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Vážení spoluobčané,
jak šel čas v roce 2021, naše životy se stále více převracely 

naruby, začaly se objevovat silně negativní tendence a názo-
rové směry stavějící se do opozice vůči systému, vládě a naří-
zením. 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.

Nikdo neví, co člověka v budoucnu potká, a proto si musí-
me vážit rodiny, přátel, partnera a zážitků s nimi a musíme si 
mnohem víc vážit zdraví, které ničím nenahradíme.

I když je více než jasné, že jsou první měsíce roku 2022 
stejně náročné jako ty poslední, máme naději, že se vše v dobré 
obrátí. 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. Přesto, že 
na Vás stále apeluji, abyste dodržovali opatření, tak vnímám, 
jak někteří z Vás tato opatření porušují a svým nezodpověd-
ným chováním ohrožují naše zdraví, a proto nám počty naka-
žených stále stoupají, k 31.1.2022 evidujeme 61 nemocných. 
Celkem se již v našem městě nakazilo pandemií za necelé dva 
roky 592 spoluobčanů, což je 29,69 % z celkového počtu oby-
vatel našeho města. Stále více se ukazuje, že jedinou cestou, 
jak to změnit je vakcinace celé populace.

Určitě všichni vnímáte, že město i v době covidové pokra-
čuje v jeho modernizaci. Myslím, že všichni chceme, aby naše 
město prosperovalo a bylo to správné místo pro život. Co se 
týká hospodaření v roce 2021, tak naše hospodaření skončilo 
s přebytkem 4.131.622,88,- Kč.

Příjmy 2021 vč. fi nancování (+) = 69 555 307,13 Kč
Výdaje 2021 vč. fi nancování (-)  = 65 423 684,25 Kč                
Je velmi dobře, že minulý rok jsme hospodařili s přebyt-

kem, který využijeme v následujících dvou letech, kdy budeme 
realizovat velmi důležité investice: opravu tělocvičny základ-
ní školy, vybudování inženýrských sítí na rodinné domy v ul. 
Pod Petrovem, cyklostezku Štíty – Březná, dětské a sportovní 
hřiště v ul. Okružní. Předpokládaná cena investic je cca 40 
milionů, z tohoto důvodu si město muselo půjčit 25 milionů. 

Město dělá vše pro to, aby se nám žilo dobře, ale v posled-
ní době se začíná rozmáhat vandalismus, poškozování majet-

ku ve vlastnictví města. Jedná se o mládež, která se pohybuje 
ve večerních hodinách u základní školy. Ve spolupráci s Policií 
ČR problém řešíme a postupně budeme rozšiřovat kamerový 
systém k zajištění bezpečnosti občanů i ochraně majetku.

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám všem poděkovat 
za to, že nám pomáháte, fi rmám a živnostníkům jak dokáží 
současnou složitou dobu překonávat a také musím poděkovat 
učitelům, kteří musí zvládnout současnou náročnou situaci 
ve školství. V letech 2020 až 2021 jsme získali určité zkuše-
nosti s pandemií covid a doufám, že rok 2022 bude rokem  ná-
vratu 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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ZPRÁVY 
Z R A D N I C E

Výpis z usnesení z 69. – 73. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Hřiště v CAJKU 

s.r.o. Velká Bystřice – provedení díla ve sportovním areálu 
ve Štítech.

• Smlouva č. 1/2022 N o nájmu pozemkové parcely č. 37 
v k.ú. Heroltice u Štítů uzavřená s Ing. Alenou Mervarto-
vou.

• Smlouva o službách uzavřená s Bc. Janem Švédou – zajiš-
tění zimní údržby v místní části Crhov. 

• Dodatek č. 7 uzavřený s fi rmou ALFA – BETA servis úkli-
dové služby s.r.o. Zábřeh, kdy předmětem dodatku je navý-
šení ceny za poskytované služby.

• Dodatek č. 11 uzavřený s fi rmou EKOLA České Libchavy 
s.r.o., kdy předmětem dodatku je navýšení ceny za sběr, 
svoz a odstranění komunálního odpadu.

• Dodatek č. 9 uzavřený s fi rmou Energetika Zábřeh s.r.o., 
kdy předmětem smlouvy je nájem nebytových prostor 
a zajištění dodávek tepla pro bytový dům čp. 231, čp. 232, 
čp. 57, čp. 41 a čp. 42 ve Štítech. 

• Smlouva o konání hudební produkce uzavřená s Umě-
leckou agenturou – Petr Klér, Kutná Hora – předmětem 
smlouvy je vystoupení skupiny KERN dne 13.8.2022 
na Kocourkovské pouti. 

• Smlouva o zajištění knihovnických služeb veřejným 
knihovnám ve středisku Štíty v roce 2022 uzavřená s Měst-
skou knihovnou T. G. Masaryka Šumperk. 

Různé:
• Na každém ze svých jednání byla rada města seznáme-

na 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 zase-
dání ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usne-
sení RMě Štíty.

• Rada města schválila cenové nabídky: dodávka a montáž 
tepelného čerpadla včetně příslušenství pro budovu čp. 
336, dveře a okno pro budovu čp. 6 ve Štítech, výměna 2 ks 
izolačních skel na objektu KD Štíty, nákup cihel a překladů 
na stavbu tělocvičny ZŠ Štíty. 

• Rada města schválila nákup: 10 kusů svítidel – veřejné 
osvětlení, cukrovinky na Mikulášskou nadílku pro děti 
z mateřské školy a žáky na prvním stupni ZŠ, 100 ks testů 
na Covid na testování zaměstnanců. 

• Rada schválila pozvání na 19. a 20. zasedání zastupitelstva 
města.

• Rada schválila návrh na vyřazení knihovního fondu 
z Městské knihovny ve Štítech.

• Rada schválila návrh na vyřazení majetku z evidence 
za rok 2021 předložený ředitelkou ZŠ a MŠ ve Štítech. 

• Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2021 

a pracovní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 
2022–2023 ZŠ a MŠ Štíty. 

• Rada schválila plán vydávání Štíteckého listu na rok 2022.
• Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 20 tis. Kč 

na poskytované služby občanům města pro Charitu Zábřeh.
• Rada provedla kontrolu prací v budově čp. 336 ve Štítech.
• Rada schválila cenovou kalkulaci pro odběry a analýzy 

vzorků vod pro Město Štíty pro rok 2022.
• Rada vzala na vědomí Příkaz starosty č. 1 – plán inventur 

za rok 2021 – Město Štíty a Příkaz starosty č. 2 – plán 
inventur za rok 2021 – ZŠ a MŠ Štíty a schválila složení 
Hlavní inventarizační komise. 

• Rada schválila termíny jednání rady města a zastupitelstva 
města na první pololetí roku 2022.

• Rada schválila výroční zprávu o činnosti v oblasti poskyto-
vání informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

• Rada schválila ceník krátkodobého pronájmu KD Štíty, 
KD Březná, KD Heroltice a společenské místnosti v Crho-
vě s platností od 1.1.2022.

• Rada schválila žádost o dotaci na provoz kroužku DMM 
Tetřívek Štíty ve výši 5 tis. Kč.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že úřední dny na MěÚ Ští-
ty jsou pouze v PONDĚLÍ a ve STŘEDU v době 
od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:30 hodin. V ostat-
ní dny je úřad otevřen pouze po předchozí telefonické 
dohodě (tel. č. 583 440 214). Infocentrum je otevřeno 
denně dle platné otevírací doby.

ODPADY VYPRODUKOVANÉ V ROCE 2021 (v tunách) ROK 2020
Komunální odpad 516,4 470
Velkoobjemový odpad 21,3 22,4

2,7 40,29
117,5 138,6

Papír 36,8 40,65
51,8 41,1

Sklo 32,5 37,2
12,1 9,4

Olej 0,7

Kronika města Štíty
Vážení občané,
v počátku nového roku vám chceme poděkovat za spoluprá-
ci při zaznamenávání událostí a vývoje našeho města v roce 
2020 do městské kroniky. S vaším přičiněním jsou tak zazna-
menávány skutečnosti našeho života, což zejména v dnešní tak 
obtížné době má velký význam pro současné i budoucí gene-
race. Chceme vás tímto požádat o další pokračování této sou-
činnosti i pro další období při zápisech za uplynulý rok 2021. 
Zprávy ze svého oboru nebo organizace zasílejte, prosím, 
na MěÚ Štíty k rukám pí Šatánkové nebo na email kronikářky             
marie.lauermannova@gmail.com  do konce dubna 2022, aby 
mohl být zápis předán ke schválení v říjnu.
Do roku 2022 vám všem přejeme mnoho zdaru, úspěchů 
a energie, v neposlední řadě pevné zdraví a štěstí v práci 
i osobním životě.

Bc. Jiří Vogel, starosta města
                                    Mgr. Marie Lauermannová, kronikářka
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
K PLATBĚ POPLATKŮ 

V ROCE 2022
Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní 
platbu poplatků. Poplatky  je možné uhradit na účet 
č. 1905698399/0800, částku a variabilní symbol 
umožňující identifi kaci vaší platby vám sdělí na tel. 
č. 583 440 214 – pí Marcela Jurečková (místní po-
platky) a pí Milana Pospíšilová (vodné a stočné) 
nebo prostřednictvím e-mailu: jureckova@stity.cz 
nebo pospisilova@stity.cz

Obecně závazné vyhlášky a formuláře k uplatně-
ní slevy nebo osvobození od místního poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství naleznete 
na http://www.stity.cz/mestsky-urad/oddeleni-meu/

TERMÍNY ÚHRAD POPLATKŮ 2022

Komunální odpad:      1. 2. 2022 – 30. 4. 2022
600,- Kč / osoba

Poplatek za psa:    1. 2. 2022 – 30. 4. 2022
Sazba dle OZV č. 2/2019

Pronájem pozemku:      1. 2. 2022 – 15. 2. 2022

Vodné a stočné:  15. 1. 2022 – 15. 2. 2022
vodné 22,- Kč/m3   15. 4. 2022 – 15. 5. 2022
stočné 23,- Kč/m3  15. 7. 2022 – 15. 8. 2022
    15. 10. 2022 – 15. 11.2022

Údaje rozhodné pro změnu, úlevu, osvobození nebo 
zánik poplatkových povinností je poplatník povinen 
ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od místní-
ho poplatku za obecní systém odpadového hospodář-
ství je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.12. 
příslušného kalendářního roku.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit 
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhů-
tách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok 
na osvobození nebo úlevu zaniká.

Pokud nebude popelnice označena 
nálepkou platnou pro r. 2022, nebude 
s platností od 1.5.2022 vyvážena.

Obec Lužice – poděkování
Vážení přátelé,
zcela záměrně používám toto oslovení, protože skuteční přá-
telé se poznají v dobách těžkých, krizových, složitých a mi-
mořádných. A to byl i náš společný případ.

Červnové tornádo změnilo a převrátilo život v naší obci. Část 
do té doby poklidné a uspořádané obce se během několika 
minut proměnila v hromadu suti, trosek a apokalyptických 
výjevů. V mnoha očích byl vidět a cítit strach, smutek, zmar, 
beznaděj, odevzdanost, šok. Naštěstí jen chvíli, první hodiny, 
první dny. A pak začal těžký a tvrdý boj s likvidací následků 
po této katastrofě. Boj nelehký, dlouhodobý, tvrdý, někdy i 
zoufalý. Ale začal! A s tímto bojem nám od počátku pomá-
hala obrovská vlna solidarity, kterou toto neštěstí vzedmulo 
po celé naší zemi. Mezi obcemi, městy, fi rmami, neznámými 
jednotlivci, mezi dobrovolníky, kteří pomáhali přímo na mís-
tě, mezi neziskovým sektorem atd. Právě tato solidarita, prá-
vě onen hmatatelný pocit, že v tom nejsme a nezůstáváme 
sami, ona přiložená ruka k dílu, ona dárcovská štědrost byly 
momenty dodávající zdejší zkoušené komunitě sílu, vytrva-
lost a naději. A o tu šlo především. O naději, že to s Vaší 
pomocí dokážeme, překonáme, zvládneme, že naše lopocení 
a nasazení má smysl a cíl. Jste součástí velkého společen-
ství dárců, kteří svým dílem pomohli právě onu naději tvořit, 
zhmotnit, nastartovat.

Shromážděné fi nanční prostředky byly z části podle schvá-
lených kritérií rozděleny mezi majitele zasažených nemovi-
tostí, z části použity na úhradu prvotních nákladů spojených 
s likvidací následků tornáda a v neposlední řadě na nezbytné 
investice obce, které tornádo vyvolalo. Jedná se o výstavbu 
nových lékařských ordinací (původní zdravotní středisko se 
čtyřmi ordinacemi, obecní ubytovnou a sklady bylo prvním 
úplně demolovaným objektem v obci), obnovu zničené zele-
ně, služebny obecní policie, obnovu veřejného osvětlení, roz-
hlasu atd. Obcí budou fi nanční prostředky z veřejné sbírky 
využívány dominantně v roce 2022, v menší části pak v ná-
sledujícím roce 2023. 
Těší mě, že rozhodující část zasažených nemovitostí v majet-
ku fyzických osob se podařilo dostat pod střechy a že v nich 
probíhají kontinuálně další rekonstrukční práce. Tvář zasa-
žené části obce se viditelně mění.

Vážení přátelé,
jménem svým, jménem zastupitelstva obce i jménem Lužiča-
nů Vám srdečně a upřímně děkuji za pomoc, které se nám 
od Vás dostalo. Vážíme si jí a věřte, že bude využita zodpo-
vědně, uvážlivě a efektivně.

Dovoluji si Vám, Vašim spolupracovníkům, zastupitelům, za-
městnancům, obyvatelům obcí popřát pokojné a nadějeplné 
vánoční svátky a mnoho pohody, dobré mysli, spokojenosti 
a pokoje v průběhu celého roku 2022.

S výrazem úcty, vděku a respektu
Mgr. Tomáš Klásek

starosta obce Lužice
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Lyžák na suchu
Konečně nastal den, na který jsme se všichni moc těšili – 

pondělí 3. 1. 2022. Po příchodu do školy se musel každý z nás 
otestovat na Covid-19. Čekání na autobus se nám zdálo dlou-
hé, avšak nakonec jsme se dočkali. Společně s panem učitelem 
Žďárským, paní učitelkou Miltákovou a paní asistentkou Če-
cháčkovou a Klimešovou jsme vyrazili na „lyžařský“ výcvik 
bez sněhu do Janoušova.

Přijeli jsme na místo, které vypadalo moc dobře. Přivítal 
nás pan Kubíček – majitel penzionu Horizont. Vzali jsme si 
všechny věci z autobusu a šli dovnitř. Dostali jsme instrukce 
a vybrali si pokoje. Potom jsme se vybalili a šli na krátkou 
procházku okolím. Ti nejzdatnější z nás vyšli až na sjezdovku, 
kde se měl původně konat výcvik. Byla bohužel naprosto bez 
sněhu. Počasí nám moc nepřálo, proto jsme většinu času trávili 
ve vnitřních prostorách penzionu. 

Hráli jsme různé hry a rozhodně se nenudili. Konala se také 
zimní olympiáda – venku jsme soutěžili na běžkách a v chatě 
jsme plnili různé úkoly. Každé ráno se konala rozcvička, jed-
nou musel jít každý povinně. Moc se nám také líbila večerní 

stezka se svíčkou, která ve větru a mírném dešti nesměla zhas-
nout. Ve středu odpoledne jsme se vydali do Jakubovic. Jeli 
jsme autobusem a pak šli pěšky. Občerstvili jsme se v místní 
hospůdce a poté se vydali zpět. Počasí se již umoudřilo, tak 
jsme si to náležitě užili.  

Po návratu z Jakubovic jsme se všichni sešli v jídelně 
a paní kuchařky nám zahrály na kytaru a my si s nimi zazpíva-
li. Uprostřed koncertu přišli záchranáři z horské služby a udě-
lali nám přednášku o jejich práci. Když odešli, tak mohla začít 
naše závěrečná diskotéka. Učitelé nám dali hodinu na při-
pravování a zábava mohla začít. Ze začátku to byla nuda, ale 
potom jsme začali všichni tancovat, včetně učitelů i Martina. 
Tančili jsme na různé písničky a dobře se u toho bavili. Po-
slední den jsme se balili, uklízeli pokoje a šli ještě na chvíli 
ven ke sjezdovce, která byla konečně zasněžená!!! Náš pobyt 
jsme zakončili vyhodnocením jednotlivých soutěží a udělením 
diplomů a anti-diplomů.

A TAK SKONČIL NÁŠ „LYŽÁK“ PLNÝ DOBRODRUŽ-
STVÍ. VŠICHNI JSME SI HO MOC UŽILI A NEJRADĚJI 
BYCHOM SE TAM VRÁTILI.

Za 7. ročník Saša Doubínková a Elena Scholzová
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Celoškolní projekt: 
Demokracie není samozřejmostí

Celý listopad si žáci naší školy připomínali důležité dny 
naší historie spojené s vítězstvím DEMOKRACIE a SVOBO-
DY nad útlakem KOMUNISMU a TOTALITY.

Žáci všech tříd I. i II. stupně pracovali na různých pro-
jektech a zajímavých aktivitách v předmětech jako Třídnické 
hodiny, Člověk a společnost, Výchova k morálním hodnotám, 
Život kolem nás aj.

Vznikly krásné projekty, které nám všem připomněly SA-
METOVOU REVOLUCI V ROCE 1989, ŽIVOT A DÍLO 
PRVNÍHO ČESKÉHO PREZIDENTA VÁCLAVA HAVLA či 
BOJ ZA SVOBODU A SPRAVEDLNOST MILADY HORÁ-
KOVÉ.

Všechny projekty vyzdobily stěny tříd a chodeb. Za velké 
pomoci paní učitelky Temňákové a Krňávkové vznikla expo-
zice různých předmětů, oblečení, hraček z dob, kdy naši pra-
rodiče mohli být svobodní jen duchem a spousta rodičů našich 
žáků byla zrovna školou povinná.

Celý projekt: Svoboda není samozřejmostí byl završen se-
mináři pro žáky 8. a 9. tříd na téma Sametová revoluce. Před-
nášejícím byl pan Martin Mejstřík – jeden z hlavních před-
stavitelů a organizátorů studentského hnutí, které se podílelo 

Lyžák z pohledu osmáků
Lyžák osmáků byl plný výletů, emocí, jídla, soutěží a ne-

zapomenutelných zážitků. Někteří už se domů těšili a jiným se 
domů vůbec nechtělo. Pojďme si celý lyžák připomenout více 
do detailů…

Psal se den 10.1.2022 a dorazili jsme do penzionu v Janou-
šově. První den jsme si vybalili věci a šli prozkoumat vlek. 
Učitelé si pro nás připravili Olympiádu, která se skládala ze tří 
stanovišť: běžkování, překážková dráha a ochutnávka poslepu. 
Rozdělili jsme se do tří týmů a mohlo se začít. Tuhle olympiá-
du vyhrál tým „Boyzzz“. Tímto vám ještě jednou gratuluji. Pro 
tenhle den už to bylo všechno. Měli jsme večeři, potom zase 
čas pro sebe a šli jsme spát.

Druhý den už tak odpočinkový nebyl. V plánu byl výlet 
k partyzánským bunkrům. Cesta nebyla pro všechny snadná, 
ale k bunkrům jsme úspěšně došli. Zpátky to uteklo rychle-
ji. Po obědě jsme měli volnou hodinku a mohli jsme jít ven 
na hřiště, houpačky, být na pokoji nebo jít hrát pingpong. 
Pauza skončila a v plánu byl další program. Tentokrát to byla 
hra POZNEJ UČITELE. Ta probíhala tak, že jsme se rozdělili 
do stejných týmů jako předchozí den, učitelé na papír napsali 
nějaká tajemství z jejich života a my jsme s pomocí otázek 
ano/ne měli zjistit, který z učitelů, co napsal.

Třetí den jsme se šli ráno projít na vyhlídku. Cesta byla 
nenáročná a utíkala rychle. Vrátili jsme se zpátky na jídlo a po-
tom jeli autobusem do Jakubovic, vyšli na kopec a došli jsme 
do hospůdky. Tam jsme si mohli dát kofolu nebo nějaké jíd-
lo. K večeru k nám přijela horská záchranná služba, dali nám 
přednášku o tom, jak se chovat na horách, jaké hrozí nebezpečí 
a jak bychom měli případná zranění řešit. Přednáška skončila 
a my jsme měli závěrečnou diskotéku, kde jsme se rozloučili 
s lyžákem a pořádně konec oslavili. Poslední noc nám dokon-
ce prodloužili večerku, takže jsme si poslední noc užili, jak to 
jen šlo.

Poslední den jsme si jen sbalili věci a jeli jsme domů. Ly-
žák jsme si všichni moc užili a rádi bychom něco takového 
zažili znovu.

Marie Paternová 8.A

na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 
1989. Pan Mejstřík představil žákům revoluční rok 1989 - BOJ 
ZA SVOBODU A DEMOKRACII z jiného pohledu a z vlast-
ních zkušeností. Chtěli bychom moc poděkovat za krásné 
a přínosné besedy, které nám ještě více pomohly si uvědomit, 
že demokracie není samozřejmostí.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY

Statistika činnosti knihovnického 
střediska Štíty v roce 2021

Statistika 2021
středisko Štíty 

Výpůjčky
celkem

Registro-
vaní čtenáři

Návštěvní-
ci půjčovny

Uživatelé 
internetu

Měk Štíty 26 449 179 2 769 60

MK Crhov 93 7 42 1

MK Hor. 
Studénky 100 6 15 0

MK 
Jakubovice 99 3 38 0

MK Jedlí 134 13 39 0

MK Písařov 160 8 20 0

MK Zborov 360 10 64 0

Celkem 2021 27 395 226 2 987      61

Rok 2020   16 897 266 2 603 231

Porovnání   
+/- + 10 498    - 40    + 384   - 170

Pozn.:  Uzavření knihoven v ČR z důvodu vládních opatření 
proti šíření onemocnění covid-19 v době od 1. 1. 2021 do 
14. 2. 2021. MK Crhov od 1. 1. 2021 do 25. 2. 2021.
Uzavření MK Crhov z důvodu rekonstrukce budovy v době 
od 19. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
           

Výsledky činnosti Městské knihovny Štíty
Přírůstky knihovního fondu: 
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty – 155 svazků v hodnotě 
49 880,00 Kč.
Knižní dary z projektu Česká knihovna – 50 svazků v hodnotě 
11 079,00 Kč. 
Knižní dary čtenářů a organizací pro MěK Štíty – 25 svazků 
v hodnotě 3 218,00 Kč.
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje – 161 svazků 
v hodnotě 53 844,00 Kč.
Dary do výměnného fondu od organizací – 1 svazek v hodnotě 
400,00 Kč.
Nákup knih z fi nančních příspěvků obcí pro MK Horní 
Studénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov – celkem 92 
svazků v hodnotě 18 706,00 Kč.
Knižní dary čtenářů pro MK Zborov – 1 svazek v hodnotě 
249,00 Kč.
Celkem bylo v roce 2021 v programu Verbis knihovnicky 
zpracováno a zkatalogizováno 485 nových monografi í v 
hodnotě 137 376,00 Kč.

Z činnosti knihovny
Čtenáři a výpůjčky:
I přes všechna opatření z důvodu epidemiologické 
situace v návaznosti na šíření nemoci Covid-19 si 179 
zaregistrovaných čtenářů vypůjčilo 16 620 monografi í a 
9 829 periodik, tj. celkem 26 449 vypůjčených dokumentů.
Regionální funkce:
V rámci činnosti regionálních funkcí střediskové knihovny 
Štíty bylo v cirkulaci dovezeno do 6 místních knihoven 
celkem 1 204 svazků a odvezeno 968 svazků do MěK Štíty.
Meziknihovní výpůjční služby:
Prostřednictvím MVS bylo kladně vyřízeno 19 požadavků 
z celkových 24 objednávek na zapůjčení knih z jiných 
knihoven.
Návštěvníci knihovny:
Městskou knihovnu Štíty navštívilo a bylo obslouženo   
2 829 návštěvníků + dalších 4 667 virtuálních návštěvníků 
využilo on-line služeb e-katalogu knihovny = celkem 7 496 
návštěv.
Kulturní a vzdělávací akce:
Každoročně v březnu pořádané knihovnické lekce ve 
spolupráci se ZŠ a MŠ Štíty byly zrušeny z důvodu 
nepříznivé situace s onemocněním Covid-19. 
V říjnu poprvé přijeli do štítecké knihovny na tři knihovnické 
lekce žáci ze ZŠ Písařov. 
Od listopadu byly opět obnoveny schůzky v knihovně se 
Čtenářským klubem ZŠ Štíty. 
Skautský oddíl Hledači uspořádal v knihovně brigádu na 
chystání opotřebovaných knih do sběru. 
Knihovnu na těchto akcích navštívilo celkem 84 
návštěvníků. Všem patří veliké poděkování za přínosnou 
spolupráci s knihovnou a společnou snahu motivace 
nejen k četbě, ale i k práci.

        Květa Lakomá, MěK Štíty

Město Štíty jako zřizovatel Místní knihovny 
Crhov (pobočka MěK Štíty) rozhodlo o jejím 
zrušení, a to od 1. ledna 2022, z důvodu dlouhodobé 
nízké návštěvnosti a probíhajících nutných oprav 
budovy. Čtenáři mohou vrátit vypůjčené knihy 
u paní Mileny Šulové v Crhově nebo v městské 
knihovně ve Štítech. Paní knihovnici děkujeme 
za práci v knihovně a místním čtenářům nabízíme 
využívání všech knihovnických služeb v Městské 
knihovně Štíty pro rok 2022 zdarma.                                                                                                        

Otevírací doba Městské knihovny Štíty

Pondělí: 10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.
Středa:  10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.
Pátek:    10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.
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Skautský oddíl 
Hledači Štíty

Na konci listopadu jsme přerušili činnost oddílu z důvodu 
velkého počtu pozitivních lidí v našem městečku. Chtěli jsme 
chránit ostatní, ale především děti v našem oddíle. 

Nicméně jsme se domluvili, že se sejdeme na Štědrý den 
a jako každý rok se pokusíme do, co možná nejvíce domác-
ností, roznést Betlémské světlo. Počasí opět nebylo nakloněno 
na naši stranu, začalo tát, byla ledovka, mrholilo. Naštěstí ales-

poň vítr si dal letos pauzu. Nezlobte se na nás, pokud k Vám 
světlo nedorazilo. Vžijte se do role dětí ve věku sedm a výše. 
Štědrý den, všichni se probudí, užívají pohodu, klid, pohádky 
v televizi a cukroví na tácku. Ale tyto děti vstanou dřív, aby 
se stihly nasnídat a celé dopoledne za jakéhokoliv počasí jdou 
byt od bytu, dům od domu a roznáší světlo. Pokud jim zhasne, 
vrací se zpět k poslednímu domu, kde oheň předaly. Je to něko-
likahodinová cesta, při níž ujdou i několik kilometrů.

V lednu jsme činnost oddílu obnovili. Děti jsou testované 
2x v týdnu ve škole. Naše schůzky se snažíme vést především 
venku na čerstvém vzduchu.

Naší tradicí již několik let je jít první lednovou schůzku 
opékat špekáčky. I letos tomu nebylo jinak. Děti se rozdělily 
do dvou skupin a věřte nebo ne, během několika desítek minut 
jsme opravdu opékali. Venku přituhlo, a byť bylo dřevo mokré 
a zmrzlé, dětem se bez pomoci papíru oheň podařilo rozdělat. 
Všem moc chutnalo, z chleba se staly v mžiku topinky, uzeni-
na mizela před očima, a tak se někteří ještě dokrmili perníčky 
od vedoucí☺. Zima byla velká, a tak jsme po sobě uklidili 
a spěchali na klubovnu.

Týden na to jsme prověřili zručnost všech členů. Vyráběli 
jsme knofl íky. Některé děti poprvé držely v ruce pilu, vrtačku 
a smirkový papír. Přes počáteční ostych se nám v klubovně 
rozjel docela slušný kolotoč: pila, vrtačka, smirkáč, fi xy, ště-

tec a lak. Každý si vyrobil alespoň jeden knofl ík, někteří jich 
zvládli více. Během schůzky se nejmladší členové naučili svůj 
první uzel. Všichni jsme si poté zopakovali morseovku v po-
době zprávy poslané baterkou.

Naše schůzky jsou snad zábavné, snad poučné. Věřím, že 
dětem něco dávají. Například při opékání mě velmi potěšilo, 
že devítileté děti si navzájem pomohly. Klučina vytáhl z ba-
tohu KPZ a vyndal náplast, kterou pomohl kamarádce. To je 
jedna z věcí, pro kterou je třeba tuhle činnost dělat.

Těšíme se na další schůzky plné dobrodružství. A jeli-
kož jsou skauti super parta, tak o zážitky v jakékoliv podobě 
opravdu nouze není☺☺☺

                     Marcela Axmannová
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Činnost Klubu seniorů Štíty 
v roce 2021

Během prvního pololetí roku 2021 byla situace v naší 
zemi velmi napjatá. Vrcholila druhá vlna pandemie coro-
naviru. Všichni víme, jaké byly problémy a jak se těžce 
žilo. Lidé na veřejnosti nosili roušky, posléze respirá-
tory, byla zavřená většina obchodů, restaurace, hotely, 
kulturní stánky i sportoviště, nekonala se žádná veřejná 
shromáždění, školy pracovaly v domácí distanční výu-
ce. Po určitou dobu nesměli občané překračovat hranice 
svého bydliště kromě nutných příležitostí (zaměstnání, 
lékař). Ve všech krajích byl vyhlášen 5. stupeň poho-
tovosti. Od ledna probíhalo v zemi i ve světě očkování 
proti covidu.

Byla to doba nesmírně závažná, těžká a smutná.
V květnu nastalo určité uvolnění a situace se začala 

zlepšovat.
Po dlouhé době se mohla rozběhnout i činnost Klubu 

seniorů.
30. června se členové sešli na známém místě pod 

můstkem při zapálení zahajovacího táboráku. V organi-
zaci pomáhal MěÚ a vše, včetně počasí, se vydařilo.  Pod 
lesem zavoněly klobásky a dobré náladě nic nebránilo.

Seniorům byla na letní období nabídnuta návštěva 
promítání fi lmů pod večerním nebem v Červené Vodě 
s poutavým programem.

20. července se skupina 16 důchodců vydala na auto-
busový zájezd do Letohradu a na tvrz Orlice. Mikrobus 
fi rmy VOBUS Hanušovice zavezl výletníky k Muzeu 
řemesel v Letohradě, kde je čekala prohlídka tří pater 
výstav řemeslnických nástrojů, pracoven a pomůcek. 
Ozývaly se výkřiky – to užíval náš děda, takhle prala 
prádlo moje babička, tohle jsme měli doma ve stodole! 
Dokumenty starých časů soustředěné pod jednou stře-
chou naše členy zaujaly.  Zajímavá byla také prohlídka 
letohradského náměstí a zámeckých zahrad, vyhlídka 
na město, jeskyně a kaple sv. Jana Nepomuckého nad 
městem.

Po prohlídkách výborně chutnal objednaný oběd v re-
stauraci Nový dvůr.

Potom skupině posloužil opět autobus, který zapar-
koval u známé tvrze Orlice. Tuto památku ze 13. století 
zachránila před zničením až současná péče společnosti 
EVAN, která již téměř zruinovanou stavbu zrekonstruo-
vala do nové podoby. Výletníci zvolili k prohlídce hlavní 
okruh – nádhernou loveckou síň se skleněnou podlahou, 
podzemní prostory ze 13. století, zámecké pokoje, gotic-
kou kuchyni a vystavené objekty. Nechyběl ani humor, 
když průvodkyně nechtíc zamkla dva návštěvníky uvnitř 
tvrze. (Samozřejmě byli vysvobozeni.)

Cesta na Suchý vrch přes Jablonné byla pak plná hu-
moru. Na terase Kramářovy chaty se konalo poslední ob-
čerstvení a rozloučení s krásně užitým dnem.

27. července se konal další táborák tentokrát na břehu 
řeky Březné u kamaráda Jindry s opékáním, povídáním 
a dobrou náladou.

12. srpna vyrazili senioři pomocí vlakových a auto-
busových spojů na výlet do Litomyšle. První prohlídka 
byla v Klášterních zahradách se sochami Olbrama Zoub-
ka, další v chrámu Nalezení svatého Kříže s výstavou ob-
razů a skulptur „Andělé na návrší“ a instalovanou kopií 
sošky Pražského Jezulátka. Výhled na městskou scenérii 
z výše kupolí chrámu byl impozantní.  Starodávné město 
nabídlo výletníkům prohlídku Smetanova náměstí pod 
podloubími s obchůdky a kavárnami, Váchalovu uličku 
se sgrafi ty a také oběd v restauraci Slunce.

Odpoledne bylo věnováno prohlídce renesančního 
zámku s instalací květinové přehlídky a návštěvě zámec-
kého podzemí s výstavou soch Olbrama Zoubka a insta-
lací „Srdce pro Václava Havla“ (vzniklo z vosku nes-
číslného množství svíček věnovaných prvnímu českému 
prezidentu).

Posledním bonbónkem pro výletníky byla návštěva 
PORTMONEA Josefa Váchala.

Rozloučení s Litomyšlí proběhlo v kavárně Klášter-
ních zahrad, kde se účastníci posilnili na cestu domů. 
Závěrečné rozhodnutí znělo: sem se musíme ještě vrátit!

Úterý 4. srpna se bavili členové klubu při posezení 
v hospůdce na fotbalovém hřišti, kde byly plánovány 
další akce.

3. září se vydala šestice kamarádů na výlet do Vel-
kých Losin. Programem byla návštěva zámku, starobylé 
papírny, lázní a relaxace v Akvaparku. Na zpáteční ces-
tě byla konstatována všeobecná spokojenost se zážitky 
a politování, že se výletu neúčastnilo více lidí.

17. září se několik důchodců účastnilo zdařilého di-
vadelního představení ochotnického spolku Škeble s ná-
zvem Helimadoe.

Někteří členové další den sledovali odhalení pomníku 
Ignáce Umlaufa v Mlýnickém Dvoře, který se zasloužil 
o malířské znázornění štíteckého kraje.

V sobotu 18. září se dvacítka štíteckých seniorů vyda-
la na zájezd do Nových Hradů a Košumberka. Autobus 
fi rmy z Králík zastavil jako první u Růžového paloučku 
poblíž Litomyšle, kde se podle pověsti loučil Jan Ámos 
Komenský a Čeští bratři před nuceným odchodem ze 
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země. Pietní místo zdobí na velkém záhonu stepní růže 
jako symbol slz loučících se bratří.

Restaurovaný zámek Nové Hrady překvapil všechny 
účastníky svými interiéry a výzdobou, úpravnými zahra-
dami s množstvím zeleně a květin a útulnou kavárnou. 
Je obdivuhodné, že se o tuto nádheru zasloužila rodina 
současného majitele.

Poté se poutníci potěšili obědem v restauraci Bow-
ling v městečku Luže. Následná cesta na zříceninu hra-
du Košumberk se konala částečně autobusem a částečně 
po svých. Do výše oblaků zde ční zbytky hradu rodu Sla-
vatů z roku 1312, které byly skupinou navštíveny, rovněž 
tak přistavěný renesanční zámek rodu Thurn - Taxisů. 
Prohlídka interiérů byla ozdobena pěveckým vystou-
pením sboru štíteckých důchodců v rozlehlém sklepení 
stavby, jež se rozléhalo po širém okolí. Několik výletní-
ků navštívilo ještě nádherný rozlehlý poutní chrám Pan-
ny Marie Pomocné z let 1690-95.

Spokojenost s celodenním výletem byla umocněna 
návštěvou restaurace na náměstí v Litomyšli a pak už 
skupina unavených poutníků spěla k domovu.

všechny pak se podávalo bohaté občerstve-
ní. Spokojenost byla na všech frontách.

Počátkem října se členové pobavili, 
a hlavně si pochutnali na „Klobásové be-
sídce“, která se konala na oslavu Meziná-
rodního dne seniorů.

12. října přivítala klubovna své členy 
na Zdravotní přednášce O bylinkách a mas-
tičkách. Znalec přírody, lázeňský lektor 
a bylinkář Karel Štenbaur přednesl poslu-
chačům zasvěcený výklad o využití byli-
nek a podal odborné rady o jejich účinku.

Péčí a na pozvání Alenky a Standy Kr-
melových mohli členové spolku ochutnat 
22.10. tradiční štíteckou pochoutku „křapá-
če“. Asi se nenajde nikdo, kdo by touto kra-
jovou laskominou pohrdl, a tak si omastili 
pusy všichni přítomní. Díky za pochutnání!

Členové spolku také využívali možnosti navštívit 
promítání fi lmů pro důchodce v Lanškrouně. Letošní 
podzim tak pro ně přinesl fi lm „Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel“, také dílo o Janu Werichovi „Když už člověk 
jednou je“ a závažný fi lm o našem sportovci „Zátopek“. 
K těmto třem dílům přidal klub fi lm KAREL o Karlu Go-
ttovi v zábřežském kině RETRO. Byl to krásný, ale také 
smutný zážitek.

Poslední akcí spolku byla 8. prosince návštěva a spor-
tovní vyžití členů v zábřežském klubu Bowling Brod-
way. Všech sedm sportovců se nádherně vyžilo při hodu 
koulemi na cíl v podobě kuželek a také při výborném 
občerstvení. Na závěr zazněl slib, že takováto akce se 
musí v následujícím roce aspoň jednou zopakovat.

Další plánované akce (strojení adventních věnců, 
Mikuláš s tombolou v klubovně, zdravotní přednáška, 
návštěva olomouckých adventních trhů a účast na vá-
nočních akcích města) se bohužel neuskutečnily pro ne-
přízeň doby. O to víc členové doufají, že v roce 2022 
bude situace příznivější, a proto se mají na co těšit.
                                                               Marie Lauermannová

Několik seniorů štíteckého klu-
bu reprezentovalo město na Setkání 
seniorů Svazku obcí Mikroregi-
onu Zábřežsko konaného v pátek         
24. září ve Zborově.  Setkání se 
konalo již potřetí a Štíťáci zde byli 
poprvé. Prohlédli si zborovskou 
kapli, kterou je provázel starosta 
Zborova pan Jurásek, a pak se zú-
častnili oslav Svazku. V sále zbo-
rovského kulturního domu prezen-
tovali bohatý program děti ze školy 
Horní Studénky, členové tanečního 
country souboru z Bludova a cviči-
telé pejsků ze Zábřežska.  Vystřída-
la je pak bohatá tombola a k tanci 
a poslechu hrající hudba NOA. Pro 
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

S T A T I S T I K A  
k  31. 12. 2021

POHYB OSOB  2017 - 2021

PŘISTĚ-
HOVÁNO

ODSTĚ-
HOVÁNO

NAROZENO ZEMŘELO CELKEM 
OBYVATEL

2017 46 52 22 25 2017

2018 44 57 17 15 2006

2019 36 35 19 18 2008

2020 31 50 18 31 1976

2021 57 66 16 27 1956

STAV OBYVATEL

2017 2018 2019 2020 2021

Štíty 1591 1580 1574 1556 1540

Březná 238 234 241 231 233

Crhov 87 91 93 93 89

Heroltice 101 101 100 96 94

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL
ŠTÍTY   42,81
BŘEZNÁ  39,08
CRHOV  42,66
HEROLTICE  47,69

Kupujte u nás kvalitní produkty 
na 

www.a-zdravi-z.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

JUBILANTI

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

Bendová Anna   70 let
Linhart Radomír  75 let
Směšný Ivar   75 let
Orságová Nina   75 let
Knápek Jan   76 let
Pecháčková Vlasta  77 let
Kudláčková Marie  78 let
Altman Jiří   79 let
Biedová Drahomíra  79 let
Bartošová Emilie  79 let
Vohánka Vladimír  80 let
Vogelová Alena   81 let
Scholz Adolf   83 let
Kühnová Veronika  85 let
Sitta Josef   86 let
Kühn Alfred   89 let
Vymazalová Marie  91 let
Kuttichová Otilie  96 let

MNOHO ZDRAVÍ!
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Rodák ze Štítů

Anton Schmidt (9. prosinec 1826 Šilperk – 28. března 
1892 Velké Losiny) byl rakouský a český podnikatel a politik 
německé národnosti z Moravy, ve 2. polovině 19. století posla-
nec Říšské rady.

Jeho otec Anton Schmidt se během revolučního roku 1848 
stal poslancem Frankfurtského parlamentu.

Anton se narodil roku 1826. Studoval gymnázium v Rych-
nově nad Kněžnou a Olomouci. Pak se začal věnovat kupecké-
mu povolání. Na učení pobýval v Brně a navštěvoval přednáš-
ky z obchodní vědy na Vysoké škole technické ve Vídni. Pak 
působil jako velkoobchodník. Po smrti otce roku 1866 převzal 
vedení rodinného obchodu v Šilperku a později společně se 
starším bratrem Gustavem i otcovu textilní továrnu. V roce 
1855 získal papírnu a bělírnu ve Velkých Losinách. Po smrti 
bratra roku 1871 zde sám provozoval papírnu a textilku. V 80. 
letech podnik zažil expanzi a měl pobočku ve Vídni. V roce 
1860 přikoupil areál bývalé brusírny v Olšanech a postavil 
tam továrnu na papírnické zboží, která ovšem kvůli vysokým 
nákladům na dopravu neprosperovala a roku 1864 ji převzala 
akciová společnost, která tu úspěšně zavedla produkci cigare-
tového papíru. 

V roce 1886 mu byl udělen Zlatý záslužný kříž. Byl ve-
řejně a politicky činný. Po sedm let předsedal spolku pro ze-
mědělské vzdělávání v údolí Desné (Teßthal), jenž zakládal 
a který později rozšiřoval svůj záběr i na otázky průmyslového 
rozvoje. V letech 1864–1870 zastával funkci starosty Velkých 
Losin. 

V doplňovacích volbách 25. ledna 1863 ho obchodní 

a živnostenská komora v Olomouci zvolila za poslance Mo-
ravského zemského sněmu. Reprezentoval kurii obchodních 
a živnostenských komor, obvod Olomouc. Mandát obhájil 
v zemských volbách v lednu 1867, zemských volbách v břez-
nu 1867, zemských volbách v roce 1870, obou zemských vol-
bách roku 1871, zemských volbách v roce 1878, zemských 
volbách v roce 1884 a zemských volbách v roce 1890. Poslan-
cem byl až do své smrti roku 1892 a na sněmu tak trvale zase-
dal téměř třicet let. Na sněmu se věnoval národohospodářským 
a dopravním otázkám. 

Působil taky jako poslanec Říšské rady (celostátního par-
lamentu Předlitavska), kam usedl ve volbách roku 1879 za ku-
rii venkovských obcí na Moravě, obvod Olomouc, Šternberk, 
Šumperk atd. Mandát tu obhájil ve volbách roku 1885. Ve vo-
lebním období 1879–1885 se uvádí jako Anton Schmidt, to-
várník, bytem Velké Losiny. Byl liberálně orientován, bojoval 
za práva etnických Němců na Moravě. Ze zdravotních důvodů 
již ve volbách roku 1891 nekandidoval. 

Do parlamentu nastoupil roku 1879 jako ústavověrný po-
slanec. V říjnu 1879 je zmiňován na Říšské radě coby člen 
mladoněmeckého Klubu sjednocené Pokrokové strany (Club 
der vereinigten Fortschrittspartei). Po volbách roku 1885 byl 
členem klubu Sjednocené levice, do kterého se spojilo několik 
ústavověrných (liberálně a centralisticky orientovaných) poli-
tických proudů. Po rozpadu Sjednocené levice přešel do frakce 
Německorakouský klub. V roce 1890 se uvádí jako poslanec 
obnoveného klubu německých liberálů, nyní ofi ciálně nazýva-
ného Sjednocená německá levice. 

Zemřel v březnu 1892 po dlouhé těžké nemoci. 
Jeho synové Anton Schmidt mladší (1857–1935), Richard 

Schmidt (1859–1933) a Maximilian Schmidt (1862–1938) 
rovněž působili jako průmysloví podnikatelé a společně vedli 
rodinné továrny. 

Zdroj: Wikipedie

Anton Schmidt (politik)
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TURISTIKA

Už mu tak nohy neslouží,
konstatovali zřejmě potomci a ke kulatinám mi koupili 

vyhlídkový let. Mezitím, ačkoliv jsem si nic neobjednal, 
ani tam nemám kamaráda, přišel i dárek z Číny. Po něm 
jsem musel přiznat i já, že mám problém vylézt schody, 
což ale to letadlo nevyřeší. Odkládal jsem to dlouho, moh-
lo to vzbudit dojem, že se bojím. Nemilé! 

Je prvního listopadu, usoudil jsem, že „dneska by to 
šlo.“ Stejného názoru, což je nezbytné, je na telefonu 
i pilot. Za hodinu otevírá hangár na mezinárodním letišti 
ve Vikýřovicích a vystrkává svého drobečka na trávník. Je 
menší jak trabant, konstatují přítomní, snad jen ta křídla. 
Ale kdybych mu dal vypít redbull...  Hledíme k Jesení-
kům, přes jejich hřeben docela rychle pádí roztrhané ob-
laky. „Tam nahoře bude docela fofr,“ chtějí mě snad ještě 
odradit. Věřím pilotovi, je podstatně mladší, určitě chce 
žít. Hnízdíme se do sedaček, postrádám tolik typická le-
tecká řídítka. Pilot má mezi koleny jen jakousi „šaltrpá-
ku“ a k mému údivu stejnou mám i já. No, může se stát, 
ve fi lmu už to bylo – pilota klepne mrtvička, pak musím 
přistát já. Nastartujeme, pár minutek se zahřívá motor. Ne-
vynechává, zatím jsem spokojený. Očekávám krátké pro-
školení, kdyby se tedy mělo stát, že letec to nedá, ale nic, 
věří si. Jdeme na to. Po dráze to trochu drncá, krtci jsou 
dneska všude. A pak už se odlepujeme od země, čumák 
nahoru a zatáčíme k horám. Zanedlouho nás obklopují 
mračna a nastává tanec. Neletíme, plápoláme! Jak hrdlička 
v srdci tornáda. Kdybych alespoň viděl v rukách pilota ta 
řídítka, bylo by patrnější, že proti naší záhubě něco dělá, 
ale možné, leč nepostřehnutelné mikropohyby na tlačít-
kách té páky ve mně vzbuzují pocit naprostého odevzdání 
se živlům. Občas po mně koukne, jestli nejevím známky 
začínajícího procesu, jehož závěrem může být nechutně 
znečištěný tapecírunk kabiny a přidává docela nevhodnou 
informaci, že rychlost větru je právě 70 km za hodinu. Ani 
si nechci připustit, že by poblíž v tom neviditelnu mohl 
takto plápolat ještě jeden blbec. Pořád dobrý, ani cítit nic 
není. Jsem škrťa, co jednou sním nerad vracím. Není tu 
zrcátko, ale já věřím, že má tvář neprozrazuje ani stopu 
zmatku a organismus je jistě i dostatečně utužen desítkami 
let pilotování trabanta. Vždyť je to taky ultralajt. Ale přes-
to, konečně, jsme nad mraky, jihoamerický tanec přechází 
do moravské besedy, je mi určitě lépe. Jestlipak také něco 
uvidím? Odspodu šedivá mračna jsou najednou nádherně 
sněhobílá, osvětlená sluncem, plujeme po nich už úplně 
klidně – připadám si tu jako Roald Amundsen při cestě 
na saních k jižnímu pólu. Vidím špičku věže na Pradě-
du! Postupně se odhaluje celá, pak je vidět v zářezu sva-
hu i turistická cesta s chatou Švýcárnou. A tohle je jasně 

Červenohorské sedlo! Když se podívám více dolů, vidím 
mezi mraky vesnice, pole, lesy – turistický terén mno-
hokrát ohmataný na našich výletech. Otevřel se i pohled 
na Jeseník s lázněmi a za nimi je vidět až do Polska, tam 
prakticky oblačnost není. Nezaměnitelná trojice: fojtství, 
kostel, hrad – to může být jedině Kolštejn neboli Branná. 
Vidět je ubytovna, ze které jsem před mnoha léty startoval 
s dětmi na celodenní výlety a pak zapracovával naleze-
né houby do večeře. Teď se zase objevuje Paprsek – snad 
budu mít štěstí… Mám ho! Dalimilova rozhledna na Vět-
rově! To je ta kopie bývalé rozhledny z Králického Sněž-
níku. Před nedávnem jsem tu byl s turisty dva dny po jejím 
otevření. Pozvedám pohled a vidím i ten Sněžník. Poláci 
na něm právě staví svou novou rozhlednu. Budu-li zdráv, 
má být také brzy dokončena, půjdeme se na ni podívat. 
Vidět je i Klepáč. A protože je už pod námi Staré Město, 
nelze přehlédnout ani rozhlednu na Štvanici, co jí říkají 
Twiggi. Pokračujeme nad Hanušovice, pivovar Holba je 
na svém místě. Zamíříme k Šumperku, znovu nás zahalí 
hustá mračna, zase to s námi hází. „Jestli se tu zatím zatáh-
lo,“ konstatuje pilot, „budeme muset jít na přistání do Olo-
mouce.“ To mě z míry nevyvede, věřím, že benzínu máme 
dost a já – senior, mám na vlak slevu. Ale už se to lepší, 
hledám – a už vidím – Temenici, „moji“ zemědělku, školní 
statek. Jdeme pomalu dolů, ještě vodní nádrž Krásné jako 
na dlani, a už kolečka zadrnčí o přistávací plochu. Děkuji 
Bohu a dětem, bylo to krásných šedesát minut.

           Alex Krobot
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Reportáž ze škaredé noci
Na sklonku předposledního dne roku: z lože, jak to mám zařízeno, 

se sebezapřením (ale nic tam není) sleduji zázračného českého soudce 
– jmenovce, který levou zadní za slabou hodinku rychle a spravedlivě 
vyřeší případ. Sci-fi . Do půlnoci chybí málo, oči se mi klíží, spánek 
bych mohl zahnat snad jen pepřem do rány. Za nastalého bezvědomí 
se překulil třicátý prosincový den na třicátý prvý,  něco se mi zdá. 
Náhle rána! Jsem vzhůru. Ale chvilku trvá, než mi dojde, že to mohlo 
být na silnici, hlásili možnost náledí. Je před druhou hodinou, když 
vyhlédnu z okna.  Moc toho neuvidím, Bukovice je ponořená do hlu-
boké tmy, nemá nárok na celonoční osvětlení. V přízemí se ale svítí 
a dvě postavy spěchají ke křižovatce. Nacházejí tu na kousky roztříš-
těný plastový označník,  patrné jsou koleje přes trávník, pak ulámané 
olšové kmínky. Nějaké vozidlo nikde! Až najednou, v tom křečovitém 
a mrazivém tichu, zazní volání o pomoc. Po hlase nacházejí až pod 
stromy nad samým potokem zdevastované auto. Osádka se nemůže 
dostat ven, asi na tom není moc dobře, dva mladíci ale zřejmě v šoku 
nejsou, protože první jejich starost zní: „Nevolejte policajty!“ Hodně 
to napovídá. Pomoc je samozřejmě nutné přivolat. Když se oblékám 
já, slyším už štíteckou sirénu a představuji si, jak kluci skáčou z tep-
lých postelí, házejí na sebe svršky a zdrhají k hasičárně. Byl jsem 
na vojně a vím, jak se při poplachu zavazují kanady.  Sám jsem už 
pomalý, štítečtí hasiči jsou ale mrštní, za pár minut už jejich cister-
na sjíždí na louku. Nejsou to nováčci, to je vidět na první pohled: 
zatímco v havarovaném voze se osádka už pohádala kdo řídil (to je 
zase hodně vypovídající), oni řeší, jak zraněné vysvobodit. Nakonec 
se jim daří přístup zezadu. Když posádku, která je zřejmě v ovíně-
ném stavu ošetřují, doráží vozy zdravotníků, další hasiči a policie. Jdu 
si zatím s baterkou prohlédnout nehodové stopy a tvořím si vlastní 
úsudek: Auto přijelo, přilítlo, od Červené Vody. I když na louce je 
jinovatka, vozovka hladká není. To auto padesát nejelo, spíš rych-
lostí dvojnásobnou. Nejsou patrné brzdné stopy, ale dráhu vymezuje 
smetený označník, koleje na zatravněném trojúhelníku v křižovatce 
a poškozené olše pod mezí. Na louce je jáma – místo dopadu, dost 
metrů dál další díra v drnu, vyhloubilo je auto v podélných kotrmel-
cích. Autodíly širokého sortimentu, často těžko identifi kovatelné, se 
povalují v širokém okruhu, i motor se plně osamostatnil. Autu zůstala 
hodnota pouhého šrotu, část před kabinou neexistuje. Tak skončil je-
den Volkswagen Golf. A uživatelé? Možná, až si vylížou rány, budou 
z nich, mezi podobnými, hrdinové, vždyť tohle každý moula nepře-
žije! Soudím i dle toho, že řidič byl ostřílený zákazem řízení. K tomu 
lze poznamenat, že za to je sazba „až dva roky.“ Asi se nepoužívá, ji-
nak by nás stále neohrožovali další a další opilci a feťáci bez řidičáků. 
Kvůli pandemii platí právě zákaz vycházení, takže žádný chodec se tu 
nemotal, naštěstí! Pro vyjíždění to neplatí?

Několik desítek lidí muselo tu noc opustit vyhřáté lůžko a mělo 
zatraceně pernou práci. Naštěstí jsou i tady ve Štítech, o pár důle-
žitých minut jsou k našim průšvihům blíž, což bývá velmi důležité. 
Proto i štíteckým hasičům patří naše poděkování a úcta. Vědí toho asi 
o často nemocném chování lidí hodně. Svítá, může nastat silvestrov-
ský den plný anekdot...  
                                                                                                Alex Krobot

Bažiny a pouště
Naše krajina, nenechme se zmást několika suchými léty, je his-

toricky krajem vodnatým. Je to dobře, jen tak je možné, že zde vzni-
kající „přebytky“ nejsou vyčerpány  (zejména) vegetací a odparem 
a značná část může přejít do zásob spodní vody. K čemu je voda 
dobrá, to snad ani není třeba rozvádět, nejvíc si jí váží tam, kde znají 
problémy s jejím nedostatkem. Prameny a navazující vodoteče pak 
pomáhají řešit nedostatek vody i v polohách převážně nižších a zá-
roveň zpravidla teplejších, kde bývá úhrn vodních srážek nižší a od-
par, díky teplejšímu podnebí, vyšší. Tak je to řečeno velmi zhruba.

V paměti těch, co jsou na světě déle, je ještě docela jiný způsob 
činnosti zemědělské, kdy naprosto převažující pohonnou jednotkou 
jednoduchých strojů byl zvířecí potah. Ten se otočil skoro na místě, 
půdu neutužoval, nezapadal na vlhčí louce. Doba ale kráčela dál, 
dřina nikoho nelákala, lidí obdělávajících půdu zásadně ubylo. Při-
jatelnou cenu výrobků dělá produktivita práce, náklady, výnosy. To 
všechno je jinde. Jinde je sortiment prodejen s potravinami i nároky 
obyvatel.

Náhrada potahů i množství ruční práce mechanizací, stále větší 
a těžší, muselo vést k potřebě úpravy zemědělské půdy, jak do veli-
kosti pozemků, tak – v našich podmínkách – k úpravě vodního re-

tady na Štítecku, miliardy v republice.  Na polích, loukách i past-
vinách ční vyvrácené skruže melioračních šachet, náletem zarůstají 
odpady. Drenážní vyústě? Nikdo je nečistí, nikdo je ani nehledá.  
Často spadne celý činžák jen proto, že není včas vyměněn okap. 
„Na topole podle skal zelený mužík zatleskal.“ Vodníka vyměnil po-
dobně zelený ekolog a těší se, že zas nastává doba návratu bahýnek, 
močálů a žab, které nám mají vyřešit bolavé vředy současnosti. Ale 
jen těžko dokážeme uživit obyvatelstvo své, k tomu miliony těch, 
jež opouštějí své nehostinné či nebezpečné kraje a tady očekávají 
pečené holuby přímo do huby.

Dovolím si přidat fotku jednoduchého, dnes už zapomenutého, 
nářadí, jehož násady svírali mí předkové (nebyli jediní) a přinášeli tak 
už ve své době pokrok do hospodaření. Jak jsem o tom přesvědčen.

                                                                                  Alex Krobot

žimu.  A jsme u meliorací. 
Meliorace řešící mnohé. 
A meliorace dnes zatraco-
vané. Svádí se na ně kde 
co: sucho, povodně, glo-
bální oteplení. Odborníků 
je jak prašivek po dešti.

A tak si dovolím při-
pomenout, že první dre-
nážku neuviděl obyvatel 
Štítecka po roce 1970 (za-
čátek odvodňovacích akcí 
za Státního statku Štíty), 
ale už mnohem dříve a už 
tehdy zřejmě ocenil její 
užitečnost. Mí předkové 
neměli peněz zbytkem, 
lopotili na poli a hleděli se 
uživit. 

O drenážování museli někde slyšet, někdo musel dělat osvětu.  
A tak první drenážní systémy už do našich polí uložili někdy za prvé 
republiky. Ještě si přesně pamatuji místa šesti vyústí. Žádná voda 
neodtékala hned někam do příkopu, tekla na louky. Vždy za časné-
ho jara táta tyto vyústě obešel, dobře je vyčistil včetně stružek, a ješ-
tě tu vodu rozváděl po těch loučkách, aby přelivem podpořil růst 
trávy a zajistil si dost sena. Protože peníze, jak už jsem řekl, nebyly 
zbytkem (nebyly dotace) a všechno to kopání se muselo dělat ručně, 
dělali ty drenáže jen tam, kde to bylo opravdu nutné. A dělali to po-
ctivě. (Naštěstí) nebyly k tomu projekční kanceláře, věci řešil selský 
rozum. Když i na ty, donedávna naše, pozemky dorazila socialis-
tická velkoakce, upozorňoval jsem na to, že tu už fungující systém 
existuje. Když tam tedy už nemůžou zůstat ty loučky, pak by stačilo 
podchytit ta vyústění a vodu odvést prodlouženou drenáží. Mé rady 
nebyly vyslyšeny, vyústě byly ignorovány, na naše drenáže stroje 
ani nenarazily  (děda s tátou je totiž ručně dokázali položit hloubě-
ji, než velel nový projekt). V menší hloubce jsou ale také snadněji 
poškozovány pojezdem těžké mechanizace. Staré vyústě napoje-
ny nebyly, jen zaorány. Ještě dlouhá léta po vydatných srážkách 
ukazovaly vodní gejzíry jejich místa, starý systém totiž ještě stále 
fungoval lépe jako ten nový nad ním. Vodotrysky už ustaly.  Místa 
nových mokřin na nefungujícím odvodnění, když je sušší rok, silný 
traktor s náhonem na obě nápravy překoná, někdy i mizerně zaseje. 
Za deštivých žní to obilí, tamtéž, už kombajn nesklidí.  Neobdě-
lávatelné ostrovy uprostřed lánů přibývají, nemohou už uniknout 
ani oku nezemědělce. Miliony stály tyto úpravy zemědělské půdy 
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Stolně-tenisová sezona se nám přehoupla do své dru-
hé poloviny, a tak bych rád krátce zhodnotil tu polovi-
nu první.  Oproti loňskému roku se i přes nepříznivou 
covidovou situaci drtivou většinu plánovaných turnajů 
a zápasů podařilo odehrát, což je výrazné pozitivum. Sa-
mozřejmě jsme museli plnit nařízená protiepidemická 
opatření. Testovali jsme se, vyplňovali prohlášení, nosili 
roušky. Ale hrálo se, sportovalo, a to považuji za vůbec 
největší vítězství.

Co se sportovních úspěchů týká, nemohu začít jinak 
než u naší mládeže. S našimi talentovanými hráčkami 
jsme se zúčastnili všech republikových a krajských bo-
dovacích turnajů. Velikým posunem je, že se na „republi-
ce“ nejenom zúčastňujeme, ale začali jsme sbírat i zápa-
sová vítězství. To je velikým příslibem do příští sezony, 
protože Marťa Haltmarová je v kategorii U15 (mládež 
do 15 let) teprve prvním rokem a spousta starších soupe-
řek příští rok odejde do U17. Ještě markantnější věkový 
rozdíl je u Terky Fabiánkové, která pravidelně hrála tur-
naje U13 a za svými soupeřkami ve většině herních čin-
ností vůbec nezaostávala, v některých je i převyšovala.

Jak na tom Terka skutečně je, ukázala na bodova-
cím turnaji U11 v Neratovicích. V soutěži jednotlivců 
po hladkém postupu ze skupiny prohrála až v boji o se-
mifi nále a celkově skončila na 5. místě v konkurenci hrá-
ček z celé ČR. Ještě větší úspěch pak dosáhla ve čtyřhře, 
kde se svojí spoluhráčkou Zuzkou Ondráčkovou z Frý-
dlantu skončily na „bedně“ a obsadily 2.místo. Veliký 
úspěch, za který Terce gratulujeme.

Největší stabilitu své formy si po celou půlsezónu 
udržovala Marťa Haltmarová.  Výsledkově se zlepšo-
vala turnaj od turnaje. To naplno prokázala na začátku 
roku 2022 na Krajských přeborech dospělých, kde jako 
jediná z našich hráček postoupila ze skupiny, a nakonec 
v soutěži žen skončila na 6. místě.  A hned druhý den 
úspěšně bojovala na KBTM (Krajská bodovačka mlá-
deže). Po postupu ze skupiny prohrála až v semifi nále 
a v divizi C, kterou hrála vůbec poprvé, skončila celkově 
na 4. místě. Jelikož Marťa začala vyhrávat své zápasy 
i v celorepublikové konkurenci, je její výkonnostní i vý-
sledkový vzestup velikým příslibem do budoucna. 

Krajské přebory v Postřelmově pro nás byly úspěšné 
i v dalších soutěžích. Bronzové medaile ve čtyřhře žen 
získaly za 3. místo Terka Fabiánková s Luckou Kreu-
zigerovou. Gratulujeme. Kvalitní výkony po celý den 
předváděl v soutěži mužů i Štěpán Kobza, který nakonec 
vypadl až v boji o čtvrtfi nále, když ve vyrovnaném zá-
pase prohrál s jedním z favoritů celého turnaje Lukášem 
Valašíkem z SK Přerov.

Také další naše mladá hráčka Pavla Pospíšilová 
zaznamenala v průběhu sezony výsledkové úspěchy. 
Na KBTM v Hnojicích vyhrála divizi E, když postupně 
porazila všechny své soupeře. Svými výkony na turna-
jích v rámci kraje si Pája vybojovala nominace na repub-
likové bodovací turnaje v kategoriích U15 a U17.

Co je důležité, holky chtějí, makají, pracují na sobě. 
Trénují 4x týdně a o víkendu hrají většinou turnaje. Tato 
píle a úsilí je posunují výkonnostně nahoru, čehož si vší-
mají nejen v rámci kraje, ale i v rámci celé ČR. Vůbec 
poprvé v historii tak byl oddíl stolního tenisu TJ Sokol 
Štíty zařazen mezi OTM (Oddíly Talentované Mládeže).  
Velice nás těší, že se do oddílu stolního tenisu přihlásily 
další děti, které mají chuť sportovat a něčeho dosáhnout. 
A rádi jich přivítáme více, pokud se budou chtít stolní 
tenis naučit a obětovat mu část ze svého volného času. 

Již dříve jsem psal o tom, že Terka byla zařazena 
do projektu HBO (Hledáme Budoucí Olympioniky). 
Těsně před Vánocemi se ve Vlašimi uskutečnil 1. kemp 
HBO. Od pátku do neděle se vybraným 6 holkám a 5 klu-
kům věnovalo 6 profesionálních trenérů. Během kempu 
získala jak Terka, tak i my trenéři, spoustu nových infor-
mací a zkušeností, které se do další práce budou hodit. 
Další kemp HBO je plánován na březen.

V soutěžích dospělých se ve Štítech poprvé v historii 
hraje Divize mužů. Hrála se tedy již minulý rok, ale krát-
ce po zahájení byla přerušena a celý ročník byl následně 
anulován. Oproti prognózám, které nám před zahájením 
soutěží byly ze strany dalších oddílů přisuzovány, se dr-
žíme na nesestupovém 11. místě. Dokázali jsme porazit 
Šumperk B, Jeseník B, uhrát remízu v Buku a v odvetách 
porazit Jezernici. Velikým přínosem byl přestup Honzy 
Hrdiny, který bodově výrazně doplnil naši jedničku Ště-
pána Kobzu. Výsledkově se dařilo i Pavlu Hrdinovi. Vě-

Stolní tenis
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Nové multifunkční hřiště
Ani zima nemohla odradit sportovní nadšence – malé 
i velké hokejbalisty Blue Boys Štíty, aby pod vedením 
Tomáše Doležela na konci listopadu vyzkoušeli a pokřti-

li nově zrekonstruované multifunkční hřiště. Hokejbalo-
vý turnaj v novém byl super a všichni už se těší na jaro, 
až zase budou moci chodit pravidelně hrát.
  Ing. Alena Wonkeová
    Tomáš Doležel

řím, že se nám tuto soutěž podaří udržet i pro 
příští sezonu.

V soutěži dospělých hrajeme i Divizi žen. 
V polovině soutěže jsou naše holky na 3.místě 
za podstatně zkušenějšími hráčkami z Kolšo-
va a Nového Malína, ale před KST Olomouc.

Na závěr ani tentokrát neopomenu podě-
kovat všem, kteří se na rozvoji stolního tenisu 
ve Štítech podílí a umožňují tak našim mla-
dým hráčům jejich růst. Veliké poděkování 
patří zejména vedení města Štíty, které náš 
sport významně podporuje a dále také spo-
lečnostem Rouča s.r.o. a KLEIN automotive 
s.r.o. Veliký podíl na zvyšování výkonnosti 
našich hráček má potom náš trenérský „guru“ 
Tomáš Demek z TTC Ostrava a v neposlední 
řadě i všichni kluboví trenéři, kteří se mládeži 
v oddílu věnují. 

            Petr Altman



Štítecký list č. 1, leden - únor 2022. Vydává Město Štíty, nám. Míru 55,  www.stity.cz  (IČO: 00303453).  
Připravuje redakční rada: předseda - Markéta Hudousková, členové - Iveta Horvátová, Alexandr Krobot, Mgr. Hana Tempírová, 

Radka Jánešová, Ing. Alena Wonkeová, Marcela Axmannová. Tisk povolen pod ev. č. MK ČR E 10324. Vychází 6 x ročně. 
Grafi cké zpracování: Pavel Ševčík - VEDUTA, Štíty

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkou 

u nás. Letos proběhl již její 22. ročník. Zatímco v minu-
lém roce sbírka proběhla jen online, letos byla její podo-
ba pestřejší.

Díky epidemiologické situaci chodily ve Štítech 
pouze dvě skupinky králů se svými vedoucími, kterým 
bych tímto chtěla velmi poděkovat za ochotu obětovat 
svůj volný čas službě druhým. V některých částech Ští-
tů králové nechodili, ale občanům byla dána možnost si 
je domů pozvat. Bylo to možné po předání své adresy 
ochotným prodavačkám v průmyslové prodejně pana 
Knápka na náměstí, kterým také tímto velmi děkuji 
za spolupráci. 

Další možností, jak přispět do Tříkrálové sbírky, byla 
návštěva místního kostela. Tady byla kasička přístupná 
před a po nedělní mši svaté 2. a 9. ledna. Takže příleži-
tost přispět na dobrou věc měl opravdu každý zájemce. 
Ve Štítech se nakonec vybrala krásná částka 21 735 Kč! 
Všem dárcům patří velké poděkování. Výtěžek bude vy-
užit na podporu péče o chudé, děti a samoživitele s níz-
kými příjmy, nemocné, lidi po úrazech, handicapované, 
seniory, umírající, tedy o ty, kdo nějakou míru dopomoci 
v náročné situaci ve svém životě potřebují.

Markéta Drlíková, koordinátorka TS pro Štíty

Zimní Štíty objektivem Ivany Valentové


