
Štítecký list

Číslo 6 Listopad - prosinec 2021Datum vydání: Štíty 30. 11. 2021

Za oknem se vločky honí,
zvonky v dálce tiše zvoní
a stromečky v celé zemi
sladce voní Vánocemi.

Vážení spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější 
svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedne-
me ke svátečně prostřenému stolu. Celý dům naplní 
vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený 
stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které 
budou s napětím očekávat dárky od Ježíška. Blíží se 
Vánoce. Nastává čas bilancování a pro mnohé také čas 
přemýšlení o budoucnosti. Je pravda, že právě uply-
nulý rok znamenal pro mnohé hlubší zásah do peně-
ženek a s tím i související uvažování o fi nanční bu-
doucnosti. A to nejen ve vztahu k fi nanční krizi nebo 
jen k výsledkům různých vládních reforem. Věřme, že 
rok 2022 bude v mnohém přelomový a jeho změny se 
budou promítat i do let příštích. Je tedy dobré dívat se 
do budoucna s optimismem a doufat v lepší časy. Dou-
fat v to, že následujících dva-
náct měsíců budeme trávit se 
svými blízkými a v prostředí 
útulného domova, kde se cí-
tíme bezpečně. Nenechme 
se vykolejit strachem a ner-
vozitou z neznámého. Ne-
nechme se ani ovlivňovat 
názory politických předsta-
vitelů či médií. Ale využijme 
síly a hloubky vánoční doby 
k oprášení našeho lidství. 
Zdravý rozum, ohleduplnost 
a lidskou slušnost budeme 
potřebovat i po celý příští 

rok. Vánoce nám tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou 
nám pomoci najít tu správnou cestu k nim. Dělejme 
vše pro to, abychom si mohli na konci roku 2022 říci, 
že jsme jej prožili alespoň tak dobře, jako rok letošní. 
A ať už jsme jakéhokoliv vyznání, politické přísluš-
nosti, zaměření, či třeba zdravotní a sociální situace. 
Pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc se 
pokusíme trávit příjemně a pokusíme se, když ne úpl-
ně vypnout, tak alespoň omezit naše myšlenky na stres 
a práci a budeme více myslet na lidi kolem nás, ať 
už na ně máme jakýkoliv názor. A pokud si dáváme 
předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k na-
šim bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a po-
chopení pro názory druhých a oproštění se od všech 
malicherností, které nám znepříjemňují život. Věřím, 
že i v roce 2022 s plným nasazením, s vervou a pev-
ným zdravím uskutečníme naše společné i osobní cíle. 
Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové přeji 
Vám a Vašim blízkým jménem svým i jménem Za-
stupitelstva města Štíty z celého srdce krásné prožití 
Vánoc, splnění Vašich přání a vše dobré v roce 2022.

S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta
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ZPRÁVY 
Z R A D N I C E

Výpis z usnesení z 66. – 68. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou JDR.CZ s.r.o. Česká 

Třebová – oprava místní komunikace vedoucí k vodojemu.
• Rezervační smlouva – termín vystoupení skupiny MAXIM 

TURBULENC dne 18.06.2022.
• Darovací smlouva uzavřená s fi rmou Klein automotive 

s.r.o., předmět smlouvy je fi nanční dar městu.
• Smlouva o provedení hudební produkce – Dechová hudba ŽA-

DOVJÁCI, vystoupení dne 13.08.2022, YOYO BAND, vystou-
pení dne 18.06.2022, PRINCESS – vystoupení dne 13.08.2022.

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: otryskání pískem 
kamenného zdiva na objektu čp. 336, prvky na dětské hři-
ště, výměna membrán a vyčištění stávajícího provzdušňo-
vacího systému na ČOV. 

• Rada města schválila nákup: můstková kontrolní váha TCS 
pro moštárnu, respirátory FFP2, 2 kusy sítě na branku na sá-
lovou kopanou, dřevěná lavička „Jezevčík“ pro SDH Crhov, 
dárkové balíčky na výstavu německých ovčáků v Herolti-
cích, přenosný přehrávač pro Klub seniorů Štíty, 4 kusy so-
kolské vlajky, 2 kusy kontejnerů na uskladnění sadbových 
stromků, sada nářadí Würth pro místní hospodářství, tiskár-
na Brother pro ekonomický úsek, PC Triline pro kancelář 
matriky, odměny pro účastníky výstavy „Příroda čaruje“.

• Rada schválila rozpočtové opatření č. 7/2021 a 8/2021.
• Rada vzala na vědomí plnění programu rozvoje města Štíty. 
• Rada vzala na vědomí a schválila žádost o poskytnutí dřeva 

na výstavbu pergoly v areálu tenisových kurtů ve Štítech.
• Rada schválila elektronický návrh kroniky města za rok 

2020.
• Rada vzala na vědomí termíny jednání rady města v obdo-

bí říjen–prosinec 2021.
• Rada vzala na vědomí žádost o pronájem pozemkové parcely č. 

37 v k.ú. Heroltice u Štítů, žadatelka Ing. Alena Mervartová.
• Rada schválila podání žádosti o dotaci na výstavbu sporto-

viště – dětské hřiště v ulici Okružní.

M eme mít tisíce p ání, tu eb a sn ,

ale jen št stí, zdraví, láska a p átelství

dávají smysl našim dn m.

Láskyplný rok 2022

p eje redak ní radada 

Nejen příroda na podzim čaruje
Vestibul radnice v podzimním období ozdobily výrobky z pří-
rodních materiálů, kterých příroda v tomto období nabízí 
opravdu hodně. Krásné dekorace vytvořily děti z kroužku mla-
dých myslivců Tetřívci Štíty a ze skautského oddílu Hledači 
Štíty spolu se svými vedoucími. Z řad dospělých svou kreati-
vitou přispěla Veronika Rýznarová. Účastníci podzimní výzvy 
Příroda čaruje obdrželi za svou snahu odměnu.

Radka Jánešová

Lampionový průvod
Dne 5.11.2021 byl v plánu lampionový průvod pro širokou 

veřejnost. Akce se naplánovala spontánně, na popud mnohých 
rodičů malých dětí. Nebyla to akce jako každý rok, nyní se 
z epidemiologického hlediska jednalo o procházku na čers-
tvém vzduchu s lampionky. Po cestě nebyly zastávky na říkan-
ky a písničky, jak jsme byli zvyklí. Přesto se akce za pomoci 
ochotných rodičů velmi vydařila. Počasí nás vystrašilo. Ješ-
tě čtvrt hodiny před začátkem akce to vypadalo, že půjdeme 
v pěti lidech. Déšť ustal chvíli před začátkem. To, co se stalo 
během dalších pěti minut, bylo něco neuvěřitelného a velmi 
hřejivého. Rodiče s dětmi přicházeli ze všech stran, někdo měl 
lampion, někdo svítící tyčinky, jiný přišel jen na procházku. 
Zúčastnilo se přes 110 lidí. Po cestě jsme vymrzli, přesto jsme 
v cíli byli spokojení. Děti na závěr společně zazpívaly písnič-
ku Prší, prší a za to si vysloužil každý lízátko.

Poděkování patří rodičům, kteří neváhali a sami od sebe 
pomohli během akce.  Ať jde o přípravu teplého občerstvení 
na konci průvodu, či o převedení celého průvodu přes hlavní 
silnici.
Děkujeme fi rmě Klein automotive, že celou akci podpořila.
    Marcela Axmannová



Štítecký list strana 3

Vážení spoluobčané,
když začínám psát svůj letošní článek do vánočního vydání 
Štíteckého zpravodaje, nemohu se zbavit pocitu, jako by to 
bylo teprve včera, co jsem psal ten poslední. Oba články ale 
dělí ve skutečnosti celý rok, který opět uběhl „jako voda“. 
Mám dojem, že ten letošní ještě rychleji, než se zdálo v letech 
minulých. Jistě má na tom velký podíl skutečnost, že rok 2021 
byl doslova nabitý událostmi. 

Společně jsme prožívali druhý rok globální pandemie, kte-
rá v plné nahotě odhalila, jak křehký náš svět ve skutečnosti je. 
Stačilo několik měsíců odstávek a „lockdownů“, a dříve neo-
třesitelné pořádky se hroutily jako pomyslné domečky z ka-
ret. Mnohých z vás se jistě také dotknul všeobecný nedostatek 
materiálů, který drtivě dopadl na většinu výrobců, včetně naší 
fi rmy. Na nás se tento problém přenesl od zákazníků a zasáhl 
velmi negativně do běhu fi rmy v podobě nucených výrobních 
odstávek. Samostatnou kapitolou jsou ceny materiálů, které 
nedostatek vyhnal do závratných výšin, a které také dramatic-
ky mění rozpočty fi rem i domácností. 

Sotva jsme v létě měli chvíli opatrný pocit optimismu, 
že se věci pomalu obrací k lepšímu, přišla energetická krize 
a pandemie opět dramaticky nabírá na síle.  Do toho jsme si 
prošli parlamentními volbami s tradiční dávkou populismu 
a slibů od všech stran napříč politickým spektrem. Budeme 
mít novou vládu, ale jen skalní optimista asi čeká, že se něco 
podstatného změní k lepšímu. Přetrvávající spory, neschop-
nost dojít ke shodě a touha po moci v současném nastavení nic 
převratného ani přinést nemůže.

Ale jak by řekl klasik, dost bylo chmuru a stesků. Přes 
všechny negativní věci jsme všichni prožili i spoustu příjem-
ných chvil, úspěchů a radostí, které nás potěšily a přinesly 
nový elán a energii. Vždyť už jenom to, že máme kolem sebe 
naše blízké a přátele je úžasný dar, který se musíme učit plně 
docenit. A s plnou pokorou a poděkováním si to čas od času 
také připomenout.

Ve fi remním světě je podobným důvodem k radosti náš tým 
skvělých kolegů, kteří čelí rozkolísanému výrobnímu světu 
a čím dál větším požadavkům na fl exibilitu s neuvěřitelnou trpě-
livostí, nasazením a pokorou. Při tom všem odvádějí standardně 
skvělou a kvalitní práci. Za to jim patří obrovský dík a uznání.

Tento rok je pro naši fi rmu zlomový také z jiného po-
hledu. Tím je spojení s nadnárodní skupinou MAGNA, 
což je aktuálně prvořadým tématem nejen v naší fi rmě, ale 
i v celém regionu. Proto se na něj zaměřím v další části 
mého příspěvku.

  V úvodu bych rád zmínil celkový kontext mého uvažo-
vání. Všichni máme v povědomí začátky naší dnešní fi rmy 
od pionýrských dob Bakelitky na náměstí, přes výstavbu první 
haly v Nádražní ulici ve správě s.p. Jesan, navazující úspěšnou 
privatizaci pod názvem Klein a Blažek a následný dynamický 
rozvoj, který na vrcholu své doby přinesl stabilní práci více 
než 700 zaměstnancům. Doba vzniku, rozvoje a prvních úspě-
chů fi rmy právem patří do „Zlatého fondu“ našeho regionu. 
Tato doba je neopakovatelná a jsem přesvědčený, že v dnešní 
době by se nic podobného z mnoha příčin již nepodařilo. 

Jak léta plynula, bylo čím dál tím více patrné, že pozice 
samostatné rodinné fi rmy nebude v automobilovém průmyslu 
a v čím dál ostřejším globálním byznysu dlouhodobě růstově 
udržitelná. Naše zakázková náplň sice byla a je na velmi dob-

ré úrovni i pro nejbližší léta, ale v kontextu střednědobého, 
a především dlouhodobého vývoje jsou podmínky stále těžší. 
Jsem si jistý, a mnozí kolegové z oboru to i potvrzují, že nej-
déle do deseti let by naše rodinná fi rma začala mít závažné 
problémy se získáváním stabilní zakázkové náplně. Jak jistě 
pozorujete, prochází dnes automobilový průmysl turbulentním 
obdobím v podobě nedostatku celé řady komponentů – a to 
ta pravá „bouře“ s názvem Green Deal (Zelená dohoda), tedy 
přechod na plnou elektromobilitu, ještě ani nezačala.

Díky tomuto vývoji znovu ožila i jedna z našich dlouhodo-
bých vizí, a to spojení se silným strategickým partnerem, kte-
rý nám bude schopen zajistit daleko větší zakázkovou jistotu 
a stabilitu v dnešním nestabilním světě. V květnu roku 2019 
nás oslovila rakouská společnost MP Product, kterou společ-
nost MAGNA pověřila zmapováním a prověřením více než 20 
východoevropských fi rem z našeho oboru. Tento projekt do-
stal název „TATRA“ a cílem bylo najít partnera, jehož celko-
vá úroveň a potenciál předpokládal rozvoj úzké spolupráce se 
společností MAGNA. Naše fi rma v tomto klání zvítězila. Už 
jenom tato skutečnost byla výsledkem, který z mého pohledu 
překonal všechna předchozí fi remní ocenění.  Je na místě si 
uvědomit, že jsme po nestranném a tvrdě nastaveném hodno-
cení jasně zvítězili v konkurenci pečlivě vybraných, úspěš-
ných a renomovaných fi rem. 

Po této etapě bylo již zcela zřejmé, že hlavním cílem MAGNY 
je dlouhodobá expanze ve východní Evropě. Od tohoto okamži-
ku bylo také čím dál více patrné, že realizace této expanze bude 
vyžadovat obrovské investice a jasně také zazněl záměr MAGNY 
získat většinový podíl v naší fi rmě. Následovaly 2 roky složitých 
vyjednávání, auditů a prověřování, kdy jsme mnohdy již nevěřili 
v kladný výsledek. Nicméně, naše fi rma byla pro MAGNU nato-
lik atraktivní, že během září a října letošního roku došlo ke shodě 
ve všech podstatných bodech. Dne 27. října 2021 byla podepsána 
dohoda o vzájemné fúzi našich společností a MAGNA získala 
100% podíl v naší KLEIN automotive.

Ujišťuji vás, že jsem velmi dlouho, pečlivě a s plnou 
úctou k „otcům zakladatelům“ zvažoval tuto tak zásadní 
změnu, jakou je přeměna rodinné fi rmy v dceřinou společ-
nost globální korporace. 

Nakonec jsem po všech nelehkých úvahách a bezesných 
nocích toto spojení vyhodnotil jako daleko jistější, perspektiv-
nější a zodpovědnější cestu do nejasné budoucnosti. A to jak 
pro naše zaměstnance, tak pro celý region. Příchodem silné-
ho leadera se otevírají dříve nedosažitelné dveře do segmentů 
trhu, kam bychom se jako rodinná fi rma nikdy nedostali. 

Stopa rodiny Kleinů však z fi rmy nezmizí. Martin zůstá-
vá i nadále ředitelem a nově přebírá za fi rmu zodpovědnost 
i z pozice jednatelské. Také já se budu aktivně účastnit všech 
kroků, které z podmínek fúze vyplývají.

Upřímně děkuji všem, kteří mi byli po celou dobu nápo-
mocni svou loajalitou a přízní a dali naší fi rmě kus svého umu 
a srdíčka. Bez nich bychom se nikdy nestali tím, čím jsme dnes.

Zavíráme tedy jednu úžasnou kapitolu v dějinách naší spo-
lečnosti a zároveň otevíráme další, určitě neméně úspěšnou 
a skvělou.

Závěrem bych chtěl jménem našich zaměstnanců i jménem 
svým popřát všem čtenářům i jejich blízkým klidné a pohodo-
vé svátky vánoční a do nového roku pevné zdraví, spoustu sil, 
elánu, úspěchů i tolik potřebné pokory. 

    S úctou Petr Klein
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

ŠTÍTECKÝ HALLOWEEN
Tato říjnová (26.10.2021) okleštěná akce v okleštěném reži-
mu se nesla v duchu všemožných příšerek nadpozemských, 
pozemských i podzemských. Ačkoli se hrůzostrašných aktivit 
zúčastnila jen hrstka vyvolených, první stupeň – covidu zmar, 
tak se paní učitelka Kissová s armádou pomocníčků rozhodně 
při zemi nedržela a proměnila kulturní dům v hrůzostrašný pa-
lác. Nejen zato jí i jejím Pátkům patří neskonalý dík. 
Dalšími a největšími hrdiny jsou naši milovaní osmáci, jež 
vydrželi dusit se a zároveň provádět dopoledním programem 
menší příchozí strašidla. Vymýšleli jim nejrůznější aktivity 
od věštění, přes malování, strašení, ping pong, lovení verbeže, 
ochutnávky, až po skládání těla. Rozhodně ze sebe vydali ma-
ximum. Na výtečnou se osvědčili i jako uklízecí četa. Možno 
využít při akci “kulový blesk”. 
Na závěr děkujeme paní Květě Lakomé za velice milé a vstříc-
né jednání a těšíme se na akce budoucí.
            Haltmarová, Temňáková

Ve znamení Halloweenu
(zachycené rozhovory strašidel z 5. ročníku paní učitelky 
Schwarzové)

Přípravu jsme nepodcenili. Měli jsme dobré a originální 
kostýmy. Na svačinu si každý připravil něco strašidelného: 
sýrové mumie, pečené prsty s mandlovými nehty, sladké gu-
mové rukavice, okaté muffi ny, ze kterých nedočkavci „sežrali“ 
jen vypoulené oči, strašidelné perníčky, sušenkové netopýrky, 
hady, pavouky, chlebové duchy, tyčinková košťata, pusinkové 
příšerky, buchtová strašidýlka, burizonové zubíky, houstičko-
vé čertíky, toustové červy... Nechyběla černá hlína (ze suše-
nek) plná žížal (ještěže gumových). Stejně na první pohled to 
bylo FUUUUJ! Ale vše chutnalo skvěle.

Dlabání a vyřezávání obrovské přinesené dýně – stálo to 
za to. Paní učitelka Pavoučnice se zbytečně strachovala o naše 
prsty. Výsledek byl parádní, necháme si ji ve třídě na ozdobu 
tak dlouho, jak to půjde. Kdo nedlabal, tkal pavučiny, které 
máme teď všude kolem nás i s pavouky pro štěstí. 

Když jsme se přesunuli do kulturáku, ovládla nás straši-
delná atmosféra: rozvěšení netopýři, černé balónky, pavoučí 
muž na pavučině, a hlavně dobře děsivé hroby všude kolem. 

Také nápisy namalované „krví“ při vstupu do strašidelného 
hradu působily dost hrůzostrašně. Hudba byla dobrá a energic-
ká, světlo i zvuky tak akorát. Kdyby bylo světlo červené, tak 
bychom se fakt báli.

Úkoly, které nám připravili osmáci, byly hodně zábavné 
a záživné. Megamint nám představil budoucnost, věštkyně 
věštila, nechyběla výroba zápichů, náramků, malování, ská-
kání v pytlích, hádanky, ochutnávky, a hlavně jsme si suprově 
zatančili. V hradě nás chytali za nohy osmáci, byla to sranda.

Bonbóny za splněné úkoly nám pomohly zapomenout 
na chuť oliv nebo pálení paprik, po kterých nám málem „sho-
řely huby“. 

Nikdo z nás se nenudil, byl to bezva den.
Dobře jsme se bavili také u vymýšlení názvů pro naše 

postavy v kostýmech. Zkusili jsme je počeštit, takže loučí se 
s Vámi: Dušánek, Pavoučí čarodějnice, Krvavá nevěsta, Ta-
jemná nevěsta, Záclonový duch, Čertík, Růžová Pavučinka, 
Kostička, Dýňák, Závojenka, Rtěnkáč, Bubačka, Vraždička, 
Rakvovník, Netopýří žena a Netopýří muž, Mrtvý-nemrtvý, 
Duhoví kostlivci, Dvojčata v černým, Duch, Závitek, Zombí-
káč Bělouš, Kostlivec, Upírka, Čarodějka a paní Pavoučnice.
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Netradiční zájmový kroužek – 
MLADÝ SÝRAŘ

Tak jako každý školní rok naše škola otevírá pro žáky a čle-
ny školního klubu svých pár kroužků, například Keramiku, 
Šití a podobně. Letošní školní rok se po příchodu nového 
pana učitele Mgr. Jiřího Falce, který k nám dojíždí až z daleké 
úrodné Hané otevřel nový kroužek, Mladý sýrař. Pod vedením 
pana učitele si žáci mohou vyzkoušet výrobu různých sýrů, 
například řeckého halloumi či pravých slovenských korbáčků. 
Kroužek probíhá každý sudý pátek od 13:00 do 15:00 hod a je 
možno jej po domluvě i navštívit. Mléko na kroužek dodává 
místní družstvo ZEAS Březná. 
A co na kroužek říká samotný pan učitel? Domácí výro-
bou sýrů se zabývám nějaký ten pátek, tak mě po příchodu 
na tuto školu napadlo uskutečnit něco v tomto duchu, že to 
bude pro žáky něco nového. Paní ředitelka mi v tomto vyšla 
velmi ochotně vstříc a za to jsem velmi rád. V kroužku mám 
10 žáků v rozpětí pátá – osmá třída a jsou velmi šikovní, ani 
bych se nedivil, kdybychom časem mohli třeba ofi ciálně vyrá-
bět sýr typický jen pro Štíty, Štítecký bochník, to nezní špat-
ně. Podobně jako třeba Štramberské uši či Hořické trubičky... 
(smích). Jsme dobrý tým a věřím, pokud nám to epidemio-
logická situace nějak nezhatí, že na jaře uspořádáme v rámci 
školy a blízké veřejnosti malý sýrový festival, kde budou žáci 
z kroužku vystavovat své výrobky a bude možno některé sýry 
i ochutnat. Anebo bychom mohli zavolat Agenturu Dobrý den 
z Pelhřimova, která eviduje různé rekordy a kuriozity a mohli 
bychom se se žáky pokusit o nejdelší korbáček na světě nebo 
alespoň v České republice (smích)...... Sýru zdar! 

Mgr. Jiří Falc

ŽÁKYNĚ ZŠ ŠTÍTY USPĚLA 
VE HŘE O POKLAD

V zábavně vzdělávací soutěži s názvem Hra o poklad, která 
proběhla od 1. do 15. června 2021 vyhrála jednu z cen i žákyně 
ze ZŠ Štíty.
Z 914 odpovědí ze všech koutů ČR, kde zdobí chodby panely 
Ámos, bylo vylosováno pouze 18 výherců a Nelly Jandejsková 
patřila mezi ně.
VELKÁ GRATULACE a poděkování za šíření dobrého jména 
ZŠ Štíty.
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Pouštění draků na Březné
Podzim je tady a s ním i tradiční podzimní zábava – pou-

štění draků. 
Pole jsou již zaoraná, odpočívající na další sezónu, 

a po polích se prohánějí děti s draky ve vzduchu. Tuto idyl-
ku nám nepředává ve svých tradičních ilustracích jen Josef 
Lada. Napadlo Vás někdy, proč je tato tradice spojena zrov-
na s podzimem a kde jsou její kořeny?

Z hlediska meteorologie dává větší smysl a pravděpo-
dobnost vyžití pro létání na jaře, tradice podzimního pouš-
tění draků však pochází z doby, kdy obyvatelé českého ven-
kova měli již po sklizni úrody z polí a děti měly náhle více 
volného času než na jaře, kdy musely vypomáhat při země-
dělských pracích. A samozřejmě také na rozdíl od jara, kdy 
bylo již zaseto, se mohly děti po polích libovolně prohánět.

První drak k nám přiletěl z Číny, což je země pro dra-
ky (a nejen ty mýtické) typic-
ká. Tradice pouštění draků se 
dle legend zrodila před 4 500 
lety ve starověké Číně mezi 
mnichy. Později se toto umě-
ní rozšířilo i do ostatních čás-
tí Asie. Dračí létání zde mělo 
jako spousta ostatních věcí 
vždy svou fi lozofi i a duchovní 
rozměr. Samozřejmě kultura 
po kultuře si létání a konstrukci 
osvojovala, a tak se do této čin-
nosti promítly také jejich zvyky 
a potřeby – někde draci sloužili 
čistě k zábavě, někde k odháně-
ní dravců z polí, někde z nábo-
ženských důvodů jako symbol 
spojení mezi nebem a zemí 
nebo dokonce i jako válečné 
stroje. V Čechách se draci pou-
štějí už zhruba pět set let.

Ani na Březné proto letos 
nesměla chybět oblíbená DRA-
KIÁDA a s ní spojené již tra-
diční podzimní tvořeníčko. 

Kdo neměl svého vlastního dráčka, mohl si vytvořit ales-
poň malého papírového. Katka Pospíšilová a Any Wonkeová 
si připravily spoustu krásných podzimních nápadů a spolu 
se svými pomocnicemi je pomáhaly dětem zrealizovat. Děti 
(a nejen ty) si tak domů odnášely podzimní zápichy, lapače 
snů s podzimním listím či vážkami z javorových nažek, je-
žečky, náramky a další krásné ozdoby.

Počasí přálo, bylo nejen krásně slunečno, ale i větrno, 
takže drakům se ve vzduchu náramně dařilo.  Porota opět 
i letos vyhlásila soutěž o nejhezčího draka, draka, který byl 
první ve vzduchu, draka, který vylétl nejvýše a draka, který 
vydržel nejdéle ve vzduchu. Majitelé vítězných draků dostali 
cenu, ale zkrátka nepřišli ani ostatní. Pro všechny děti byla 
připravena sladká odměna a svačinka v podobě párku s ro-
hlíkem, o kterou se tradičně postaralo SDH Březná.                                                                                                                                  

                                                                  
                                                                  Alena Wonkeová 
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Letošní školní rok jsme zahájili hned 3.9.2021. Nedalo 
se čekat! Nejen, že jsme všichni byli natěšení na kamarády, 
na nové členy, na nová dobrodružství, ale vedoucí žene strach 
z opětovného přerušení činnosti.

První schůzka proběhla v klidu a s překvapením na úvod, 
a to s účastí na svatbě pana starosty Jiřího Vogela. Chtěli jsme 
jen pozdravit, popřát mnoho společných nenahraditelných 
chvil, a především projevit tímto náš vděk za to, že město nám 
vždy vyjde vstříc, když je to třeba. Potom jsme v parku pro-
větrali hlavičky v podobě nenásilného opakování rostlin, keřů, 
stromů a první pomoci. Tyto věci nám nejsou cizí a vedoucí 
je zahrnuje nenápadnou formou do většiny našich her. I dítě 
v první třídě je schopno rozdělat bezpečně oheň, udělat pár 
uzlů a poznat rostlinky, aniž by se zamyslelo. Každý je expert 
na něco jiného, každému jde něco jiného, ale snaží se všich-
ni. Každý je originál a společně tvoříme bezva partu. Po první 
schůzce jsme neměli tušení, co se na nás žene. Co? Smršť akcí, 
výprav, schůzek a výletů.

V září jsme kromě každotýdenních schůzek zvládli Slav-
nostní oheň v Horních Studénkách, výpravu za tajemnými 
bunkry, výpravu na Křížovou horu.

V říjnu jsme hned první den v měsíci uspořádali Drakiá-
du pro širokou veřejnost. Nečekali jsme, že někdo přijde, ale 
pohled na spoustu krásných barevných draků ve vzduchu byl 
prostě nádherný. Škoda, že vítr zrovna moc nefoukal, ale to 
nám úsměv na tváři nevzalo. Jako odměnu jsme podnikli vý-
let do ZOO Olomouc. Během výletu jsme od rádců v oddíle 
dostávali otázky, které se změnily ve velmi poučné, a proto 
strhly i přítomné dospěláky. Například jsme se dozvěděly, kdy 
přesně byla založena ZOO na Kopečku, kolik druhů zvířat je 
v ZOO, kolik zvonů má bazilika a kolik váží nejtěžší zvon. 
Toto jsou jen ukázky otázek.

V říjnu se taky chopíme lopat a krompáčů a naprosto nad-
šeně, bez řečí a s vervou jdeme obnovit místo, které mnozí 
znají jako Pramen sv. Jiří. Toto místo má ve Štítech zvláštní 
význam, o to víc nás zklamalo, že je místo zničené a prakticky 
zaniklo. Sv. Jiří je patron všech skautů, bolel nás pohled na to, 
co tam nyní je. Děti pracovaly pod vedením rádců a vedoucí, 
za dvě hodiny, byť špinavý, ale nadšení, bylo dokonáno. My 
jsme změnu viděli! Máme rozpracovanou ceduli k místu, kte-
ré nechceme, aby zaniklo. Po zhotovení na toto místo ceduli 
s označením umístíme. Nevíme, jak dlouho zde vydrží, ale my 

máme hřejivý pocit, že jsme udělali, co bylo v našich silách.
Rádi pomáháme druhým. Proto jsme bez váhání přijali 

prosbu paní Lakomé o pomoc v knihovně. Bylo potřeba roztří-
dit knihy vyřazené poškozením, stářím či jiným znehodnoce-
ním. Děti si při práci všímaly počmáraných a potrhaných knih. 
Je dobře, že viděly, čeho jsou někteří schopni a budeme doufat, 
že oni sami toto dělat nebudou.

Měsíc listopad je již tradičně věnován naší Sbírce hra-
ček. Letos pořádáme již pátý ročník. Tato sbírka se jeví mezi 
lidmi jako velmi úspěšná. Loni se nekonala. O to víc si letos 
všímáme, jakou radost všichni měli, když jsme plakát pustili 
do oběhu. Spolupracuje s námi nejen fi rma Klein automotive, 
ale i TIC a ZŠ a MŠ ve Štítech, za což děkujeme. Ve škole si 
sbírku děti rozbíhají sami. Úplně bez pomoci nás dospěláků. Je 
to dobrá škola nejen pro ně, ale i pro nás dospělé. Je dobré si 
někdy uvědomit, čeho všeho jsou děti schopné bez naší pomo-
ci. Sbírka běží do konce listopadu, tedy i v době, kdy čtete tyto 
řádky. Hračky a jiné potřebné věci, například psací potřeby, 
omalovánky, školní potřeby apod. je možné odevzdat na výše 
uvedených místech. Děkujeme!    
                                                    Marcela Axmannová

Skautský oddíl 
Hledači Štíty
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Drakiáda
V pátek 1.října 2021 jsme se skauty během naší klasické 

schůzky šli pouštět draky. Prakticky jako každý rok. Napadlo 
nás, že bychom rádi viděli na obloze draků více. Proto jsme 
zkusili pozvat širokou veřejnost.

Vlastně jsme ani nedoufali, že by někdo přišel. Soustředili 
jsme se sami na sebe. Po cestě na pole za paneláky jsme niko-
ho nepotkali. Naše naděje upadly, ale těšili jsme se, až budeme 
draky pouštět sami.

Vítr moc nefoukal, a to nás mrzelo, protože dny před akcí 
foukalo vydatně. Než jsme dali všechny letecké stroje dohroma-
dy, chvíli to trvalo. K našemu velkému překvapení jsme zvedli 
hlavy a pole, lépe řečeno nebe nad polem bylo plné draků.

Někteří draci létali i sami – nám se dokonce jeden drak 
zbláznil natolik, že byť moc nefoukalo,  létal stále nejvýše, až 
se utrhl a letěl si svojí vlastní cestou kamsi do dáli. Spousta 
dráčků nápor nevydrželo, ale většinou se do vzduchu, alespoň 
na chvíli, dostali skoro všichni draci.

Naše radost byla obrovská a lidé, kteří chodili okolo, se za-
stavovali a chvíli koukali vzhůru. Je krásné vidět, jak se na ak-
cích lidé sejdou, proberou věci potřebné, děti běhají s úsmě-
vem na tváři a všichni se na chvíli uklidní a zpomalí ve shonu 
dnešní doby.

Děkujeme všem, co se dostavili a doufáme, že za rok trhne-
me rekord a draků ve vzduchu bude ještě více.
  Marcela Axmannová
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Crhovská chasa 
4. díl

Autor: Jan Pavlík
V létě jsme s dětmi vyrobili malou dřevěnou chaloupku, kte-
rá byla původně zamýšlena na způsob zahradního domečku. 
Když to viděl švagr Václav, zasmál se a prohlásil, že by z toho 
mohl být v zimě betlém. A tak se i stalo…V prosinci jsme 
přemístili chaloupku ke kapli, dali do ní jesličky a vyzdobili 
smrkovými chvojkami. Na Vánoce jsme sehráli krátké divadlo 
– Klanění tří králů. Nejmladší syn měl tehdy 4 měsíce a byl tak 
ještě způsobilý představovat narozeného Ježíška.
Na počátku roku 2019 jsme nechali vyrobit na zakázku uni-
kátní nástěnnou mapu. Vzhledem k tomu, že se Crhov nachází 
na pomezí – ať už Zábřežska a Lanškrounska, Jeseníků a Or-
lických hor, nebo Čech a Moravy – je na většině turistických 
map zakreslen někde v rohu. Mapa Crhov a okolí má Crhov 
téměř ve svém středu a zabírá území od Ústí nad Orlicí po Rý-
mařov a od Rokytnice v Orlických horách po Moravskou 
Třebovou. Pepa vyrobil pro mapu dřevěný rám a pak jsme ji 
umístili na zeď školy. Při té příležitosti jsme tam přimontovali 
i obecní vývěsní skříňku, která dřív stála přímo na kraji křižo-
vatky a bránila tak bezpečnému rozhledu. Vyrobili jsme i dře-
věný stojan na kola a ze školní chodby s dovolením správce 
pana Peče jsme vytáhli dřevěnou lavičku. 
Novinkou bylo pořádání adventních trhů v prosinci. Za vánoč-
ním stromem jsme postavili velký stan, který jsme pravidelně 
stavěli na hřišti na táborák, než byla v roce 2020 postavená 
pergola. Tam se čepovalo pivo a prodávaly klobásy, ve škole 
v jedné třídě se daly zakoupit vánoční ozdoby, ponožky, kníž-
ky a mnoho jiného. Do betléma jsme umístili jesličky, seno 
a na jednu desku jsme štětcem ozdobně napsali BETLÉM RA-
DOSTNĚ ČEKÁ NA SPASITELE. Na Vánoce jsme na zadní 
stěnu betléma připevnili plátno laskavě zapůjčené od Tomáše 
Velzla, na kterém byla namalovaná Svatá rodina.
Pandemie koronaviru v roce 2020 zasáhla celý svět a ani Cr-
hov nebyl výjimkou – naštěstí nebyl nikdo pozitivně testován, 
je ale možné, že někdo prodělal nemoc bez příznaků a ani 
o tom nevěděl. Dění v Crhově ovlivnilo vyhlášení nouzového 
stavu v březnu. V únoru proběhl masopust, při pochovávání 
basy proběhla druhým rokem i tombola, která tentokrát naby-
la gigantických rozměrů, neboť cen se sešlo opravdu hodně. 
V březnu se ještě stihla uspořádat přednáška botanika Pavla 
Hanáčka o Africe.
Další plánované jarní akce bohužel musely být zrušeny. 
V červnu už se vracelo vše zpět do normálních kolejí a nám nic 
nebránilo uspořádat pouťový táborák, který byl jedinečný tím, 
že se k Cyrilu a Metoději připojil i patron hasičů sv. Florián.

Začátkem října proběhla tradiční drakiáda. Bylo krásné teplé 
počasí, a jak naschvál zrovna skoro nefoukalo. Nejprve jsme 
zkoušeli draky přimět k letu za hřbitovem, a když to moc ne-
šlo, rozhodli jsme se přemístit „Na klobouk“, kde by mohly 
být lepší podmínky. Popravdě řečeno – nebyly. Aby se drak 
udržel ve vzduchu, bylo s ním potřeba utíkat. Nejdéle to bavilo 
mě a Tomáš mě označil za neofi ciálního vítěze díky „nejvyšší-
mu počtu letových minut“.
Než začala přitvrzovat epidemiologická opatření proti druhé 
vlně korony, stihli jsme ještě uspořádat představení „Slepičí 
pohádka“ v podání umělce Tomáše Velzla. Bylo velice legrač-
ní a celé hřiště se otřásalo smíchem.

Tomáš Velzl s kytarou doprovodil i Mikulášskou nadílku, kte-
rá se tentokrát kvůli protiepidemiologickým opatřením neko-
nala v kapli, ale před ní.
Daniela a Jirka Pospíšilovi vytvořili v prosinci fi gurky do bet-
léma – Ježíška, Marii, Josefa, anděla, oslíka, ovečku a pasáčka 
a k tomu i drátěnou kometu. To všechno jsme umístili pod vá-
noční strom a výsledek stál opravdu za to.
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Rok 1991
První polovina ledna byla extrémně teplá, pak mrazivo, ale 

sněhu bylo minimálně. Březen byl nevlídný, po první bouř-
ce už 20.3. navíc větrný.  Duben typicky střídavý, srážkově 
však chudý. Květen studený, na horách často sněží, u nás ještě 
24.5.! Zima trvala až do 9. června, navíc stále sucho. 13.6. 
byla duha už v 4.45 hod, odpoledne pak ve třech následujících 
bouřkách konečně spadlo více vody. Teplo začalo až ve třetí 
dekádě června, červenec velmi horký. Počátkem srpna byly 
značné povodně v Rakousku, Rumunsku, na Slovensku, u nás 
v oblasti Železné Rudy. Tady byl srpen docela pěkný, ale už 
zase suchý, stejně suché bylo i září, v závěru ještě umocně-
né výrazným fénem. Ochlazení od 18.10., s prvním sněhem 
už 24.10.  V Červené Vodě napadlo 21.11. 20 cm sněhu (tady 
pršelo), u nás ležel trvalý sníh už od 5.12. a Vánoce i Silvestr 
byly, po létech, konečně bílé (30-35 cm sněhu).

Je dobré si povšimnout nápadné shody dlouho studeného 
jara s rokem letošním.                        Alex Krobot

Počasí před 30ti léty

Výše uvedené poroučení se nesetkalo s úspěchem, a pokud ně-
jak počasí ovlivňujeme, jsou to činy téměř veskrze nemoudré, 
nesvědčící o tom, že bychom dbali dobra generací příštích...

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
V KOSTELE NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 
VE ŠTÍTECH

24.12.2021
ŠTĚDRÝ DEN – půlnoční mše sv. 

ve 21 hod.

25.12.2021
VÁNOCE – mše sv. v 9 hod.

26.12.2021
SV. ŠTĚPÁN – mše sv. 9 hod.

1.1.2022
NOVÝ ROK – mše sv. v 9 hod. 

Za farnost Štíty P. Jacek Brończyk
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

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

Fišerová Danuška  76 let
Sittová Marie   77 let
Reimer Štěpán   78 let
Koutný Jan   78 let
Valentová Jiřina   80 let
Hreha Pavel   80 let
Prokopová Emilie  80 let
Valenta Petr   81 let
Bílý Jan    82 let
Bednářová Drahomíra  84 let
Haltmarová Bohuslava  86 let
Odstrčilová Anna  90 let
Krčková Bronislava  96 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 15. prosince by se dožil 
75 let pan 

Josef Kubíček 
a 9. ledna si připomeneme 

2 roky od jeho úmrtí.

Vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Vždycky, když nás ve Svitavách zavedli na objížďku (sil-
nice 34 směr Koclířov), tak mě to zlobilo. Zase kopou, zdržují. 
Kolem té krasavice jsme jezdili nevšímavě. Jednou mě v líné 
koloně vozidel trefi la do oka a možná i dál.
    Pozůstatek „nebezpečných“ překážek silničního provozu 
jednoho dne určitě úředním rozhodnutím vezme za své. A v 
koloně čekajících vozidel nebude na co se těšit. Krajina v okolí 
je fádní, ovšem ta dáma stojí za okamrknutí…
                                                                                   Petr Beneš

ZELENÍ  
KAMARÁDI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
VZHLEDEM K VLÁDNÍM OPATŘENÍM, KTERÁ BYLA 
VYHLÁŠENA OHLEDNĚ SHROMAŽĎOVÁNÍ PŘI KO-
NÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ, SE NEBUDE V ROCE 
2021 KONAT TRADIČNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. 

ZVEME PROTO RODIČE DĚTÍ NAROZENÝCH 
V PRŮBĚHU MĚSÍCŮ KVĚTEN-ŘÍJEN 2021, ABY SE 
OD 15.12.2021 DOSTAVILI NA MATRIKU MĚSTSKÉ-
HO ÚŘADU VE ŠTÍTECH K PŘEVZETÍ DÁRKU PRO 
DĚTI A PODPISU DO PAMĚTNÍ KNIHY MĚSTA.

TERMÍN LZE UPŘESNIT NA TELEFONNÍM ČÍSLE 
583 440 214 – MATRIČNÍ ODDĚLENÍ.
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Je tomu už opravdu dlouhá řada let, co náš tehdejší vůdčí, 
pan Jiří Lauermann, organizoval velmi zdařilý zájezd do půso-
bivého místa na samém osrdí Českomoravské vysočiny. Spo-
lečná fotografi e připomíná i mnoho účastníků, kteří už nejsou 
mezi námi. Na start pěkného výletu nás vezl pan Pavelka, jako 
na mnoho nezapomenutelných akcí tehdejší doby. Mně se ten-
to výlet vryl do paměti ještě hlouběji díky zážitku nekladnému. 
Před vystoupením z autobusu jsem se přezul z botasek do po-
hor, jež měly lépe ochránit mé kotníky před výronem, autobus 
nato odjel do místa našeho cíle. A já vykročil na trasu. Au, au, 
do chodidla mě cos bodá! Večer při přípravě jsem zjistil, že se 
mi bota otevírá, na ševce už nebylo ani pomyšlení. Jal jsem 
se, jako často, vykonat opravu svépomocí. Měl jsem speciální 
hřebíčky, a dokonce i pravé ševcovské kopyto. Chyběla jen 
následná kontrola díla, a tak se mi už při prvním vykročení za-
bodl vyčnívající hřebík do chodidla. Turistický batoh obsahuje 
mnohé, ale kleště určitě ne. Když jsem po mnoha kilometrech, 
které jsem absolvoval na palci a patě s křečovitě zvýšenou 
klenbou konečně uviděl autobus a půjčil si kombinačky, cítil 
jsem se jako při nanebevzetí.

Od té doby jsem trasu absolvoval jednou sám (na botách 
život neohrožujících) a dnes, 26. září roku 2021. Přistávám 
v jednom ze tří aut na lesním parkovišti za obcí Budislav. Vy-
batolí se třináct turistů, upravují výstroj, chápou se holí. Ty 
hole dnes přijdou k užitku, o tom žádná. Slíbil jsem potencio-
nálním účastníkům pěkný zážitek a jsem rád, že každý i název 
výletu pochopil správně - nikdo nepřišel v gumácích. Obloha 
se časí, vydáváme se po červené údolím, které se jmenuje Kví-
čalnice.  V okolí se objevují stále četnější pískovcové skalky 
a věže, pozůstatky usazenin dávného moře.  Přímo u cesty je 
Panský stůl. Život nám neumožnil k takovému zasednout čas-
to, není tady nikdo, kdo by nás od něj vypudil.  Je vytesán 
z velikého balvanu, nepostrádá křesílka. Těch ale není dost, 
musíme se vystřídat. A jsou někomu přiúzká. Pak se napravo, 
mezi stromy nad námi objeví skalní uskupení Cikánka.  Pod ní 
jsou v pískovci, už někdy dávno, upravené studánky. V záto-
čině cesty, na Voletínském potoku, je Panský rybník. Vody je 
v něm pomálu, šáší hodně.  V dalším zákrutu cesty využívá-
me krátké neznačené zkratky a přecházíme na značku žlutou. 
Poblíž rozcestníku Vranice – hájovna je odpočívadlo vhodné 
na svačinu. O pár stovek metrů dál se, jako zjevení, vynořu-
je Hospoda Na Verandě u Toulovce. Asi ta zkratka způsobila, 
že jsme tu patnáct minut před otevřením. Rádi bychom dali 
po svačině jedno, někde by to šlo, tady ne. A tak jdeme dál. 
Další cesta je takřka vrstevnicová, pohodlná, poblíž je zase 
pěkně upravený, tentokrát Mojžíšův pramen. Znovu přibývají 
skály, v jedné z nich nad cestou je Dudychova jeskyně.  Je to 
spíš dvacet metrů vysoká úzká skalní průrva. Je tu dost lidí, 
někdo leze nahoru, někdo dolů. Vyhnout se nedá, semafor tu 
není. Jdeme dál.  Vystoupáme až nad les. Jsou tu chalupy, jsme 
na okraji obce Bor u Skutče. Petrovna s vyhlídkou je nejvyšší 
skála Maštalí. A pak zase dolů, po zelené, tady je skalami pří-
mo husto – jsme v Toulovcových maštalích. Schody všeliké, 
hojno prolézaček. Rytíř Toulovec, jménem křestním Vavřinec, 

se narodil v tomto kraji v r. 1338. Některé reference ho mají 
za loupežníka, jiné za dobrodince, pověstí o něm je vícero. 
Něco dnešního mi to připomíná – leckterý lupič, mají-li lidé 
špatnou paměť, může být vzápětí považován za dobrodince, 
jen těžko se z toho dělá objektivní dějepis.  Nejdříve zase na-
horu,  ale pak už smířlivým terénem, vede stezka do dalších 
– teď Městských maštalí. Často mají skalní útvary svá jména. 
Všechny je prochodit, přelézt, prolézt – to by bylo na hodně 
dlouho. Na závěr je ještě jednou značení žluté, vede nás přes 
silnici, pak lesem pod ní. Míjíme bývalou hájenku, ve které ku 
konci 19. století pobývala a tvořila spisovatelka Tereza No-
váková. O inspiraci tu nebyla nouze – divukrásný kraj hned 
za humnem a všude kolem. Ještě kousek po asfaltu a vidíme 
naše broučky plechové. Popojedeme k hospůdce Na Skalách. 
Posedíme na terase, protože počasí je nádherné. Trochu se za-
táhne až při seznamování s cenami na jídelníčku. Už nemám 
hlad, jenom žízeň.

                                                                            Alex Krobot

TURISTIKA
Maštale
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Fotbalové okénko
Po dvou neúplných ročnících se všichni fanoušci fotbalu 

mohou těšit minimálně z úspěšně dokončené podzimní části. 
Všechny týmy se snažily a bojovaly ze všech sil, ale hlav-

ně si po dlouhé odmlce užívaly radost ze hry! Svou premiéru 
na zelené trávě si odbyli i naši nejmenší fotbalisté, kteří na-
stoupili do svých prvních zápasů za mladší přípravku s nadše-
ním a herním zápalem. Jak si (nejen ti nejmladší) vedli, můžete 
zkouknout v tabulce. (Martin Pecháček)

Skvělé výsledky předvedli a o dobré jméno štíteckého fot-
balu a reprezentaci města Štíty se postarali nadějní fotbalisté 
Viktorie Kubíčková, Daniel Jurenka, Milan Anderle a Jan 
Langer, kteří získali nominaci na Turnaj okresních výběrů 
U11 a U12 – Pohár předsedy OKFS a gólmanská opora mladší 
a starší přípravky Otto Wonke, který nastoupil do brány v ka-
tegorii U9 na turnaji OP Papírna Cup 2021 proti týmům FC 
Baník, Sigma Olomouc či FK Příbram.

Tým mužů si užije přezimování na luxusním třetím místě, 
což je nad veškerá očekávání. Víc než nasbírané body však 
členy štíteckého realizačního týmu může hřát u srdce povede-
né nastartování generační obměny kádru. Ta byla z velké čás-
ti ovlivněna zraněním klíčových hráčů v přípravném období 
– obzvláště, když se jednalo o útočné štístko Tomáše Teffera 
a špílmachra Radka Sedláčka, tak ta předsezónní prognóza ne-
vypadala vůbec růžově. Otevřených dveří do dospělého fotba-
lu se naštěstí nezalekli naši odchovanci a po plynulém přesunu 
z týmu dorostu využili uvolněných míst v kádru především 
Herry Holly a Jakub Holubec. Jedinou kaňkou na podzimní 
části soutěže tak zůstávají dvě nesehraná utkání, a to vinou 
soupeřů z Vikýřovic, respektive Mikulovic. Sice můžeme být 
spokojeni s kontumací výsledků v náš prospěch a „laciným" 
ziskem 6 bodů, ale to nás zas až tak nenaplňuje, především 
když hrajeme fotbal pro pocit z vítězství. Dobře, a taky ten 
párek a pivo.

Jménem týmu bych chtěl poděkovat všem fanouškům 
za projevenou přízeň a X nacestovaných kilometrů, když nás 
vždy podporovali v hojném počtu i na hřištích soupeře. Na zá-
věr si můžeme přát co nejpřijatelnější pandemická opatření 
v měsíci březnu a tím i hladké zahájení jarní části soutěže.
                                          S úctou kapitán družstva Tomáš Doležel

Rk. Záp. + 0 - Skóre

1 Sokol Štíty 10 9 0 1 103:55 26 1 0

2 Sokol Nový Malín 10 7 0 3 122:52 22 0 1

3 FK Šumperk "A" 10 6 0 4 126:91 18 0 0

4 TJ Libina 10 4 0 6 61:101 12 0 0

5 SK Bludov 10 3 0 7 66:105 9 0 0

6 FK Bohdíkov 10 1 0 9 43:117 3 0 0

Rk. Záp. + 0 - Skóre
1 14 12 0 2 180:59 36 0 0

2 14 9 0 5 87:70 27 0 0

3 FK Mohelnice 14 9 0 5 140:71 26 1 0

4 Sokol Lesnice 14 8 0 6 99:73 25 0 1

5 Sokol Štíty 14 8 0 6 149:85 24 1 1

6 Sokol Sudkov 14 8 0 6 78:71 23 1 0

7 SK Loštice 14 1 0 13 48:180 4 0 1

8 FC Rovensko 14 1 0 13 52:224 3 0 0

Rk. Záp. + 0 - Skóre
1 10 10 0 0 63:9 29 1 0

2 SK Petrov-Sobotín 10 9 0 1 87:6 28 0 1

3 10 8 0 2 50:21 24 0 0

4 Sokol Štíty 10 7 0 3 73:29 21 0 0

5 FK Šumperk "C" 10 5 0 5 53:37 15 0 0

6 10 4 0 6 27:31 12 0 0

7 TJ Libina 10 4 0 6 35:44 12 0 0

8 SK Bludov 10 3 0 7 27:52 9 0 0

9 SK Zvole 10 3 0 7 19:74 9 0 0

10 SK Loštice 10 2 0 8 21:55 6 0 0

11 FC Dubicko 10 0 0 10 6:103 0 0 0

Rk. Záp. + 0 - Skóre
1 Sokol Velké Losiny 11 10 0 1 59:19 30 0 0

2 FK Hanušovice 11 9 0 2 57:6 28 0 1

3 SK Bludov 11 9 0 2 49:11 25 2 0

4 FK Ruda n. M. 11 8 1 2 64:11 24 1 0

5 Sokol Nový Malín 11 8 0 3 48:21 23 1 0

6 11 6 0 5 53:25 19 0 1

7 SK Loštice 11 5 0 6 36:25 17 0 2

8 Sokol Leština 11 3 1 7 29:40 10 0 0

9 SOKOL ŠTÍTY 11 3 0 8 21:35 9 0 0

10 FC Rovensko 11 3 0 8 28:63 9 0 0

11 Sokol Sudkov 11 1 0 10 11:70 3 0 0

12 Sokol Lesnice 11 0 0 11 7:136 0 0 0

Rk. Záp. + 0 - Skóre
1 Sokol Lesnice 11 10 0 1 46:10 29 1 0

2 SK Bludov 11 8 0 3 54:17 25 0 1

3 TJ Libina 11 9 0 2 40:17 25 2 0

4 SOKOL ŠTÍTY 11 7 0 4 30:19 21 1 1

5 Jiskra Rapotín 11 6 0 5 31:16 20 0 2

6 10 5 0 5 16:23 15 0 0

7 Sokol Nový Malín 11 4 0 7 36:31 11 1 0

8 Sokol Leština 11 3 0 8 15:33 9 0 0

9 Sokol Sudkov 11 2 0 9 15.49 7 0 1

10 10 0 0 10 9:77 0 0 0

Rk. Záp. + 0 - Skóre
1 TJ Libina 13 11 0 2 50:15 33 0 0

2 SK Bludov 13 11 0 2 48:18 33 0 0

3 SOKOL ŠTÍTY 13 9 0 4 34:18 28 0 1

4 Sokol Bernartice 13 8 0 5 34:19 25 0 1

5 Sokol Sudkov 13 8 0 5 22:18 23 1 0

6 13 7 0 6 43:34 21 0 0

7 13 6 0 7 24:21 19 1 2

8 Sokol Velké Losiny "B" 13 6 0 7 25.32 18 1 1

9 13 4 0 9 26:35 14 0 2

10 13 5 0 8 24:40 14 1 0

11 Sokol Nový Malín 13 6 0 7 18:41 14 4 0

12 FK Ruda nad Moravou 13 4 0 9 15:26 13 1 2

13 SK Zvole 13 4 0 9 19:32 12 0 0

14 FK Mikulovice 13 2 0 11 12:45 6 0 0
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízím pronájem v několika postupně 
opravovaných bytových jednotkách o velikosti 

2+1 a 3+1 na adrese Okružní 365, Štíty. 
V případě zájmu o zařazení do seznamu 

zájemců, kontaktujte majitele nájemního domu 
na e-mail: okruzni365@email.cz

 

 

 
Do pohodového kolektivu zavedeného autoservisu ve Štítech hledáme kolegu: 

 

AUTOMECHANIKA a AUTOKLEMPÍŘE 
 

Podmínkou není vyučení v oboru, ale chuť do práce a ochota učit se novým věcem. 
Praxe v oboru vítána. Svářečský průkaz výhodou. Požadujeme řidičský průkaz sk. B. 

Na oplátku nabízíme zajímavé finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity. 
Hledáme pouze samostatného a spolehlivého člověka na dlouhodobou spolupráci. 

Nástup možný ihned nebo dle dohody. 
Případní zájemci se mohou hlásit na níže uvedených kontaktech. 
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