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Město Štíty na pouťový víkend připravilo kulturní program 
v podobě několika koncertů a další zábavy.
Vynikající varhaník a profesor Pražské konzervatoře Michal 
Novenko v pátek 12. srpna předvedl své umění v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie. Na štítecké varhany z konce 19. století 
přednesl varhanní díla od českých i zahraničních autorů. Sestavu 
různorodých skladeb doplnil svojí vlastní improvizací a za své 
mistrovské hraní sklidil od posluchačů zasloužilý potlesk.

Štíty a Březná o pouťovém víkendu ožily koncerty a atrakcemi

Barevňáci odstartovali v sobotu 13. srpna Kocourkovskou 
pouť na Březné svým programem plným písniček, tanečků 
a soutěží pro děti. Milovníky dechové hudby potěšili Žado-
vjáci s Ol´gou Baričičovou. S náloží rockových písní vystou-

pila legendární kapela Kern a známé hitovky skupiny Queen 
si mohli návštěvníci užít s revivalem Princess. Zábava poté 
pokračovala s kapelou NOA. Průběh celé akce trochu potrá-
pilo deštivé počasí. Naštěstí se měli návštěvníci kde schovat 
a kulturní program mohli sledovat ze zastřešeného vedlejšího 
pódia a postavených party stanů.

Moc děkujeme sponzorům, kteří akci fi nančně podpořili, 
a těmi jsou: Magna Automotive Štíty, Zeas Březná, Autoservis 
Hudousek,  Velt okna, Ekola České Libchavy, Hilbert interié-
ry, Road Medic.      Radka Jánešová
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Vážení spoluobčané, přátelé, 
v tomto volebním období se Vám dostává do rukou po-

slední vydání našeho Štíteckého zpravodaje, kterým se Vám 
snažíme podávat aktuální objektivní informace o našem měs-
tě. Jak už bývá zvykem, na konci určitého časového úseku 
se obvykle většina z nás v myšlenkách vrací zpět a hodnotí. 
Dovolte mi, abych na tomto místě i já provedl stručné zhod-
nocení posledních čtyř let našeho působení. Když jsme v roce 
2018 znovu, téměř v novém složení, zahájili další etapu vedení 
našeho města, říkal jsem si, že asi těžko budeme stejně úspěš-
ní jako v letech 2014-2018. Dnes můžu s klidem a sportovní 
terminologií říci, že jsme výsledek nejen obhájili, ale i hodně 
překonali. Čtyři roky jsou za námi a nevím jak vám, ale mně 
utekly zase jako voda. A tak se nabízí příležitost vyhodnotit, co 
uplynulé období přineslo, co se povedlo a co nikoli. Hodnotit 
lze podle toho, jak hodně se projektovalo, stavělo, pracovalo 
a třeba také bavilo a slavilo. Volební období 2018-2022 se za-
píše do historie našeho města jako velmi úspěšné období. Po-
slední 4 roky jsou ale poznamenány obdobím pandemie Covid 
19, válkou na Ukrajině, infl ací, zdražováním. Také stát se stále 
více noří do vlastních spletí byrokracie a výmyslů, které život 
měst a obcí spíše ztěžují. Utápíme se ve stále nesmyslnějších 
předpisech a opatřeních, která zdržují nejen samotné obce, ob-
čany, podnikatele a ostatní, ale také stát samotný. Chceme-li 
uplynulé období hodnotit z pohledu osobního, pak se musí-
me vrátit na počátek. Do doby, kdy jsme si zdůvodňovali proč 
a zda vstoupit do komunální politiky. Jestli bylo naší motivací 
něco budovat, vytvářet podmínky pro pestrý život ve městě, 
do čehokoli mluvit nebo prostě jen pocit, že ve svém městě 
chceme žít a je jen na nás, jak to zařídíme. Málokdo si ovšem 
asi uvědomil, co všechno jej čeká se vstupem na kandidátku 
a po případném zvolení a v jakém prostředí je každý zastupi-
tel nucen pracovat. Řada ze zvolených zástupců jistě vstupuje 
do zastupitelstva s cílem pečovat o rozvoj našeho města a sna-
hou řešit problémy svých spoluobčanů. Namísto toho zjistí, že 
města a obce jsou nesmyslně zatíženy povinnostmi produko-
vanými státem, které plníte za stát a pro jeho potřeby, přičemž 
jejich smysl vám uniká. Vyplňujete tabulky, agendy, hlášení, 
absolvujete různé kontroly a jste povinni dělat tolik věcí, že 
jen čtení seznamu povinností je na velmi dlouho. K tomu musí 
být každý zastupitel připraven být tzv. „na očích“, sledovaný, 
jak se chová, co dělá ve volném čase, co si nového koupil, 
jaký má majetek, jaké příjmy, a to vše zveřejňovat na internetu 
a k tomu si zvyknout na to, že se bude vždy zodpovídat, vy-
povídat, rozhodovat a činit nepopulární opatření a často si mu-
set vyslechnout, co všechno dělá špatně, občas si vyslechnout 
i ostřejší vyjádření a být na ně připraven. Ale i přes všechna 
negativa a komplikace musí zbývat dost chuti, energie a od-
hodlání něco smysluplného tvořit, vymyslet, domluvit a zařídit 
a naštěstí se daří a dařilo tohoto stavu u řady ze zastupitelů 
dosáhnout. Mám-li hodnotit dosavadní zastupitelstvo, tak jej 
považuji, i přes rozdílnost názorů, za zastupitelstvo rozumné, 
kde se neválčilo, ale komunikovalo a kde se snad podařilo pře-
svědčit každého, že město vedou a zastupují odpovědní lidé, 
kterým jde především o rozvoj a zajišťování potřeb svých spo-
luobčanů. Město se rozvíjí, bohatne a zlepšuje kvalitu života 
svým občanům (navzdory výše uvedeným negativům), i když 
je a bude pořád co zlepšovat. A to je setrvalý trend, který není 
samozřejmostí. Stačí vyjet za hranice našeho města a vidíte, že 
to může být i jinak. Nebudu zde psát, co jsme za volební obdo-
bí udělali, většina spoluobčanů vnímá, co se každý rok udělá, 

ale lze konstatovat, že toho bylo opravdu hodně, co se změ-
nilo k lepšímu. Všechny investice a opravy jsme fi nancovali 
z rozpočtu města. Velmi důležitá informace pro spoluobčany 
je, že jsme hospodařili po celé volební období zodpovědně. 
V současné době máme na účtech města hotovost cca 15 mil. 
Za volební období 2018-2022 jsme hospodařili s příjmy cca 
270 mil. a výdaji cca 255 mil. Město jsme nezadlužovali, na-
opak dluh města klesl na současných 5,5 mil. Vytvořili jsme si 
fi nanční rezervu, a proto jsme mohli zahájit největší investici 
v posledních letech za cca 30 mil., a to „Rekonstrukci a opra-
vu tělocvičny u Základní školy ve Štítech“. Cena 30 mil. je 
stanovena na základě toho, že rekonstrukci a opravu budeme 
realizovat svými pracovníky. Jinak by byl fi nanční rozpočet 
takové rekonstrukce, pokud by to dělala cizí fi rma, ve výši cca 
45 mil. Ekonomika města je v současné době na velmi dob-
ré úrovni a je třeba v zodpovědném hospodaření pokračovat 
i v dalším volebním období v letech 2022-2026. A tak lze asi 
uzavřít hodnocení uplynulého období. 

Další komunální volby jsou před námi, o čemž svědčí 
i řada letáků a plakátů v našem okolí. Kdo tento fakt zazna-
menal, možná už pátral, jaké budou tentokrát volby v našem 
městě. I tentokrát budou mít voliči na výběr z pěti volebních 
seskupení celkem ze 75 kandidátů. Tradiční kandidátky ODS, 
KDU-ČSL, Nestraníci pro Štítecko, KSČM a SPD, která je 
kandidátkou novou, i když částečně reprezentovanou starono-
vými kandidáty z předchozích různých volebních stran. Je roz-
hodně dobře, že voliči v našem městě budou mít opět na výběr. 
To vždy umožnilo sestavit zastupitelstvo z lidí schopných ko-
munikace a kompromisů, vedoucích k žádoucímu výsledku. 
Totiž k rozvoji města bez kotrmelců a zbytečných komplikací. 
Díky uvážlivosti voličů se našemu městu vyhýbají problémy, 
které znemožňují skutečnou práci. Pevně doufám, že i tyto 
volby, vážení spoluobčané, budete vybírat kandidáty, které 
znáte, mají vaši důvěru a mají dostatek zkušeností, odbornos-
ti a profesionality, kteří dokáží vést naše město. Nemusíme 
chodit daleko za hranice našeho města, abychom se mohli 
přesvědčit, co dokáže provést třeba jeden „magor“ v zastupi-
telstvu nebo v „čele města“. Jak dokáže jen z důvodu své ome-
zenosti a zášti paralyzovat snahu ostatních něco pro své město 
udělat. Kolem sebe také vidíme, že některé obce mají problém 
vůbec najít lidi ochotné do zastupitelstva vstoupit. Znamená to 
totiž odkrýt se ze své ulity a vystavit se dobrovolně kontrole 
nejen svých spoluobčanů, ale také kritice těch, které zrovna 
není možné uspokojit ve všech jejich požadavcích, podezírání 
z nekalých úmyslů, nekončící kontrole všech možných úřadů 
a rádoby ochránců práva a spravedlnosti a nakonec se i vysta-
vit naprostému odhalování svých příjmů a majetku dopadají-
cího i na rodinné příslušníky. To samozřejmě odrazuje a chce 
to i vnitřní morální sílu nejméně pro ty, kteří jsou pak nejvíce 
na očích. V řadě obcí se kandidátku sestavit nedaří, někde jsou 
rádi, že dají dohromady jednu. Výhodou je, když je dostatek 
lidí ochotných podstoupit všechna výše uvedená negativa 
a odměnou je pak  možnost zařídit pro svou obec nebo město 
něco nového, pěkného, prospěšného a užitečného, co i něko-
mu jinému udělá radost, pomůže v nesnázích nebo udělá všem 
život lepší. Je pravdou, že práce pro město každého zastupitele 
více či méně připraví o jeho volný čas, sebere energii a vystaví 
maximální míře odpovědnosti za své rozhodování a přiměje 
obětovat ze sebe to nejlepší ve prospěch druhých. To vše sa-
mozřejmě platí pro ty, kteří do „politiky“ vstupují s dobrými 
úmysly a přesvědčením, že vykonávají společenskou službu. 
Nikoli pro ty, kteří by případně byly vedeni snahou podvádět 
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ZPRÁVY 
Z R A D N I C E

Výpis z usnesení z 82. – 86. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým 
krajem – pořízení techniky pro JSDH a na zvýšení infor-
movanosti turistů na Štítecku.

• Darovací smlouva – poskytnutí daru na akci Kocourkov-
ská pouť uzavřená s fi rmou: EKOLA České Libchavy, 
Klein automotive Štíty, ZEAS Březná, Autoservis Hudou-
sek Štíty, VELT OKNA Zábřeh, Hilbert Interiéry Praha, 
ROADMEDIC Šumperk.

• Rámcová smlouva – stavební práce tělocvična ZŠ Štíty 
uzavřená s Jaroslavem Poláčkem, Zdeňkem Voglem, Ro-
manem Bieberlem, Jiřím Ploszou a Jiřím Hetmánkem. 

• Smlouva uzavřená s fi rmou REMA systém a.s. Praha – 
zpětný odběr odpadních elektrozařízení a odpadních bate-
rií nebo akumulátorů. 

• Smlouva o hudební produkci uzavřená s Michalem Noven-
kem, Praha – varhanní koncert v kostele ve Štítech. 

• Smlouva o dílo uzavřená s p. Miroslavem Švestkou – zpra-
cování projektové dokumentace na stavbu hasičské zbroj-
nice ve Štítech. 

 
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-

USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 18.5.2022
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 22. zasedání ZMě Štíty
2. Smlouvy o dílo nad 500.000 Kč
3. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek
1. Bere na vědomí:
a) Kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty
b) Protokol z jednání hodnotící komise zakázky: Sportovní 

a dětské hřiště Štíty, Okružní ulice
2. Projednalo a schvaluje:
ZM22/2022/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch 

Langer a Jaroslav Hudousek
ZM22/2022/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner 

a Vlastimil Kulhánek
ZM22/2022/3 Program 22. zasedání zastupitelstva
ZM22/2022/4 Zápis z 21. jednání Zastupitelstva města Ští-

ty ze dne 23.3.2022 

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

• Rada města schválila cenové nabídky: trubkové lešení, ná-
řadí pro místní hospodářství, fi nanční rozpočet – zpevnění 
svahu pod KD Štíty.

• Rada města schválila nákup: elektromateriál na sportovní 
a dětské hřiště a fotbalové hřiště ve Štítech, 420 t asfalto-
vého recyklátu, nádobí na vybavení společenské místnosti 
na bývalé base, dar na tenisový turnaj OPEN Štíty 2022, 
dar na pohárovou soutěž pro SDH Štíty.

• Rada schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z pro-
jektu Česká knihovna na nákup knihovnického fondu. 

• Rada schválila pozvání na 23. zasedání ZMě. 
• Rada vzala na vědomí žádost o pronájem pozemkové par-

cely č. 2208/2, žadatelka pí. Monika Šínová.
• Rada schválila rozpočet restaurátorských prací na soše 

Kalvárie za kostelem ve Štítech. 
• Rada města schválila příspěvek ve výši 15 tisíc Kč na pod-

poru letní přípravy stolních tenisek.
• Rada vzala na vědomí a schválila povolení výjimky z nej-

vyššího počtu dětí ve třídách v mateřské škole ve Štítech. 
• Rada schválila rozpočet ZŠ a MŠ Štíty na rok 2022 a střed-

nědobý výhled rozpočtu.
• Rada schválila termíny jednání rady města na druhé polo-

letí 2022.
• Rada schválila nový Spisový řád města.
• Rada vzala na vědomí protokol o kontrole České správy 

sociálního zabezpečení Šumperk – nebyly zjištěny nedo-
statky. 

• Rada vzala na vědomí vymezení volebních okrsků, ozná-
mení o době a místě konání voleb, informace o počtu a síd-
lech volebních okrsků, stanovení minimálního počtu členů 
okrskových volebních komisí a jmenování zapisovatelek 
okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev 
obcí. 

• Rada vzala na vědomí plnění harmonogramu prací města 
Štíty v letošním roce. 

nebo chtějí mařit úsilí ostatních z důvodu osobní msty. Rozpo-
znat, komu dáte svůj hlas, to je úloha pro vás voliče. Jako voli-
či máte možnost vybírat různým způsobem, na základě různé 
motivace a z různých důvodů. Možná se najde řada kritiků 
kohokoli, nebo řada slibů čehokoli. Reálně je skutečností, že 
nejde vše a hned. Žijeme v době hojnosti a i přesto nemůžeme 
mít všichni všechno. Za čtyři roky lze leccos stihnout, nikdy 
ale ne vše, co by uspokojilo každého. Je to ale dost času na to 
hodně ztratit. Volební období 2022-2026 bude velmi náročné. 
Hlavními faktory, které to budou ztěžovat je Covid 19, válka 
na Ukrajině, zdražování energií, infl ace a lze předpokládat, že 
se zvýší i nezaměstnanost.   
Vážení spoluobčané, přeji našemu městu šťastnou budoucnost 
a novému zastupitelstvu města tvůrčí a přátelskou atmosféru, 
hodně elánu, odvahy a „zdravého selského rozumu“. A také 
pracovitosti a vytrvalosti, protože bez ní to nejde. Přeji nám 
všem šťastnou ruku při volbách, aby nastupující vedení při-
stupovalo ke svému poslání alespoň tak, jak jsme to dělali 
my. Aby příští léta, která zde budeme společně prožívat, byla 
klidná, přátelská a pohodová. Děkuji vám všem za vykonanou 
práci a podporu vedení města a zastupitelů v minulém voleb-
ním období.

S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta  
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USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 15.6.2022

Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 23. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města Štíty
3. Kontrola plnění programu rozvoje Města Štíty na roky 

2021- 2024
4. Závěrečný účet Města Štíty za rok 2021
5. Účetní závěrka Města Štíty za rok 2021
6. Rozpočtové opatření č. 6/2022
7. Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
8. Zpráva z jednání rady města Usnesení č. 77 – č. 82
9. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben - červen 2022
11. Zpráva o činnosti fi nančního výboru duben - červen 2022
12. Zpráva o hospodářské činnosti Lesů Města Štíty 
13. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
14. Různé
15. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek
3. Bere na vědomí:
c) Kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty
d) Program rozvoje města Štíty 2021 – 2024 (realizace pro-

jektů v letech 2022 – 2023)
e) Zprávu o odpisu nedobytných nedoplatků
f) Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
g) Zprávu o hospodaření v lesích města Štíty za 1-6/2022
h) Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy 

Štíty za rok 2021 Radou města Štíty
4. Projednalo a schvaluje:
ZM23/2022/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Antonín Čech, 

Vojtěch Langer 
ZM23/2022/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner 

a MUDr. Pavel Bartoň
ZM23/2022/3 Program 23. zasedání zastupitelstva
ZM23/2022/4 Zápis z 22. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 18.5.2022 

ZM23/2022/5 Pravidla prodeje stavebních pozemků v obci 
Štíty jako přílohu k Zásadám pro prodej, směnu, pronájem 
či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u po-
zemků ve vlastnictví Města Štíty 

ZM23/2022/6 Zastupitelstvo Města Štíty schvaluje „Závěrečný 
účet Města Štíty za rok 2021“ a „Zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření Města Štíty za rok 2021“ a vyslovuje dle 
zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) písm. a) souhlas s ce-
loročním hospodařením obce, a to bez výhrad. Zpráva o vý-
sledku přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2021 je 
nedílnou součástí Závěrečného účtu Města Štíty za rok 2021.

ZM23/2022/7 Zastupitelstvo Města Štíty schvaluje účetní zá-
věrku Města Štíty, IČ 00303453 sestavenou k rozvahové-
mu dni 31. 12. 2021 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., 
přechodné ustanovení, podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnos-
ti tohoto zákona.

ZM23/2022/8 Rozpočtové opatření č. 6/2022
ZM23/2022/9 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 

77 – č. 82
ZM23/2022/10 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za obdo-

bí duben-květen 2022 včetně protokolu o výsledku jednání 
kontrolního výboru č. 4-5

ZM23/2022/11 Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období 
duben-červen 2022 včetně protokolu o výsledku kontroly 
ze dne 20.4.2022 

ZM23/2022/12 Prodej pozemku část p. č. 2070, část p. č. 2189/1 
a část 2223/1 sloučené a označené jako p.č. 2070/2 o výměře 
199 m² a část p.č. 2071 o výměře 175 m² a nákup pozemku 
část p.č. 2072 o výměře 45 m² v k. ú. Štíty-město, za cenu 
100 Kč/m² za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných 
břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty

ZM23/2022/13 Prodej pozemků p. č. 406/2 o výměře 698 m² 
a p. č. 536 o výměře 1133 m² v k. ú. Březná za cenu 70 Kč/
m² za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, 
pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných bře-
men u pozemků ve vlastnictví Města Štíty

ZM23/2022/14 Prodej p.č. 2832 o výměře 46 m² v k. ú. Štíty-měs-
to za cenu 100 Kč/m² za podmínek uvedených v Zásadách pro 
prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování 
věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty

ZM23/2022/15 Záměr prodeje části pozemku p. č. 650/23 
v k.ú. Štíty-město, nutno geometricky odměřit

ZM23/2022/16 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1938/1 
v k.ú. Štíty-město, nutno geometricky odměřit

ZM23/2022/17 Záměr prodeje části pozemku p.č.st. 177/2 
v k.ú. Štíty-město

ZM23/2022/18 Bezúplatný převod p. č. 1585/23 a p. č. 1604/8 
v k. ú. Štíty - město a části p. č. 594 a části p. č. st. 29, 
které byly sloučeny do p. č. 594/2 v k. ú. Březenský Dvůr 
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje na základě darovací smlouvy

ZM23/2022/19 Záměr prodeje pozemku část p. č. st. 115/1, část 
p. č. 2825 a nákup pozemku část p.č. 686/1 v k. ú. Štíty-město.

ZM23/2022/20 Odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Štíty
ZM23/2022/21 Zkrácení doby se zákazem rušení nočního kli-

du od 02:00 do 06:00 ve dnech konání akcí dle přílohy.
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
    Ing. Oto Wonke v. r.     Bc. Jiří Vogel v. r.
      místostarosta                       starosta

ZM22/2022/5 Smlouvu o dílo se zhotovitelem Hřiště.cz, s.r.o., 
se sídlem Příkop 838/6, Brno, IČ 28354303 na stavební prá-
ce a související dodávky zakázky „Sportovní a dětské hřiště, 
Okružní ulice“, cena za dílo 2.640.225,46 Kč včetně DPH

ZM22/2022/6 Rámcová smlouva se zhotovitelem Pavlem La-
komým, se sídlem Na Travech 173, Štíty, IČ 03333035 
na stavební práce a související dodávky při realizaci akce: 
Rekonstrukce a přístavba tělocvičny základní školy ve Ští-
tech, cena za dílo ve výši 1.219.847,07 Kč včetně DPH

ZM22/2022/7 Smlouva o dílo se zhotovitelem TOPOLINO 
s.r.o., se sídlem Makovského 1392/2b, Řepy, Praha 6, IČ 
04459296 na stavební práce s nejvyšším předpokládaným 
rozsahem za dobu trvání smlouvy 1.000.000 Kč bez DPH

ZM22/2022/8 Záměr prodeje pozemku část p. č. 2070, část 
p. č. 2189/1, část 2223/1 a část p.č. 2071 a nákup pozemku 
část p.č. 2072 v k. ú. Štíty-město.

 Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
    Ing. Oto Wonke v. r.     Bc. Jiří Vogel v. r.
      místostarosta    starosta
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Den otevřených dveří „NA BASE“
Po letech chátrání se bývalá věznice z druhé poloviny 19. sto-
letí dočkala kompletní rekonstrukce a dne 9. června se mohli 
občané Štítů podívat do jejích nových prostor. Vzniklo zde 
zázemí pro spolky a také společenská místnost s prostornou 
kuchyní pro konání různých oslav a setkání občanů. 
Objekt sloužil svému původnímu účelu až do konce 2. světové 
války. Jelikož se delší dobu nacházel v dezolátním stavu, při-
stoupilo Město Štíty po roce 2020 k celkové rekonstrukci této 
unikátní stavby.       Radka Jánešová

Den pro rodinu
V sobotu 18. června se po dvouleté pauze znovu mohl konat 
Den pro rodinu a opět zaznamenal úspěch. Celou dobu akci 
provázelo slunečné počasí a pohodová atmosféra. Děti se 
mohly vydat na putování lesem se zvířátky. Na jednotlivých 
stanovištích jim skauti zadávali úkoly a za nasbíraná razítka 
obdrželi soutěžící v cíli odměnu. V areálu probíhaly soutěže 
s mladými myslivci a také střelby ze vzduchovky. Kdo chtěl, 
mohl si užít zábavu na pouťových atrakcích. V podvečerních 
hodinách odstartoval kulturní program vystoupením Maxim 
Turbulenc, své známé hity zazpívala skupina Yo Yo Band 
a do časných ranních hodin hrál návštěvníkům Méďa Band. 
Akci uspořádalo Město Štíty ve spolupráci se skautským oddí-
lem Hledači Štíty, s Družinou mladých myslivců Tetřívci Štíty 
a s Mysliveckým sdružením Tetřívek. Velké díky patří panu 
Bartoňovi, který zpřístupnil pastvinu pod lesem k účelu sou-
těžní stezky a také štíteckým hasičům za požární dozor.
      Radka Jánešová
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VE TŘÍDĚNÍ ODPADU MÁME 
STÁLE CO ZLEPŠOVAT

• Knihy bez pevných desek (ty je nutné odstranit).
• Obaly na vajíčka a další výrobky z už mnohokrát re-

cyklovaného materiálu.
Do modrého kontejneru NEPATŘÍ:
• Fotografi e, jednorázové kelímky od kávy potažené 

plastovou vrstvou a papíry s povrchovou úpravou, 
účtenky tištěné na termopapír, papírové kapesníčky 
a ubrousky.

• Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír.

ŠEDÝ KONTEJNER – KOVOVÝ ODPAD
• Plechovky od potravin a nápojů, kovové uzávěry, 

alobal, hřebíky a šroubky, hliníkové nádobí.
Do šedého kontejneru NEPATŘÍ:
• Kovové obaly od nebezpečných látek, fólie z hliníku 

spojené s jiným materiálem, tlakové nádobky se zbyt-
ky obsahu.

BÍLÝ KONTEJNER – BÍLÉ SKLO
ZELENÝ KONTEJNER – BAREVNÉ SKLO
• Nevratné lahve od nápojů, sklenice a skleněné nádo-

by, tabulové sklo, střepy.
Do bílého a zeleného kontejneru NEPATŘÍ:
• Porcelán, keramika, zrcadlo, termosklo, autosklo, 

drátěné sklo, teploměry.

ZELENÁ POPELNICE S ORANŽOVÝM VÍKEM – 
NA OLEJ A TUKY

• Sem ukládáme olej v PET lahvích, nikoli ve skle.

KONTEJNER NA TEXTIL
• Vhazujeme pouze oblečení v dobrém stavu, které je 

ještě možné používat, uzavřené v igelitové tašce či 
v pytli.

Množství vyprodukovaného odpadu neustále roste a tato 
negativní skutečnost má negativní vliv na životní pro-
středí. Mnoho z nás si to neuvědomuje, ale každý nese-
me obrovský podíl na tom, jaká bude další cesta odpadu. 
Nikdy není na škodu si zásady třídění zopakovat. 
1. Při třídění odpadu bychom se vždy měli řídit informa-
cemi uvedenými na samolepkách na sběrných nádobách.
2. Odpady nesmí být mastné, nesmí obsahovat různé 
zbytky nebo celý obsah. Drobné znečištění při třídění ne-
vadí – obaly NENÍ NUTNÉ VYMÝVAT VODOU, stačí 
obsah důkladně vyškrábat nebo vytřít.
3. Před tříděním je VELMI DŮLEŽITÉ MINIMALI-
ZOVAT OBJEM ODPADU – sešlápnutím, zmačkáním, 
rozložením krabic.
4. S tříděním poradí recyklační značky na obalech (troj-
úhelníkové grafi cké symboly doplněné o číselné či tex-
tové označení materiálu).

ŽLUTÝ KONTEJNER – ODPAD Z PLASTŮ
• PET lahve, plastové fólie, sáčky, tašky, polystyren 

(ten, co slouží k ochraně nových výrobků, nikoli sta-
vební) – rozměrnější kusy je ideální rozlámat, jedno-
rázové plastové obaly od jídla (nesmí být příliš zne-
čištěné).

• Nápojové kartony – tetrapak (tam, kde nejsou speci-
ální oranžové kontejnery, se dávají krabice od mléka 
a džusů do žlutého nebo modrého kontejneru, ve Ští-
tech dáváme do žlutého).

Do žlutého kontejneru NEPATŘÍ: 
• Obaly se zbytky nebezpečného obsahu (chemikálie 

a barvy, mastné a znečištěné obaly se zbytky jídla, 
plastové vodovodní trubky, linoleum, pneumatiky 
a rozměrný plastový odpad).

MODRÝ KONTEJNER – PAPÍROVÝ ODPAD
• Papírové krabice, sešity, letáky, noviny, časopisy 

(sponky není třeba odstraňovat), obálky včetně prů-
hledných okének, obálky s bublinkovou fólií (tu je 
potřeba předem odtrhnout a recyklovat do plastu). 
Křídovou nebo jinak upravenou obálku časopisů je 
třeba odtrhnout.

Koupím byt ve Štítech a okolí 
i před rekonstrukcí, nejlépe lokalita ulic 

Okružní + Nákladní. 
Kontakt 605 025 673, 

roman.dostal@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Pasování předškoláků
Sluníčko, hudba, úsměvy, lehká pozitivní nervozita a očekává-
ní vládlo 23.6.2022 celou mateřskou školkou. Důvodem byla 
již tradiční zahradní slavnost pro rodiče budoucích prvňáčků, 
na kterou se všichni moc těšili.  Děti nastoupily před své ro-
diče v zářivě červených tričkách a s lehkostí přednesly pás-
mo básniček, písní a tanečků. Následovalo dlouho očekávané 
slavnostní pasování jednotlivých předškoláčků. Paní ředitelka 
spolu s pedagogy MŠ každému dítku popřála mnoho úspěchů 
ve škole a každý si mimo jiné odnesl na památku batůžek s lo-
gem své třídy. Poté děti zarecitovaly školní přísahu, připily 
si na zdraví šampaňským a užily si odpolední oslavu plnou 
dobrot a mlsání. Tímto bych znovu ráda poděkovala všem ma-
minkám, které se podílely na zajištění občerstvení pro malé 
předškoláčky.                                                Bc. Zuzana Straková

Den Dětí
Červen byl v mateřské školce ve znamení zahradních slavnos-
tí. Jedna z prvních společných akcí byla u příležitosti oslav 
všech dětí. Den dětí s motivem pirátů a námořníků měl úspěch. 
Při příchodu k mateřské škole již z dálky děti vítal velký pirát 
s pirátskou vlajkou. Po celé zahradě na děti čekaly nejrůznější 
stanoviště. Děti lovily ryby, přecházely po kladině mezi žralo-
ky, hledaly drahé kamení z pirátského pokladu, trénovaly svou 
rovnováhu při šermu, přetahovaly se pomocí lana, snažily se 
míčky trefi t piráta a mnoho dalších. Celé odpoledne naši malí 
piráti spolu s rodiči soutěžili, tančili a užívali si sluníčka. Ro-
dičům, kteří podpořili své děti a přišli do mateřské školky též 
v kostýmu piráta či námořníka, patří poděkování. Paní učitelky 
z MŠ všem děkují za účast a těšíme se na další spolupráci.  
                                                                    Bc. Zuzana Straková

Rozloučení s deváťáky
Ve středu 29. června proběhlo v obřadní síni městského úřa-
du slavnostní vyřazení žáků devátých tříd Základní školy 
Štíty. Po proslovech paní ředitelky Mgr. Haasové, starosty           
Bc. Vogela, třídních učitelek Mgr. Hřebíčkové, Mgr. Kobzové 
a zástupkyně devátých tříd nastalo samotné předávání vysvěd-
čení, podpis do pamětní knihy a přání mnoha úspěchů v dalším 
studiu.                Radka Jánešová, TIC Štíty

Příběhy našich sousedů
V letošním školním roce se žáci 9. ročníku naší základní školy 
zapojili již potřetí do projektu Příběhy našich sousedů. Jedná 
se o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro 
žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart 
víceletých gymnázií. Žáci mají za úkol vyzpovídat pamětní-
ka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat dobové fotografi e, 
prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou a psanou 
reportáž.
Všechny reportáže a životopisy jsou umístěny na webových 
stránkách www.pribehynasichsousedu.cz. 
                Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy
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Škola dobrých vztahů,
tak se jmenuje projekt Univerzity Palackého v Olomouci, kte-
rý probíhá pod záštitou MŠMT a na němž se podílí i Sdružení 
D Olomouc, náš dlouholetý partner při realizaci primární pre-
vence u nás ve škole.
Když nám byla nabídnuta účast v tomto projektu a naše škola 
byla vybrána jako škola, která primární prevenci řadí mezi jed-
nu ze svých priorit, neváhali jsme. Vždyť jeden z našich cílů 
je rozvoj bezpečného a přátelského klimatu ve škole, podpora 
spolupracujících třídních kolektivů a minimalizace projevů ri-
zikového chování.
Projekt je zaměřen jak na pedagogy a zvyšování jejich kompe-
tencí v oblasti podpory pozitivních vztahů mezi dětmi a kom-
petencí v oblasti prevence rizikového chování, tak na žáky 
a jejich vztahové, postojové a sociální dovednosti.
Pro žáky si škola mohla zvolit 6 preventivních programů dle 
svého uvážení, které získaly třídy zcela zdarma. Finančně je 
cena jednoho prožitkového preventivního projektu cca 7-10 
tis. Kč.
Pro žáky 4. ročníku jsme realizovali preventivní program: 
Jonathan a RSB – prožitkový program zaměřený na osob-
nostní růst, prevenci šikany, ochrany zdraví, rozvoj vyjadřova-
cích schopností, podporu čtenářství.
Pro žáky 5. a 6. ročníku jsme realizovali preventivní pro-
gram: Léto v jediném dni – hlavní cíle programu jsou seznámit 
se s vhodnými způsoby, jak zabránit šikaně, rozvinout empatii, 
naučit se respektovat odlišnosti.
Pro žáky 7. ročníku jsme realizovali preventivní program: 
Outsider aneb jak z toho ven – hlavní zaměření prožitkového 
programu je seznámit se s vhodnými způsoby pomoci obětem 
šikany, rozvinout empatii, vzájemnou toleranci a spolupráci.
Pro pedagogy školy jsme realizovali třídenní seminář: Škola 
dobrých vztahů s cílem rozvíjet třídnické dovednosti a formo-
vat zdravý třídní kolektiv. Stejně jako prožitkové preventivní 
programy pro žáky školy i tento program v rámci projektu zís-
kala škola pro pedagogy zdarma. Cena tohoto programu je cca 
80 tis. Kč.
Děkujeme Sdružení D Olomouc za tuto skvělou možnost re-
alizovat pro žáky a pedagogy naší školy prožitkové programy 
a tím rozvíjet dobře fungující primární prevenci na naší škole.
  Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Sportovní den
Dne 24.6.2022 se konal již třetí, tudíž možno použít slovo „tra-
diční“, Sportovní den pro žáky a mateřinku ZŠ a MŠ Štíty. 
Na této akci se velice aktivně, spolu se Spolkem rodičů ZŠ 
a MŠ Štíty, podílel také TJ Sokol Štíty. Přípravy na celou akci 
se konaly již několik dní předem, kdy žáci 6. ročníku vyráběli 
transparenty, plakáty a nafukovali balónky. Stanoviště připra-
vili a na celé dopoledne byli nápomocni žáci 8. a 9. ročníku. 
Opět jsme viděli ukázky zumby, stolního tenisu, fotbalu a fot-
balu i pro mini hráče, myslivosti, našeho hasičského sboru, te-
nisu a také nechyběl skákací hrad a hvězda celého dopoledne, 
poník Ferda. Poděkování všem! 
Žáci na startu obdrželi harmonogram stanovišť, podle kterého 
se řídili. Sportovní aktivity byly protkány výkladem od hasičů 
a myslivců, až nadešel před polednem čas odchodu. Žáci se 
odebrali do školy příjemně unaveni a díky vlastní iniciativě, 
kdy si vytvořili stanoviště s vodními pistolkami, tak i v horku 
příjemně ochlazeni.       Za 6. ročník Barbora Skácelová 
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Kácení máje na Březné
Zdobení a stavění májky je zvyk starý několik století. Pro naše 
předky to byla oslava jara, mládí, lásky a plodnosti. Ani letos 
Březná tuto krásnou tradici neporušila, a když už byla májka 
postavena a uhlídána, tak se musela taky skácet. Její posled-
ní čas nadešel letos v sobotu 4. června. Tradiční kácení máje 
je spojené hlavně s posezením a zábavou. Nechybělo bohaté 
občerstvení jako makrely, steaky, topinky, klobásy či lango-
še. Odpoledne patřilo dětem, nechyběly různé soutěže, sladké 
odměny, dětské disco ani oblíbené kolo štěstí či bonbónkový 
déšť, kterého se s chutí ujala nejmladší generace březenských 
hasičů. S přicházejícím soumrakem se začal ze vsi blížit i ce-
lou dobu očekávaný průvod masek se sekerou a pilou. Hajný 
s vlkem, který má máj hlídat, babky, které podle tradice chtějí 
májku skácet, aby měly co na zátop a březenská specialita - 
dětmi oblíbená i obávaná gorila. Zatímco symbol lásky, jara 
a plodnosti šel během několika minut k zemi a jeho čas byl 
sečtený, zábava byla v plném proudu až do noci, kdy k tanci i 
poslechu zahrála oblíbená kapela Méďa Band.

A. Wonkeová

Skautský oddíl 
Hledači Štíty

O čem psát v létě? Jediné slovo – Tábor…
Toto slovo pro skauty znamená mnoho. Je to vrchol celého 
školního roku, je to odměna za celoroční činnost a zároveň 
i pro mnohé výzva, zdali zvládnu být někde bez rodičů déle, 
než jen víkend.
Tábor pro vedoucí znamená něco více. Je to kolikrát boj v dob-
rém slova smyslu, je to prověrka našich schopností, našich 
dobrých i stinných stránek, jsou to hodiny plánování, nespočet 
zápisů z porad, vidina toho, jak vše klapne na pohodu a téměř 
pravidelně dojde i na improvizaci.
Letošní tábořiště nebylo daleko od domova. Tábor jsme posta-
vili v Herolticích. To ovšem nikomu nevadilo, protože ve stínu 
a skrytu lesa nás nebylo vlastně vůbec vidět. Pravda, někdy nás 
mohlo být slyšet, ale pokud šlo o křik radostný, proč ne?
Počasí nám nepřálo, často pršelo, sluníčko odpočívalo. Po-
dařilo se nám nepromoknout, protože všichni měli vždy něco 
suchého na sebe a gumáky se staly naším nejmilejším kamará-
dem. Přesto se našly chvilky, kdy bylo horko všem☺. Počasí 
jako na houpačce nás někdy pěkně potrápilo, ale při různo-
rodých táborových činnostech jsme si vrtochu počasí přestali 
všímat a jeli jsme na plné obrátky.
Příprava tábora se týkala všech. Kopat latríny, chystat kuchyň, 
jídelnu, postavit stany, připravit slavnostní ohniště, nachystat 
dřevo, vyrobit hrnkovník a ešusovník, očistit stožár na vlajku 
a dopilovat esteticky místo pro naši oddílovou sekyrku. Zapo-
jit se museli všichni a věřte, že nikdo neměl problém. Chtěli 
jsme mít pěkné tábořiště a myslím, že se nám to s dopomocí 
všech povedlo.

Děti, které jsou poprvé na táboře, jsou většinou nervózní, jak 
to zvládnou. Nejsou to jen nováčci, komu se občas zastesk-
ne po domově. Prostředí ale většinou děti strhne k výkonům, 
které byste doma od nich čekat nemohli. Během prvních třech 
dnů jsou všichni v naprosté pohodě. Mladší děti jezdí většinou 
na týden, starší na 14 dní tábora. Některé děti, co jsou přihlá-
šené na týden, se rozhodnou zůstat na celé dva týdny, a to nás 
těší.
Starší skauti neboli rádci se zapojují aktivně do fungování tá-
bora. My dospěláci jsme za to velmi rádi. Byť jsme duší stále 
ve věku dětí nebo si to alespoň dle našeho chování někdy my-
slíme☺, tělo jde proti nám. To se nám nelíbí, ale je to realita. 
Během celého školního roku jsme se snažili zapojit několik 
rádců aktivněji do činnosti v oddílu. Jelikož se ukázalo, že to 
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je dobrá volba, dostali i oni příležitost projevit se na táboře. 
Vnesli nám i nějaké novoty do chodu tábora, např. pojem „zá-
cvička“. Nejen tedy, že jsme měli rozcvičku, ale letos poprvé 
i zácvičku. Hoši díky! Po táboře mám pocit, že rádce máme 
aktivní, a proto je čas předat jim větší kus zodpovědnosti, tak 
jak se na správný skautský oddíl patří!
Tábořiště je většinou jako opravdové mraveniště plné pobíha-
jících mravenců v podobě našich skautů. Vždy, když se ozve 
hvizd píšťalky, nastane pár vteřin trvající hukot zakončený na-
prostým tichem a dětmi stojícími v řadě. Tak tohle je nástup. 
Je mnohdy nečekán, někdy jsou děti vyrušeny z různorodých 
činností, ale vždy se snaží stát v řadě co nejrychleji, ať je brzy 
ráno, poledne nebo večer. 

Tábor je pro děti i nás vedoucí odměna, výzva i společně strá-
vený čas bez televize, bez mobilů, a přesto všichni společně. 
Vztahy mezi dětmi a námi se upevňují, prohlubují. Schop-
nost dětí i z vážné chvíle udělat nečekaně groteskní, záchvaty 
smíchu, které nejdou zastavit. Těžké chvíle, strach, vyčerpání 
a výzvy různého druhu.
Každý si z tábora odnese něco jiného, někdo je rád, že je doma, 
jiný už teď plánuje, jaké výzvy bude chtít za rok plnit, další má 
v hlavě plno nových nápadů, které se mohou uplatnit během 
celoročních schůzek.

Děkujeme všem, co nám umožňují pracovat s dětmi. Pořádat 
pro ně tábor není jednoduché a bez pomoci bychom to zvlád-
nout nemohli. 
Díky patří i mnohým rodičům, kteří pomáhají nejen v době 
konání tábora, ale i během školního roku.
Pomocnou ruku nám letos podalo Město Štíty, ZEAS Březná, 
MAGNA Automotive Stity s.r.o.
DĚKUJEME!!!           Marcela Axmannová

Máš-li dobrého přítele, 
máš víc než on…

To věděl už v 17. století anglický spisovatel Thomas Fuller. 
A ví to všichni členové Klubu seniorů Štíty, kteří se účastní 
akcí klubem pořádaných. Od počátku roku 2022 bylo jejich 
přátelství podporováno programem dohodnutým na první 
lednové schůzce v klubovně.  Ať to byl sport – při několika 
návštěvách Bowlingu Broadway v Zábřehu, nebo kultura – 
v kinosále kina Lanškroun, které téměř pravidelně ve čtvrtky 
členové navštěvují (fi lmy Kurz manželské touhy, Přání Ježíš-
kovi, Šťastný nový rok, Srdce na dlani, Mimořádná událost 
i Tajemství staré bambitky atd.). Do této kategorie patří také 
účast na divadelním představení „Baletky“ ochotnického sou-
boru z Václavova v našem kulturním domě.

V den magického data 22.2.2022 klub pořádal besedu s re-
daktorem olomouckého rozhlasu Mirkem Kobzou. Tento zna-
lec kraje uváděl před naplněným klubem své poznatky z his-
torie severomoravského pomezí a zejména Štítecka – o vzniku 
Šilperka, jeho osídlení ve 13. století, o majitelích šilperského 
panství, o problémech obyvatel v těžkých časech i o vládě Li-
chtenštejnů do 19. století. Poutavé vyprávění bylo doplněno 
promítáním záběrů ze Štítecka a okolí.  Přítomní se dovědě-
li mnoho nového a loučili se s vypravěčem naplněni vděkem 
za krásnou hodinku. „Ve Štítech či v Šilperku je vždy dobře. 
Bylo mi ctí a potěšením!“ napsal Mirek Kobza do seniorské 
kroniky.

8. března oslavilo 20 členek klubu společně s šesti kama-
rády při kafíčku, sladkém pohoštění a muzice MDŽ. Dokonce 
se i tancovalo.

22. března vyslechli senioři v klubovně přednášku 
MUDr. Kaňové na téma: Civilizační choroby. Přítomní kladli 
paní doktorce spoustu dotazů a prostřednictvím jejích odpově-
dí se dověděli leccos nového o podpoře osobního zdraví.

K jaru patří také turistika. První vycházka vedla seniory 
za bledulemi do údolí potoka a na Hranice. Kromě palouků 
bledulí našli také chráněnou houbu „ohnivce rakouského“ 
a pohodu u chalupy známého kamaráda. Dubnová vycházka 
vedla od cotkytelské silnice přes Tůmův pomníček do Heřma-
nic. Tam čekalo pohoštění v heřmanické cukrárně. Zpět potom 
někteří jeli autobusem a další prošli domů jarními lesy za krás-
né slunečné pohody.

Hodně oblíbené mezi seniory jsou táboráky, vonící ohní-
ček a opečené klobásky. Ty potěšily při vatře v Herolticích 
u Jany, stejně jako prohlídka muzea vycpaných cizokrajných 
zvířat a následné posezení v heroltické hospůdce.
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V květnu se vydala parta turistů přes Horní Studénky 
do hospůdky u Rudy a poté k rybníku Sychrov, kde se opékalo 
na ohýnku. Okolní příroda přispěla k výborné náladě a cesta 
zpět do Štítů nádherně ubíhala.

První výlet seniorů vedl 17. a 19. května do Velkých Lo-
sin s návštěvou nové cukrárny a hlavně akvaparku. Příjemná 
teplá minerální voda hladila ponořené osoby a věta: „Já přímo 
cítím, jak se léčím!!“ přítomného plavce, rozveselila i naše vo-
domilce.

25. května vyjela parta seniorů autobusem na celodenní 
výlet do Sluňákova a Olomouce. To, že celý den poprchávalo 
nebo lilo, nezkazilo dobrou náladu výletníků. Začalo se kafíč-
kem v kavárně, pokračovalo se s deštníky procházkou po Raj-
ské zahradě Františka Skály, malebnými zákoutími, přes můst-
ky a potůčky uprostřed zeleně Litovelského Pomoraví, přes 
Sluneční horu Miloše Šejny až k bobřímu rybníku. Následoval 
chutný oběd v ekologickém centru. Poté už jízda do Olomou-
ce, sledování studentského majálesu a volby královského páru, 
nákupy, kavárny a prohlídka věže olomoucké radnice. Další 
v pořadí byla návštěva Loštic za tvarůžky. Nákupy, ochutná-
vání, prohlídka loštického náměstí a cesta domů.

Jak již bylo řečeno, panuje obliba táboráků – další v pořadí 
a snad nejoblíbenější a několikrát opakovaný – táborák u Jind-
ry na břehu Březné. Pohoda, pochutnání, kamarádství, humor 
a pospolitost. Obdobně při křapáčovém posezení u Alenky. 
Také výborná nálada, pochutnání a radost pro všechny přítom-
né.

Při schůzce v Acrobatparku byla naplánovaná činnost 
na prázdniny. V nabídce byly programy letních kin v Červené 
Vodě, Lanškrouně a na Bukovce.

Byl uskutečněn výlet na nadhlednu Háječek – cesta ze 
Svébohova na kopec, výstup nahoru, nádherný rozhled po zná-
mé krajině. Taky poznatek – shora je všechno hezčí!! Potom 
dolů po sjezdovce a autobusem domů. Dvakrát k Jindrovu 
ohýnku – jednou v dešti, podruhé ve slunci – dobrá nálada 
vždycky s sebou.

23. července se jelo autobusem do Čech pod Kosířem – 
krásný klasicistní zámek, zámecká kavárna, muzeum zámec-
kých kočárů, společný oběd a jízda do Arboreta Bílá Lhota. 
Zde prohlídka přírodního areálu následovaná návštěvou Loštic 
a nákupem jejich tvarůžků.

V srpnu návštěva U Jany v Herolticích – děkujeme za vý-
borný kančí guláš, kafíčko s koláčky a další pohoštění – bylo 
nám tam opravdu moc dobře!

Do konce srpna ještě návštěva a prohlídka štítecké věznice, 
návštěva Gansbergu a výlet do ZOO Olomouc (pod patronací 
olomouckého kraje). V plánu je výlet do muzea vyřezávaných 
dřevěných soch pana Halouzky v Jiříkově, prohlídka hradu 
Sovinec a zahrady Makču Pikču.

Vše je doprovázeno dobrou náladou z krásných zážitků 
a pocitem pevného kamarádství.             Marie Lauermannová
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI
V průběhu měsíců července, srpna a září tohoto roku slaví vý-
znamné životní výročí tito naši spoluobčané:
Jurečková Magdalena   70 let
Břinčilová Anna          70 let
Kubíček Lubomír          70 let
Krňávek Miloslav         70 let
Postavová Vlasta          75 let
Pospíšil Miroslav          75 let
Tatarková Anna          75 let
Daněk Jan          76 let
Pacíková Ilona          76 let
Mynářová Hana          76 let
Valentová Alžběta         76 let
Haltmarová Anna          76 let
Schmidtová Ludmila    76 let
Hraničková Ludmila     76 let
Knápek Antonín          77 let
Altmanová Zdislava     77 let
Purkertová Vlasta          77 let

Valentová Věra          78 let
Švédová Marie          78 let
Pospíšilová Jarmila       79 let
Kotrašová Irena          79 let
Bartoš Vlastimil          79 let
Havlena Jaroslav          80 let
Illková Jiřina          81 let
Zahradník Jindřich        81 let
Marešová Anna          83 let
Illek Jan           83 let
Koutníková Anna          83 let
Delovská Para          84 let
Pecháček František       86 let
Valenta Vladislav          88 let
Jurečková Marie          89 let
Valenta Josef           97 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 19. července 
jsme si připomněli 15. výročí 

úmrtí pana 

Františka Viktorina 

a dne 6. září uplynulo 20 roků, 
co odešla od všeho, 
co měla ráda paní 

Helena Viktorinová.

Vzpomíná celá rodina.

Dne 9. srpna uplynulo 12 let 
od úmrtí pana 

Karla Směšného.

Vzpomíná manželka Miluše.

Dne 11. října 2022 by se dožila 81 roků naše drahá 
přítelkyně, paní 

Marie Martincová.
S úctou a láskou stále vzpomínáme. Kdo jste ji znali, 

vzpomeňte s námi.
Rodina Kádnerova.

      VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci červnu v ob-
řadní síni MěÚ ve Štítech, kam se na pozvání dostavili rodiče 
se svými dětmi k jejich slavnostnímu zápisu do Pamětní knihy 
narozených. Hezkými písničkami a tanečkem všechny přítom-
né potěšily žákyně ZŠ ve Štítech pod vedením paní učitelky 
Jany Špačkové. Zastupitelem města panem Zdeňkem Drlíkem 
a předsedkyní SPOZ paní Ivetou Horvátovou byly přivítány 
tyto děti:

Matěj Marek
Jaroslav Strakoš

Matyáš Diro
Kateřina Horváthová

Maxmilián Segeth
Sára Matoušková
Jasmína Cinková

Matěj Janků
David Zacpal
Stanislav Jílek
Ella Čadová
Pavel Bartoň

Pavel Klír
Elen Muniková
Anna Konečná

Šimon Konečný

Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem 
přejeme mnoho zdraví, štěstí a radosti.
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Vzpomínka 
na OPERACI ANTHROPOID

27. května 2022 uplynulo 80 let od jedné z nejvýznamněj-
ších akcí československého odboje. Byl to čin demonstra-
tivního charakteru, který měl Spojencům i světové ve-
řejnosti dokázat, že československý národ se s německou 
okupací nesmířil a stál plně na straně spojeneckého úsilí 
o porážku nacistického Německa.
Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek vy-
slaný během druhé světové války z Velké Británie na území Protek-
torátu Čechy a Morava. Tvořili ho vojáci československé exilové ar-
mády Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Byl organizován zvláštní skupinou 
„D“ zpravodajského odboru exilového Ministerstva národní obrany. 
Šlo o diverzní operaci, která proběhla mezi prosincem 1941 a červ-
nem 1942. Jejím hlavním cílem bylo zlikvidovat zastupujícího říš-
ského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. K útoku došlo 
27. května 1942 a byl úspěšný. Heydrich na jeho následky 4. června 
1942 zemřel. Oba vojáci, Gabčík a Kubiš, zaplatili za svůj čin ži-
votem, když spolu s dalšími výsadkáři podlehli  18.  června 1942 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje přesile nacistických vojáků. Přestože 
oba příslušníci desantu zahynuli, byla mise považována za úspěšnou, 
protože zadaný úkol byl v plném rozsahu splněn. Samotná likvidace 
Heydricha se později stala předmětem řady sporů, neboť přes klady, 
které přinesla, měla i zápory. V reakci na atentát totiž nacisté zavraž-
dili několik tisíc Čechů, mj. vypálili obce Lidice a Ležáky. V koncen-
tračním táboře Mauthausen bylo popraveno 294 příbuzných a spolu-
pracovníků parašutistů z řad českého odboje. Nicméně i díky tomuto 
činu byla poválečná ČSR uznána mezi vítězi. 

(zdroj: Wikipedie)
 27. května 2022 se v prostorách ZK Kovovýroba Žerní-
ček s. r. o. Štíty konala malá vzpomínková slavnost, které 
se kromě zaměstnanců fi rmy zúčastnili i významní hosté. 
Mgr. Petr Zavadil, ředitel pobočky Paměť národa Střed-
ní Morava, Ing. Hana Lucuková, koordinátorka projek-
tu Příběhy našich sousedů, starosta města Bc. Jiří Vogel 
a další. Poté, co iniciátor akce a jednatel společnosti Petr 
Žerníček seznámil přítomné s 80 let starou historií, pro-
mluvili k účastníkům akce Petr Zavadil a starosta města 
Jiří Vogel. Na závěr byla při této příležitosti ve venkovních 
prostorách fi rmy odhalena statečným hrdinům pamětní 
deska. Minulost by neměla být zapomenuta, jen tak mů-
žeme pochopit přítomnost a budoucnost. Organizátorům 
patří poděkování za zdařilou vzpomínkovou akci.                                                  
    Ivana Valentová 

Střípky ze Šilperska a Štítecka

Crhovský pomník známý i neznámý
Pomníky padlým se v obcích a městech začaly stavět 
po první světové válce na památku těch, kteří ve válce ze-
mřeli nebo se z ní nevrátili. Nejinak tomu bylo v Crhově, 
v české vesnici uprostřed smíšeného či německého osídlení. 
Pomník obětem obou válek v Crhově stojí v současnosti 
na prostranství mezi kaplí a bývalou školou, kam byl roku 
2016 po rekonstrukci přemístěn z původního stanoviště.

První pomník padlým v 1. svět. válce v Crhově.
První crhovský pomník padlým měl podobu menší kamenné 
mohyly, do které byla teprve těsně před 2. sv. válkou (roku 
1938) vsazena mosazná deska se jmény obětí 1. světové války. 
V této podobě je znám z jediné dochovalé fotografi e. Po oku-
paci severní Moravy byla deska opět sejmuta a ukryta údajně 
na zahradě u Bartošů, kde se dočkala osvobození. (Desku obci 
daroval účastník 1. SV a legionář František Bartoš.)
Po druhé světové válce získal pomník současnou podobu. Ka-
menná mohyla byla zaměněna za podstavec s původní deskou 
a dvěma bočními poli se jmény dalších obětí z druhé světové 
války. Ironií osudu je, že mezi nimi je i jméno Františka Barto-
še, který byl nacisty popraven za odbojovou činnost. Na pod-
stavec bylo umístěno mramorové sousoší se dvěma vojáky, 
z nichž jeden po zásahu umírá. O výstavbu se zasloužili crho-
vští občané a partyzáni, pomník byl odhalen 6. července 1946.
Po sedmdesáti letech byl pomník zrestaurován a přemístěn ze 
soukromého pozemku na nové stanoviště. V době rekonstruk-
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ce byla v pomníku nalezena listina, ve které je zaznamenána 
historie původního pomníku, mosazné destičky, důležitá data 
i osud samotného crhovského rodáka Františka Bartoše. V den 
oslav státního svátku, 28. října 2016, byl opravený pomník 
slavnostně vysvěcen a v kostele sloužena mše.
Až potud jde o známé skutečnosti. Nyní přidávám i trochu de-
tektivního pátrání, které se týká původu a autorství plastiky 
s umírajícím vojákem. Roku 2008 vyšla v nakladatelství Ve-
duta Štíty kniha „Sochař Josef Obeth“. Již tehdy mne zarazila 
podobnost crhovského sousoší s díly tohoto sochaře z Jesenic-
ka, absolventa supíkovické kamenické školy (mezi jeho díla 
patří plastiky v Priessnitzových lázních v Jeseníku). Ale teprve 
loni jsem v pátrání pokračovala. 
Crhovské sousoší na pomníku má vlastní zajímavou histo-
rii. Dle vyprávění crhovského patriota Pepy Jurečka přivezl 
po skončení 2. sv. války jeho praděd Josef Šula na koňském 

Detail Kapsova sousoší.

povoze sousoší - část po-
mníku z první světové války 
z některé z nedalekých obcí, 
snad prý z Tatenice. Ze soch 
německých vojáků byly prý 
obroušeny nevhodné znaky 
(kříže, orlice apod.) a sou-
soší bylo použito na po-
stavení nového pomníku. 
Druhá hypotéza pak říkala, 
že sousoší pocházelo z Lan-
škrouna. Dalším pátráním 
byla potvrzena druhá verze. 
Díky spolupráci s ředitelkou 
jesenického archivu, jedel-
skou rodačkou Bohumilou 
Tinzovou, (B. Tinzová je 
spoluautorkou knihy o Jose-
fu Obethovi a znalkyní umě-
ní na Jesenicku) se podařilo 
získat fotografi i původního 
objektu a zjistit i autora pomníku. Tím je jiný jesenický sochař 
německého původu Engelberg Kaps, rovněž absolvent supíko-
vické kamenické školy, (proto díla Obetha a Kapse vykazují 
podobné rysy, oba tvořili i podobné válečné pomníky).
Otázkou zůstává, proč a za jakých okolností došlo k tomu, že 
se Lanškroun sousoší zbavil. Podstavec Kapsova monumen-
tálního pomníku zůstal zachován a dodnes ho ve zrekonstruo-
vané podobě můžeme vidět po pravé straně při vjezdu do Lan-
škrouna. 
(Děkuji všem, které jsem do pátrání zapojila: Pepa Jureček, 
Olda Prokop, Stáňa Bartoňová, Bohunka Tinzová a Mirek 
Kobza)                         
                                                                         Ivana Valentová

E. Kaps, autor crhovského sou-
soší, nar. 1939.

Lanškroun - původní památník.

Památník v Lanškrouně v současnosti. Památník v Crhově na novém místě, současnost.
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TURISTIKA

Někde tady má „kalendářová stať“ přinášela tipy na krásná 
místa v Česku, která stojí zato poznat určitě dříve, než podlehne-
me lákání do zahraničních destinací. Snažil jsem se vybírat sousta 
méně známá, a tak dosud nedošlo na chválení obdivuhodné pří-
rodní lokality na pomezí Čech a německého Saska. Nejdříve se 
objevila zpráva o požáru na saské straně, u vyhlídkového mostu 
Bastei. Během pokračujících rekordních veder vyšlehly plameny 
i v bohulibé krajině nad naším Hřenskem. Nezapaloval tu blesk, 
určitě ani ona pověstná pohozená láhev, zapálil to turista? Kuřák? 
Pyroman? Nevím, ale určitě to byl idiot! Už za pár hodin bylo cítit 
kouř z tohoto ohně až na Štítecku. Pohádkové území se během 
týdnů urputného, ale nerovného boje hasičů změnilo na tisícovce 
hektarů na popel, z něhož ční černá strašidelná torza stromů mezi 
skalami. Pokud někdo není zvrhlým milovníkem katastrofi ckých 
scén, pak se tu teď jen těžko dá udělat lákavá fotografi e.   Ale už 
se objevují názory, že to je pro přírodu vlastně dobré, úplný boží 
dar. Je to nejméně tak diskutabilní jako ponechávání uschlých 
kmenů po napadení kůrovcem na místě (i tam kde jsou vytěžitel-
né). Třeba právě v tomto případě se to obrovské množství paliva 
nepochybně stalo velmi tvrdým vetřelcem tisícovky hasičů. Až 
příliš velká část našeho území je vlivem součtu neblahého vlivu 
globálního oteplování a naprosto nepochopitelného a nezodpo-
vědného chování lidí akutně vystaveno hrozbě dalších katastrof. 
Příště to může být třeba Český ráj, jeho název by se pak mohl stát 
velice absurdním. Po cestě do Brd jsem na mnohem přístupněj-
ších lokalitách, dá se říct i na rovinách, viděl obrovské hektary 
mrtvých, ale také stojících smrkových lesů. Na silnici jsme po-
tkávali kamiony s kládami, které viditelně kůrovcem napadeny 
nebyly. Když se bude dnešní „Maryčka Magdonová“ o to palivo 
ze suchých hvozdů zajímat, uslyší takovou cenu, že na ni opět 
přijde sebevražedné puzení. Tak se u nás „řeší“ všechno.

Lesní zákon prakticky nedovoluje kouření v lese, ohýnek ne-
máme dělat blíže jak padesát metrů od lesa. I lítat po lese na mo-
torce či čtyřkolce je vlastně nemožné. Našinec (možná) sleduje 
i předpověď počasí, kde nechybí také varování před nebezpečím 
nezodpovědného konání ve vyschlé krajině. Potřebujeme ale 
opravdu na všechno zákon, policajty, nakonec tisíc hasičů? Co 
náš mozek?  Staví nás opravdu na místo výjimečného druhu? Po-
užíváme ho? Nevyschl snad v těch vedrech?                                                                                  

                                                                              Alex Krobot

Rekviem za 
České Švýcarsko

Brdy
Je devátého června ráno, leje jako z konve. Ale to nic, to 

je v plánu, nebudeme se po cestě potit. Vystupujeme u Ča-
pího hnízda, stavby slohově hůře zařaditelné, leč dostatečně 
proslavené. Už neprší. Hnízdo je zavřené, nahlížet lze pouze 
okny. Otevřená je restaurace, králičí stehno za 355 korun. Do-
vnitř nejdu, ale dmu se pýchou vědom si obsahu své králíkár-
ny (jeden králík má čtyři nohy!). Místem našeho ubytování je 
Příbram. Vidíme to město nejdříve pěkně z vrchu, z poutního 
areálu Svatá hora. Mariánská soška už měla za sebou dost 
dlouhou historii, když byla v 17. století umístěna do velkory-
sé baziliky. Proudy poutníků přilákalo množství zázraků, ně-
které z nich lze vidět na výmalbě rozsáhlých ambitů. Kéž by 
ještě přibyl třeba zázrak zastavení infl ace! Vyvrcholením pro-
hlídky je popatření stříbrného oltáře. Jsme totiž ve městě zná-
mém staletou hornickou činností, zdejší podzemí bylo bohaté 
nejen tím stříbrem a dalšími kovy, ale i uranem, jehož přínos 
pro lidstvo zůstává diskutabilní. Letos, 31. května, tu proběhla 
vzpomínka na 130. výročí obrovské důlní katastrofy, při které 
zahynulo 319 horníků. První večeře, jakož i další stravová-
ní, neměly chybu. Večerní procházky byly individuální, bylo 
tu možné potkat, kupodivu, turisty štítecké i přátele z rodiny 
ajznboňácké už známé z řady společných výletů. Spojila nás 
pozornost si zasluhující akce opavské cestovky.  

Náš zájezd má pravidelně dopolední program s prohlíd-
kou historických míst, odpoledne následuje vždy pěší výlet, 
nejčastěji po území částečně zpřístupněného vojenského cvi-
čiště Brdy.     

Zámek v Březnici i městečko jsou pěkným a příjemným 
překvapením. Poblíž Milína se stavujeme u památníku po-
sledního střetu německé a sovětské armády na našem území 
na závěr II. světové války. A pak jedeme až do Obecnice, od-
kud startuje náš výlet napříč územím bývalého vojenského 
újezdu. Kráčíme dopadovými plochami Tok a Jordán, v těch 
létech minulých tu vybuchlo (i nevybuchlo) hodně dělostře-
lecké munice, naše stezka je, doufám, vyčištěná. Do civiliza-
ce a k autobusu přicházíme v Dolní Kváni po necelých patnác-
ti kilometrech. Nemusel je ujít každý, vždy je tady nabízena 
i nejméně jedna kratší trasa. 

Na prahu dalšího dne zase začínáme zámkem, tentokrát 
v Hořovicích. Řidič zatím bojuje s poruchou kávovaru. Je ši-
kovný, zdroj levné a dobré kávy nám zachránil. V Komárově 
nás potěšilo velmi zajímavé muzeum litiny. Kreslovna, naše 
další startovní místo. Skála Marie Terezie je romantický buliž-
níkový suk, dnes obklopený bujnou vegetací. U ní odbočíme 
doleva a lesem, který nás chrání před příliš ostrým sluncem, 
docházíme k Hořejšímu a Dolejšímu Padrťskému rybníku. 
Větřík čechrá hladinu vodních ploch, my dáváme svačinku 
a vzájemně si chválíme vypálené produkty našich zahrádek. 

Čtvrtý den nás čeká Památník Vojna v Lešeticích. Místo, 
jež patří k těm, co by neměla být zapomenuta. Nejdříve za-
jatecký tábor, pak v podstatě koncentrák pro politické vězně 
neblahých let padesátých. Dost lidí se odtud nevrátilo a hodně 
se jich vrátilo s podlomeným zdravím. Uranové záření i nelid-
ské zacházení vykonaly své. Co jen dokážou lidé dělat lidem! 
Nedaleko, ve Vysoké u Příbrami, je místo příjemnější - více 
jak dvacet let tu pobýval hudební skladatel Antonín Dvořák. 
Na pozemku hraběte Kounice, což byl jeho švagr, si nechal 
postavil vilu později pojmenovanou Rusalka. V tomto příjem-
ném prostředí vznikla mnohá nejznámější díla. Nicméně tato 
vila už neexistuje, památník skladatele je v blízkém pěkném 
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parku u zámečku, který si tu postavil pan hrabě. Expozice je 
balzámem na duši. Přejíždíme až za severní okraj cvičiště, 
přes Čeňkov, kde v roce 1912 pracoval pozdější jugoslávský 
prezident Josip Broz-Tito, do blízkosti Jinců a na zdejších 
stezkách tu proběhne další odpolední výlet. Náš průvodce za-
číná už šetřit své uchozené klienty a navrhuje hned několik, 

ale jen kratších tras. Bolí mě 
pomyšlení, že neuvidím ves-
ničku nazývající se tak pěkně 
– Felbabka. Ta je na samém 
konci původně navržené 
trasy o délce 10,5 km. Když 
žadoním a podplácím ještě 
informací o zde na internetu 
zjištěné hospůdce s názvem 
Brdská restaurace u Fabiána, 
průvodce podléhá a stává se 
mým jediným exkluzivním 
společníkem na této trase. 
Nebylo proč litovat. Kaž-
dý, tedy i my, jsme viděli 
zajímavý terén, vystoupa-
li na vrchol Plešivce, byli 
jsme uchváceni pohledem ze 
skalních vyhlídek. A my dva 
našli i tu hospůdku. Když 
do hrdel klouzalo to pěnivé, 
šéf volal autobus. Zanedlou-

ho už autobus couval k hospodě. Chtěli jsme mu ušetřit ty ná-
ročné metry orientace zpětnými zrcátky, a tak jsme mu valili 
naproti. Ušetřeno nebylo nic, neboť po několika kilometrech 
jsem zjistil, že jsem tam nechal (na každého jednou dojde) 
turistické hole. Autobus se chechtal.

Za jejich záchranu dostal šofér ráno čokoládu, ostatním 
jsem nabízel slivovici. Hodně se změnilo, zjistil jsem. Výkup-
né, každému čtvrtku po ránu, což má být tak zdravé, kolegové 
téměř jednohlasně odmítli, že prý si dali prášky (kam ten svět 
spěje.). Zažil jsem tedy navíc pocit nemorálního opilce hod-
ného vyloučení ze slušné společnosti. Vystupujeme v Rožmi-
tálu pod Třemšínem. Naše kroky vedou nejdříve na hřbitov 
ke hrobu učitele a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. 
Jeho původní pohřbení na morovém hřbitově bylo ostudnou 
tečkou za dlouhou řadou nepochopení, ústrků a falší spoluo-
bčanů, které vedly až k jeho sebevraždě v lese Voltuši. I sem 
k mohyle jsme zašli. Kostelem zněly varhany, na které hrával 
i českou mši vánoční, jednu z asi 1 400 skladeb, jichž byl 
autorem. K prohlédnutí byly expozice Podbrdského muzea 
i s výstavou automobilových veteránů. Do historického ko-
loritu místa a kraje patří také výroba cvočků. Jednu takovou 
starou dílničku jsme tu viděli. Odpoledne patřilo krásnému 
výletu na Třemšín (827 m).

Ráno plníme suterén autobusu zavazadly, zvedáme kotvy. 
Zastávka na vycházku se ještě koná v Mníšku pod Brdy. Cí-
lem je barokní poutní areál Skalka. Byl zachráněn na posled-
ní chvíli, protože po nešetrném poddolování, ještě v nedáv-
né době hrozil zřícením i kostel. Je odtud moc pěkný výhled 
na město. Poblíž turistické stezky jsem ve svahu opravdu ob-
jevil ještě jasné stopy po těžbě železné rudy. Mníšek je mís-
tem příběhů Káji Maříka, připomněla to po něm pojmenovaná 
hospoda. No, třeba tu měl Kája ve zralejším věku přezdívku 
Pařík. Lokál ještě otevřený nebyl, tak bylo dost času na pro-
hlédnutí náměstíčka i posezení v cukrárně. Řekl bych, že tento 
zájezd neměl chybu. Program velice dobře postavený, poča-
sí naprosto ideální. Průvodce, šéf cestovky, výborný a znalý, 
šofér to uměl nejen dopředu, ale obdivuhodně i dozadu. Těší-
me se na nějaké obdobné příště.

                                                   Alex Krobot
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RYBÁŘSKÁ POVÍDKA
Pes, dobrý parťák i pro rybáře, 

dalo by se říci
Bylo typické horké červencové odpoledne, teplota vzduchu 
dosahovala až k 35 stupňům Celsia a vedro, jako by člověk 
měl pocit, že stojí uvnitř pekárny. Modrá obloha si pohrávala 
s bílými mráčky a sluníčko, když vykouklo, mělo takovou sílu, 
že by se i syrové kuře za chvilku upeklo. Říkám si: „Kolikpak 
bude rybářů v takovém teple na našem krásném Králickém 
rybníku?“ Ta šesti hektarová kráska, plná různých druhů ryb 
a nádherných rybářských zážitků. No nic, přestanu zase snít, 
povinnost volá, půjdu na obhlídku rybářského revíru. Jsem ne-
jenom rybář, ale také rybářská stráž. Ať to každý vnímá, jak 
chce, já to dělám rád. Dobrovolně jsem se onehdy přihlásil 
s tím pocitem, že mohu něco ovlivnit kolem vod, které jako 
rybář miluji. Než vyrazím, přichystám si rybářské vybavení 
na večerní lov kaprů, měl jsem totiž v plánu po obhlídce revíru 
taky pozlobit pruty a posedět u vodní hladiny připravující se 
na večerní pohodu. Všechno nachystáno a přesunuto do auta, 
i čas se příhodně posunul na pozdější odpoledne. 
Na rybníku k mému překvapení bylo celkem dosti rybářů, už 
zdálky to napovídaly spousty malých postav, jako by to byly 
špendlíkové hlavičky. Po několika provedených kontrolách 
jsem dorazil k jednomu starému pánovi, takovému dědečkovi 
rybářovi. Seděl na nižší dřevěné stoličce, na první pohled ne-
bylo nic, co by mě na něm výrazně zaujalo, akorát vedle něho 
seděli dva pejsci. To jsem ještě netušil, jaký je jeden z nich 
„velký rybář“. Ten větší a starší, abych použil pojem od svojí 

Reakce pana Petra Žerníčka na článek 
autora Alexe Krobota „Štítecké cihly“:
Se zájmem jsem si přečetl článek v předchozím vydání 
Štíteckého listu „Štítecké cihly“. Autor se zde rozepisuje 
o historii cihelny. Nicméně článek ve mne zanechal ja-
kousi „hořkost“ a proto jsem se rozhodl reagovat.
Jakožto majitel tohoto objektu bych se několika slovy 
vyjádřil ke „zmizení z povrchu zemského“ s dovětkem, 
že „to by nám šlo“…. Předpokládám, že autor článku 
nemá nebo neměl správné informace. Potom by je takto 
neměl publikovat a měl by si ověřit všechny informace. 
Jinak by nemohl napsat, že „Nákladů na opravu nežádala 
mnoho, mimo toho komína (ten už byl vyřešen a kdysi 
vlastně kratší byl) kousek střechy“. Je tedy správně uve-
deno, že komín se musel snížit, protože se nakláněl a byl 
nebezpečný. Střecha byla po mnoho let plná děr, okna 
nebyla prosklená. Dešťová voda a mráz v zimě za ty roky 
udělal své (v této části města je i -25 °C). Postupně se za-
čaly propadat stropy, dřevěné konstrukce byly nestabilní. 
Celkový stav byl ve velice kritickém stavu a budova tak 
začala být pro zaměstnance a provoz fi rmy nebezpečná. 
Tato budova byla opravdu technicky velice zdařilá. Nic-
méně nebylo možné ji dát do nějakého slušného stavu. 
Tyto náklady by šly do několika miliónů. Zub času pro-
stě vykonal své. Už vůbec si nedokáži představit nějaké 
průvodcovské akce za plného provozu fi rmy atd., to je 
prostě mimo realitu.
Budova staré cihelny byla jistě technicky velice zajíma-
vou stavbou. Zaměstnávala po řadu let mnoho lidí a pa-
třila k našemu městu. Zachovali jsme některé výrobní 
stroje a je v plánu, že na stejném místě vybudujeme pa-
mětní desku s popisem, fotografi emi atd. Čas jde v ně-
kterých ohledech rychleji a někdy skončí i dobré věci, 
možná proto, aby začaly ty nové.

Petr Žerníček

tak zaštěká, pokud to jen nějaký kapr ožužlává a jen ťukne, 
tak jen zavrčí,“ dále vysvětluje. „Mohu v klidu odpočívat, po-
zorovat okolní přírodu nebo si číst knížku“. Vypráví dědeček 
a do náruče si bere druhého hnědého pejska, štěně jezevčíka. 
S dědečkem rybářem jsem si ještě chvíli povídal, se vší úctou 
jsem ale pochyboval, zda to myslí vážně. 
O chvíli později jsem zjistil, jak moc jsem se mýlil. To už jsem 
byl opodál a kontroloval další rybáře. Najednou jsem za rame-
ny slyšel zavrčení a hned potom několikrát zaštěkání. Zvuk 
vlasce, jak se vymotává z navijáku prutu, přesvědčoval o zábě-
ru. Několika rychlými kroky jsem se vrátil k dědečkovi a jeho 
pejskům. Tak přece, ten záběr na rybu měl on, napadlo mě, 
když bylo slyšet zaštěkání a hned potom zvuk cívky od navi-
jáku, jak si to kapřík rozjel směrem od rybáře. Dědeček rybář 
už měl rybu zdolanou, v podběráku a pokládal ji na podložku. 
Nádherně stavěný šupinatý kapr, rozhodně jeden z těch vět-
ších. „Toho menšího pejska to taky naučím, doroste do toho, 
rozdělí si aspoň udice,“ hlásal dědeček s pohledem na mě. Tak 
přece je to pravda, nevymýšlel si. A jak dědeček rybář pravil, 
i pes může být dobrý parťák pro rybáře. Později si připravu-
ji svůj vercajk na ryby a přemítám, jak i jako rybářská stráž 
mohu zažít veselé příhody u vody. Můj večerní lov na kapry 
právě začal, ale to už je jiný příběh.

Jan Kotouček

Patrik Bartošek

maminky: „Je to unikátní druh psa tzv. VESTAJ (vesnické ta-
jemství)“. Na první zdání obyčejný pes. Dědeček rybář mu dal 
povel „Hlídej!“ a podával mně rybářské doklady ke kontrole. 
Pejsek se mezitím přesunul ke břehu rybníka, kousek od jed-
noho z prutů ve vidlicích. Nepozoroval však, jak by se mohlo 
zdát, linoucí se vodu či kachny, které opodál přistály na vodní 
hladině, ba ani ostatní rybáři ho nevyváděli z upřeného po-
hledu na čihátka neboli policajty, byl to zkrátka hlídač záběru 
na obou nahozených prutech. A protože jsem povahou zvídavý 
a bylo to velmi zvláštní, tak já zase hleděl na toho hnědo-bílé-
ho pejska. Najednou se ozvalo: „On mi hlídá pruty, nahrazu-
je moderní hlásiče, ty, jak otravně pípají a houkají, jak někde 
na parkovišti,“ pravil dědeček rybář. „Teď je toho kolikrát 
plný rybník, já to tak nemám rád“, pokračoval. „Jsem stará 
škola, nejsem na to zvyklý a asi nikdy nebudu. Tady Žeryk, to 
je můj parťák a zvládne to taky a není na baterky“. Usmívá se 
a ukazuje na svého čtyřnohého přítele. S nechápavým výrazem 
se na něj otáčím. “Naučil jsem ho, že když je záběr na prutech, 
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Stolní tenis

Stolní tenis o prázdninách
Letní měsíce slouží stolním tenistům jednak ke krátkodobému 
odpočinku, ale především k fyzické a herní přípravě na další 
sezonu. Ne jinak je tomu i u nás ve Štítech. Naši mladí stolní 
tenisté letos v průběhu prázdnin pravidelně trénují a také již 
absolvovali několik kempů a turnajů na republikové i meziná-
rodní úrovni. 

Ještě před začátkem prázdnin však proběhla poslední soutěžní 
akce uplynulé sezony, na kterou byla naše děvčata Tereza Fa-
biánková a Martina Haltmarová nominována, a to Mistrovství 
ČR družstev U15 v Ostravě. Bohužel los holkám příliš nepřál 
a hned v prvním utkání je čekaly obhájkyně loňského titulu 
a nasazené jedničky SKST Vlašim. Papírově silnější a zkuše-
nější soupeř nezaváhal a naše holky prohrály 0:3. V následu-
jících utkáních o celkové umístění se holkám však podařilo 
vyhrát několik zápasů a společně jsme se poté radovali z naší 
historicky první výhry na mistrovství ČR družstev, když holky 
porazily soupeřky ze Sokola Chrudim 3:0. Celkově děvčata 
Sokol Štíty obsadila na Mistrovství ČR 15. místo.

Na konci června proběhl v Praze, za účasti hráček Sokola Štíty, 
mezinárodní turnaj pod názvem Velká cena Prahy. Naše hráčky 
se ve svých věkových kategoriích zúčastnily turnaje družstev 
i jednotlivců. O vysoké úrovni turnaje svědčí fakt, že na turnaj 
přijeli hráči a hráčky ze Slovenska, Německa, Ukrajiny, Švý-

carska, Polska, Izraele a mnoha dalších zemí. V kategorii U11 
nás reprezentovala Terka Fabiánková, která hrála v družstvu 
s Yvetou Plešnerovou z SKST Vlašim. Po skupinových bojích 
se děvčata probojovala do fi nále B. Ve vyřazovacích zápasech 
se holkám dařilo a nakonec si odvezly bronzové medaile. Také 
v soutěži jednotlivců Terka vybojovala bronzovou medaili, 
když po postupu ze skupiny do fi nále B prohrála až v semifi -
nále právě s Yvetou Plešnerovou. Terce gratulujeme.
V silné konkurenci kategorie U15 nás reprezentovala Marťa 
Haltmarová. V družstvech hrála společně s Monikou Sobo-
tíkovou z MS Brno. Obě hráčky předváděly skvělé výkony 
a postoupily ze skupiny do fi nále B. Ve vyřazovacích bojích 
ukázala naplno svůj potenciál Marťa, když ve dvouhře za celý 
den neprohrála jediný zápas. Škoda jedné prohrané čtyřhry. 
I tak z toho bylo celkově krásné 5. místo. Ve výborných vý-
konech Marťa pokračovala i v soutěži jednotlivců. Její cesta 
turnajem skončila až ve čtvrtfi nále, kde podlehla 4. nasazené 
hráčce, švýcarské reprezentantce Seraině Rosset a to těsně 2:3 
po velikém boji. Marťa nám svými výkony a svým pojetím hry 
po celou dobu turnaje dělala velikou radost.

Na úvod prázdnin jsme si my, trenéři i naši mladí stolní tenisté, 
dopřáli krátkou pauzu. První akcí, kde jsme se opět všichni 
sešli, byl kemp s bývalým reprezentačním trenérem Tomášem 
Demkem, který jsme uspořádali v polovině července v Herol-
ticích. Na již tradiční kemp jsme letos vzali i naše vybrané 
začátečníky a přizvali další hráče a hráčky z našeho regionu. 
Mimo prostor sokolovny nám skvělé zázemí poskytla i Herol-
tická s.r.o.  Děti vytvořily dobrou partu a aktivně a s nadšením 
se zapojovaly do všech aktivit. Mimo dvoufázových tréninků 
za stolem jsme se např. věnovali balančním a protahovacím 
cvikům, testovali jsme fyzičku, hráli tenis, společenské hry, 
plavali v bazéně či relaxovali ve vířivce. 
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Datum
st 7.9. 17:00 16:30
pa 9.9. 16:30 16:30
so 10.9. 16:00 13:30
ne 11.9. 10:30 9:00
st 14.9. 16:00
pa 16.9. 16:30
so 17.9. 15:30 10:00 10:00 10:15 9:00
ne 18.9. 12:00
st 21.9. 16:00 16:00
so 24.9. 15:30 13:00 12:00 10:15 9:00
ne 25.9. 10:30
st 28.9. 10:00 9:00 10:30
so 1.10. 15:00 12:30 9:00
ne 2.10. 10:30 9:00 11:00
so 8.10. 15:00 12:30 10:15 9:00
ne 9.10. 10:30 9:00
so 15.10 15:00 12:00 13:00 13:00
ne 16.10. 10:00
ut 18.10. 16:30
so 22.10. 14:30 12:15 10:30 10:15 9:00
ne 23.10. 9:00
pá 28.10. 13:30 10:30 9:00 16:00
so 29.10. 14:30 12:00 10:15 9:00
ne 30.10. 10:30 11:00
ne 6.11. 10:30

Další akcí, které se naši svěřenci zúčastnili a na které opět za-
nechali skvělý dojem, byl mezinárodní kemp a následný turnaj 
Czech Open Olomouc. Ten proběhl ve dnech 25.-30.7.2022 
ve sportovní hale Omega v Olomouci. Sokol Štíty reprezento-
vali v kategorii U11 Tereza Fabiánková, Jaroslav Veselý a To-
bias Kreuziger a v kategorii U15 Martina Haltmarová. Všichni 
se zúčastnili nejprve 3denního kempu pod vedením trenéra 
švýcarské mládežnické reprezentace Pavla Řehořka a násled-
ně turnaje v soutěžích družstev, čtyřher a jednotlivců. Mimo 
českých hráčů zde byli hráči z Polska, Slovenska, Švýcarska, 
Ukrajiny, Litvy, ale také např. z Peru a Izraele. Naši chlapci 
na turnaji podle očekávání zatím nezaznamenali výsledkové 
úspěchy, ale kemp a turnaj jim jistě přinesl první cenné zku-
šenosti. Naopak děvčata si vedla velice dobře. V soutěži druž-
stev U15 hrála Marťa společně s Kamilou Ratajczyk z Polska 
a holky obsadily konečné 5. místo. Na medaili v soutěži druž-
stev U11 dosáhla Terka, která společně se Zuzanou Ondračko-
vou z Frýdlantu nad Ostravicí vybojovala 3. místo. V soutěži 
čtyřher i jednotlivců pak naše děvčata předváděla skvělé výko-
ny a ve všech soutěžích se probojovala až do čtvrtfi nále. 

Pokud nejsme na turnaji nebo na kempu, naplno trénujeme 
v sokolovně. Děti nyní docházejí na tréninky až 4x týdně. Pra-
videlný trénink, společně s odhodlaným přístupem dětí i jejich 
rodičů, je znát v pokrocích všech našich svěřenců. Jako oddíl 
stolního tenisu máme za sebou úplně první sezonu, v níž jsme 
se zúčastnili všech regionálních i republikových bodovacích 
turnajů mládeže. Díky výsledkům a herním dovednostem na-
šich děvčat se nám podařilo zviditelnit jméno našeho oddílu 
Sokol Štíty napříč stolně-tenisovou republikou. Do turnajů již 
postupně zapojujeme i naše nejmladší svěřence a pevně věří-
me, že letos přibydou další. 

Výše zmíněných úspěchů bychom jen těžko dosahovali bez 
zájmu a obětavosti našich trenérů a samozřejmě ani bez pod-
pory sponzorů. Pokud se ohlédneme zpět, chci zmínit zejména 
podporu vedení našeho města, kdy vše začalo rekonstrukcí sta-
ré sokolovny. Dnes máme zázemí, které obdivují i profesionál-
ní kluby, a které nám umožňuje pořádat ve Štítech nejrůznější 
stolně-tenisové akce, ať to byla utkání mužské extraligy nebo 
např. krajské přebory mládeže. Město Štíty nám, společně 
s dalšími sponzory Rouča s.r.o. a Klein-automotive s.r.o. (nyní 
již Magna), poskytuje také fi nanční podporu. V letošní sezoně 
byly fi nance využity především na letní přípravu našich hráčů 
spojenou s účastí na kempech a turnajích či na nákup spor-
tovních potřeb pro naše mladé hráče. Této podpory si velice 
vážíme a všem, kteří nás v uplynulé sezoně podporovali, mno-
hokrát děkujeme. 

Lucie Kreuzigerová

Rozpis podzim, sezona 2022/23KOPANÁ
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