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Vážení spoluobčané,
vstup do nového roku je pro každého z nás v něčem jiný
a v něčem možná stejný. Někteří mají svá předsevzetí, jiní
se žádnými osobními úkoly nesvazují. Je dobře, že nás také
prozatím neomezují žádná vyšší rozhodnutí, zákony, jež by
výrazně bránily projevu naší svobodné vůle. Každý z nás
k někomu a někam patří. Nežijeme na pustém ostrově, ale
ve společenství lidí v našich obcích, městech v Evropské unii.
Prožíváme sami nebo společně s blízkými své radosti, výhry a prohry. Mnohdy utváříme neopakovatelnými příběhy
svůj život a ovlivňujeme okolí tam, kde žijeme. My všichni
vytváříme pozitivní atmosféru v našem městě, ale taky žijeme v době, kdy začínáme vnímat, že vše, co jsme dokázali,
vybudovali, se může ze dne na den změnit, a to špatnou
politikou a strategií Eropské unie. Naše svoboda a spokojený život mohou být v ohrožení. Migrace osob z třetích zemí
je už dnes neúnosná pro Evropskou unii. Naše město zatím
není postiženo touto migrační vlnou, ale časem nás to musí
zasáhnout, pokud nebudou přijata nezbytná opatření, která
tomu zabrání. Zcela určitě to bude mít dopad hlavně ekonomický, který poznáme již v krátké době. Pevně věřím, že naši
politici si plně uvědomují, že musí na prvním místě chránit
zájmy nás, občanů České republiky, a pak pomáhat cizincům.
Konec ledna není jenom důvodem k odtržení prvního listu z letošního kalendáře, ale pro žáky a studenty je to čas, kdy
se chlubí rodičům, babičkám, dědečkům i známým se svými
výsledky. Je školní pololetí a to znamená, že si ze škol odnesou vysvědčení. Přál bych všem, aby to byl především důvod
k radosti. Pokud se výsledky školní práce přece jenom trochu
nepovedly, pak věřím, že do letních prázdnin se vše napraví.
Pro město Štíty je nejlepším vysvědčením hospodaření za rok
2015 a jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že v roce 2015
hospodařilo město s příjmy ve výši 56 658 960,92 Kč a výdaji
54 608 980,67 Kč a když k výdajům přidáme splátky úvěrů,
tak čistý zisk za rok 2015 činí 140 721, 27 Kč. Chtěl bych
tímto poděkovat všem pracovníkům a zaměstnancům Města
Štíty, kteří se podíleli na činnosti a výsledku hospodaření
v roce 2015.
Jaký máme výhled a priority na rok 2016? Již od začátku roku realizujeme pomocí svých pracovníků významné
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investiční akce a opravy. V současné době již provádíme
rekonstrukci domu č. p. 12 na náměstí Míru (bývalé šití),
kde vznikne nové zázemí pro knihovnu a čtyři nové malometrážní byty. Další důležitou opravou je oprava fasád na
domech č. p. 41 + 42 (mlékárna a železářství). V tuto dobu
řešíme s Památkovým úřadem Šumperk a NPÚ Olomouc
projektovou dokumentaci. Počítáme s tím, že opravu fasád
zahájíme a zrealizujeme ve druhém čtvrtletí 2016. Také již
máme zajištěnou opravu KD Štíty, kde se opraví střecha
a vstupní portál. Již několik let provádíme postupně stavební
opravy jednotlivých tříd v základní škole a v letošním roce
opravou posledních tří tříd bude modernizace skončena.
Pak již můžeme začít připravovat hlavní bod volebního
programu, a to přípravu výstavby sportovní haly. V místních
částech Březná a Crhov jsou v návrhu na rok 2016 již zahrnuty probíhající restaurátorské práce na kulturní památce
„Nejsvětější Trojice“ na Březné a dále již máme podepsanou
smlouvu na restaurování vojenského pomníku obětem první a druhé světové války v Crhově. Restaurátorské práce na
pomníku budou zahájeny v dubnu 2016. V březnu budou
zastupitelé města Štíty schvalovat rozpočet na rok 2016. Po
schválení rozpočtu vás budeme informovat ve Štíteckém listu
o všech opravách a investicích na rok 2016. Hlavním úkolem
je plynulý rozvoj města za podmínky, že budeme hospodařit
účelně, hospodárně a realizovat investice a opravy jen tehdy,
pokud budeme mít dostatek ﬁnančních prostředků na pokrytí
všech nákladů.
S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta

•

ZPRÁVY Z
RADNICE

•
•
•

Výpis z usnesení z 23. – 27. jednání
RMě ve Štítech

•

Schválené smlouvy:
•

•

•

•

•

•

Smlouva č. 19/2015 o zajištění uměleckého vystoupení na akci „Setkání na pomezí Čech a Moravy“
– vystupující Martin Maxa.
Smlouva o poskytnutí veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací uzavřená s Ing. Janem
Rýznarem, Olšany.
Smlouva o dílo č. 163/2015 uzavřená s ﬁrmou Hilbert
Interiéry s.r.o., Praha – předmětem smlouvy je vybavení interiéru matriky novým nábytkem.
Smlouva uzavřená s p. Janou Ptáčkovou, Jedlí
– předmětem smlouvy je dodávka slunečních hodin,
které budou umístěny na náměstí Míru.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní
knihovně Zborov, Jedlí, Horní Studénky, Písařov,
Jakubovice.
Komisionářská smlouva uzavřená s RNDr. Ivanem
Markem, Olomouc – předmětem smlouvy je komisní
prodej produktu Olomouc region Card.

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: tiskárny Brother a notebooku pro ekonomický úsek, 2 kusů reprobeden
pro KD Štíty, dárkových balíčků pro Vánoční turnaj
ve Štítech a dárků do tomboly na plesy ve Štítech,
Herolticích a na ostatky na Březné, pračky a sušičky
pro objekt sportovních kabin.
Rada vzala na vědomí přehled DPH za období leden
– září 2015.
Rada města schválila odměnu řediteli ZŠ a MŠ Štíty.
Rada města schválila návrh rozpočtových změn č.
5/2015 a č. 6/2015.
Rada vzala na vědomí plnění harmonogramu investic
a oprav za rok 2015 s návrh oprav a investic na rok
2016.
Rada města schválila návrh termínů jednání rady
města na období leden – červenec 2016.
Rada města vzala na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor – č. p. 46 ve Štítech, žadatelka p.
Pavlína Haltmarová. Byl vyhlášen záměr pronájmu.
Rada vzala na vědomí a schválila žádosti o poskytnutí dotace: Crhovská chasa – 15 tis. Kč, Cykloklub
Rampušák – 50 tis. Kč, Charita - 11 tis. Kč.

Štítecký list strana 2

•

Rada schválila cenovou nabídku ﬁrmy Šumperská
provozní vodohospodářská společnost a.s. na odběry a analýzy vzorků vod pro město Štíty.
Rada města schválila odměny komisím města Štíty
za rok 2015.
Rada města schválila návrh kolektivní smlouvy předložený ZO OO při MěÚ Štíty.
Rada města udělila souhlas ZŠ a MŠ Štíty k organizování sběru druhotných surovin.
Rada schválila cenovou nabídku restaurátora Tomáše Váni na restaurování pomníku padlým legionářům
a obětem 1. a 2. světové války v Crhově.
Rada vzala na vědomí cenové nabídky na výměnu
oken u objektu čp. 46, čp. 12 ve Štítech a na výměnu
hliníkové konstrukce oken a vchodové části v KD Štíty a vybrala nejvýhodnější nabídky.

USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 18. 11. 2015
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 7. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění návrhu oprav a investic za rok 2015
3. Rozpočtové opatření vlastní č.4/2015 + dotační prostředky
4. Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
5. Zpráva o činnosti v městských lesích říjen – listopad
2015
6. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 18 -21
7. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru říjen - listopad
2015
9. Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru říjen - listopad
2015
10.Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
11. Různé
12.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., a 6. zasedání zastupitelstva
c) Kulturní akce, pronájmy a výpůjčky KD
d) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru z 19.
10. a 16. 11. 2015
e) Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
f) Návrh investic a oprav na rok 2015
g) Posouzení geologických poměrů na parcele p. č. 55/
1 a p. č. 55/2 v k. ú. Štíty-město
h) Statistiku, pohyb obyvatelstva ve Štítech k 31. 10.
2015
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)
b)
c)
d)

Návrhovou komisi: P. Beneš, V. Světlík, I. Směšný
Ověřovatele zápisu: O. Wonke, M. Čermák
Program 7. zasedání zastupitelstva.
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze
dne 23. 9. 2015
e) Rozpočtové opatření vlastní č.4/2015+ dotační prostředky
f) Rozpočtové provizorium na rok 2016
g) Obecně závazná vyhláška města Štíty č. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
h) Výši místních poplatků a ceny pozemků na rok 2016
beze změn
i) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 18–21
j) Návrh práce kontrolního výboru na rok 2016
k) Návrh práce ﬁnančního výboru na rok 2016
l) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období říjen
– listopad 2015
m) Odměny předsedům a členům osadních výborů dle
přílohy
n) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s organizací TJ Sokol na základě žádosti
a poskytnutí dotace ve výši 420 000,- Kč.
o) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s organizací Junák – český skaut Skalička
Zábřeh, z. s. na základě žádosti a poskytnutí dotace
ve výši 40 000,- Kč.
p) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu města s Římskokatolickou farností
Štíty, IČ: 48428108
q) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 848-0154-07
ze dne 23. 5. 2007 S Českou spořitelnou, a.s., IČ:
45244782
r) Následující prodej nemovitostí:
1. Prodej pozemku p. č. 1735/3 v k. ú. Štíty-město
o výměře 151 m² za cenu 15.100 Kč včetně DPH
+ náklady spojené s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem
či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen
u pozemků ve vlastnictví města Štíty ﬁrmě Josef Žerníček, IČ 154 30 464.
2. Části pozemků p. č. 346/9 a p. č. 346/3 o výměře
150 m² podle zákresu, nutno geometricky odměřit, za
podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu,
pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných
břemen u pozemků ve vlastnictví města Štíty manželům Minářovým, Štíty
3. Části pozemků p. č. 346/3; p. č. 346/9 podle zákresu a celý pozemek p. č. 346/5, nutno geometricky
odměřit, za podmínek uvedených v Zásadách pro
prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro
zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví
města Štíty Davidu Smrčkovi, Štíty a Lence Večeřové, Písařov
s) Změnu územního plánu spočívající ve změně ze současné plochy výrobní na plochu bydlení u pozemku
p. č. 346/9 v k. ú. Štíty-město
t) Následující nabytí nemovitostí:
1. Nákup část „a“ p. č. st. 109 o výměře 14 m² v k. ú.

Štíty- město za cenu 1.400 Kč od p. Františky Kubíčkové, Štíty, náklady spojené s nákupem hradí město
Štíty.
5. U k l á d á:
a) Starostovi města v termínu do 2. 12. 2015 zpracovat
protokol úkolů vyplývajících ze 7. ZMě ze dne 18. 11.
2015 a dále ukládá radě města provádět průběžnou
kontrolu plnění usnesení ZMě.
6. V y h l a š u j e podle § 39 zákona o obcích záměr
prodeje, směny:
a) Záměr prodeje p. č. 145/8 a p. č. 704/1 v k. ú. Březná
b) Záměr prodeje části p. č. 177/2, části p. č. 1980
a části p. č. 1979/1 v k. ú. Štíty-město
c) Záměr prodeje p. č.145/1 v k. ú. Březenský Dvůr
7. P o v ě ř u j e:
a) Radu města Štíty ke schválení rozpočtové změny č. 5
a 6 + dotační prostředky
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Luboš Skácel, v. r.
Bc. Jiří Vogel, v. r.
místostarosta
starosta

Kalendář akcí v roce 2016
20.2.2016 Ples ﬁrmy KLEIN automotive s. r. o., Štíty kulturní dům
5.3.2016 MDŽ - Dechová hudba Big Band Lanškroun,
Štíty - kulturní dům
19.3.2016 Dětský maškarní karneval, Štíty - kulturní
dům
19.3.2016 Ostatková merenda, Březná – Na Dvorečku
2.4.2016 Divadelní představení „Řeči“ DS Tyl Králíky,
Štíty - kulturní dům
28.5.2016 Štítecký jarmark - Bojané, Štíty - náměstí
28.5.2016 Mezinárodní sportovní den, Štíty - hřiště TJ
Sokol
18.6.2016 Cyklomaraton Rampušák, Štíty - náměstí
25.6.2016 Setkání na pomezí Čech a Moravy ve Valteřicích - Martin Maxa, Fešáci s Michaelou Tučnou, Karel
Hegner a cimbálovka Aleše Smutného
2.7.2016 Setkání s RC modely, Heroltice
9.8.2016 Varhanní festival - Gabriela Eibenová, Adam
Viktora, Štíty - kostel Nanebevzetí Panny Marie
11.8.2016 Záhorská kapela, Štíty - kulturní dům
14.8.2016 Štítecká pouť
10.9.2016 Setkání s RC modely, Heroltice
22.10.2016 Divadelní představení, Štíty - kulturní dům
2.12.2016 Mikulášská nadílka, Štíty - náměstí
10.12.2016 Vánoční koncert, Štíty - kulturní dům
Změny vyhrazeny
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INFORMACE PRO OBČANY

Množství komunálního odpadu v tunách

Termíny úhrad poplatků
na rok 2016
Komunální odpad: 15.1.2016 - 31.3.2016
450,- Kč / osoba
Poplatek za psa:
15.1.2016 - 31.3.2016
Sazba dle OZV č. 5/2010
Pronájem pozemku: 15.1.2016 - 15.2.2016
Vodné a stočné:
15.1.2016 - 15.2.2016
3
vodné 17,- Kč/m
15.4.2016 - 15.5.2016
stočné 23,- Kč/m3
15.7.2016 - 15.8.2016
15.10.2016 - 15.11.2016

Množství recyklovaného odpadu v tunách

Informace MUDr. Evy Kaňové
- ordinace všeobecného praktického lékaře
Chtěla bych touto formou informovat o provozu a novinkách ordinace praktického lékaře. Poskytujeme péči
léčebnou i preventivní a péči pracovně lékařskou. Ordinační
doba zůstává dlouhodobě beze změn, to znamená v pondělí
odpoledne a ostatní dny dopoledne. V pondělí a ve čtvrtek
objednáváme, chceme tím šetřit především čas našich pacientů. V případě zájmu jsme schopni objednací dobu ještě
prodloužit. Důraz klademe na preventivní prohlídky, které
jsou ze zdravotního pojištění hrazeny každé 2 roky.
K dosavadním vyšetřovacím přístrojům /EKG, 24 hodinový monitoring krevního tlaku, vybrané laboratorní metody
prováděné v ambulanci/ přibyla novinka - měření ABI - index
kotník - paže, kterým se odkrývají časné formy aterosklerosy
tepen. Vyšetření budeme nabízet a provádět v rámci preventivních prohlídek, je hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Další novinkou je pracoviště nutričního poradce, které
povede Mgr. Martin Hájek. Je možné se objednat telefonicky
(tel.: 583 440 114) nebo osobně.
MUDr. Eva Kaňová

Kronika města Štíty
Vážení přátelé,
v úvodu nového roku 2016 bychom Vám chtěli poděkovat
za spolupráci při tvorbě městské kroniky jménem města
Štíty, jeho starosty a jménem kronikářky města.
Je také Vaše zásluha, že jsou pro současnou i příští generace zaznamenávány události a skutečnosti ze života
našeho města. Doufáme, že naše spolupráce na tomto poli
bude zdárně pokračovat i letos. Dodejte, prosím, zprávy
o dění ve Vašem subjektu do konce dubna 2016 k rukám
kronikářky (marie.lauermannova@seznam.cz) nebo na
MěÚ Štíty paní Šatánkové, aby mohl být zaznamenán rok
2015.
Současně Vám chceme popřát vedle pevného zdraví také
hodně zdaru a úspěchů ve všem činění, mnoho podnětných nápadů a štěstí při jejich uskutečňování a také hodně pohody v osobním životě.
Za město Štíty starosta Bc. Jiří Vogel a kronikářka
Mgr. Marie Lauermannová
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Odpady kolem nás
1. díl
Jakým způsobem se v České republice třídí odpady?
Asi většina z vás ví, co se třídí a co kam patří. Ví to už 2/3
obyvatel České republiky, pro které je třídění odpadů hračka.
V tomto článku možná dostanete odpovědi na otázky, na které jste se neměli koho zeptat.
Co je vlastně odpad? Odpady produkujeme skoro při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou proto např. slupky od banánů,
láhve od limonády, obaly od bonbónu, papír od svačiny nebo
také odřezky v truhlárně, odpady z opracování kovů, staré barvy, prázdné tonery z tiskáren, ale i obaly z obchodů, stavební suť,
popel z kamen, a celá řada dalších výrobků, které již nepotřebujeme nebo nechceme. A právě v okamžiku, kdy se nepotřebného
výrobku chceme zbavit, vzniká odpad. My jsme s ním povinni
nakládat tak, aby nebyl pro nikoho z nás nebezpečný a neškodil
ani životnímu prostředí.
Podle toho, při jaké činnosti odpady vznikají, je můžeme
rozdělovat do skupin. Například průmyslové vznikají při výrobě
výrobků, zemědělské se objevují v zemědělství, stavební, které
vznikají při stavbách nebo opravách a rekonstrukcích domů,
a také odpady, které vznikají v obcích a městech, a kterým se
říká komunální.
Prostřednictvím barevných kontejnerů na ulicích (nebo někde prostřednictvím pytlového sběru) se třídí sklo, papír, plasty
a nápojové kartony. Kovy se v České republice sbírají přes sběrné dvory a výkupny sběrných surovin. Drobné kovy, které končí
ve směsném odpadu, se následně vybírají ze strusky spáleného
odpadu pomocí magnetických separátorů a putují k recyklaci.
Obec má v otázce nakládání s komunálními odpady zásadní
postavení, určuje pravidla pro nakládání s odpady na svém území prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Ta se vztahuje na
všechny obyvatele obce. Proto se například na různých místech
třídí jiným způsobem. Někde se třídí například plasty s papírem,
jinde se třídí nápojový karton s papírem, v některých lokalitách

se třídí vše samostatně. To záleží na konkrétní obci. Proto, pokud máte jakékoliv dotazy na systém sběru ve vaší obci či městě,
obraťte se na městský nebo obecní úřad, odbor životního prostředí. Informace o nakládání s odpady můžete také nalézt ve
vyhlášce.
Informace o třídění odpadů jsou uvedeny také přímo na
barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny
nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. Všeobecně platí, že dobře vytříděný odpad je takový, který neobsahuje
zbytky potravin a chemikálií. Jen ten je možné doma vytříděný
bez problémů uchovávat a následně recyklovat a využít v podobě dalších výrobků.
Ostatní odpady, jako například objemné odpady, pneumatiky, vysloužilé elektrospotřebiče, nebezpečné odpady (tj. odpady
označené oranžovými výstražnými značkami), stavební sutě,
kovy nebo bioodpady (v případě, že nemáte na bioodpad sběrné
nádoby), můžete odvážet na tzv. sběrné dvory, nebo odevzdat při
mobilních svozech objemných a nebezpečných odpadů.
Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2016 je již minulostí. Byla to rekordní sbírka za celou její historii.
Vybraná částka zábřežského děkanátu je letos 1 324 472 Kč,
což je o 47 621 Kč víc než v minulém roce. To znamená,
že ani negativní kampaň, která se proti sbírce v začátku
roku spustila, nezabránila lidem myslet na potřebné. Také
ve Štítech se vybrala rekordní částka. V letošním roce se
podařilo tříkrálovým koledníkům ve Štítech vykoledovat
celkem 43 986 Kč (Březná 4 509Kč, Crhov 2 887 Kč, Heroltice
3 926 Kč, Štíty 32 664 Kč). Chtěla bych tímto poděkovat nejen všem skupinkám králů a vedoucím, ale také Vám, všem
štědrým dárcům!
Mgr. Markéta Drlíková koordinátorka TS ve Štítech

Poděkování všem
víčkosběračům
Touto cestou děkujeme všem,
kteří celoročně sbírají plastová
víčka. Vážíme si vaší pomoci
a jsme rádi, že vám není osud
Michalky lhostejný.
Peníze z výkupu víček budou použity na nákup cyklovozíku Kozlík od ﬁrmy Benecykl.
Děkujeme
rodina Michalky Šlesingrové

STOLETÍ

Vody…51...

v očekávání
S trochou ironie říkám: „Konečně jsme se dočkali.“ Tak, jak se při
hrozící povodni známkuje stupeň ohrožení, začne se klasiﬁkovat
i ohrožení suchem. Cituji z článku ČTK, který čerpal z materiálů Ministerstva životního prostředí: „Éra „vodního blahobytu“
podle Brabce v České republice skončila, pokračující sucho
může mít velké dopady na lesnictví, zemědělství i na průmysl.
Meteorologové již uvedli, že loňský rok se v pražském Klementinu zapsal jako nejteplejší v historii této stanice. Počasí se zde
nepřetržitě sleduje od roku 1775.“ A ještě jednou pan ministr:
„Dopady socioekonomického sucha, které teoreticky může letos nastat, budou dramatičtější. Podívejte se, v jakém stavu jsou
mělké zvodně - ve stádiu kritického sucha. Pokud je nepodpoří
tající sněhová pokrývka, tak se můžeme reálně dostat do situace, že stovky obcí budou mít vyschlé studně a ty jsou tam
jediným zdrojem vody,“ upozornil Brabec.
Pan ministr nestraší, on jenom říká to, co víme již dávno. Je
docela možné, že přijde „mokrý rok“, ale na konci ledna to se
sněhem moc dobře nevypadá. Třeba to spadne v dubnu, extrémy jsou stále častější.
Ministerstvo ve svém projektu „Modrá úsporám“ chystá ﬁnanční odměnu obcím, které se svým projektem a činností
nejvíce zaslouží o udržení vody v krajině. Odměna bude v řádech milionů. Desítky miliard se chystají také na velké projekty
tohoto typu. Klasik by řekl: „To jsou paradoxy.“
Za velké peníze jsme odvodňovali, nyní budeme zavlažovat,
pardon, zadržovat.
Petr Beneš
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VÁNOČNÍ HVĚZDA 2015
Sbírka, která proběhla během prosince ve štíteckém kostele, byla
věnována boji s dětskou podvýživou fondu UNICEF. Darovali jste
10 140,- Kč. Už během prvních adventních týdnů bylo zřejmé, že
Vás sbírka oslovila. U malé výstavky s fotograﬁemi a letáčky s informacemi, kde a jak UNICEF dětem pomáhá, bylo stále plno.
Peníze přibývaly a připravené dárečky stejně rychle mizely. Tímto
chci poděkovat těm, kteří se sbírkou velice pomáhali. Otci Iosifovi
za velkou podporu, všem, kdo vyráběli dárečky, Ivaně Knápkové,
Aleně Stolarikové, Lence Langhammerové za krásné perníčky, Ivaně Brabcové a dětem ze školní družiny. Ale největší dík patří Vám
všem, kteří jste přispěli. Ochotným a soucitným lidem, kteří chtějí
pomoci těm nejmenším a nejzranitelnějším, dětem. Jste přátelé dětí
UNICEF.
Děkuji.
Eva Pecháčková
Jak UNICEF pomáhá:
Podvýživa zabíjí více dětí než válečné konﬂikty nebo přírodní
katastrofy dohromady – jen loni to bylo pět milionů zbytečně ztracených dětských životů. Podle údajů terénních pracovníků právě
teď přibližně 17 milionů dětí v různých částech světa trpí akutní
podvýživou, která bezprostředně ohrožuje jejich životy.
Boj proti podvýživě je přitom možné vyhrát. Máme zkušenosti, jak
hladovějící děti zachránit. Dokážeme také předpokládat, kdy a kde
s největší pravděpodobností podvýživa udeří (např. v důsledku válečných konﬂiktů nebo sezónní potravinové krize).
Abychom mohli podvyživené děti včas zachránit, je v tuto chvíli
nejdůležitější shromáždit dostatek ﬁnančních prostředků. Nejde totiž jen o to, zřídit terapeutická centra a dodat dostatek potřebných
potravin na postižená místa – to je jenom začátek. UNICEF také
zajišťuje tolik potřebnou zdravotní péči, dodává dětem potřebné
vitamíny, školí matky o zásadách správné výživy, důležitosti kojení
a plánovaného rodičovství. Postiženým rodinám a sirotkům v rámci projektu „dobytčí banka“ dodáváme také domácí zvířata, aby měli
možnost obživy a mohli se o sebe v budoucnosti postarat.
Průměrné měsíční výdaje za jídlo činí v České republice
2 600 Kč na osobu. Přitom jedno balení terapeutické výživy pro
těžce podvyživené dítě stojí pouhých 11,60 Kč. Stačí jen šest až osm
týdnů, aby se podvyživené dítě zcela uzdravilo a mohlo opět přijímat normální stravu.

HAITSKÉ POZDRAVY
Před Štědrým dnem dorazily dopisy od Rodleta a Desilus z Haiti.
Vždy z nich mám velkou radost, a o to větší, když čtu, že jsou zdraví
a dobře se jim daří. A doufám, že i pro Vás to budou takové malé,
opožděné vánoční dárečky.
Eva Pecháčková
Dobrý den milí kmotři,
jak se daří, já se mám dobře. Jsem ráda, že ti dnes mohu psát tento dopis a říci ti více o dopravních prostředcích a zajímavých místech u nás
na Haiti. Nejdůležitějším dopravním prostředkem je kamion, taxi (tap
– tap), motocykl. Já jezdím do školy autobusem. Můj dům je asi 6 km
od školy, takže mi trvá asi 5 minut, než tam dojedu. Když jedeme na
školní výlet, jezdíme také autobusem. Byli jsme například u teplých
pramenů, kde mě hodně zaujala příroda. Na Haiti jsou význačná
města a místa: Cap-Haitien, Goanives, Pourt-au-Prince, vodopády,
město Camp-Perrin.
Veliké díky.
Vaše kmotřenka Miguerta
Moji drazí,
moc Vás zdravím a děkuji za krásné dárky, které jsem dostal minulý
rok.
Jak se Vám daří? Já se mám dobře. Já i celá rodina se modlíme za Vás
a vaše rodiny, aby vás Bůh ochraňoval. Také moc děkuji za pomoc, díky
které mohu studovat. Jsem moc rád, že jsem úspěšně dokončil 1. ročník
střední školy a nyní začínám druhy ročník. Pak budu pokračovat do 3.
ročníku ( retho ). Jsem moc rád, že Vás mám.
Děkuji za všechno, drazí kmotři. Nechť Vám Bůh žehná!
Váš Rodlet Duverna
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Z POHLEDU OBČANŮ
Traviči studní
Skončil čas vánočních televizních pohádek, Libušku Šafránkovou zas nahradil James Bond.
Sdělovacími prostředky na počátku roku zaznívají různé statistické údaje roku minulého, často zalapám po dechu. Třeba při
zprávě Českého rozhlasu dvacátého prvého ledna: Údajný pokles
majetkové kriminality byl zdůvodněn tím, že „spousta lidí už přestala mít potřebu krást“. Jistě pamatujete, jak před léty došlo ke
zvýšení limitu krádeže na 5.000 Kč, vše níže spadlo do kategorie
„přestupek“ a hned se vylepšila statistika! Od prvého jsme si akorát zadělali na „problém“ - nebojte se, tohle nebude váš problém:
Kdo bude mít poznávací značku na svém audi, třeba s textem MACHR, a někdo mu ji čmajzne, bude to trestný čin, protože její cena
je deset táců. To SUC na vaší stodvacítce má cenu pouze přestupkovou, ne abyste s tím otravovali ty, co „pomáhají a chrání“, mají
jiné starosti! Uvažuji o zvýšení hodnoty svého trabanta takovou
extraznačkou, neboť účtenka z roku 1971 by na pojišťovně vzbudila pouze shovívavý úsměv.
Důchodcům by mělo být hej, dostali přidáno. Nevím proč, zdá
se, že patří také mezi otrávené.
Typické - vadí jim současné zvýšení platů papalášů o 7%. Ta
věčná nepřejícnost! Ticho je na poli soudcovském - loni se měli
sami a dobrovolně vzdát značných částek, o které je prý okradl
stát, lidé by si jich za to začali vážit. Myslíte si o tom tichu to, co já?
Ale budiž, nejspíš jde o to zase zvýšit procento obyvatelstva, které
(viz výše) už nebude mít potřebu krást.
Od nového roku máme o 450 kilometrů víc dálnic, to jsme
sebou konečně hodili! Pamatuji (ta paměť!), jak nám bylo dříve
vysvětlováno, že ta rychlostní silnice nesplňuje normy dálnice. Asi
stačilo změnit normu. Náš obraz v Evropě se hned zlepšil. I přítok
do státní kasičky!
Světové společenství zase hrálo na velkém pódiu starost
o globální oteplování. Měla by to být starost prvořadá, přímo životně důležitá! Nezaznamenal jsem přítomnost třeba organizace
Greenpeace. Chápu, to nejsou herci (a k hraní se nesníží), ale to
by byla štika v rybníku! Zprávy přinášely obraz nesmlouvavého
vyjednávání, ale skutek opět utek. Nenažral se ani vlk. Ve chvílích,
kdy se podepsalo snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030
o 30%, hoří většina Indonésie, aby se na místech pralesů mohl produkovat laciný palmový olej. Ten je sice nezdravý, ale máme ho už
běžně v oplatkách. Stará se o to lidumilný kapitalismus, třeba pod
heslem „Máme rádi Česko“. Benzínové i naftové motory produkují
více škodlivin, než připouští nestydatá reklama - jen z důvodů
konkurence se objevila pouze ona špička ledovce, dohromady se
každá z těchto ﬁrem (škodovku nevyjímaje) ráda pochlubí, o kolik
aut více zase prodala. A lidé jsou poddajní a pohodlní - lépe sejít
po schodech do garáže, než sto metrů na zastávku. Čína dostala
bonus - má začít snižovat imise až od toho roku 2030 (!). Nikdy
jsem nezaznamenal, že by se někdo zabýval vlivem leteckého provozu a letadla v klidu „rozkydávají“ své imise k samému prahu
ozonové vrstvy. Naopak největší podezření padá na váš i můj
komín - já i vy zaručeně topíme plastem. Denně jsem teď viděn se
vzduchovkou v ruce na zápraží, kde vyhlížím dron ministerstva
životního prostředí očuchávající náš komín. Vím, že bych nevysvětlil, že naše domácnost skutečně poctivě předává veškeré plasty
Číně, aby bylo dost dresů pro naše fotbalisty, zatímco sestřelení
letadla se poslední dobou vysvětlovat moc nemusí.
Právě včil jsem dostal zprávu, že mám v Herolticích něco promítnout čtvrťákům. Usoudil jsem, že mnoho věcí (viz opět výše)
hned tak, možná nikdy, nepochopí, a tak se je budu snažit ovlivnit
ekologicky ve věci důležitosti vody a stromů pro život na zemi.
Vždyť já už to nějak dožiju, ale oni ...
Alex Krobot

Crhovská kaše v čase
vánočním
V Crhově se už podruhé podařilo připravit v adventním
čase vánoční hru, kterou podle starých předloh nazýváme
Komedie o narození Páně. Slovo „komedie“ znamenalo dříve
prostě „hra“ a naši předci tak nazývali i tragické pašije nebo
hry o světcích a jejich krutém mučení. A stejně jako v dřívějších časech, stačí i dnes k nacvičení vánoční hry jen několik
věcí: dostatečně velký prostor – ten poskytuje crhovská
Spolkovna. Ochota lidí prošmejdit staré skříně a najít v nich
pastýřský kabát, malovaný džbánek, hospodskou zástěru
a vlněný šátek. A především čas a nadšení několika dospělých a hromady dětí, kteří se o nedělích sejdou a ochotně zpívají vánoční koledy – známé i ty zapomenuté, a pečlivě se učí
šroubovaný styl staré češtiny i precizní výslovnost, která je
zvláště pro hraní ve velkém kostelním prostoru nutná. Pokud
byste přemýšleli, co vlastně dělají spolky, nástupci dřívějších
občanských sdružení, je to třeba právě takto jednoduché.
Spolek Crhovská chasa je postavený na sousedské vzájemnosti a pospolitosti a společné divadlo je příjemnou sváteční
korunou naší celoroční práce.
Kdysi jsem o starých barokních hrách psala diplomku,
a tak vím, jak se mnozí jazykovědci zabývali záhadami
zvláštního jazyka těchto her a nářečovými zvláštnostmi.
Letošní zkušenost mi názorně ukázala, jak se to asi za dávných časů odehrávalo. Ráda se o ni podělím: Chtěli jsme
letošní hru nějak obohatit. Taky se trochu proměnil tvůrčí
ansámbl a bylo potřeba vymyslet nové úkoly pro nové herce.
A tak jsem zapátrala v textech nejstarší
české barokní Rakovnické vánoční hry
(vznikla kolem roku 1680) a našla tam
méně známý monolog pastýře, který se
těší, jak se vydá na cestu do Betléma
a Ježíškovi tam předá hrnek smetany.
Zařadili jsme ji do scény pastýřů a tak
dlouho jsme si s ní hráli, až se nám do
textu promítl crhovský patriotismus:
Támhleta hvězda nás povede, až do
Betléma nás dovede!
Dám tomu králi hrnek smetany od
naší dobré krávy Mazleny.
Přinesu krupici k tomu. Až
přijdem k Ježíškovi domů,
můžeš mu navařit kaše! Ta bude
dobrá! Crhovská! Naše!

Když jsme hráli naši Komedii na Štědrý den v zaplněném
kostele ve Štítech, vzbudil tento veršík pouhé pousmání, ale
v Crhově při štěpánském hraní jsme s ním měli velký úspěch.
A pro jazykozpytce mám ještě jednu hříčku: z jiné, valašské
verze hry jsme převzali lament jednoho pastýře, který si stěžuje na nehodnou manželku a prosí Ježíška, nového krále,
aby se manželka polepšila. Našemu herci Janu Pavlíkovi
se nedařilo přesvědčivě říci šroubovaný text: „Ať sa do mě
nehrydze, dám za to fasku brzyndze!“, a tak si text upravil
po crhovsku: „Udělej z ní dobrou mámu, dám za to plech
hinďálu!“ A že je hinďál crhovská specialita ze strouhaných
brambor, o tom už jsme na stránkách Štíteckých listů jednou
psali. Vánoční i tříkrálový čas odezněl, spolek se nyní soustředí na Masopust.
Andrea Hanáčková
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ZVON SVATÉHO VÁCLAVA
Hlas zvonu táhne nad závějí,
kdes v dáli tiše zaniká…
Hlasy zvonů provázejí lidský život od nepaměti.
Pravděpodobně nejstarší nález zvonu pochází ze 3. tisíciletí před Kristem z Ninive na území dnešního Iráku. Tehdy
se jednalo o zvony malých rozměrů, které svolávaly obyvatele
k obětem nebo k ryze světským účelům. První skutečné zvony
odlévané a zavěšované do věží kostelů jsou spojeny až se vznikem křesťanské církve, kdy bylo jejich hlasu využíváno ke svolávání věřících k modlitbám. Ve světě jsou datovány od pátého,
v Čechách od devátého století našeho letopočtu.
V lidském životě zvony také ohlašovaly počátek dne,
klekáním doprovázely podvečerní konec lopoty, nahrazovaly
časové dělení dnů, oznamovaly radostné události a prostřednictvím umíráčku také ty smutné. A když se krajem prohnala
válečná vřava, zvon obětoval svůj hlas a také tělo. Byl spuštěn
z věže, odvezen od svého kostela či kaple a jeho kov byl rozpuštěn do děloviny pro kanóny. Je zaznamenáno, že válečná
rekvizice v Čechách odnesla na 12 000 zvonů. Ne všechny
padly za oběť výrobě děl, mnohé se také ztratily a dodnes
nejsou nalezeny.
Tak tomu bylo i v místním kraji, ve Štítech i okolí a také v heroltickém kostele sv. Jana Křtitele. I jeho zvony byly
spuštěny, odvezeny a jejich osud není znám. Na věži zůstal
jen jediný zvon z oceli s německým textem, který dodnes na
kostele vyzvání.
V roce 2008 na Setkání na pomezí Čech a Moravy byla
od června ustavena sbírka „Živé Heroltice“. Byl zde přítomen
i Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a Mons. Dominik
Duka, v té době královéhradecký biskup. Prostředky, které se
během několika let podařilo získat, pocházejí od příznivců,
mecenášů, také z kulturních akcí, divadel, výstav. Přispěl do ní
i bývalý občan Heroltic pan Hubert Kostron (který po válce
opustil Čechy a poté sídlil v USA) a který na sklonku života
navštívil Štíty a Heroltice. Do dnešní doby byla z této sbírky
uhrazena nutná oprava budovy a střechy kostela, restaurovány
varhany a socha před kostelem. To vše za rozhodující ﬁnanční
podpory Města Štíty.
Před čtyřmi roky pojalo několik občanů Heroltic myšlenku obnovit v kostele chybějící zvony. Přes tehdejší nedostatek
prostředků začali tito nadšenci jednat – nejdříve s panem
farářem Suchánkem, poté společně se zvonařkou paní Dytrychovou z Brodku u Přerova, kde pro její zaneprázdněnost
neuspěli. Na doporučení pak oslovili sochaře mistra Josefa
Tkadlece, který má svou zvonařskou dílnu v Halenkově na
Valašsku. Tam našli pro své plány pochopení. Mistr následně
přijel do Heroltic, prohlédl interiér kostela, proměřil prostory
pro zvon a vypracoval velmi náročný technický koncept výroby a zavěšení zvonu. Práce se rozběhla a strůjci myšlenky
počali shánět prostředky. Nebylo to jednoduché, šlo pouze
o dobrovolné příspěvky občanů, mecenášů či ﬁrem, o nadšení,
oběti a srdce příznivců. Díky úsilí původců myšlenky mít nový
zvon se podařilo shromáždit obnos postačující na jeho výrobu
– částku představující přes čtvrt milionu.
Čas běžel, mistr pan Tkadlec provedl návrhy a řídil práci
zvonařské dílny. Výroba se rozběhla. Skupina heroltických
občanů s panem farářem byla s dílnou ve spojení a v listopadu
2015 přišla z Halenkova očekávaná pozvánka.
Tak 27. listopadu vyjel ze Štítů autobus se zájemci o účast
při odlévání nového zvonu. Přítomní nejdříve dostali pozvá-
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ní od organizátorů celé akce do restaurace chaty Kyčerka ve
Velkých Karlovicích (jejich jménem je nutno poděkovat za
příjemné a velmi chutné pohoštění v krásném prostředí chaty). Následovala procházka obcí, kde byly obdivovány dřevěné
řezané skulptury lidových umělců, karlovické fojtství, kaple
a dřevěný kostel se hřbitovem. V prostorách tohoto kostela
uvítal návštěvníky místní pan farář a seznámil je s historií
i současností místa. Prohlídka Karlovic byla zakončena v muzeu v bývalém kupeckém domě, jenž byl plný dokladů života
obce z minulosti i přítomnosti.
Poté již následovala hlavní náplň celého zájezdu – návštěva
zvonařské dílny v obci Halenkov. Popularita a umění dílny je
doložena značnou řadou míst v Česku, kde zvoní na věžích
zvony s halenkovskou značkou, rovněž místy na Slovensku,
Rakousku i Německu, zvuk zvonů mistra Tkadlece zaznívá
dokonce v Indonésii, Gruzii a Kazachstánu.
Prostředí dílny je ryze pracovní, vždyť také předchůdci
současného mistra byli kováři a jeho otec výrobu zvonů zde
v 60. letech minulého století zavedl. Syn – dnešní tvůrce pan
Josef Tkadlec – v díle pokračoval a má také již následníka ve
svém synovi, kterého do řemesla zaučuje.
Po uvítání všech přítomných (v čele s panem farářem Suchánkem i Altmanem, panem starostou a hlavními původci
myšlenky zrodu zvonu panem Petrem Benešem a panem Davidem Kubištou) mistr obšírně seznámil přítomné s postupem
výroby zvonu, předvedl plány, nákresy, výrobu reliéfů a písma
z včelího vosku a silikonu a popsal podrobně sám závěr realizace zvonu. Během výkladu pohostila příjemná paní domu
přítomné výborným občerstvením, čímž bylo posíleno milé
přijetí v dílně. Mezitím se v peci zvolna tavila zvonovina připravená podle záměrů mistra z mědi a cínu. Následovala etapa
odlévání. Nejdříve slévači posoudili a vyčistili v peci roztavený
kov, několikrát zkontrolovali kvalitu přípravy, propojení s tělem zvonu uloženého v pískovém loži v zemi a posléze pomocí
rumpálu začali nalévat roztavenou zvonovinu do hrdla koruny
zvonu. Kdyby nezvučely spouště fotoaparátů a mobilů, mohlo

by se říci, že nikdo ani nedýchal. Po dobré půlhodině byl akt
lití zvonu u konce a mistr i všichni ostatní byli spokojeni, že se
dílo zdařilo. Pro diváky to byl nezapomenutelný zážitek, který
se v obyčejném lidském životě moc často neopakuje. Vždyť jde
o vyvrcholení několikaměsíční práce a dřiny zvonařů.
Po dlouhodobé přípravě a zrození nového zvonu zněl neskutečně slib mistra zvonaře, že pokud vše půjde dobře, mohl
by se zvon objevit za týden v heroltickém kostele na adventním koncertě. Je nutno přiznat, že tento slib zdál se v té chvíli
přítomným laikům téměř neuskutečnitelný.
A pravda je, že za týden v sobotu stál na čestném místě za dveřmi chrámu lesknoucí se, nádherný, novotou svítící zvon. Každý
jej mohl rozeznít a ocenit jeho nádherný hlas. A mistr zvonař jej
doprovázel a poctil heroltický kostel svou přítomností.
Zvon byl nazván zvonem usmíření a ozdoben jménem
sv. Václav. Na jeho těle jsou reliéfy ze života svatého Václava
a nápis:
HANC CAMPANAM VT SIGNVM RECONCILIATIONIS
INTER NATIONEM
BOHEMICAM GERMANICAMQVE
ET SICVT GRATIARVM ACTIONEM PRO VITA
TRANQVILLA IN PACE
CIVES VICORVM HEROLTICE ET ŚTÍTY
EORVMQVE PROXIMI ATQVE AMICI DEO
DEDICAVERVNT
TEMPORE R.D. STANISLAI SUCHÁNEK ET R.D.
IOSEPHI ALTMAN

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
…že věž našeho kostela prošla během dlouhé historie několika podobami.
Když byl kostel roku 1755 Lichtenštejny postaven, měl na
věži střechu, jejíž podobu známe jen z obrazů či kreslených
pohlednic (obr. 1). Existují ale pohlednice z přelomu století,
na kterých je původní věž dokreslena, domalována. Jde zřejmě o snahu ukázat, jak město vypadalo před požárem. První
historicky známá fotograﬁe Šilperka je dokumentační, pochází z roku 1889, a zachycuje Šilperk po zhoubném požáru
(obr. č. 2). Po požáru byla věž provizorně opravena a pokryta
jehlanovitou střechou (obrázek č. 3) a to do roku 1912, kdy
kostel dostal deﬁnitivní kopulovitou věž (obr. č. 4). Tak ji známe i dnes (obr. č. 5). (-iv-)

1

3

V další době čeká nový zvon osazení srdcem, kolaudace
diecézním kampanologem, pokřtění a zavěšení do věže kostela. Poté se může jeho hlas rozléhat po okolní krajině a zasévat
zadostiučinění do srdcí původců myšlenky. Jim i autorům nového zvonu patří obrovské díky za jejich lidský čin.
V dalších plánech heroltických je také obnova ornamentálních maleb na zdech kostela i další úpravy v jeho interiéru, obnova oken a nádherná myšlenka posílení hlasu nového zvonu
ještě dalšími dvěma jeho společníky. Koncepce mistra zvonaře
pro heroltickou věž je totiž vypracována pro tři zvony.
(V dalším čísle časopisu najdete podrobnější popis zrodu
nového heroltického zvonu.)
Marie Lauermannová

2
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
Jőklova skála – minulost a současnost
Šilperk byl, jak je známo, založen německými kolonisty už
ve 13. století. Proč se tenkrát Sasové usadili zrovna tady, vrtá
v hlavě nejednomu historikovi. Když pomineme skutečnost,
že zde stávala patrně ještě před kolonizací ochranná tvrz při
rozdvojující se obchodní stezce (z Moravy na Čechy a do Polska), nebylo to místo nijak zvlášť výhodné. Zdejší drsný kraj
neposkytoval obyvatelstvu příliš dobré podmínky k živobytí
a hospodaření. Proto také zanikla v okolí ve středověku řada
osad a vísek, které byly osídleny původním obyvatelstvem.
V historických pramenech je psáno, že se na šilperském
panství v 14. – 16. století těžila železná ruda. Železný hamr jako
součást tohoto zboží je zmiňován v mnohých dokumentech Šternberky počínaje a Lichtenštejny konče. Tuto skutečnost připomínají místní názvy - horní část Březné, zvaná Hammerﬁeld, což je
možno volně přeložit jako Kladivopole, dnes užívaný název Hamry, Štíty - Hamerské, nebo název trati v mapách - Na hutích.
Místo zpracování bychom měli, ale kde naši předkové brali
rudu? Povrchové doly se musely nacházet přímo někde výše
zmiňovaného místa, jinak by v názvu nebylo to „pole“. Nebo
někde jinde. Ale kde? Co třeba tady:
Všichni známe místo nedaleko bývalého kempu, zvané
Jőklova skála. Od kempu sem byla před lety vyznačena místní
turistická stezka. Tak je ovšem místo nazýváno teprve někdy od
2. sv. války až do dneška. Pro staré Šilperáky (převážně Němce) to byl odedávna Glotzberk – píše o něm i šilperský učitel
a vlastivědný pracovník Gustav Mikusch ve svém spise Obrazy
moravských měst r. 1912. Bylo to místo, kde se konaly přírodní
slavnosti, ohně, shromáždění, turistické slety apod.
Ale proč Jőklova skála? Přečtěme si, co říkají štítečtí pamětníci:
• Ignatz Jőkl (správně psáno Jőckel) byl místní občan, měl dva
dobré koně, bydlel kousek pod řezníkem (na č. 35), doloval z té
skály kámen, rozbíjel tu skálu, asi se tím živil….
• Jőkl byl Němec, bojoval v 1. sv. válce. Měl koně a povoz a těžil
štěrk, když se stavěla silnice. Něco se mi plete, že tam blesk někoho zabil, snad nějakého jeho dělníka …
• Ignác Jőkl bydlel na č. 35 a na Tempírově starém domku měl
ubytované ruské zajatce, kteří u něho pracovali. Jednou tam
vypukl požár a on sám je s nasazením života zachránil. Rozbil
zámek, oni utekli. Za to nemusel do odsunu, ale on pak odešel
s ostatními dobrovolně. Měl pole nad skalou a lesem a patřil
mu ten pozemek se skalou.
• Můj dědeček vypravoval, že tam blesk zabil nějakého člověka,
který tam pracoval v lese, proto se to tak jmenuje. Ta skála prý
přitahovala blesky, při bouřce to tam vždy bilo, nebylo dobré se
tam zdržovat, asi ta skála byla nějaká železitá …
Tolik pamětníci, v něčem se výpovědi shodují, v něčem
rozcházejí, ale přesné údaje se už asi nedozvíme. Nicméně, na
každém šprochu pravdy trochu…
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Kousek nad Jőklovkou se v lese nacházejí hluboké jámy
a haldy, s pravděpodobností se jedná o staré povrchové doly
(viz foto). Takže shrnutí:
Železitá skála, která přitahuje blesky. Povrchové, 700 let
opuštěné lomy, které lesáci i houbaři považují jen za terénní
nerovnosti v lese. Vzdušnou čarou necelé 2 km vzdálený Hammerﬁeld. Ve starých mapách nenápadné značky „ důl mimo
provoz“ a „výrazná skála“. A konečně – odborníkem prověřený
kus kamene ze skály: „Ano, je to železitá ruda, s chudým obsahem železa.“
Doly asi moc nevynášely, proto byly po čase opuštěny. Tvrdý
kámen ze skály se však později hodil alespoň jako stavební materiál. Železná ruda se však prý dolovala v bezprostřední blízkosti města (někde je psáno, že i na Hambálku) ještě roku 1844
pro ﬁrmu Langer v Šilperku.
I v druhé polovině 20. století byla Jőklova skála oblíbeným
místem štítecké mládeže. Dnešní šedesátníci a sedmdesátníci by
o tom mohli vypravovat. Dělaly se tam táboráky, chodilo se tam
randit, kouřit, přespat pod širákem, ale třeba také jen posedět
s kamarády či zazpívat s kytarou u ohýnku pod skalou. Cesta
lesem nebyla zarostlá jako dnes a tráva na rovince před skalou
byla pravidelně nakrátko sečena. O to se staral pan Adolf Polách,
který měl kousek výš pole a pan Jan Mareš. Ale dejme zase slovo
pamětníkům:
• Nejprve jsme s klukama scházeli u rezervoáru, pak nás odsud
vyhodili, tak jsme se přesunuli na Jőklovku. Mamka nám třeba
uvařila slepici a my si ji pak nad ohněm dopíkali…
• Chodili jsme tam tajně kouřit, bylo to tam hezky schované a romantické…
• O těch dolíkách vím, jako děcka jsme si tam hráli. Držela se
v nich voda a byli tam čolci…
• Udělali jsme si s klukama máry, koupili jsme v Tatranu bečku
a na těch márách ji odnesli na Jőklovku. Chodili tam třeba Robert. B., Josef K., Vašek R., Petr M. z Prahy a jiní. I některé
holky tam občas přišly. Třeba Jiřka S., ta se dala do kupy s V. R.
Bylo to hezké, pili jsme pivo, hrálo se na kytaru, zpívalo, povídalo…
• Celé léto jsme tam pod skalou dělali ohně, hráli na kytaru
a zpívali…
A Jőklova skála dnes? Tráva vysoká, pěšina zarostlá tak, že
neznalý cestu nenajde. Kdysi oblíbené rekreační a turistické místo s krásným výhledem na severozápad, kterému se říkalo Glotzberg ( glotz = vyvalovat oči, čumět, tedy vyhlídka, vyhlídkový
kopec), je dnes zarostlé, výhledu brání přerostlé stromy. Párkrát
zde naši skauti pořádali „poslední ohně“ a skautské sliby. Místo
téměř zapomenuté již připomíná jen tabulka vrostlá do kmene
starého stromu a nenápadná značka v turistické mapě.
A osud Hammerﬁeldu? Také zajímavý námět, ale o tom zase
někdy jindy.
Za poskytnuté vzpomínky děkuji paní Hildě Beranové, panu Eduardu
Janků, p. O. Kuttichové, dále J. Valentovi (od kříže), J. Valentovi (z desítky), Č. Šulovi, R. Čápovi a dalším pamětníkům, za důležité informace pak M. Harnychovi, J. Beranovi, F. Knápkovi.
(- iv -)

ZE ŠKOLNÍCH
LAVIC
Úspěch našich žáků
v technické soutěži
Zástupci naší školy si velmi úspěšně vedli na regionální soutěži s názvem DEN ROBOTIKY, která se uskutečnila dne 26.
ledna 2016 na VOŠ a SOŠ Šumperk. Soutěže se zúčastnilo
celkem 19 družstev, vítězů předchozích školních kol. Náš tým
z 8. ročníku ve složení Petr Jalůvka a Jan Straka si od začátku
vedl velmi dobře, zvolil správnou strategii a vhodné technické řešení, pracoval přesně a rychle. Po prvním kole soutěže
byl nejlepší a o prvenství naše reprezentanty připravila až
malá technická chyba úplně v závěru soutěže. Skončili celkově na druhém místě, které mohou v příštím ročníku soutěže
vylepšit. Technicky nadané žáky tedy u nás ve škole máme!
Miloš Harnych, ředitel

Informace pro rodiče
předškolních dětí
Přihlášky dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2016/
2017 přijímá Základní škola
a mateřská škola Štíty do 31. 3.
2016.
Vyplněné a lékařem potvrzené
přihlášky doručte do tohoto data
vedoucí učitelce MŠ. Tiskopisy
potřebné pro podání přihlášky,
kritéria pro přijetí a další informace
získáte na internetových stránkách
školy
(sekce
DOKUMENTY
ŠKOLY) nebo přímo v mateřské
škole.
Miloš Harnych, ředitel

Zápis do 1. ročníku
Ve čtvrtek 28. 1. 2016 proběhl na základní škole ve Štítech
zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Přivítali jsme
celkem 28 dětí – 17 chlapců a 11 dívek. Předškoláčci se moc
snažili a statečně plnili náročné úkoly, které pro ně vymyslely
paní učitelky. Nakonec každý odcházel s malým dárečkem
a s úsměvem na tváři. Přejeme dětem, aby spokojeně a s nadšením vykročily 1. září do školy. Budeme se těšit!
Učitelky I. stupně

Štítecký list strana 11

Jazykový pobyt v Berlíně
Koncem listopadu loňského roku se zúčastnilo deset žáků
naší školy vzdělávacího jazykového pobytu v Německu. Cílem bylo absolvovat výuku německého jazyka v partnerské
jazykové škole BWS Germanlingua v centru Berlína. Během
pěti dnů poznali žáci také množství památek v Drážďanech,
v Berlíně, navštívili zámek Moritzburg a koupali se v Tropical Islands.
Po přejezdu z ČR do Německa jsme nejdříve navštívili saské
Drážďany. Začali jsme procházkou Starým městem. Zwinger
je komplex barokních staveb s galerií, kde nás zaujala fontána
Koupel nymf, místní oranžerie a zaposlouchali jsme se do
zvonkohry, kterou tvoří 40 zvonků z míšeňského porcelánu.
Dominantou centra je kostel Frauenkirche s pohnutou historií . Stavbu projektoval jeden z největších mistrů německého
baroka Georg Bähr na počáku 18.století a byla velice neobvyklá. Kupole chrámu vážila přibližně 12 000 tun a vypínala
se do výše až 91 metrů bez jakýchkoliv vnitřních podpěr.
Srovnatelná byla snad jen s kupolí baziliky svatého Petra
v Římě. Ke konci 2. světové války kostel nevydržel žár z požáru, který zachvátil centrum města po náletu na Drážďany
v únoru roku 1945 a zhroutil se. Teprve v 90.letech začala rekonstrukce, která trvala až do roku 2005, kdy byl chrám znovu vysvěcen. Celou stavbu i s expozicí jsme si důkladně prohlédli a pak pokračovali autobusem k Berlínu, kde jsme byli
ubytovaní v hotelu nedaleko letiště Berlín-Schönefeld. Střed
města jsme si prohlédli během dvou dnů. Mezi nejpůsobivější
zážitky patřil výhled z televizní věže Fernsehturm, na kterou
nás vyvezl výtah rychlostí 6 m/s. Věž dosahuje výšky 368
metrů a jedná se o nejvyšší volně stojící stavbu v Evropské
unii. Na náměstí Alexanderplatz nás pohltila předvánoční
atmosféra typicky německého Weihnachtsmarktu se všemi
vůněmi, lahůdkami, koledami a dárky. Začalo hustě sněžit,
a tak byla iluze přicházejících Vánoc dokonalá. Další den
byla na programu návštěva západní části Berlína se zbytky
berlínské zdi, muzeem Haus am Checkpoint, nechyběla procházka nejznámější berlínskou ulicí Unter den Linden, fotky
u Braniborské brány a před Říšským sněmem. Obě odpoledne se pak žáci věnovali výuce němčiny v jazykové škole.
Výuku vedla zkušená sympatická lektorka, od které žáci na
konci kurzu obdrželi certiﬁkáty a také pochvalu, například za
pěknou výslovnost. Po záplavě zážitků v Berlíně následovala
relaxace v uměle vytvořeném tropickém letovisku, s největším vnitřním bazénem na světě tzv. Jižním mořem, v Tropical
Islands. Při zpáteční cestě do ČR jsme ještě navštívili zámek

Moritzburg, přezdívaný Perla saského baroka. Proslavila ho
česko-německá pohádka Tři oříšky pro Popelku, která se tu
roku 1973 natáčela. Vystavují zde ﬁlmové kostýmy, rekvizity
a připomínají české i německé herce, kteří v pohádce hráli.
Procházeli jsme se vánočně vyzdobeným zámkem, doprovázeni písní Karla Svobody Kdepak ty ptáčku hnízdo máš a uvědomili si, že tak jako pohádka končí i náš pobyt a obohaceni
o nové dojmy se musíme vrátit domů.
Všem účastníkům tímto také děkuji za výbornou atmosféru
a spolupráci, která mezi námi vládla po celou dobu pobytu.
Mgr. Hana Tempírová

Já... a Štěpán
Vám odpovíme
Redaktorka: Štěpáne, víš o tom, že ministerstvo zvažuje, že dvanáctce se už nebude říkat ležák, ale plné pivo?
Štěpán: Mám to z „vyšších míst“, je za tím politika...
Redaktorka: Prosím tě?
Štěpán: Od příštího volebního období zaniká v parlamentu
název poslanec a bude nahrazen oslovením ležák, případně
ctihodný ležák...
Redaktorka: A co bude s oslovením poslanec?
Štěpán: Oslovení poslanec je v budoucnu rezervováno pro ty,
kteří byli svými kolegy posláni do …
Já a Štěpán Vám přejeme,
abyste tam posláni nebyli....
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY
Soutěž “Moje kniha”
Žáci ZŠ a MŠ Štíty se zapojili do 7. ročníku výtvarné a literární
soutěže Moje kniha na téma: Devatero řemesel aneb Řemeslo má
zlaté dno. Soutěž vyhlásila MěK Šumperk a ZŠ a MŠ Údolí Desné
a úkolem soutěžících bylo vytvořit vlastní knihu v libovolné
velikosti i technice.
Ve čtvrtek 28. ledna 2016 žáci 2. B se svojí třídní učitelkou přišli do
městské knihovny ve Štítech, aby osobně předali vyrobené práce do
soutěže. Všechny děti postupně samy představily svoje originálně
napsané a ilustrované knihy. Za jejich snahu a velmi zdařilou
prezentaci obdržely sladkou odměnu.
Děkuji druhákům a paní učitelce Mgr. Blance Schwarzové za
milou návštěvu v knihovně a za všechny odevzdané práce žáků
Mgr. Markéty Drlíkové a Bc. Zuzany Strakové. Přeji Vám hodně
šťastných výherců na slavnostním vyhlášení výsledků dne 15. dubna
2016 v Kulturním a koordinačním centru Rapotín.
Květa Lakomá, MěK Štíty

Výsledky činnosti
Městské knihovny Štíty
Přírůstky knihovního fondu:
Nákup knih z rozpočtu Města Štíty - 231 svazků v hodnotě
45 834,00 Kč.
Dary z projektu Česká knihovna – 54 svazků v hodnotě 12 180,00 Kč.
Knižní dary čtenářů a organizací pro Měk Štíty - 43 svazků v hodnotě 2 572,60 Kč.
Knižní dary čtenářů a organizací pro MK - 26 svazků v hodnotě
878,30 Kč.
Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje – 147 svazků
v hodnotě 29 063,00 Kč.
Dary do výměnného fondu – 1 svazek v hodnotě 80,00 Kč.
Nákup knih z ﬁnančních příspěvků obcí pro MK Horní Studénky,
Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov – celkem 70 svazků v hodnotě
17 510,00 Kč.
Celkem bylo v roce 2015 knihovnicky zpracováno a zkatalogizováno v programu KPwinSQL 572 nových svazků v hodnotě
108 117,90 Kč.

Z činnosti:
V roce 2015 si registrovaní čtenáři vypůjčili 8 922 monograﬁí
a 4 165 periodik.
V rámci činnosti regionální funkce střediskové knihovny Štíty bylo
v cirkulaci dovezeno do 7 místních knihoven celkem 1 115 svazků
a odvezeno 1 109 svazků knih do MěK Štíty.
Meziknihovní výpůjční službou bylo žádáno celkem 50 požadavků,
z toho kladně vyřízeno 46 požadavků.
Knihovnické lekce pořádané ve spolupráci se ZŠ a MŠ Štíty navštívilo celkem 128 žáků v doprovodu svých třídních učitelek. Dvou
besed se zúčastnilo 23 návštěvníků.
Městskou knihovnu ve Štítech v roce 2015 navštívilo a bylo obslouženo celkem 3 537 návštěvníků.

On-line katalog:

Výsledky činnosti knihovnického
střediska Štíty v roce 2015
Statistika 2014
středisko Štíty

Měk Štíty

Výpůjčky Registrovacelkem
ní čtenáři

Návštěvníci
půjčovny

Uživatelé
internetu

13 087

201

2 809

728

MK Březná

148

3

88

46

MK Crhov

116

5

59

42

MK Hor. Stud.

144

15

50

4

MK Jakubovice

437

10

95

0

MK Jedlí

488

32

125

36

MK Písařov

705

9

125

64

MK Zborov

164

8

30

0

Celkem 2015

15 289

283

3 381

920

Rok 2014

17 477

279

3 961

1 047

Porovnání +/- - 2 188

+4

- 580

- 127

Záznamy o knihovním fondu knihovnického střediska Štíty jsou
čtenářům knihovny i ostatním zájemcům k dispozici na adrese
www.stity.cz sekce Knihovna v elektronickém katalogu OPAC.
Prostřednictvím tohoto on-line katalogu vstupovali čtenáři do
uživatelského protokolu a bez návštěvy knihovny si sami prodlužovali výpůjční dobu vypůjčených knih, rezervovali požadované tituly
nebo zjišťovali aktuální knižní novinky.
On-line služeb v e-katalogu knihovny v roce 2015 využilo dalších
7 386 virtuálních návštěvníků.

Webové stránky knihovny:
Aktuální měsíční statistiky a informace pro čtenáře Městské
knihovny Štíty jsou zvěřejňovány na webových stránkách města
Štíty www.stity.cz sekce Knihovna.
Počet zobrazení webových stránek knihovny za rok 2015 - celkem
1 426 návštěv.
Květa Lakomá, MěK Štíty

Otevírací doba Městské knihovny ve Štech
Pondělí: 10.00 – 11.30 hod.
12.00 – 17.00 hod.
Středa: 10.00 – 11.30 hod.
12.00 – 17.00 hod.
Pátek: 10.00 – 11.30 hod.
12.00  17.00 hod.
Otevírací doba knihovny na Březné
Pondělí: 17.00 – 19.00 hod.
Otevírací doba knihovny v Crhově
Pátek : 15.00 – 17.00 hod.
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Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě a dobrotě.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dne 30. ledna 2016 jsme vzpomněli
19. výročí od úmrtí
manžela, tatínka a dědečka
pana Jindřicha Martince ze Štítů.

JUBILANTI

Vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

V průběhu měsíce ledna a února tohoto roku slaví
významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Knápek Jan

70 let

Ondráček Jan

75 let

Slovačíková Anežka

76 let

Pospíšilová Zdenka

77 let

Scholz Adolf

77 let

Kühnová Veronika

79 let

Kleinová Anna

80 let

Gronych Miloslav

80 let

Sitta Josef

80 let

Beranová Gertruda

81 let

Kühn Alfred

83 let

Tempírová Marie

85 let

Jarmarová Josefa

87 let

Fabiánková Jarmila

88 let

Minářová Stanislava

92 let

MNOHO ZDRAVÍ!

STATISTIKA
k 31.12.2015
POHYB OSOB

2011 - 2015

Přistěhováno Odstěhováno

Narozeno

Zemřelo

2011

55

33

18

25

2063

2012

52

44

20

22

2069

2013

40

44

21

18

2068

2014

27

52

25

16

2052

2015

42

46

18

21

2045

STAV OBYVATEL
2011

2012

2013

2014

2015

Štíty

1621

1624

1622

1614

1615

Březná

242

245

245

246

243

Crhov

100

102

98

96

90

Heroltice

100

98

100

95

97

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL
ŠTÍTY
BŘEZNÁ
CRHOV
HEROLTICE
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Celkem
obyvatel

40,82
37,09
41,57
49,23

TURISTIKA
Úrodný rok baťůžkářů
Dle záznamů generací meteorologů byl loňský rok v historii
měření (od r. 1775) nejteplejší.
Docela určitě to neuzná jeden náš sebestředný pseudovědec, ale s tím, jak každoročně rostou problémy s Jizerskou
padesátkou, našemu turistickému toulání takové klima přeje.
Z jara se nečekalo ani na „Josefa“, kdo chtěl, mohl se po kopcích
procházet ještě i kolem Vánoc. Povětří – nám úzce momentálně
sympatické - ovšem nelze pozitivně hodnotit z hlediska směřování světového klimatu a tomu druhému bych dal nesobecky
přednost. Zurčící potůček je sice esteticky krásný, ale nepomíjivě
důležitá pro život je ta voda v něm. Ne, nepolezu dál do zelí panu
Benešovi, ale je to velmi vážné - zvykli jsme si už na často suchou Jiřího studánku nad štíteckým parkem, letos však vyschnul
i pramen Moravy na úbočí Králického Sněžníku (!).Tož, upnu
svůj pohled na stránku roku 2015 mých záznamů o dění štítecké
obce turistické.
Chuť ke konání propukla už na MDŽ - tak kam mohla také
trasa vést, a hned patnáct účastníků - no, do heroltické hospůdky přece! Své zástupce jsme měli opět na nočním pochodu
zábřežského gymnázia. Pokračovaly, s možností vždy mírné
inovace, dobré a vyzkoušené cíle minulých let - z Mezilesí přes
Herbotice, z Chudoby přes Výprachtice. Na Gansbergu jsme
dokonce byli třikrát!
Čtrnáct lidí neodradilo osmnáctého dubna ani ranních mínus pět stupňů - a dobře udělali - dokládají to krásné fotograﬁe
pořízené na trase z Bušína přes Krajinu, Olšany, Bartoňov, ke
„kosteléčku“ a do Bludova. Neutuchá zájem o akci „Za perníkovým srdcem“, měla dvacítku účastníků. Viděni jsme byli ve
slušném počtu i na dvou trasách hanušovické Pivovarské čtvrtky a hned další neděli, posledního května, jsme si to namířili ze
Šumperka do Rejchartic a Velkých Losin. To nás bylo dokonce
dvacet jedna! Pak přišla, jasného a horkého dne, hřebenovka Šerák, Keprník, Vozka, cílem byla Branná. Za dalšího horkého
červnového dne mířilo jedenáct turistů se zájezdem ajznboňáků

na Šumavu, kde během několika dnů zdolali až sedmdesát kilometrů českých i německých stezek. Parta pozůstalých to využila
k odpolednímu výletu se startem v Písařově, další podobné proběhly už o prázdninách. Králický Sněžník, tradičně, musel být.
Tentokrát náročný, v mlze a dešti. Jöklovu skálu jsme vyhledali
devátého září, cestou z Heroltic jsme pak bobtnali v dešti. Už
podrobněji byl popsán hezký výlet kolem Šumperka s účastí na
otevírání rozhledny na bludovské Brusné. Srdcovou záležitostí
se už stala vycházka do Janoušova s návštěvou vpravdě ekologického ranče, následovalo toulání k Valouchově lípě u Zborova.
Dost náročný byl výlet z Hanušovic na Severomoravskou chatu,
k sv. Trojici a přes Lhotu Štědrákovu až do Rudy. Říjen se chýlil
ke konci a my se vydali mlhou na Suchý vrch, v sobotu předtím
tři naši turisté obdivovali Sněžku z rozhledny na Klepáči. Z různých směrů ještě přišlo čtrnáct našinců jedenáctého listopadu
na pouť sv. Martina na Olšanských horách. Vrátili se, pokud vím,
všichni. Někteří, to zas vím kupodivu jistě, pod nebem posetým
hvězdami, s čelovkou.
A tak jsme v tom suchém a horkém roce způsobili rekordní
(také od počátku měření) počet výletů a umožnili takto ukráčet
až 451 kilometrů. Některým exhibicionistům to zase nestačilo
a na svůj talíř si přidali další kilometry v terénech mnohdy
nesrovnatelně krkolomnějších. My jsme totiž takoví podivíni
- máme rádi chůzi. Přeji všem požitek, radost a bezbolestný krok
do další sezóny.
Ubohé torzo předvolebně „obnoveného“ železničního spojení nám moc nepomůže.
Alex Krobot
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