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Vážení spoluobčané,
na základě četných dotazů na revitalizaci spodní části náměstí Vám předkládáme vizualizaci schváleného projektu. Tato
část náměstí by měla být dokončena a slavnostně otevřena
koncem měsíce září 2014. Projekt byl koncipován tak, aby
zde převládala zeleň s výsadbou nových stromů včetně keřů

BŘEZEN - DUBEN 2014

a aby vzniklo odpočinkové místo jak pro naše občany, tak
i pro návštěvníky města. K posezení poslouží lavičky i obvodová zídka. Na své původní místo se také vrátí zrestaurovaná
socha svatého Jana Nepomuckého. Dominantním prvkem
bude nasvětlení prostor a nově umístěná kaskádová kašna.
Bc. Jiří Vogel, starosta

ZPRÁVY Z
RADNICE
Výpis z usnesení z 65. – 68. jednání
RMě ve Štítech
Schválené smlouvy:
•

Smlouva o výpůjčce uzavřená s ﬁrmou Agrospol
Výprachtice s.r.o., kdy předmětem smlouvy je bezplatný
pronájem pozemků v k.ú. Valteřice u Výprachtic za účelem
konání akce „Setkání na pomezí Čech a Moravy 2014“.

•

Smlouva o dílo uzavřená s ﬁrmou Timoris Projekt a.s.,
Olomouc, kdy předmětem smlouvy je souhrn činností
zhotovitele spojených s řízením projektu podpořeného
dotačními prostředky pro projekt „Městský park pro děti“.

•

Smlouva uzavřená s ﬁrmou Elektrowin a.s., Praha,
kdy předmětem smlouvy je zajištění zpětného odběru
elektrozařízení (velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a
nástroje).

•

Smlouva o dílo uzavřená s ﬁrmou Hilbert Interiéry s.r.o.,
Dětmarovice, kdy předmětem smlouvy je výroba a dodávka
nábytku pro MěÚ Štíty.

•

Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Tomášem
Váňou, Řevnice, kdy předmětem smlouvy jsou kamenické
a restaurátorské práce při obnově kříže s korpusem Krista
na podstavci u kostela v Herolticích.

•

Smlouva o obchodní spolupráci uzavřená s ﬁrmou Coleman
S.I. a.s., Vsetín, kdy předmětem smlouvy je dodávka zboží
na základě samostatné písemné objednávky Města Štíty.

•

Nájemní smlouva uzavřená s ﬁrmou Dimatex CS, s.r.o.,
Stráž nad Nisou, kdy se touto smlouvou sjednává nájemní
místo na umístění 4 kontejnerů na textil, obuv a hračky,
nájemné je stanoveno na 1 500 Kč ročně za každý
kontejner.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Bohuslavem
Sedláčkem, Česká Třebová, kdy předmětem smlouvy je
provedení opravy dláždění horní části náměstí ve Štítech.

•

Smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost
veřejnou linkovou dopravou, kdy předmětem smlouvy je
podíl úhrady ztráty z provozu za rok 2014.

•

Rámcová kupní smlouva uzavřená s prodávajícím
M – SILNICE a.s., Pardubice, kdy předmětem smlouvy jsou
dodávky kamene a kameniva z lomů prodávajícího.

•

Smlouva o uměleckém vystoupení uzavřená s účinkujícím
p. Františkem Uhrem, Lanžhot, kdy předmětem smlouvy je
umělecké vystoupení dne 4.10.2014 v KD Štíty.

•

•

•

Dodatek č. 7 k obchodní smlouvě o hospodářské činnosti
na lesních pozemcích uzavřené s Městem Lanškroun,
kdy se upravuje doba platnosti smlouvy do 31.12.2014 a
navýšení ceny za dřevní hmotu.

•

Smlouva o zajištění služeb veřejným knihovnám ve
středisku Štíty v roce 2014 uzavřená s MěK Šumperk.

•
•

•

•
•

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
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•

každém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání
ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení RMě
Štíty.
Rada města schválila nákup vibračního pěchu pro MH
Štíty, 2 kusů elektrorozvaděčů, kalového čerpadla pro ČOV
a záznamového zařízení pro objekt sokolovny.
Rada města schválila cenovou nabídku ﬁrmy ČEZ Prodej
s.r.o. se sídlem v Praze na dodávku elektřiny pro Město
Štíty na roky 2015 – 2016.
Rada města schválila žádost o udělení licence od 15.1.2014
na provoz veřejné dopravní linky osobní dopravy dopravci
Arriva Morava a.s., Ostrava.
Rada města vzala na vědomí informaci KÚ Olomouckého
kraje o odstranění dopravního značení přechodů pro
chodce na silnici I/43 v k.ú. Štíty – Město. Rada nesouhlasí
se stanoviskem Policie ČR, stanovisko zasláno KÚ.
Rada města vzala na vědomí žádost SDH Březná
o pronájem části nebytového prostoru – klubovny v KD
Březná.
Rada města schválila marketingový průzkum na akci
„Kulturní dům Štíty – vchodové dveře a AL stěna“ a na akci
„Sokolovna Štíty – Euro okna“.
Rada města schválila cenovou nabídku na nákup sedacího
nábytku (židle na MěÚ Štíty) předložený ﬁrmou Hilbert
Interiéry s.r.o., Dětmarovice.
Rada města schválila cenovou nabídku ﬁrmy Granites s.r.o.
– žulové prvky na opravu horní a spodní části náměstí ve
Štítech.
Rada města schválila cenovou nabídku ﬁrmy Hostálek
– Werburg s.r.o., Česká Třebová – autobusové zastávky a
vitríny.
Rada vzala na vědomí podání žádosti o povolení uzávěry
silnice na akce „Štítecký jarmark“ a „Štítecká pouť“.
Rada města vzala na vědomí podání žádosti o ﬁnanční
příspěvek v rámci rozvoje zahraničních vztahů
Olomouckého kraje na akci „Partnerské dny Štíty
– Niemodlin“, které se budou konat 15.4. – 16.4.2014 ve
Štítech.
Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí
neinvestičních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje
pro rok 2014 na akci „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.
Rada schválila cenovou nabídku na výrobu EURO oken na
čp. 46 ve Štítech podanou ﬁrmou Pavel Knápek, Valknap,
Štíty.
Rada města schválila přehled hospodaření za rok 2013 a
odpisový plán na rok 2014 předložený ZŠ a MŠ Štíty.
Rada vzala na vědomí oznámení o neposkytnutí ﬁnančního
příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení jednotek SDH obcí Olomouckého kraje na rok
2014.
Rada města schválila podání žádosti na Olomoucký
kraj o poskytnutí dotace na podporu zkvalitnění služeb
turistických informačních center.
Rada města vzala na vědomí podání žádosti pojišťovně
VZP o zajištění výběrového řízení pro obsazení místa
dětského lékaře pro obvod Štíty.
Rada města schválila vymezení volebních okrsků a
stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních
komisí pro volby do Evropského parlamentu.
Rada schválila podání objednávky na restaurátorský
průzkum kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích.
Rada vzala na vědomí usnesení Rady Olomouckého kraje
o přiznání dotace ve výši 20 tis. Kč na akci „Setkání na
pomezí Čech a Moravy“.
Rada města jmenovala od 1.4.2014 nové členy komisí:
pana Alexe Krobota členem redakční rady a paní Jitku
Kocianovou předsedkyní komise sociální a zdravotní.

USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 26.3.2014
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 18. zasedání ZMě Štíty
2. Návrh rozpočtu města Štíty – příjmy na rok 2014
3. Návrh rozpočtu města Štíty – výdaje na rok 2014
4. Rozpočtové opatření vlastní č. 5 + dotační prostředky
5. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
6. Různé
7. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv,
návrhů a připomínek
1.

Bere na vědomí:
a)
b)

Zprávu o činnosti a hospodaření města Štíty
Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 17. a 18. zasedání
zastupitelstva
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

s) Následující směna nemovitostí :
1. směna s Ing. Miroslavem Buchtou
- část parcely
1914/2, označenou jako p.č. 1914/5 o výměře 4725 m2
za p.č. ZE-PK 10164/1 o výměře 4725 m2, vše v v k.ú.
Štíty-město. Náklady spojené se směnou (geometrický
plán, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí)
nese Město Štíty.
t) Nabytí pozemku p.č.st. 265 v k.ú. Štíty – město od
České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
3.

P r o j e d n a l o a n e s ch v a l u j e :

a) Záměr prodeje nemovitosti čp. 50 na parcele p.č.st. 18
v k.ú. Štíty-město
5. U k l á d á :
a) Starostovi města v termínu do 9.4.2014 zpracovat protokol
úkolů vyplývajících z 19. ZMě ze dne 26.3.2014 a dále
ukládá radě města provádět průběžnou kontrolu plnění
usnesení ZMě.
b) Předložit žádost p. Mináře na prvním zastupitelstvu v roce
2015
6. V y h l a š u j e
prodeje, směny:

podle § 39 zákona o obcích záměr

2. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e :

b) záměr prodeje pozemku p.č. 745/2 v k.ú. Crhov.

a)
b)
c)
d)

7. Po projednání :

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)

q)
r)

Návrhovou komisi: p. Knápek, Mgr. Knápková, p. Směšný
Ověřovatele zápisu: p. Čermák, Ing. Gál
Program zasedání 19. jednání zastupitelstva
Zápis z 18. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne
18.12.2013
Rozpočtové opatření vlastní č. 5 + dotační prostředky
Rozpočet na rok 2014
– příjmy vč. ﬁnancování celkem: 42 430 734,64 Kč
– výdaje vč. ﬁnancování celkem: 42 430 734,64 Kč
Závěrečnou zprávu Hlavní inventarizační komise
Namátkovou dílčí kontrolu majetku před koncem volebního
období
Návrh investic a oprav na rok 2014
Plán činnosti ﬁnančního výboru na rok 2014
Finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč na pořádání
cyklistického závodu Kelly´s Rampušák 2014
Veřejnou vyhlášku - Změna č. 1 územního plánu Štíty jako
opatření obecné povahy č. 1/2014
Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona
o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb.
odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva obce, odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce, odměnu za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva neuvolněným členům zastupitelstva
a člena výboru neuvolněným členům zastupitelstva, za
výkon člena rady města Ing. Pavlu Meixnerovi, Pavlu
Hrdinovi, Marii Hansmannové s účinností od 1.4.2014
Poslední projednání žádostí o prodej nemovitostí z majetku
města Štíty na 20. zasedání Zastupitelstva města Štíty
Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona
o obcích měsíční odměnu za výkon funkce v komisi rady
města s účinností od 1.4.2014 p. Jitce Kocianové
Účelový příspěvek pro taneční skupiny pod vedením
Ing. Gálové na účast v soutěžích na prokazatelné náklady
na dopravu a startovné
Členský příspěvek města Štíty pro MAS Horní Pomoraví ve
výši 22.067 Kč
Následující prodej nemovitostí : ---

1. ověřilo, že návrh Změny č. 1 územního plánu Štíty není
v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky 2008,
schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze
dne 20.07.2009;
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
schválenými usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje dne 22.04.2011, s nabytím účinnosti dne
14.07.2011;
c) se stanovisky dotčených orgánů;
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje
vydaným dne 04.06.2013 pod č.j. KUOK 51292/2013;
2. vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 1 Územního plánu
Štíty, který obsahuje následující části:
Příloha č. 1 – Změna č. 1 územního plánu Štíty – výrok
– textová část
Příloha č. 2 – Změna č. 1 územního plánu Štíty – výrok
– graﬁcká část
Příloha č. 3 - Textová část odůvodnění Změny č. 1 územního
plánu Štíty
Příloha č. 4 – Graﬁcká část odůvodnění Změny č. 1 územního
plánu Štíty
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

Petr Haltmar, v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel, v. r.
starosta
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Bohoslužby o Velikonocích
17.4. Zelený čtvrtek

17:30 připomínka poslední
večeře

18.4. Velký pátek

17:30 obřady pašijí
a uctívání kříže

19. 4 Bílá sobota

9:00 – 15:00 adorace
u Božího hrobu
21:00 Vigilie Zmrtvýchvstání

20.4. Boží hod velikonoční v 9:00
21.4. Velikonoční pondělí

9:00

Farnost Štíty a restituce
Zdravím Vás jako váš farář a správce Vašeho farního
majetku. Chci vám vysvětlit aktuální situaci kolem našich restitucí. Farnost Štíty vlastní kostel, faru, zahradu
a jeden hektar pole. V restitucích by mohla žádat o malý
pozemek na Březné, na kterém je cesta. Jinak nic. Kdysi
jí patřilo ještě asi deset hektarů pod cihelnou a okolí
s cihlářskou hlínou, na to již nárok nemáme.
Vracení majetku se bude týkat především biskupství
a použije ho především, aby mělo na platy kněží a potřebných úředníků. Jinak by si farnosti kněze musely
platit samy, a to by byla neúnosná zátěž. Vrátíme se tedy
k systému, který v církvi byl, než zasáhl komunistický
režim. Také papež František povzbudil naše biskupy,
když jim řekl: „Co bylo ukradeno, má být vráceno“.
Povzbudil je, aby dobře hospodařili a nezapomněli na
podporu potřebných.
Váš farář Stanislav Suchánek

Jak chutná Štítecko
Vážení čtenáři, připravujeme novou rubriku z oblasti
gastronomie. Víme, že v našem městečku i v okolních
vesnicích je spousta šikovných kuchařek a cukrářek
(muže nevyjímaje), které by se rády pochlubily svým
unikátním receptem. Autentickou fotograﬁi pokrmu
doplněnou receptem na tradiční krajovou dobrotu (např. Písařovské kule), na zajímavý rodinný či
vlastní vyzkoušený recept, jídlo či sladkost, která je
typická právě pro náš region, můžete již nyní zasílat
e-mailem na: info@stity.cz nebo přinést osobně do
štíteckého informačního centra.
Všechny recepty a fotograﬁe budou zveřejněny na
internetových stránkách města, kde bude probíhat
hlasování. Nejlepší recept získá velkou kuchařskou
knihu.
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Sbírka vršků obnovena
– sbíráme pro Michalku
z Červené Vody
V nedávné době jsme v Turistickém informačním centru Štíty ukončili sbírku vršků z PET lahví pro Lukáška
z Postřelmova. Ale protože je naší pomoci stále třeba,
zapojujeme se od dubna do sbírky vršků pro Michalku
z Červené Vody. O uspořádání sbírky nás požádala Michalčina babička, paní Alena Krmelová ze Štítů. Víčka
z PET lahví, z mlék, z aviváží a jim podobných můžete
opět nosit do informačního centra. Děkujeme.
Stanislava Smrčková, TIC Štíty
„Michalka trpí vzácným syndromem Melas. Míša nechodí, nemluví a nemá úchop. Přesto všechno je to naše
sluníčko. Pomozte
nám, prosím, sbírat
víčka. Veškeré prostředky z prodeje
víček budou použity na rehabilitační
pobyt.“
Za Vaši pomoc
děkujeme!
Michalka s rodinou

Kalendář akcí 2014
23. 4. Sbírka použitého ošacení, Kulturní
dům Štíty 8:30 – 9:30
24. 4. Sbírka použitého ošacení, Kulturní
dům Štíty 14:30 – 15:30
3. 5. Pochod indiánskou stezkou, Start: Štítecké
náměstí 12:30 - 14:00
7. 5. Den otevřených dveří v Základní škole Štíty
14. 5. Český den proti rakovině (veřejná sbírka),
Štíty - náměstí
31. 5. Štítecký jarmark – Dechová hudba Vlčnovjanka,
Big Band Lanškroun, atrakce pro děti, stánky s řemesly
6. 6. Absolventský koncert ZUŠ Štíty, Kulturní dům Štíty
9. 6. Koncert ZUŠ Štíty, Kulturní dům Štíty
21. 6. Kelly´s Rampušák, cyklomaraton Štíty
28. 6. Setkání na pomezí Čech a Moravy, Valteřice
– František Nedvěd, Yo Yo Band, Lanžhotčanka,
mezinárodní setkání skautů, atrakce pro děti,
moderuje Vanda Rajnochová
17. 8. Štítecká pouť – Halina Pawlowská s pořadem
„Strašná nádhera“, KD Štíty
4. 10. Lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota,
Kulturní dům Štíty

Co se starým elektrem
Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí
skončit v popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále
větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než
všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale
mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného
komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na
konci životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří
asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy
zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun
elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem
drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve
skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy,
neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných
povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat
jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě
zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na
12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se
svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní
sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit
vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný
spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující vysoce specializovanou technologií, dochází
k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit
životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez
kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom
už museli platit.
Město Štíty zřídilo sběrné místo pro použité elektrospotřebiče.
Občané je mohou odevzdávat každou první sobotu v měsíci
od 9:00 do 10:00 v plechové kůlně u hřbitova. V neodkladných případech i v pracovních dnech po telefonické dohodě
na tel.: 723 344 015. Jedná se o tyto elektrospotřebiče:
Velké domácí spotřebiče:
chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící
zařízení, elektrické sporáky, elektrické plotny, mikrovlnné
trouby, ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému
zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory.

Malé domácí spotřebiče:
vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění,
zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování
textilu, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo
obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení
vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo, hodinky, budíky, váhy, elektrické ventilátory malé a ostatní malé
domácí spotřebiče.

JESENÍKY originální produkt
– značka našeho regionu
Máte ve svém okolí zajímavé a šikovné řemeslníky, výrobce,
poskytovatele služeb, anebo jím již jste? Jste pyšný na své
jedinečné výrobky, díla nebo poskytované služby? Zasloužili
byste si být držitelem regionální značky JESENÍKY originální
produkt®, a tím se odlišit od konkurence? Díky značce můžete
deklarovat kvalitu svých výrobku a služeb. Pomůžeme Vám
s propagací a zviditelněním.
Veškeré informace k regionálnímu značení naleznete na
stránkách:
http://www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/

Také neváhejte kontaktovat regionální koordinátory:
Ing. Lenka Krobotová, Regionální koordinátor pro výrobky
telefon: 736 695 544, krobotova@hornipomoravi.eu
Ing. Hana Olejníková, Regionální koordinátor pro služby a
zážitky
telefon: 725 940 340, olejnikova@hornipomoravi.eu

Já... a Štěpán
Vám odpovíme
Štěpán a „ nostalgie“
redaktorka: Štěpáne, jsi neveselý.
Štěpán: Smutním, neřku-li, já krasosmutním...
redaktorka: Opravdu?
Štěpán: Pan Bohumil Hrabal by oslavil v těchto dnech
100 roků.
redaktorka: Hodně kulaté výročí.
Štěpán: A já ho s tvým svolením ocituji: „Mějte rádi lidi,
nebo vám nepřijdou na pohřeb“, říkal.... a já jsem v duchu toho rčení přesvědčen, že je jedno, jestli ti někdo
přijde na pohřeb. Ten vzkaz je pro živé, ale ne pro blbé...
Já...a Štěpán Vás zdravíme z knihovny...
„lidé, čtěte a přemýšlejte“a pište: pbbr@seznam.cz
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Jak to bylo s crhovským
zvonem za 1. sv. války
Zvon v Crhově měl být podobně zrekrutován jako zvony
kostela ve Štítech. Zvony se v těžkých dobách světových válek
stávaly cenným zdrojem barevných kovů a stávaly se z nich
nejčastěji nástroje smrti v podobě hlavní děl. V Crhově si ten
svůj dokázali díky kousku, prý neznámých ale statečných
pachatelů, zachránit. V noci před plánovaným rekvírováním zmizel totiž zvon ze svého místa ve věži místní kaple.
Pátrání ze strany úřadů bylo bezúspěšné, a tak bylo nakonec
ukončeno. Teprve po skončení války, jednoho pěkného rána,
bylo obyvatelstvo probuzeno známým hlasem starého zvonu.
K jejich velké radosti a překvapení visel zvon opět na svém
místě.

Svátost biřmování
S blížícími se velikonočními svátky se v některých farnostech pojí i svátost biřmování. Tato svátost spolu se svátostí
křtu a eucharistie (svatého přijímání) tvoří jednotu a označují se svátostí křesťanského zasvěcení. Proto se původně
tyto tři svátosti udělovaly najednou obvykle o Velikonoční
vigilii nebo v období svátku zvaného Letnice, seslání Ducha
svatého či svatodušní svátky. Udělení svátosti biřmování se
koná pomazáním vonným olejem (tzv. křižmem), který světí
biskup na Zelený čtvrtek. Biřmovanci je udělena křesťanská
dospělost. Uděluje ji biskup nebo, s jeho svolením, kněz.
Letnice označují křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Tento svátek
připomíná v křesťanství seslání Ducha svatého na apoštoly
po Ježíšově nanebevstoupení.
Všechny tyto církevní slavnosti se v minulosti nesly ve
velice slavnostním duchu. Na jejich oslavách se podílela celá
obec a lidé je využívali k setkávání se a také k „výměně informací“ v době, kdy neexistovala televize nebo internet. Ze
štítecké farní kroniky se ale dozvídáme, že ne vždy se taková
událost ve slavnostním duchu nesla. Stalo se tak dne 8.6.1914,
kdy poctil Štíty svojí návštěvou světící biskup pan Dr. Karl
Wisnar. Účelem jeho návštěvy bylo udělit svátost biřmování
biřmovancům ze Štítů, Heroltic, Písařova, Jakubovic a z Cotkytle. Slavnost se ale proměnila v ostudu a měla neuvěřitelný
konec. Příčinou této neblahé události bylo vyvěšení vlajky ve
slovanských barvách písařovskými výtržníky na hostinci
„U Koruny“. Starosta rozhodl, aby byla vlajka odstraněna,
o což se postarali místní hasiči. Odstranění vlajky však způsobilo, že se písařovští začali s místními o vlajku přetahovat.
K potyčce se přidávalo stále více lidí, až přerostla v divokou
rvačku mezi Čechy a Němci, které se v prostoru před tehdejším hostincem zúčastnil nevídaný počet asi 300 osob, a to
nejen mužů, ale dokonce i žen (!), zapsal si pohoršeně p. farář
do štítecké farní kroniky. Teprve až vášně za přítomnosti
žandářů postupně opadly, oddělili se jednotliví rváči od sebe.
Občané města prý byli tímto nedůstojným narušením svátosti biřmování velmi zdrceni. A tak lidé toho dne L.P.1914
zapomněli na sedm darů, které podle víry a tradice skrze působení Ducha svatého prostupují lidský život. Jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, poznání, zbožnost a bázeň Boží.
Co napsat závěrem? Ať věřícím či nevěřícím, není na
škodu tyto dary (nebo aspoň prvních pět) v dnešní době
připomenout.
Mgr. Hana Tempírová
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Masopust - Crhov
Milá masopustní baso,
poslyš novinu o tom, co se dělo, když se skupina několika
lidí rozhodla, že nachystá pro své sousedy něco, co ve své
vesnici ještě nezažili.
V sobotu 1. března se v Crhově před kaplí sv. Cyrila a Metoděje sešla roztodivná společnost – Pekařka, Žid, Smrtka,
Čarodějnice, Bílá paní, bláznivá Blondýna v růžovém i vysloužilý Hasič, Marťan, Myslivec a krásné dámy v lidových
krojích. Kominíci přišli tři. A ovšem nechyběl řezník s obrovskou kobylou. To se Crhováci sešli k historicky prvnímu
Masopustu. Chystali ho už od Tří králů. Děti o sobotách
v místní knihovně namalovaly spoustu obrázků, nachystaly
papírové růže, připravily výstražné cedule. Chlapi vyrobili
kobylu, ženské plánovaly guláš a tombolu. Místní i chalupáři
dostali měsíc dopředu zprávu o tom, co se chystá, malované
plakáty ozdobily nástěnky. Trochu jsme to taky celé museli
nacvičit, vymyslet místní popěvky a naplánovat trasy. A když
přijeli muzikanti, posadili jsme je na vyzdobený vůz, mlaskli
na koně a mohli vyrazit.

Průvod se sunul vesnicí, cestou i necestou, chalupu od
chalupy, po asfaltu i mezi humnama. Kdo byl doma, otevřel
a nechal si zahrát a zazpívat, každý podle svých možností
masopustní chasu počastoval. Někde měli koláčky, klobásy,
navařeno, napečeno, něco na vůz i něco na zahřátí, jinde
nachystali balíček pro děti. Hasič za chvíli ani šavli unést
nemohl, kolik se mu na ni nastřádalo uzeného a klobás. Každému muzika zahrála, pan Sešívaný srdnatě s každou hospodyní zatančil, zvládl i rozvážný valčíček „dyť sotva stojím na
nohách“ i houpavou polku „dyť mám po operaci kloubu“. To
totiž k masopustu patří, slaví všichni, každý jak zvládne.

Přestože se masopustní maškary postupně rozjařovaly,
crhovské kopce nám nic nedarovaly. Vylezli jsme i do té
nejvýše posazené chalupy, do chaloupek na skále, i do těch
v úvozu, všude jsme strčili nos a zpívali, halekali, tancovali
a radovali se. Kobylu se nepodařilo nikde udat, snad že trojčila, snad že se na ni nenašlo dost velké ustájení. A když už to
vypadalo, že je po ní a poslední hospodář souhlasil, že by si ji
nakonec i vzal, došlo k slavnému vzkříšení kobyly, takže nám
zůstane zas napřesrok.
Následující dětský karneval nabídl kromě soutěží a her
především radost z drobných výher a tomboly, do které mohl
přispět každý crhovský občan. A děti si blbnutí a trdlování
v kostýmech opravdu užily.

22. duben Mezinárodní den Země
Udělejte něco pro svou Zemi!
Den Země se slaví již
od roku1970 a jde o ekologicky motivovaný svátek.
Například děti ze základní
a mateřské školy každým
rokem uklízí nepořádek ve
Štítech, výtvarně tvoří z odpadových materiálů nebo se
hravou formou učí o ekologii. Heroltičtí nadšenci uklízeli již
12.4.2014 svou ves v okolí. A co Vy? Jak oslavíte tento den?
Nepořádek dělají lidé, pořádek mohou udělat také jen
lidé. Den Země by si měli lidé připomínat každým dnem.
Přinejmenším by bylo dobré hospodárně zacházet s odpadem, recyklovat. Každý z nás musí udělat maximum.
Mgr. Jana Knápková

A tebe, milá baso, jsme důstojně pochovali v podvečer
toho velkého Masopustu. Náramně jsme ti zazpívali a na
housle zahráli a drželi nad tebou oslavné řeči o tom, co se
za loňský rok v Crhově podařilo a co bychom naopak za rok
rádi viděli v lepším světle. Bylas krásná a veliká, milá baso,
celou noc jsme tě zapíjeli.
Ale nemysli, nebudeme truchlit a čekat zase celý rok, než
se sejdeme. Bylo nám spolu o Masopustu dobře a navzájem
se nás potkalo tolik, že to budeme chtít určitě zase co nejdřív
zopakovat. Tak spi sladce a my ti za rok zase řekneme, při
jakých příležitostech jsme se v Crhově, sousedé mezi sebou,
poznovu setkali.
Crhovská masopustní chasa

Čerstvá vejce přímo
z farmy
Farma Mlýnický Dvůr
(hned u silnice č.11)
prodává čerstvá vejce
(cena dle aktuálního ceníku)
Prodejní doba: pondělí až sobota
od 8,00 hod. do 13,30 hod.
středa od 15,00 hod. do 16,00 hod.
Předpokládaný prodej slepic
po 1. snášce - červen 2014.
Kontaktní telefon: 777 046 165
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
Zaniklé vsi na Štítecku
Vraťme se ještě jednou do dávné minulosti našeho
krásného kraje. Již v často zmiňovaném Protivenově privilegiu se uvádí v soupisu šilperského zboží několik vsí,
které jsou označovány jako pusté, tj. zaniklé, nebo je dodnes nedokážeme lokalizovat.
Co si můžeme představit pod označením „zaniklá osada, ves“?
Tak především může jít o osadu, která skutečně a zcela
zanikla z důvodu nevhodných podmínek k žití (špatná
poloha, neúrodná půda, nedostatek vody apod.) nebo
vymření obyvatelstva kvůli nějaké epidemii. Mohla být
také v dávných dobách zcela srovnána se zemí v důsledku
nějaké katastrofy – požáru, povodně, nájezdu loupeživých
band a podobně.
Často bývala některá ves označována jako pustá či
zaniklá, ale ve skutečnosti mohla splynout s osadou sousední. Jiná mohla být dočasně pustá a později pod jiným
jménem na stejném místě obnovena. Další možností je
opuštění osady z různých důvodů, přestěhování na jiné
místo v blízkosti a pojmenování nové osady původním
názvem.
Podle starých historických pramenů i dávných lidových
pověstí existovalo kdysi ve středověku v nedalekém okolí
Štítů několik drobných horských osad: Jankov, Strejcov,
Hadovec, Protivanov a Ödendorf (výčet není úplný). Jejich lokalizace je jen přibližná, často na ně odkazují místní
názvy, zbytky jakoby základů staveb, někdy jen zmínky ve
starých spisech či pověstech.

Jankov
Tato ves stávala prý v 15. století někde mezi Hoštejnem
a Tatenicí, jiné prameny uvádějí lokalizaci západně od Hoštejna mezi Gurkovou (myslí se tím asi Cukrová bouda?)
boudou a řekou Sázavou. V písemných pramenech je poprvé
uváděna roku 1412 a naposledy1482, pak patrně zanikla.
Existují i dohady, že by mohla mít něco společného s Janoušovem – oba názvy jsou odvozeny od jména Jan, Janek.
V knize Kytice severomoravských pověstí (vydané roku 2002
v nakladatelství Veduta Štíty) můžeme číst pověst „O staré
jedli v Jankovách“, kterou prý sběrateli Josefu Klimešovi vypravovali někdy na přelomu 19. a 20. století staří cotkytelští
dřevaři. Pověst začíná slovy: „Rovince v lese na poloviční cestě
mezi Hoštejnem a Drozdovskou Pilou se říká Jankovy. Bývala
tam prý za dávných časů dědina. Donedávna o tom ještě svědčily v lese mezi stromy zbytky základových zdí několika stavení
a dokonce zasypaná studna…“.
Shodou okolností byly asi před třiceti roky nalezeny
v údolí pravostranného přítoku řeky Březné (nedaleko odbočky značené červené turistické trasy ze silnice na Drozdovskou Pilu) zbytky středověké, dřevem roubené, asi dva metry
hluboké studny. Jde o pozůstatky záhadného Jankova?
(Porovnej: Mapy.cz – turistická mapa místa -značka - Pod Jankovem)

Hadovec
Také tato ves je zmiňována v pramenech roku 1412, kdy
patřila k tatenickému zboží. Později patřila i k Šilperku, ale
v roce 1517 je již jmenována jako pustá. Hadovec je lokalizoŠtítecký list strana 8

ván do údolí mezi Drozdovskou Pilou a Hoštejnem. Dodnes
se zachoval ve starých mapách i mezi pamětníky pomístní
název Hadův důl nebo Hadovec. Říká se tak loukám v údolí
Březné, v místech západně od tzv. Řehákových mostů (silnice přes ně přechází z jedné strany na druhou). V lesích se
ukrývá údolíčko, kterým protéká potůček. Údajně zde byly
objeveny zbytky středověké keramiky. Ve výše jmenované
knize (viz Jankov - ze stejného zdroje) můžeme najít i pověsti O Hadovým dole: „Hadový důl u Janoušova je opředen
mnoha pověstmi…“.

Strýcov
Zanikl v 16. století mezi Hoštejnem a Drozdovskou Pilou.
Některé prameny ho lokalizují blíž ke Kosovu. Na existenci
této vsi dnes odkazuje jen název místní trati Strejcov či Strécov, v místech nad novodobým rybníkem. Také lesní masív
na levých svazích údolí Březné se tak dodnes nazývá, jak
můžeme vyčíst v mapách.

Protivanov
Jak název napovídá, dostala tato osada - rovněž zaniklá
v 16. století u Drozdova- patrně jméno po zakladateli- nám
dobře známém rytíři Protivenovi (také Protivovi) ze Zábřeha. Podle jedelské kroniky stával prý u Drozdova také hrádek
Protinov (nebo Protivnov), který střežil cesty proti lupičům
(hrádky měly tenkrát funkci asi jako četnické či policejní stanice). Ve starých mapách (III.vojenské mapování) je zaznamenána trať s názvem Protinov jihozápadně od Jedlí.
Některé prameny uvádějí možnost osídlení spíš při silnici
z Jedlí,v údolí s potokem, který se vlévá do Březné nedaleko
dnešního Renostavu.( Podle staré jedelské kroniky tam byly
r. 1937 nalezeny při regulaci potoka staré popelnice - urny
z dávné doby Slovanů. Staří Slované totiž své mrtvé spalovali
a popel ukládali do nádob. Žároviště i pohřebiště bývala na
východ od osad. Osídlení v okolí Jedlí bylo tedy mnohem
starší.)

Ödendorf
Existence této zaniklé vsi je zahalena největším tajemstvím. V písemných dokladech je pod tímto názvem zmiňována jen jednou, a to roku 1351. Šlo prý o ves s farním
kostelem. Mohla být někde u Horních Studének, směrem
k vrchu Petrovu, kde stával strážný hrádek, a kopci Pustině.
V Protivenově privilegiu je jmenována mezi državami šilperského panství na třetím místě Deserta villa. Překlad z latiny
je Pustá ves. Německý název Ödendorf znamená rovněž
Pustá ves. A nedalekou Studének se nachází kopec Pustina,
jehož název může původně starou německou zaniklou ves
připomínat. Nová kolonizace Horních Studének již byla ryze
česká. Přesná lokalizace Ödendorfu je však dodnes nejasná.
Literatura, dokumenty a prameny:
Březina, J.: Zábřežsko v období feudalismu.
Filip, Z.: Kytice severomoravských pověstí
Hosák, L. - Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I., II.
Kobza, M. – Zaniklé středověké osady na Zábřežsku (článek)
Rýznar, J.: Horní Studénky
Kronika obce Jedlí
List Zdeňka ze Šternberka (kopie původního dokumentu)
Internet

Výřez z dokumentu Zdeňka ze Šternberka:
Slavný letopočet MCCLXXVIII -1278, od kterého se počítá historie našeho města.
(-iv-)

Ještě jednou
KAŠPÁRKOVA ŘÍŠE
V minulém čísle se čtenáři mohli seznámit
se stručnou historií loutkového divadla Kašpárkova říše. Reagujeme na příznivé ohlasy
čtenářů a dodatečně uveřejňujeme zajímavý
snímek, na kterém jsou zachyceni první členové souboru.
Horní řada zleva:
Matyáš Standa – Dőmeová Marie – Queckeová Marie – Bandyová Marta – Ščerbaková
Darina – Bandyová Eva
Spodní řada zleva:
Odstrčil Petr – Matyáš Josef ml. – Odstrčil
Josef – Čech Standa – Krobot Pavel – Zeman
Mirek
(-iv-)

STOLETÍ

Vody…40...

toalety bez vody
Asi se vám to zdá nevhodné, dle mě je to rozumné a v budoucnu nezbytné. V tzv. civilizovaném světě, disponujícím
„dostatkem“ vody, je více než 30% spotřebováno
na splachování našich exkrementů. Pro zjemnění tématu
jim můžeme říkat třeba: „umělecké“ výtvory. Pitná voda,
jež namnoze přitéká z odlehlých zdrojů, je upravována,
čištěna a desinﬁkována a poté marně odteče kanálem,
včetně našeho pokladu. Umělecký výtvor, který takto
odesíláme, má stále proklatě vysokou kalorickou hodnotu
a četný obsah dalších užitečných látek. Jestliže bychom
připustili, že 1 m3 vody stojí 60 Kč (včetně stočného), což je
určitě průměrná, ne-li nižší cena vody v republice, potom
na každém kubíku ztrácíme 20 Kč. Za rok je to, čítejme,
asi 3000 Kč pro běžnou rodinu. Pokud nám toaleta vydrží
alespoň 10 roků, nashromáždíme 30 000 Kč. Možná si
řeknete, že jsem mimo, ale tak to ﬁnančně vychází a voda
levnější nebude. Blíží se doba, kdy ekologické začne být
i ekonomické. Technologie zpracování našeho výtvoru na
toaletě je již na světě. Hustá část se vysuší v přídavném
zařízení, spálením vyprodukuje el. energii, která poslouží
k vyčištění tekuté části a přebytek energie se následně převede do sítě. Vyčištěná vodná část se recykluje. Ano, náš
umělecký výtvor budeme moci prodávat. Optimismus je
na místě a není to apríl.
Za téma se omlouvá:
Petr Beneš

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Do truhlářské provozovny v Písařově
přijmeme truhláře.
Požadavky: praxe v oboru.
Informace na tel.: 608 621 951.

Nabízíme uzavřenou soukromou relaxaci
až pro 5 osob. K dispozici je sauna,
odpočívárna s ochlazovacím vědrem,
masážní místnost.
Nutno předem rezervovat na:
tel. 724 892 700
Heroltická s.r.o.
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ZE ŠKOLNÍCH
LAVIC

Upozornění pro rodiče
předškolních dětí
Přijímáme přihlášky
do mateřské školy
pro školní rok 2014/2015
nejpozději do 31. 5. 2014
(formuláře a informace v MŠ)

Návštěva knihovny
Březen je měsíc knihy, to už vědí i děti v mateřské škole.
V průběhu března se v místní knihovně vystřídaly po skupinkách, aby měly dostatek místa a času si vše dostatečně
prohlédnout a popovídat si s paní knihovnicí. Ta dětem
všechny otázky zodpověděla a přečetla jim i několik literárních ukázek. Děti se zájmem poslouchaly a prohlížely si vše,
nač dosáhly. Zajímaly je pohádkové knížky, encyklopedie,
ale i časopisy či knihy s 3D obrázky. Někteří knihovnu již
navštěvují se svými rodiči a podle dětských ohlasů dalších
pravidelných návštěvníků zřejmě bude přibývat.
Bc. Straková Zuzana
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Karnevalový rej
Rok uběhl jako voda a my
jsme se opět v hojném počtu
sešli na maškarním karnevale
v sobotu 15.3 2014.
Toto odpoledne bylo ve
znamení zábavy pro všechny
princezny, kovboje, víly, hasiče,
indiány, Karkulky, berušky, mušketýry a vůbec pro všechny děti
v překrásných maskách.
Na počátku se všechny děti seřadily v předsálí a připravovaly se
k již tradičnímu průvodu masek.
Průvod vstoupil do sálu v doprovodu dospělých masek, které
pomáhaly malým dětem. Rodiče měli možnost nafotit si své
dětičky a každá maska byla odměněna taštičkou s dárečky
v podobě hračky a malé dobroty. Maminky je třeba ocenit za
nápadité a úžasně masky.
Po té přišly na řadu soutěže, hry, tanečky a zábava pro
malé i větší, ale i pro odvážné rodiče, kteří se rádi zapojí do
aktivit se svými dětmi. Bylo veselo, všem se dařilo a dle dětských úsměvů bylo vidět, že se dětem odpoledne líbí.
Později přišla na řadu očekávaná tombola, ve které bylo
letos, díky sponzorům, na 200 cen. Ceny byly pestré a děti si
své výhry pyšně odnášely.
V průběhu celého karnevalu měli všichni hosté možnost
si zakoupit např. párek v rohlíku, kávu, cukrovinky či minerálky. Po diskotéce všichni odcházeli domů spokojeni z příjemně stráveného odpoledne.
Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem
sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly. A nemalé díky
patří všem těm, kteří se podíleli a pomáhali s organizací karnevalu!
Bc. Straková Zuzana
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Myslivecké sdružení „Tetřívek“ Štíty
Tentokrát bych vás chtěla zasvětit do myslivosti i z druhé strany.
V současné době je bohužel veřejnost velice ovlivněna médii. V televizi často vidíme, jak myslivec někomu zastřelí pejska, který se
chtěl „jen proběhnout“ za srnečkou a nebo že se „opilí myslivci“
každý podzim vyžívají „ve vraždění“ nebohých zajíčků atd… Z těchto útržkovitých a často i nepravdivých nebo překroucených zpráv
má veřejnost na myslivce samozřejmě negativní názor. Myslivost
- vraždění zvířátek?
Znám jedno o nás myslivcích výstižnější pořekadlo… ozbrojení
brigádníci.

Podle zákona o myslivosti zvěřina z divočáka podléhá přísné veterinární kontrole, proto se musí z uloveného kusu odebrat různé
druhy svaloviny pro veterinární vyšetření a to hlavně na svalovce.
Stahování divočáka (podle velikosti kusu) a potom následné zpracování a úklid vyjde na asi tak na 2 až 6 hodin.
Když si koupíte v supermarketu kuře, vepřový nebo hovězí, tak
věřte tomu, že nikdo tomu tvorovi, z kterého si budete večer dělat
pečeni, žádnou poctu nevzdal a že prožilo a skončilo svůj život ne
zrovna způsobem, který by se vám líbil...
Tentokrát Vám trochu přiblížím divočáky…

Taková malá bilance co se týká lovu a péče o zvěř za jedno zimní
období:
Máme s manželem přiděleny dva krmelce, o které se musíme celé
zimní období starat. K tomu máme založené dvě volné krmeliště pro
černou zvěř, které kromě divočáků navštěvuje též srnčí zvěř a ostatní
živočichové divočiny, včetně drobného ptactva. V krmelcích krmíme
jednou týdně a na krmelištích každý druhý, až třetí den.
Spočítám-li krmivo, tak jsme letos zkrmili zvěři (letos tedy minimum sena), jiné roky 3-4 q, které sušíme přes léto ve svém volném
čase. Odnesli jsme 300 kg ovsa, 150 kg pšenice, 50 kg kukuřičného
zrna, pytel tvrdého pečiva, nespočetně kýblů vyřazeného ovoce
a zeleniny z místního obchodu, několik kilo nasbíraných kaštanů
a nasušených jeřabin a 4 kg krmné soli.
Jen s krmením jsme strávili asi dvacet hodin času a najezdili zhruba
150 km. 12x jsme byli buď já, nebo manžel na noční čekané, vždy po
třech hodinách, což je 36 hodin čekání většinou v mrazu, a najezdili
dalších 80 km. Za tuto dobu jsme s manželem neulovili žádného
divočáka, což je jediná užitková zvěř, která se teď až do poloviny
května může lovit.
Spočítám-li náklady na krmení plus benzín, jsem na částce zhruba
kolem 2000 Kč a čas nepočítám. A tak je to zhruba celou krmnou
sezónu, což je cca 5-6 měsíců. A to píšu opravdu jen za sebe, jsou
tací kolegové, kteří to mají do svého revíru dál a tím pádem se do
toho promítají rozhodně vyšší náklady.
Vloni ulovený divočák na
fotce vážil 25 kg. Když ho
stáhneme a zpracujeme
z něj zvěřinu, máme asi
7 až 10 kg masa... Jenže
myslivost, to není o tom
mase (které je v tom výsledném součtu ještě ke
všemu zatraceně drahý),
ale hlavně o tom, že jste
v lese a v přírodě a je nám
tam dobře. Odpočineme
si, vyčistíme hlavu… Zjišťujeme, co máme vlastně
v revíru za zvěř a rádi pro
ni děláme to, co má správný myslivec pro zvěř dělat.
No a když se nám povede
a rozhodneme se někdy nějaký kus ulovit, věřte, že to není
zrovna lehké, tak mu vzdáme všechny náležité pocty, které se
ulovené zvěři vzdávají. A až potom, až ho necháme rozloučit
se s lesem, ho odvezeme.
Myslivecký hospodář rozhodne, že ulovený kus připadne buď
jako tombola na ples, nebo jako zvěřina pro přípravu občerstvení na táborák, nebo jako díly pro ostatní členy MS.
Domů si přivezeme zase jenom práci.
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Prase divoké (Sus scrofa), patří mezi zvěř:
•

srstnatou (savci)

•

spárkatou (nohy - běhy jsou ukončené kopýtky
- spárky)

•

užitkovou

•

velkou (černou)

•

hájenou (stanovená doba lovu a hájení), mimo
selete a lončáka (loňské sele)

Samec - kňour
Samice - bachyně
Mládě - sele (markazín),
Černá zvěř je právem považována za rytířskou zvěř našich honiteb. Představuje nejvýznamnější myslivecky ohospodařovaný druh
zvěře. Současné vysoké stavy s sebou však přinášejí řadu problémů,
především obrovské škody na polních kulturách.
Černá zvěř je typický všežravec. Živí se rozmanitou potravou, od
živočišné po rostlinou. Ráda sbírá semena dřevin jako jsou žaludy,
bukvice a kaštany. Z obilovin je to především oves, pšenice, kukuřice, které spásá od období růstu, mléčné zralosti a následovně i jako
zrno. Nepohrdne hmyzem, obojživelníky a plazy, plení hnízda na
zemi hnízdících ptáků, loví drobné hlodavce a dokonce mláďata
až do velikosti srnčete. Divočáci žijí ve větších tlupách (rudlech)
různého pohlaví a věku. Základ tvoří vedoucí bachyně, její dcery
a jejich potomci. Kňourci jsou zde zastoupeni pouze do věku lončáků, starší jsou odehnáni. Starší kňouři žijí samotářsky.

Popis mysliveckou mluvou převzat z literatury, kreslil a graﬁcky
upravil Stanislav Ošťádal.
Dušková Eva

Z POHLEDU OBČANŮ
Když dva dělají totéž...
V zemi souseda naší bývalé republiky se dějí věci! Dokonce se
týkají i bývalé části naší ještě bývalejší republiky! Jistě svobodné
komentáře našich sdělovacích prostředků opět značně postrádají
objektivitu a raději se nepouštějí do souvislostí. Holt jedí jiného
chleba. Já ani v době minulé nehltal lid masírující zprávy z Rudého
práva a když Hlas Ameriky denně hlásil počty ve Vietnamu zabitých „komunistických záškodníků,“ měl jsem na to svůj názor a ty
já lehce nepřevlékám. Každou neděli jsem si po obědě zapnul Vídeň
a tady pravidelně komentoval politické dění uplynulého týdne muž
kouzelného jména - Vilhelm Ludvik Ostry. Jeho osobité a vzácně
nestranné a nevyhýbající se komentáře hodně ovlivnily můj pohled
na svět. Dodnes jsem velmi opatrný na chlemtání různých hurázpráviček a hurávyjádření většinou méně zodpovědných postaviček
současnosti. Vliv původu politika není jednoznačný, historie dokládá, že advokát nemusí být lepší jako kovář (ale může být), nejhorší
bývají ti, co zapomenou na jakýkoliv původ.
Nemusel jsem být u rvaček na kijevském Majdanu, abych zpozorněl, když po týdnech trvající přetahované se náhle objeví pár
anonymních ostřelovačů a nastalá krvavá lázeň náhle překotí chod
dějin tím „správným“ směrem. Až příliš to připomíná „mrtvého studenta“ na pražské Národní třídě a vliv této fámy na další dění. Dějepis se má psát po letech a s rozvahou. Namísto toho prodělává skutečná pravda velmi trnitou cestu přes nastavená schvalovací úskalí
vždy početného stavu tzv. análních lezců. A tak se nakonec využívá
toho, že už nejsou pamětníci Masaryka, pak se zase využije toho, že
vymřou pamětníci nedostatku banánů a toaletního papíru, kteří to
ale nepovažují za takovou katastrofu jako ztrátu práva na práci.
Když se počítaly poslední dny prvé republiky, bylo největší starostí Adolfa Hitlera ochránit trpící Němce v našem pohraničí. Vůbec
nešlo o ně! Šlo o to dostat se levně za betonové bunkry a pak stejně

lacino pozřít náš vojenský a hospodářský potenciál. Ti, tolik nadšení sudeťáci, pak už méně nadšeně spláceli dluh za své osvobození
v závějích a blátě východní fronty. Teď jde Rusům o ochranu svých
občanů na Krymu. Houby! Jde o zachování námořní základny. Já se
jim nedivím. Té druhé (dnes i naší) straně také nejde o Ukrajince,
ale zadluženou zemi lze „nezištnou“ pomocí dovléct až do NATO.
Ne náhodou se právě obnovila řeč o radaru v Brdech, ale ještě lépe
by fungoval na východních Karpatech. S výhledem hrozící přítomnosti nepříjemných sousedů přímo na své dlouhé hranici se Rusko
pochopitelně nechce smířit. Z druhé strany má Rusko na hranicích
Čínu, opět historicky nevyzpytatelnou, současně se tvářící jako neutrální, ale s rostoucími problémy nedostatku surovin pro obrovský
průmysl. A všimněte si, Číny se nikdo nedovolí vyptávat na stav armády, nebo počty jaderných zbraní. A protože „kšeft je kšeft“ a „účel
světí prostředky,“ cpe tam západ i nejmodernější technologie. Je
plno příkladů, kdy se západ choval a chová stejně, jako dnes Rusko
a nikoliv z pudu sebezáchovy. Kosovo je jen z těch čerstvějších příkladů, mohl by vyprávět třeba panamský generál Noriega, pokud
žije. Pouhý pohled na globus prozradí spousty čar, jež vznikaly
nikoli přáním místních národů, ale třeba polohou významných
surovinových ložisek, či potřebou vojenské základny. Právo veta
několika velmocí v OSN, stanovující kdo může cokoliv a komu
nezbývá než držet hubu, naprosto degraduje hesla rovnoprávnosti
států. Zatímco jedněm je souzeno hrát divadlo humanitárních pomocí, ti druzí nerušeně hrají své hnusné partie a kšeftují se zbraněmi. Za povšimnutí jistě stojí laciné inscenace mezinárodních sankcí
blokací zahraničních kont papalášů. Vzbuzuje to nepříjemné (a nevyslyšené) otázky prostého občana , vlastnícího skromnou vkladní
knížku nejbližší spořitelny, ohledně důvěry zvoleného zástupce lidu
ve svou národní měnu a peněžní ústav a jestli na ta konta neukládá
onomu nadčlověku za špinavou práci maﬁe či cizí velmoc, která si
tak ponechává možnost trestání za případnou neposlušnost.
Když dva dělají totéž, je (nebo není) to totéž? Podle jedné strany
revoluce, dle druhé kontrarevoluce (puč). Partyzán , nebo terorista?
Hrdina ? Záškodník? A tvůrci učebnic z toho časem udělají ještě
větší maglajs. Proto: Lidi, používejme svůj mozek!
Alex Krobot

Kominictví Daniel Nehyba

Firma Kominictví Daniel Nehyba Vám nabízí veškeré odborné kominické práce. Podle nařízení
vlády 91/2010 povinnou kontrolu spalinové cesty , čištění komínů, vložkování komínů, frézování
komínů a měření emisí. Vlastníme veškeré platné certiﬁkáty k provedení nabízené práce revizních
techniků a dlouholetou praxi.
Cena kontroly spalinové cesty je 300,- Kč/kus za číslo popisné, druhá a více kusů v domě
za 100.- Kč.
Zájemci si mohou naše služby objednat na telefonním čísle 773 580 830.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Štítecký list strana 13

Odešla jsi náhle, nikdo to nečekal.
Osud to chtěl, proč jen to uspěchal?
Zapalme svíce, když jsme Tě milovali,
vzpomeňme na hezké chvíle,
které jsme s Tebou prožívali.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
V průběhu měsíce března a dubna tohoto roku slaví
významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Valentová Anna

75 let

Valentová Gertuda

76 let

Čech Stanislav

76 let

Odstrčil Josef

77 let

Černohous Josef

77 let

Pospíšil Jan

78 let

Havránek Bohumil

78 let

Hlušička Vratislav

78 let

Hrehová Anna

79 let

Dvořáková Anežka

81 let

Pavelka Jaroslav

81 let

Smítalová Růžena

81 let

Pospíšil Jan

82 let

Beranová Hildegarda

84 let

Valentová Marie

86 let

Straka Zdeněk

90 let

Rohlíková Marie

90 let

Uhříčková Božena

90 let

Dne 14. března 2014 jsme si
připomněli 22. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka
a babička

paní Vlasta Valentová
z Březné.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, syn s rodinami
a vnoučata s rodinami.

Jen svíci hořící a kytičku na Tvůj
hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a vzpomínat.

Dne 28. března tomu bylo 23 let,
co od nás odešel bez rozloučení

pan Josef Koutný
z Březné.
Stále vzpomínají manželka a synové a dcera
s rodinami.

Dne 30. dubna 2014
vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí

pana
Arnošta Valenty.

MNOHO ZDRAVÍ!
S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká …
Dne 3. května
tomu budou dva roky,
kdy nás opustila

paní
Květoslava Knápková.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel, dcera a synové
rodinami.
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY
Březen – měsíc čtenářů
v knihovnách 2014
V měsíci březnu zavítalo
do Městské knihovny ve
Štítech celkem 518 návštěvníků a čtenáři si tak
vypůjčili celkem 1 428
knih a časopisů.
Během této březnové
kampaně navštívilo naši

tématem besed byly pohádky a bajky. Všichni školáci
také luštili oblíbenou křížovku, která se vztahovala vždy
k danému tématu knihovnické lekce. Za nejrychleji vyluštěnou tajenku získali žáci pěknou knihu. Na závěr
byl ze všech zúčastněných vylosován jeden šťastlivec,
který vyhrál registraci čtenáře na letošní rok zdarma.
Všichni měli ještě dostatek času na prohlédnutí knihovního fondu, případně i na vypůjčení knih již zaregistrovaným dětským čtenářům.
Děkuji všem dětem a jejich třídním učitelkám za návštěvu a stále rostoucí zájem o knihovnické služby.
Květa Lakomá, MěK Štíty

knihovnu v doprovodu svých třídních učitelek celkem
148 žáků ze Základní školy a mateřské školy Štíty, aby se
zúčastnili každoročně pořádaných knihovnických lekcí.
Cílem těchto akcí pro školy je poskytnutí základních
informací o knihovně, seznámení s chodem a službami
půjčovny, ale především propagovat knihy a četbu u dětí
a mládeže. Knihovnické lekce pro děti ZŠaMŠ Štíty byly
připraveny na předem vybraná témata (pohádky, bajky,
cestopisy, ilustrátoři) dle požadavků vyučujících.
Děti z mateřské školy si se zájmem prohlédly prostory
městské knihovny a s nadšením listovaly v přichystaných knihách pro nejmenší dětské čtenáře. Pozorně
také naslouchaly četbě a rády se zapojily do vyprávění
známých pohádek. Nejlepší vypravěč nakonec dostal
malé upomínkové předměty a všechny děti za vzorné
chování sladkou odměnu.
Žáci 1. stupně základní školy si tak opět připomenuli
význam knihovny, četby, knih a internetu. Nejčastějším
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TURISTIKA
Náš první
Na samém prahu jara pořádá už dlouhá léta zábřežské
gymnázium První jarní pochod - memoriál Arnošta Valenty.
Zúčastňuji se ho už léta, po několikáté startuje i sezonu
štíteckých turistů. Letos, vlivem chybějící zimy, byl výletem
druhým.
U gymnázia se „našich“ sešlo šestnáct. Po registraci jsme
se vydali známou trasou k Růžovému Údolí, přičemž bylo
možno i opustit asfalt s nepříjemným provozem a využít
klidnou stezku. Růžák, pěkně vypulírovaný, nám poskytl „to
jedno“ na patnáctikilometrovou cestu. Po Václavovu začal
den pomalu předávat svou vládu noci, deﬁnitivní inaugurace se konala ve Svébohově. Tady jsme obdrželi kontrolní
štemplík, krajíc s tvarůžkami , nebo se sádlem a cibulí a s
sebou jablíčko - vše od sponzorů. Nastala bezměsíční noc
pod nebem plným hvězdiček, v dálce další mnohá světélka
ze Šumperka, Bludova, Postřelmova a maják halogenky z vitošovského lomu.
I četné postavičky turistů byly vybaveny různými baterkami , aby je někdo nepřejel. Prošli jsme Rovenskem
a na jeho konci zapadli do kavárničky u Krňávků. Bodlo
posezení, trocha občerstvení, proložili jsme to kulturou
- shlédnutím výstavy a expozice místních cyklistů. Odtud
se často ani nechce jít dál, to když prší nebo řádí sněhová
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fujavice. To ale není letošní případ. Zanedlouho se ulicemi
Zábřeha blížíme k cíli. Ve vchodu gymnázia udeří směs vůní.
Nejdříve identiﬁkujeme deodoranty studentek, které vypisují
naše diplomy, pak, nechť mi prominou, zaznamenáme ještě
lákavější vůni tradičně výborného guláše. Příjemné hedvábí
pocitů z této dobré akce trochu kazily jen některé skupinky
skorodospělců, jejichž slovní zásoba je extrémně chudá, výrazně nebásnická, vlastně se dá říct - obsahuje jen několik
slov. A určitě se nevylepší ani pivem. Letošní účast se blížila
tisícovce, nejmladšímu turistovi bylo pět měsíců, nejstaršímu
sedmdesát čtyři let.
A tak tímto se připomínáme, zveme Vás na naše toulky,
které už jsou v plném proudu.
Devadesát devět lékařů ze sta nás doporučuje. Ten jeden
má autoservis.
Alex Krobot

STOLNÍ TENIS

Štítecké tanečnice
zabodovaly
V sobotu 8. 3. 2014 se konal druhý ročník nepostupové taneční soutěže s názvem Českotřebovský taneční pohár v sále
VDA na Skalce. Mezi přihlášenými týmy se objevily taneční
studia, školy a ZUŠ z Pardubic, Bruntálu, Přerova, Nového
Města n.M., Rtyně v Podkrkonoší, Svitav, Starého Města, Vysokého Mýta, Hlinska, Ústí n.O. a České Třebové. Slavnostní
zahájení v deset hodin dopoledne odstartoval místostarosta
Dobromil Keprt přivítáním všech klubů. Po té začal maraton
bojů mezi jednotlivými tanečními choreograﬁemi. Celou
soutěž moderátorsky provázela Magdaléna Vopařilová, která
svým výkonem přispěla ke zdárnému chodu celé soutěže.
Nechyběla ani odborná porota, která hodnotila techniku tance, synchronizaci, kostýmy, choreograﬁe i hudbu. I přes velké
množství tanečníků se všem tanečníkům na prvních třech
místech udělovaly medaile. Celkově přišlo soutěžící podpořit 530 diváků. Ze zaregistrovaných 822 tanečníků dorazili
téměř všichni. Velké poděkování patří sponzorům, rodičům,
ženám a všem, kteří podali pomocnou ruku a pomohli uspořádat tuto, na českotřebovské poměry (téměř), megaakci.
Štítecké Stars získaly pohár za 2. místo v kategorii děti+junioři volný-začátečníci a Hvězdičky skončily ve stejné
kategorii na 4. místě.
Soutěžící přijeli vlastními auty za doprovodu rodičů. Už se
těšíme na další soutěže.
Ing. Helena Gálová
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NĚKTERÁ ZÁKLADNÍ DATA

FOTBAL
SEN ŠTÍTECKÝCH FOTBALISTŮ
SE ZAČÍNÁ NAPLŇOVAT
Schválením rozpočtu Města Štíty na letošní rok, vyřízením všech potřebných náležitostí a zařazením výstavby nových fotbalových kabin do prioritních stavebních
akcí Města Štíty pro letošní rok se začíná naplňovat
dlouholetý sen fotbalové veřejnosti. Je zahájena stavba
nových fotbalových kabin na hřišti!

Zastavěná plocha
360 m2
36×10 metrů
Podlahová plocha
285,76 m2
Obestavěný prostor
1 530 m2
Kapacita šaten
60 osob (4 šatny pro hráče)
Kapacita spol. místnosti
24 osob
Orientační náklady stavby 7,65 mil Kč
INVESTOR
Město Štíty
IČO 00303453
nám. Míru 55
789 91 ŠTÍTY
PROJEKTANT
Miroslav Švestka
IČO 49306928
ČAIT 0600887
561 61 Červená Voda 514

Tak takový pohled na prostor „písku“ za fotbalovou brankou se stává minulostí …..
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