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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
     Štíty jsou opět svátečně vyzdobené a vánoční stromeček 
na náměstí už zase svítí, což nám dává jednoznačně naje-
vo, že tu za pár týdnů máme Vánoce a že se nezadržitelně 
blíží konec roku. Neúprosný, ale spravedlivě plynoucí ryt-
mus času nás opět posunul před práh nejkrásnějšího období 
roku. Vánoc! Pro každého jiný pocit, jiná představa, jiná 
forma a způsob jejich zpřítomnění. Na dveře něžně klepou 
vánoční svátky – čas zázraků a plnění přání. Moderní doba 
nám je připomíná s velkým předstihem, ale ty skutečné 
přicházejí tiše a nenápadně. Máme před sebou jedny z ne-
tradičních vánočních svátků, jelikož do nich zasahuje sou-
časné neskutečné zdražování energií, infl ace a nesmyslná 
válka na Ukrajině, ale hodnoty Vánoc zůstávají stejné. Je to 
symbol magických chvil přenášející se z generace na gene-
raci. V duších se nám rozhostí krásný pocit, na stole zavoní 
kapr, či jiné dobroty a Štědrý večer přinese do srdcí pohodu 
a lásku. Vánoce jsou pro každého člověka symbolem čisto-
ty, lásky a klidu. Více než jindy si uvědomujeme, co pro nás 
znamená rodina, zdraví, upřím-
né lidské slovo, podání pomocné 
ruky, úsměv či upřímné poděko-
vání za nezištnou pomoc, existen-
ce přátel a blízkých. Vánoce jsou 
o hodnotách zdánlivě běžných, ale 
o to vzácnějších. Hovoří o pod-
statě a smyslu existence lidského 
společenství. Je to uznání toho, co 
je v našem životě cenné a důleži-
té. Neexistuje žádný srovnávací 
přehled, žádný kontrolní seznam, 
pouze výsledek pokory, trochu 
statečnosti a laskavosti. Vidím to 
na lidech našeho města a v podsta-
tě je to základ, díky kterému jsou 
Štíty příjemným místem pro život. 
Letošní rok nám ukázal naši odol-
nost, empatii a schopnost dokázat 
se vyrovnat s problémy. V tento 

krásný čas máme větší příležitost přemýšlet o tom, co je 
důležité, vážit si toho, co máme, a věřit v lepší časy. Sna-
žíme se na malou chvíli zavzpomínat především na krásné 
chvíle prožité v roce 2022 a v mnohých z nás se probouzí 
ty nejkrásnější pocity, o které se chceme podělit se svými 
nejbližšími a drahými. Vánoční čas vyvolává i vzpomínky 
na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v tichosti 
připomínáme ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi.

     Milí spoluobčané, dovoluji si využít této příležitosti a rád 
bych Vám a Vašim rodinám popřál jménem svým i jménem 
Zastupitelstva města Štíty radostné a klidné prožití vánoč-
ních svátků v kruhu rodiny a těch, na kterých Vám nejvíce 
záleží. 
     
Přeji Vám do nového roku 2023 hlavně pevné zdraví, štěs-
tí, porozumění a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 
Nechť je pro nás všechny nadcházející rok rokem šťastným 
a úspěšným.      
                  Bc. Jiří Vogel, starosta
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ZPRÁVY 
Z R A D N I C E

Výpis z usnesení z 87. – 89., 1. jednání 
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem MgA. Petrem 
Tůmou – předmětem smlouvy je restaurování sousoší Kal-
várie ve Štítech za kostelem.

• Smlouva uzavřená s divadelním spolkem Divadlo Ve stře-
du Lanškroun – vystoupení v KD Štíty dne 21.9.2022.

• Pojistná smlouva uzavřená s Kooperativa pojišťovna a.s. – 
zákonné a havarijní pojištění vozidla John Deere.

• Smlouva o uměleckém vystoupení uzavřená s účinkujícím 
Spolek Pěvecký sbor Bendl, Česká Třebová – vystoupení 
dne 9.12.2022 v kostele ve Štítech.

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena 
s přehledem stavu majetku města, stavem závazků a po-
hledávek města a stavem účtů a pokladny. Dále rada na ka-
ždém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání 
ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení 
RMě Štíty.

• Rada města schválila cenové nabídky: kontejnery na sta-
vební suť, zeleň a valníkový. 

• Rada města schválila nákup: skluzavka na dětské hřiště 
na Březné, dárkové balíčky – hasičská soutěž Heroltice, 
dárkové balíčky – nohejbalový turnaj Štíty, elektromateri-
ál pro místní hospodářství, disk HD Kingston, akumulátor 
RECFEE, 5 kusů tokenME EVO + SW, dárkové balíčky 
– výstava německých ovčáků Heroltice, telefonní ústředna 
Yeastar, cukrovinky a ovoce na Mikulášskou nadílku, pří-
spěvek na materiál na vánoční dílničky, příspěvek na ná-
kup odměn a materiálu na Mikulášskou nadílku, sportovní 
oblečení pro TJ Sokol Štíty, oddíl kopané, dárkové sady 
psacích potřeb, materiál na opravu vodovodního řádu 
na Březné, dárkové balíčky pro zastupitele, kteří po minu-
lém volebním období ukončili činnost.

• Rada vzala na vědomí plnění harmonogramu prací města 
v roce 2022.

• Rada schválila rozpočtové opatření č. 8/2022 a č. 9/2022. 
• Rada vzala na vědomí žádost o pronájem nebytových pro-

stor v budově MěÚ Štíty – prostory bývalé sběrny prádla 
a opravny obuvi.

• Rada vzala na vědomí návrh na úpravu městského parku – 
III. etapa. 

• Rada schválila pozvání na 24. zasedání ZMě.
• Rada schválila navýšení počtu žáků ve všech třídách ma-

teřské školy ve Štítech. 
• Rada města stanovila komise – sociální a zdravotní, SPOZ, 

kulturní a partnerství, redakční, sportovní, krizové řízení 
a povodňová.

• Rada vzala na vědomí a schválila žádost ZŠ a MŠ Štíty 
o výpůjčku KD Štíty v období od 16.11.2022 do 31.3.2023 
za účelem využití prostor jako náhradní tělocvičnu. 

• Rada vzala na vědomí návrh na čerpání rozpočtu komise 
SPOZ na rok 2023.

• Rada pověřila v souladu s ustanovením zákona 301/2000 
Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších 
předpisů tyto členy ZMě k přijímání prohlášení o uzavření 
manželství – Bc. Jiří Vogel, Ing. Oto Wonke, Ivar Směsný, 
Petr Haltmar, Bc. Zdeněk Drlík, Luboš Skácel.

• Rada města schválila termíny jednání rady na období ří-
jen–prosinec 2022. 

• Rada vzala na vědomí záznam o projednání zápisu z dílčí-
ho přezkoumání hospodaření města za rok 2022 provedený 
KÚ Olomouc s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a ne-
dostatky. 

• Rada vzala na vědomí rezignaci předsedy školské rady ZŠ 
a MŠ Štíty pana Bc. Jiřího Vogela a schválila jako členy 
komise pana Bc. Zdeňka Fingra a pana Bc. Zdeňka Drlíka 
od 27.10.2022. 

USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 21.9.2022

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 24. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města Štíty
3. Kontrola plnění Programu rozvoje města Štíty na roky 

2021-2024
4. Rozpočtové opatření č. 10/2022
5. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
6. Různé
7. 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 Ští-
ty

b) Program rozvoje města Štíty 2021-2024 (realizace projek-
tů v letech 2022-2023)

c) Zprávu o odpisu nedobytných nedoplatků na místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
za období roků 2005-2012

d) Žádost o změnu Územního plánu, p.č. 1010/2 v k.ú. He-
roltice u Štítů a ukládá ji starostovi předat Odboru rozvoje 
a územního plánování MěÚ Zábřeh ke zpracování

e) Žádost o změnu Územního plánu, p.č. 1008 v k.ú. Herol-
tice u Štítů a ukládá ji starostovi předat Odboru rozvoje 
a územního plánování MěÚ Zábřeh ke zpracování

f) Žádost o změnu Územního plánu, p.č. 650 v k.ú. Herol-
tice u Štítů a ukládá ji starostovi předat Odboru rozvoje 
a územního plánování MěÚ Zábřeh ke zpracování

2. Projednalo a schvaluje:
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ZM24/2022/1 Návrhovou komisi:  Ivar Směšný, Antonín 
Čech, Vojtěch Langer

ZM24/2022/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner, 
MUDr. Pavel Bartoň

ZM24/2022/3 Program 24. zasedání zastupitelstva
ZM24/2022/4 Zápis z 23. jednání Zastupitelstva města Ští-

ty ze dne 15.6.2022 
ZM24/2022/5 Rozpočtové opatření č. 10/2022
ZM24/2022/6  Záměr směny pozemků p.č.883, část p.č. 

1938/1, část p.č. 1590/2 za část pozemku p.č. 301/3 v k.ú. 
Štíty-město v poměru 1:1,3

ZM24/2022/7  Záměr směny části pozemku p.č. 2419/3 (díl 
„c“) , za část p.č. 2384/1 (díl „b“) v k.ú. Štíty-město

ZM24/2022/8  Prodej části pozemku p. č. 650/23 v k. ú. Ští-
ty-město, označené jako díl „a“ o výměře 235 m² za cenu 
100,- Kč/m2 za podmínek uvedených v Zásadách pro pro-
dej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování 
věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty

ZM24/2022/9  Prodej části pozemku p.č.st. 177/2 v k.ú. Ští-
ty-město, podle geometrického plánu p.č.st. 177/10 o vý-
měře 1 m², p.č. 2885/1 o výměře 1 m², p.č. 2885/2 o výmě-
ře 1 m², p.č. 2885/3 o výměře 2 m², p.č. 2885/4 o výměře 
2 m², p.č. 2885/5 o výměře 2 m², p.č. 2885/6 o výměře 2 
m², za cenu 100,- Kč/m² za podmínek uvedených v Zása-
dách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro 
zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města 
Štíty jednotlivým spoluvlastníkům domu čp. 236

ZM24/2022/10  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1652 v k. 
ú. Štíty-město z vlastnictví České republiky – Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví měs-
ta Štíty

ZM24/2022/11  Dar z rozpočtu města společnosti JEDNO-
TA, spotřební družstvo Zábřeh ve výši 12 000,- Kč 

ZM24/2022/12  Smlouvu o dílo se společností JDR.CZ 
s.r.o., IČ 28813111 na provedení komunikace dle projekto-
vé dokumentace a specifi kované v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou smlouvy za 996.925,59 Kč bez DPH

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

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

USNESENÍ
ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Štíty, 
konaného dne 19.10.2022

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených 
zpráv, návrhů a připomínek

Bere na vědomí:

a) Seznam zvolených kandidátů do Zastupitelstva města Štíty
b) Složení slibu členů zastupitelstva v pořadí MUDr. Pavel 

Bartoň, Antonín Čech,  Bc. Zdeněk Drlík, Bc. Zdeněk Fin-
gr, František Haltmar, Petr Haltmar, Jaroslav Hudousek, 
Vlastimil Kulhánek, Vojtěch Langer, Luboš Skácel, Ivar 
Směšný, Vladimír Světlík, Eva Šatánková, Bc. Jiří Vogel, 
Ing. Oto Wonke. 

Projednalo a schvaluje:

ZM1/2022/1 Návrhovou komisí: Petr Haltmar, Vladimír 
Světlík, Vojtěch Langer

ZM1/2022/2 Ověřovatele zápisu: Luboš Skácel, 
MUDr. Pavel Bartoň

ZM1/2022/3 Program zasedání ustavujícího zasedání za-
stupitelstva

ZM1/2022/4 Zvolení jednoho místostarosty
ZM1/2022/5 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) záko-

na o obcích pro výkon funkce starosty bude člen zastupitel-
stva dlouhodobě uvolněn

ZM1/2022/6 Veřejný způsob volby starosty a místosta-
rosty a členů rady

ZM1/2022/7 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zá-
kona o obcích volí starostou města Štíty Bc. Jiřího Vogela, 
nar. 13. 3. 1964, trvalé bydliště Štíty, nám. Míru 7, který je 
uvolněným členem zastupitelstva

ZM1/2022/8 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zá-
kona o obcích volí místostarostou města Štíty Ing. Otu 
Wonkeho, nar. 31. 7. 1982, trvalé bydliště Březná 26, Štíty, 
který je neuvolněným členem zastupitelstva

ZM1/2022/9 Pětičlennou radu města
ZM1/2022/10  Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zá-

kona o obcích volí členem rady Bc. Zdeňka Drlíka, nar. 
30. 4. 1976, trvalé bydliště Štíty, Nákladní 236, který je 
neuvolněným členem zastupitelstva,

 volí členem rady Petra Haltmara, nar. 13. 9. 1964, trvalé 
bydliště Štíty, nám. Míru 48, který je neuvolněným členem 
zastupitelstva,

 volí členem rady Vlastimila Kulhánka, nar. 22.8.1989, tr-
valé bydliště Štíty, Pod Petrovem 302, který je neuvolně-
ným členem zastupitelstva.

ZM1/2022/11 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) záko-
na o obcích zřízení fi nančního a kontrolního výboru, oba 
pětičlenné na funkční volební období 2022-2026

ZM1/2022/12 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích volí předsedou fi nančního výboru Luboše 
Skácela

ZM1/2022/13 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona 
o obcích volí předsedou kontrolního výboru MUDr. Pavla 
Bartoně

ZM1/2022/14 Volí členy fi nančního výboru: Mgr. Helenu 
Žouželkovou, Ivara Směšného,  Ing. Vendulu Opravilovou, 
Petru Scholzovou

ZM1/2022/15 Volí členy kontrolního výboru: Františka 
Haltmara, Jaroslava Hudouska, Vladimíra Světlíka, Jana 
Veselého

ZM1/2022/16 1. Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 
2) písm. n) zákona o obcích odměnu neuvolněnému 
členu zastupitelstva obce ve výši 1.600,- Kč měsíčně 
od 20.10.2022, v případě náhradníka od 1. dne následu-
jícího měsíce po prvním zasedání zastupitelstva, jehož se 
zúčastnil.

   2. Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) 
písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce mís-
tostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 15.000,- Kč měsíčně od 20.10.2022, v případě ná-
hradníka od 1. dne následujícího měsíce po prvním zasedá-
ní zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

   3. Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) 
písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce radního 
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jako neuvolněného člena zastupitelstva obce (vyjma starosty 
a místostarosty) ve výši 2.800,- Kč měsíčně od 20.10.2022, 
v případě náhradníka od 1. dne následujícího měsíce po prv-
ním zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

   4. Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) 
písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce předse-
dy výboru zastupitelstva ve výši 2.300,- Kč a člena výboru 
ve výši 2.000,- Kč od 20.10.2022, v případě náhradníka 
od 1. dne následujícího měsíce po zvolení do funkce před-
sedy nebo člena výboru. Stanoví předsedovi komise rady 
města odměnu ve výši 2.100,- Kč a členu komise rady měs-
ta odměnu ve výši 1.900,- Kč neuvolněným členům zastu-
pitelstva ode dne jmenování radou města.

   5. V souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích 
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se neuvol-
něnému členovi zastupitelstva poskytne odměna za funkci, 
za kterou náleží odměna nejvyšší.

   6. V souladu s § 84 odst. 2 písm. v) záko-
na o obcích stanoví odměnu za výkon funkce členů výbo-
ru pro nečleny zastupitelstva ve výši 350,- Kč za každou 
účast na jednání výboru a za výkon předsedy redakční rady 
1.000,- Kč/vydané číslo Štíteckého listu, za výkon člena 
provádějící korektury 800,- Kč/vydané číslo a za výkon 
člena redakční rady 500,- Kč/vydané číslo.

   7. V souladu s § 74 odst. 1 zákona o obcích 
stanovuje, že členu zastupitelstva obce pověřenému usne-
sením rady města k přijímání prohlášení o uzavření man-
želství se podle počtu obřadů, ve kterých oddával v daném 
měsíci, zvyšuje odměna poskytovaná za měsíc o částku 
800,- Kč za obřad, nejvýše však o částku 2.000,- Kč nad 
maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon 
jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlá-
dy č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   8. V souladu s § 80 odst. 1 písm. b) záko-
na o obcích stanovuje, že se podle počtu dnů, ve kterých se 
účastnil člen zastupitelstva občanského obřadu vítání občán-
ků v daném měsíci, se poskytuje příspěvek za měsíc ve výši 
800,- Kč za den, ve kterém proběhlo vítání občánků.

ZM1/2022/17  Vyslovuje souhlas se vznikem pracovně 
právního vztahu a Dohodu o provedení práce, která bude 
uzavřena v roce 2022 pro zastupitele města Vojtěcha Lan-
gera od 1.11.2022 do 31.12.2023.

ZM1/2022/18  Rozpočtové opatření č. 11/2022
ZM1/2022/19 Nesouhlasné stanovisko k petici ve věci 

„Nesouhlasu s návrhem realizace koridoru nadzemního 
vedení VVN 110 kV z rozvodny R400/110/22 kV Krasí-
kov do rozvodny 110/22 kV Králíky, přes obec Heroltice 
u Štítů a pověřuje starostu k odpovědi.

ZM1/2022/20 Dar Římskokatolické farnosti ve výši 
70.000,- Kč na obnovu kaple Cyrila a Metoděje.

ZM1/2022/21 Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti 
ze strany Pardubického kraje na části území Olomouckého 
kraje v období od 28.5.2022 do 30.9.2022 a úhradě nákla-
dů s tím spojených.

ZM1/2022/22 Smlouvu o dílo č. 65M2022 se společností 
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., se sídlem Most-
ní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191 na provedení spor-
tovní podlahy v rozsahu položkového rozpočtu za cenu 
1.412.500,- Kč bez DPH.

ZM1/2022/23  Podání žádosti na získání Účelové neinves-
tiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
ve výši 81.600,- Kč.

ZM1/2022/24  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 01/22 se 
společností ONO Stavebniny s.r.o. na dodání stavebního 
materiálu. Kupní cena se mění na 1.373.709,50 Kč bez DPH.

ZM1/2022/25  Smlouva o dílo č. 20221 se společností Co-
leman S.I., a.s., se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, 
IČ 25350048, na dodávku konstrukce střechy tělocvičny 
základní školy ve Štítech za cenu 625.476,- Kč bez DPH.

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

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

 

A  kouzlo Vánoc 

projde vaším domem 

a zanechá za sebou 

pohodu, klid a št stí. 

Láskyplný rok 2023 

p eje redak ní rada. 

 

ZAŘIĎTE SI SLUŽBU, 
KTERÁ VÁS UPOZORNÍ 

NA ODSTÁVKY ELEKTŘINY
Provozovatel elektrické sítě nabízí zasílání in-
formací o odstávkách elektřiny prostřednictvím 
SMS nebo e-mailu. 
1. Zaregistrujte se na webové stránce: www.
cezdistribuce.cz/sluzba
2. Vyplňte EAN kód (18místný kód najdete 
na vyúčtování za elektřinu)
3. Vyplňte datum narození nebo IČO
4. Vyplňte e-mail pro potvrzení nastavení 
služby
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní 
číslo pro SMS.  
Kdo nemá internet, tomu se zřízením služby 
pomůžeme v Turistickém informačním centru 
ve Štítech. V tom případě si ale nezapomeňte 
vzít s sebou EAN kód nebo vyúčtování, kde 
toto číslo najdeme. 
Aktuální informace o odstávkách najdete i na webo-
vých stránkách Města Štíty (vpravo dole na hlavním 
panelu v sekci ODKAZY si rozkliknete oranžový 
obdélník). Díky zřízení služby zasílání e-mailu pří-
mo distributorem již nebudeme zasílat informační 
e-mail z města.      
                                                  Radka Jánešová
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Vrátila se jednou v noci
Štíteckým fanouškům ochotnického divadla již není potřeba 
představovat lanškrounský spolek Divadlo Ve středu, který 
k nám do kulturního domu opět zavítal ve středu 21. září, ten-
tokrát s divadelní hrou Vrátila se jednou v noci. Komedie ar-
gentinského dramatika a divadelního režiséra Eduarda Rovne-
ra se odehrává koncem 20. století na předměstí Buenos Aires 
a vedle snahy pobavit je to zároveň hra o toleranci náboženské 
i rodičovské. Svým laskavým pohledem na často malicherné 
a směšné starosti si hra získala přízeň diváků po celém světě. 
V hlavních rolích se na prknech štíteckého jeviště předvedli 
divákům již známí Vladimíra Reslerová a Jan Melezínek pod 
režijním vedením Růženy Štefl ové.
                       Radka Jánešová

Týden TIC
V návaznosti na Světový den pro rozvoj informací vyhlási-
la Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C.) 
na období od 24. do 30. října Týden turistických informačních 
center, jehož cílem je propagace jejich činnosti. Přihlásilo se 
188 infocenter z celé republiky a každé z nich si během toho-
to týdne zvolilo konkrétní den, kdy nabídlo svým návštěvní-
kům nějaký bonus. Do akce se přihlásilo i TIC Štíty a zvolilo 
si za den středu 26. října. Návštěvníci obdrželi kávu zdarma 
a za vyplnění vědomostního minikvízu drobný dárek. Jelikož 
v ten den měly děti prázdniny, tak jsme v našem infocentru 
přivítali žáky ze Základní školy Štíty s panem učitelem Žďár-
ským i o den dříve. Většina z nich byla v TIC vůbec poprvé, 
takže se dozvěděly, jaké informace zde mohou získat a jaké 
doplňkové služby infocentrum nabízí.
     Radka Jánešová
      TIC
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Pf 2023 

P ejeme Vám ze srdce hezké,   š astné Vánoce. 

Pohodu a klid, tak jak to má být… 

Krásné Vánoce a úsp šný nový rok p ejí áci a zam stnanci 

 ZŠ a MŠ Štíty 

Sportovní úspěchy 
našich šikovných žákyň a žáků
STOLNÍ TENIS – OKRESNÍ KOLO
V letošním školním roce se opět škola zúčastnila okresního 
kola ve stolním tenise. Kategorii 8.-9. tříd vyhrály žákyně naší 
školy Martina Haltmarová a Klára Koutná.
    Mgr. Marcela Hřebíčková
STOLNÍ TENIS
Ve středu 12.10.2022 se naši žáci Pavla Pecháčková (4.tř.), 
Tereza Fabiánková (7.B.), Tien Van Tran (6.A) a Matěj Mareš 
(7.A) zúčastnili soutěže družstev ve stolním tenise pořádaném 
SVČ Doris Šumperk . Jednalo se o okresní kolo pro žáky šes-
tých až sedmých tříd základních škol a odehrálo se v tělocvič-
ně šumperského klubu stolního tenisu na Erbenově ulici.
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev chlapců a 5 druž-
stev dívek. Dívky soutěžily jen ve dvou (bez náhradnice) 
a ke chlapcům dokonce musel být „zapůjčen“ třetí člen druž-
stva, aby vůbec mohli hrát jako družstvo. Nakonec nám po do-
hodě ochotně zapůjčili střídavě své momentálně nehrající ná-
hradníky ze 4. ZŠ v Šumperku-Sluneční, takže jsme vytvořili 
spojené družstvo s názvem „Sluneční Štíty“ a všichni si mohli 
zahrát. Děvčata hrála fantasticky a obsadila celkově 2. místo. 
Chlapci se také prali statečně, a i když jim občas nepřálo štěstí, 
6. místo také není žádná ostuda. Nejlepší na tom všem však 
byla výborná atmosféra bez jakýchkoliv neshod a v duchu fair 
play. Všichni si to opravdu užili a my děkujeme našim žákům 
za vzornou reprezentaci školy.
        Ing. Jan Basler
FLORBAL
Ve čtvrtek 20. října se konal ve sportovní hale v Červené Vodě 
dívčí turnaj ve fl orbalu. O tento turnaj byl ze strany dívek vel-
ký zájem. Přihlásily se 4 školní kolektivy a fl orbalku bojovně 
pozvedlo přes 40 hráček. Děvčata ze Základní školy ve Ští-
tech vybojovaly 1. místo, když porazily týmy z Červené vody, 
Jablonného nad Orlicí a remizovaly s týmem ze Žamberka. 
Vítězky byly odměněny sladkou cenou.
Děkuji všem hráčkám za účast na turnaji, za předvedené výko-
ny a skvělé sportovní chování. Sportu zdar a fl orbalu zvláště.
    Mgr. Kateřina Krňávková

ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Ph.D. Robert Čapek – „GURU“ 
moderní pedagogiky vedl seminář 
pro pedagogy v naší škole
Vážení,
ráda bych se s Vámi podělila o skvělou akci, která se nám 
podařila uskutečnit, a to pozvat osobně k nám do školy pana 
Ph.D. Roberta Čapka https://robertcapek.cz/, který právem 
patří mezi nejlepší odborníky moderní pedagogiky, didaktiky, 
metodiky s podporou aktivizující výuky. Je autorem mnoha 
pedagogických, didaktických a metodických publikací nejen 
pro pedagogy. Aktivně spolupracuje s řadou pedagogických 
institucí a organizací.
Pan Čapek vedl seminář pro naše pedagogy, podělil se s námi 
o jeho výborné zkušenosti s motivujícím formativním hodno-
cením, podporujícími výukovými metodami a sdílel s námi 
příklady dobré praxe.
Seminář byl pro nás všechny velice inspirativní a přinesl nám 
nové podněty pro naši pedagogickou práci.
Děkujeme panu Čapkovi za jeho profesionální a přátelský pří-
stup a již nyní se těšíme na další společnou spolupráci. 
               Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy
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Dopoledne s rodiči
Vážení rodiče a milí žáci,
ráda bych poděkovala všem rodičům, prarodičům, kteří si na-
šli čas a zájem zúčastnit se letošního prvního DOPOLEDNE 
S RODIČI, které se konalo v pondělí 24.10.2022. Rodiče moh-
li navštívit výuku a společně s dětmi se podílet na zajímavých 
aktivitách a soutěžích, které si pro ně pedagogové připravili. 
Už nyní jste všichni srdečně vítáni na další DOPOLEDNE 
S RODIČI, které se uskuteční na jaře 2023. Pevně věřím, že se 
jarní akce zúčastní ještě více rodičů, prarodičů a přátel školy.
Děkuji.
               Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Kreativita ve škole
Kroužků bylo letos v nabídce naší Štítecké základní ško-
ly opravdu hodně a bylo náročné vše skloubit s vyučováním 
a s ostatními zájmy. Musíme ale říct, že jsme si vybraly dobře. 
A nejen já, ale i ostatní spolužáci. Jsme z kroužku Kreativity 
vážně nadšení. Je nás tam 20 a nejmladší je Lucka ze 3. třídy 
a nejstarší jsou kluci z devítek. Ti jsou naši velcí pomocníci. 
Hlavně Matěj. Pracujeme totiž s počítačem a s 3D pery, máme 
tam dvě 3D tiskárny, robotická autíčka a stavebnice a to jsou 
věci, které jsme viděli úplně poprvé. Máme v plánu se podrob-
ně seznámit se vším novým a hodně se toho naučit. Budeme 
ale také vařit a péct nějaké novinky z ciziny a také hodně tvo-
řit. Proto KREATIVITA!

Anička Krňávková a Terezie Sedláčková, 4.ročník

Halloween 2022
Také v letošním školním roce se u nás ve škole slavil 
Halloween, který jako vždy chystali žáci 8. ročníku.
Už na začátku musíme říct, že to nebylo nic jednoduchého. 
Před podzimními prázdninami jsme museli rozplánovat, kdo 
se čeho ujme a začít chystat vše potřebné. V pondělí 31. 10. 
jsme vyzdobili kulturní dům a nachystali jednotlivá stanoviště.   
A teď bychom Vám rádi popsali celý průběh našeho Hallowee-
nu.
Když jsme ráno přišli do kulturního domu, tak už bylo skoro 
vše nachystané, ale muselo se ještě pár věcí doladit. Když bylo 
vše hotovo, mohly začít chodit děti. Jako první k nám dorazili 
žáci prvního ročníku. Naši skvělí moderátoři je uvítali a pak 
už si děti mohly vyzkoušet různá stanoviště, např.: ochutnáv-
ku halloweenských dobrot, shazování plechovek, malování 
na obličej, kreativní dílnu, typické „Bobbing for apples“, stra-
šidelný ping pong. Pro největší odvážlivce byla nachystaná 
strašidelná jeskyně plná nástrah a různých strašidel. 
Na závěr moderátoři vyhlásili tři nejlepší masky a děti se moh-
ly občerstvit párkem v rohlíku, doma napečenými halloween-
skými dobrotami a punčem.                                                          
Takto nás postupně navštívili žáci celého prvního stupně, děti 
z mateřské školy, a dokonce i pár seniorů z domova důchodců, 
kteří si také vyzkoušeli pár stanovišť.
Doufáme, že jste si Halloween užili stejně jako my a budeme 
se na vás těšit na příštích akcích.
                     Za 8. ročník Saša Doubínková a Nela Šanovcová
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Skautský oddíl 
Hledači Štíty

Podzim u skautů
Září... první den ve školce, ve škole, plno nových úkolů, noví 
kamarádi a nové zkušenosti. Takto by vnímaly měsíc září pře-
devším děti.
Se začátkem školního roku se rozjíždí naplno po prázdninové 
pauze i zájmové kroužky. Není tomu jinak ani u nás, u skau-
tů. Naše schůzky se rozjely naplno hned v pátek 2. září. Není 
na co čekat, jestli budeme mít aktivní rok jako vloni, už druhé-
ho je nám jasné, že nestíháme.
Netuším, co se letos stalo, po náboru nováčků, který nebral 
konce a vlastně ještě nyní se lidé ptají: „Vezmete mi syna či 
dceru do skautu?“ Takový je o skauty zájem. Nezlobte se, ale 
nyní je stop stav. V současné době máme 35 dětí aktivně cho-
dících na naše schůzky. Je to krásné a moc nás to těší. Máme 
plnohodnotné družiny benjamínků, světlušek, vlčat skautek 
i skautů. Pokud chceme pracovat aktivně a plnohodnotně, ne-
jde více dětí přijmout. Ale nevěšte hlavu, milí rodiče i děti. 
Po novém roce, pokud Váš zájem bude přetrvávat, je možné, 
že něco vymyslíme.

vařil. Nebylo to lehké. Během dopoledne nám vzniklo pět 
úžasných gulášů. Opravdu jeden lepší jak druhý a nedalo se 
vybrat úplně ten nej. Nakonec PUTOVNÍ VAŘEČKA skon-
čila v rukou rodičů. Děti byly nejdříve zklamané, ale nemě-
ly sebemenší důvod, zvlášť po tom, co předvedly! Těšíme se 
na výzvu od rodičů, kde už nepůjde snad jen o guláš:-) Děkuji 
moc panu Radimu Havlíčkovi za zázemí, které nám posky-
tl v areálu na Březné, velké díky patří i porotcům manželům 
Knápkovým a Martinovi Havlíčkovi.

Nováčci do oddílu za-
padli, jako kdyby ani 
nováčci  nebyli:-) Děti 
jsou velice přizpůsobivé 
a nikoho neodmítnou, ba 
naopak aktivita starších 
skautů a skautek je úcty-
hodná. Trpělivost, las-
kavost, s jakou se starají 
o nejmenší, rady, které 
se snaží předat mladším 
kamarádům, to kolikrát 
překvapí i vedoucí. Po-

kud jsou chlapci ve věku 14-16 let  schopni trpělivě vysvětlo-
vat zásady bezpečnosti a samotný akt rozdělávání ohně dětem 
ve věku 5-6 let s tím, že za 40 minut hoří oheň a děti jsou 
v bezpečné vzdálenosti od ohně. Pokud děvčata ve věku 13-15 
let ví vždy, kdy zasáhnout, kdy pomoci a jak poradit, bez toho, 
aby jim vedoucí stále něco připomínala. Je krásné si uvědomit, 
co jsou děti v tomto věku, v dnešní době schopni dělat! Nehá-
zejme všechny do jednoho pytle.
Náš oddíl kromě her, splývání s přírodou, rozeznávání stop, 
přírodnin, učení se uzlů, morseovky, prstové abecedy apod. 
myslí i na zábavu.
1.10.2022 jsme vyzvali rodiče na SOUTĚŽ O PUTOVNÍ VA-
ŘEČKU, jednalo se o vaření buřtguláše na ohni. Celá akce se 
nesla v naprosto relaxačním duchu. Ovšem děti, které vytvo-
řily tři úžasná družstva, to braly více jak vážně. Úkolem bylo 
si rozdělat oheň, suroviny nakrájet, oloupat a vlastně vše si 
přichystat a uvařit sami. Děti měly možnost ústní porady s ve-
doucí. Mela, která se strhla, byla úžasná a myslím, že i mnozí 
rodiče byli mile překvapení. Děti nechodily, děti běhaly mezi 
ohněm, stolem se surovinami, křičely o radu, smály se, uměly 
si poradit a hlavně… samostatně uvařily. Rodiče rady nepo-
třebovali, přesto vařili také v týmech a myslím, že si to uži-
li. Porota byla zavolána na ochutnávku až po nabrání gulášů 
do mističek tak, aby neviděla, kdo na kterém ohni a z čeho 

V říjnu jsme se také vydali na výlet do Olomouce na Svět kos-
tek. Nápad to byl výborný, ale hned po tom, co jsme se ocit-
li na výstavišti Flora, nás nadšení trochu opouštělo. Nejprve 
jsme si zabrali místa u stolu a na koberci a několik hodin jsme 
stavěly stavby z Lega. To nás bavilo, ale přijeli jsme na výsta-
vu. Tak jsme se po svačince vydali na cestu k modelům. No to 
se nedalo, naše nejmenší benjamínky jsme pošoupli vždy do-
předu, aby alespoň oni něco viděli, ale po několika desítkách 
minut jsme to vzdali. Lidí neskutečné množství, ale hlavně 
žádný kyslík. Děti byly otrávené, vedoucí rozzuřená, a proto 
opět naše oblíbená improvizace. Máte s sebou děti, bus jede až 
večer...honem honem mysli...ano…. Pevnost poznání. Po tom, 
co děti tuto variantu odsouhlasily, přejeli jsme tam. Nemělo to 
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chybu, už přívětivé jednání personálu nás nadchlo. Z časových 
důvodů jsme navštívili jen jedno oddělení s názvem Příroda. 
Přesto byly děti nadšené. Jsou velmi šikovné, a tak složit mapu 
nebo těžké puzzle s veverkou nebyl problém. Celý výlet byl 
klidný. V autobuse už většina dětí pochrupkávala, počasí nám 
vydrželo a pršet začalo až po příjezdu domů.
V následujících týdnech pro Vás, pro veřejnost s radostí chys-
táme nějaké akce. Doufáme, že nás přijdete podpořit Vaší 
účastí a budeme se těšit na setkání s Vámi. Mimo jiné se bude 
jednat o Uspávání broučků, které ve chvíli, kdy čtete tyto řád-
ky již proběhlo, Vánoční jarmark v kulturním domě a přede-
vším doufáme, že nám zdraví a okolnosti dovolí donést Vám 
na Štědrý den Betlémské světlo až do domu.
                                       Marcela Axmannová

Sbírka hraček
Již po šesté jsme vyhlásili 
Sbírku hraček, určených pro 
potřebné. Pokud máte doma 
hračky, knihy, stavebnice, 
plyšáky apod., rádi je od Vás 
přijmeme a předáme tam, 
kde ještě udělají radost. Věci 
můžete odnést na tato sběrná 
místa: ZŠ a MŠ Štíty, TIC 
Štíty, fa Viscuma Strážná 
a fa Magna automotive Stity 
– recepce.
Děkujeme za Vaši pomoc!
             Marcela Axmannová

Drakiáda 2022 
Loni jsme se se skautským oddílem Hledači Štíty pokusili vy-
tvořit novou tradici v našem městečku. Jednalo se o pouštění 
draků na poli. Na tom přece nic není, dnes si každý draka kou-
pí, vyžene dítě ven a neřeší co, kde a jak:-( To je smutná realita 
dnešní doby. My to chceme ale trochu jinak, a to se nám letos, 
podle ohlasů a reakcí lidí hned na místě, myslím povedlo.
Drakiáda se uskutečnila na poli za paneláky dne 7.10.2022. 
Bylo krásně, sluníčko svítilo a hřálo tak, že jsme někteří cho-
dili jen v tričku. Lidí přibývalo, radostný křik dětí se začal 
rozléhat okolím. Počasí bylo až tak krásné, že se neobjevil ani 
vánek:-) Zapomněl se nám dostavit vítr.
Skauti měli připravené diplomy pro několik kategorií. Nejdel-
ší vzlet, nejvyšší vzlet, ručně vyrobený drak (zde jsme narazili, 
nepřilétl ani jeden doma vyrobený drak), ale jelikož umíme 
improvizovat, diplomy jsme přepsali na čestné uznání a oce-
nění. Rázem se nám na poli pohybovala „větrná babička“ nebo 
„nejtrpělivější z nejtrpělivějších“.
Vítr se nedostavil, ale smích, radost, setkání lidí, dospělých 
i dětí ano. A o to nám jde, setkávat se, pobavit se a nejen děti 

se u toho vyběhají venku na čerstvém vzduchu. Některé děti 
se po ukončení drakiády přidaly ke skautům a zahrály si pár 
zajímavých her přímo na poli.
V této akci budeme určitě pokračovat a třeba se rozšíří o něja-
ké nové disciplíny nebo o občerstvení. Uvidíme, co nás spo-
lečně napadne.
Velké díky patří všem, co se zúčastnili. O to větší díky patří 
fi rmě Magna automotive Stity, která zajistila sladkou odměnu 
pro každé přítomné dítko.
    Marcela Axmannová

Uspávání broučků
O této akci už se dá pomalu říci, že se stává tradiční. Především 
děti se těší na jarní probouzení a podzimní uspávání brouč-
ků. Jde vlastně „jen“ o procházku s lampionky, lucerničkami, 
světýlky a vším, co svítí. Je vidět, že stačí hrozně málo k tomu, 
abychom všichni zpomalili, radovali se a sešli se s lidmi nejen 
z našeho městečka.
Letos díky aktivním 
dětem ze skautského 
oddílu byla trasa ob-
zvláštněna. Kouzelné 
datum 11.11.2022 vy-
bízelo k tomu, že se 
pravděpodobně bude 
dít něco neočekávané-
ho. Děvčata ve svém 
volnu aktivně nama-
lovala kulisy, společně 
jsme vybrali pohádkové postavičky, díky rodičům, babičkám 
a tetám jsme sehnali kostýmy. V tu ránu nám nestačily stano-
viště, kluci se přidali a zázraky se mohly dít. V tento podvečer 
viděl „zázrak“ jen ten, kdo věří. Proto spousta rodičů měla asi 
smůlu...:-) Nebo ne? Možná se vrátili do let, kdy věřit bylo 
samozřejmostí.
Na akci se sešlo tolik broučků a berušek, že to hřeje u srdce ještě 
dlouho po akci. Počasí vyšlo, nebylo chladno, přesto čaj a punč 
v cíli velmi potěšil. Sladká odměna pro každé dítko, co statečně 
dorazilo až do cíle, nesměla chybět.
Velmi děkuji panu Petrovi Měrkovi a panu Martinovi Hudous-
kovi za zajištění bezpečného přecházení přes silnice, cesty 
a cestičky, skvělým dětem ve věku 9-16 let z oddílu Hledači Ští-
ty za kouzelnou atmosféru, paní Kláře Hetclové za bezkonku-
renční čaj a punč, sladkou odměnu zajistila fi rma Magna Štíty.
Moc děkuji Všem za hojnou účast. Pocity, které má pořada-
tel, když na akci dojde hodně lidí, se nedají popsat. Těším se 
na jaro, kde snad s Vámi se všemi broučky společně probudíme.
            Marcela Axmannová
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Drakiáda 
Ani letos nechyběli nad březenským Řáholcem barevní dráčci. 
I když počasí vyloženě nepřálo, přeci jen se našli nadšenci, 
kteří se ani přes drobný deštík neváhali utkat s větrem ne-
větrem a pokusit se dostat draka nahoru. Některým se daři-
lo, některým dráčci přes veškeré úsilí ne a ne vzlétnout ane-
bo se udržet ve vzduchu, ale cenní se i snaha. Všichni malí 
účastnící si spravili náladu sladkou odměnou a párkem v ro-
hlíku. Ti, kterým ten den přálo štěstí (nebo připravenost), 
pak byli odměněni dárkovým balíčkem od SDH Březná. 
Porota letos opět hodnotila nejkrásnějšího draka, draka, kte-
rý první vzlétnul, draka, který vzlétnul nejvýš a draka, kte-
rý vydržel na obloze nejdéle. Mezi ty nejšikovnější patřili 
letos Dan Košťál, Verunka a Barča Kallasovy, Jaroušek Se-
mian a Michal Valenta s Tomášem Blümelem.                                                                                                                                                   
                           Alena Wonkeová

Strašidelná stezka
Po dvouleté covidové pauze se letos uskutečnil druhý ročník 
Strašidelné stezky na Březné. Nadšenci z řad březenských ha-
sičů a jejich blízkých pod vedením Radima Havlíčka nepod-
cenili přípravu a pečlivě pilovali trasu i kostýmy už pár týdnů 
dopředu. 5. listopadu v podvečer vše vypuklo. Strašidelné by-
tosti se vydaly na svá stanoviště po trase osvícené svíčkami 
a loučemi. Účast byla nad očekávání velká. Odvážných dětí 
nejrůznějšího věku v doprovodu rodičů, prarodičů či kamará-
dů se sešlo něco přes 60. Děti „vyfasovaly“ kartičky na sbírání 
razítek a po rozdání hromadných instrukcí mohly, vyzbrojení 
baterkami či světýlky, začít jednotlivě (někteří méně odvážní 
raději ve skupince) vyrážet na trasu. Ta byla zhruba kilometr 
dlouhá a vedla je od hasičárny cestou k Bukovici, kolem staré 
vodárny, temným lesem až nahoru na Lísek s nádherným vý-
hledem na osvětlené večerní Štíty i Březnou a dolů po louce 

Podzim na Březné

zpět k hasičárně. Cestou je čekalo devět stanovišť – Duch vod-
níka, U chytré horákyně, Šílená čarodějnice, Prokletá kaple, 
Hejkalovo království, Strážce mrtvých, Krvechtivý vlkodlak, 
Duchové z Březné a U mrtvého sedláka. Na každém z nich 
na ně čekalo krom strašidelné bytosti i razítko. Kdo nasbíral 
všechna razítka, byl po návratu odměněn diplomem, párkem 
v rohlíku a nějakou tou sladkou dobrůtkou. Pro dospěláky ne-
chyběl vyhlášený Lubošův punč, pivko či nějaká čtvrtka na za-
hřátí. Strašidelnou stezku nakonec úspěšně absolvovaly všech-
ny děti a jejich nadšení nám bylo tou největší odměnou. Velký 
dík všem strašidlákům i všem odvážným dětem za účast! 
                  Alena Wonkeová
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Podzim v Crhově
I když letní prázdniny skončily, v Crhově čilý ruch neustal. 
V září k nám zavítalo po roce opět Divadlo Koráb s pohád-
kou O Budulínkovi. Hřiště se otřásalo smíchem, plyšová liška 
a liščata byla obzvláště roztomilá a celé představení skončilo 
bublinovou párty. 

Pak nastala velká chvíle Moničky, která zarecitovala:
Vítejte v Crhově, hejtmanská Jasnosti,
sousedky napekly hromadu sladkostí.
Domácí chlapi jsou dobráci od kosti,
žijem tu ve shodě, lásce a radosti.

Nakonec byla zazpívána i druhá půlka:
Hle, crhovské zvony zvoní,
ohlašují slavný den,
z trouby nám už hinďál voní,
připijem si s hejtmanem.
 
Popřejme si všichni zdraví pevné,
aby bylo pivo zase levné,
tohle když nám hejtman zajistí,
naše hlasy si tak pojistí.

 
Pan hejtman se smál (stejně jako celá spolkovna) a prohlásil, 
že takové uvítání ještě nikde nezažil. Pak už se rozběhla deba-
ta, jejíž hlavní náplní bylo představení práce hejtmana, fungo-
vání Olomouckého kraje a samozřejmě stav silnic. Po skonče-
ní besedy byl panu hejtmanovi udělen čestný titul Crhovský 
chasník a následovalo promítání historických fotografi í.

I říjen byl na události bohatý – tradiční drakiáda, lampionový 
průvod, a hlavně návštěva hejtmana Olomouckého kraje Jose-
fa Suchánka, který se stal historicky prvním hejtmanem, který 
Crhov navštívil. Nechyběl ani pan starosta s manželkou. Hejt-
man si s velkým zájmem prohlédl opravenou kapli, hřiště, au-
tomobilové veterány pana Karla Matějčka, hasičskou zbrojnici 

a poté se už celý zástup vydal do spolkovny. Jak už to u nás 
bývá zvykem, beseda byla zahájena krátkou scénkou, tento-
krát s náhodným kolemjdoucím, který si všiml nabité hospody 
a zajímal se, co to je za společnost. Na uvítanou zazněla první 
půlka písně:

Hle, crhovské zvony znějí,
ohlašují slavný den,
jsme velice potěšeni,
vítáme se s hejtmanem.
 
Přijel k nám z té rovinaté Hané,
dřív by cestou uštval koně vrané,
měl by kočár, čtyři lokaje,
na svých skvostných cestách do kraje.

A co se u nás chystá do konce roku? V sobotu 26.11. byla 
ve spolkovně přednáška docenta Petra Bilíka s názvem „Napi 
sa, nebo ťa vymňéním!“ o alkoholismu ve fi lmu. Náš hostin-
ský doufá, že přednáška nebude mít negativní vliv na spotře-
bu piva. V prosinci už budeme žít adventem, 3.12. proběhne 
Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu, 
u kterého proběhne na Boží hod odpoledne zpívání koled. Tě-
šíme se na viděnou!
             Za spolek Crhovská chasa Jan Pavlík



Štítecký list strana 12

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

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

Beneš Petr   70 let
Kolářová Růžena  75 let
Vlková Věra  75 let
Knápek Stanislav  75 let
Bednář Stanislav  76 let
Fišerová Danuška  77 let
Kubíčková Marta  78 let
Denemark Josef  78 let
Sittová Marie  78 let
Reimer Štěpán  79 let
Hranička Otakar  80 let
Cibulová Anna  81 let
Mamiňáková Jarmila 81 let
Valentová Jiřina  81 let
Hreha Pavel  81 let
Prokopová Emilie  81 let
Valentová Erika  82 let
Sadecký Alois  82 let
Valenta Petr  82 let
Bílý Jan   83 let
Gronychová Marie  85 let
Bednářová Drahomíra 85 let
Studená Alena   87 let
Haltmarová Bohuslava 87 let
Macková Anna  89 let
Odstrčilová Anna  91 let
Krčková Bronislava 97 let

MNOHO ZDRAVÍ!

UPOZORNĚNÍ 
Komise Rady města Štíty – Sbor pro občanské zále-
žitosti od roku 2023 navštíví poprvé s gratulací jubi-
lanty u příležitosti jejich 70. narozenin a poté vždy po 
pěti letech. Návštěva členek komise SPOZ proběhne 
každoročně i u nejstaršího občana obce.    
          Za SPOZ Iveta Horvátová

Čas rychle ubíhá,
ale bolest v našich srdcích

je stejně hluboká…
Dne 24. prosince tomu bude 10 let,

kdy nás opustil pan

František Pospíšil.
S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami.

Rok 1992
     Sněhu je málo, zní tehdejší lednové povzdechnutí, dnes by 
bylo 35 cm docela dost. Následovaly i deštíky, ale v půli února 
je ještě 30 cm. 14. března byla bouřka s vichřicí i sněhem. Du-
ben pověstně střídavý, ale srážkově už chudý. Chlad poctivě 
kopíroval i květnové zmrzlíky, pak konečně počínající oteple-
ní už zas způsobuje vážné sucho, obojí se stupňovalo v červnu, 
v červenci i srpnu. 10.8. jsem naměřil (na slunci) 45,5 stupně 
(tedy víc jako letos). Sucho trvalo. První sníh padal 18.10., 
to už je třeba písařovský potok dva měsíce bez vody(!).  Se 
zásobováním vodou jsou velké potíže. Konečně pořádný déšť 
byl až 26. října a vytrvalý déšť byl 3. až 5. prosince. Vánoce 
i Silvestr byly hodně mrazivé, s deseti cm sněhu. Jako by to 
nestačilo, na Nový rok se ještě odtrhlo Slovensko!
       Úroda na polích byla slabší až špatná, hodně se urodilo 
všemožných škůdců. 

                              Alex Krobot 

Počasí před 30ti léty

Výše uvedené poroučení se nesetkalo s úspěchem, a pokud ně-
jak počasí ovlivňujeme, jsou to činy téměř veskrze nemoudré, 
nesvědčící o tom, že bychom dbali dobra generací příštích...
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Zahájení kroužku 
„Mladých myslivců 
a ochránců přírody“ 

Spolu s novým školním rokem 
2022/23 startuje již X. ročník kroužku 
DMM Tetřívci Štíty, který je určen 
pro všechny holky a kluky od II. tří-
dy, kteří se zajímají o přírodu. Pro ty, 
kteří rádi podnikají výpravy do lesa, 
poznávají naši fl oru a faunu, zajímají 
se o život naší zvěře a chtějí se naučit 
o ni pečovat. Každý člen se aktivně 
zapojí do činnosti myslivců, při přikr-
mování zvěře v době nouze, zúčastní 
se přípravy krmných zásob, nahlédne 
do tajů výcviku loveckých psů a nau-
čí se rozeznávat a pojmenovávat zá-
kladní druhy našich rostlin a stromů. 
Svoje znalosti každoročně úročíme 
na soutěži o Zlatou srnčí trofej, tré-
ninkovým Místním kolem začínáme, 
okresní kolo pořádá OMS Šumperk 
a vítězové se mohou účastnit národní-
ho fi nále ZST.
Kroužek je ofi ciálně veden pod zá-
štitou ČMMJ (Českomoravské mys-
livecké jednoty) a děti jsou pojištěné 
u pojišťovny Halali. Činnost kroužku 
se opírá o odborně zpracovanou látku 
pro práci s dětmi, ve vztahu k příro-
dě a myslivosti a účast v kroužku je 
bezplatná.
Scházíme se každý pátek odpoledne, 
s mladšími dětmi (začátečníky) by-
chom se mohli domluvit i na jiném dni 
v týdnu, třeba čtvrtku... 

Počet zájemců je určitě 
omezen, proto neváhej 

a dlouho se nerozmýšlej! 
Více info na tel: 603338580   

Těším se na vás! 
Dušková Eva

23.12.2022
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Hřbitovní kříž r. 1859.

Márnice, rok 1934.

Pohled ze hřbitova, kresba kronikáře R. Gablera kolem r. 1925.

O štíteckých hřbitovech
Je listopad, měsíc, který tradičně začíná dvěma významný-
mi dny. Dnem Všech svatých a Dušičkami neboli Památkou 
zesnulých. V těchto dnech, více než kdy jindy, navštěvují 
lidé místa věčného odpočinku svých předků, příbuzných 
a známých, aby na ně zavzpomínali, zapálili svíčku, po-
ložili na hrob kytice a věnečky a uctili tak jejich památ-
ku.                                                                                                                                                                                                              

Historie posvěcených pohřebišť v našich zemích sahá až do 
konce 12. století a souvisí s upevňováním křesťanství. Proto 
bývaly nejstarší hřbitovy zakládány kolem kostelů a jiných 
církevních staveb. Nejinak tomu bylo ve Štítech. Nevíme sice, 
zda Štíty – tedy dříve Šilperk, měly už při svém založení ve 
13. století kostel se hřbitovem, ale je to historicky pravděpo-
dobné. Kde mohl první svatostánek stát, není rovněž známo. 
V písemných dokladech tato skutečnost doložena není a histo-
rici jen polemizují. Podle dochovaných kreseb ale mělo město 
kostel už v 17. století přibližně na stejném místě jako dnes. 
Zcela jistě byl dřevěný a shořel při velkém požáru města roku 
1744. Současný kostel stojí od roku 1755 a ve stejném roce 
byl kolem něho postaven i hřbitov. Ještě dnes můžeme vidět 
za kostelem zbytky původní hřbitovní zdi i s náhrobky. Tento 
první hřbitov však už byl roku 1785 tak přeplněný, že byl za 
městem založen hřbitov nový. Jistě to souviselo i s nařízením 

císaře Josefa II. Ten roku 1784 vydal patent, který zakazoval 
pohřbívání uvnitř měst a obcí z hygienických důvodů (kvůli 
moru a jiným nemocem). Starý hřbitov u kostela byl však de-
fi nitivně zrušen až roku 1836. Poslední zde pochovanou byla 
mlynářka Königová, jejíž náhrobek je zazděn ve stěně kostela 
a nese datum 1835. Současně se tedy pochovávalo na obou 
hřbitovech asi 50 let. Roku 1872 se stavěla silnice Bukovice 
– Lanškroun. Tehdy poprvé byla při stavbě vykopána spousta 
kostí z původního hřbitova, které byly sebrány a uloženy v 
kryptě kostela. Podobná situace se pak opakovala roku 1986 
při velké rekonstrukci silnice na Lanškroun a bourání domů 
pod kostelem. (Tomuto tématu se budu věnovat v některém z 
příštích příspěvků-pozn. autora.)
Roku 1903 bylo zrušeno 1. oddělení hřbitova (vstupní část, 
kterou dnes vede alej). Kdy byla postavena márnice, není zná-
mo, ale je zachycena na vzácné fotografi i, pořízené při příle-
žitosti oslav založení města r. 1934. Další zajímavosti a kusé 
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Náhrobek mlynářky Königové ve zdi kostela.

Smuteční obřad, rok 1955.

Probíhající oprava hřbitovní zdi.

Vstup na hřbitov se sochou sv. Anny v pozadí.

údaje můžeme vyčíst z novodobých kronik. První urnový háj 
byl založen už roku 1956. Ve stejném roce byly na hřbitově 
vykáceny staré javory. Ty jsou ještě vidět na fotografi i z roku 
1955 (za kterou děkuji p. F. Kubíčkové). Roku 1968 byla vyas-
faltována cesta ke hřbitovu. Márnice byla opravována r. 1969, 
ve stejném roce byl zahájen prodej pomníků ze starých a opuš-
těných hrobů. O rok později, r. 1970, byl postaven nový plot 
u hřbitova (vstupní část, 1. oddělení). Původní zbořená zídka 
byla rozebrána a nahrazena pletivem. Roku 1978 byl zrekon-
struován urnový háj. Další úpravy probíhaly po sametové re-
voluci. Roku 1992 byly na hřbitově vykáceny staré stromy, 
zřízena alej, ořezány túje a nově opravena márnice. 

Mezi zajímavosti štíteckého hřbitova patří kromě starých po-
mníků a hrobů významných osobností, o kterých se můžeme 
dočíst v kronice, také hřbitovní pískovcový kříž. Stojí upro-
střed hřbitova, datuje se do roku 1859 a byl rekonstruován 
roku 2010.
 Procházíme-li hřbitovem dnes, nemůžeme si nevšimnout, že 
v současnosti probíhá rekonstrukce staré zídky s využitím pů-
vodního materiálu. Zároveň jsou vztyčovány zbývající staré 
pomníky, které u zdi stály a které byly věkem i lidským při-
činěním pobořeny či polámány. Za prohlédnutí stojí i krásné 
ručně kované plůtky kolem starých hrobů, které ke koloritu 
tohoto hřbitova patří. Opravu provádí Město Štíty se svými 
pracovníky.

                        Ivana Valentová                                                           
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TURISTIKA
V Údolí Bystřice

Podzimní část naší turistické sezóny začala odpolední roz-
cvičkou hned prvního září. Čtrnáct účastníků bylo příjemným 
překvapením na nenáročné vycházce od Kocandy přes Pustinu 
do Štítů, kde se končilo u voňavých buřtíků na břehu Březné. 
Rozhodl jsem se nabídnout bonbónek, ověřovaný už od loň-
ska, který oddálil covid. Letošní extrémní prázdninová horka 
ale zatím vystřídalo počasí hodně nevypočitatelné. Učinil jsem 
včasné avízo a musel čekat, bude-li vhodnější sobota či neděle 
a prozíravě zatím nabalil deštník i pláštěnku. Mezitím od ně-
kterých turistů přicházely omluvy, od dalších ticho.  A tak 
v neděli jelo do Zábřehu k vlaku jediné auto s pouhými třemi 
účastníky, protože „každý něco měl“. Někdo zas neměl. Chuť.

Nejsme v nudném Japonsku, cestování našimi vlaky je 
mnohem napínavější. Dříve než začneme slézat případný ne-
bezpečný terén, je už v našem krevním oběhu adrenalinu do-
statek. V Olomouci totiž máme na přesednutí několik minut. 
Vyběhneme z vlaku, vletíme na nádraží, pohled na displej. Pátá 
kolej. Rychlejší, málem nás sejmul, byl jen mladík na koloběž-
ce. Stihli jsme to. Za okny osobního vlaku ubíhá příjemná kra-
jina, nejdříve otevřená, pak se koleje natlačí do čím dál užšího 
údolí. „Hrubá Voda, zastávka“, to je místo našeho vystoupení, 
musím zmáčknout tlačítko, aby se strojvedoucí dozvěděl o na-
šem úmyslu. Vlak odjíždí. Koleje, říčka Bystřice, po neširoké 
silničce, po modré značce, začíná náš výlet zalesněným údo-
lím. Údolí Bystřice, tak se jmenuje. Tak zní i název přírod-
ního parku.  Informace z internetu zněly jednou na 10,5 km, 
podruhé na 12. Hned první turistická tabulka nám říká, že těch 
kilometrů bude 14! Ale my se nebojíme, obloha je dost za-
tažená, sem a tam ale nadějně prosvitne kousek ultramarínu. 
Procházíme Hrubou Vodou, po pravé straně je Park sportu 
– malá Malá Morava. Dráha i řeka jsou chvíli vlevo, chvíli 
vpravo. Jednou je viadukt moc nízký, uvažujeme, zda snad ta 
spousta chatařů netahala materiál na své chaloupky na dvou-
koláku. Silnice se mění na cestu, cestičku, stezku. Ve stráních 
jsou občas lomy, většinou už mimo provoz, jindy se tu ještě 
těží. I břidlice. Na levém břehu bystřiny jsou tabule upozorňu-
jící, že tudy probíhá západní hranice vojenského výcvikového 
prostoru Libavá. A ve stráních přibývá skal a suťových polí. 
V údolí si konkurovaly tři vodní mlýny – Smilovský, Panský 
a Magdalénský. U toho prvého jsme se dočkali odpočívadla, 
po svačině následuje borůvková buchta a kávička. Pak ještě 
přichází nenadálá dešťová přeháňka, ale netrvá dlouho. Jdeme. 
Kousek pod námi je železniční stanice Jívová. Stezka se tu 
stále zužuje a je skoro nad kolejemi, po kterých občas prosu-
pí vlak – dolů na Olomouc, nahoru k Moravskému Berounu. 
Jen chvilku, jako do střechy, to je na skálu Malého Rabštýnu. 
Pěkná vyhlídka. Pak jedna z tabulí naučné stezky připomíná, 
že procházíme územím tzv. Kamenných proudů u Domašova. 
Původně listnatý les se s výškou mění na smíšený, přibývají 
jehličnany. Je tu i dost jedlí, ale smrky jsou většinou už obětí 
toho zatracovaného brouka. Z výšky svahu se zase vracíme 
k řece, teď už opravdu tou nejužší stezkou, o lýtko občas brnk-
ne kopřiva, schůdnost se zhoršuje a k tomu se přidává opět 
deštík. Na deštík máme deštník. Do Domašova nad Bystřicí 

přicházíme sportovním areálem a tady se nám nabízí pěkná 
festovní lavička. Likvidujeme tu poslední zásoby, dopíjíme 
kafe… 

Trochu historie: Tady, v blízkosti Domašova, za sedmileté 
války, přesněji 30. června 1758, postupoval obrovský zásobo-
vací konvoj na pomoc pruské armádě, která obléhala Olomouc 
a ta měla už tenkrát hodně namále. Rakouské jednotky, kte-
rým veleli generálové Laudon a Žiškovič, tuto kolonu napadli 
a způsobili Prusům veliké ztráty. Prusové pak museli od oblé-
hání upustit, natož aby si ještě brousili zuby na Vídeň a z Mo-
ravy odešli. Toliko z doby dávno minulé. Na náměstíčku chvíli 
hledáme další značku, má vést až k nádraží. Nacházíme. Ale 
máme hodinu času. Na ideálním místě je hospůdka. Tož dáme 
to jedno a potom se v klidu vydáváme k vlaku. Světe div se, 
vlak jede zase včas, v Olomouci nám opět stačí těch pár mi-
nut na přesednutí. V Zábřeze čeká tráboš – vyvrcholení spo-
lehlivosti! Dnes se cítíme dobře, až japonsky! Zatímco kapek 
na našem výletu nemohlo být víc jako na 1 mm, doma ve sráž-
koměru bylo 12,5 mm, takže nebýt doma byla dobrá volba. 
A ještě dodatek: Když jsem hledal spojení do onoho místa už 
loni, pořád tam vlak nejezdil, už jsem myslel, že je trať zruše-
ná. Letos v létě najednou možnost naskočila. Od 1. října už je 
tam zase výluka. To jsme to vymákli!
  Alex Krobot                                                                                                                                           
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Stolní tenis

Stolní tenis a nová sezona 2022-2023
Nová stolně-tenisová sezona se po prázdninách naplno roz-
běhla. Týden, co týden nějaký turnaj, utkání, zápas. Týden, co 
týden téměř 10 hodin tréninku. Jinak to nejde a ani ve sportu 
není nic zadarmo. Jak praví známé přísloví „Těžko na cvičiš-
ti, lehko na bojišti“. Věřím, že je někdy pro děti obtížné sbalit 
si věci a jít na trénink, když spousta kamarádů venku bezsta-
rostně pobíhá.  Jsem proto velice rád za přístup dětí, které se 
věnují stolnímu tenisu. A také za podporu jejich rodičů. 
Jak se nám tedy start do nové sezony povedl? Dospělým se 
v dlouhodobých soutěžích zatím příliš nedaří a ve většině 
případech obsazují ta spodnější patra tabulek. Na výsledcích 
družstva A je znát odchod Štěpána Kobzy do TTC Ostrava 
a jeho body se doposud nepodařilo nikomu nahradit. Štěpá-
novi však přejeme hodně úspěchů v ligových zápasech. Věří-
me, že získané zkušenosti v budoucnu zase zúročí ve Štítech. 
Družstva B a C pro změnu trpí zraněními a nemocemi svých 
hráčů. 
Úplným opakem jsou potom výkony a výsledky našich mla-
dých hráčů. Velikou radost máme z toho, že naše talentované 
hráčky Marťa Haltmarová s Terkou Fabiánkovou se v rámci 
ČR i v rámci kraje neustále zlepšují. Svými výkony na repub-
likových bodovacích turnajích si Marťa zajistila účast v elit-

holky nejsou samy. Na republikové bodovačky U11 jsme za-
čali jezdit s Pavlou Pecháčkovou a Tobíkem Kreuzigerem. 
A Pavla i Tobík už na republikovém turnaji zaznamenali prv-
ní vítězství. Na krajských a regionálních bodovačkách začali 
sbírat herní zkušenosti i Jára (Veselý) a David (Tran Van). 
Také kluci už zaznamenali první vítězství na kraji. 
Na tréninky poctivě chodí i mladší ročníky dětí 2014 a 2015 
(Lenička, Alan, Miki), které začneme postupně také brát 
na turnaje mládeže. To by mohla být výzva i pro další malé 
děti a jejich rodiče. Pokud máte zájem, aby se vaše dítě vě-
novalo nějakému sportu, konkrétně stolnímu tenisu, neváhej-
te a přijďte se podívat do sokolovny. Trénujeme každý den, 
s výjimkou středy, od 17 hodiny (v úterý, čtvrtek a pátek již 
od 16 hodiny). Můžete se podívat, jak trénují naši nejlepší 
mladí hráči, ale i ti nejmenší. Můžeme vaše dítě do tréninku 
zapojit a třeba ho to zaujme a začne chodit pravidelně.
Aby měly děti ten správný základ a trénovaly správně, k tomu 
potřebujeme trenéry s dobrými znalostmi a dovednostmi. 
Proto dva trenéři oddílu začali studovat trenérskou licenci B. 
Jsem přesvědčen, že po absolvování téměř ročního studia bu-
dou tréninky dětí ještě kvalitnější a růst hráčů rychlejší. 
Blíží se konec roku, a tak bych rád poděkoval našim spon-
zorům, kterými jsou město Štíty, fi rmy Rouča s.r.o. a Mag-
na automotive za jejich podporu. Nemohu zapomenout ani 
na ČAST (Česká Asociace Stolního Tenisu), která také spo-
lufi nancuje některé naše činnosti. Poděkování také patří tre-
nérům, kteří se na růstu štíteckých dětí nemalou měrou po-
dílí. Jak článek ukončit? Přáním příjemného prožití svátků 
vánočních a všeho nejlepšího v novém roce 2023.

     Petr Altman
ní kategorii mezi dvacítkou 
nejlepších hráček z celé ČR 
v U15. Také Terka v kate-
gorii U13 již bojuje mezi 
těmi nejlepšími a na turnaji 
v Havířově sahala po medai-
li ve čtyřhře. Výkonů našich 
hráček si všímají i v jiných 
oddílech a pro letošní rok 
obě na střídavý start posíli-
ly družstvo SK Kolšov ve 2. 
lize žen. 
Zejména Marťa v posledním 
půlroce předvádí velice vy-
rovnané a kvalitní výkony, 
bez výrazných výkyvů a se 
stoupajícím trendem. Svěd-
čí o tom i fakt, že ve 2. lize 
už zapsala několik vítězství. 
Terka se sice drobným her-
ním výkyvům ještě nevyhne, 
ale v jejím věku se to dá oče-
kávat a je to normální. Jsem 
přesvědčen, že o holkách 
ještě hodně uslyšíme a na-
píšeme, pokud jim vydrží 
současné nastavení a chuť 
do tréninku.
Velikou radost také máme 
ze skutečnosti, že už v tom 
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dorost OP
Body Body

1 FK Mikulovice 14 40 1 Jiskra Rapotín 12 34

2 Sokol Bernartice 14 35 2 Sokol Nový Malín 12 33

3 FK Bohdíkov 14 27 3 TJ Libina 12 28

4 SOKOL ŠTÍTY 14 4 12 23

5 14 23 5 Sokol Lesnice 12 21

6 Sokol Sudkov 14 23

7 FK Ruda nad Moravou 14 20 7 FK Ruda nad Moravou 12 17

8 Sokol Velké Losiny "B" 14 20 8 SK Bludov 12 16
9 Jiskra Oskava 14 13 9 FK Hanušovice 12 14
10 Zlaté Hory 14 12 10 Sokol Sudkov 12 14

11 14 12 11 Sokol Leština 12 10

12 14 10 12 12 3

13 14 9 13 FC Rovensko 12 0
14 14 9

Body Body
1 Sokol Nový Malín 12 36 1 14
2 Sokol Velké Losiny 12 30 2 SK Loštice 14 30
3 SK Loštice 12 25 3 FK Bohdíkov 14 26
4 Sokol Leština 12 24 4 14 24
5 TJ Libina 12 23 5 Sokol Lesnice 14 23
6 FK Šumperk "B" 12 21 6 14 16
7 12 21 7 FC Dubicko 14 7
8 12 16 8 FC Rovensko 14 0
9
10 Sokol Sudkov 12 11

11 SK Bludov 12 8

12 Sokol Lesnice 12 7

13 SK Zvole 12 0

Body Body
1 Sokol Nový Malín 14 41 1 FK Šumperk "B" 14 39

2 FK Šumperk "C" 14 33 2 SK Bludov 14 36

14 14
4 14 18 4 TJ Libina 14 23

5 SK Bludov 14 15 5 14 23

6 Sokol Velké Losiny 14 14 6 Sokol Sudkov 14 13

7 Jiskra Rapotín 14 12 7 Sokol Hrabišín 14 7

8 TJ Libina 14 5 8 FC Rovensko 14 0
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