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Třísté výročí heroltického kostela
Slavnostní den zažily v neděli 12. července Heroltice u Štítů.
Návštěvníci z širokého okolí se sjeli do tamního kostela zasvěceného sv. Janu Křtiteli na mši svatou celebrovanou Mons.
Josefem Hrdličkou. O hudební ztvárnění mše Missa Brevis se
postaral Pěvecký sbor Křížkovský z Opavy. Důvodem oslav
bylo 300. výročí od počátku výstavby heroltického kostela,
který v současné době dostává nový vzhled.
(ss)

•

ZPRÁVY
Z RADNICE
Výpis z usnesení z 14. – 15. jednání
RMě ve Štítech
Schválené smlouvy:
•

•
•

•

•

•

•
•

•

Smlouva o výpůjčce uzavřená s MS Tetřívek Štíty, kdy
předmětem smlouvy je bezlatné užívání místnosti
v budově Sokolovny za účelem konání činnosti spolku.
Smlouva uzavřená s p. Janem Pospíšilem, kdy předmětem
smlouvy je pronájem části pozemku p.č. 56/2.
Smlouva o ozvučení uzavřená s ﬁrmou FIŠER CZ s.r.o.,
Sobkovice, kdy předmětem smlouvy je ozvučení akce
Štítecký jarmark
Smlouva o uměleckém vystoupení uzavřená s účinkujícím
Big Band Lanškroun – vystoupení na Štítečkem
jarmarku.
Smlouva o dílo uzavřená s ﬁrmou VELT OKNA s.r.o.,
Zábřeh – výroba a montáž oken na objektu čp. 222 ve
Štítech.
Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým
krajem – dotace ve výši 20 tis. Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s realizací projektu „Partnerské dny
Štíty – Niemodlin“.
Směnná smlouva uzavřená s manželi Valentovými
– směna pozemků v k.ú. Štíty – město.
Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost informační
sítě MEIS v Olomouckém kraji v roce 2015 uzavřená se
Statutárním městem Olomouc – ﬁnanční částka 25 tis.
Kč.
Smlouva o vykonávání dotačního managementu uzavřená
s ﬁrmou AQE advisors, a.s., Brno – dotační management
v rámci Operačního programu Životního prostředí na
projekt „Dovybavení odpadového hospodářství města
Štíty“.

Různé:
•

•

Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena
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 nákup: darů ve výši 1.640,- Kč na
akci „Indiánská stezka“, darů ve výši 3.630,- Kč na akci
„Den Mikroregionu Zábřežsko“, dárků na vítání občánků
v hodnotě 540,- Kč pro jedno dítě, 4 ks dárkových balíčků
v hodnotě 2 000,- Kč na sportovní akci OPEN Štíty 2015,
zimní nástavby na BOKIMOBIL v hodnotě 170 430,- Kč,
zahradního nábytku na chatu na Pastvinách v hodnotě
cca 10 tis. Kč, 1 000 kusů igelitových tašek s logem města
v hodnotě cca 7 500,- Kč, cyklistické přilby v hodnotě cca
5 tis. Kč na cyklistický závod Rampušák 2015.
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•
•

Rada vzala na vědomí zprávu o průběhu plnění
harmonogramu oprav a investic na rok 2015 a vzala na
vědomí návrh oprav a investic na rok 2016.
Rada schválila návrh programu 5. zasedání ZMě.
Rada města schválila podání žádosti o dotaci
v předpokládané výši 120 tis. Kč na zajištění
akceschopnosti JSDH Štíty, kategorie JPO II.

USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 24.6.2015
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 5. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění návrhu oprav a investic za rok 2015
3. Rozpočtové opatření vlastní č.2/2015 + dotační
prostředky
4. Dotace „Dovybavení odpadového hospodářství město
Štíty“
5. Zpráva o činnosti v městských lesích leden – červen
2015
6. Zpráva z jednání rady města, usnesení č. 11 -14
7. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben – červen
2015
9. Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru duben – červen
2015
10. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace
11. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
12. Různé
13. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv,
návrhů a připomínek
1. B e r e na vědomí:
a) Zprávu o činnosti a hospodaření města Štíty
b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 22.,3. a 4.
zasedání zastupitelstva
c) Analýzu daňových příjmů obcí a krajů za první čtyři
měsíce roku 2015
d) Zprávu o činnosti v lesích města Štíty
e) Zprávu o činnosti komise pro přípravu nového územního
plánu
f) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru
z 20.4.2015 a 18.5.2015
g) Protokol o výsledku kontroly ﬁnančním výborem
z 15.4.2015 a 22.6.2015
h) Návrh investic a oprav na rok 2016
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
2. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e:
a) Návrhovou komisi: Petr Beneš, Ivar Směšný, Vladimír
Světlík
b) Ověřovatele zápisu: Jaroslav Hudousek, Ing. Pavel
Meixner

c) Program 5. zasedání zastupitelstva.
d) Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne
22.4.2015
e) Rozpočtové opatření vlastní č.2/2015 + dotační
prostředky
f) Přijetí dotace na pořízení technického vybavení, určeného
pro systém separace využitelných složek komunálního
odpadu ve výši 48 962 Kč (dotace SFŽP ČR) a 832 363
Kč (podpora z FS EU) a doﬁnancování akce z vlastních
zdrojů ve výši 97 926 Kč
g) Uzavření Dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města s Římskokatolickou farností,
Štíty na základě žádosti o poskytnutí dotace - navýšení ve
výši 397.054 Kč na celkovou výši dotace ve výši 1.397.054
Kč.
h) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 11–14
i) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období duben
– červen 2015
j) Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru za období duben
– červen 2015
k) Následující prodej nemovitostí:
1. Prodej pozemku p.č. 652/3 v k.ú. Štíty-město o výměře
948 m2 za cenu 150.000 Kč včetně DPH + náklady
spojené s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách
pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro

PARTNERSVÍ
MĚST

Belvedere Niemodlin
Ostrense

Štíty

Niemodlin
Na podzim loňského roku proběhly v Polsku, stejně jako u nás,
komunální volby. Do vedení města byla zvolena starostka paní Dorota Koncewicz. První návštěvou
nás nově zvolená niemodlinská
samospráva poctila 27. června
2015, kdy se Rada města Niemodlin zúčastnila kulturní akce Setkání na pomezí Čech a Moravy. Další dvoudenní setkání je plánováno
na září, kdy bude novým radním
představen kromě Štítů i náš region. Tato akce se uskuteční za
ﬁnanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví
města Štíty Petru Altmanovi, Štíty.
l) Následující směna nemovitostí:
1. směna s Bc. Janem Švédou, Crhov – části p.č. 739/3 za
část p.č. 320/1, vše v k.ú. Crhov, bez ﬁnančního vyrovnání,
správní poplatek, vypracování smlouvy a daň z převodu
nemovitých věcí platí město Štíty a geometrický plán
hradí Bc. Švéda Štíty.
m) Zřízení nového účtu u České pošty
3. P r o j e d n a l o a n e s ch v a l u j e :
a) Žádost o odkup pozemku p.č. 737/1 v k.ú. Crhov
5. U k l á d á:
a) Starostovi města v termínu do 8.7.2015 zpracovat
protokol úkolů vyplývajících z 5. ZMě ze dne 24.6.2015
a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu
plnění usnesení ZMě.
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Luboš Skácel, v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel, v. r.
starosta

V sobotu 13. června 2015 se štítecké fotbalové družstvo starší přípravky vypravilo na sportovní den do polského partnerského města Niemodlin.
Mezinárodního fotbalového turnaje se zúčastnilo celkem pět
družstev s následujícím umístěním: Pražmo (ČR), Vechelde
(Německo), Niemodlin (Polsko), Štíty, Grazce (Polsko). Děkujeme všem fotbalistům, kteří pod vedením trenéra Pavla
Kohoutka prezentovali naše město.

Belvedere Ostrense
Po loňské návštěvě italských partnerů u nás
následuje krátkodobý pobyt štíteckých v Belvederu Ostrense ve dnech 17.8. – 20.8.2015.
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Setkání na pomezí již po sedmé
Společenská akce města Štíty a obce Výprachtice Setkání na pomezí Čech a Moravy se konala v sobotu 27.
června na pomyslné česko-moravské zemské hranici ve
Valteřicích. Slavnostní odpoledne zahájila mše svatá
v tamějším kostele a pak následoval bohatý kulturní
program, ve kterém vystoupila dechová hudba Mistříňanka, český písničkář Wabi Daněk a hvězda českého
hudebního světa XINDL X. Občasné deštivé přeháňky
neodradily od zábavy publikum všech věkových kategorií. Myslivecká kuchyně, další občerstvení, atrakce pro
děti, drobný prodej, turistická nabídka z Olomouckého
a Pardubického kraje doplňovaly celý program vydařené akce, které se zúčastnilo přes sedm set návštěvníků.
Akce se konala za ﬁnanční spoluúčasti Olomouckého
a Pardubického kraje a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.
Děkujeme sponzorům akce: Ekola České Libchavy
s.r.o., Ing. Jan Rýznar - RPS Computers, Energetika
Zábřeh s. r. o., Velt okna s.r.o., Alfa Proﬁ s.r.o., Agrospol
Výprachtice s.r.o., Pavel Hapal.

INFORMACE PRO OBČANY
Barevné tašky zjednoduší separaci
odpadu v domácnosti
Speciální sadu 3 kusů barevných tašek na třídění
odpadu mohou občané s trvalým pobytem Štíty,
Březná, Crhov a Heroltice zakoupit za dotovanou
cenu 20 Kč (za 3 ks tašek) v Turistickém informačním centru Štíty v přízemí radnice.
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MEIS Šty rozezpívalo
Evropu
Pěveckou soutěž pro mládež od 6 do 18 let pořádalo ve středu
24. června 2015 Městské evropské informační středisko Šty.
Do kulturního domu se sjelo celkem 21 soutěžících ze základních, středních a uměleckých škol z celého okresu.
Úkolem soutěžících bylo zazpívat jednu píseň v českém jazyce
a jednu skladbu v jakémkoli cizím jazyce, kterým se hovoří
v zemích Evropské unie. Měli jsme možnost slyšet slovenšnu, angličnu, francouzšnu a dokonce i španělšnu. Hudební doprovod byl libovolný. Nejčastější volbou byl hudební
podklad, ale někteří zpěváci se sami doprovázeli na hudební
nástroje. Odborná komise hodnola zpěv a celkový projev
soutěžících ve třech věkových kategoriích.

V kategorii od 6 do 10 let získaly ocenění tyto soutěžící:
1. místo Kateřina Žerníčková (Základní umělecká škola Zábřeh, pobočka Šty)
2. místo Zuzana Znojová (Základní škola Karla staršího ze
Žerona Bludov)
3. místo Tereza Jílková (Základní umělecká škola Zábřeh, pobočka Šty)

V kategorii od 11 do 14 let se umísly:
1. místo Kristýna Novotná (Základní umělecká škola Zábřeh)
2. místo Anna Mrkosová (Základní umělecká škola Šumperk)
3. místo Barbora Frýdová (Základní umělecká škola Zábřeh)

A v nejstarší kategorii od 15 do 18 let zvítězili:
1. místo Nikol Příhodová (Střední zdravotnická škola Šumperk)
2. místo Sára Faltová (Základní umělecká škola Šumperk)
3. místo Dominik Rašner (Střední zdravotnická škola Šumperk)
Výherci získali cenné odměny - digitální fotoaparáty včetně
graﬁckých karet, mp4, ﬂash disky.
Soutěž se konala za ﬁnanční spoluúčas Olomouckého kraje,
Statutárního města Olomouc, Informační sítě Europe Direct
a města Šty.

Já a Štěpán... odpovíme
na Vaše problémy....
s panem Josefem, vášnivým lovcem, který zrovna
těžil dřevo, jsme se potkali u lesa...
Štěpán: Jak se máš, Josefe?
Josef: Přemýšlím, jak z jednoho kmene udělat
čtyři...
Štěpán: Jo, to ti neporadím, ale v Bibli jsem četl , že
Kristus měnil vodu ve víno...
Josef: Hochu, to by byl taky kšeft....
Štěpán: Snad až bude hajnej na dovolené...
Josef: Myslíš, že bych jako...
Štěpán: Jo, že bys jako na vzniklé mýtince něco
nového nasadil a třeba v poměru 1:4...
Já...a Štěpán Vás zdravíme z paloučku...
pište: pbbr@seznam.cz

STOLETÍ

Vody…48...

co pijeme
Příroda nás testuje a vzkazuje, že naše fauly budou stále
bolestivější. Sucho kolem nás snad překonáme, ale jak je
to se suchem v nás? Lidský organismus je více než z 80-ti % tvořen vodou.
Pít špatné nápoje není dobré, pít nedostatečně, je ještě horší. Běžně dnes „obyčejnou vodu“ nahrazujeme
ochucenými nápoji. Více nám chutnají, ale co k tomu
naše tělo? Vyhovuje mu přibližně chemicky neutrální
prostředí (pH 7,2- 7,4). Nejvíce se těmto parametrům
blíží voda prostá.
Stále více konzumujeme potraviny a nápoje kyselinotvorné a ty mohou mít vliv na naše zdraví. Začínáme
pálením žáhy a pokračujeme dál...v lékárně. Tělo se náporu kyselinotvorných nápojů i jídel dokáže bránit, ale
za cenu značného úsilí , organismus je oslabován.
Tak tedy, které nápoje jsou nejvíc „jedovaté“? Bezkonkurenčně kolové s vysokým obsahem cukru, oblíbené
zvláště u dětí. O něco málo méně škodlivý je z tohoto
hlediska dokonce tvrdý alkohol a alkoholické nápoje,
dále pak slazené nápoje a nepřidají nám ani neslazené
perlivé vody (CO2), černý čaj a káva.
Co tedy více pít? Studenou, pramenitou, čistou vodu.
Občas některé druhy zásadotvorných minerálek (nesmím dělat reklamu) a kupodivu vodu s citronem. Je
sice kyselý, ale zásadotvorný.
Tolik obecná doporučení, ale ta jsou přece od toho, aby
se obcházela. Přemýšlím, neradím.
Petr Beneš
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
Heroltický kostel slaví narozeniny
Ano, je to pravda. A ne tak ledajaké! Je tomu už tři sta let,
kdy se v Herolticích začalo se stavbou zbrusu nové kaple, zasvěcené sv. Janu Křtitelovi. K letošním významným
narozeninám dostal kostelík pěkný dárek – nový kabát.
A slavnost to byla pořádná. Návštěvníků, kteří se přijeli
v neděli 12. července do Heroltic podívat a zúčastnit se
slavnostní mše celebrované Mons. Josefem Hrdličkou
a hudebně doprovázené Pěveckým sborem Křížkovský
z Opavy, bylo nepočítaně.

Ale to bychom předbíhali. Pojďme si připomenout, co
této události v minulých letech předcházelo.
Jak již bylo řečeno, kostel (tehdy ještě kaple) byl postaven v letech 1715 -1718. Tato původní stavba – dnešní loď
kostela – byla postavena z kamene, jak bylo zjištěno letos při
otloukání staré fasády. Další stavební úpravy proběhly téměř
po dvou stech letech (1910), kdy byla kaple zrekonstruována
(právě tehdy byly vnitřní stěny vyzdobeny ojedinělým květinovým vzorem), dále byla přistavěna věž a kůr s varhanami.
Celý kostel tak získal podobu, jakou známe v současnosti.
O šedesát let později, roku 1970, dostal ještě novou fasádu
(o to se prý se zasloužil pan farář Šuránek).
Zub času však hlodal a tato historická a kulturní památka
začala chátrat. Církev prostředky na další rekonstrukci neuvolnila, a tak občané Heroltic (místní i chalupáři) vymysleli
jiné řešení, jak zdevastovaný kostel zachránit. Veřejnou sbírku „Živé Heroltice“. Účelem sbírky, která trvala dva roky, bylo
„shromáždění ﬁnančních prostředků na opravu a údržbu
kostela svatého Jana Křtitele v obci Štíty, část Heroltice
a opravy pískovcových soch u kostela“. A tak všechno začalo.
V sobotu 23. června 2007, při příležitosti svatojánské
pouťové oslavy, byla veřejná sbírka „Živé Heroltice“ slavnostně zahájena. Od tohoto data se také začalo s pravidelným nedělním poledním zvoněním. Po celé dva roky se pod záštitou
štítecké radnice na podporu sbírky konaly v Herolticich i ve
Štítech koncerty a jiné kulturní a společenské akce. Sbírka
skončila v červnu roku 2009 a na účtu se nashromáždilo neuvěřitelných 400 795 Kč! Další ﬁnanční prostředky pak poskytlo z rozpočtu město Štíty (3,5 mil. Kč), dobrovolní dárci,
sponzoři, další instituce i významné osobnosti.
Na začátku roku 2009 Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje
objekt kostela sv. Jana Křtitele včetně kříže před kostelem
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za nemovitou kulturní památku, vedenou v ÚSKP ČR pod
č. 103461. Stavebním pracím již nic nestálo v cestě. Nejprve
však bylo nutné venkovní odvodnění kostela a vnitřní obnažení zdiva (odvádění vlhkosti), o což se nezištně postaralo
několik obětavých jedinců pod taktovkou p. Beneše.
Další opravy už probíhají dle harmonogramu ve třech
etapách - ve spolupráci města Štíty s Památkovým úřadem
Šumperk a Státním památkovým ústavem v Olomouci. Stavební práce i stavební dozor zajišťuje ﬁrma Jaroslava Mináře
ze Štítů. Roku 2009 byla nahrazena krytina střechy kostela
(šindel), věž a věžička (sanktusník) byly pokryty mědí. Roku
2011 byl opraven kůr a proběhly náročné restaurátorské práce na varhanách. Ve třetí etapě probíhají práce na renovaci
fasády - první fáze je již dokončena (zdivo), následovat bude
zhotovení fasády na věžičce.
Renovovány byly i dvě pískovcové skulptury v areálu kostela - kříž s korpusem Krista a Nejsvětější Trojice s motivy sv.
Rozálie a sv. Jiří, za což je třeba vyslovit uznání restaurátorovi
Tomáši Váňovi.
Kostel sv. Jana Křtitele se nachází v centru obce. Jeho
renovací bylo dosaženo cíle sbírky „Živé Heroltice“. Stal se
důstojnou dominantou obce, která není odsouzená k zániku. Obyvatelé i chalupáři mají vztah k hodnotám, které
zdědili od svých předků a chtějí je zachovat. Společenských akcí přibývá, tradice koncertů, výstav jiřin a dalších
aktivit zapustila své kořeny. Žije se zde dobře a věřme, že
se bude žít ještě lépe.
Ivana Valentová
(Za poskytnuté podklady k článku děkuji P. Benešovi, J. Vogelovi a J. Knápkové)

Historie Crhova
Silnice:

Známá i neznámá
4. díl

Ještě před 1. světovou válkou byla doprava do Crhova velice
obtížná.
První jednání o silnici se připomíná v obecní schůzi z dubna
1909.
Zde bylo usneseno, že bude podána žádost na opravu dosavadní prašné cesty nebo na stavbu úzké silnice.
Ale tento požadavek narážel na odpor tehdy čistě německého
silničního výboru v Šilperku, který nechtěl přispět k hospodářskému rozvoji v ryze české vesnici Crhov.
Ještě téhož roku (1909) v prosinci se odebrala crhovská deputace (František Šula, Jan Kužela) k zemskému výboru do
Brna. A to sice se žádostí o povolení výstavby silnice.
Avšak až v roce 1913 došla do Šilperka od státu tzv. subvence
v hodnotě 6000 korun.
A tak nezbylo německému silničnímu výboru v Šilperku nic
jiného, než započít stavbu silnice, která trvala (s přestávkami)
20 let a byla vybudována ve čtyřech etapách.
V první části byl vystavěn most a 200 metrů silnice (1913).
Pak vypukla 1. světová válka a ta ukončila veškerou stavební
činnost na silnici.
K další výstavbě došlo až v roce 1917, kdy se začala stavět
druhá část cesty.
Na stavbě pracovali převážně Crhováci a lidé ze Šilperka.
Pro nedostatek peněz byla ale stavba opět přerušena (přesně
v zatáčce nad Königovou pilou).
S třetí částí stavby se započalo až v r. 1921 (až k vozové cestě).
A teprve roku 1929 byla konečně dostavěna část poslední,
čtvrtá (až k Šulovu hostinci).
(Čerpáno z Kroniky obce Crhova, uložené ve Státním okresním
archivu v Šumperku)
Bc. Kateřina Švédová

V Herolticích se zpívalo
pod širým nebem
První ročník Heroltické školy zpěvu uspořádala v neděli 5. 7.
2015 Heroltická s.r.o. ve spolupráci s „ Živými Herolticemi“.
Návštěvníci si zazpívali známé lidové písničky
s výraznými osobnostmi moravského folkloru, Františkem
Černým (primáš BROLN, housle, zpěv) a Janem Teleckým
(sólista BROLN, cimbál) Komorní setkání s muzikou a příležitost pobesedovat s muzikanty i svými přáteli a sousedy je
to, čeho se nám nedostává.
Na shledanou za rok.
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Z POHLEDU OBČANŮ
Áčko
Africký vzduch smaží Evropu, vysychají potůčky, pole
i zahrádky, topí i trabant. Za rozpálenými zdmi není už místo
pro příjemný a posilující spánek. Jsou prázdniny. Našim dětem či vnoučatům utíkají stejně rychle jako kdysi nám. Chce
to něco „akčního!“ Otevírám na půdě starou skříň skrývající
mnohé vzpomínky na mládí. Také stan - tzv. „áčko.“ Je mu
přes půl století. Na nosiči pincka a mopedu procestoval
s mými bratry republiku. Přetrval i vichřici na písku baltické
Rujany. Tož se pokusím přiblížit, jinak dost nepochopitelné,
mládí starce vnoučatům věku internetového.
Odnáším stan do hloubi nejbližší přírody, ale hlavně do
chladivého stínu starých, právě kvetoucích, lip a smrků. Paměť na starověk funguje, hřebíky jsou všechny, skládací hůlky
kompletní, šňůry dosud nezteřely. Podlahu stan ještě neměl,
je nahrazena igelitem. Něco pod sebe, spacáky, pro jistotu navíc deku, baterku.. Vnučky se už těší. Než je zalita zahrádka,
nakrmeni králíci, už se pěkně stmívá. Televizi vynecháváme.
Po čtyřech obsazujeme „ložnici,“ ještě vyhazujeme pár brouků, dovnitř chce kočka. Nakonec si to rozmyslí, trpí klaustrofobií. Pilné včelky pana Vyhňáka v korunách nad námi mají
přesčas, od Písařova je slyšet „Holubí dům,“ mají tam pouť,
od březenského táboráku zní zas jiná muzika. A tak se usíná
sladce. Probírám se někde uprostřed noci, melodie ještě zní,
ale přibývají zvuky nové - dešťové kapky. Děkuji za zahrádku, za obilí kousek za námi, ale..vydrží to stan? Impregnace je
už otázkou, plachta - pro jistotu přidaná na celý stan- nestačí… V pravidelném zvuku houstnoucího deště čekám takové
ty ojedinělé ťukance kapek do našich spacáků, které by mohly
předznamenat úprk do zděného domova, baterka hledá hrozící místa. Ústup se nekoná, dílo Úpavanu je stále dokonalé.
Deštík pročistil žhavý vzduch, spánek se vrací. Probudí mě až
pár paprsků vycházejícího slunce mezi větvemi, na kterých
už zase pracují včely. Před stanem se protáhnu, rehek avizuje
přicházející kočku, holky ještě spí. Nikoliv na ohýnku, ale na
vařiči dělám čaj z hrsti čerstvě natrhaného květu, pak přidám
sirup z černého rybízu - ňam, ňam! Své dostanou králíci i slepice, ve srážkoměru nacházím tři milimetry - to se svatý Petr
nepředal! Jedno prázdninové „akční“ spaní je za námi.
Alex Krobot
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Na kolejích
Čekáme u přejezdu a nic se neděje.
Asi nefunguje signalizace, myslíme si, protože dopravu
u železničního přejezdu v Bílé Vodě zastavuje policie.
Je sobota 11.7.2015, blíží se večer… Řidiči jsou netrpěliví.
Čekáme, že konečně něco pojede, zřejmě směrem od Králík
a bude to něco mimořádného.
Konečně se něco děje, policista staví své auto napříč cesty
a pouští majáček.
A je to tady!
Po kolejích směrem od nádraží v Bílé Vodě svižně klusá mladá
kravka, možná bejček.
Míjí přejezd a nasazuje ostřejší tempo směrem do Štítů.
Policie naskakuje do auta a vyrovnává rychlost s tímto
netradičním železničním „vozidlem“.
Zajímavý pohled na klusající kolejovou kravičku a souběžný
silniční doprovod policejního auta končí v zatáčce před
Mlýnickým Dvorem.
Kravička vítězně uniká po železničním oblouku, který se tu
vzdaluje od silnice.
Modří kovbojové přidávají plyn a evidentně se chystají přivítat
sympatického železničního běžce na nádražíčku v Mlejnici.
A tak nevíme, jak dopadl tento úsměvný pokus o obnovení
železniční dopravy do Štítů.
Snad pro všechny zúčastněné dobře.
Libor Kočnar

Den poté
Když se u nás začala urychlovat železniční doprava a symbolem
tohoto konání se stalo Pendolino, prohlásil jsem, že na obzoru je
tragédie střetu s náklaďákem na přejezdu. Toto předvídat nebylo
ani tak těžké, je to stejné, jako bychom na dálnici nechali vjezdy
z polí. Stalo se to, navíc, právě tam kde, zřejmě „sám od sebe“
na koleje spadl most. Nebyla to řidičova nepozornost, nebyla to
únava, byl to „pouhý“ hazard, se kterým se na silnicích setkáváme naprosto běžně a pokud někoho tento hazard stojí život,
říkáme tomu osud. Den poté se nenechal ovlivnit touto tragédií,
neboť nevykázal žádné poučení a stal se svými deseti mrtvými na silnicích (zatím) nejčernějším dnem tohoto roku. Není
divu, už v tomto dnu, na onom tragickém železničním přejezdu
u Studénky, ukazují kamery další řidiče, jak přejíždějí koleje při
blikajících červených světlech. Televize nám to přiblížila na obrazovce, a aby snad neporušila lidská práva těchto ..., zamlžila espézetky(!). Jak dodržujeme lidská práva cestujících v ohrožených
vlacích? A může mi někdo říct, proč se tyto kamery nevyužívají
při postihování řidičů? Na co tam vůbec jsou? Na co jsou, jistě
nákladné, radary pomalu v každé obci, když neprovádějí současně záznam a nejsou používány k restrikci?
Alex Krobot

Pátá kolona
Je opět čas špatných (nebo nešťastných) předpovědí
- týká se i počasí, kde avizované studené léto je střídáno
tropickými rekordy a absenci srážek zahrádkář nahrazuje
neustálým transportem tzv. vody konvové. Týká se však
i předpovědí zpráv novinových z hřišť hospodářských
a politických - ty umí mnohem lépe předpovědět i ten
obyčejný pěstitel kedluben. Paní Nagyová a ostatní aktéři
kauzy neudělali nic proti zákonu - myslel jsem si to už dávno. Myslím si to i o případu „Promopro.“ Vždyť to divadlo
vyšetřování a soudů nás jen stojí další miliony. Dá se říct,
že utišení nás může přijít na stejné prachy jako předchozí
ozvučení.
Šéf OZ Prostějov si z pokladny krachujícího podniku
přihrál 16 milionů. Předpověď mu dávala až 5 let vězení.
Zase špatně, byl osvobozen, protože se „ničeho nezákonného nedopustil.“ Dobře tak, vždyť nás každý vězeň stojí
denně tisícovku, zaměstnaných je jen 55% a pan ředitel by
určitě krejčího nedělal.
Stále čekáme, jestli si soudcové dobrovolně utrhnou od
úst ty zasloužené peníze, o které je připravil stát. Já si myslím, že si je zaslouží, zvláště když současně rostou částky
odškodnění za nepřiměřenou délku soudních řízení.
Vyměnili nám ministra školství (zas nám zabili Ferdinanda). Nadále budou pokračovat souboje školských koncepcí s antikoncepcí. Nadále nebude jasno, máme-li příliš
těžké testy, nebo jen blbé studenty. Stále nám chybí šikovní
vyučenci černých a jiných řemesel…. Možná (jen tak uvažuji) to bude tím, že už se ve školách děti neučí štepovat
ponožky nebo udělat ptáčkům krmítko. Nezralé dítě možná lze ohromit obráběcím strojem CéeNCé, ale toto nadšení později opadá nejen s věkem, ale hlavně s poznáním, že
odměna v blízkém podniku je na hony vzdálená celostátnímu mzdovému průměru, kdežto jogurt ve stejném místě je
cenově hodnocen silně nadprůměrně. Zákoník práce, který
tady nedovede čelit průpovídkám manažerů jako: „můžeš
jít, před bránou jich čeká padesát,“ už viditelně přestává
platit pro státní úředníky, kterým nový služební zákon
dovoluje budovat své pevnosti sladkého bytí. A tak je holt
někde narváno a někde se lidí nedostává…
Ale možná jich bude dost, už plavou přes Středozemní
moře. „Vnutit si je nedáme, my si je vezmeme dobrovolně“,
dupl si náš premiér. Ale oni se ani neptají, trousí se už Evropou bez hranic. „My si je důkladně prověříme.“ Vždyť se
nám to nedaří ani u Babiše a Mináře! Opustili své země,
protože se tam nějak nepovedl dovoz demokracie, za to
se slibně daří obchodům se zbraněmi. Když se dva perou,
třetí se směje - tohle výborně funguje našim velmocím,
musím říct, stále a po dlouhá léta. Lidstvu téhle planety
to nic dobrého nepřináší (jen tomu jednomu procentu,
co jim skoro všechno patří). Někdo tvrdí, že „až se tam
situace uklidní, půjdou zpátky.“ Ha, ha! Právě teď (například) USA dodávají do Izraele bojové letouny F-35, Rusko
zase Iránu protiletadlové rakety S 300, pro uklidnění…. Je
faktem, že sem neproudí ti nejchudší a nejohroženější, ti
nemají dolary pro převaděče (nebo je někdo za ně zaplatil).
Dnešní zpráva: „Tento víkend (11. -12. 7.) zadržela policie
na našem území 81 běženců (!).“ Kolik jich nezadržela?
Ještě než nastane ubytovávání těch „dobrovolně“ přijatých
uprchlíků, budou určené prostory dávno přeplněné ilegálními přistěhovalci, a tak výraz „dobrovolně“ bude černě
úsměvný. Jsme svědky úspěšného, ale nikoliv nenápadného
tvoření evropské páté kolony Islámského státu za bezmocného přihlížení demokracií paralizovaných zemí. A tak se,
skoro, přimlouvám, zapomeňme na kauzy Dalík, Nagyová,
Ráth, do stolu buší horší problémy!
Alex Krobot
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ZE ŠKOLNÍCH
LAVIC

z německy mluvících zemí. Určitě v tomto školním roce
vzpomeneme devadesáté výročí zahájení činnosti naší školy.
Další důležité a podrobnější informace dostanou rodiče našich žáků opět prostřednictvím školního zpravodaje.
Přeji všem hezký zbytek léta.
Miloš Harnych, ředitel školy

U nás ve škole …
Stále máme prázdninový čas, přesto bych rád informoval o tom, co se uskutečnilo, co probíhá a co plánujeme ve
štítecké škole. Výsledky uplynulého školního roku můžeme
hodnotit vcelku pozitivně, ubylo neprospívajících žáků
a počet žáků s kázeňskými problémy se také zmenšil. Naši
školáci dosáhli leckterých úspěchů v soutěžích, například
v matematických a již i tradičně ve sportovních. Nelze však
vše poměřovat jen dosaženými známkami a umístěním
jednotlivců. Určitě je pro budoucí život dětí důležité, jak dokážou své znalosti a dovednosti prezentovat a využít v praxi.
K tomu vybízejí některé školní akce, při kterých mohou
jednotlivci nebo skupiny projevit svou tvořivost. Především
na prezentaci žáků byl založen letošní Den otevřených dveří
na naší základní škole a žáci ho zvládli velmi zdařile. Akce
měla rekordní návštěvnost a mnozí rodiče byli jistě potěšeni
a někdy i překvapeni z výkonů svých dětí. Pozornost diváků
vzbudilo také vystoupení řady žáků na závěrečném rozloučení se školním rokem v kulturním domě. Velmi kladný ohlas
mělo rovněž taneční vystoupení dětí mateřské školy v rámci
Dne mikroregionu. Takovéto akce jsou pro další rozvoj dětí
důležité.
Známky a hodnocení však ke škole neodmyslitelně patří. V uplynulém školním roce jsme zavedli elektronickou
žákovskou knížku jako nový prostředek informovanosti
rodičů a nový způsob komunikace. První rok byl ověřovací
a souběžně jsme používali i klasickou žákovskou knížku.
Motivem pro zavedení elektronické formy je především zlepšení informovanosti rodičů a možnost účinnějšího společného působení na děti. S elektronickou žákovskou knížkou
odpadá tzv. zapomínání žákovské knížky, příp. její ztráta,
rodič dostává informaci o hodnocení výsledků svého dítěte
spolehlivě a hned. Na konci školního roku jsem prostřednictvím dotazníku požádal rodiče o pomoc při hodnocení
prvního roku jejího používání. Vrátilo se nám asi 80% vyplněných dotazníků. Děkuji za cenné podněty, které zapracujeme do pravidel používání elektronické žákovské knížky pro
příští školní rok. V žádném případě to ovšem neznamená, že
bychom s rodiči chtěli komunikovat jen přes počítač. Stále je
nejdůležitější a nenahraditelný osobní kontakt.
Prakticky celé letošní prázdniny probíhá řada činností
zejména v budově základní školy. Jedná se především o kompletní rekonstrukci tří učeben (výměna oken, nová elektroinstalace, omítky, podlahy), dále rekonstrukce systému školního rozhlasu, nové zabezpečení vstupních dveří do budovy
školy a družiny, nová podlaha ve školní dílně.
Začátek dalšího školního roku bude již za dva týdny. Očekáváme přibližně stejný počet žáků v základní škole a dětí
v mateřské škole jako v loňském roce. Významným úkolem
prvních měsíců nového školního roku bude realizace projektu „Motivace žáků školy Štíty k výuce cizích jazyků“, na
který jsme z ministerstva školství získali dotaci cca 400 tis.
Kč. Nejvýznamnějším obsahem tohoto projektu jsou jazykové pobyty 30 žáků s pedagogy ve Velké Británii a některé
Štítecký list strana 10

Slavnostní vyřazení
absolventů ZŠ a MŠ ŠTÍTY
Konec školního roku je již tradičně spojen se slavnostním
vyřazením absolventů ZŠ a MŠ Štíty. Letos se tak stalo 25. 6.
2015, kdy si žáci převzali své vysvědčení, rozloučili se s vyučujícími a poděkovali jim i rodičům za pomoc, starostlivost
a pochopení.
Po prázdninách bude jedna žákyně studovat na gymnáziu, sedmnáct žáků bude pokračovat ve studiu na středních
školách s maturitou (obory: mechanik elektrotechnik, mechanik seřizovač, elektrotechnika, geodézie a katastr nemovitostí,
technické lyceum, obchodní akademie, veterinářství, cestovní
ruch, zdravotnický asistent a kosmetické služby) a sedm žáků
na středních odborných učilištích (obory: nástrojař, strojní
mechanik, kadeřník a prodavač).
Mnoho úspěchů v dalším studiu jim popřáli starosta města Bc. Jiří Vogel, ředitel školy PaedDr. Miloš Harnych a třídní
učitelka Mgr. Bronislava Haltmarová.
Mgr. Bronislava Haltmarová

První pomoc ve škole
22. 6. 2015 jsme v tělocvičně připravili akci PRVNÍ POMOC
ŽIVĚ pro naše spolužáky.
Pomáhali nám šesťáci, kteří nachystali soutěže. Pro 1. -7.
třídu jsme my, deváťáci, připravili 7 stanovišť. Na každém
stanovišti se odehrávalo něco jiného. Například: autonehoda,
střep v ruce, zlomeniny, oživování atd. Dětem jsme ukázali,
jak se v těchto situacích zachovat. Hodně se toho přiučili! Pro
8. třídu jsme to měli trochu jiné. Pár osmáků jsme namaskovali - hráli zraněné a zbytek byli záchranáři, tedy ošetřující.
Všichni jsme se zapojili a to velice potěšilo naši paní třídní.
I ostatní učitelé nás hodně chválili. Dopoledne nám ještě
zpestřili dobrovolní hasiči, kteří pod vedením pana Fingra
předvedli žákům auta a techniku. Byla to povedená akce!:)
Za všechny zúčastněné Barbora Žerníčková, 9. ročník.
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ZĂŵƉƵƓĄēĞŬ͘>ĞƚŽƓŶşŚŽƌŽēŶşŬƵƐĞǌƷēĂƐƚŶŝůŽ59 ǎĄŬƽ͘ ũĂŬĠďǇůǇǀǉƐůĞĚŬǇ͍
1. kategorie (2008-2009 + leden- ŬǀĢƚĞŶϮϬ10):
chlapci
ĚşǀŬǇ
1. >ĂŶŐŚĂŵŵĞƌ>ƵŬĄƓ ;ēĂƐϮ͗10 )
1. DĂƌƚŝŶĂsĞƌŶĞƌŽǀĄ ;ēĂƐϮ͗14)
2. ^ƚƌĄŶƐŬǉDĂƚǇĄƓ ;ēĂƐϮ͗ 11 )
2. ^ŝŵŽŶĂdĂƚĂƌŬŽǀĄ ;ēĂƐϮ͗32)
3. DŝůƚĄŬ:ĂŬƵď ;ēĂƐϮ͗ϭ5 )
3. ^ĂƌĂŚ^ůĄĚĞēŬŽǀĄ ;ēĂƐ3:00)
2. kategorie (2006 ʹ 2007):
chlapci
1. KůĚƎŝĐŚsĞƌŶĞƌ ;ēĂƐϯ͗28)
2. >ƵŬĄƓDŝŶĄƎ;ēĂƐϯ͗29)
3. dŽŵĄƓaƚĄďů ;ēĂƐϯ͗39)

ĚşǀŬǇ
1. WĂǀůĂWŽƐƉşƓŝůŽǀĄ ;ēĂƐϰ͗03)
2. dĞƌĞǌĂ<ůŝŵĞƓŽǀĄ ;ēĂƐϰ͗ϭ9)
3. Michaela MĞƌǀĂƌƚŽǀĄ;ēĂƐϰ͗47)

3. kategorie (2004 ʹ 2005):
chlapci
1. DĂƌƚŝŶaǀĠĚĂ ;ēĂƐ4:15)
2. ĚĂŵDĢƌŬĂ (ēĂƐ4:27)
3. Adam Hudousek ;ēĂƐ4:33)

ĚşǀŬǇ
1. Emma WŽůĄĐŚŽǀĄ ;ēĂƐ4:29)
2. :ŽůĂŶĂǀŽƎĄŬŽǀĄ ;ēĂƐ4:35)
3. EĂƚĄůŝĞDĂůŝŶŽǀĄ ;ēĂƐ4:36)

4. kategorie (2002 ʹ 2003):
chlapci
1. WĞƚƌ&ƌĂŶŬ;ēĂƐϳ͗ϰϳͿ
2. dĂĚĞĄƓ,ƵĚŽƵƐĞŬ;ēĂƐϴ͗ϯϳͿ
3. DĂƌƚŝŶdĞŵƉşƌ;ēĂƐϵ͗ϱϲͿ

ĚşǀŬǇ
1. EŝŬŽůĂ<ůŝŵĞƓŽǀĄ;ēĂƐϴ͗ϯϭͿ
2. :ŝƚŬĂƌůşŬŽǀĄ;ēĂƐϵ͗ϬϰͿ
3. dĞƌĞǌĂZĞŝŵĞƌŽǀĄ;ēĂƐ9:12)

ůĂŚŽƉƎĞũĞŵĞǀşƚĢǌƽŵ͕ĚĢŬƵũĞŵĞǀƓĞŵĚĢƚĞŵǌĂƷēĂƐƚ͕ƌŽĚŝēƽŵ za podporu.
ĢŬƵũĞŵĞƚĂŬĠƉŽƎĂĚĂƚĞůƽŵǌĂŽĐŚŽƚƵ a pomoc s ŽƌŐĂŶŝǌĂĐşǌĄǀŽĚƵ͘
sůĞƚŽƓŶşŵƌŽĐĞŶĄŵŶĞƉƎĄůŽƉŽēĂƐş͕ƉƌƓĞůŽĂďǇůĂǀĞůŬĄǌŝŵĂ͘
WƎĞƐƚŽĚĢƚŝƐŽƵƚĢǎŝůǇƐ ǀĞůŬǉŵŶĂĚƓĞŶşŵĂŶĞŶĞĐŚĂůǇƐĞŽĚƌĂĚŝƚŶĞƉƎşǌŶşƉŽēĂƐş͘
WƎĞũĞŵĞǀƓĞŵŬƌĄƐŶĠƉƌĄǌĚŶŝŶǇĂ ĚŽƵĨĄŵĞ͕ǎĞƐĞǀ ƉƎşƓƚşŵ
ƌŽēŶşŬƵ ZĂŵƉƵƓĄēŬƵϮϬϭϲŽƉĢƚƐƉŽůĞēŶĢƐĞƚŬĄŵĞ͘
aĄƌŬĂ<ŽďǌŽǀĄ

Hasiči v mateřské škole
V průběhu celého školního roku jsme se snažili pro děti
mateřské školy zajistit či zprostředkovat mnoho různých
akcí a zážitků. Jeden z posledních byla beseda s hasiči SDH
Štíty. Ve čtvrtek 18.6. se hasiči i děti z MŠ sešli na parkovišti
u Acrobat parku.
Hasiči dětem ukázali veškeré vybavení aut, vysvětlili, co a jak
se používá, a umožnili dětem zážitek … každé se mohlo posadit za volant, vyzkoušet si přilbu, stříkat vodou jako opravdový hasič a mnoho dalšího.
Tímto děkujeme všem dobrovolným hasičům za úžasné dopoledne, které věnovali dětem mateřské školy.
Bc. Zuzana Straková
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Skautský oddíl
,,Hledači“
Skautské táboření - BlueSports
Letošní táborový „maraton“ začal pro některé z nás už
před prázdninami. Na pozvání chorvatských skautů z oddílu
Posejdon jsme se jeli zúčastnit jejich projektu ,,BlueSports“.
Pobyt u moře začínal 16. 6. 2015 v Chorvatsku na ostrově Hvar u městečka Jelsa. Sedmnáct účastníků ze tří zemí
(Chorvatska, Rumunska a Česka) se sem sjelo, aby po třináct
dní zažívali něco nového, než je jen sedět u televize nebo
počítače. Jedním z hlavních cílů projektu bylo povzbudit
mladé lidi k zapojení se do sportovních aktivit, zejména těch,
které souvisejí s mořem a vodou, a tím i rozvíjení zdravého
životního stylu.
Český tým vyrazil už o dva dny dříve. Naši chorvatští přátelé nám zajistili ubytování ve Splitu. Chtěli jsme být dva dny
v tomto městě, abychom jej ukázali těm, co zde byli poprvé.
Odjez byl stanoven na 14. 6. 2015 ve 4:00 od šumperského nádraží. Některé z vás určitě napadne otázka, proč ze
Šumperka? Projekt byl koncipován pro mladé od patnácti do
dvaceti šesti let. Tolik jich (bohužel v tomto věkovém rozmezí) v našem štíteckém oddíle nemáme, a tak přibyli účastníci
z Červené Vody, Rudy nad Moravou, Bludova, Šumperka,
Postřelmova a Mohelnice.
Plánovaný odjezd se opozdil jen o deset minut a začali
jsme tím, že jsme málem zapomněli vyzvednout účastníky
z Postřelmova. Naštěstí spojení přes vysílačky mezi vozy fungovalo a Postřelmováci nezůstali doma.
První větší zastávkou byl Mikulov. Dotankovali jsme
naftou nejen naše dva transity, ale každý z účastníků si dal
něco z toho, co jim maminky nabalily na cestu. Zde jsme se
také vzájemně představili. Ne všichni totiž byli týden před
odjezdem na plánované schůzce, kde se dolaďovaly všechny
podrobnosti. Pak už jsme překročili hranice prvního státu
– Rakouska. Po necelých čtyřiceti kilometrech jsme najeli na
dálnici. Další zastávka byla až před městem Graz. Každý se
rád protáhl a taky už se hlásil oběd. Poslední větší zastávka
byla až za tunelem SVETI ROK. Zde už bylo konečně v dáli
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vidět moře. Odtud už jen něco přes dvě hodiny a vjížděli
jsme po dvanáctihodinové jízdě do Splitu.
Tam nás už čekal náčelník oddílu Posejdon Igor Spetič
(skauským jménem Speja). Ten nás odvedl na naši „ubytovnu“ – velkou garáž s WC a kuchyňkou (pro skauty luxus).
Jaké bylo překvapení, když se objevil majitel a my v něm poznali Damiána. Byli jsme na několika společných projektech
u nás v ČR (Heroltice - zimní camp, Indiánský sněm u Lesnice) a na velkém setkání chorvatských skautů u Karlovacu.
Po zabydlení se (každý si vybral svou nachystanou matraci)
jsme vyrazili k moři. Přivítalo nás větrem a většími vlnami.
To nás však neodradilo od toho si v něm
zaplavat. Jak prohlásil jeden náš účastník
– být u moře a nevykoupat se, to by snad
byl hřích. Večer se jelo na večeři do centra. Kousek od vlakového nádraží jsme
zašli do naší oblíbené pizzerie BAKRA.
Nakrmit osmnáct hladových krků pro ně
nebyl vůbec žádný problém. Seděli jsme
u tří stolů. Objednávaly se různé druhy
pizzy, aby se mohlo ochutnávat. Opravdu
výborné, ale k prasknutí. Pak už se šlo na
promenádu k Diokleciánovu paláci a do
starých uliček středověkého centra.
V noci jsme se vrátili na svou „základnu“ a šlo se spát. Někteří šli spát ven na
střechu, protože bylo moc velké horko.
A jak probíhal projekt, se dočtete příště.
Zapsal: Luboš Skácel

Dne 9. srpna 2015 uplynulo 5 roků,
kdy nás navždy opustil

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

pan Karel Směšný.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Miluše s rodinou.

JUBILANTI
V průběhu měsíce července a srpna tohoto roku slaví
významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Dne 13.7.2015 by se dožila 95 let

Altmanová Zdislava
Knápek Antonín
Kudláček Antonín
Filipová Anna
Kukulová Jiřina
Marešová Anna
Malá Marie
Pecháček František
Bartošová Alena
Valenta Vladislav
Pospíšil Zdeněk
Báča Václav
Bednář Václav
Drlík Vojslav
Šneewies Alois
Tománková Anna
Šulová Františka

70 let
70 let
75 let
76 let
76 let
76 let
79 let
79 let
80 let
81 let
82 let
83 let
85 let
88 let
91 let
92 let
96 let

paní Zdenka Kubíčková
ze Štítů.
S láskou a úctou stále vzpomíná
rodina.

Dne 3.8.2015 jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí našeho bratra,

pana Oldřicha Kubíčka.
Vzpomínají sourozenci
s rodinami.

MNOHO ZDRAVÍ!

Koncert staré hudby
Šty - kostel Nanebevze Panny Marie
v sobotu 29. srpna v 19:00 hodin.
Zazní skladby autorů: Antona Brucknera, Š. Guna, W. A. Mozarta,
Orgando di Lassa, G. O. Pitoniho, C. Francka, L. Regnarta, F. Poulenca,
G. N. Allena.

Účinkuje: Pěvecký sbor AMOC Olomouc
Vstupné dobrovolné.
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5R]SLVNRSDQpSRG]LPVH]RQD
Datum

0XåL$,%VN&

ýDV

so 8.8.
ne 9.8.

ãWtW\-DYRUQtN

so 15.8. 6XGNRYâWtW\

so 29.8.

1RYê0DOtQâWtW\ +UDELãtQ

ýDV
16:30

ãWtW\%/RXÿQi

15:00

Dorost - OP

ýDV

6WDUãtåiFL23

ýDV

so 12.9. 6WDUp0ČVWRâWtW\
ne 13.9.

so 26.9.
ne 27.9. äXORYiâWtW\

0RUDYLþDQ\âWtW\%
16:30 ãWtW\%9LNëĝRYLFH

ãWtW\=YROH

16:30
16:30 =YROHâWtW\

14:00 =YROHâWtW\

12:00

16.30 ãWtW\/HVQLFH

14:00 ãWtW\3HWURY6RERWtQ

10:00

'XELFNRâWtW\

11:00 5DSRWtQâWtW\

10:00

ãWtW\%3HWURY6RERWtQ

15:00

2VNDYDâWtW\%

16:00 ãWtW\%OXGRY

13:30 ãWtW\%OXGRY

10:00

ãWtW\%/LELYi

16:00

+DQXãRYLFHâWtW\
15:00
16:00

15:00
9/RVLQ\âWtW\

15:00
15:30 ãWtW\0DOHWtQ

13:00 ãWtW\-HGOt

10:00

so 10.10. ãWtW\+UDELätQ
ne 11.10.

15:00 /HVQLFH%âWtW\%

15:00 ãWtW\/LELQD

12:30 ãWtW\2VNDYD

10:00

so 17.10. 3tVHþQiâWtW\
ne 18.10.

15:00

%RKGtNRYâWtW\
ãWtW\%+UDELätQ%

15:00 6XGNRYâWtW\

14:30

7ĜHãWLQDâWtW\%

14:30 ãWtW\3RVWĝHOPRY

12:00 ãWtW\6XGNRY

14:30

so 31.10. =ODWp+RU\âWtW\
ne 1.11.

14:00

so 7.11. -DYRUQtNâWtW\
ne 8.11.

14:00

so 14.11. ãWtW\6XGNRY

13:30

ãWtW\0RKHOQLFH

09:15

'XELFNRâWtW\

12:30 5XGDâWtW\

12:15

ãWtW\=iEĝHK%

09:15 ãWtW\=iEĝHK%

10:30

14:00

ãWtW\%5XGD

14:00

12:30

12:45

12:15

ãWtW\/RäWLFH

09:15 ãWtW\ãXPSHUN

10:30

ãWtW\0RUDYLÿDQ\

09:15 ãWtW\6XGNRY

10:30

0DOHWtQâWtW\

10:00 5RYHQVNRâWtW\

12:30

ãWtW\6XGNRY

09:15 ãWtW\0RKHOQLFH

10:30

13:00
10:00

3RVWĜHOPRYâWtW\
ãWtW\%5DSRWtQ%

10:30

10:00 /RãWLFHâWtW\

12:30 /HVQLFHâWtW\

15:30 %UDWUXãRYâWtW\%
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ýDV

=iEĜHK$âWtW\

/HVQLFHâWtW\

so 3.10. ãWtW\/HVQLFH
ne 4.10

so 24.10.
ne 25.10. ãWtW\%RKGtNRY

0ODGãtSĜtSUDYND

16:30

so 19.9.
ne 20.9. ãWtW\%OXGRY

ýDV

16:30

ne 30.8.
so 5.9.
ne 6.9. ãWtW\-LQGĝLFKRY

6WDUãtSĜtSUDYND23

15:00

ne 16.8.
so 22.8. ãWtW\9LGQDYD
ne 23.8.

0XåL%23
5XGDâWtW\%

10:00

TURISTIKA
Šumavské toulání
Na Šumavě je dolina
a v té dolině kalina...
Tak tedy kalinu na Šumavě jsme nenašli, ale ani nehledali. Zato
jsme prošli pěkných pár dolin a ještě více kopců…
Skupina 13 štíteckých turistů pod křídly Federace vlakových
čet Českých drah Šumperk s vůdcem panem Josefem Bartelem
a dalšími spolupochodníky navštívila v polovině června 2015
milovanou Šumavu. Konkrétně její část v okolí Nové Pece,
Nového Údolí, Stožce, Volar a také přehrady Lipno.
Pohodová přeprava autokarem přes vysočinu s obědovou
zastávkou v Obratani přenesla skupinu 45 turistů k prvnímu
pozoruhodnému zastavení u Stádleckého mostu. Na různé
vymoženosti dneška zvyklý návštěvník se zde může obdivovat
technické dokonalosti řetězového mostu, který vedl od roku
1848 přes Vltavu v Podolsku. V roce 1959 byl prohlášen
Národní technickou památkou a za rok poté v souvislosti se
stavbou Orlické přehrady rozebrán a na dlouhých 15 roků
odložen „k ledu“. Následně byl znovu část po části sestaven
a slouží jako rarita dodnes na řece Lužnici u obce Stádlec.
Jeho vltavské místo nahradil most Podolský z roku 1943, dnes
nad Orlickou přehradou. V roce 1937 byl jeho návrh oceněn
na výstavě v Paříži, kde získal Zlatou medaili a pojmenování
„Krásný most Evropy“. Je dlouhý 510 m, široký 8,5 m ve výšce
65 m nad hladinou. Spojuje obec Podolí a Temešvár. Jeho
několik mostních oblouků se pěkně vyjímá na fotkách členů
výpravy.
V odpoledních hodinách následovala procházka po Prachaticích
v jejich Městské památkové rezervaci, kolem historických staveb
a budovy gymnázia, jehož žákem byl Mistr Jan Hus.
Pak přes Volary do Nové Pece – ubytování v penzionech Alma
a Hvozd.
První pochodový den zavedl turisty přes Soumarský most do
Stožce a do Nového Údolí. Odtud už „po svejch“ do německého
Haidműhle k vrcholu Vysoký kámen -Hochstein 1333 m (tam
bylo trošku kufrováno, neboť Němec není tak dokonalý ve
značení jako český značkař). Tu trochu bloudění způsobila
také mlha a mírný deštík, takže z výhledů nebylo nic, zato
však ale promoklé chodce vlídně uvítala chata na Třístoličníku
– Dreisesselbergu se svým teploučkem, pivem i polívkou. Na
pověstné kamenné „tři sesle“ na skalnatém vrcholu (1331 m)
si šli usednout jen ti nejzatvrzelejší turisté – podle pověsti na
nich sedávali panovníci tří okolních zemí, ale v té mlze nebylo
poznat, které sedátko komu patřilo.
Po červené značce z vrcholu již v lepším počasí se jde kamenitými
sešupy dolů k začátku pověstného Schwarzenberského kanálu
a pomníku jeho zakladatele Josefa Rosenauera (založen roku
1793 jako 44 km dlouhý a 1 m hluboký plavební kanál pro
splavování až 24 metrových kmenů od Studené Vltavy do
rakouské řeky Grose Mühl a po Dunaji do Vídně). Pokračování
dále po pohodové parkové cestě do Nového Údolí k vláčku
a posléze do dočasného domova.
Další den znamenal vrchol pobytu, neboť znamenal výstup na
nejvyšší horu české části Šumavy – na Plechý (1378 m).
Borci v počtu 11 se vydali podél již známého kanálu Rakouskou
cestou na hranici a po ní na nejvyšší vrchol Šumavy – kopec
pořádný, nebe blízko a pěkné počasí. Dofunělo se na vrchol
s novým kovovým křížem z roku 2014 a vychutnávaly se
rozhledy – na vše strany. Pár vytrvalců ještě neodolalo odbočce
na Trojmezí (1361), kde se stýkají území tří států – Česka,

Rakouska a Německa. Ve styčném bodě je postaven trojboký
žulový obelisk, kolem kterého si skupinka posílená o německé
turisty zatancovala Kolo kolo mlýnský. Nazpět na Plechý se
mašírovalo už s vidinou sestupu k Plešnému jezeru. Ale že byl!
Strmá skalní stěna 260 m nad vodní plochou, pomník básníka
Adalberta Stiftera, klikatá cesta shora dolů až k hladině. Plešné
jezero ledovcového původu s plochou 7, 48 ha v nadmořské
výšce 1090 m je vyhledávanou šumavskou atrakcí. Pro naše
unavené turisty znamenalo vítaný odpočinek. Pochod lesní
krajinou na Jelení vrchy (kde byly k vidění dva portály 489 m
dlouhého tunelu plavebního kanálu a Jelení jezírko) byl už
závěrem krásných turistických zážitků - že je na místě doplnil
další zážitek z točeného Šeráku, to byl jen vítaný pozdrav
domoviny.
Čtvrtý den prozatímními túrami nezdolaní turisté se vydali
na pověstnou Medvědí stezku – vede z Ovesné na Černý
Kříž. Je to nejstarší naučná stezka v jižních Čechách, proto
nemůže být vynechána. V zeleni lesů se střídají bizarní skaliska
s podivuhodnými názvy – Perníky, Dračí tlama, Skalní hrad,
Soutěska lapků, Skalní vyhlídka, Lovecká jeskyně, Hřib, Viklan,
Kamenná kráska, Hlava telete, Pokličky, Obří kostky, Medvědí
vyhlídka a mnohé další. Foťáky cvakají, fantazie pracuje a nohy
ani nevědí, že stoupají do tisícových výšek. Na Jeleních vrších
je žízeň uchlácholena samozřejmě Šerákem a putuje se dál.
Návštěva Muzea Schwarzenberského kanálu napověděla leccos
o jeho historii. Podél kanálu mírným sestupem nohy běží samy
a dobrý čich a oko ukáže i místa s krásnými zdravými praváky
(však z nich další den byla výtečná kulajda!).
Další den je věnován Stožci a jeho okolí. Stožeckými loukami
se mašíruje ke Stožecké kapli a na Stožeckou skálu s krásnými
rozhledy po šumavské krajině. Slunečná pohoda, vůně
rozkvetlých luk a šumavské výšiny kolem – to je pravá pohoda
pro srdce turisty.
Návrat k hotelu „U pstruha“ je poznamenán úsilím trošku
si zkrátit značenou cestu po té neznačené. A znáte to – po
cestičce blíž, po chodníčku spíš – no skončilo se v šumavských
bažinách! Ale co myslíte, nikdo v nich neutonul jako v Králi
Šumavy. Vrátili se všichni v plném počtu a síle. Jen se všichni
uculovali na toho, kdo celý zástup vedl.
Následovala prohlídka městečka Volary a jeho muzea,
odpočinek v hospůdce a závěrečné nákupy.
Poslední den čekala partu cesta domů kolem Lipenské přehrady
a její hráze s následnou prohlídkou zříceniny hradu Vítkův
kámen (1035 m) a s nádhernou vyhlídkou na jezero Lipna. Pak
domů.
A doma je taky dobře! Tak zase příště, milí ajznboňáci! A díky!
Za štítecké turisty Marie Lauermannová
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