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Vážení spoluobčané, 
ve víru událostí nemůžu začít jinak než volbou nového 

prezidenta. Všichni  jsme  toho byli  součástí. Ať  již pasiv-
ně, kdy na nás dopadala volební kampaň, různá prohlášení 
a témata, nebo aktivně, kdy jste někteří byli přímo v dění 
jako  volební  komisaři  či  jste  různě  pomáhali.  Je mi  líto, 
že volba velmi polarizovala naši společnost. Věřím, že  je 
to již za námi a jako občané našeho města dokážeme spo-
lupracovat bez ohledu na preference kandidátů. Rád bych 
zde poděkoval všem, kteří volby v našem městě připravují. 
Průběh byl opět bez problémů. Jsem rád, že mám na úřadě 
tým lidí, kteří naprosto profesionálně vše zvládají. Není to 
mnohdy jednoduché. Ostatně každý z vás se může přihlásit 
a v příštích volbách se stát komisařem. Je to někdy úmor-
ná, jindy velmi zajímavá práce. A já všem komisařům tímto 
děkuji. Zvládli jste to na výbornou. Gratuluji našemu nově 
zvolenému panu  prezidentovi  Petru Pavlovi  a  přeji  si,  ať 
se na Pražský Hrad vrátí slušnost, charakter, erudice a cha-
risma. Ať máme v čele osobnost, která hrdě stojí za svým 
národem a bojuje za naše zájmy.

Pojďme ale nyní k tomu, co se realizuje a chystá u nás 
ve Štítech. První pozitivní zpráva  je, že od začátku  ledna 
2023 máme platný a účinný nový Územní plán Štíty, který 
umožňuje v příštích 15 letech plynulý rozvoj našeho měs-
ta.  V poslední době dostávám dotazy ohledně nové cyklo 
– pěší stezky Štíty – Březná. V loňském roce jsme proin-
vestovali na akci cyklostezka 3 miliony. Práce budou v roce 
2023 pokračovat, jakmile nám to klimatické podmínky do-
volí. Jsem rád, že se podařilo akci začít stavět a po dlouhé 
době budeme mít  skvělou cyklostezku, kdy se zvýší bez-
pečnost pro cyklisty a pěší. Když občas čtu některé příspěv-
ky na sociálních sítích k tomuto tématu, a nejen k tomuto 
tématu, musím uznat, že tu máme pár odborníků na úplně 
vše. Dávám tedy veřejnou výzvu. Místo ťukání písmenek 
v anonymním světě internetu budu rád, pokud se autoři ra-
ději objednají do mé kanceláře a osobně to probereme.

V průběhu letošního roku dokončíme druhou část inves-
tice do nové tělocvičny. Zatím nechci napsat termín, kdy to 
bude, ale v průběhu prvního pololetí bude termín dokončení 
jasný. V loňském roce jsme od dubna do konce roku proin-

vestovali cca 15 milionů. V letošním roce předpokládáme, 
že proinvestujeme částku ve výši cca 12-13 milionů. Po ko-
laudaci budeme mít moderní tělocvičnu se zázemím a např. 
i s lezeckou stěnou. I přesto, že je to dost náročná stavba, 
řešíme ji sami s tím, že na část prací si najímáme firmy. Jak 
cyklostezku, tak tělocvičnu financujeme z rozpočtu města, 
a  to z  rezervy, kterou  jsme si vytvořili v minulých  letech 
a také z úvěru, který musíme vyčerpat v tomto roce. Někte-
ré projekty totiž jednoznačně vyžadují delší přípravu a za-
jištění jejich financování je jednou z nejdůležitějších částí 
rozvoje města. V současné době připravujeme již rozpočet 
na rok 2023. Vycházíme vždy z předešlého roku, kdy pří-
jmy za rok 2022 činily 86 209 291,02 Kč a výdaje za rok 
2022 činily 94 157 436,59 Kč. Výdaje za rok 2022 byly větší 
než naše příjmy. Jak již jsem uvedl, rozdíl 7 948 145,57 Kč 
jsme financovali z rezervy minulých let a finančního úvě-
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ru. Letošní rozpočet bude předpokládám ve stejné výši jako 
v roce 2022. Rozpočet na rok 2023 budeme schvalovat na 
6. zasedání zastupitelstva v březnu. Naším hlavním cílem 
pro letošní rok je dokončit důležité investice a minimálně 
přitom zadlužit město. V současné době máme finanční re-
zervu cca 13 mil. a dále můžeme čerpat z finančního úvěru 
cca 17 mil.

Vážení spoluobčané, i když letošní zima je velmi mírná, 
tak  stačil  jeden  den  a  v  lesích města  Štíty  vznikla  škoda 
za miliony korun, kdy silný vítr a zimní bouřka způsobily 
kalamitu v ML ve výši 1 000 m3. V současné době pracu-
jeme na odstranění následků kalamity a předpokládám, že 
se s nimi vypořádáme do konce března. Proto Vás žádám 
k opatrnosti v místech, kde kalamita způsobila škody.

Ohlédnutí za kulturním adventem
Před  loňským  adventem  se  ve  čtvrtek  24.  11.  konalo 

v kulturním domě ve Štítech vánoční tvoření s jarmarkem 
rukodělných výrobků. Tvořivé dílny přilákaly mnoho dětí, 
které  si  na  jednotlivých  stanovištích mohly  vyrobit  něco 
hezkého se skauty a dobrovolníky, kteří se do této akce také 
zapojili, a všem za to patří velký dík. Návštěvníci si za po-
slechu vánočních koled poseděli u punče či kávy od Hama-
rek a mnozí z nich si  také odnesli krásné ručně vyráběné 
věci, které si zakoupili u přítomných prodejců na jarmarku. 

Na  samý  závěr  bych  chtěl  poděkovat  našim  stolním 
tenistkám Lucii Kreuzigerové, Martině Haltmarové  a Te-
rezce  Fabiánkové,  které  úspěšně  reprezentují město  Štíty 
a TJ Sokol Štíty na republikových turnajích, ale taky na tur-
najích  v  rámci  našeho  kraje  a  dosahují  skvělých  výsled-
ků. Družstvu žen TJ Sokol Štíty se podařilo vyhrát soutěž 
družstev – Divizi žen v Olomouckém kraji a budou bojovat 
v kvalifikaci o postup do 2. ligy. Nominace Lucie Kreuzi-
gerové na mistrovství ČR 2023 dospělých je další úspěch 
oddílu stolního tenisu. Poctivý přístup v tréninku jsou zá-
kladem  skvělých  sportovních  úspěchů.  Předpokládám,  že 
další úspěchy v letošním roce budou následovat.

S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta

Ve  středu  7.  prosince  zavítal  Mikuláš  do  sportovní-
ho areálu, kde ho  s  jeho družinou očekávala  spousta dětí 
i  dospělých. Čekání  zpestřilo  vystoupení  žáků ZUŠ Štíty 
a  třídy 2. B ZŠ Štíty. Čerti v nalejvárně nabízeli  lahodný 

punč a kdo chtěl, mohl si opéci špekáček nebo se jen ohřát 
u  ohně,  o  který  se  starali  šikovní  skauti.  Když  se  dětem 
konečně podařilo Mikuláše, anděla a jeho čerty z družiny 
přivolat,  začalo  nadělování.  Každý,  kdo  Mikulášovi  za-
recitoval či  zazpíval, obdržel od anděla balíček sladkostí. 
Čerti si mezitím v davu vyhlíželi darebáky, které by si s se-
bou  odnesli  do  pekla.  Bohužel  žádného  velkého  hříšníka 
nevyčmuchali,  takže  odešli  s  prázdnou.  Poděkování  patří 
panu Kotrašovi za poskytnuté zázemí, místostarostovi panu 
Wonkemu  za  dříví  na  oheň  a  také  všem  dobrovolníkům, 
kteří se na této akci města Štíty podíleli.

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem organizátorům akce Vánoční tvo-
ření  a  rukodělný  jarmark. Velká účast  a  rozzářené oči  nejen 
dětí dokazují, že to bylo velmi příjemné odpoledne. 
Více takovýchto akcí pro rodiny.       
      Petra Kristková

Vánoční koncert přilákal v pátek 9. prosince do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie mnoho posluchačů. V podání Li-
tomyšlského symfonického orchestru a Smíšeného pěvec-
kého sboru Bendl zazněla Česká mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby  a  také  vlastní  skladba  dirigenta  a  sbormistra Davi-
da Lukáše s názvem Když Betlém nespí. Výborný hudeb-
ní  i pěvecký výkon byl odměněn zaslouženým potleskem 
všech návštěvníků koncertu.       
                                                          Radka Jánešová – TIC
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Na štíteckém nádraží se natáčela 
upoutávka na videohru

V mrazivých únorových dnech se na štíteckém nádraží 
objevila historická lokomotiva s osobními i nákladními 
vagóny. Natáčela  se zde upoutávka na novou videohru 
s námětem první  světové války.   Poté pokračovalo na-
táčení bojových  scén  legionářů ve Valteřicích a Herol-
ticích.
              Radka Jánešová – TIC

Tříkrálový koncert v Herolticích
V podvečer 7.1.2023 připravily „Živé Heroltice“ v kos-
tele sv. Jana Křtitele koncert na podporu charity a Tříkrá-
lové  sbírky. Sváteční  a přátelská atmosféra,  sólisté Br-
něnského  rozhlasového  orchestru  lidových  nástrojů 
(BROLN) František Černý (housle, zpěv) a Jan Telecký 
(cimbál,  zpěv)  s  nově  nastudovaným  a  dramaturgicky 
chytře  sestaveným  repertoárem  rozezpívali  řadu  po-
sluchačů. Velmi  povedeným  zakončením kulturní  části 
bylo pěvecké vystoupení  tří králů (královen) za dopro-
vodu obou muzikantů. Společenská část, opět za velké-
ho zájmu publika a všeobecné spokojenosti, se následně 
odehrála v nově rekonstruované hospodě. Po dvou „ko-
vidových“ letech tak mohla být obnovena tradice herol-
tických koncertů při svíčkách.
                                              za „Živé Heroltice“ Petr Beneš

Vážení občané,
v počátku roku 2023 chceme vyjádřit díky všem 

přispěvatelům do Kroniky města Štíty, bez jejichž 
součinnosti by kronika nemohla vzniknout. Úloha 
kronikáře  není  vůbec  snadná,  závisí  na  ochotě 
jednotlivých  subjektů  ke  spolupráci.  Pokud  tato 
spolupráce  neexistuje,  nemůže  kronikář  napsat 
o činnosti  těchto složek prakticky nic.

Úlohu kronik v České republice určuje zákon č. 
132/2006 Sb. o kronikách obcí ze dne 14.3.2006. 
Kroniku obce je povinna v České republice vést 
každá obec.  (Tolik  výňatek  ze  zákoníku.)    Proto 
chci  požádat  ty  subjekty,  kteří  nedodávají  zprávy 
o  činnosti  své  složky,  aby  tak  učinili  do  konce 
dubna 2023. Také chci velmi poděkovat těm, kteří 
práci  kronikáře  usnadňují  tím,  že  své  příspěvky 
dodají v termínu. Zprávy zasílejte na MěÚ k rukám 
paní Šatánkové nebo na emailovou adresu  marie.
lauermannova@gmail.com.

Za  spolupráci  předem  děkuji  a  přeji  všem 
do roku 2023 mnoho zdaru, sil a úspěchů, zároveň 
také mnoho zdraví a štěstí v osobním i pracovním 
životě.
           Marie Lauermannová, kronikářka města Štíty

Výsledky Tříkrálové sbírky 2023
Začátkem letošního  roku opět proběhla Tříkrálová sbírka, 
která ukázala, že solidarita i v této těžké době lidem není cizí. 
V obcích děkanátu Zábřeh se podařilo vybrat 1 920 169,- 
Kč, což je o více než 380 tisíc více než v minulém roce. 
Ve Štítech  lidé darovali 44 318,- Kč  (v  r. 2022 vybráno 
21 735,- Kč), v Herolticích 14 895,-  (v  r. 2022 vybráno 
6 648,- Kč), v Crhově 11 225,- (v r. 2022 vybráno   7 286,- 
Kč), na Březné 6 498,- Kč (v r. 2022 vybráno 3 166,- Kč). 
Charita  Zábřeh  děkuje  všem  dárcům,  koledníkům  a  také 
organizátorům Tříkrálového koncertu v Herolticích za pod-
poru sbírky.
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ZPRÁVY 
Z R A D N I C E

Výpis z usnesení z 2. – 8. jednání 
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:
•  Smlouva o využití systému o nakládání s komunálním 

odpadem  uzavřená  s  obcí  Pastviny  –  rekreační  chata 
Pastviny.

•  Darovací smlouva uzavřená s Římskokatolickou farnos-
tí Štíty – dar města na obnovu kaple sv. Cyrila a Me-
toděje v Crhově.

•  Smlouva o výpůjčce uzavřená se ZŠ a MŠ Štíty – vý-
půjčka KD Štíty jako náhradní prostory školní tělocvič-
ny. 

•  Pojistná smlouva – pojištění osobního vozu Škoda Octa-
via.

•  Darovací smlouva uzavřená s dárcem Magna Automo-
tive Stity  s.r.o. – dar ve výši 100  tisíc Kč na „Oslavy 
výročí města Štíty“. 

•  Smlouva  o  službách  uzavřená  s  Bc.  Janem  Švédou  – 
zimní údržba komunikací v místní části Crhov.

•  Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Vzduchotech-
nika Zmrzlík s.r.o., Šternberk – dodávka a montáž vzdu-
chotechnického zařízení – tělocvična ve Štítech.

•  Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem JDR.CZ s.r.o., 
Česká  Třebová  –  oprava  místní  komunikace  a  mostu 
v ulici Pod Petrovem.

•  Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Miroslavem 
Žandou, Zábřeh – dodávka a montáž odběrného plyno-
vého zařízení – tělocvična ve Štítech. 

•  Smlouva  o  dílo  uzavřená  se  zhotovitelem  BKN  spol. 
s r.o., Vysoké Mýto – zpracování projektové dokumen-
tace pro stavbu 8 rodinných domů na pozemku 2251/11 
ve Štítech.

•  Darovací smlouva uzavřená s obdarovaným Pomněnka 
o.p.s. Šumperk – dar ve výši 5 tisíc Kč.

•  Dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o  poskytování  pravidelného 
servisu – firma ASI s.r.o. Mohelnice.

•  Smlouva o divadelním představení uzavřená s Divadel-
ním souborem lanškrounského gymnázia Škeble – vy-
stoupení dne 19.4.2023.

•  Smlouva o provedení hudební produkce – skupina Das-
kabát (Kocourkovská pouť).

•  Smlouva o zajištění pódiové techniky uzavřená s p. Ji-
řím Sadilem, Dlouhomilov –  ozvučení  akce  „Den pro 
rodinu“ dne 17.6.2023.

•  Smlouva o hudební produkci – Abba Chiquita Revival – 
„Den pro rodinu“. 

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 zasedání ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů 
z usnesení RMě Štíty.

•  Rada města schválila cenové nabídky: dodávka a mon-
táž  vzduchotechniky  a  instalace  topení  –  tělocvična, 
projektová dokumentace – technická infrastruktura pro 
stavbu 8 rodinných domů na p.č. 2251/11, dodávka zá-
sahového SW pro výjezdová vozidla, dodávka horole-
zecké stěny – tělocvična, náhradní díly na dýchací tech-
niku pro zásahovou jednotku, OSB desky – tělocvična 
a studie fotovoltaiky.

•  Rada města  schválila  nákup:  osvětlení  na  ulici U Vo-
dojemu,  elektromateriál  na  veřejné  osvětlení  –  ulice 
Okružní, dárkové balíčky Hasičský bál Crhov, Hasičský 
ples  Heroltice, Masopust  Crhov,  Hasičský  ples  Horní 
Studénky.

•  Rada města schválila předsedy a členy komisí rady měs-
ta s účinností od 10.11.2022.

•  Rada města projednala opatření ve věci spotřeby energie 
a plynu v objektech města Štíty.

•  Rada města schválila organizační řád města Štíty.
•  Rada  města  vzala  na  vědomí  informace  o  vymezení 

volebních  okrsků,  o  počtu  a  sídlech  volebních  okrs-
ků,  stanovila minimální  počet  členů  volebních  komisí 
a jmenovala zapisovatelky volebních komisí pro volbu 
prezidenta republiky.

•  Rada města vzala na vědomí návrh programu 2., 3., 4. 
a 5. zasedání ZMě.

•  Rada města  vzala  na  vědomí  předpokládaný  rozpočet 
na odborný dohled nad průběhem zemních prací na cy-
klostezce Štíty – Březná. 

•  Rada města vzala na vědomí návrh na vyřazení majetku 
z evidence za rok 2022 předložený ZŠ a MŠ Štíty.

•  Rada města vzala na vědomí elektronický návrh kroniky 
města Štíty za rok 2021.

•  Rada města schválila návrh rozpočtu na rok 2023 před-
ložený ZŠ a MŠ Štíty.

•  Rada města vzala na vědomí Příkaz starosty č.1 a 2 – in-
ventury za rok 2022 a schválila složení hlavní inventari-
zační komise.

•  Rada města schválila rozpočtové opatření č. 12/2022.
•  Rada města vzala na vědomí plán vydávání Štíteckého 

listu na rok 2023.
•  Rada města schválila termíny jednání rady města v ob-

dobí leden–červen 2023 a vzala na vědomí termíny za-
sedání ZMě v tomtéž termínu.

•  Rada města schválila výroční zprávu o poskytování in-
formací dle zákona 106/1999.

•  Rada města vzala na vědomí statistiku – pohyb obyvatel 
za rok 2022.

•  Rada města vzala na vědomí žádosti o poskytnutí dota-
ce z  rozpočtu Olomouckého kraje z dotačních progra-
mů „Program na podporu cestovního ruchu a zahranič-
ních vztahů 2023“, „Program na podporu JSDH 2023“ 
a „Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 
2023“.

•  Rada města vzala na vědomí návrh změny jízdních řádů 
předložený společností KIDSOK.
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USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 30.11.2022

Zastupitelstvo projednalo:
1.  Schválení programu 2. zasedání ZMě Štíty
2.  Zpráva o činnosti města Štíty říjen – listopad 2022
3.  Program rozvoje města Štíty 2021 - 2024
4.  Zpráva ZŠ a MŠ Štíty o činnosti a výsledcích školy
5.  Rozpočtové opatření č. 13/2022
6.  Rozpočtové provizorium na rok 2023
7.  Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2023
8.  Návrh plánu činnosti finančního výboru na rok 2023
9.  Zpráva  o  činnosti  a  hospodaření  městských  lesů  za  rok 

2022
10. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Ští-

ty
11. Zpráva z jednání Rady města Štíty, usnesení č. 1-2
12. Schválení cen vodného, stočného, komunálního a živnos-

tenského  odpadu,  ceny  pozemků  v  katastrálním  území 
města na rok 2023

13. Návrh mimořádné odměny starostovi dle nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územ-
ních samosprávných celků za splnění úkolů v roce 2022

14. Návrh  odměn  osadním  výborům  a  komisím Rady města 
Štíty

15. Návrh odměny ředitelce ZŠ a MŠ Štíty
16. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
17. Různé
18. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:
a)  Plnění programu rozvoje města Štíty 2021-2024
b)  Kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Ští-

ty
c)  Zápis  z  dílčího  přezkoumání  hospodaření  Města  Štíty 

za rok 2022
d)  Výroční  zpráva  o  činnosti  a  výsledcích  ZŠ  a  MŠ  Štíty 

za rok 2021/2022
e)  Přehled hospodaření roku 2021 ZŠ a MŠ Štíty z prostředků 

zřizovatele
f)  Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty za 1-11/2021

2. Projednalo a schvaluje
ZM2/2022/1 Návrhovou komisi: Antonín Čech, Vojtěch Lan-

ger a Ivar Směšný
ZM2/2022/2 Ověřovatele zápisu: MUDr. Pavel Bartoň a Lu-

boš Skácel
ZM2/2022/3 Program 2. zasedání zastupitelstva
ZM2/2022/4 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 19.10.2022 
ZM2/2022/5 Rozpočtové opatření č. 13/2022
ZM2/2022/6 Rozpočtové provizorium
ZM2/2022/7 Kompetenci rady města k provádění jednotlivých roz-

počtových opatření v plném rozsahu od 30.11. do 31.12 2022
ZM2/2022/8 Plán práce kontrolního výboru na rok 2023

ZM2/2022/9  Plán  činnosti  finančního  výboru  na  rok  2023 
a 4Q 2022

ZM2/2022/10 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 
1-2

ZM2/2022/11  Obecně  závaznou  vyhlášku  města  Štíty  č. 
1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství

ZM2/2022/12 Vyslovuje  souhlas  se vznikem pracovně práv-
ního vztahu a Dohodu o provedení práce, která bude uza-
vřena v  roce 2023 pro zastupitele města Antonína Čecha 
od 1.5.2023 do 30. 9. 2023

ZM2/2022/13  Vyslovuje  souhlas  s  prodloužením  pracovně 
právního vztahu Dodatkem k Dohodě o provedení práce, 
která bude uzavřena pro zastupitele města Zdeňka Fingra 
od 1.1.2023 do 31.12.2023

ZM2/2022/14    Poplatek  za  komunální  odpad  za  poplatníka 
ve výši 600 Kč/rok, výši poplatku za likvidaci živnosten-
ského odpadu 3 000 Kč/popelnici/rok, poplatek za odvoz 
fekálií na ČOV za 150  Kč/m³ obyvatelům města Štíty, ci-
zím zájemcům 200 Kč/m³ s účinností a platností od 01. 01. 
2023, ceny vodného, stočného beze změny.

ZM2/2022/15 V souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce pro nečleny zastupitelstva před-
sedům a členům osadních výborů za činnost v roce 2022 
dle přílohy ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2022.

ZM2/2022/16 V souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce pro nečleny zastupitelstva před-
sedům a členům komisí za činnost v roce 2022 dle přílohy 
ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2022.

ZM2/2022/17 V souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích stanoví 
odměnu  členům kulturní  komise  kromě  členů  zastupitel-
stva a zaměstnanců Města Štíty 300 Kč/akci

ZM2/2022/18  Mimořádnou  odměnu  starostovi  dle  nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních  samosprávných  celků  ve  výši  jedné  zákonem 
stanovené měsíční odměny za dobré ekonomické výsledky 
města  Štíty,  za  dohled  nad  hospodařením v  lesích města 
a nad investičními akcemi. Odměna bude vyplacena ve vý-
platním termínu za měsíc prosinec 2022.

ZM2/2022/19 Odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Štíty 
ZM2/2022/20 Záměr prodeje p.č. 883 v k.ú. Štíty-město
ZM2/2022/21 Záměr směny část p.č. 1938/1 a část p.č. 1590/2 

za  část  p.č.  301/18,  podle  geometrického  zaměření,  vše 
v k.ú. Štíty-město

ZM2/2022/22 Záměr  směny část p.č.st.  4  „p“ + část p.č. 58 
„m“ + část p.č. 2884 „h+j“ za část p.č. 686/1 „o“ a část 
686/1 „i“, tj. 0,17+0,33+2= 2,5 se smění za 5+0,18=5,18

ZM2/2022/23  Směna  části  pozemku  p.č.  2419/3  (díl  “c“)  , 
za část p.č. 2384/1 (díl „b“) v k.ú. Štíty-město s Boženou 
Ryšánkovou za cenu 100 Kč/m² za podmínek uvedených 
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjč-
ku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnic-
tví města Štíty

ZM2/2022/24 Prodej části pozemku p. č. 2042/19 označeného 
geometrickým plánem jako p.č. 2042/25 o výměře 16 m² 
manželům Knápkovým, za cenu 100 Kč/m² za podmínek 
uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pa-
cht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků 
ve vlastnictví města Štíty

ZM2/2022/25 Prodej části pozemku p. č. 2042/19 označeného 
geometrickým plánem jako p.č. 2042/24 o výměře 54 m² 
Janě  Zapletalové,  za  cenu  100 Kč/m²  za  podmínek  uve-
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dených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, 
výpůjčku  a  pro  zřizování  věcných  břemen  u  pozemků 
ve vlastnictví města Štíty

ZM2/2022/26 Prodej  části pozemku p.  č. 2042/19 o výměře 
121 m² manželům Poláčkovým, za cenu 100 Kč/m² za pod-
mínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem 
či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u po-
zemků ve vlastnictví města Štíty

ZM2/2022/27 Darovací smlouva s TJ Sokol Štíty na finanční 
dar ve výši 15.000  Kč 

ZM2/2022/28 Dodatek ke smlouvě o dílo s Pavlem Lakomým, 
IČ 003333035, kdy se mění cena za dílo na 1.106.481,07 Kč 
bez DPH

ZM2/2022/29 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 
JDR.CZ s.r.o. za cenu 1.261.051,85 Kč bez DPH

ZM2/2022/30  Nákup  svítidel  do  tělocvičny  ZŠ  ve  Štítech 
za cenu 285.337,90 Kč včetně DPH

ZM2/2022/31 Nákup materiálu pro  cyklostezku dle  nabídky 
UNIPRO plus s.r.o.za cenu 411.662 Kč bez DPH

ZM2/2022/32 Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Odboru umění, knihoven a kreativní odvětví v rámci pro-
gramu Veřejné informační služby knihoven

ZM2/2022/33 Kupní  smlouva  č.  PVJ/2022/4/80/703  se  spo-
lečností WOOD & PAPER a.s.na dodávku sortimentu jeh-
ličnatých kulatin

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
    Ing. Oto Wonke v. r.       Bc. Jiří Vogel v. r.
         místostarosta                         starosta

USNESENÍ
ze 3. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 19.12.2022

Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 3. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města Štíty říjen–prosinec 2022
3. Schválení Územního plánu města Štíty
4. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
5. Různé
6. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:
g)  Plnění programu rozvoje města Štíty 2021-2024

2. Projednalo a schvaluje
ZM3/2022/1 Návrhovou komisi: Antonín Čech, Ivar Směšný, 

Vladimír Světlík
ZM3/2022/2  Ověřovatele  zápisu:  MUDr.  Pavel  Bartoň, 

Bc. Zdeněk Drlík
ZM3/2022/3 Program 3. zasedání zastupitelstva
ZM3/2022/4 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 30.11.2022 
ZM3/2022/5  1. ověřilo, že Územní plán Štíty není v rozporu:
a.  s  Politikou  územního  rozvoje  České  republiky,  ve  znění 

Aktualizace č. 4, účinnou ode dne 1.9.2021;
b.  se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve zně-

ní Aktualizace č. 5, s nabytím účinnosti dne 22.10.2022;
c.  se stanovisky dotčených orgánů;
d.  se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vyda-

ným dne 26.5.2022 pod č.j. KUOK 56512/2022;
2. vydává v souhlasu s § 6 odst. 5 písmeno c) stavebního zá-

kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Štíty, kte-
rý obsahuje následující části:

Příloha č. 1 – Územní plán Štíty – textová část
Příloha č. 2 – Územní plán Štíty – grafická část
Příloha č. 3 – Textová část odůvodnění Územního plánu Štíty
Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění Územního plánu Štíty

ZM3/2022/6 Prodej p.č. 883 v k.ú. Štíty-město o výměře 23 
m² Ivě Pospíšilové a Evě Papouškové za cenu 100 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

ZM3/2022/7  Směna  v  poměru  1:1,3  části  p.č.  1938/1  („d“) 
a  část  p.č.  1590/2  („c“)  za  část  p.č.  301/18,  podle  geo-
metrického zaměření, vše v k.ú. Štíty-město za podmínek 
uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pa-
cht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků 
ve vlastnictví města Štíty

ZM3/2022/8 Směny část p.č.st. 4 „p“ + část p.č. 58 „m“ + část 
p.č. 2884 „h+j“ za část p.č. 686/1 „o“ a část 686/1 „i“, tj. 
0,17+0,33+2= 2,5 se smění za 5+0,18=5,18

ZM3/2022/9  Veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  dotace 
z rozpočtu města s organizací TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek 
na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši   420.000 Kč 

ZM3/2022/10 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě Topolino s.r.o., 
IČ: 04459296 (stavební práce)

5. Projednalo a neschvaluje: 
ZM3/2022/11 Žádost  o  prodej  p.č.  617  a  p.č.  312/10  v  k.ú. 

Březenský Dvůr
ZM2/2022/12 Žádost o prodej části p.č. 723 v k.ú. Crhov
ZM3/2022/13 Žádost o prodej p.č. 781/6, 781/7, 781/8, 781/5 

v k.ú. Štíty-město

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
    Ing. Oto Wonke v. r.       Bc. Jiří Vogel v. r.
         místostarosta                         starosta

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 25.1.2023

Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 4. zasedání ZMě Štíty
2. Schválení smluv nad finanční částku 500.000 Kč
3. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
4. Různé
5. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek
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1. Bere na vědomí:
Program  rozvoje města  Štíty  2021–2024  (realizace  projektů 

v roce 2023)

2. Projednalo a schvaluje
ZM4/2023/1 Návrhovou komisi: Antonín Čech, Ivar Směšný, 

Vojtěch Langer
ZM4/2023/2  Ověřovatele  zápisu:  Bc.  Zdeněk  Drlík,  Luboš 

Skácel
ZM4/2023/3 Program 4. zasedání zastupitelstva
ZM4/2023/4 Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 19.12.2022 
ZM4/2023/5  Rámcovou smlouvu na stavební práce s Roma-

nem Bieberlem, Nákladní 345, 789 91 Štíty, IČ 05944813
ZM4/2023/6     Rámcovou smlouvu na stavební práce s Jiřím 

Hetmánkem, Raškov 175, 789 64 Bohdíkov, IČ 42993873
ZM4/2023/7   Rámcovou smlouvu na stavební práce s Jarosla-

vem Poláčkem, Říční 132, 789 91 Štíty, IČ 67716914
ZM4/2023/8     Rámcovou smlouvu na stavební práce s Jiřím 

Ploszou, Na Travech 209, 789 91 Štíty IČ 43583113
ZM4/2023/9   Rámcovou smlouvu na stavební práce se Zdeň-

kem Voglem, 561 61 Červená Voda 507, IČ 61206512
ZM4/2023/10   Rámcovou smlouvu na práce v lese se společ-

ností Topolino s.r.o., Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 
17, IČ 04459296

ZM4/2023/11    Rámcovou smlouvu na práce v lese s Janem 
Hladíkem, Kosov 104, IČ 73261858

ZM4/2023/12   Rámcovou smlouvu na práce v lese se Zdeňkem 
Eliášem, Krasíkov 135, 563 01 Lanškroun, IČ 48609897

ZM4/2023/13 Příkazní smlouva správce lesa s Ing. Romanem 
Burešem, Albrechtice 89, 563 01, IČ 07815638

ZM4/2023/14 Dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor  a  dodávkách  tepla  se  společností  Energetika  Zá-
břeh s.r.o., dodávka tepla do domu čp. 41-42 v předpoklá-
dané ceně 839.535 Kč

ZM4/2023/15  Kupní  smlouvu  na  dodávku  dřeva  průběžně 
v roce 2023 s obcí Krasíkov, Krasíkov 64, 563 01 Krasíkov

ZM4/2023/16  Kupní  smlouvu  na  dodávku  dřeva  průběžně 
v roce 2023 s obcí Tatenice, Tatenice 86, 561 31 Tatenice

ZM4/2023/17 Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty
ZM4/2023/18  Objednávku  stropních  desek  do  tělocvičny 

u společnosti Coleman S.I., a.s., IČ 25350048, Olomoucká 
26A/1759, 568 02 Svitavy v ceně 557.960 Kč bez DPH

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
    
Ing. Oto Wonke v. r.       Bc. Jiří Vogel v. r.
         místostarosta              starosta

ŠTÍTY
U hřiště TJ Sokol Štíty do velkoobjemové-
ho kontejneru v pondělí 17. 4. od 10:00 do 
18:00 hodin a
v úterý 18. 4. od 7:00 do 16:00 hod.
Zodpovědná osoba: p. Beran Milan

BŘEZNÁ
Před prodejnou potravin do velkoobjemové-
ho kontejneru v pondělí 17. 4. od 10:00 do 
18:00 hodin a
v úterý 18. 4. od 7:00 do 16:00 hod.
Zodpovědná osoba: p. Čada Jan

HEROLTICE
Před  bývalým  obchodem  do  velkoobjemo-
vého kontejneru v pondělí 17. 4. od 10:00 do 
18:00 hodin a
v úterý 18. 4. od 7:00 do 14:00 hod.
Zodpovědná osoba: p. Haltmar František

CRHOV
Na hřišti od pátku 21. 4. odpoledne do nedě-
le 23. 4.

Důležité upozornění!
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří sta-
vební odpad, železný šrot, zbytky potravin a 
veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, 
listí, větve). Pneumatiky budou přijaty pouze 
od občanů, ne od podnikatelů.

SBĚR 
VELKOOBJEMOVÉHO 

ODPADU

ODPADY VYPRODUKOVANÉ V ROCE 2022 (v tunách) ROK 2021
Komunální odpad 459,9 516,4
Velkoobjemový odpad 44,4 21,3
Nebezpečný odpad 7,6 2,7
Papír 34,3 36,8
Plast 47 51,8
Sklo 32,8 32,5
Textil 10,4 12,1
Olej 0,5 0,7
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 
K PLATBĚ POPLATKŮ V ROCE 2023 

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

 
Obecně závazné vyhlášky a formuláře k uplatnění slevy nebo osvobození od místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů naleznete na http://www.stity.cz/mestsky- 
urad/oddeleni-meu/ 

 

TERMÍNY ÚHRAD POPLATKŮ 2023 

Komunální odpad: 1. 2. 2023 – 30. 4. 2023 
600,- Kč / osoba 

 

Poplatek za psa: 1. 2. 2023 – 30. 4. 2023 
Sazba dle OZV č. 2/2019 

 

Pronájem pozemku: 1. 2. 2023 – 15. 2. 2023 

Vodné a stočné: 15. 1. 2023 – 15. 2. 2023 
vodné 22,- Kč/m3 15. 4. 2023 – 15. 5. 2023 
stočné 23,- Kč/m3 15. 7. 2023 – 15. 8. 2023 

15.10.2023 – 15.11.2023 
 
 

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

 
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.12. příslušného 
kalendářního roku. 

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

 
Pokud nebude popelnice označena nálepkou platnou pro r. 2023, nebude s platností od 
1.5.2023 vyvážena. 
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY                                                                                                                                                               

 

  OKÉNKO DO KNIHOVNY 

 

Statistika činnosti knihovnického střediska Štíty v roce 2022 

Statistika 2022 
středisko Štíty  

 

Výpůjčky 
celkem 

Registrovaní 
čtenáři 

Návštěvníci 
půjčovny 

Uživatelé 
internetu 

Měk Štíty 28 081 198 3 002 178 

MK Hor. Studénky 78 6 13 0 

MK Jakubovice 187 3 70 0 

MK Jedlí 208 14 99 0 

MK Písařov 205 6 32 0 

MK Zborov 349 11 84 0      

Celkem 2022 29 108 238 3 300        178 
     
Rok 2021      27 395 226 2 987          61 

Porovnání   +/- + 1 713         + 12        + 313     + 117 
             
 

Výsledky činnosti Městské knihovny Štíty 
 
Přírůstky knihovního fondu:  
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty - 142 svazků v hodnotě 48 053,00 Kč. 
Knižní dary z projektu Česká knihovna – 24 svazků v hodnotě 4 686,00 Kč.  
Knižní dary čtenářů a organizací pro MěK Štíty - 21 svazků v hodnotě 5 246,00 Kč. 
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje – 154 svazků v hodnotě 49 813,00 Kč. 
Nákup knih z finančních příspěvků obcí pro MK Horní Studénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, 
Zborov – celkem 83 svazků v hodnotě 17 595,00 Kč.   
Knižní dary čtenářů pro MK Jedlí – 48 svazků v hodnotě 15 422,00 Kč. 
Celkem bylo v roce 2022 v programu Verbis knihovnicky zpracováno a zkatalogizováno 
472 nových monografií v hodnotě 140 815,00 Kč. 
 
Z činnosti knihovny 
 
Čtenáři a výpůjčky: 
V roce 2022 si v městské knihovně 198 zaregistrovaných čtenářů vypůjčilo 18 562 monografií 
a 9 519 periodik, tj. celkem 28 081 vypůjčených dokumentů. 
Regionální funkce: 
V rámci činnosti regionálních funkcí střediskové knihovny Štíty bylo v cirkulaci dovezeno do 
5 místních knihoven (Horní Studénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov) celkem 1 008 svazků 
VF a odvezeno 1 210 svazků VF do MěK Štíty. 
Meziknihovní výpůjční služby: 
Prostřednictvím MVS bylo kladně vyřízeno 17 požadavků z celkových 18 objednávek na 
zapůjčení knih z jiných knihoven.  
Kulturní a vzdělávací akce: 
Knihovna ve spolupráci se čtenářským klubem vedeným Mgr. Blankou Schwarzovou, ZŠ Bušín, 
MŠ Červená Voda, ZŠ Štíty a Mgr. Ivanou Valentovou uspořádala 16 akcí, kterých se zúčastnilo 
celkem 255 návštěvníků.  

Statistika činnosti knihovnického 
střediska Štíty v roce 2022

Výsledky činnosti Městské knihovny Štíty
Přírůstky knihovního fondu: 
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty - 142 svazků v hodnotě 
48 053,00 Kč.
Knižní dary z projektu Česká knihovna – 24 svazků v hod-
notě 4 686,00 Kč. 
Knižní dary čtenářů a organizací pro MěK Štíty - 21 svazků 
v hodnotě 5 246,00 Kč.
Výměnné  fondy  z  příspěvku  Olomouckého  kraje  –  154 
svazků v hodnotě 49 813,00 Kč.
Nákup  knih  z  finančních  příspěvků  obcí  pro  MK  Horní 
Studénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov – celkem 83 
svazků v hodnotě 17 595,00 Kč.  
Knižní dary čtenářů pro MK Jedlí – 48 svazků v hodnotě 
15 422,00 Kč.
Celkem bylo v roce 2022 v programu Verbis knihovnic-
ky zpracováno a zkatalogizováno 472 nových monogra-
fií v hodnotě 140 815,00 Kč.

Z činnosti knihovny

Čtenáři a výpůjčky:
V roce 2022 si v městské knihovně 198 zaregistrovaných 
čtenářů vypůjčilo 18 562 monografií a 9 519 periodik,  tj. 
celkem 28 081 vypůjčených dokumentů.
Regionální funkce:
V  rámci  činnosti  regionálních  funkcí  střediskové knihov-
ny  Štíty  bylo  v  cirkulaci  dovezeno  do  5 místních  kniho-
ven  (Horní Studénky,  Jakubovice,  Jedlí, Písařov, Zborov) 
celkem 1 008 svazků VF a odvezeno 1 210 svazků VF do 
MěK Štíty.
Meziknihovní výpůjční služby:
Prostřednictvím MVS  bylo  kladně  vyřízeno  17  požadav-
ků z celkových 18 objednávek na zapůjčení knih z jiných 
knihoven. 
Kulturní a vzdělávací akce:
Knihovna  ve  spolupráci  se  čtenářským  klubem  vedeným 
Mgr. Blankou Schwarzovou, ZŠ Bušín, MŠ Červená Voda, 
ZŠ Štíty a Mgr. Ivanou Valentovou uspořádala 16 akcí, kte-
rých se zúčastnilo celkem 255 návštěvníků. 
Návštěvníci knihovny:
V roce 2022 v Městské knihovně Štíty bylo obslouženo 3 
180 návštěvníků + dalších 5 247 návštěvníků navštívilo 
na webových stránkách (www.stity.cz/knihovna/) on-li-
ne katalog knihovny (www.stity.portaro.cz) = celkem 8 
427 návštěv.
                                                          Květa Lakomá, MěK Štíty

Otevírací doba 
Městské knihovny Štíty

Pondělí:  10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.
Středa:    10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.
Pátek:     10.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod

- dvoupodlažní prodejna s okamžitým výběrem ze  jízdních kol,111100
  rozvoz kol, kola 27,5” a 29” skladem, rotopedy, koloběžky, atd.
- náhradní díly, servis, atd.

Nerudova 6,  Zábřeh   tel.: 603 46 36 20 
www.hippocycles.cz         obchod@hippocycles.cz

- prodej zbraní a střeliva na Zbrojní průkaz, vzduchovky, 
  příslušenství, nože, dalekohledy, obranné spreje, atd. 
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Lyže 2023 Čenkovice
Dne 30.1.2023 jsme 6.A, 6. B, 7.A a 7.B jeli na týdenní pobyt 
do Čenkovic. Autobus nám přijel v 8:15 hod a vyrazili  jsme 
na  cestu  do Čenkovic. Cesta  uběhla  celkem  rychle.  Jakmile 
jsme  dojeli  do Čenkovic,  sbalili  jsme  si  svá  zavazadla  a  šli 
jsme se ubytovat na chatu NA STATKU. Na chatě jsme se vy-
balili a po půl hodině jsme vyrazili lyžovat. Po chvilce lyžo-
vání jsem se srazil se spolužačkou Májou. Naštěstí se nikomu 
nic nestalo, tak jsme se omluvili navzájem a dále jsme jezdili 
na lyžích. První dny bylo trochu horší si zvyknout na pobyt, 
ale pak už to šlo. Každé ráno nás paní učitelka vzbudila pís-
ničkami např. od Karla Gotta anebo Hany Zagorové. Bylo to 
moc vtipné. Snídaně, obědy a večeře byli luxus. Hned druhý 
den já a moje skupina už jsme šli na menší svah. Myslím si, že 
už mě to celkem šlo. V Čenkovicích to bylo moc hezké, ako-
rát nám moc nevyšlo počasí. Ve čtvrtek jsme na oběd dostali 
i dárek – šátek.
Bylo to moc hezké, děkuji moc personálu a vážím si toho, že 
jsem dostal takovou příležitost.

Dan Haltmar

Lyžák 2023
Na lyžák  jsme  jeli od 30.1.2023 do 2.2.2023. Ve škole  jsme 
měli  být  o půl  osmé  ráno. Ve  škole  jsme čekali  na  autobus, 
který nás zavezl do Čenkovic na parkoviště. Z parkoviště jsme 
museli  jít pěšky na chatu, která  se  jmenovala NA STATKU. 
Došli  jsme na chatu a paní učitelka nás rozdělila do pokojů. 
Každý den jsme chodili na snídani, oběd, večeři. Na sjezdovku 
jsme chodili vždy ráno do oběda a pak po obědě do čtyř hodin. 
Po obědě jsme měli odpolední klid. Večerka byla o půl desáté. 
A ráno se vstávalo asi v sedm hodin. 
Lyžák jsem si užila, a byl super.       

Havlíčková Veronika

Lyžák 2023
Lyžák byl moc fajn. Někteří se zdokonalili a někteří se naučili jízdu na lyžích a snowboardu. Někteří si také zajezdili na více 
sjezdovkách. Chodili jsme do jedné fajn restaurace. A chata byla taky super.

Anita Dušková
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První vysvědčení prvňáčků
V úterý 31.1.2023 dostávali svá první vysvědčení také prvňáč-
ci z naší školy. Naši prvňáčci, stejně jako tomu bylo i minulý 
rok, dostali dokonce vysvědčení dvě. Jedno bylo vysvědčení 
slovní.  To  slouží  zejména  rodičům  prvňáčků,  kteří  si  doma 
mohli přečíst spolu s dětmi, co již jejich prvňáček umí a v čem 
konkrétně by se měl zlepšit. Druhé vysvědčení bylo barevné 
se smajlíky. Z toho děti hned poznaly, jestli se na ně smajlící 
usmívají či trošku mračí.
Tento slavnostní den jsme si zpříjemnili recitační soutěží. Děti 
recitovaly hezké básničky a bylo těžké vybrat  ty nejlepší re-
citátory. Tak snad jim píle a snaživost vydrží i nadále!
                                                                       Mgr. Markéta Drlíková

Digitalizace u nás ve škole – malí i velcí, 
všichni rozvíjí své digitální kompetence
Rozvoj digitalizace na naší škole probíhá ve výuce Informa-
tiky, která  je  zařazena od 4.  do 9.  ročníku,  ale  také v  rámci 
zájmové činnosti. Naši žáci I. i II. stupně k rozvoji svých digi-
tálních kompetencí aktivně používají nové digitální pomůcky 
– 3D pera, 3D tiskárny, robotické stavebnice.
Pod vedením pí. uč. Kissové děti rozvíjí nejen své ICT a digi-
tální myšlení, ale také tvořivost, logické myšlení a kreativitu.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Naše škola získala certifikát společnosti 
SCIO – Pečujeme o vzdělávání  
Dovolte, abych naše občany informovala o tom, že nám spo-
lečnost SCIO, česká společnost zaměřená na vzdělávání dětí, 
udělila  certifikát  PEČUJEME  O VZDĚLÁVÁNÍ  za  aktivní 
přístup v rámci podpory vzdělávání našich žáků v letech 2019-
2022.
Ziskem certifikátu se naše škola jako jedna z mála škol v na-
šem okrese zařadila do mapy aktivních škol, mapu najdete na 
tomto webovém odkaze: https://www.scio.cz/skoly/mapa.asp

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy
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Skautský oddíl 
Hledači Štíty

Skauti 
Naše schůzky jsou většinou veselé a plné pohybu. V letošním 
školním roce s námi moc nespolupracuje počasí. Jsme sice zvyk-
lí být venku i za nepříznivého počasí, ale co je moc, to je příliš. 
Jestliže prší jako z konve, ani my se ven nehrneme. Proto i pří-
prava takové schůzky je náročnější. Nejen, že jsme se od ledna 
rozdělili tak, že od 15 hodin přijdou naši nejmladší benjamínci, 
mají schůzku dlouhou hodinu a půl, v rámci jejich schůzky a to 
na 16 hodinu dojde zbytek dětí a schůzku mají do 18 hodin. Je 
třeba nachystat program pro malé na ven i do klubovny a totéž 
pro ostatní děti. Tedy čtyři programy, čtyři schůzky každý týden. 
Díky ti, počasí, hodně nás to rozvíjí:-)
I v klubovně se dají dělat velké věci. Naši nejmenší umí už 
spoustu  dovedností,  aniž  by  to  uvědomovali.  Zatloukat  hře-
bík  rovně,  do  tvaru  namalovaného  na  dřevě,  první  uzlíky, 
rozdělat oheň s pomocí kamarádů, někteří již zvládnou odjet 
mimo Štíty bez rodičů a máme i takové šikulky, co s námi jdou 
na výpravu. Velké díky patří skautům a skautkám, kteří chodí 
na  schůzky k  nejmladším a  vedou  je  směrem,  kterým chce-
me. Děti ví,  jak se chováme u silnice a zvládají první kroky 
v podobě bojovky v parku, kde na trasu určenou předem jdou 
ve  dvojicích. Děti  netuší,  že  jsme  rozestavění  tak,  abychom 
na  ně  viděli  a  slyšeli  je.  Jdou  s  vědomím,  že  jsou  naprosto 
samostatní a úkol po cestě zvládnou.
Vlčata  a  světlušky  už  vedeme  k  opravdové  samostatnosti. 
Nezřídka můžete děti potkat běhat po Štítech samotné, nebo 
v malých skupinkách. Například Cesta po stopách třech krá-
lů...Venku  pršelo,  přesto  se  děti  vydaly  na  cestu,  aby  našly 
tři krále stojící v lese a sdělily jim odpovědi na otázky, které 
si ovšem musely najít po cestě. Za odměnu jim je špekáček, 
který si, byť venku pršelo, někteří  stihli  i opéct. Oheň hořel 
krátce, ale hořel.
Během her se snažíme děti něco naučit k  tématu dané doby, 
ale  nejsou  nám  už  cizí  uzle  a  uzlíky,  základy  první  pomoci 
a docela se zdokonalujeme ve vaření na ohni.
A tak jsme se vydali na výpravu za dobrotou. Plán krásný, ale 
počasí opět proti nám. Sníh, vítr, déšť... ok odvoláme akci. To 
se nepovedlo ze strany starších dětí.  Jestli nepřijde vichřice, 
co hlásí,  jdeme!... K  šesti  skautům se přidali  tři benjamínci. 
Před těmito dětmi klobouk dolů. Cesta nám utíká, povídáme 
si a na místě jsme během hodinky. Už ale úplně mokří...úplně 

znamená durch. Úkol  je  jasný. Nezastavit se nebo se do nás 
pustí zima a je konec. Kluci rozdělávají oheň, nejmladší jdou 
na  klestí  a  děvčata  honem  krájí  zmrzlýma  rukama  cibulku 
a párky. Maso máme nakrájené z domu. Oheň se daří rozdě-
lat, slabé poryvy větru nám do kotlíku hrnou vodu ze stromů. 
Proto se postavíme kolem ohně a chráníme kotlík, jak jen to 
jde. Zima nám není, ale příjemné vaření to zrovna taky není. 
Cibulka začíná vonět, hurá začíná se nám dařit, přidáme pá-
rek, maso, koření a už jen mícháme. Zeleninu přeskakujeme, 
abychom neprodloužili přípravu jídla. Hotovo! Jíme z jednoho 
kotlíku, nezdržujeme se s nabíráním jídla do mističek. Domů 
jsme došli všichni úplně mokří, ale podle reakcí dětí to bylo 
něco jiného, něco, co v dnešní době není běžné a vlastně všich-
ni byli spokojení. A večer přišla opravdu velká vichřice. Tak 
nám vlastně počasí alespoň jednou přálo.     
                            Marcela Axmannová

Kurz první pomoci pro skauty
I my  skauti  se  rádi  učíme novým věcem.  Již  před  covidem, 
tedy cca dva roky zpět, jsme projevili zájem účastnit se kurzu 
první pomoci v Šumperku. Doba  těmto věcem nepřála, dalo 
se to pochopit. Naštěstí během roku se vše vrací relativně do 
normálu a kurz se mohl uskutečnit nyní. Kurzy se konají pro 
širokou veřejnost, proto jsme velice rádi, že nám se kurz při-
způsobil na míru, dle předchozí domluvy.

9. února 2023 se 14 dětí plus vedoucí vydali na cestu na Střed-
ní  zdravotnickou  školu  do  Šumperku.  Počet  byl maximální, 
více účastníků by  již  nebylo možné naplno  zapojit  do prak-
tické části kurzu. Po příjezdu do školy si nás ihned převzala 
paní Šopíková. Dovedla nás do  třídy a odešla  rozdělit ostat-
ní skupiny. Děti byly hodné, vedoucí pojala podezření, že se 
„rozjedou“ během kurzu. Paní učitelka měla k ruce dvě žačky 
ze  třetího  ročníku a  jednu ze čtvrtého. Tato děvčata nám si-
mulovala aplikaci záchranka a vedla děti  tak,  jako kdyby na 
druhé straně byl operátor z linky 155.
Během kurzu jsme zjistili, že opravdu není špatné začlenit první 
pomoc do her a je to potřeba. Děti byly znalé a nebyly vykole-
jené z toho, co slyšely a viděly. Vyzkoušely si vyproštění osoby 
z vozidla, naučily se přetáčet osobu z polohy na břiše na záda, 
zkontrolovat  životní  funkce,  stabilizovaná poloha  (ta  nám  také 
není neznámá), zapadlý jazyk, masáž srdce, tepenné krvácení......
Kurz  byl  velice  zajímavý  a  pod  vedením  paní  učitelky  Šo-
píkové zaujal všechny tak, že děti zapomněly zlobit nebo se 
nějakým způsobem projevovat. Nejprve  se  styděly  jít  si  vše 
vyzkoušet, ale po chvilce pochopily, proč tam jsme.
Děkujeme  Střední  zdravotnické  škole  Šumperk  za  možnost 
kurzu se zúčastnit, všem to bylo velkým přínosem.                                                                                           
                            Marcela Axmannová
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Podzim seniorů
Závěrem  léta  2022  byli  senioři  pozváni  panem  starostou 

na prohlídku nově zrekonstruované věznice. V objektu shléd-
li  společenskou místnost  doplněnou  kuchyňkou  s  veškerým 
vybavením, místnost  určenou  pro  výstavky  z  historie  i  sou-
časnosti Štítů, klubovnu, venkovní prostranství – atrium (kde 
by v budoucnu mohlo být i posezení) a další zařízení. V dol-
ní  části  budovy mají  své  prostory  zahrádkáři  pro moštování 
ovoce.  V  levé  části  objektu  je  menší  společenská  místnost, 
kterou město propůjčilo Klubu seniorů jako klubovnu namísto 
prostor v bývalé knihovně. Při návštěvě bývalé „basy“ senioři 
besedovali,  zavzpomínali  na  historii  budovy  a  pochutnali  si 
na výborném občerstvení.

Olomoucký  kraj  prostřednictvím  cestovní  kanceláře  Pi-
voňka  nabídl  v  srpnu  2022  všem  seniorům  kraje  možnost 
zúčastnit  se  jednodenních zájezdů dotovaných Olomouckým 
krajem. Náš klub se přihlásil na srpnový zájezd do olomoucké 
ZOO. Vyjeli jsme olomouckým autobusem v 7.30 ze Zábřeha 
a v 9 hodin už jsme stáli na startovní čáře ve vchodu do ZOO. 
Opice, žirafy, velbloudi, jaguáři, lvi i tygři, klokani, zvěř ven-
ku i v klecích, ptáci ve voliérách, ryby, žraloci, želvy, za ohra-
dami antilopy, jeleni, vlci i medvědi. Ve tmavém pavilonu lé-
tali  kolem hlav  návštěvníků  netopýři.  Prostě  krásné  zážitky. 
Pěkným zážitkem byl i oběd v nové restauraci, na který jsme 
byli pořadatelem pozváni. Po dobré krmi jsme šli procházkou 
ke chrámu Navštívení Panny Marie, který obdržel od papeže 
Jana Pavla  II.  titul  „bazilika minor“. Tam nás očekával prů-
vodce,  který  zasvěceným  výkladem  o  historii  i  současnosti 
chrámu zaujal posluchače. Následné kafíčko  se  sladkou  teč-
kou bylo výborným zakončením krásného dne.

Řada letošních seniorských táboráků byla doplněna v září 
heroltickým a v říjnu štíteckým ohněm na břehu Březné.

13. září se konal výlet do Lázní Jeseník a města Jeseník. 
Skupina výletníků zavítala autobusem do města Jeseník a poté 
do jesenických lázní. Procházka přírodou po turistických chod-
níčcích, prohlídky lázní i města, nákupy, občerstvení, koupání 
a šplouchání v ledové vodě, posezení v restauraci i cukrárně 
a spokojený návrat domů.

Gastronomickým  zážitkem  bylo  uzení  klobás  u Alenky. 
Pochutnání, pobesedování a zjištění, že klobáska je přece jen 
lepší než mrkev.

Kulturními akcemi byly návštěvy divadla „Vrátila se jed-
nou  v  noci“  a  filmových  představení  v  lanškrounském  kině 
(Hádkovi, Elvis a Střídavka).

Mezinárodní den seniorů jsme oslavili setkáním v heřma-
nické cukrárně, kde jsme také pogratulovali našim Františkům.

19.10. proběhla první schůzka členů v nové klubovně v bý-
valé věznici – spokojenost na všech stranách – důstojné, zajiš-
těné prostředí, výborné občerstvení a veselá nálada!

Pro naše seniory ani náhodou neplatí heslo: Nejlepší sport 
je kafe a dort! – neboť každý měsíc (někdy i dvakrát) se hor-
liví sportovci z  řad seniorů snaží zasáhnout koulí co nejvíce 
kuželek na drahách bowlingu. Tyto akce jsou velmi oblíbené 
a soutěživost členů dosahuje chtění pravých sportovců.

V listopadu byl naplánován výlet do Šumperka – v místním 
Muzejíčku byla instalována výstava vycpaných cizokrajných zví-
řat pana Josefa Zemana, na kterou štítečtí senioři zamířili. Insta-
lace byla báječná – cítili jsme se opravdu jako v Africe. Přírodní 
zážitky jsme doplnili výtvarnými – zasmáli  jsme se na výstavě 
vtipů  malíře  Vladimíra  Renčína  i  s  doplňkem  knih  Františka 
Nepila. Průvodkyně z šumperského Íčka nás provedla po okruží 
věže šumperské radnice s poutavým vyprávěním o radniční his-
torii. Rozhledy po šumperské kotlině byly úžasné! Doplňkem za-
jímavých zážitků byly i návštěvy restaurace a kavárny. Odjížděli 
jsme z okresního města spokojeni a plni dojmů domů.

16. listopadu vyslechli senioři přednášku Ivany Valentové z his-
torie Šilperka a současnosti Štítů pořádanou v městské knihovně.

8.12. projeli naši senioři cestou autobusem, vlakem i tram-
vají s cílem Adventní  trhy Olomouc. Odehrávaly se na Hor-
ním a Dolním náměstí v Olomouci a nabízely různé nákupy 
– atraktivní zboží, dárečky, čepice, šály, svetry a palčáky, po-
nožky, parfémy i kosmetika, vánoční výzdoba i hračky, spor-
tovní zboží  i pochutnáníčka.   Punče veškerého zeměpisného 
původu a složení, svařáky i grogy, klobásy, bramboráky i lan-
goše, jitrnice a tlačenka. Prostě paráda. Po pokoukání po všech 
krámcích zamířila naše skupina k Pevnosti poznání v Korun-
ní  pevnůstce. Zde  sídlí  první  interaktivní muzeum populari-
zace  vědy  na  střední Moravě. Návštěvníky  čekají  originální 
exponáty z přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Naši senioři 
si  vybrali  poučení  o  vesmíru.  Navštívili  digitální  planetári-
um  s  programem Povrch Měsíce  a  poznali Blízkost  Slunce. 
Po vzdělávací lekci o vesmíru přišlo vhod občerstvení v luxus-
ní restauraci slavného kuchaře Romana Pauluse. Cesta domů 
byla už jen příjemným doplňkem dne plného zážitků.

Vánoční besídkou zakončili senioři rok 2022 s přáním úspěš-
ného roku 2023 a očekáváním radostí a zážitků roku příštího.
                                                                         Marie Lauermannová
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

UPOZORNĚNÍ 
Komise Rady města Štíty – Sbor pro občanské 
záležitosti od roku 2023 navštíví poprvé s gratu-
lací jubilanty u příležitosti jejich 70. narozenin a 
poté vždy po pěti letech. Návštěva členek komise 
SPOZ proběhne každoročně i u nejstaršího obča-
na obce.      

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

Všetýčková Marie  70 let
Macek Stanislav  75 let
Altman Jiří    80 let
Biedová Drahomíra  80 let
Bartošová Emile  80 let
Valentová Gertruda  85 let
Kühn Alfred    90 let
Pavelka Jaroslav  90 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je 
stále stejně hluboká … 
 

Dne 3. května  
tomu bude 11 let, 
kdy nás opustila 

 

paní  
Květoslava Knápková 

 
S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

dcera a synové s rodinami 

Dne 16. března 2023 
by se dožila 90 let paní

 Růžena Smítalová 
a dne 24. května 2023 
vzpomeneme 8. výročí 

jejího úmrtí. 

Stále vzpomíná celá rodina.

S T A T I S T I K A  
k  31. 12. 2022

POHYB OSOB  2018 - 2022

PŘISTĚ-
HOVÁNO

ODSTĚ-
HOVÁNO

NAROZENO ZEMŘELO CELKEM 
OBYVATEL

2018 44 57 17 15 2006

2019 36 35 19 18 2008

2020 31 50 18 31 1976

2021 57 66 16 27 1956

2022 27 45 19 19 1938

STAV OBYVATEL

2018 2019 2020 2021 2022

Štíty 1580 1574 1556 1540 1533

Březná 234 241 231 233 225

Crhov 91 93 93 89 89

Heroltice 101 100 96 94 91

PRŮMĚRNÝ VĚK 
OBYVATEL

ŠTÍTY     43,43
BŘEZNÁ    40,21
CRHOV    42,03
HEROLTICE  48,50
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Vítání občánků
Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci prosinci v obřadní síni MěÚ ve Štítech, kam se 
na pozvání dostavili rodiče se svými dětmi k jejich slavnostnímu zápisu do Pamětní knihy naroze-
ných. Hezkými písničkami a tanečkem všechny přítomné potěšily žákyně ZŠ ve Štítech pod vede-
ním paní učitelky Jany Špačkové. Zastupitelem města panem Zdeňkem Drlíkem a členkou SPOZ 
paní Markétou Hudouskovou byly přivítány tyto děti:

Ema Ptáčková
Matěj Kubíček

Alžbeta Havlíčková
Dominik Matějček
Amálie Žandová

Štěpánka Tomášková
Amálie Divišová
Cyril Kristek

Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem 
přejeme mnoho zdraví, štěstí a radosti.
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TJ SOKOL ŠTÍTY, oddíl kopané gratuluje k vítězství v turnaji Zimní liga našim starším žákům pod vedením trenéra Jaroslava 
Šponara. Turnaje se zúčastnili: Tomáš Šponar, Matěj Beran, Jan Žerníček, Viktorie Kubíčková, Tomáš Blümel, Vlastimil Havlí-
ček, Vojtěch Kašpar, Michal Roček a Daniel Machota.

Rozpis jaro, sezona 2022/23

Datum muži A  -  I.B,sk C Čas dorost - OP Čas starší  žáci - OP Čas mladší žáci žáci - OP Čas starší přípravka - OP Čas mladší přípravka Čas
ne 26.3. Štíty - V.Losiny 10:30

so 1.4. Štíty - Z.Hory 15:30 Štíty - Rapotín 13:00 Štíty - Šumperk C 10:15 Štíty - Leština 9:00
ne 2.4. Štíty - Loštice 10:30 Javorník - Štíty 10:00

so 8.4. Mikulovice - Štíty 15:00 N.Malín - Štíty 13:00 Štíty - Mohelnice 9:00
ne 9.4. N.Malín - Štíty 13:00 Štíty - Zábřeh B 09:00 Sudkov - Štíty 11:00
so 15.4. Štíty - Bohdíkov 16:00 Štíty - Sudkov 12:00 N.Malín - Štíty 10:45 Štíty - Vikýřovice 10:15 Šumperk - Štíty 9:00
ne 16.4. Štíty - Sudkov 10:30

so 22.4. Vikýřovice - Štíty 13:00 Mohelnice - Štíty 10:30 Štíty - N.Malín 9:00
ne 23.4. Žulová - Štíty 14:30 Zvole - Štíty 11:00 Štíty - Petrov-Sobotín 09:00
so 29.4. Štíty - Vikýřovice 16:00 Štíty - Hanušovice 13:30 Štíty -Libina 10:30 S.Město - Štíty 11:15
ne 30.4. Loštice - Štíty 13:30 Štíty - Zábřeh 9:30
st 3.5. Štíty - Javorník 16:30
so 6.5. Vikýřovice - Štíty 11:00 Bohdíkov - Štíty 14:30 Štíty - N.Malín 10:15 Štíty - Zábřeh 9:00
ne 7.5. Ruda n.M. - Štíty 15:30 Ruda n. M. - Štíty 13:00
st 10.5. Šumperk C - Štíty 16:30
so 13.5. Štíty - Řetězárna 16:30 Štíty - Řetězárna 13:30 Bludov - Štíty 9:00
ne 14.5. Štíty - V.Losiny 9:00 Postřelmov - Štíty 10:00
st 17.5. Leština - Štíty 16:30
so 20.5. Bernartice - Štíty 17:00 Lesnice - Štíty 12:00 Lesnice - Štíty 14:30 Štíty - Šumperk 9:00
ne 21.5. Štíty - N.Malín 9:00 Vikýřovice - Štíty 11:00
st 24.5. Zábřeh B - Štíty 16:30
so 27.5. Štíty - Sudkov 17:00 Štíty - Leština 13:30 Štíty - Mohelnice 10:15
ne 28.5. Štíty - Leština 10:30 N.Malín - Štíty 11:00
st 31.5. Petrov-Sobotín - Štíty 16:30 Štíty - Sudkov 16:30
so 3.6. Štíty - Oskava 17:00 Štíty - Bludov 13:30 Štíty - S.Město 9:00
ne 4.6. Štíty - Bludov 10:30 Štíty - Loštice 9:00 Záíbřeh - Štíty 10:00
st 7.6. Mohelnice - Štíty 16:30

so 10.6. Jindřichov - Štíty 17:00 S.Město - Štíty 14:30 N.Malín - Štíty 9:00 Zábřeh - Štíty 10:00
ne 11.6. Libina - Štíty 13:00 Štíty - Bohdíkov 9:00
so 17.6. Písečná - Štíty 17:00 Rovensko - Štíty 14:00 Štíty - Postřelmov 10:15 Štíty - Bludov 9:00
ne 18.6. Šumperk B - Štíty 10:00 V.Losiny - Štíty 14:30
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Stolní tenis

Stolní tenis ve Štítech
Letí to jako voda. Jako by to bylo včera, co jsem psal, že 

sezona 2022-2023 ve stolním tenise začíná. A nyní se již dlou-
hodobé soutěže kvapem blíží ke svému konci. Některé dokon-
ce  již  skončily.  Konkrétně  Divize  žen  Olomouckého  kraje. 
A byl  to pro nás konec velice radostný. Družstvo našich ho-
lek ve složení Marťa Haltmarová, Terka Fabiánková, Vanessa 
Uvízlová, Gabča Ondrejková a Lucka Kreuzigerová nepozna-
lo v Divizi  žen za celou  sezonu ani  jednou hořkost porážky 
a s velikým náskokem se, bez ztráty bodu, staly vítězkami této 
soutěže. Holkám patří veliká gratulace. Vítězstvím v Divizi si 
holky také zajistily právo startu v kvalifikaci o 2. ligu žen.

Úspěšní jsme byli i na turnajích jednotlivců různých úrov-
ní.  Svoji  kvalitu  dlouhodobě  prokazuje  Marťa  Haltmarová 
i Terka Fabiánková na republikových, krajských i regionálních 
bodovačkách. Největšího úspěchu dosáhla Marťa na republi-
kovém bodovacím turnaji U15 ve Vlašimi, kde v konkurenci 
těch nejlepších hráček z celé České republiky dokázala se svojí 
spoluhráčkou Adélou Fuchsovou vybojovat bronzové medai-
le. Bronzovou medaili na posledním RBTM B U13 v Hostin-
ném vybojovala i Terka, a zajistila si tak účast mezi nejlepšími 
hráčkami ČR na příštím turnaji v Hluku.

Obě naše holky byly také velice úspěšné na regionálních 
přeborech starších žákyň v Novém Malíně. Marťa se, bez ztrá-
ty  jediného  setu,  stala  přebornicí  regionu  Šumperk  a  Terka 
skončila hned za ní na 2. místě. Společně se potom holky staly 
i  regionálními přebornicemi ve  čtyřhře  a Pavla Pecháčková, 
společně  s  Beátou  Slamkovou  z  TTC  Mohelnice,  skončily 
stříbrné. Aby  toho  nebylo  málo,  přidala  Marťa  ještě  stříbr-

nou medaili v regionálním přeboru juniorek a zlatou medaili 
ve čtyřhře.

Velice nás těší, že první úspěchy začínají sbírat i naší nej-
menší hráči. Na regionálních přeborech mladších žáků vybo-
joval Tobík Kreuziger stříbrnou a David Tran Van Tan bronzo-
vou medaili. Společně potom vybojovali i bronzovou medaili 
ve čtyřhře.

Do výčtu úspěchů také zapadá stříbrná medaile z krajských 
přeborů mužů a žen. Postarali se o ni v mixu Lucka Kreuzi-
gerová s Petrem Altmanem. Lucka,  společně s Lenkou Sko-
kanovou  z  TTC  Šumperk,  navíc  přidala  bronzovou  medaili 
i ve čtyřhře žen.

Sport není  ale vždy  jenom o úspěších. Někdy  je potřeba 
umět přijmout i porážku. Škoda, že na výsledky našich mla-
dých hráček a hráčů nedokázalo navázat štítecké „Áčko“ v Di-
vizi mužů.  Soupeři zatím byli nad naše síly, a tak nám radost 
přinášejí spíše dílčí úspěchy v jednotlivých zápasech. Nechybí 
bojovnost, nechybí dobré momenty ve hře, ale veliké množství 
setů  a  zápasů  ztrácíme  v  samotných  koncovkách.  S  velikou 
pravděpodobností se tak nevyhneme sestupu o jeden stupínek 
níže, do Krajské soutěže 1.

S dohráním dlouhodobých soutěží však sezona ještě zdale-
ka nekončí. Poté nás čekají Krajské přebory a mistrovství ČR 
ve všech mládežnických kategoriích. Budeme našim hráčům 
držet pěsti, aby i na těchto turnajích dokázali předvádět výko-
ny, na které mají natrénováno.

Na stolnětenisové mapě je o nás slyšet nejenom díky vý-
sledkům.  V  prosinci  jsme  bez  problémů  zvládli  uspořádat 
otevřený Vánoční  turnaj  a Vánoční  turnaj mládeže za účasti 
hráčů z celého Olomouckého kraje a také pěti hráčů z našeho 
partnerského města Niemodlinu. V lednu jsme uspořádali také 
regionální bodovací  turnaj mládeže. Ten si zopakujeme ještě 
v březnu a v dubnu potom Krajské přebory kategorie U11.  Je 
pro nás velikým potěšením, že při pořádání těchto akcí slyšíme 
jednak chválu na samotnou organizaci a také obdiv a uznání 
nad zázemím, které máme ve Štítech k dispozici. Za vytvoření 
těchto podmínek chci opakovaně vedení města poděkovat. 

Petr Altman
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JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 
 

Dovolujeme si vám nabídnout jarní servisní prohlídku 
vašeho vozu za akční cenu 199,- Kč. 

Akce probíhá ve dnech 20. března-30. dubna 2023. 
 
Připravíme Vaše auto na jarní sezónu. Zkontrolujeme funkčnost Vašeho 
vozu. Prohlídka zahrnuje:   

• Kontrola stavu akumulátoru 
• Kontrola brzdového systému a podvozku 
• Kontrola a nastavení světel 
• Výpis paměti závad – protokol k nahlédnutí 
• Kontrola ostřikovačů a stěračů 
• Kontrola stavu všech pneumatik včetně rezervy 
• Kontrola, případně doplnění provozních kapalin 
• Kontrola platnosti lékárničky 
• Kontrola úplnosti náhradních žárovek 
Poznámka: Případně použitý materiál není zahrnut v ceně jarní prohlídky. 

 
Dále vám nabízíme za akční ceny: 

• Přehození a vyvážení kol      500,- Kč 
• Přezutí a vyvážení pneumatik     800,- Kč 
• Kontrola a seřízení geometrie     900,- Kč 
• Umytí kol        350,- Kč 
• Kontrola a doplnění klimatizace 1 800,- Kč 
• Vyčištění klimatizace      600,- Kč 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 
V případě dotazů, popř. objednání na konkrétní hodinu nás neváhejte 
kontaktovat. Těšíme se na vaši návštěvu. 
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„Maškary jdou pospolu/ za velkýho hlaholu. Projdou celým 
Crhovem/ humnama i Betlémem.“
Zase jsme se sešli ráno u kaple, zase jsme halekali na celou dě-
dinu, zase nás u domů vítali a hostili. Opět jsme tu zatracenou 
kobylu neprodali, znovu provedl medvěd v tanci všechny hos-
podyně. Do kouzelného sluchátka každý mohl  říci  své přání 
a na posilněnou dostal obří dávku životabudiče z prastaré obří 
skleněné injekční stříkačky.
Je  to  právě  deset  let,  co  jsme  v Crhově  zahájili  novodobou 
tradici Masopustu. Ani nejstarší soused si nepamatoval, že by 
se kdy v Crhově maškary producírovaly. A  tak  jsme si něco 
půjčili od Cotkytelských a něco vymysleli sami. 
Zatímco na jiných místech je Masopust komerční akcí, v Cr-
hově zůstává sousedskou slavností. Všechno si chystáme sami, 

půvabná víla, sněhulák, Laufr, z Václavova nás posílily tradič-
ní slaměné maškary. 
K Crhovskému masopustu patří každoroční večerní Pochová-
vání basy. Vždycky se tam base vyznáme z „crhovských hří-
chů“ a oslavíme všechno, co se nám na dědině v loňském roce 
podařilo. Plná hospoda se dobře baví,  tu a tam přidá potlesk 
nebo komentář. 
Letošní  masopust  ozdobila  návštěva  hejtmana  Olomoucké-
ho kraje Josefa Suchánka, který za námi přijel už na podzim 
a nyní zavítal do Crhova podruhé. Poseděl se sousedy, poroz-
právěl, přivezl nám pěkný dárkový koš do tomboly. Je držite-
lem čestného titulu „Crhovský chasník“, moc si vážíme toho, 
že si umí udělat legraci i sám ze sebe a zvládne různé chasnic-
ké špumprnágle.

Maškary šly pospolu Crhovem už podesáté

po domech nevybíráme žádné peníze, ve večerní tombole kaž-
dý účastník něco vyhrává. Celodenní průvod doprovázejí har-
monikáři, večer nám pravidelně hraje pan Macek. 
Každý rok se těšíme na tradiční i nové maškary. Kobyla jako-
by přirostla na záda Honzovi Pavlíkovi, však  ji  letos oslavil 
v básni  a  za vytrvalost dostal dort. „Ach, moje kobylko nej-
milejší,/  ty jsi v Crhově nejkrásnější!/ Oba dva vlastně jsme 
výstavní kusy,/ hospodář Švéda uznat to musí.“
V masce statného medvěda se v kole protáčí náš milý soused 
Vraťa Hoško. A maškaru báby s dědkem v obří nůši poponáší 
už léta Tomáš Hanáček. S velkým gustem a elegancí hraje bá-
ječnou Cikánku Eva Pecháčková a laskavě pečuje o všechny 
sousedy, kteří třeba nemohou vyjít před dům, ale masopustní 
návštěva v kuchyni je potěší. 
Jiné maškary jsou vždycky překvapením. K těm letošním pat-
řila originální Sněhurka Pepy Jurečky i se sedmi roztomilými 
trpaslíky oblečenými v  jeho miminovských košilkách. Přišla 

Desátý Masopust v Crhově byl krásnou oslavou toho, jak dob-
ře se může na vesnici žít, když se sousedi umí spolu pobavit, 
zazpívat si, něco společně tvořit, zahodit na jeden den starosti 
za hlavu. Na stole se vždycky sejde spousta dobrot, je to „sou-
sedský stůl“ v pravém slova smyslu, spousta domácích klobás 
a koláčů.
„Všem sousedům veliké pochválení, že dali něco k dnešnímu 
veselení. /
Bez vás by masopust nebyl masopustem, jen běžnou sobotou 
před jarním půstem.“
V roce 2014, když jsme Masopust v Crhově pořádali poprvé, 
vznikl následně spolek Crhovská chasa a začali jsme postupně 
tvořit podobu dalších společných akcí, slavností, sousedských 
setkání. Budeme  to krásné desetiletí  slavit  celý  rok. Všichni 
jste do Crhova srdečně zváni!
Na další fotky se můžete podívat na stránce crhovskachasa.cz.
        Andrea Hanáčková
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