na zimní olympiádě v Salt
Lake City zlatou medaili, v témže roce je areál
ACROBAT PARKU Štíty slavnostně otevřen

Po sametové revoluci nechalo vedení města vypracovat rozvahu na rekonstrukci areálu, protože koupaliště již nevyhovovalo hygienickým požadavkům. Částka však byla tak vysoká, že
se od záměru upustilo. Bazén byl uzavřen a označen tabulkou
Koupání na vlastní nebezpečí. Provozní budova sloužila jako

Tak nastala další éra v životě sportovního areálu ve Štítech.
Ale to už je jiný, zatím nedokončený, příběh.
Zdroje a fotografie: štítecké kroniky, místní zpravodaj Šíp,
fotoarchivy R. Čápa, I. Valentové, J. Matyáše, O. Kuttichové,
A. Crhonkové a ZŠ.
Ivana Valentová
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Kühn Alfred
Dvořáková Anežka
Pavelka Jaroslav
Kuttichová Otilie

88 let
88 let
88 let
95 let

MNOHO ZDRAVÍ!

JUBILANTI
V průběhu měsíců ledna až dubna tohoto roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Jureček Josef
70 let
Kuběna Ivan
70 let
Hradilák Miloš
70 let
Seidlman František
70 let
Sršňová Jana
70 let
Kubelková Jana
70 let
Knápek Jan
75 let
Hartenberger Josef
75 let
Vernerová Dáňa
75 let
Schmidt Michal
75 let
Valenta Josef
75 let
Mer Jiří
75 let
Bílá Marie
75 let
Pecháčková Vlasta
76 let
Churavá Helena
76 let
Denemarková Ilona
76 let
Ondráčková Marie
76 let
Čadová Josefa
76 let
Vohánková Jiřina
76 let
Kudláčková Marie
77 let
Kmiť Ján
77 let
Zahradníková Marie
77 let
Altman Jiří
78 let
Biedová Drahomíra
78 let
Bartošová Emilie
78 let
Vogel Alfred
78 let
Vohánka Vladimír
79 let
Kukulová Božena
79 let
Kotraš Josef
79 let
Ondráček Jan
80 let
Sadecká Ludmila
80 let
Vogelová Alena
80 let
Faitová Miroslava
80 let
Odstrčilová Emilie
81 let
Kubíček Heinz
81 let
Valentová Vlasta
81 let
Scholz Adolf
82 let
Valentová Anna
82 let
Valentová Gertruda
83 let
Kühnová Veronika
84 let
Odstrčil Josef
84 let
Sitta Josef
85 let
Pospíšil Jan
85 let
Havránek Bohumil
85 let
Hlušička Vratislav
85 let
Hrehová Anna
86 let
Hílková Pavla
86 let
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Dne 22.12.2020 uplynulo 100 let od narození

pana KARLA KUTTICHA.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina.

Dne 14. dubna uplyne
15 let od úmrtí

pana
OLDŘICHA VERNERA.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka
a děti s rodinami.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je
stále stejně hluboká …
Dne 3. května
tomu bude 9 let,
kdy nás opustila

paní
Květoslava Knápková.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
dcera a synové s rodinami.

TURISTIKA
Rok 2020:
Turisté za čínského
moru

Na záznamy o výletech štíteckých turistů potřebuji již
mnoho let dvě stránky, tentokrát, na deset výletů, stačila jediná. Nákazu, která ohrožuje civilizaci, nepodceňujeme a je jisté, že může trvat ještě dlouho. K často mizerné a nenavazující
veřejné dopravě přibylo uzavírání restauračních zařízení-pro
nás horší možnosti odpočinku či úkrytu před bouřkou. Nikomu nepomůže, pro někoho, snad adrenalinové, porušení momentálního omezení, to je věc zapnutí zdravého rozumu. Není
pochyb o tom, že řádce korporací, které se točí kolem vývoje
a výroby očkovací látky (a nejen jí), spadla do klína příležitost
z lidské tísně vytěžit nemorální balík. Vidět za tím kejkle zednářské lóže je paranoidní, na stranu druhou se nervozitě lidí
nelze divit. Pro pochopitelný tlak na rychlé řešení ještě dlouho
nebude panovat jistota dostatečné imunity ani jejího trvání. A
také stále chybí léky pro lidi covidem již nakažené, kterým
hrozí často trvalé následky postižením orgánů nebo i marný
boj o život. A jak se bude situace řešit dál, když asi značná část
lidí očkování odmítne? Je rozdíl v tom, když někomu pandemie zužuje možnosti lékařské péče, nebo „jen“ ztěžuje obstarání pečiva, zatímco jinde rasa rádoby čistokrevná zuřivě štěká
a skáče na plot omezující vysedávání v barech či vycestování
do lukrativních destinací.
A tak si tedy krátce shrneme naši činnost uplynulého
roku: Na těch deset výletů připadá výkon pouhých 110 km,
což napovídá, že se jednalo o vycházky většinou kratší. Konaly se hlavně ve známém a blízkém okolí, byly tedy méně
poznávací, víc tu šlo o to dostat se na vzduch, hýbat se ale
vyhnout se nakažení. I během jedné z nich došlo na naše setkání s covidem 19, ale nestačil, k našemu štěstí, přeskočit.
Jediné dva zářijové výlety-u Javorníku a na hřebenu Jeseníků,
kterým jsem se samostatně už věnoval ve Štíteckém listu, využily nedlouhého rozvolnění omezujících opatření-byly delší a

též turisticky lákavější. Během mé podzimní, už neevidované,
ale léta opakované, vycházky s žebříkem, když chodím čistit
a opravovat ptačí budky, vzbudila moje nepotěšení lesní lokalita za někdejším lyžařským skokanským můstkem ve Štítech.
Léta nám vyprávěl pan Antonín Knápek, spolužák mého táty,
jak chodil od Cotkytle v létě i v zimě denně do štítecké školy
a tady míjel studánku, kterou nikdy nepamatuje vyschlou. Pramen byl v žalostném stavu, a tak se tady 24. dubna v roce 1988
sešli turisté, aby ho vyčistili a upravili. Na závěr se konalo nad
lesem, o pár desítek metrů dál, posezení s opékáním buřtů. V
tom roce se opravovala bukovická zvonice, z odstřižku plechu
odtud a barvou ze stejného zdroje jsem vyrobil a zde umístil tabuli s informací o tomto počinu-text začínal nabádáním:
„Chraň vodu, závisí na ní tvůj život.“ Studánka dostala jméno
„Jiřího“, jednak byla obnovována v den jeho svátku, jednak
jsem tím chtěl i uctít v turistice hodně zasloužilého pana Jiřího
Lauermanna. Tabule tu vydržela v dobrém stavu celá léta, jen
jednou jsem ji opravoval po poškození při kácení. Studánku
občas někdo vyčistil, jednou obnovil i lávku z kulatiny. Jen
ta voda i tady v posledních létech často chyběla, protože to
nabádání lidstvo jaksi opomíjí. Lze konstatovat, že o vztahu
vypovídá i mé podzimní nelibé zjištění: Lokalita je téměř vykácená..., no, to kůrovec; je dost zdevastovaná..., dříví už se
holt koňmi nestahuje. Ta tabule, která dala dost práce, je definitivně zničená. Byla umístěna v dosahu, u země, stačilo ji
sundat a dát do bezpečí...
Na konání výroční schůze to letos nevidím. Prosím o vaše
návrhy na výlety i prostřednictvím internetu. Nebudeme mít
tedy možnost se na našem rokování vzájemně informovat i o
životních výročích členů, a tak si dovolím připomenout dvě
jubilea výjimečná a momentálně aktuální na tomto místě:
16. ledna oslavila paní Otílie Kuttichová 95 let a 10.
března pan Jiří Lauermann dosáhl 80 let svého života.
Přeji jménem svým a všech turistů co nejlépe sloužící zdraví,
dostatek štěstí a pohodu v kruhu rodinném. A k tomu bych si
ještě dovolil jedno upozornění: jeden náš mladík, také společník – šedý Trabant se dle technického průkazu 19. března, tedy na Josefa, dožil 50 let.
Na Bukovici se střílela čestná salva ze vzduchovky.
Alex Krobot
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Jungmann, Dobrovský, Rieger...). Z
rodiny majitele zámku pochází Anna
Vojáčková, „tetínská růže“. V průčelí
jsou hodiny
každou hodinu hrající
píseň „Nad Berounkou, pod Tetínem“,
kterou na počest této krasavice složil
básník Josef Krasoslav Chmelenský.
Kacířsky mě teď napadá, že účelem
shromažďování výše uvedených buditelů u Vojáčků možná vůbec nemuselo být české národní obrozování...
Nicméně ona dáma se prý provdala a
prožila dlouhý život na Haliči. Hrob
krásky, neboť nikoho to nemine, je
k nalezení na hřbitůvku u kostela sv.
Jana Nepomuckého (ale kdoví, jestli je vůbec pohřbená tady), kde byla
také, opět pravděpodobně, pohřbena
zavražděná kněžna Ludmila, později
převezená do Prahy.
Na snímku z kalendáře je i lavička, na které jsem seděl ohromený silou
místa i překrásným výhledem do krajiny s údolím Berounky. Prosím, vezměte místo.
A přidávám svou fotku, na které je
vidět vzadu barokní kostel sv. Ludmily
ze 17. století, blíže původní románský
kostel sv. Ludmily, později zasvěcený
sv. Kateřině. Vpředu je zvonice postavená r. 1858 se zvonem z r. 1496.
Alex Krobot
Je nedělní večer, beru do rukou kalendář, zapisuji počasí, pak
obracím stránku... Dívám se na další obrázek zas povědomého
a pěkného koutu naší nevelké zemičky. Sedám si a vzpomínám.
A v této době, kdy není tak dobré a zdravé cestovat po širém
světě, přináším pro vás zprávičku a tip na dobrý cíl – není tak
vzdálen a výrazem sportovního střelce je to „desítka.“
Bylo to ve stejný den roku 1999, jako minule popisovaný
lahodný Svatý Jan pod Skalou, jen na druhém břehu Berounky.
Dalším místem, kde kráčela naše historie a které stojí za to
navštívit, je Tetín. Místo bylo osídleno už v době kamenné,
nalezen tu byl i pazourkový hrot starý přibližně dvě stě tisíc
let. Vladyka Krok, jak tvrdí staré kroniky, měl tři dcery – každá z nich dostala své sídlo a sídlo její jméno. Ta, co se jmenovala Teta, tedy žila na Tetíně. Hradiště, patřící k nejstarším
v Čechách, vzniklo v 9. století nad brodem přes Berounku.
Na zdejším dřevěném knížecím dvorci byla 15., podle jiného
údaje 5. září 921 úkladně zavražděna kněžna Ludmila, babička
sv. Václava. To je tedy právě letos 1100 let. Byl tu vystavěn i
kamenný přemyslovský hrad, později rozbouraný husity, další
zdivo přišlo vniveč při těžbě ve vápencovém lomu. Jsou tu
tři kostely, dva mají většinu zdí z doby románské, jeden pochází ze století sedmnáctého. Historií místa se hodně zabývá
tzv. Kosmova kronika a je zajímavé, že kopání archeologů tu
velmi často potvrdila tyto velmi staré záznamy. I valnou část
svého díla – Kroniky české, právě tady sepsal Václav Hájek z
Libočan, který byl na Tetíně farářem v letech 1533–1539. Z
18. století pochází barokní zámeček, na kterém se ve století
devatenáctém scházela obrozenecká společnost (Čelakovský,
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Autoservis Hudousek s.r.o.
Na Pilníku 307, 789 91 Štíty

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
Dovolujeme si Vám nabídnout Jarní servisní prohlídku
Vašeho vozu za akční cenu pouhých 199 Kč.
Akce probíhá ve dnech 21. března–30. dubna 2021.
Připravíme Vaše auto na jarní sezónu. Zkontrolujeme funkčnost Vašeho vozu.
Prohlídka zahrnuje: • Kontrola stavu akumulátoru
• Kontrola brzdového systému a podvozku
• Kontrola a nastavení světel
• Výpis paměti závad – protokol k nahlédnutí
• Kontrola ostřikovačů a stěračů
• Kontrola stavu všech pneumatik včetně rezervy
• Kontrola, případně doplnění provozních kapalin
• Kontrola platnosti lékárničky
• Kontrola úplnosti náhradních žárovek
• Seřízení světel
Poznámka: Případně použitý materiál není zahrnut v ceně jarní prohlídky.

Dále Vám nabízíme za akční ceny:
• Přehození a vyvážení kol
• Přezutí a vyvážení pneumatik
• Kontrola a seřízení geometrie
• Umytí kol
• Kontrola a doplnění klimatizace
• Vyčištění klimatizace

450 Kč
700 Kč
700 Kč
350 Kč
1 800 Kč
600 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V případě dotazů, popř. objednání na konkrétní hodinu
nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Hudousek Martin

Tel.: 583 440 283 - 4 / mobil: 703 488 880
E-mail: servis@autoservis-hudousek.cz

Hudousek Jaroslav

Tel.: 583 440 283 - 4 / mobil: 737 332 756
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